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ВСТУП 

 

Вибіркова навчальна дисципліна «Зоогеографія з 

основами біогеографії» є складовою освітньої програми 

«Біологія» і вивчається студентами-магістрами кафедри 

екології та зоології у другому семестрі. Дана дисципліна є 

важливим елементом для підготовки сучасного фахівця в 

галузі екології та зоології, а також здатна суттєво 

розширити кругозір студентів, які опановують інші 

напрями біологічних наук. Обумовлено це тим, що знання 

базових положень щодо екологічних та еволюційних 

передумов, географічних закономірностей розподілу 

організмів та їх угруповань, не тільки розкривають 

принципи просторової організації живої речовини, але й 

відкривають можливості прогнозування майбутніх змін, 

пов’язаних, у тому числі, з антропогенною трансформацією 

екосистем. Не менш важливим слід вважати значення 

багатьох положень цієї науки (наприклад, принципів 

острівної біогеографії) для збереження біорізноманіття і 

природоохоронної справи у цілому.  

Метою даних методичних рекомендацій є оптимізація 

засвоєння знань студентами. Тематика і структура подачі 

матеріалу, методика проведення практичних занять 

призвані полегшити опанування змісту даного курсу і, на 

нашу думку, сприяють переведенню «сухих» академічних 

положень у такий стан, який можна ефективно 

використовувати у практичний діяльності – від оцінювання 

стану біосистем (популяцій, угруповань, екосистем і 

біосфери у цілому) до охорони природи. Практична частина 

даної дисципліни орієнтована на проведення занять на базі 
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зоологічного музею КНУ. Використання можливостей 

останнього дають змогу наочно ознайомитись зі 

специфікою певної групи тварин, виявити їх адаптації до 

конкретного середовища. У разі необхідності, принцип 

побудови практичних занять включає можливість їх 

використання у дистанційному та очному форматах. 

Тестові запитання для самоконтролю (поділені згідно 

програми на два змістовних модулі) можна також 

використовувати для оцінювання отриманих знань, у разі 

проведення проміжного контролю успішності, заліків або 

іспитів. Наведений у кінці глосарій дасть можливість 

ознайомитись з нюансами термінів і понять не тільки 

біогеографії, але й суміжних галузей знань.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

Розділ 1. 

Предмет зоогеографії. Хорологія. Фауна та її динаміка 

 

Тема 1. Вступ. Предмет, поняття і парадигми 

зоогеографії. Мета та завдання дисципліни. Структурно-

функціональні рівні організації живої матерії. Структурні 

галузі біогеографії, зоогеографія у системі географічних та 

біологічних наук. Взаємозв'язок між зоогеографією та 
екологією.  

Основні етапи розвитку біогеографії. Початковий етап 

накопичення інформації про тваринний і рослинний світ 

Землі. Узагальнення ботаніко-географічних та 

зоогеографічних даних у світлі теорії катастроф. Розвиток 

зоогеографічних досліджень на основі еволюційних 

уявлень. Розробка положень щодо біологічного 

різноманіття, подальший розвиток екологічного та 

історичного напрямів зоологічної географії, спроби 

створення єдиної біогеографії. Сучасний етап у розвитку 

зоогеографії. Екологізація зоогеографічних робіт. Новітні 

напрямки у зоогеографії. Парадигми сучасної зоогеографії. 

Тема 2. Ареалогія (хорологія) – вчення про ареали. 

Поняття про ареал. Розмір ареалу і фактори, які його 

визначають. Межі ареалів. Типологія ареалів і причини їх 

різноманіття. Специфіка понять область поширення і 

область розмноження, ценоареал, периферійний форпост. 

Принципи типологізації: генетичний та описовий. Широтна 

і довготна складові ареалів. Зональне поширення, типи 

відхилень від нього. Інтразональні, азональні та 
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екстразональні види. Висотна поясність, її причини і 

прояви. Висотні пояси та їх характеристика: нівальний, 

горно-тундровий (субнівальний), альпійський, суб-

альпійський, горно-лісовий, пустельно-степовий пояси. 

Висотна поясність оробіомів та її співвідношення з 

широтною зональністю. Фактори, що зумовлюють верхні 

межі життя у гірських угрупованнях. Специфічні 

особливості рослинного покриву та тваринного населення 

високогірних поясів. Структура поясності у найбільших 

гірських системах світу. 

Причини різноманіття ареалів: екологічна валентність, 

вагільність, філогенетичний вік виду (таксону). Теорія 

Вілліса. Класифікація ареалів за розмірами. Вузьколокальні, 

локальні, регіональні, трансрегіональні, мульти-

регіональні, космополітичні ареали, приклади тварин з 

такими ареалами. Класифікація ареалів за формою: суцільні 

(континуальні) і диз'юнктивні (розірвані) ареали. Типи 

суцільних ареалів: зональні, лінійні (стрічкові), сполучені 

(пов'язані). Гомогенна і гетерогенна, материкова та 

океанічна диз'юнкції. Динаміка меж ареалів. Стативні, 

транзитивні, пульсуючі межі ареалів, приклади. Причини 

встановлення стаціонних, ревалітатних, імпедітних, 

кліматичних, історичних меж ареалів тварин. Алопатричні 

й симпатричні ареали. Ендеміки та ендемічний ареал: 

приклади серед рослин і тварин. Неоендеміки і 

палеоендеміки. Релікти (едафічні, формаційні, кліматичні, 

релікти льодовикового періоду). Співвідношення понять 

«релікт» і «ендемік». Картування ареалів. Методи 

картування (точковий, контурний, сітковий). 
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Тема 3. Уявлення про фауну. Аналіз поняття. Ознаки та 

особливості фауни: видовий склад, екологічна специфіка 

видів, зв'язки із сусідніми фаунами, ступінь самобутності. 

Властивості фауни. Структура фауни – розподіл видів між 

таксонами з урахуванням їх зоогеографічних 

характеристик. Алохтонні та автохтонні види, прогресивні і 

консервативні види і таксони. Вік фауни (абсолютний і 

відносний). Нюанси понять «фауністичний комплекс» і 

«коло фауністичних елементів». Підходи до порівняльного 

аналізу фаун.   

Тема 4. Розселення тварин. Поняття вагільності, 

екологічні передумови розселення. Темпи розширення 

ареалів, перешкоди розселенню (фізичні та екологічні). 

Активна і пасивна вагільність. Гідрохорія, анемохорія, 

біохорія, антропохорія. Роль людини у розселенні тварин. 

Специфіка понять «інвазія» та «інтродукція», приклади 

даних процесів. Акліматизація та аклімація. Колонізація, 

реколонізація, витискання аборигенних видів. 

Тема 5. Фауногенез. Центри походження і центри 

поширення видів. Первинний і вторинний центри 

видоутворення. Генезис фауни. Типи фауногенеза за Е. 

Майром: автохтонна адаптивна радіація, періодична або 

безперервна колонізація з одного джерела, періодична або 

безперервна колонізація з кількох джерел, злиття фаун, 

пристосування до специфічного місцемешкання. 

Формування фауни шляхом поєднання різних типів 

фауногенезу. Закономірності фауногенезу. Зоогеографічні 

закономірності популяцій та угруповань. Правила 

Бергмана, Аллена, Глогера, принцип Гептнера, правило 

Жордана, Гессе, правило А. Уоллеса, принцип еколого-
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географічного максимуму видів, принцип 

взаємовиключення біотичних комплексів, правило 

Дарлінгтона, закон збідніння різнорідної біоти в острівних 
її згущеннях. 

Тема 6. Материкові та острівні фауни. Походження 

материкових фаун. Огляд теорій походження сучасної 

конфігурації континентів та їх живого населення.. Теорія 

мостів суходолу або проміжних материків. Платформи, 

геосинкліналі і мости. Теорія фіксизму (сталості 

континентів). Різновид фіксизму – теорія відтиснутих 

реліктів. Теорія дрейфу континентів (мобілізм) і тектоніки 

плит. Етапність розселення тварин.  

Поняття островів у біогеографії (sensu lato i sensu stricto). 

Типи островів: океанічні і материкові. Предтечі острівної 

біогеографії. Роботи Р. МакАртура і Е. Вілсона. Теорія 

острівної біогеографії – динамічна рівновага між процесами 

колонізації та вимирання. Основні положення теорії. 

Ознаки острівних фаун: збіднення (дефектність); ендемізм; 

архаїчність форм; адаптивна радіація; втрата здатності до 

польоту; карликовість і гігантизм; зв'язок видів з океаном 

та укорочені ланцюги живлення. Фактори острівного 

фауногенезу: віддаленість від материка, як джерела 

міграції; важливість розміру острова та його форми; 

різноманіття наявних біотопів; орієнтація щодо напрямку 

міграцій тварин. закріплення видів на островах. Поняття 

ецезису. Застосування принципів острівної біогеографії у 
природоохоронній діяльності. 
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Розділ 2. 

Фауністичне і флористичне районування. 

Характеристика основних зоохоронів 
 

Тема 1. Принципи і методи зоогеографічного 

районування. Два підходи до районування: 

фауногенетичний та ландшафтно-зональний. Поняття 

зоохорону, ієрархія хоронів у біогеографії. Визначення меж 

зоохоронів – метод синперат. Розвиток ідей щодо 

зоогеографічного (біогеографічного) районування 

(історичний огляд). Сучасні принципи районування. 

Фауністичне районування суходолу. 

Тема 2. Царство Нотогея. Загальна фізико-географічна 

характеристика. Межі царства. Причини його специфіки. 

Новозеландська область. Огляд найголовніших груп. Вплив 

європейської колонізації. Австралійська область. 

Стародавність австралійської фауни. Огляд основних груп. 

Зоогеографічні підрозділи. Особливості фауни. 
Взаємовплив австралійської та океанічних фаун. 

Тема 3. Царство Неогея. Загальна фізико-географічна 

характеристика. Межі царства. Причини його специфіки. 

Неотропічна область. Огляд основних груп тваринного та 

рослинного світу. Ендеміки області. Карибська область. 
Історія і особливості острівної фауни. Ендеміки області. 

Тема 4. Царство Палеогея. Загальна фізико-географічна 

характеристика. Межі царства. Причини його специфіки. 

Ефіопська область. Характерні риси фауни. Огляд основних 

груп. Мадагаскарська область. Характерні риси фауни, 

рівень ендемізму серед різних груп тварин. Індо-Малайська 
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область. Межі області, лінія Уоллеса і лінія Вебера. Ендеміки 

області. 

Тема 5. Царство Арктогея. Загальна фізико-географічна 

характеристика. Межі царства. Причини його специфіки. 

Неарктика. Географічне положення. Зоогеографічний 

поділ. Санорська, Канадська області. Зв'язок із 

Палеарктикою. Схожість фаун. Палеарктика. Межі 

зоохорону. Загальна фізико-географічна характеристика. 

Причини його специфіки. Огляд основних груп тваринного 

та рослинного світу. Ендеміки. Зоогеографічне 

розчленування: характеристика Європейсько-Сибірської 

області, Давнього Середзем’я та Східно-Азіатська області.  

Тема 6. Районування вод Світового океану. Екологічні 

області та угруповання організмів водного середовища. 

Ареали морських тварин та рослин. Релікти фауни океану. 

Біогеографічне районування Світового океану. Зоохорони 

літоралі та пелагіалі. Основні промислові зони. Основні 

типи континентальних водойм як середовища існування 

організмів. Угруповання річок, струмків, ґрунтових вод, 

боліт, водойм печер та тимчасових водотоків. Специфіка 

флори та фауни солоних озер та водосховищ. Фауністичне 

районування континентальних водойм. Антропогенний 
вплив на водні екосистеми та угруповання. 

Тема 7. Специфіка флористичного районування. Межі 

царств та основних підцарств. Коротка характеристика 

царств: Голарктичного, Палеотропічного, Неотропічного, 

Капського, Австралійського, Голантарктичного. Характерні 

представники та ендеміки фітохоронів. Районування 

України.   
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ТЕМАТИКА І СТРУКТУРА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

Тема 1. Біогеографічне районування поверхні Землі 

 

Мета. Вивчити підходи і принципи зоогеографічного та 

фітогеографічного районування, визначити специфіку і 

основні характеристики хоронів, їх локалізацію і межі. 

   

Попередні зауваження. Заняття бажано проводити на базі 

зоологічного музею. З метою ефективного використання 

часу академічну групу можна розділити на три підгрупи для 

виконання окремих тем: тема 1.1. – 50 % групи, тема 1.2. – 

25 %, тема 1.3. – 25 %. Обговорення результатів роботи 

відбувається у повному складі групи. Перед початком 

занять необхідно підготувати роздруковані на принтері 

контурні карти і таблиці для подальшого заповнення. У разі 

можливості таблиці можна заповнювати в електронному 

вигляді. Районування вод Світового океану і флористичне 

районування розглядаються за спрощеною схемою, із 

зазначенням лише ключових елементів; районування 

континентальних водойм розглядається у межах 

самостійної роботи студентів. 

 

Тема 1.1. Зоогеографічне районування суходолу. 

Завдання 1. Нанесіть на контурну карту світу приблизні 

межі найкрупніших зоохоронів – царств і основних 

областей. Межі царств слід позначити суцільною лінією, а 

областей – пунктирною. Підпишіть назви зоохоронів. 
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Перелік зоохоронів для позначення на карті 

1. Царство Палеогея 

1.1. Ефіопська область 

1.2. Мадагаскарська область 

1.3. Індо-Малайська область 

2. Царство Неогея 

2.1. Неотропічна область 

2.2. Карибська область 

3. Царство Нотогея 

3.1. Австралійська область 

3.2. Новозеландська область 

4. Царство Арктогея 

Підцарство Неарктика 

4.1. Канадська область 

4.2. Сонорська область 

Підцарство Палеарктика 

4.3. Європейсько-Сибірська область 

4.4. Область Давнього Середзем’я 

4.5. Східно-Азіатська область 

Завдання 2. Оберіть одне із царств і надайте йому 

характеристику. Ключові положення занесіть у таблицю 

довільного розміру та орієнтації.  

 

Царство … 
Географічні 

або природні 

межі 

Рельєф і 

клімат 

Основні 

біоми 

Домінантні 

і звичайні 

види 

Ендемічні або 

реліктові види 
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Пояснення. У якості географічних меж, як правило, 

розглядають довготні або широтні характеристики, як 

природні межі – гірські системи, річки, моря або океани. У 

разі характеристики рельєфу і клімату слід наводити лише 

базові ознаки, які переважно визначають специфіку умов 

мешкання тварин. Основні біоми бажано наводити у 

вигляді переліку, впорядкованому за зменшенням площі 

(представленості у царстві). Оптимальним можна вважати 

занесення у стовбці таблиці 10–15 видів кожної категорії. За 

можливості слід знайти деякі із зазначених видів в 

експозиції зоологічного музею. 

 

Тема 1.2. Зоогеографічне районування Світового океану. 

Завдання 1. Нанесіть на контурну карту світу приблизні 

межі найкрупніших зоохоронів – регіонів і основних 

областей. Межі регіонів слід позначити суцільною лінією, а 

областей – пунктирною. Підпишіть назви зоохоронів. 

 

Перелік зоохоронів для позначення на карті. 

Літораль 

1. Бореальний регіон 

1.1. Арктична область 

1.2. Бореально-Пацифічна область 

1.3. Бореально-Атлантична область 

2. Тропічний регіон 

2.1. Індо-Пацифічна область 

2.2. Тропіко-Атлантична область 

3. Антибореальний регіон 
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3.1. Антарктична область 

3.2. Антибореальна область 

Пелагіаль 

4. Бореальний регіон 

4.1. Арктична область 

4.2. Евбореальна область 

5. Тропічний регіон 

5.1. Атлантична область 

5.2. Індо-Пацифічна область 

6. Антибореальний регіон 

6.1. Антарктична область 

6.2. Антибореальна область 

 

Завдання 2. Оберіть один із регіонів Світового океану і 

надайте йому коротку характеристику. Ключові положення 

занесіть у таблицю довільного розміру та орієнтації.  

 

Регіон … 
Складові 

(океан(и), моря, 

узбережжя) 

Домінантні і 

звичайні види 

Рідкісні та зникаючі 

види 

   

 

Пояснення. У якості складових зоохоронів у даному 

випадку розглядають океан (океани), моря, морські 

ділянки узбережь континентів та островів. Оптимальним 

можна вважати занесення у стовбці таблиці біля 10 видів 

кожної категорії. За можливості слід знайти деякі із 

зазначених видів в експозиції зоологічного музею.  



17 
 

 

Тема 1.3. Флористичне районування суходолу. 

Завдання 1. Нанесіть на контурну карту світу приблизні 

межі найкрупніших фітохоронів – царств і основних 

підцарств. Межі царств слід позначити суцільною лінією, а 

підцарств – пунктирною. Підпишіть назви фітохоронів. 

 

Перелік фітохоронів для позначення на карті 

1. Голарктичне царство 

1.1. Бореальне підцарство 

1.2. Давнє середземноморське підцарство 

1.3. Мадреанське підцарство 

2. Палеотропічне царство 

2.1. Африканське підцарство 

2.2. Мадагаскарське підцарство 

2.3. Індо-Малезійське підцарство 

2.4. Полінезійське підцарство 

2.5. Новокаледонське підцарство 

3. Неотропічне царство 

4. Капське царство 

5. Австралійське царство 

6. Голантарктичне царство 

 

Завдання 2. Оберіть одне із флористичних царств і надайте 

йому коротку характеристику. Ключові положення занесіть 

у таблицю довільного розміру та орієнтації.  

 

Царство … 
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Географічні або 

природні межі 

Домінантні і 

звичайні таксони 

Ендемічні таксони на 

рівні порядків, родин 

   

   

Пояснення. У якості географічних меж, як правило, 

розглядають довготні або широтні характеристики, як 

природні межі – гірські системи, річки, моря або океани. 

Оптимальним можна вважати занесення у стовбці таблиці 

біля 10 таксонів кожної категорії.  

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

Тема 2. Характеристика основних біомів світу 

 

Мета. Вивчити географію і фізико-географічні умови 

основних біомів світу, їх межі, біологічну та екологічну 

специфіку, характерний склад і структуру біоценозів. 

 

Попередні зауваження. Для ефективнішої роботи 

доцільно заздалегідь ознайомити студентів з переліком 

тем даного заняття та індивідуально їх розподілити 

(залежно від кількості студентів у групі робота може бути 

індивідуальною або для характеристики крупних біомів 

можна залучати дві-три особи). Обговорення результатів 

роботи відбувається колективно. Перед початком занять 

необхідно підготувати роздруковані на принтері контурні 

карти і таблиці для подальшого заповнення. У разі 

можливості таблиці можна заповнювати в електронному 

вигляді. Встановлення екологічних і життєвих груп 
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організмів, переліку їх адаптацій може здійснюватися за 

межами заняття, проте з обов’язковим їх обговоренням на 

наступному занятті.  

 

Тема 2.1. Біоми вологих вічнозелених екваторіальних і 

тропічних лісів 

Тема 2.2. Біоми тропічних сезонних лісів, рідколісь та 

чагарників 

Тема 2.3. Біоми саван 

Тема 2.4. Біоми напівпустель і пустель. 

Тема 2.5. Біоми субтропічних лісів і чагарників 

Тема 2.6. Біоми степів і прерій та їх аналогів у південній 

півкулі 

Тема 2.7. Біоми листяних і хвойних лісів помірного поясу  

Тема 2.8. Біоми тундри, арктичних пустель та їх аналогів у 

південній півкулі 

 

Завдання 1. Нанесіть межі біомів на контурну карту. 

Проаналізуйте представленість даної групи біомів на 

різних континентах. На мапі рослинності світу розгляньте 

поширення основних типів асоціацій.  

Завдання 2. Із залученням допоміжної літератури, карт, 

ресурсів Інтернет надайте загальну характеристику даного 

біому: особливості світлового режиму (тривалість та 

інтенсивність освітлення), гідротермічний режим 

(температурний режим, забезпеченість вологою), 

специфіка ґрунтів. 

Завдання 3. Зазначте найголовніші особливості біоценозів 

даного біому: 
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• занесіть до таблиці назви не менше 10 видів (родів) 

тварин і рослин, серед яких повинні бути 

представлені звичайні і домінуючі види, ендеміки, 

рідкісні або зникаючі види; 

• охарактеризуйте структуру і взаємодію між 

елементами біоценозів (вертикальний та 

горизонтальний розподіл видів, біотичні взаємодії); 

• охарактеризуйте запаси біомаси і специфіку 

продукційних процесів; 

• оцініть вплив людини на біом (вирубування лісів, 

розорювання, забудова тощо). 

Завдання 4. Визначте: 

• до яких екологічних груп відносяться різні 

представники рослин і тварин даних біоценозів; 

• конкретні пристосування рослин і тварин до 

специфіки середовища; 

• якими життєвими формами переважно представлені 

рослини і тварини. 

Завдання 5. За результатами роботи заповніть таблиці: 

 
Локалізація 

елементу 

біому 

(материк) 

Види (роди) рослин Види (роди) тварин 

звичайні і 

домінуючі  

ендеміки, 

рідкісні 

або 

зникаючі  

звичайні і 

домінуючі  

ендеміки, 

рідкісні 

або 

зникаючі  
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Види (роди) 

тварин/ рослин 

Життєва 

група 

Характерні 

адаптивні 

ознаки 

Специфіка 

середовища 

мешкання 

    

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

Тема 3. Характеристика зоогеографічного царства 

Нотогея 

 

Мета. Вивчити географію, фізико-географічні умови, 

специфіку переважаючих біомів царства Нотогея, а також 

особливості і різноманіття його тваринного світу. 

 

Попередні зауваження. Заняття бажано проводити на базі 

зоологічного музею. Підготовчу роботу з джерелами 

допоміжної літератури, картами, з використанням ресурсів 

Інтернет доцільно проводити заздалегідь (у межах годин, 

відведених на самостійну роботу). Підсумкова частина 

роботи щодо ознайомлення з характерними 

представниками фауни зоохорону відбувається в залах 

експозиції зоомузею. Перед початком занять необхідно 

підготувати роздруковані на принтері контурні карти і 

таблиці для подальшого їх заповнення. У разі можливості 

таблиці можна заповнювати в електронному вигляді. 

 

Завдання 1. Нанесіть на контурну карту необхідного 

регіону світу приблизні межі царства Нотогея та його 

областей. Межі царств слід позначити суцільною лінією, а 

областей – пунктирною. Підпишіть назви зоохоронів. 
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Завдання 2. Охарактеризуйте важливі географічні 

елементи даної території: острови, архіпелаги, гірські 

масиви, крупні озера, річки. 

Завдання 3. Надайте загальну характеристику даного 

біому: особливості світлового режиму (тривалість та 

інтенсивність освітлення), гідротермічний режим 

(температурний режим, забезпеченість вологою), 

специфіка ґрунтів. Охарактеризуйте специфіку середовища 

мешкання в головних біомах Нотогеї. 

Завдання 4. Заповніть таблицю, яка характеризує 

тваринний світ окремих зоогеографічних областей цього 

царства. У таблиці слід наводити латинські та українські 

назви таксонів (родин, видів), оптимальною кількістю слід 

вважати 15–20 представників (видів) кожної категорії. 

 
Область Звичайні та домінантні 

представники 

Ендеміки, релікти, 

рідкісні представники 

родина вид родина вид 

     

 

Завдання 5. Знайдіть в експозиції зоологічного музею 

види, які є характерними для Нотогеї та проаналізуйте 

особливості їх зовнішнього вигляду, будови, адаптацій до 

середовища мешкання. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 

Тема 4. Характеристика зоогеографічного царства 

Палеогея 
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Мета. Вивчити географію, фізико-географічні умови, 

специфіку переважаючих біомів царства Палеогея, а також 

особливості і різноманіття його тваринного світу. 

 

Попередні зауваження і завдання аналогічні зазначеним 

для Практичного заняття 3. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

Тема 5. Характеристика зоогеографічного царства 

Неогея 

 

Мета. Вивчити географію, фізико-географічні умови, 

специфіку переважаючих біомів царства Неогея, а також 

особливості і різноманіття його тваринного світу. 

 

Попередні зауваження і завдання аналогічні зазначеним 

для Практичного заняття 3. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

Тема 6. Характеристика зоогеографічного підцарства 

Неарктика 

 

Мета. Вивчити географію, фізико-географічні умови, 

специфіку переважаючих біомів підцарства Неарктика, а 

також особливості і різноманіття його тваринного світу. 

 



24 
 

Попередні зауваження і завдання аналогічні зазначеним 

для Практичного заняття 3. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 

Тема 6. Характеристика зоогеографічного підцарства 

Палеарктика 

 

Мета. Вивчити географію, фізико-географічні умови, 

специфіку переважаючих біомів підцарства Палеарктика, а 

також особливості і різноманіття його тваринного світу. 

 

Попередні зауваження і завдання аналогічні зазначеним 

для Практичного заняття 3. 
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100 ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

Приклади питань до МКР № 1 
 

Розділ «Предмет зоогеографії. Хорологія. Фауна та її 
динаміка»  

 
Питання містять одну правильну відповідь. 

 
 
Який ареал називають транзитивним: 

• ареал, на якому вид представлений спорадично 

• ареал із стійкими межами 

• ареал із межами, які мають стійку тенденцію до змін 

• ареал, що включає території на різних материках 

• тимчасовий ареал 
 
Частина ареалу виду, де він виступає в угрупованнях як 
едифікатор або домінант, називається: 

• форпост 

• область поширення 

• ценоареал 

• хороареал 

• зоохорон 
 

Лисиця, кашалот, пацюк сірий є видами: 

• азональними 

• інртазональними  

• інфразональними  

• екстразональними  

• позазональними  
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Субнівальний пояс у горах розміщений: 

• вище нівального 

• нижче альпійського 

• нижче нівального 

• між альпійським і горно-лісовим 

• вище пустельно-степового 
 

Троглобіонтами називають: 

• мешканців струмків 

• мешканців печер 

• види із суцільними ареалами 

• види з диз’юнктивними ареалами 

• мешканців снігового поясу гірських масивів 
 

До якого типу відносять ареал північного оленя: 

• трансрегіонального 

• циркумбореального 

• полірегіонального 

• космополітичного 

• позатундрового 
 

Твердження «чим давніший вид, тим більше він мав 
часу і можливостей розселитися» носить назву: 

• теорія Вілліса 

• принцип Уоллеса 

• закономірність МакАртура 

• закон Дарвіна 

• принцип Слетера 
 

Яким поняттям описується ситуація, коли близькі за 
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походженням форми організмів займають схожі біотопи: 

• екологічний вікаріат 

• географічний вікаріат 

• диз’юнктивна алопатрія 

• алохтонна симпатрія 

• систематичний вікаріат 
 
Диз’юнктивні льодовикові ареали: 

• спостерігаються лише гірських біотопах 

• утворилися після сходу льодовика 

• розташовані у зоні тундри 

• розташовані безпосередньо на території льодовиків 

• такий тип ареалів відсутній 
 

Ареали, які перекриваються, мають назву: 

• циркумпатричних 

• неморальних 

• симпатричних 

• алопатричних 

• алохтонних 
 
Який із наведених видів тварин характеризується 
транзитивним ареалом: 

• бурозубка мала 

• качконіс 

• заєць сірий (русак) 

• бобер 

• лисиця  
 
Ревалітатні межі ареалів визначаються: 
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• наявністю конкурентів 

• наявністю фізичних перешкод 

• відсутністю кормів або інших ресурсів 

• екстремальними абіотичними факторами 

• типом рослинності 
 

Вид якої із наведених категорій займає більший ареал: 

• релікт 

• палеоендемік 

• неоендемік 

• вузькоареальний вид 

• плезіоендемік 
 
Положення, що кількість видів у складі географічних 
зон та їх екосистем відносно постійна, має назву: 

• принцип Гептнера 

• правило Жордана,  

• правило А. Уоллеса 

• принцип різноманіття видів 

• правило максимуму видів 
 
Кенгурові для Австралії є: 

• автохтонами 

• алохтонами 

• інвазійними видами 

• інтродукованими видами 

• акліматизованими видами 
 
Ареали, які визначаються межами поширення інших 
видів мають назву: 

• зональних 
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• азональних 

• стрічкових 

• лінійних 

• сполучених 
 
Хто із дослідників запропонував поділ суходолу на 
царства («геї»): 

• А. Уоллес 

• Т. Гекслі 

• А. Бленфорд 

• Ф. Склетер 

• Ч. Дарвін 
 
Синператами називають: 

• зони перекриття різних ареалів 

• зони згущення меж різних ареалів 

• розриви ареалів 

• ареали видів, які є вікаріатами 

• ареали близьких видів на різних континентах 
 

Який термін відповідає території, де зберігається вид, 
що суттєво скоротив (або скорочує) свій ареал: 

• рефугіум 

• центр збереження 

• центр переживання 

• ценоареал 

• фація 
 
Вагільність означає: 

• еволюційну консервативність щодо території 

• стабільність коливань чисельності 
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• здатність здійснювати адаптації 

• здатність до розселення і розширення ареалу 

• здатність здійснювати пристосування 
 
Вид, який використовує інший вид для розселення 
називається: 

• агестохором 

• форонтом 

• анемохором 

• номадом 

• аменсалом 
 
Порушення стану угруповань, обумовлене дією 
природних або антропогенних факторів, має назву: 

• клімакс 

• дефляція 

• ецезис 

• дигресія 

• прохорез 
 
Вівцебики потрапили у 20 столітті на Таймир у 
результаті: 

• реінтродукції 

• інтродукції 

• акліматизації 

• аклімації 

• інвазії 
 
Співпадіння (згущення) меж певної множини ареалів 
має назву: 

• орогон 
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• екотон 

• ецезис 

• елізія 

• синперата 
 
Хто із зазначених вчених є авторами теорії острівної 
біогеографії: 

• Уоллес, Дарвін 

• Бейтс, Геккель 

• МакАртур, Вілсон 

• Склеттер, Уоллес 

• Бленфорд, Гекслі 
 
Види-автохтони: 

• є вселенцями з інших територій 

• потрапили в результаті інтродукції 

• потрапили в результаті інвазія 

• мешкають на території свого походження 

• були акліматизовані людиною 
 
Який тип фауногенезу властивий галапагоським 
в’юркам: 

• автохтонна адаптивна радіація 

• колонізація з одного джерела 

• колонізація з кількох джерел 

• розділення фаун 

• злиття фаун 
 
У межах якої групи правило Бергмана не діє: 

• дрібні ссавці 

• копитні 
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• котячі  

• собачі 

• ведмедеві 
 
Твердження «на материках є центри максимальної та 
мінімальної величини особин видів» має назву: 

• принцип Уоллеса 

• закон МакАртура 

• закономірність Вілсона 

• доповнення Гептнера 

• аксіома Склетера  
 
Елементи давніх реліктових фаун зберігаються в: 

• анклавах 

• ексклавах 

• рефугіумах 

• екотонах 

• ареалах 
 
До наймолодших біомів біосфери належать: 

• пустелі 

• тропічні ліси 

• тайга 

• бореальні ліси 

• степи 
 
Яке із наведених правил стосується лише водних 
тварин: 

• Глогера 

• Джордана 

• Гессе 
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• Гептнера 

• Дедю 
 
Автором твердження, шо зменшення площі острова в 10 
разів, як правило, скорочує кількість видів на ньому 
вдвічі, є: 

• Дарлінгтон 

• Дедю 

• Уіттекер 

• Вілсон 

• Розенберг 
 
Найкрупніша зоогеографічна категорія (зоохорон) має 
назву: 

• область 

• регіон 

• біом 

• провінція 

• царство 
 
Автором теорії дрейфу материків є: 

• Дарвін 

• Шелфорд 

• МакКохан 

• Вегенер 

• Дарлінгтон 
 
Як називається межа ареалу, що обумовлена наявністю 
перешкоди, яку вид не може подолати механічно: 

• ревалітатна 

• імпедітна 
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• стаціонна 

• історична 

• реліктова 
 
Процес розсування блоків літосфери і заповнення 
простору магмою називається: 

• спредингом 

• рифтом 

• субдукцією 

• субвенцією 

• диверсифікацією 
 
Найнижчий із перерахованих пояс вертикальної 
зональності має назву: 

• нівальний 

• альпійський 

• субнівальний 

• субальпійський 

• лісовий 
 
Прикладом материкових островів є: 

• Тайвань, Сахалін, о-ви Полінезії 

• Нова Гвінея, Мадагаскар, о. Святої Єлени 

• Тасманія, Мадагаскар, Ява 

• Пасхи, Калімантан, Куба 

• Гренландія, о-ви Мікронезії, Гаїті 
 
Ецезисом називають: 

• цикл від появи виду на острові до успішного 
розмноження 

• процес згасання виду на обмеженій території 
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острова 

• заселення території без подальшого розмноження 

• явище дефектності фауни 

• явище зникнення літаючих форм на островах 
 
Стан, у якому швидкості заселення острова і вимирання 
збігаються, має назву: 

• перманентної стабілізації   

• динамічної рівноваги 

• стаціонарної рівноваги 

• пружної рівноваги 

• резистентної рівноваги 
 
Основним фактором у теорії пендуляцій є: 

• коливання осі та обертання Землі навколо осі 

• обертання Місяця навколо Землі 

• зміна траєкторії Землі навколо Сонця 

• зміни магнітних полюсів 

• зміни рельєфу океанічного ложа 
 
Один із підходів до зоогеографічного районування має 
назву: 

• фауногенетичний 

• кліматичний 

• зоохорологічний 

• таксономічний 

• систематичний 
 
Лінія Уоллеса являє собою межу між: 

• двома зоогеографічними царствами 

• територіями поширення сумчастих і плацентарних 
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• двома сусідніми поясами висотної зональності  

• сусідніми зонами – тайги і тундри  

• тектонічними плитами на дні океанів 
 
Кількість видів у напрямку від полюсів до екватору: 

• зменшується 

• збільшується 

• не змінюється 

• тенденція відсутня 
 
Кількість видів зі збільшенням висоти у горах: 

• зменшується 

• збільшується 

• не змінюється 

• тенденція відсутня 
 
Пріоритетним фактором широтної складової ареалу є: 

• висота над рівнем моря 

• вологість 

• температура 

• глибина 

• атмосферний тиск 
 
Пріоритетним фактором довготної складової ареалу є: 

• висота над рівнем моря 

• вологість 

• температура 

• швидкість вітру 

• атмосферний тиск 
 
Пріоритетним фактором висотної складової ареалу є: 



37 
 

• висота над рівнем моря 

• вологість 

• температура 

• експозиція схилу 

• атмосферний тиск 
 
Вологі екваторіальні ліси характеризуються ареалами: 

• циркумбореальними 

• космополітичними 

• бореальними 

• циркумтропічними 

• неморальними 
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Приклади питань до МКР № 2 
 

Розділ «Фауністичне і флористичне районування. 
Характеристика основних зоохоронів»  

 
Питання містять одну правильну відповідь. 

 
 
До якого зоогеографічного царства належить 
Антарктида: 

• не належить до жодного 

• Арктогея 

• Нотогея 

• Неогея 

• Палеогея 
 
Суходіл якого зоогеографічного царства (підцарства) 
займає найменшу площу: 

• Палеогея 

• Неогея 

• Арктогея 

• Палеарктика 

• Нотогея 
 
У якій зоогеографічній області спостерігається 
найбільше видове різноманіття евкаліптів: 

• Австралійській 

• Неотропічній 

• Мадагаскарській 

• Індо-Малайській 

• Ефіопській 
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Який таксон із наведених є ендемічним для Нотогеї: 

• Першозвірі 

• Нарвалові 

• Сумчасті 

• Страусоподібні 

• Крокодилові 
 
У яких царствах (царстві) мешкають сумчасті: 

• Нотогея 

• Нотогея, Неогея, Арктогея 

• Нотогея, Неогея,  

• Неогея, Палеогея 

• Неогея 
 
Який із крокодилів є ендеміком Австралійської області: 

• прісноводний  

• гребінчастий 

• кайман 

• гавіал 

• тупорилий 
 
Які змії представлені в Австралійській області: 

• аспідові 

• гадюкові 

• удави 

• пітони 

• ямкоголові 
 
Які дводишні риби представлені в Австралійській 
області: 
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• протоптерус 

• рогозуб (неоцератод) 

• лепідосирен 

• рогозуб (неоцератод) і протоптерус 

• ліпідосирен і протоптерус 
 
Які ендемічні ссавці були властиві Новій Зеландії до 
заселення маорійцями та європейцями: 

• кажани 

• сумчасті кроти 

• златокроти 

• шерстокрили 

• миші і полівки 
 
Який вид птахів є ендеміком Нової Зеландії: 

• какапо 

• казуар 

• ему 

• лірохвіст 

• сміттєва курка малео 
 
Які представники наявні у новозеландській 
герпетофауні: 

• ящірки 

• ящірки і змії 

• черепахи і крокодили 

• лише змії 

• представлені усі групи 
 
До якого зоохорону відноситься о. Куба: 

• Карибська, або Антильська область 
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• Сонорська область 

• царство Палеогея 

• Гвіано-Бразильська підобласть  

• Західно-Атлантична підобласть 
 
Фауна якої області нараховує максимальну кількість 
видів птахів: 

• Австралійська  

• Неотропічна  

• Палеарктика  

• Ефіопська  

• Індо-Малайська  
 
Примати яких родин мешкають у Неотропіках: 

• мавпові (мартишкові), колобуси, макаки 

• галагові, лорі 

• гібонові, носачі 

• колобуси, лангури 

• ігрункові, капуцинові, мавпи-павуки 
 
Який таксон копитних представлений в Індо-
Малайській і Неотропічній областях: 

• Тапірові 

• Таясові (пекарі) 

• Бабіруси 

• Бородавочники 

• Вилорогові 
 
До котячих, що мешкають виключно у Неогеї належать: 

• пума (кугуар) 

• димчаста пантера 
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• каракал 

• сервал 

• ягуарунді 
 
У кого із ссавців наявні сумчасті кістки: 

• лише Prototheria 

• Metatheria (австралійські) 

• Metatheria і Prototheria 

• деякі Рlacentalia 

• Metatheria (американські) 
 
Які групи тварин є спільними для Ефіопської та Індо-
Малайської областей: 

• ящери, носороги, оленцеві 

• трубкозуби, златокроти 

• тенреки, дводишні риби 

• слонові, ведмедеві, землекопові 

• страусові, казуари, дамани 
 
У яких зоохоронах мешкають хамелеони 

• Палеарктика 

• Індо-Малайська область 

• Ефіопська область 

• Мадагаскарська область 

• усі наведені 
 
Серед якої групи тварин найбільший рівень ендемізму 
на Мадагаскарі: 

• амфібії 

• рептилії 

• птахи 



43 
 

• ссавці 

• молюски 
 
Для якої області є характерними ряд Шерстокрили, 
родини Довгоп’яти, Тупаї, Гібони: 

• Індо-Малайської 

• Ефіопської 

• Мадагаскарської 

• Неотропічної 

• це представники різних областей і разом не 
мешкають у жодному зоохороні  

 
Які острови не входять до царства Арктогея: 

• Британські 

• Курильські 

• архіпелаг Шпіцберген 

• Великі Зондські 

• Японський архіпелаг  
 
Яку назву мав суходільний міст, що з’єднував Аляску і 
Східний Сибір: 

• Адамів 

• Синайській 

• Берингія 

• Доггерланд 

• Лавразійський 
 
Яка родина парнопалих є ендеміком Північної Америки: 

• Кабаргові 

• Вилорогові 

• Оленеві 
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• Жирафові 

• Бикові 
 
Хто із наведених тварин відноситься до ендеміків 
тундри: 

• вівцебик 

• заєць-біляк 

• горностай 

• лисиця 

• біла сова 
 
Південно-африканський аналог гористих аридних 
саван називається: 

• пампа 

• прерія  

• вельд 

• льянос 

• матта 
 
Пискуха чорногуба, ірбіс, кабарга, горали населяють 
гірську систему: 

• Кордильєр 

• Анд 

• Гімалаїв і Тибету 

• Скелястих гір 

• Альп 
 
Чапараль – угруповання субтропічних жорстко-
листяних вічнозелених і листопадних рослин, є 
характерним для: 

• Африки 
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• Північної Америки 

• Австралії 

• Південно-Східної Азії 

• Середземномор’я 
 
У якому зоогеографічному царстві відсутні ведмеді, 
олені, крилани, вомбати, барани, бики: 

• Нотогея 

• Арктогея 

• Палеогея 

• Неогея 

• вірна відповідь відсутня 
 
Де спостерігається найбільша щільність популяцій 
мешканців океанів: 

• у помірних широтах 

• у високих широтах 

• в екваторіальних регіонах 

• в океанічних западинах 

• залежність відсутня 
 
Морський леопард, тюлень Уедделла, тюлень Росса, 
крабоїд мешкають у: 

• Північній півкулі 

• Східній півкулі 

• Південній півкулі 

• Західній півкулі 

• наведені види є космополітами 
 
У якій зоогеографічній області велику територію 
займають прерії: 
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• Мадагаскарській 

• Австралійській 

• Карибській 

• Сонорській 

• Канадській 
 
Якій набір видів є спільним для Неарктики і 
Палеарктики: 

• білий ведмідь, біляк, північний олень, біла куріпка, 
полярна сова 

• бурий ведмідь, койот, лучний собачка, лисиця 

• тундряна куріпка, байбак степовий, гофери, аноліси 

• північний олень, бізон, гримучник, песець 
 
Мешканцем якого зоохорону є зіркорили (Condylura): 

• Палеарктика 

• Неарктика 

• Ново-Зеландська обл. 

• Мадагаскарська обл. 

• Індо-Малайська обл. 
 
Хохуля і селевінія є ендеміками: 

• Нотогеї 

• Палеогеї 

• Палеарктики 

• Неарктики 

• Неогеї 
 
Представники родини Лемурові є ендеміками: 

• Великих Зондських островів 

• Індо-Малайської області 



47 
 

• Карибської області 

• Мадагаскару 

• Куби 
 
Представники родини Щілинозубові є ендеміками: 

• Сонорської області 

• Карибської області 

• Нової Гвінеї 

• Мадагаскару 

• Тасманії 
 
Птахи роду Лірохвіст є ендеміками: 

• Австралії 

• Південної Америки 

• Нової Гвінеї 

• Мадагаскару 

• Філіппінського архіпелагу 
 
Деревна рослинність африканських саван переважно 
представлена такими видами дерев: 

• баобаби, акації 

• коперніція, гевея 

• казуарина, евкаліпт 

• боаб, дерево мандрівників 

• кокосова пальма, корковий дуб 
 
На аридних відкритих просторах Південної Америки із 
нелітаючих птахів мешкає: 

• ему 

• казуар 

• нанду 
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• ківі 

• тинаму 
 
Формації вічнозелених ксерофітних чагарників в 
Австралії мають назву: 

• льянос 

• гілея 

• чапараль 

• маквіс 

• скреб 
 
Представник парнокопитних – вилоріг мешкає в: 

• південноамериканських пампах  

• євразійських степах  

• північноамериканських преріях  

• африканських саванах  

• австралійському скребі  
 
Представник парнокопитних – джейран мешкає в: 

• південноамериканських пампах  

• азійських напівпустелях  

• північноамериканських преріях  

• африканських саванах  

• австралійському скребі 
 
Який із названих видів дерев є найвищім у світі: 

• казуарина 

• евкаліпт 

• баоб 

• секвоядендродон 

• гевея 
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У якому зоохороні мешкають такі представники 
парнокопитних: аноа, гаял і бантенг: 

• Ефіопська область 

• Австралійська область 

• Індо-Малайська область 

• царство Неогея 

• Неарктика 
 
Скільки видів морських ссавців мешкає в 
територіальних водах України: 

• 1 

• 2 

• 3 

• 5 

• >5 
 
Які ряди ссавців у повному складі занесені до Червоної 
книги України: 

• Рукокрилі і Китоподібні 

• Комахоїдні і Китоподібні 

• Хижі і Зайцеподібні 

• Рукокрилі і Непарнокопитні 

• Парнокопитні та Хижі 
  
У царстві Неогея гомініди представлені видами: 

• гібон 

• орангутан 

• горила 

• шимпанзе 

• гомініди відсутні 
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В яких зоогеографічних царствах мешкають 
безлегеневі саламандри: 

• Палеогея 

• Неогея 

• Арктогея 

• Неогея, Нотогея 

• Арктогея, Неогея 
 
Тенреки, дамани, гібони, шерстокрили є ендеміками: 

• Палеарктики 

• Палеогеї 

• Неогеї 

• Нотогеї 

• мешкають більше ніж в одному царстві 
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ГЛОСАРІЙ 

(170 термінів і понять зоогеографії  

та суміжних галузей знань) 

 

У глосарії наведені короткі визначення термінів і понять, які 
використовуються у лекційній частині даної дисципліни. Слід 
зазначити, що деякі поняття не мають сталого тлумачення, 
можуть характеризуватися відмінностями свого змісту і бути 
дискусійними. Наведені визначення покликані забезпечити 
однозначність сприйняття, що є необхідною умовою для 
ефективного опанування змісту дисципліни.  
 

Абісаль – екологічна зона життя на дні Світового океану, 

що простирається від підніжжя континентального схилу 

(глибина 2 – 2.5 тис. м) до глибини 7 тис. м. 

Характеризується видовим збідненням, відсутністю 

світла, низькою температурою і обмеженою рухливістю 

водних мас.  

Автохтони – види, що виникли в процесі еволюції на певній 

території та продовжують жити в її межах зараз. 

Агломерація – сукупність екологічно однорідних за 

властивостями видів рослин. 

Азональність – фізико-географічна закономірність, що 

разом із зональністю, визначає формування 

регіональних природних комплексів. Причиною 

азональності можуть бути тектонічні рухи земної кори, 

які призвели до формування морфоструктурних 

елементів земної поверхні – гір і рівнин. 

Акліматизація – пристосування організмів до нових умов 

після територіального (штучного або природного) 
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переміщення з утворенням стабільних відтворюваних 

груп. 

Аклімація – фізіологічне пристосування організму до 

нових (у тому числі штучно створених) умов. 

Алохтони – види, що живуть на іншій території від 

початкового місця їх походження, і заселеної в процесі 

розселення. 

Анемохорія – перенесення організмів за допомогою 

повітряних мас. 

Анклав – рослинні або тваринні угруповання на межі двох 

різних біотопів. 

Антропохорія – навмисне або ненавмисне перенесення 

(розселення) організмів людиною. 

Апвелінг – підйом води з глибини у верхні шари океану 

(моря). Виникають найчастіше біля західних узбережь 

материків, де вітри гонять поверхневі води від берега, а 

їх місце займають багаті на біогени холодні водні маси.  

Ареал – область поширення систематичної групи 

організмів. Частина території або акваторії земної кулі, 

на якій постійно зустрічаються популяції певного виду 

або іншого таксону живих організмів (на всіх стадіях 

свого розвитку). 

Ареал алопатричний – ареал, що прилягає до ареалу 

іншого близького до нього виду, але не перекривається з 

ним, а заміщує його.  

Ареал диз’юнктивний – область поширення, яка 

складається з двох або кількох ділянок віддалених одна 

від іншою настільки, що контакт між популяціями, які 

живуть у роз’єднаних частинах ареалу, не відбувається. 
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Ареал полірегіональний (мультирегіональний) – ареал, 

що включає регіони на кількох, але не більше ніж на 

трьох, материках. 

Ареал репродукційний – частина загального ареалу, де 

відбувається розмноження (місця ікрометання, 

гніздування). 

Ареал симпатричний – ареал, який накладається або 

повністю перекривається з іншим. 

Ареал суцільний – ареал таксону, в межах якого він 

зустрічається повсюдно. Всередині таких ареалів 

відсутні перешкоди, які не можуть бути подолані 

особинами певного виду природним шляхом. 

Ареал транзитивний – ареал, межі якого мають стійку 

тенденцію змінюватися (звужуватися або 

розширюватися). 

Ареал трансрегіональний – суцільний ареал на великій 

території одного материка. 

Архіпелаг – група близько розташованих островів зі 

схожими геологічною будовою і походженням, які 

розглядаються як цілісне об’єднання.   

Ассектатор – вид, який обумовлює порівняно незначну дію 

на середовище та знаходиться під впливом едифікаторів.  

Афіталь – зона, в якій фотосинтез неможливий або не 

покриває витрат популяції на власну життєдіяльність, 

розташована глибше за фіталі. 

Бар’єр фізичний – смуга території, яка завдяки 

особливостям природного або штучного ландшафту 

може бути перешкодою для поширення організмів. 
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Бар’єр екологічний – перехідна смуга території, за межами 

якої відсутні необхідні для виживання або розмноження 

умови (корми, жертви або хазяї, наявні сильні 

конкуренти). 

Батіаль – екологічна зона материкового схилу від 

нижнього краю шельфу до глибин 2 – 2,5 тис. м. 

Бедленд – аридні біотопи з системою ярів та ущелин на 

сильно еродованих ґрунтах.  

Бенталь – придонна екологічна зона водних екосистем, яка 

є середовищем мешкання бентосних організмів. 

Бентос – сукупність рослинних і тваринних організмів, які 

мешкають на ґрунті або у ґрунті дна водних екосистем. 

Біогеографія – наука про рослинний покрив і тваринне 

населення планети, а також закономірності 

географічного поширення видів та інших таксономічних 

категорій. 

Біом – сукупність екосистем певної природно-кліматичної 

зони. За іншими уявленнями: це великий фізико-

географічний елемент, який найчастіше територіально 

збігається з природно-кліматичною зоною. На відміну 

від хоронів (які є унікальними елементами біотичного 

районування), біоми, можуть просторово повторюватись 

на різних материках, тобто вони є типологічними 

категоріями. 

Біота – сукупність живого населення конкретного регіону 

будь-якого рангу, сукупність флори і фауни. 

Біофілота – історично сформований комплекс видів та 

інших систематичних категорій певного району. 
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Біохор– елемент розчленування простору, являє собою 

сукупність схожих біотопів. 

Буш – ландшафт з чагарників і низькорослих дерев, 

незалежно від типу рослинності. Застосовують 

переважно для аридних австралійських територій. 

Вагільність – виду здатність до розселення і розширення 

ареалу. 

Вагільність активна – розселення і розширення ареалу 

завдяки самостійному пересуванню особин. 

Вагільність пасивна – розселення і розширення ареалу 

завдяки перенесення вітром, течією і т. д. 

Вельд – аридні гористі плато у Південній Африці, зарослі 

високотравними асоціаціями. 

Вид адвентивний – заносний вид, що увійшов в 

угруповання за прямої або непрямої участі людини. 

Вид азональний – вид, розповсюджений широко, але не 

приурочений до жодних зон (приклад, мешканці піщаних 

узбережь, убіквісти, синантропи). 

Вид екстразональний – мешканець ділянок зональної 

рослинності за межами своєї зони (напр., острови лісу у 

степу). 

Вид інтразональний – вид, поширений спорадично в 

межах однієї або кількох близьких зон (мешканці 

тугайних заростей, солончаків; види, які пов'язані із 

заплавними комплексами, біляводні види). 

Вид ключовий – вид, роль якого в угрупованні або 

екосистемі є набагато істотнішою за очікувану, виходячи 

з його частки в угрупованні. Також його присутність 
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такого виду відіграє вирішальну роль для збереження 

біорізноманіття певного біоценозу. 

Вікаріат – явище, у разі якого близькі види рослин або 

тварин займають різні області поширення (географічний 

вікаріат) або мешкають на одній території, але в різних 

екологічних умовах (екологічний вікаріат). 

Гарига – розріджені зарості низькорослих вічнозелених 

ксерофітних чагарників та посухостійких трав’янистих 

рослин на сухих схилах, кам’янистих і бідних ґрунтах 

Середземномор’я. 

Гідрохорія – перенесення організмів проточними водами 

(на острови з материків, вниз за течією річок і т. д.). 

Гілея – біом вологих дощових тропічних лісів. Термін був 

запропонований позначення для вологих лісів Амазонії, 

проте зараз застосовують до всіх лісів подібного типу. 

Гільдія – група видів, які використовують один і той же тип 

ресурсів середовища схожим способом. За іншими 

уявленнями: група видів, які тісно пов'язані між собою 

своїми нішами в межах угруповання. 

Денудація – процеси порушення і переносу поверхневих 

шарів земної кори, а також донних відкладів водойм у 

нижчі ділянки, де відбувається їх накопичення. 

Дефляція – процеси руйнування гірських порід і 

перенесення продуктів вивітрювання. 

Дигресія – порушення стану угруповань або екосистем, 

обумовлене дією природних або антропогенних 

факторів. 

Диз'юнкція ареалу гомогенна – випадки, коли ізольовані 

ділянки заселені одним видом. 
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Диз'юнкція ареалу гетерогенна – випадки, коли 

ізольовані ділянки заселені підвидами одного виду або 

видами певного роду. 

Джунглі – первинні або вторинні рослинні угруповання, які 

складаються із низькорослих дерев, чагарників і 

грубостеблових злаків, що формують густі зарості. 

Поширені у тропічних мусонних областях Південної та 

Південно-Східної Азії, Індокитаю, на Зондських островах. 

Домінант – вид, що переважає за тими чи іншими 

показниками, як правило, за чисельністю. Домінант 

необов'язково є едифікатором. 

Едифікатор – вид, що створює в результаті своєї 

життєдіяльності сильно змінене середовище, в якому 

разом з ассектаторами формують угруповання. Термін 

близький до поняття «ключовий вид», проте вони не є 

повними синонімами. 

Елізія – випадіння виду з угруповання внаслідок змін умов 

мешкання. 

Ендемік – вид або інші таксони, які обмежені у своєму 

поширенні незначною територією. 

Епіфіти – рослини, які оселюється на гілках, стовбурах і 

листках інших рослин, використовуючи їх як опору, 

проте не отримують від них поживних речовин. 

Перевагами епіфітів, особливо в місцевості, яка сильно 

заросла деревами, є можливість не залежати від ґрунту, 

знаходитися ближче до джерела світла; на епіфітах 

також менше позначається вплив травоїдних тварин. 

Ефемери – екологічна група трав'янистих рослин, що 

завершують повний цикл розвитку за дуже короткий і, як 
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правило, вологий період року. Найчастіше поширені у 

пустелях, напівпустелях і степах.  

Ефемероїди – багаторічні (на відміну від однорічних 

ефемерів) трав'янисті рослини, з коротким весняним 

циклом розвитку і літнім періодом спокою. Їх надземні 

частини живуть лише протягом кількох тижнів, а решту 

року перебувають у стані спокою у вигляді бульб, 

цибулин чи кореневищ.  

Ецезис – повний цикл розвитку організмів певного виду – 

від появи в даному місці до принесення життєздатного 

потомства. 

Зональність – диференціація поверхні Землі на зони на 

підставі певних критеріїв (географічних, кліматичних та 

ін.), переважно у зв'язку з широтним розподілом 

сонячного випромінювання.   

Зоогеографія – розділ біогеографії, що вивчає 

закономірності географічного розповсюдження тварин 

та їх угруповань у біосфері, сучасні та історичні фактори 

і принципи, що визначають походження і поширення 

видів та інших таксонів тварин.  

Зоогеографія вікаріатна – розділ зоогеографії, що 

займається вивченням тварин споріднених таксонів 

(видів, родів, родин), які географічно ізольовані 

Зоогеографія казуальна – галузь зоогеографії, що 

визначає причини встановлення складу фауни певної 

території. 

Зоогеографія порівняльна – розділ зоогеографії, що 

займається порівнянням фауни різних районів (виявляє 

ступінь «оригінальності» фауни кожної території). 
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Зона ландшафтна – частина земної поверхні, витягнута у 

вигляді смуги на одному або кількох материках, що 

характеризується певними співвідношеннями тепла і 

вологи, переважанням певних ґрунтів і рослинності. 

Зоохорія – поширення діаспор рослин (плодів, насіння) за 

участю тварин. 

Зоохорологія – галузь географії тварин, що вивчає 

географічне розміщення видів та інших таксонів на 

територіях різних категорій. 

Зоохорон – зоогеографічна одиниця певного рангу 

(царство, область, підобласть, провінція, район, ділянка). 

Інвазія – вторгнення на будь-яку територію або в 

екосистему не характерного для них виду, яке 

відбувається, на відміну від інтродукції, без свідомої 

участі людини.  

Інверсія поясності – розподіл ландшафтів за висотою, що 

не відповідає закономірностям висотної поясності і 

виражається у заміні холодолюбних видів 

теплолюбними. Причинами явища можуть бути 

властивості ґрунту, інверсія температури, особливості 

дренажу на різних схилах гір.  

Інтродукція – вселення видів у нові для них ареали. 

Каатинга – аридний саваноподібний ландшафт із 

вкрапленням сухого листопадного лісу і колючого 

рідколісся на північному сході Бразильського 

плоскогір’я. 

Кампос – специфічні тропічні й субтропічні степові 

екосистеми Південної Америки, які раніше були вкриті 
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густою трав'янистою рослинністю, а зараз розорані і 

зайняті переважно під рослинництво (іноді скотарство). 

Караскаль – біотопи, де переважають щільні зарості 

колючого низьколісся у посушливих районах Бразилії. 

Катаценоз – кінцева стадія дигресії біоценозу, яка 

характеризується мінімальною кількістю видів і 

деградацією угруповань. 

Коло фауністичних елементів – сукупність видів з 

ареалами, які розташовані навколо одного ядра, що 

відповідає центру походження. За іншою думкою, ядро 

може територіально не співпадати з центром 

походження, а збігатися, наприклад, з рефугіумом. 

Колонізація – початковий етап процесу освоєння території 

(заселення) живими організмами. 

Комплекс фауністичний – сукупність видів, що 

сформувалися в єдиний відрізок часу на єдиній території 

(акваторії) в умовах єдиного ландшафту. Елементи 

комплексу характеризуються спільністю центру 

походження, історії, екологічних вимог і біоценотичних 

зв'язків. 

Комплекс флористичний – сукупність таксонів рослин, що 

виникли одночасно і мають спільну історію. 

Космополіт – вид або інший таксон, який зустрічається на 

значній частині (не менше ¼) території Землі. За іншими 

уявленнями – мешкають не менше ніж на трьох 

материках (океанах). 

Літораль – екологічна зона водної екосистеми, яка займає 

прибережну або донну частину мілководдя, де світло 

проникає до дна. За іншими уявленнями: зона дна між 
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найнижчим рівнем води під час відпливу і найвищим – у 

разі припливу. Характеризується насиченістю формами 

життя, вираженим рухом води, змінною температурою і 

добрим освітленням.  

Льянос – тропічні рівнини, що розташовані на північному 

заході Південної Америки. Являють собою тропічні та 

субекваторіальні степи та савани із вираженим сезонним 

зволоженням. 

Маквіс – угруповання вічнозелених жорстколистих і 

колючих чагарників, низькорослих дерев та високих 

трав у посушливих субтропічних регіонах 

Середземномор’я. Маквіс вважають стадією деградації 

лісів. 

Мангри – вічнозелені, невисокі ліси з дерев і чагарників 

морських тропічних узбережь, які захищені від прибою, 

але заливаються під час припливу. Рослини 

характеризуються пристосуваннями для життя в 

припливно-відливній зоні: наявні ходульні та дихальні 

корені, система виведення солей та ін. 

Марші – смуга низинних прибережних районів морів, гирл 

річок, у якій відбувається періодичне підтоплення і 

переважає галофільна лучна рослинність. 

Матти – альпійські гірські луки, розташовані вище межі 

лісу; серед рослин переважають злаки та осоки. 

Межа ареалу імпедітна – межа, що пов'язана з 

перешкодами, які вид не може подолати механічно. 

Межа ареалу ревалітатна – межа, яка обумовлена 

конкурентними взаємодіями, що стримує розширення 

ареалу. 
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Міомбо – специфічна рослинна формація з низькорослих 

дерев, які чергуються з чагарниками в зоні саван і 

рідколісся Східної Африки. 

Натуралізація – остаточне входження нового елемента у 

біоценоз, як правило, пов’язане з набуттям специфічних 

пристосувань та адаптацій. 

Нейстон – сукупність організмів, що живуть поблизу 

поверхневої плівки води, тобто межі водного та 

повітряного середовищ. Розрізняють епінейстон, який 

об'єднує організми, що живуть на поверхні води, і 

гіпонейстон, куди належать організми, що 

прикріплюються до поверхневої плівки знизу, або 

живуть у воді не глибше кількох міліметрів від поверхні. 

Нектон – організми, які активно плавають в товщі води, 

здатні протистояти течії і самостійно пересуватися на 

значні відстані. 

Неоендемік – ендемічний вид або інший таксон, обме-

женість ареалу якого зумовлена недавнім його 

походженням («молодістю») або швидким розвитком 

(вони ще не встигли розселитися). Неоендеміки часто 

представлені групами споріднених видів. 

Неофіт – свідомо або несвідомо занесений чужорідний вид, 

якій увійшов до складу місцевих угруповань.  

Область поширення – включає область міграцій і область 

розмноження (ареал sensu stricto). Виділяють для 

мігруючих видів тварин. 

Омброфіли – організми, які використовують лише ту 

вологу, що надходить з опадами. 
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Ординація – закономірне чергування рослинних 

угруповань за певним градієнтом середовища. 

Оробіом – одиниця біомної організації гірських територій, 

відокремлення якої в першу чергу обумовлено висотною 

зональністю і типом рослинних угруповань. 

Орографія – галузь, що займається описом та 

класифікацією форм рельєфу за їх зовнішніми ознаками 

незалежно від походження. 

Острів материковий – острів, розташований в межах 

підводного шельфу материків і зазвичай утворений 

корінними породами або акумулятивною діяльністю 

хвиль і прибою. 

Острів океанічний – острів, розташований в межах 

океанічного ложа і на серединно-океанічних хребтах, 

переважно вулканічного або коралового походження. 

Пагон – угруповання організмів, які населяють поверхню 

або товщу льоду (як правило, у стані анабіозу). 

Паданг – розріджений тропічний ліс у Південно-Східній 

Азії. 

Палеоендемік – вид або інший таксон, який властивий 

лише даному району, обмеженість їх ареалу обумовлена 

вимиранням або витісненням іншими видами на значній 

частині колишньої області поширення в інші періоди та 

в інших умовах. 

Пампа (пампаси) – південноамериканські рівнини зі 

степовою трав’янисто-злаковою рослинністю на 

родючих червонувато-чорних ґрунтах, розміщена 

переважно у субтропічному поясі. 
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Парамо (парамос) – високогірні луки у північній частині 

Анд (Південна Америка) з переважанням дерновинних 

злаків, посухостійких та розеткових рослин. 

Пасант – занесений організм, який швидко зникає з нової 

для нової для нього місцевості. 

Пелагіаль – екологічна зона, що охоплює товщу води та є 

місцем мешкання водних організмів, життя яких не 

пов’язане з дном. 

Перифітон – угруповання організмів, які населяють живі 

або неживі субстрати під водою. Зв іншими уявленнями 

(sensu lato): сукупність організмів, що мешкають на межі 

твердої та рідкої фаз та існують у межах певного біотопу. 

Планктон – рослинні (фітопланктон) і тваринні 

(зоопланктон) водні організми у зваженому стані, які не 

можуть активно протистояти перенесенню течією та 

пасивно пересуваються разом з водою у морях, озерах та 

річках.  

Плейстон – пасивно плаваючі або напівзанурені 

гідробіонти порівняно тонкого поверхневого шару води 

з особливими умовами, що складаються в результаті 

взаємодії гідросфери та атмосфери. 

Пояс альпійський – елемент висотної зональності, 

високогірна область вище межі лісу і криволісся (у 

широкому розумінні). 

Пояс нівальний – елемент висотної зональності, пояс 

вічних снігів і льодовиків, сама верхня із зон у горах, що 

розташовується вище снігової лінії, знижується на північ 

і південь, досягаючи рівня океану на полюсах. 
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Поясність висотна – закономірна зміна природних 

комплексів залежно від висоти над рівнем моря у зв'язку 

зі зміною балансу тепла та вологи. 

Прерія – зона континентальних частин Північної Америки 

з трав’янистою рослинністю степового або лучного типу 

з пануванням багаторічних злаків. Обмежена вегетація, 

яка спричинює незначну кількість дерев і кущів, 

обумовлена внутрішньоконтинентальним 

розташуванням і горами, що перешкоджають переносу 

опадів та обумовлюють аридний клімат. 

Прохорез – переміщення ареалу таксона або угруповання у 

просторі у геологічному масштабі часу. 

Пуни – високогірні пустельні угруповання в Центральних 

Андах з переважанням розріджених приземкуватих 

рослин та дерновинних злаків. 

Раритетність (виду, іншого таксону або угруповання) – 

комплексне поняття, що одночасно визначається 

унікальність, рідкісністю, ризиком втрати певного 

елемента. Раритетність є ознакою, набутою впродовж 

історичного розвитку і може бути прямо не пов’язана з 

антропогенним фактором. 

Регресія – зниження рівня Світового океану. 

Реінтродукція – повернення видів у колись заселені ними 

райони. 

Реколонізація – повторне заселення видами території, де 

вони мешкали раніше, а потім зникли. 

Релікт – вид або інший таксон, які пережили розквіт у 

минулому, скоротили область поширення і збереглися 

там, де умови виявилися з певної причини сприятливими 



66 
 

для їх існування. До реліктів відносяться види, які 

проникли на певну територію за інших умов і 

зберігаються ізольовано в специфічних біотопах, 

представляючи собою пережитки інших епох. Релікти, як 

правило, є палеоендеміками, але на відміну від них може 

мати значно більшу площу поширення. Вид може бути 

реліктовим не на усьому ареалі, а лишу в його частині, 

тоді як палеоендемік займає всю площу свого 

обмеженого ареалу. 

Рестинга – формація високорослих чагарників між 

ксерофільними лісами і прибережними манграми у 

Бразилії. 

Рефугіум (син. сховище, притулок) – територія, де 

зберігається вид, який суттєво скоротив (або скорочує) 

свій ареал. У рефугіумах види переживають 

несприятливий період геологічного часу, упродовж 

якого на інших ділянках вони зникають. 

Рецеденти – популяції видів з мінімальною щільністю 

населення і частотою зустрічальності і екосистемі. 

Риф – підводне або надводне піднесення морського дна на 

мілководді. 

Риф кораловий – піднесені пасма, утворені переважно 

вапняковими скелетами колоніальних коралів на 

мілководі тропічних морів. 

Савана – тип тропічної і субтропічної рослинності, що 

характеризується розвинутими трав’янисто-злаковими 

асоціаціями (з літнім перериванням вегетації), 

розрідженим і низькорослим деревостоєм, 

ксерофільними чагарниками. Займає до 40 % території 
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Африки, представлена на інших континентах, але відома 

там під іншими назвами. 

Салітраль – пустельно-степова рослинність на засолених 

ґрунтах Південної Америки. 

Сельва – бразильська назва вологого тропічного лісу в 

басейні річки Амазонка. 

Синантроп – організм, вид або інший таксон, спосіб життя 

якого пов’язаний з людиною, а також зі створеним або 

трансформованим ним ландшафтом. 

Синперати – смуги згущення меж ареалів, які 

використовують для відокремлення зоохоронів різного 

рангу. 

Скреб – зарості низькорослих вічнозелених ксерофітних 

чагарників в південно-західній і центральній регіонах 

Австралії. 

Сланики – низькорослі (сланкі) дерева і чагарники, 

адаптовані до несприятливих умов; поширені у горах 

вище межі лісу, на узбережжях, у тундрі. 

Стація – місцемешкання популяції виду у конкретній 

екосистемі (sensu lato); частина місцемешкання, яка 

використовується популяцією (видом) або в обмежений 

період, або для реалізації певної функції: стації денні та 

нічні, сезонні, стації розмноження, живлення, стації 

розселення у разі сприятливих умов (sensu stricto). 

Тип рослинності – об'єднання різнорідних за походженням 

рослинних угруповань високого рангу (формацій або їх 

класів), домінанти та едифікатори першого ярусу яких 

належать до однієї або схожих життєвих форм. 
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Томільяри – угруповання низькорослих вічнозелених 

твердолистих чагарників, в основному із групи 

ксерофітів і геліофітів, поширені у посушливих районах 

Середземномор'я.  

Трансгресія – підвищення рівня Світового океану. 

Троглобіонт – мешканець печер, тріщин гірських порід, 

печерних водойм і підземних вод. 

Тропофіти – рослини, які адаптовані до чергування 

вологого і посушливого сезонів завдяки регуляції свого 

водного балансу. За іншими уявленнями: рослини, що 

змінюють орієнтацію листків залежно від коливань 

освітленості. 

Тугай – розріджена деревна та чагарникова рослинність у 

річкових долинах напівпустельної і пустельної зон 

Середньої Азії. 

Убіквісти – широко розповсюджені види (найчастіше вони 

є космополітами), які живуть у найрізноманітніших 

умовах середовища. 

Фауна – історично сформована сукупність видів, що 

мешкають у даній області і входять в усі її біогеоценози. 

Формується в процесі еволюції з тварин різного 

походження: автохтонів, алохтонів, іммігрантів. 

Фауністичне районування – поділ територій суходолу і 

акваторій на зоохорони, що відрізняються рангом, 

ступенем ендемізму, особливостями і характером фауни. 

Фауногенез – історичний розвиток фауни як результат 

процесів видоутворення, розселення і формування 

угруповань різних категорій. 
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Фація біогеографічна – ділянки простору з незначними 

відмінностями умов мешкання у межах одного біотопу. 

Фінбош – угруповання посухостійких, жорстколистих, 

переважно вічнозелених чагарників і низьких дерев у 

посушливих районах Південної Африки.  

Фіталь – зона океану, де здійснюється фотосинтез, в 

результаті якого продукується більше енергії, ніж 

витрачається на підтримання популяції фотосинтетика. 

Глибше фіталі розташована афіталь. 

Флора – історично сформована сукупність видів рослин, які 

зростають або зростали в геологічному минулому на 

певній території (акваторії) або у складі фітоценозу. 

Флористика – наука, що вивчає структуру, закономірності 

та формування флор. 

Флористичне районування – поділ поверхні Землі на 

супідрядні регіони, які відрізняються складом 

ендемічних таксонів та історією становлення і розвитку 

їх флори. 

Форезія – використання інших тварин у якості 

транспортних засобів. 

Форма життєва – екологічний тип організмів різних 

таксонів, які живуть у близьких умовах і набувають 

схожий спосіб життя та найчастіше подібну форму тіла. 

При відокремленні життєвих форм організмів 

використовують наявність схожих морфоекологічних, 

фізіологічних, поведінкових адаптацій для мешкання у 

більш-менш аналогічному середовищі. 
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Формація рослинності – схожі рослинні асоціації з 

однаковими домінантами та едифікаторами першого 

ярусу. 

Форонт – організм, який використовує інший організм як 

транспортний засіб без встановлення фізіологічної або 

біохімічної залежності від нього. 

Форпост периферійний – ізольовані території мешкання 

виду, які відокремлені і віддалені від його ареалу. 

Фригана – рослинні угруповання із колючих ксерофільних 

чагарників і багаторічних трав, що сформувалися на 

кам’янистих пустощах.  

Хамада – кам’янисті пустелі у Північній Африці та країнах 

Близького Сходу. Характеризується майже повною 

відсутністю ґрунтового і рослинного покриву. 

Хорологія – галузь знань про межі, протяжність поширення 

окремих таксонів, форми їх ареалів. Найчастіше 

застосовують як синонім поняття «ареалогія» – науки 

про просторовий розподіл живих організмів, зазвичай 

використовують щодо явищ біогеографічного масштабу. 

Ценоареал – частина(и) ареалу виду, де він виступає в 

угрупованнях як едифікатор, домінант або має більш 

високу представленість, ніж в інших частинах ареалу. 

Ценогенез – історичний розвиток і зміна біоценозів. За 

іншими уявленнями: формування нових, раніше не 

існуючих, природних угруповань в результаті їх еволюції. 

Ценогеографія – галузь знань про закономірності 

розподілу біоценозів (або лише фітоценозів) на земній 

поверхні. 
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Ценоз – узагальнене поняття для взаємопов’язаних в 

угруповання організмів, незалежно від їх розміру. 

Ценотип – сукупність видів, що займає певне 

функціональне положення в угрупованні. 

Центр поширення – територія (географічна область) з якої 

починається розселення виду або іншого таксону. 

Центр походження – територія (географічна область), у 

межах якої відбувалося формування виду або іншого 

таксону. 

Чако – перехідні ландшафти на межі тропічного лісу і 

саваноподібних біотопів Південної Америки. 

Чапараль – жорстколистяні угруповання вічнозелених і 

листопадних рослин, які відносяться до групи ксерофітів 

і геліофітів. Поширені на заході субтропічного поясу 

Північної Америки, переважно на висотах до 2400 м. 
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