
Лабораторна робота №  

Тема: «Розв’язування задач з екології за допомогою ЕТ Microsoft  Excel» 

Мета: навчити застосовувати теоретичні знання закономірностей функціонування екологічних 

систем при розв’язуванні задач .  

Теоретичні відомості: 

В екологічних системах постійно здійснюється перенос речовин та енергії від одних її членів до 

інших, внаслідок чого проходить кругообіг речовин та енергії, що  є невід’ємною ознакою та умовою 

існування певної екосистеми. Такий перенос здійснюється завжди від продуцентів (зелених рослин та 

хемобактерій), які утворюють органічні речовини з неорганічних, через низку консументів (тварин), які є 

споживачами готових органічних речовин, до редуцентів (бактерій та грибів), які є руйнівниками 

органічних речовин. Такий ряд організмів, які поїдають один одного, передаючи один одному речовини та 

енергію, називають харчовим ланцюгом. Внаслідок неминучих втрат енергії кількість енергії значно 

зменшується на кожній наступній ланці, тому харчові ланцюги мають завжди не більше 4-5 ланок, 

використовуючи тільки 10% енергії та біомаси попередньої ланки. Ця закономірність відома як правило 

екологічної піраміди або правило десяти відсотків. Ця закономірність використовується вченими для 

розрахунків можливої біомаси певних систем (піраміда маси), спрогнозувати можливу кількість особин в 

певній екосистемі з урахуванням дії різних факторів (піраміда чисел) тощо. 

Задача 1.  

Розрахуйте (в га) площу ділянки степу, необхідного для нормальної життєдіяльності орла масою 5 кг, якщо 

продуктивність 1 м2 території становить 200 г рослинної маси, а вміст води в ній - 65%. Запропонуйте 

варіанти харчових ланцюгів з 4-х та 5-и ланок. 

Дано: 

Маса орла – 5 кг 

Продуктивність ділянки – 200 г/м2 

 води – 65%  

S - ? 

Розв’язування 

Виходячи з умови задачі, складемо харчовий ланцюг з 4 ланок та знайдемо біомасу рослин: 

рослини 
 
 

ховрах 
 
 

вуж 
 
 

орел 

5000 кг  500 кг  50 кг  5 кг 

 

Визначимо «суху» масу  рослин за формулою: m = 5000*(100-65)/100 = 1750 (кг). 

Розрахуймо площу ділянки степу за формулою: S = 1750 кг / 0,2 кг/м2 = 8750 м2 = 0,875 га. 

(всі розрахунки виконуються засобами Excel: 

  А В C D E F G 

1 Дано:       

2 Маса орла – 5 кг      

3 Продуктивність ділянки – 200 г/м2    

4  води = 65%      

5 S - ?       

6        

7 рослини  ховрах  вуж  орел 

8 5000  500  50  5 

9        

10 m = 5000*(100-65)/100 = 1750 (кг).    

11        

12 S = 1750 кг / 0,2 кг/м2 = 8750 м2 = 0,875 га.   



(Для визначення біомаси вужів завдаємо формулу для відповідної комірки таблиці Е8, використовуючи 

клавішу  fx : =G8*10. Подібним способом знаходимо біомасу ховрах та рослин: C8=E8*10;   A8=C8*10). 

Потім проводимо такі ж розрахунки для харчового ланцюга з 5-ти ланок. 

Відповідь: 0,875 га (при 4 ланках) та 8,75% (при 5 ланках). 

Задачі для самостійного розв′язування: 

1. Розрахуйте, скільки знадобиться фітопланктону, щоб виросла щука масою 10 кг (харчовий ланцюг: 

фітопланктон – зоопланктон – дрібна риба – окунь – щука), враховуючи що на кожному трофічному рівні 

завжди поїдаються тільки представники попереднього рівня. (Відповідь: 100000 кг фітопланктону) 

2. Розрахуйте, яку біомасу рослин збереже від знищення гусінню пара синиць, вигодовуючи 4 пташенят 

масою по 5г. Яку частку загальної біомаси рослин це складатиме (в %), якщо площа збору гусені 400 м2, а 

продуктивність рослин 200г/м2. (Відповідь: 2 кг рослин або 2,5%) 

3. Визначить площу віко-вівсяного поля, необхідну, щоб «прокормити» пару лисиць  масою по 20 кг (вміст 

води становить 70%), якщо його продуктивність складає 500    г/ м2. Скільки мишей з’їдять лисиці, якщо 

маса однієї миші в середньому дорівнює 70г (вміст води – 60%). (Відповідь:  1400 м2 поля, 10000 мишей) 

4. Розрахуйте, скільки знадобиться фітопланктону, щоб виріс ведмідь масою 300 кг (харчовий ланцюг: 

фітопланктон – зоопланктон – дрібна риба – лосось – ведмідь), враховуючи що на кожному трофічному 

рівні завжди поїдаються тільки представники попереднього рівня. (Відповідь: 3000000 кг фітопланктону). 

5. Розрахуйте % пшениці збереже від поїдання польовими мишами пара сов масою по 2 кг на площі 10 га, 

якщо продуктивність 1 м2 поля складає 1,2 кг пшениці. Скільки мишей з’їдять при цьому сови, якщо 

середня маса однієї миші 80г. (Відповідь: 400 кг пшениці або 3,3%; 500 мишей). 

6.Розрахуйте, скільки вовків може «прокормитися» протягом року на площі 20 га (продуктивність 1 м2 

складає 300 г), якщо маса 1 вовка в середньому дорівнює 60 кг, з яких 60% це вода. Скільки зайців при 

цьому буде з’їдено, якщо маса зайця приблизно 1,5 кг? (Відповідь: приблизно 17 вовків, 4000 зайців). 

Підсумки:  

Математичне та комп’ютерне моделювання надає нам можливість прогнозувати можливі зміни в 

природних та штучних екосистемах та їх розвиток в залежності від дії тих чи інших факторів, 

зокрема, втручання людини. Це обумовлює необхідність дбайливого ставлення до оточуючого 

середовища, особливо до видів, яких занесено до числа рідкісних та зникаючих.  

 

Контрольні запитаннями: 

  Що таке екосистема? Хто запропонував поняття «екосистеми»? 

  Назвіть основні складові екосистем? Накресліть приблизну структуру екосистеми (заповніть 

прогалини): 

 

             ?  ?  ?  ?         ?        ? 

  Які властивості притаманні екосистемам? (сталість, диференційованість та цілісність, 

видовий склад, біомаса, кругообіг речовин та енергії,  здатність до самовідтворення та 

саморегуляції тощо)  

  Як ви вважаєте, які зв’язки існують між видами – членами однієї екосистеми? 

ЕКОСИСТЕМА 

? ? 


