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1.1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРОЕКОЛОГІЇ 

Сучасна екологія – це одна з головних фундаментальних комплексних наук 

про виживання на планеті Земля, завданням якої є пізнання законів розвитку і 

функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природної і головне, 

антропогенної діяльності, а також про визначення шляхів і засобів еколого-

економічного збалансованого співіснування техносфери і біосфери. 

Екологія як наука складна і багатогранна. У ході активного розвитку 

загальна екологія диференціювалася на окремі наукові підрозділи, один з яких 

– агроекологія. Загальноприйнятого визначення поняття „агроекологія” ще 

немає. 

Аграрна екологія це комплексна наука, що вивчає вплив біотичних та 

абіотичних факторів середовища на продуктивність агроекосистем та їх 

компонентів, закономірності взаємовідносин між функціональними 

компонентами агроекосистем, структуру і динаміку агробіоценозів, вплив 

агробіоценозів на життєдіяльність вирощуваних рослин.  

Агроекологія як самостійна наука виникла внаслідок різкого загострення 

екологічних проблем в аграрному виробництві, завданням якої є розробка на 
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екологічній основі прогнозів розвитку сільського господарства, альтернативних 

моделей у землеробстві, рослинництві і тваринництві, знаходження шляхів 

несуперечного синтезу господарювання і охорони природи. 

Головна мета агроекології – забезпечення сталого виробництва якісної 

екологічно безпечної продукції, максимальне використання природного 

біоенергетичного потенціалу агроекосистем, збереження і відтворення природно-

ресурсної бази аграрного сектора, виключення і мінімалізація негативного впливу 

с.–г. виробництва, ефективна екологізація всіх галузей сільського господарства.  

Як і будь-яка інша наука, агроекологія має науковий та прикладний аспекти. 

Науковий аспект – прагнення до пізнання заради самого пізнання, і щодо цього на 

перше місце постає пошук закономірностей розвитку природи та їх пояснення. 

Прикладний аспект – застосування зібраних знань для вирішення проблем, 

пов’язаних із навколишнім середовищем. Усезростаюче значення сучасної 

екології полягає в тому, що жодне з великих практичних питань сьогодення не 

може вирішуватись без урахування зв’язків між живими і неживими 

компонентами природи. 

Об’єктами досліджень в агроекології є  

взаємозв’язки між компонентами агроекосистем,  

вплив сільського господарства на природні комплекси, 

взаємозв’язки людини з довкіллям у процесі с.–г. виробництва, 

специфіка колообігу в агроекосистемах речовин, енергії та інформації під 

впливом техногенних навантажень. 

Предметами вивчення агроекології є  

– штучні агроекосистеми та їхні складові – посіви і насадження с.–г. 

культур, агроландшафти, тваринницькі ферми та комплекси, окремі види с.–г. 

тварин чи рослин, популяції на певній території (тваринних комплексах, 

пасовищах тощо) 

– системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарських 

культур і тварин. 

Методи досліджень в агроекології. Метод – це спосіб пізнання [явищ 

природи]. Агроекологія як міждисциплінарна наука для вирішення своїх завдань 
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використовує методи і досягнення багатьох суміжних наук. Чіткої класифікації 

методів немає. Умовно методи екології можна поділити на 3 основні групи: 

спостереження у природі, експеримент і моделювання. 

 

1.2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АГРОСФЕРИ ТА ЗАВДАННЯ НАУКИ АГРОЕКОЛОГІЯ 

В другій половині ХХ століття зросла розораність земель та інтенсивність їх 

обробітку, прискорилась ерозія ґрунтів, їх деградація і забруднення 

ксенобіотиками, відбуваються забруднення і виснаження навколишнього 

середовища та його складових, на значних територіях порушився гідрологічний 

режим, аграрна галузь України опинилася в умовах економічної та екологічної 

кризи. 

У зв’язку з тим загострилися наступні проблеми, які можна об’єднати у 

4 блоки:  

1 – деградація агроресурсів, 

2 – екологічний дисбаланс функціональних зв’язків в агроекосистемах, 

3 – енергетична криза, 

4 – погіршення якості сільськогосподарської продукції. 

Нині назріла гостра необхідність у визначенні стратегії розвитку як 

аграрного виробництва, так і агросфери в цілому.  

Тому завданням сучасної агроекології є знаходження шляхів: 

- збереження природних ресурсів,  

- поліпшення якості продукції,  

- значне підвищення ефективності використання сонячної енергії,  

- інтенсифікації мікробіологічних процесів у ґрунті як ланки кругообігу 

речовин в агроекосистемах (біологічна азотфіксація і мобілізація фосфору), 

– активізації біологічного потенціалу агроекосистеми та складових її 

елементів на всіх рівнях (від окремого організму до всієї агроекосистеми), 

– формування системи корисних симбіотичних зв’язків за рахунок 

підвищення біологічного різноманіття агроекосистеми, 

– заміна значної частини антропогенної енергії на використання 

внутрішньої енергії біологічних процесів, 
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– дослідження і створення гетерогенних (багатокомпонентних) 

агропопуляцій, 

– екологічної оптимізації структури агроекосистем, 

– розробка теорії і методів оцінки сталості агроекосистем; 

– формування біосферного рівня мислення, екологізація мислення людства, 

виробка норм екологічної етики і моралі; 

– оптимізація економічних, соціальних та інших рішень для забезпечення 

екологічно безпечного сталого розвитку АПК. 

Модель агросфери України ХХІ століття має бути побудована на основі 

усталених принципів економічної науки, з урахуванням механізмів, що діють в 

агросфері як частині біосфери, має спиратися на досягнення сучасної біології, 

інформатики, техніки.  

 

1.3. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ 

Середовище — одне з основних екологічних понять, під яким розуміють 

комплекс природних тіл і явищ, з якими організм знаходиться у прямих або 

опосередкованих зв'язках. 

Екологічний фактор — це будь-який елемент середовища, який здатний 

справляти прямий чи опосередкований вплив на живі організми, хоча б протягом 

однієї фази їхнього розвитку. 

Для нормального існування організму необхідний певний набір факторів. 

Якщо хоч один із життєво необхідних факторів відсутній або дія його недостатня, 

організм не може існувати, нормально розвиватись і давати потомство. 

Екологічні фактори можуть бути об'єднані за природою їхнього походження 

або залежно від їхньої динаміки та дії на організм. За характером походження 

розрізняють: 

- абіотичні фактори (фактори неживого середовища):  

кліматичні (температура, світло, сонячна радіація, вода, вітер, кислотність, 

солоність, вогонь, опади тощо),  

орографічні (рельєф, нахил схилу, експозиція) та  

едафічні (або ґрунтові – вся сукупність фізичних і хімічних властивостей 
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ґрунту). 

Дія абіотичних факторів може бути прямою (наприклад, сонячне проміння 

освітлює ящірку, яка лежить нерухомо, і тіло її нагрівається) або 

опосередкованою (поєднання високої температури повітря з низькою вологістю і 

відсутністю дощів призводить до посухи внаслідок чого вигоряє рослинність, 

мігрують або гинуть травоїдні). 

- біотичні (пов’язані з дією одних живих організмів на інші, включаючи всі 

взаємовідносини між ними).  

Виділяють різні форми біотичних відносин, які можуть бути 

найрізноманітнішими — від дуже сприятливих до різко негативних. Наприклад:  

конкуренція - боротьба між представниками різних видів за їжу, повітря, 

воду, світло, життєвий простір; боротьба тим жорстокіша, чим більш споріднені й 

близькі за вимогами до умов середовища види організмів, що конкурують, 

мутуалізм — представники двох видів організмів своєю життєдіяльністю 

сприяють один одному, наприклад комахи, збираючи нектар, запилюють квіти; 

мурашки, опікаючи попелиць, живляться їхніми солодкими виділеннями, 

коменсалізм — коли від співжиття представників двох видів виграє один 

вид, не завдаючи шкоди іншому, наприклад, рибка - прилипайко знаходить захист 

і живиться біля акул (мутуалізм і коменсалізм називають ще симбіозом); 

паразитизм — одні істоти живляться за рахунок споживання живої тканини 

господарів, наприклад, кліщі, блощиці, воші, глисти, омела, деякі гриби тощо, 

хижацтво — одні організми вбивають інших і живляться ними; 

алелопатія — одні організми виділяють речовини, шкідливі для інших, 

наприклад, фітонциди, що виділяються деякими вищими рослинами, пригнічують 

життєдіяльність мікроорганізмів; токсини, що виділяються під час "цвітіння" води 

у водоймищах, отруйні для риби та інших тварин. 

 

- антропогенні фактори - вплив на живу природу життєдіяльності 

людини: вирубування лісів, зарегулювання річок, меліорація, хімізація, інтродукція 

(введення в культуру) нових видів рослин чи тварин і т.д. 

Процес взаємодії людини з природою почався з моменту появи людини на 

Землі і весь час зростає. 

До середини XX століття людина, за визначенням В.І. Вернадського, стала 

найбільш могутньою геологічною силою на нашій планеті. Різко зріс вплив 

людської діяльності на довкілля, що призвело до порушення природних зв'язків. 

Так, внаслідок вирубування лісів, пустелі різко пришвидшили свій наступ на 

зелені зони. Діяльність людини змінює умови навколишнього середовища, а 
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середовище, в свою чергу впливає на життя, здоров'я та життєдіяльність як 

окремої людини, так і людської популяції загалом. 

 

 


