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В умовах сьогодення однією з найактуальніших проблем агросфери, яка займає 70% території 
України і визначає її аграрний потенціал, є стабільність і підвищення стійкості функціонування 
агроекосистем. Створення та відновлення системи полезахисних лісонасаджень — один з най-
більш радикальних шляхів підтримання стійкості агроекосистем, підвищення їх буферності 
за рахунок часткового відновлення лісових біогеоценозів, які є невід’ємною частиною природних 
ландшафтів.

Мета — оцінити видовий склад полезахисних лісосмуг, провести порівняльний аналіз за фіто-
ценотичною структурою різноманітності насаджень і визначити основні ознаки формування 
лісового біоценозу в полезахисних лісосмугах як запоруки їх біологічної стійкості.

Дослідження проводилися через опрацювання наукових матеріалів відомих вчених щодо біо-
логічних аспектів функціонування полезахисних лісосмуг в умовах зміни клімату. Також дана 
характеристика та основні ознаки полезахисних лісосмуг, їх видовий склад і їх вертикальне роз-
ташування у структурі біогеоценозу. Розглядається значення кожного компоненту трофічного 
ланцюга живлення, які забезпечують кругообіг речовин та енергії.

Такі процеси сприяють розвитку лісового біоценозу, який, у свою чергу, є стійким саморегу-
люючим насадженням.

Полезахисні лісосмуги формують стійкий рослинний покрив, кліматичні умови, являються 
екологічними чинниками, мають безпосередній вплив на навколишнє природне середовище та є 
місцем проживання тварин, рослин, вірусів та грибів. Різноманітність видів у полезахисних лісо-
смугах безпосередньо пов’язана з тривалістю життя рослинних угруповань. Тому, чим молодші 
полезахисні лісосмуги, тим різноманітніше та інтенсивніше в них життя. Полезахисні лісосмуги 
допомагають збільшенню видів флори та фауни в екосистемах і агроекосистемах.

Ключові слова: фітоценоз, живий надґрунтовий покрив, видове різноманіття, біогеоценоз, 
біорізноманіття, ярусність, стійкість, лісовий біоценоз, ценотична структура.

встуП

Підвищення інтересу до визначення еко-
логічних функцій полезахисних насаджень 
пов’язана не тільки з погіршенням їх загаль-
ного стану в Україні за останні 15–20 років, але 
й із загостренням проблеми біорізноманіття. 
Вивчивши біологічні аспекти функціонування 
полезахисних лісосмуг як лісового біогеоценозу 
можна встановити ознаки його стійкості. Роз-
глянувши вертикальну структуру фітоценозу 
полезахисних лісосмуг — деревного, підліско-
вого, трав’янистого та підземного ярусів, можна 

визначити зміни умов існування чисельності 
біоти в умовах зміни клімату.

З огляду на зазначене, а також на власні 
спостереження можна стверджувати, що поле-
захисні лісосмуги відіграють важливу роль у 
веденні сільськогосподарської діяльності. Їм 
належать такі функції, як захист сільськогоспо-
дарських культур і пасовищ від суховіїв, захист 
сільськогосподарських тварин від вітрів; вони 
є місцем проживання диких тварин і птахів, 
запобігають засоленню та ерозії ґрунтів, сприя-
ють збереженню вологи, являються бар’єрами 
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для розповсюдження бур’янів і шкідників. За 
наявності полезахисних лісосмуг збільшується 
врожай на землях сільськогосподарського при-
значення [26].

Петрович О.З. зазначає: «Полезахисні лісо-
смуги — важливий елемент сучасного агро-
ландшафту: вони відіграють суттєву роль в 
існуванні й розвитку агроекосистем, знижуючи 
швидкість вітру, затримуючи сніг на полях, 
зменшуючи поверхневий стік атмосферних опа-
дів, збільшуючи вологість ґрунту, попереджаю-
чи вітрову ерозію ґрунту, а також підвищують 
і стабілізують урожайність сільськогосподар-
ських культур. Цей засіб меліоративного впливу 
є вагомим фактором відновлення екологічної 
й біологічної рівноваги сільськогосподарських 
угідь. Лісосмуги сприяють формуванню фло-
ристичного та фауністичного різноманіття, ство-
ренню нових топічних зв’язків, збалансуванню 
нових біогеоценозів і тим самим слугують на-
дійним засобом формування біологічної повно-
цінності сільгоспугідь» [18 с. 43].

Підтримуючи важливість наведених еко-
системних функцій і послуг полезахисних лісо-
смуг та з огляду на зазначене щодо можли-
вості їх доповнення й змінюваності, вважаємо, 
що це має обов’язково враховуватися під час 
нормативно-правового регулювання, розробки 
відповідних актів.

Таким чином, лісосмуги сприяють форму-
ванню флористичного та фауністичного різно-
маніття, створенню нових топічних зв’язків, 
збалансуванню нових біогеоценозів і тим самим 
слугують надійним засобом формування біоло-
гічної повноцінності сільгоспугідь» [27, с. 43].

Тому актуальним завданням є з’ясування 
сучасних біологічних принципів функціону-
вання полезахисних лісових агроекосистем у 
сучасних умовах зміни клімату.

анаЛІЗ  
останнІХ ПуБЛІКаЦІЙ

Ідеї біоценології закладено у працях В.В. До - 
кучаєва (1892), який довів необхідність вивчення 
всіх природних факторів (грунт, клімат, волога, 
організми), що є всебічно і взаємно залежними. 
Біоценологія та вчення про фітоценоз покладено 
в основу одного з напрямів науки про типи лі- 
су — біогеофітоценотичного, засновником якого 
є В.М. Сукачов. Зокрема, його біогеоценотич-
ний підхід розглянув тип лісосмуг із позиції 
системного підходу — єдності лісу (біоцено- 
зу — сукупності фітоценозу та зооценозу) і 
середовища (екотипу) [1–6].

Штучно створені фітоценози називають 
культурфітоценозами, зокрема полезахисні 
лісо смуги — стрипоценозами, а процес створен-
ня культур фітоценозів — культурними антро-

погенними сукцесіями. В.М. Сукачов у своїх 
наукових ідеях дав поштовх до вивчення агро-
фітоценозів. Як стверджують М.М. Романенко та 
А.В. Романенко, полезахисні лісові смуги — це 
лісові насадження, штучно створені з метою за-
хисту сільськогосподарських угідь від посухи й 
ерозії ґрунтів. В.Ю. Юхновський, В.М. Малюга, 
М.О. Штофель, С.М. Дударець зазначають, що 
полезахисні лісові смуги варто вважати одним 
з основних засобів біологізації землеробства, 
оскільки вони захищають сільськогосподар-
ські угіддя від несприятливих природних явищ 
(суховіїв, посух, хуртовин, водної й вітрової 
ерозії) та виконують поліфункціональну роль 
у поліпшенні довкілля, сприяють отриманню 
гарантованих урожаїв сільськогосподарської 
продукції, підвищенню родючості ґрунтів, що 
не потребують амортизаційних відрахувань.  
В аналітичній нотатці центру Аграрного союзу 
України вказано: «Полезахисні лісові смуги —  
це штучні насадження, які розмежовують ма-
сиви ріллі, виконуючи кліматорегулювальні, 
ґрунтозахисні й водоохоронні функції» [2; 7].

Проблемним питанням високоефектив-
ного функціонування полезахисних лісосмуг 
присвячено наукові праці таких учених у га-
лузі сільського господарства: В.О. Бодрова 
(1974), Г.Б. Гладуна (2005) [30], С.М. Дударця 
(2012), В.І. Коптєва (1989), В.В. Лукіша (2013) [31],  
В.М. Малюги (2010) [32], О.І. Пилипенка (2004) 
[33], А.П. Стадника (2008) [12], М.О. Штофеля 
(2009), В.Ю. Юхновського (2009) [28].

Лісомеліоратор-тополог професор В.Д. Во-
робйов (1952) високо оцінював значення типо-
логії для робіт із полезахисного лісорозведення, 
оскільки відкривається можливість диферен-
ціювати лісокультурну техніку відповідно до 
лісо рослинних умов Лісостепу [2; 5]. Пролон-
гування типів природних лісів для степів від-
повідно до типологічної сітки Алексєєва, що 
практикував Г.М. Висоцький, є прикладом вико-
ристання методу порівняльної екології. Успіш-
ність росту штучних лісостепових насаджень 
визначається вдалим підбором деревних і ча-
гарникових порід, чому може сприяти лісова 
типологія [3].

МатерІаЛи  
та Методи досЛІдЖень

Методологічною задачею у вивченні еко - 
систем (біогеоценозів) полезахисних лісосмуг  
є системний підхід, тому що всі частини в іє-
рархічній структурі екологічних систем об’єд-
нуючись, придають їм нових ознак і якостей, 
оскільки системі властива емерджентність [2]. 
Розглянувши біологічні аспекти функціонування 
полезахисних лісосмуг, визначили в них ознаки 
лісового біогеоценозу. Проаналізували верти-
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кальну структуру фітоценозу полезахисних 
лісосмуг (деревного, підліскового, трав’янистого 
та підземного ярусів) на основі опрацювання 
літературних джерел за темою досліджень.

Практика полезахисного лісорозведен-
ня пов’язана з такими іменами, як Н.К. Генко,  
В.П. Скаржинський, А.А. Де-Каррієр, В.М. Ка-
рамзін, М.К. Срединський, Г.М. Висоцький. Тео-
ретичні засади, напрацьований аналітичний 
і практичний досвід мають місце в працях  
Г.В. Висоцького, В.О. Бодрова, Б.Й. Логгінова, 
Ю.П. Бялловича, В.І. Коптєва, М.М. Милосердо-
ва, М.Й. Долгілєва, О.І. Пилипенка, А.П. Стад-
ніка, Г.Б. Гладуна, В.Ю. Юхновського та інших 
дослідників. Ознайомлення з їх роботами доз во - 
ляє відобразити сучасну наукову картину біоло-
гічних функцій полезахисних насаджень [31].

реЗуЛьтати  
та ЇХ оБГовореннЯ

Полезахисні лісосмуги — це вузькі лінійні 
насадження, які характеризуються стійкістю, 
продуктивністю та довговічністю при формуван-
ні лісового біоценозу в певному територіально 
розміщеному біотопі та за умов запланованого 
деревного ярусу фітоценозу.

Полезахисні лісосмуги закладають із чо-
тирьох, зрідка п’яти рядів шириною до 14 м; у 
середині полів закладають дворядні лісосмуги. 
Вони бувають чистими і змішаними. Чисті поле-
захисні лісосмуги переважно складаються з 
однієї основної рослинної породи. При викорис-
танні повільно ростучих порід (сосна, дуб) для 
прискорення функціональної дії в полезахис-
ні лісосмуги вводять швидкоростучу рослину. 
На каштанових ґрунтах насаджують 20–30% 
чагарників і чергують їх із деревами основної 
породи. Відстань між рядами на сірих лісових 
ґрунтах 3–4 м, а в ряду — 1,5–2 м.

Культурні біогеоценози (полезахисні лісо-
смуги) характеризуються рівномірністю просто-
рового розміщення й у вертикальній структурі 
нараховують 4 основних яруси: ярус крон, ча-
гарниковий ярус (підлісковий), трав’яний ярус, 
приземний ярус (мохи і лишайники). У гори-
зонтальній структурі біоценозу (мозаїчності) 
присутні перехідні смуги від одного до іншого 
фітоценозу, тобто екотони [2].

У вертикальній структурі біогеоценозу 
полезахисних лісосмуг найбільшу увагу приді-
лено вивченню живого надґрунтового покриву 
трав’янистого ярусу. Ярус крон полезахисних 
лісосмуг, що виражається показником скла-
ду насадження, зумовлений проектом лісових 
культур та є визначальним поряд із віком при 
підборі ділянок у масивних насадженнях.

Надземний покрив є яскравим відбитком 
змін, які відбуваються в біогеоценозі, та є інди-

катором умов трофності та забезпечення воло-
гою. У молодих і середньовікових полезахисних 
лісосмугах різного породного складу процес 
антропогенної сукцесії культурного біоценозу 
від агроландшафту до лісоаграрного ландшафту 
супроводжується якісними змінами, які відоб-
ражають живий надґрунтовий покрив із біль-
шою частиною сильвантів, підліску, наявністю 
помешкань лісових звірів, орнітофауни, гри-
бів, лісової підстилки. Відповідно, в екосистемі 
поле захисних лісосмуг присутні всі компоненти 
трофічного ланцюга — продуценти, консумен-
ти та редуценти, які забезпечують кругообіг 
речовин, енергії та розвиток лісового біоцено-
зу. Доказом сприятливих умов середовища та 
емерджентності екосистемних зв’язків у поле-
захисних лісосмугах є висока продуктивність 
лісової компоненти лісових смуг.

Як продуценти, полезахисні лісосмуги є 
першою ланкою різноманітних складних трофіч-
них ланцюгів, осередком збереження біорізно-
маніття, тому можуть виконувати роль коридо-
рів, сполучаючи фрагментовані ділянки лісових 
насаджень, об’єктів природно-заповідного фон-
ду, тобто бути частиною екомережі. У працях 
сучасних вчених йдеться про лісовий біогео-
ценоз як ознаку стійкого саморегульованого 
насадження, тому полезахисна лісосмуга може 
забезпечувати комплекс економічних, екологіч-
них і соціальних потреб суспільства [22].

Біоценоз природних лісів і полезахисних 
лісосмуг відрізняється видовим різноманіттям у 
різні пори року. Влітку в лісах більша різнома-
нітність видів, ніж у лісосмугах, а у взимку — 
навпаки. Вдалим прикладом є «кочівні» птахи, 
які великими зграями прилітають у лісосмуги 
для годівлі. У полезахисних лісосмугах є три 
трофічні групи продуцентів рослин: дерева, 
кущі та трави. Це автотрофні організми, які в 
процесі фотосинтезу утворюють органічні речо-
вини з неорганічних. Гетеротрофи споживають 
готові органічні речовини і представлені тра-
воїдними (фітофагами), хижаками (зоо фагами), 
детритофагами. Саме редуценти розкладають 
органічні речовини до мінеральних і завершу-
ють кругообіг речовин. У полезахисних лісосму-
гах вони представлені мікроорганізмами (бак-
теріями, грибами), личинками мух, дощовими 
черв’яками, жуками, мікрофагами. У полезахис-
них лісосмугах переважають різни види грибів. 
У березовій лісосмузі зустрічаються сироїжки, 
підберезовики, мухомори, грузді, у сосновій 
лісосмузі — маховики і маслюки, у тополевій — 
рядовка тополева. Це пояснюється тим, що під 
певними видами рослин ростуть певні види гри-
бів, утворюючи мікоризу. У лісосмугах є гриби-
паразити — трутовики, які живляться жи- 
вими рослинами і руйнують мертву деревину.
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Полезахисні лісосмуги утворюють стійкий 
рослинний покрив, формують клімат, явля-
ються екологічним фактором, мають вагомий 
вплив на навколишнє природне середовище та є 
прихистком і місцем існування рослин, тварин, 
грибів та вірусів.

Важливою особливістю природної еко-
системи є видова різноманітність, яка формує 
популяції. Видова різноманітність є проявом 
екологічного контрасту: чим більша кількість 
видів — тим більше формується екологічних 
ніш і тим різноманітніше середовище існуван-
ня. Найбідніша за кількістю видів тополина 
полезахисна лісосмуга — 104 види. Видова 
різноманітність полезахисних лісосмуг тісно 
пов’язана з довготривалою життєдіяльністю 
рослинних угруповань, які там переважають. 
Чим молодші лісосмуги, тим різноманітніше та 
інтенсивніше життя у них. Популяції різних 
видів, які існують у полезахисних лісосмугах, 
не відокремлені, а пов’язані між собою різними 
взаємозв’язками. Унаслідок цих взаємозв’язків 
між видами, які населяють полезахисні лісо-
смуги та характеризуються однорідними умо-
вами існування, формуються біоценози.

Різке збільшення кількості ценопопуля-
цій спостерігається в екотонах лісових смуг, 
що підтверджує загальноекологічний принцип 
різноманітності життя на межі розподілу фаз 
чи середовища за В.І. Вернадським (1928) [1; 8]. 
Щоб виконувати функції екологічних коридо-
рів у екологічних мережах, важливою є оцінка 
флористичної подібності природних ядер і лісо-
смуг, а процес міграції рослин визначається 
сприятливими умовами для розселення [17]. 
Втрата тінелісових насаджень та їх поділ су-
проводжується поширенням у них лісостепового 
та синантропного флороценотипів.

За проведеними спостереженнями та оцін-
ками, полезахисні лісосмуги сприяють збіль-
шенню видового різноманіття флори та фауни, 
у тому числі і агроекосистем, на 18–20%, ен-
томофауни — на 25–60%, зоофауни — в 1–3 
рази [3].

Науковцями доведено, що лісові насаджен-
ня шириною до 15 м у ксерофітних умовах 
завдяки водному режиму мають позитивні по-
казники росту, продуктивності та життєвого 
циклу порівняно з масивами. У Лісостепу най-
вища продуктивність на чорноземних ґрунтах 
характерна тополевим лісосмугам, а найдовшим 
життєвим циклом — з дубом звичайним та його 
класичними супутниками — кленом, липою, 
грушею [10]. Доповнення березою звичайною 
та черешнею у складі дубових насаджень під-
вищує продуктивність та прискорює вступ на-
саджень в експлуатацію внаслідок інтенсивного 
поточного приросту в молодому віці [3; 18–19].

Інший напрям у типології — це едафічний 
(екологічний), для якого виразом градієнтного 
підходу у порівняльній екології є проста графіч-
на схема едафічної сітки Алєксєєва-Погребняка, 
у якій горизонтальна вісь відображає родючість, 
вертикальна — вологість ґрунту. Едафічну сіт-
ку доповнив кліматичною віссю Д.І. Воробйов 
[2; 5].

У зоні правобережного Лісостепу основу 
фітоценозу полезахисних лісосмуг складають 
тополя, сосна, береза, граб. Доповнюють основ-
ний видовий рослинний склад полезахисних 
лісосмуг такі дерева, як яблуня сибірська, слива 
колюча, кущі — смородина золотиста, шипшина 
колюча [12].

Введення штучних ценозів «культур фіто-
ценозів» у агроландшафти супроводжується 
змінами у складі судинних рослин, що мають 
зональні особливості. У Лісостепу фанерофіти 
в полезахисних лісосмугах здебільшого є авто-
хтонами, то для плакорних умов Лісостепу — 
антропофітами [1]. Рекомендований склад порід 
полезахисних лісосмуг для Полісся нараховує 16 
видів деревних порід і чагарників (з них — ав-
тохтонних — 75%), Лісостепу — 46 видів (авто - 
хтонних — 70%), Північного Степу — 25 видів 
(автохтонних — 30%) [15]. Лісові фітоценози в 
Лісостепу нараховують понад 80 таксонів, пере-
важно інтродуцентів, серед них деякі стають 
адвентивними, наприклад клен ясенелистий 
[13]. Більшість площ полезахисних лісосмуг у 
зоні Південного Степу зайнято робінієвими, 
гледичієвими, ясеневими насадженнями. Під 
дубовими насадженнями знаходиться тільки 
8,1% площі [10; 14].

Наближення типологічної різноманітно-
сті судинних рослин в антропоценозах до зо-
нальних їх спектрів є важливою умовою для 
формування гетерогенних агроекосистем [1]. 
Полезахисні лісосмуги за ознакою типологічної 
різноманітності судинних рослин наближають-
ся до напівприродних екосистем. Екосистеми 
формуються за лісовими критеріями за учас-
ті головної, супутньої та чагарникових порід 
автохтонних видів [15; 16]. Введення в лісові 
фітоценози інтродуцентів (горіх чорний, софора 
японська, дуб північний, гледичія, робінія) під-
вищує продуктивність, стійкість, довговічність 
у певних екотипах, але типологічна різнома-
нітність біоти зменшується [17].

На частку комах у полезахисних наса-
дженнях припадає 53–75% видів біоти, і біомаса 
їх перевищує біомасу інших видів тварин. Ко-
махам належить домінуюче значення в коло-
обігу речовин, енергії та інформації в наземних 
екосистемах. У Лісостепу на фоні загального 
зменшення різноманіття ентомофауни в агро-
ландшафтах на 40% за останні десятиріччя 
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фітофаги життєвої форми дендробіонти склада-
ють майже 300 видів. Найбільшу частку серед 
багаторічних родин, які забезпечують їх їжею, є 
Fagaceae, Betulaceae, Calicaceae, Rosaceae. Багато 
видів комах пов’язані трофічними ланцюгами з 
рослинами, які належать до декількох багато-
річних родин. Знайдено представників приблиз-
но 40 таксонів 8 рядів комах — хортобіонтів. 
При наближенні до лісосмуг їх чисельність 
зростає в 4 рази [18; 19; 20].

Лісова підстилка як структурний компо-
нент лісового біогеоценозу утворює трофічні та 
топічні зв’язки більшості компонентів лісових 
автотрофів.

З другої половини ХХ ст. у штучних лісо-
вих біогеоценозах лісостепових агроланшаф-
тів можна спостерігати відчутне збільшення 
чисельності окремих видів орнітофауни (грак, 
сорока, сіра ворона, шпак, великий баклан, 
жовтоносий мартин, крижень, білолоба гуска). 
Середньо- і старовікові лісостепові полезахисні 
лісосмуги заселяються новими видами — вовк, 
борсук, крук, сіра ворона, сорока, яструб ве-
ликий, притуплень, горлиця звичайна, чорний 
дрізд. Чагарникові зарослі лісосмуг сприяли 
появі та розселенню кропив’янок (сіра, садова, 
рябогруда), солов’ятернового та чорнолобого 
сорокопудів, а зариблення штучних ставків 
призвело до розширення ареалів рибоїдних 
видів птахів (великий баклан, квак, сіра чапля, 
велика і мала очепури [21].

висновКи

Незмінність і довговічність полезахисних 
лісосмуг в умовах агроланшафтів, що мають 
мозаїчну горизонтальну структуру, зумовле-
ні формуванням лісового біоценозу та дають 
можливість проходити сукцесійним процесам 
і формуванню екологічних ніш. Тому для ви-
вчення біоценозу полезахисних лісосмуг необ-
хідні системний підхід і тривале спостереження. 
Межі території біоценозу полезахисних лісосмуг 
визначені штучно утвореним деревним ярусом 
фітоценозу. Аналіз вертикальної структури 
поле захисних лісосмуг показав, що під захис-
том штучно створеного деревного ярусу розви-
вається ярус чагарників і являється підліском. 
Живий надґрунтовий покрив нараховує майже 
двадцять сім видів з переважанням сильвантів, 
які є характерними для умов трофотопу пере-
хідного від сугрудів до дібров з показником 
зволоження від свіжих до вологих умов. Тому 
у приземному ярусі ростуть гриби і мохи, а 
зоо ценоз полезахисних лісосмуг представлений 
лісовими мешканцями — мурахами, птахами 
і ссавцями, що дає можливість сформувати 
стійкі ланцюги живлення та створити стійкий 
біогеоценоз. При дослідженнях з’ясувалося, що 
полезахисні лісосмуги є більш продуктивни-
ми у порівнянні з масивними насадженнями 
подібного видового складу та вікової групи в 
однакових біотопах.
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In today’s conditions, one of the most actual problems of the agricultural sphere, which occupies 70% 
of the territory of Ukraine and determines its agricultural potential, is the stability and increasing of the 
sustainability of agroecosystems. Creating and restoring of a system of field protective forest plantations is 
one of the most radical ways to maintain the sustainability of agro-ecosystems, increasing of their buffering  
by partially restoring forest biogeocenosis, which are an integral part of natural landscapes. The aim is 
to assess the species composition of field protective forest belts, to conduct a comparative analysis of the 



О.П. Ткачук, Н.Г. Вітер

Біологічні аспекти функціонування полезахисних лісосмуг  
в умовах зміни клімату

106 Збалансоване природокористування№ 1/2022

phytocenotic structure of plant diversity and to identify the main signs of forest biocenosis formation in 
field protective forest belts as a guarantee of their biological stability The research was conducted through 
the study of scientific materials of well-known scientists on the biological aspects of the functioning of 
field protective forest belts in conditions of the climate change. Also, the characteristics and main fea-
tures of field protective forest belts, their species composition and their vertical location in the structure 
of the biogeocenosis are given. The value of each component of the food supply chain, which provides 
the cycle of substances and energy, is considered. Such processes contribute to the development of forest 
biocenosis, which in turn is a stable self-regulating plantation. Field protective forest belts form a stable 
vegetation cover, climatic conditions are ecological factors that have a direct impact on the environment 
and are home to animals, plants, viruses and fungi. The diversity of species in field protective forest belts 
is directly related to the lifespan of plant communities. Therefore, the younger the field protective forest 
belts are, the more diverse and intense the life in them is. Therefore, field protective forest belts help to 
increase the species of flora and fauna in ecosystems and agroecosystems.

Keywords: phytocenosis, living above-ground cover, species diversity, biogeocenosis, biodiversity, 
stratification, stability, forest biocenosis, coenotic structure.
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