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Географія

тема 5. біосфера. ГеоГрафічна оболонка. ЗаГальні Закономірності 
природи Землі (9—10 тижні)

Вхідний тест

1.  Учений, що обґрунтував і розвинув учення про біосферу, перший президент АН України
а В. Докучаєв   Б  С. Рудницький 
В В. Вернадський   Г  Ч. Дарвін 

2.  Нижня межа біосфери в гідросфері досягає:  
а 500 м     Б  8850 м 
В 11022 м     Г  6371 км 

3.  Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:   
а сірі лісові   Б  дерново-підзолисті 
В чорноземи    Г  каштанові 

4.  Укажіть закономірність географічної оболонки, яка проявляється в періодичності й повторювано-
сті природних процесів та явищ у часі:   
а цілістність      Б  ритмічність 
В широтна зональність   Г  висотна поясність

5.  Установіть відповідність між природними зонами та характерною для них рослинністю:
а тундра 1 хвойні (ялина, модрина), листяні (береза, осика)
Б тайга 2 сейба, червоне дерево, дерево какао, хлібне дерево
В пустелі 3 карликова береза, полярна верба, мохи
Г савани 4 баобаб, слонова трава, зонтичні акації

5 верблюжа колючка, кактуси, молочаї

6.  Установіть відповідність між типами ґрунтів та їх основними властивостями:
а червоно-жовті фералітні 1 неродючі, часто засолені
Б сірі та бурі пустельні 2 низька родючість, значний вміст заліза та алюмінію
В підзолисті та дерново-

підзолисті
3 висока потужність гумусового горизонту, відносно родючі

Г чорноземи 4 відносно родючі
5 потужний гумусовий горизонт, високородючі

7. Установіть послідовність розташування ґрунтів у напрямку від екватора до полюсів: 
а чорноземи 
Б тундрово-глеєві 
В червоно-жовті фералітні 
Г арктичні

8.  Виберіть із переліку природних зон ті, що лежать у межах помірного поясу:
а степ 
Б савана 
В тундра 
Г тайга 
Д лісостеп 
е пустелі
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Тема 5

Теоретична частина

Біосфера

Будова біосфери

Біосфера — оболонка Землі, у якій живуть живі організми. Межі біосфери визначаються по-
ширенням живих організмів. Верхня межа біосфери розташована на висоті до 30 км, нижня —  
у літосфері, на глибині до 4—5 км від поверхні Землі. Таким чином, біосфера включає нижню 
частину атмосфери, усю гідросферу та верхню частину літосфери.

Уперше термін «біосфера» (сфера життя) запропонував Жан Батист Ламарк на початку 
ХІХ ст. Учення про біосферу обґрунтував та розвинув перший президент Української академії 
наук В. Вернадський. Живі організми, включаючись у безперервний кругообіг речовин і енергії, 
перебувають у постійному зв’язку з неживою природою. Завдяки кругообігу відбувається по-
стійний зв’язок біосфери з атмосферою, гідросферою та літосферою.

Закономірності поширення живих організмів на Землі

Живі організми поширені в біосфері нерівномірно. Найбільшою є їх концентрація на поверхні 
суходолу, поверхневих шарах Світового океану, на його дні у мілководних частинах. На суходо-
лі від екватора до полюсів склад біосфери змінюється залежно від кліматичних умов. Рослинам 
необхідні тепло, світло, волога та поживні речовини. Найбагатшим є рослинний та тваринний 
світ приекваторіальних та помірних широт. Найбільш різноманітні на Землі породи дерев рос-
туть в області верхньої течії Амазонки в Перу, де вчені нарахували 300 видів на одному гектарі 
площі. Вважають, що перуанський ліс є також найбагатішим у світі на види птахів, метеликів та 
земноводних. На другому місці за різноманітністю видів — ліси Південно-Східної Азії. Тут росте 
близько 200 видів дерев на одному гектарі, а в лісах Центральної Африки — близько 120.

Ґрунти та їх основні типи

Невід’ємним компонентом біосфери є ґрунти, своєрідні посередники між живою та неживою 
природою. Ґрунт — поверхневий родючий шар земної кори, що утворився внаслідок взаємодії 
літосфери, атмосфери та біосфери протягом тривалого часу. ґрунти утворюються з пухких гір-
ських порід після появи на них рослинності, тварин та великої кількості мікроорганізмів. Голов-
ною властивістю ґрунту є родючість — здатність забезпечувати рослини елементами мінерального 
живлення та водою. Природна продуктивність ґрунту залежить від наявності в ньому органічної 
частини — гумусу (перегною), який утворюється внаслідок процесу розкладу й окиснення решток 
рослин і тварин під впливом мікроорганізмів. Наука, що вивчає ґрунти, їх походження, розвиток, 
склад, властивості, закономірності поширення, формування і розвиток родючості, раціональне ви-
користання, називається ґрунтознавством. Фундатором ґрунтознавства є видатний учений В. До-
кучаєв. Основними чинниками ґрунтоутворення, за В. Докучаєвим, є гірські (материнські породи), 
клімат, живі організми, рельєф місцевості і геологічна будова.

Зональне розміщення ґрунтотвірних чинників, насамперед клімату та рослинності, визначає  
й зональне поширення ґрунтів на земній поверхні.
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Географія

Характеристика основних типів ґрунтів

Назва Район формування 
(пояс) Кліматичні умови Рослинний по-

крив Особливості

Червоно-жовті 
фералітні

Екваторіальний Високі температури 
та висока вологість 
повітря

Вологі вічнозелені 
ліси

Низька родючість, 
значний уміст заліза 
та алюмінію

Червоно-бурі та 
червонясто-бурі

Субекваторіальний Наявність сухого та 
вологого сезонів

Савани Малородючі, знач-
ний уміст заліза та 
алюмінію

Сірі та бурі 
пустельні

Субтропічний
Тропічний

Високі температу-
ри, низька 
вологість повітря

Пустельна 
рослинність

Неродючі, часто 
засолені

Каштанові Помірний Недостатнє зволо-
ження

Сухі степи Висока потужність 
гумусового горизон-
ту, відносно родючі

Чорноземи Помірний Слабо-посушливі 
умови

Справжні степи Потужний гумусо-
вий горизонт, висо-
ка родючість

Сірі лісові Помірний Помірне зволожен-
ня

Листяні ліси Відносно родючі

Підзолисті та 
дерново-
підзолисті

Помірний Надмірне зволо-
ження

Мішані та хвойні 
ліси

Відносно родючі

Тундрово-глейові Субарктичний Надмірне зволо-
ження, нестача те-
пла

Тундрова рослин-
ність

Малородючі

Арктичні Арктичний Холодно та сухо Відсутній Неродючі

географічна оБолонка

Географічна оболонка і закономірності її розвитку

Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі, у межах якої стикаються, вза-
ємопроникають і взаємодіють нижня частина атмосфери, верхня — літосфери, уся гідросфера  
і вся біосфера. Потужність географічної оболонки становить близько 40 км, однак цей найтонший 
шар (1 % від усього об’єму Землі), на думку вчених, є найскладнішою частиною нашої планети. 
Географічна оболонка має низку закономірностей.

Загальні закономірності географічної оболонки
Цілісність Єдність географічної оболонки, зумовлена 

взаємозв’язком і взаємозалежністю її складових 
частин

Зміна одного компонента природи 
спричинює зміну інших

Ритмічність Закономірна повторюваність у часі природних 
процесів і явищ у географічній оболонці

Усе, що в природі вже відбувалося, 
знову повторюється

Зональність Закономірна зміна природних компонентів 
і комплексів, що обумовлена неоднаковою 
кількістю сонячного тепла

Широтна — у напрямку від еква-
тора до полюсів (на рівнинах)
Висотна — від підніжжя до верши-
ни (у горах)
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Тема 5

Усі речовини географічної оболонки перебувають у постійному кругообігу. Саме тому обо-
лонки Землі не руйнуються, виснажившись, а, постійно обмінюючись речовинами й енергією, іс-
нують, зумовлюючи безперервний розвиток географічної оболонки.

Природні комплекси

Гірські породи і рельєф, вода і повітря, ґрунт, рослинний і тваринний світ складним чином 
взаємодіють одне з одним, утворюючи різноманітні природні комплекси. Природний комплекс — 
закономірне поєднання природних компонентів на певній території, які перебувають у взаємодії та 
утворюють нерозривну систему. Природні комплекси мають свій особливий характерний вигляд, 
тому їх ще називають ландшафтами.

Характеристика окремих природних зон Землі

Назва Розташування
Особливості 

клімату
ґрунти

Представники
рослинного світу тваринного світу

Зона вологих 
екваторіальних 
лісів

Екваторіальні 
широти

Жаркий: середні 
температури 
+24...+26 °С протя-
гом року. Вологий: 
понад 3000 мм 
опадів на рік, 
щоденні зливи

Червоно-жовті 
фералітні

Багатоярусні ліси, 
тисячі видів 
вічнозелених рос-
лин: сейба, паль-
ми, каучуконоси, 
ліани, фікуси, 
папороті та ін.

Багато видів тва-
рин, птахів, ко-
мах, плазунів

Савани та 
рідколісся

Субекваторіальні 
та тропічні широ-
ти

Характерні дві по-
ри року: суха і во-
лога. Кількість 
опадів від 250 до 
2000 мм на рік. 
Середні температу-
ри повітря: 
+15...+32 °С

Фералітні, червоні, 
коричнево-червоні, 
червоно-бурі

Злакові трави, 
акації, 
деревоподібний 
молочай, пальми, 
баобаби (хлібні 
дерева), долина-
ми річок — 
галерейні ліси

Багато копитних 
тварин, крокоди-
ли, леви, гепарди, 
леопарди, шака-
ли, гієни, страу-
си, марабу та ін.

Пустелі 
й напівпустелі

У тропічних  
і частково 
субтропічних ши-
ротах

Великі добові 
амплітуди темпера-
тур. Кількість 
опадів 100—200 мм 
на рік. Середні тем-
ператури повітря: 
+16...+32 °С, макси-
мальна +58 °С  
(у тіні)

Пустельні 
тропічні, часто 
засолені

Незначна 
рослинність, 
колючі чагарни-
ки, верблюжі ко-
лючки, алое, ви-
ди молочаю, дикі 
кавуни, вельвічія, 
в оазисах — 
пальми

Антилопи, 
ящірки, змії, ба-
гато комах, гієни, 
шакали, страуси, 
дрохви

Лісостеп  
і Степ

У помірних ши-
ротах, у внут-
рішніх районах 
Євразії, Північної 
та Південної 
Америки

Континентальний 
клімат із 
недостатнім зволо-
женням

Чорноземи, 
каштанові

Багата 
трав’яниста 
рослинність: ко-
вила, типчак

Копитні тварини, 
багато птахів, 
гризунів

Тайга У помірних ши-
ротах, величезні 
простори 
в Північній 
півкулі

Континентальний: 
тепле, нетривале 
літо, холодна 
сніжна зима

Підзолисті, 
дерновопідзолисті, 
болотні, 
мерзлотно-тайгові

Хвойні дерева  
і ялини, сосни, 
ялиці, модрини, 
кедри

Білки, соболі, 
куниці, лосі, 
олені, птахи 
(глухарі, тетеру-
ки, рябчики)

Тундра і 
лісотундра

На півночі 
Євразії та 
Північної 
Америки

Низькі температу-
ри повітря, 
надмірна вологість

Тундрові, 
тундрово-глеєві

Мохи, лишайни-
ки, карликові де-
рева, низькорослі 
чагарники

Полярний вовк, 
північний олень, 
песець, велика 
кількість птахів

Арктичні та 
антарктичні 
пустелі

Полярні широти Суворий, дуже хо-
лодний сухий 
клімат

Арктичні пустелі, 
кам’янисті

Практично 
відсутні

Білий ведмідь, 
тюлені, моржі, 
чайки, кайри
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Географія

Найбільшим природним комплексом є географічна оболонка, яка поділяється на менші за 
розмірами природні комплекси. Залежно від причин формування природні комплекси умовно по-
діляють на зональні та азональні. В основі виділення зональних природних комплексів лежить 
закономірна зміна природних компонентів від екватора до полюсів. Азональні природні комплек-
си виникають у зв’язку з порушеннями зональності, зумовленої різницею у будові земної кори, 
рельєфу, близькістю до океанів. Найбільшими азональними природними комплексами є материки  
й океани. Усередині них виділяються природні комплекси нижчого порядку.

Найбільшими широтними зональними підрозділами географічної оболонки є географічні пояси 
Землі. Вони відрізняються один від одного температурними умовами, особливостями циркуляції 
атмосфери, ґрунтово-рослинного покриву та тваринного світу. Географічні пояси збігаються з клі-
матичними поясами і мають одні й ті самі назви. Ширина кожного географічного поясу місцями 
сягає понад 4 тис. км. Зрозуміло, що протягом такої великої відстані природні компоненти зміню-
ються. Чим ближче до екватора розташована та чи інша частина географічного поясу, тим більше 
тепла вона отримує, тим більше відрізняється від попередньої. Її відмінності помітні, у першу 
чергу, у видовому складі тваринного та рослинного світу, кліматі, ґрунтах. Тому в межах геогра-
фічних поясів розрізняють більш-менш однорідні за умовами зони, які називають природними. Та-
ким чином, природні зони — це великі частини географічних поясів, які закономірно змінюються 
від екватора до полюсів і від океанів углиб материків.

У горах висотна поясність починається з аналога тієї горизонтальної зони, у межах якої розта-
шовані гори. Кількість висотних поясів буде залежати від висоти та місця розташування гір. Чим 
вищими є гори і чим ближче вони розташовані до екватора, тим більшим є у них набір поясів.

У Світовому океані також існують природні зони. Вони відрізняються за типами водних мас, 
температурою, солоністю, складом органічного світу.

зеМля — планета люДей

Кількість населення на Землі

Нині на Землі в усіх країнах світу проживає понад 7 млрд чоловік. Найбільша в світі країна за 
кількістю населення — Китай (1,3 млрд чоловік). За ним йде Індія (понад 1 млрд). В Україні проживає 
46,1 млн чоловік.

Кількість населення на нашій планеті безперервно збільшується. В далекому минулому, до нашої 
ери і на початку нашої, вона зростала повільно. Пояснюється це тим, що людина сильно залежала від 
природних умов, їй важко було долати епідемії і голод. Швидке зростання кількості населення поча-
лося тільки в останні 400 років, коли залежність людини від природи стала меншою. До 1900 р. кіль-
кість населення досягла 1, 6 млрд чоловік. А з ХХ ст. зростання кількості населення стало стрімким:  
у 1975 р. — 4 млрд чоловік, у 1987 р. — 5 млрд чоловік, а в 1999 р. з’явився 6-мільярдний житель. Го-
ловною причиною такого стрімкого збільшення кількості населення стало зниження смертності завдя-
ки розвитку техніки і медицини. Навіть у слаборозвинутих країнах удалося перемогти багато хвороб, 
що забирали тисячі життів. 

Розміщення населення

Разом із зростанням кількості населення відбувалося швидке його розселення земною кулею. Про-
те розселялися люди нерівномірно. Нині, як і багато століть тому, природні умови і ресурси визначають 
нерівномірне розміщення населення на Землі. Близько 70 % всіх людей проживають на 7 % поверхні 
суходолу. А 15 % суходолу з суворими природними умовами — Антарктида, Гренландія і острови Пів-
нічного Льодовитого океану — і тепер залишаються незаселеними. Мало заселеними є простори воло-
гих екваторіальних лісів, пустель, тундри, тайги, а також гори. Найбільш густонаселеними є рівнини 
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