
РОЛЬ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ
ТВАРИН У СТВОРЕННІ

ГОМЕОСТАЗУ
І ПРОДУКТИВНОСТІ ВОДНИХ
ТА НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ
ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ



Мета
встановленнявстановлення концептуальнихконцептуальних підходівпідходів уу пошукахпошуках
шляхівшляхів формуванняформування адаптивноїадаптивної системисистеми
угрупованьугруповань тваринтварин, , якіякі сприяютьсприяють збереженнюзбереженню
зоорізноманіттязоорізноманіття, , роліролі тваринтварин уу створенністворенні
механізмівмеханізмів екологічноїекологічної стійкостістійкості екосистемекосистем іі їхїх
біопродуктивностібіопродуктивності вв умовахумовах промисловихпромислових регіоніврегіонів..



Основні наукові результати
ØØ ВизначеноВизначено рольроль метаболічнихметаболічних системсистем іі структурноїструктурної

організаціїорганізації організмуорганізму уу депонуваннідепонуванні йй виведеннівиведенні ізіз
кругообігукругообігу інгредієнтівінгредієнтів забрудненнязабруднення..

ØØ ВстановленоВстановлено основніосновні напрямкинапрямки тата механізмимеханізми адаптивногоадаптивного
процесупроцесу уу фоновихфонових групгруп організміворганізмів нана різнихрізних рівняхрівнях
організаціїорганізації екосистемекосистем..

ØØ ВстановленоВстановлено особливостіособливості морфологічногоморфологічного, , фізіологічногофізіологічного
іі біохімічногобіохімічного пристосуванняпристосування додо життяжиття вв умовахумовах різногорізного
рівнярівня забрудненнязабруднення середовищасередовища..

ØØ ВизначеноВизначено основніосновні закономірностізакономірності
адаптивноїадаптивної системисистеми тваринтварин
природнихприродних тата трансформованихтрансформованих
екосистемекосистем..



ØØ ОхарактеризованоОхарактеризовано рольроль твариннихтваринних організміворганізмів уу
формуванніформуванні вторинноївторинної біологічноїбіологічної продукціїпродукції вв умовахумовах
посиленогопосиленого тискутиску антропогеннихантропогенних чинниківчинників..

ØØ УстановленоУстановлено напрямкинапрямки формуванняформування усталенихусталених екосистемекосистем
зз підвищеннямпідвищенням біопродукційногобіопродукційного потенціалупотенціалу. . 

ØØ УдосконаленоУдосконалено теоретичнітеоретичні підходипідходи іі практичніпрактичні заходизаходи
щодощодо підвищенняпідвищення спроможностіспроможності екосистемекосистем опиратисяопиратися
техногенномутехногенному впливувпливу..

ØØ СформульованоСформульовано основніосновні положенняположення концепціїконцепції збереженнязбереження
гомеостатичногогомеостатичного станустану йй продуктивностіпродуктивності екосистемекосистем припри
використаннівикористанні адаптивнихадаптивних можливостейможливостей тваринтварин. . 
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НаНа підставіпідставі проведенихпроведених дослідженьдосліджень розробленорозроблено комплекскомплекс
практичнихпрактичних рекомендаційрекомендацій зз охорониохорони, , діагностикидіагностики тата
використаннявикористання угрупованьугруповань тваринтварин уу системісистемі
біомоніторингубіомоніторингу природногоприродного середовищасередовища. . 

РозробленоРозроблено інноваційнуінноваційну пропозиціюпропозицію ""ММетодиетоди тата заходизаходи зз
охорониохорони природногоприродного середовищасередовища щодощодо відновленнявідновлення
трансформованихтрансформованих системсистем вв екологічноекологічно кризовихкризових регіонахрегіонах
нана основіоснові використаннявикористання адаптивнихадаптивних системсистем тваринтварин““..

ГалузьГалузь можливогоможливого застосуваннязастосування
отриманихотриманих результатіврезультатів::
охоронаохорона біорізноманіттябіорізноманіття, , 
заповідназаповідна справасправа, , раціональнераціональне
використаннявикористання природнихприродних
ресурсівресурсів..



Соціальний і економічний ефект
результатіврезультатів НДРНДР будебуде визначатисявизначатися отриманнямотриманням практичноїпрактичної користікористі відвід їхїх
впровадженнявпровадження підпід часчас реалізаціїреалізації різнихрізних природоохороннихприродоохоронних проектівпроектів, , уу
томутому числічислі заза такимитакими напрямаминапрямами::

–– забезпеченнязабезпечення збалансованостізбалансованості тата життєздатностіжиттєздатності природнихприродних системсистем
тата їхїх компонентівкомпонентів ((уу томутому числічислі популяційпопуляцій іі угрупованьугруповань тваринтварин), ), 
існуючихіснуючих уу складнихскладних екологічнихекологічних умовахумовах промисловихпромислових регіоніврегіонів; ; 

–– екологічнаекологічна реабілітаціяреабілітація трансформованихтрансформованих екосистемекосистем;;
–– заповіданнязаповідання природнихприродних територійтериторій;;
–– підтримкапідтримка функціональнофункціонально важливихважливих представниківпредставників зооценозузооценозу;;
–– регулюваннярегулювання чисельностічисельності санітарносанітарно небезпечнихнебезпечних тваринтварин; ; 
–– збереженнязбереження рідкіснихрідкісних іі зникаючихзникаючих видіввидів; ; 
–– науковенаукове обґрунтуванняобґрунтування економічнихекономічних програмпрограм зз оптимальноїоптимальної

експлуатаціїексплуатації природнихприродних ресурсівресурсів, , аа такожтакож відведеннявідведення територійтериторій длядля
потребпотреб виробництвавиробництва; ; 

–– оздоровленняоздоровлення природногоприродного середовищасередовища існуванняіснування людинилюдини..



ЗагаломЗагалом заза результатамирезультатами
дослідженьдосліджень опублікованоопубліковано
більшбільш ніжніж 140 140 науковихнаукових
працьпраць, , уу томутому числічислі
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