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            Основа існування біосфери – її життєві прояви, що полягають в розвитку 

складних комплексів організмів, які забезпечують постійний кругообіг різних 

елементів, в першу чергу, так званих, біогенних. Порушення цього кругообігу 

призводить до відхилень в біосфері, які, як правило, негативно впливають на 

будь-які живі організми, в тому числі і на людину. 

            Речовина біосфери по кількості атомів на 99,6% складається із водню, 

кисню і вуглецю. У зв’язку з цим життєво важливе значення для біосфери має 

кругообіг води, кисню і вуглекислого газу. 

            Існування і виникнення багатоклітинних організмів, тим паче 

найскладнішого з них – людини, можливо лише при наявності в біосфері 

вільного кисню. 

            Наявність кисню – необхідна умова виникнення і збереження життя на 

Землі, джерелом його є діяльність живих організмів. Самим походженням 

кисень атмосфери зобов’язаний розщепленню води хлорофілом на водень і 

кисень в процесі фотосинтезу під дією сонячного світла. 

           Існування біосфери неможливо без витрат енергії. Майбутнє біосфери та 

сучасний її стан залежить від зміни її енергетичного потенціалу. Сучасні оцінки 

дають приблизну уяву про загальну кількість енергії, яка зв’язується різними 

екосистемами. Вважається, що на Землі щорічно виробляється близько 160 

млрд. т сухої органічної речовини. Лише 1/3 її утворюється в морях і океанах. Із 

загальної кількості енергії у формі сухої органічної речовини лише близько 5% 

припадає на сільськогосподарські угіддя. Майже вся інша енергія (за 

виключенням асиміляційної в морях і океанах) зв’язується лісовими 

екосистемами. Таким чином, саме ліси – енергетична база біосфери. Від того, 

наскільки інтенсивно і в якому напрямку буде розвиватися надалі енергетичний 

баланс лісів, залежать перспективи зміни енергетичного потенціалу біосфери. 



          Ліси – найбільш продуктивна екосистема за кількістю засвоюваної енергії 

і виробництву органічної речовини. Висока біологічна продуктивність 

сільськогосподарських угідь в значній мірі створюється штучним шляхом: 

підвищенням енергетики цих площ шляхом внесення додаткової енергії ззовні 

(у вигляді палива, електроенергії на обробіток землі, зрошенням, внесенням 

добрив. 

          Джерелом енергії при цьому знову-таки служать природні екосистеми (в 

основному все ті ж ліси), за рахунок яких колись утворились поклади вугілля, 

нафти або енергетичні ресурси води. 

           Роль лісів в біосфері можна оцінювати з різних сторін. Важливою 

оцінкою будь-якої екосистеми вважається швидкість перетворення хімічних 

елементів. Чим швидше їх кругообіг, тим позитивніше оцінюється вплив 

екосистеми на біосферу. Однак в сучасних умовах не менш, а частіше і в більш 

значній мірі важливого значення набуває стабілізація умов життя на Землі і 

використання процесів, що відбуваються в біосфері, для забезпечення цієї 

стабілізації. Наприклад, регулювання вмісту оксиду вуглецю у повітрі потребує 

не прискореного кругообігу, а тривалого його зв’язування в органічних 

сполуках. Зростаючі потреби у воді потребують не просто прискорення його 

кругообігу, а регулювання рівномірного водопостачання. Іншими словами, 

необхідне розумне регулювання природних процесів, їх оптимізація в інтересах 

довготривалих потреб людей із врахуванням найбільш віддалених наслідків. Це 

незрівнянно складніше простої інтенсифікації, так як потребує здійснення 

заходів, які забезпечують перебіг біологічних процесів в двох протилежних 

напрямках і їх взаємного узгодження. Виключно велика різноманітність впливу 

лісів на хід біологічних процесів, величезна біологічна пластичність лісів 

дозволяє найбільш ефективно використовувати їх для вирішення цих завдань. 

          Киснепродукуюча здатність лісів і разом з тим їх потенціал поглинання 

вуглецю та збереження від забруднення атмосфери вуглекислим газом прямо 

пропорційні продуктивності лісів і довговічності збереження їх у вигляді живих 

природних компонентів. У збільшенні тривалості циклу кругообігу вуглецю і 

збагаченні атмосфери киснем особлива велика роль хвойних лісів помірних 

широт, де внаслідок їх довговічності, малої швидкості розкладання органічних 

решток, високої стійкості їх деревини гниттю вуглець зв’язується на століття. У 

зв’язку з цим «ліси не лише основні споживачі вуглецю на суші, але і головний 

резервуар біологічно зв’язаного вуглецю (не враховуючи горючих копалин, які 

випали із кругообігу, хоча частину накопиченого в них вуглецю людина 

повертає у повітря, спалюючи їх). В лісах міститься 400-500 млрд. т вуглецю, 

тобто приблизно дві третини всього атмосферного запасу вуглецю» [1. с. 95-

96]. 



           Крім глибинних хімічних процесів в біосфері, важливого значення для 

людини набуває фізична структура змін, що в ній відбуваються, які тісно 

пов’язані з господарською діяльністю людини. Фізичний і навіть механічний 

вплив лісів на хід цих змін має величезне значення. Причому, якщо для 

хімічних процесів важливо як прискорення, так і сповільнення, то для фізичних 

– стабілізація, тобто вирівнювання, послаблення амплітуд коливань. Захисно-

стабілізуючі властивості лісів виключно важливі для збереження природи. 

Вони різноманітні і проявляються по відношенню до землі, води, повітря, до 

об’єктів господарської діяльності і безпосередньо до самої людини. 

           Захисно-стабілізуючі властивості лісів мають першочергове значення в 

тому випадку, коли вони позитивно відбиваються на об’єктах, що 

представляють собою інтерес для людини, а саме: на промислових 

підприємствах, містах і інших населених пунктах, на шляхах транспорту, 

сільськогосподарських угіддях, водних джерелах і водоймах, мисливських 

угіддях, курортах, округах санітарної охороні водопроводів, в місцях з 

небажаними кліматичними змінами. Позитивний вплив лісів на хід природних 

процесів у вказаних об’єктах буде проявлятися лише в тому випадку, якщо 

вони розміщені безпосередньо на їх території або поблизу. Крім того, в 

густонаселених місцях всі ліси взагалі мають підвищене захисно-стабілізуюче 

значення. 

           Проблеми охорони природи, а також підвищення родючості 

сільськогосподарських земель безпосередньо пов’язані з використанням лісів. 

Чим більше розвивається людство, тим більшого значення набуває вищезгадана 

проблема. Це викликано і ростом чисельності населення, і потребою людей в 

кращих умовах життя. 

         Ліси, створюючи фактичну перешкоду руху повітряних мас, сприяють 

підвищенню шорсткуватості місцевості, сповільнюють швидкість повітря в 

приземному шарі, розподіляючи потоки повітря з великими швидкостями. 

Регулюванням структури лісосмуг і відстані між ними можна забезпечити 

надійний захист ґрунтів від вітрової ерозії. Захищеність сільськогосподарських 

полів лісами відображається на врожайності сільськогосподарських культур. На 

захищених полях врожай вищий на 15-25%. Чим гірші кліматичні умови, тим 

вища прибавка врожаю сільгоспкультур на полях, захищених лісом, у 

порівнянні з прибавкою на незахищених полях. 

            Захисна роль лісів в охороні природи проявляється не лише по 

відношенню до ґрунту, але і по відношенню до води. Ліси виконують: 

водоохоронні функції, які пом’якшують паводки і попереджують 

заболочування або сприяють кращому дренажу ґрунту; водозахисні, які 



зберігають або покращують якість води, попереджують водоймища від 

засмічення і забруднення. В більшості випадків ліси одночасно виконують всі 

ці функції. 

            Найбільш помітно водоохоронні функції проявляються у впливі на 

тривалість сніготаяння, збільшуючи його у 1,3-4,5 рази, на календарне 

зміщення закінчення сніготаяння, посуваючи його в середньому на два тижні. 

Водорегулюючі ресурси лісів найбільш помітно проявляються: у зниженні 

величини поверхневого стоку (в 20-100 разів, в залежності від характеру 

ґрунту, крутизни, протяжності схилу і стан лісів), у збільшенні швидкості 

усмоктування води у ґрунт (в 5-25 разів у порівнянні із швидкістю 

усмоктування ріллі і в 20-70 разів у порівнянні з пасовищами). 

            Не менш активний вплив лісів на якість води, особливо у весняний 

період. Ліс в 1,5-2 рази знижує вміст аміаку у воді, приблизно в стільки ж разів 

зменшує її жорсткість і скорочує кількість виважених речовин. Прозорість 

води, яка пройшла через ліс, в 1,5-2,5 рази вища, забарвлення в 2-6 разів нижче, 

осаду немає, лужність різко знижується або її немає. Ця вода збагачена 

кальцієм, магнієм, залізом. Крім того, ліси скорочують випаровування з 

поверхні водоймищ і зменшують інфільтрацію води, знижуючи тим самим її 

непродуктивні втрати. Величезне значення мають ліси у попередженні або 

скороченні руйнування берегів водоймищ і зменшення їх замулювання. 

            Стабілізуючий вплив лісів сприятливо впливає на кліматичні умови. 

Найбільш ефективно ліс впливає на температурний і вітровий режими, опади, а 

також і на світловий режим значних територіях. 

           Ліс вирівнює коливання температурного режиму, значно знижуючи 

максимуми і мінімуми, притіняє поверхню ґрунту і зменшую приток тепла у 

денні години максимальної напруги інсоляції. Попереджуючи ґрунт від 

випромінювання, намет лісу сприяє меншій втраті ним тепла у нічні години і 

тим самим зменшує кількість заморозків поблизу денної поверхні ґрунту (під 

наметом. Використовуючи тепло на створення рослинних тканин, ліс забирає 

тепло від ґрунту. Перешкоджаючи турбулентному перемішуванню повітря, він 

зменшує віддачу ґрунтом тепла наземним шарам повітря. Температура на 

поверхні ґрунту під наметом лісу знижується в 2-2,5 рази у порівнянні з 

температурою відкритих просторів. 

            Істотний вплив лісу і на опади. Значна їх кількість не досягаючи ґрунту, 

випаровується з поверхні крон. Величезна кількість води витрачається лісом на 

транспірацію, в зв’язку з чим в районах надлишкового зволоження лісова 

рослинність діє як потужний осушуючий фактор. Активно діє ліс на вітровий 



режим. Смуга лісу шириною 70-80 м знижує швидкість вітру в 4-5 разів, а 

шириною 120 м – практично гасить її повністю. 

            Ліси відіграють величезну роль в оздоровленні навколишнього 

середовища, поглинаючи шкідливі домішки, які забруднюють повітря в 

результаті викидів промислових підприємств і вихлопних газів автотранспорту. 

Смуга лісу 50-70 м шириною поглинає більшу кількість шкідливих сумішей і 

вихлопних газів автомобілів, але для цього необхідно 10-14 га лісу на кожний 

кілометр дороги [2]. 

           Всі зазначені впливи лісу на природні і кліматичні умови – важливі 

фактори збереження і покращення навколишнього середовища, які часто 

використовуються людиною. 

           Поряд із традиційним призначенням лісу як постачальника деревини все 

більшого значення набуває його рекреаційні, водоохоронні, ґрунтозахисні 

функції. Ліси стали ефективним фактором підтримування природного стану 

біосфери, набули незамінне соціальне культурне значення і незалежно від віку і 

категорій являють для суспільства вагому економічну цінність. 

          Однак, не дивлячись на загальноприйняте багатогранне значення лісів, 

господарська цінність їх вимірюється практично лише вартістю деревини (в 

кращому випадку враховуються побічні продукти: гриби, ягоди, лікарсько-

технічна сировина, мисливська фауна), тобто лише речові частини лісового 

біогеоценозу. Інші корисні середовищеутворюючі функції до уваги до цих пір 

не отримали належного кількісного, а тим більше вартісного виміру, що знижує 

дійсне економічне значення лісових ресурсів і негативно відображається на їх 

раціональному використанні, охороні і відтворенні.  

            Зростаюча роль середовищеутворювальних функцій лісу лише тоді може 

бути збережена і підвищена, коли співвідношення між усіма видами 

користування лісовою продукцією і властивостями лісів будуть оптимальними.  

            Значення лісів є глобальним і життєво важливим для всього комплексу 

екологічних систем землі ще тому, що ліси характеризуються найвищою 

інтенсивністю біологічного кругообігу. Ліси – акумулятори і носії енергії, яка 

бере участь у ході природних процесів і розвитку біосфери. 
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