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СТІЙКІСТЬ ТИПОЛОГІЧНИХ
ТАКСОНОМІЧНИХ ОДИНИЦЬ (КОНЦЕПЦІЯ

ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ)
Нині економічний і соціальний розвиток ба�

гатьох держав знаходиться у суперечності з об�
меженими можливостями життєзабезпечення
біосфери за рахунок самовідновлення природ�
них ресурсів. Наявні виснаження ресурсів вза�
галі та родючих земель зокрема, безповоротна
втрата різних видів рослин і тварин, техноген�
не порушення біогеохімічного круговороту ре�
човини, забруднення всіх складових природно�
го середовища, спрощення та деградація еко�
систем. Всі види природокористування (про�
мислове, сільськогосподарське, лісогоспо�
дарське, рекреаційне та ін.) супроводжуються
не тільки отриманням бажаних окремих ре�
зультатів, але і розгалуженими екологічними,
еколого�економічними і еколого�соціальними
наслідками.

Прагнучи до збереження біосфери, необхі�
дно мати на увазі, що не всі природні ресурси
поновлювані, а відома здібність до самовіднов�
лення через біогеохімічні цикли, по суті, стро�
го обмежена. Без зміни моделі виробництв і
споживання, які були б направлені на викори�
стання природних ресурсів на рівні здатності
регенерації, процес розвитку в таких країнах
продовжуватися не може. Зміна стратегії при�
родокористування, безперервне її вдоскона�
лення для запобігання негативних наслідків в
різних регіонах України, як і інших державах,
— основна наукова проблема оптимізації при�
родокористування. Одним з найважливіших
напрямів дослідження є розробка оптимальної
стратегії природокористування в сільському
господарстві з провідними розробками в сфері
екології сільськогосподарського виробництва
[1, 3].

Разом з несприятливими кліматичними умо�
вами, що обмежують сільськогосподарське ви�
робництво, майже повсюдно проявляються не�
гативні тенденції змін грунтового покриву. В
Україні сільськогосподарська освоєність зе�
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мель становить 72,2%. Не є оптимальною і
структура сільськогосподарських угідь, де
рілля складає 56,1%. Більше половини сільсько�
господарських угідь заболочені, мають підви�
щену кислотність, засолені або містять солон�
цеві компоненти. Через високу освоєність зе�
мель щорічно збільшується кількість сільсько�
господарських угідь, які піддаються водній та
вітровій ерозії. Існує значна територія, яка заз�
нала збитків від Чорнобильської аварії. У ряді
регіонів склалася критична екологічна ситуа�
ція. Загальне забруднення земельних ресурсів
— понад 50%, а поверхневих водойм — від 45
до 55%.

Присутність в грунті, воді або повітрі навіть
незначної кількості токсичних з'єднань сприяє
накопиченню їх в продуктах харчування (мо�
локо тварин, овочі, м'ясо, риба, молочні про�
дукти) і до негативної дії на організм людини,
що погіршує здоров'я, працездатність і викли�
кає, в окремих випадках, загибель. "Харчові
ланцюги", що існують в екосистемах, забезпе�
чують акумуляцію токсичних з'єднань в ор�
ганізмі людини з коефіцієнтом концентрації,
рівним 10—15. Проте до цих пір залишається
повною таємницею, яку кількість недоброякі�
сної продукції людина споживає через їжу, які
допустимі дози та ін.

Значні втрати наносить ріллі сучасна систе�
ма землеробства. Повітряною та водною еро�
зією уражено 32,3% сільськогосподарських
угідь, із них 12,2% — деградованих і малопро�
дуктивних земель. У зв'язку з ростом ерозій�
них втрат і посиленням внутрішньогрунтової
мінералізації унаслідок інтенсифікації агротех�
ногенних чинників, вміст гумусу в грунтах про�
гресивно знижується. У результаті цього по�
мітно погіршується екологічна обстановка в
агроландшафтах, функціонування агроекоси�
стеми набуває нестійкий характер, знижуєть�
ся протиерозійна здатність грунтів, вони ста�
ють менш буферними до зовнішніх дій.

Істотні екологічні порушення вносять
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гідромеліоративні роботи, що проводилися та
проводяться в Україні. Нині ні зрошувальна, ні
осушна меліорації не дають належного ефек�
ту, оскільки при проектуванні та експлуатації
меліоративних споруд не враховуються
цілісність природно�територіальних комп�
лексів і системний характер такої могутньої
антропогенної дії, якими є зміни водного ре�
жиму території. Такі могутні чинники інтенси�
фікації сільськогосподарського виробництва,
як система добрив і використання засобів
хімічного захисту рослин, екологічно далеко не
індиферентні і понад усе повинні мати еколо�
гічне обгрунтування для застосування.

У агроекосистемах (АгЕС) знижена замк�
нутість циклів елементів мінерального живлен�
ня; підвищена можливість відтоку з екосисте�
ми мінеральних речовин за рахунок вимиван�
ня; у блоці консументів основну роль відігра�
ють людина і худоба; значно вище, ніж реко�
мендується, співвідношення між надземною і
підземною фітомасами. Збільшенням енерге�
тичних вкладень можна змусити агрофітоценоз
наздогнати і перегнати, по загальній продукції
органічної речовини, природні фітоценози, але
в цьому випадку ще яскравіше виявляться не�
гативні процеси. Таким чином, помилковість
технократичного підходу полягала і, на жаль,
полягає в тому, що його прихильники намага�
ються шляхом підвищення енергоозброєності
людини "підкорити" природу, використовува�
ти промислові технології для переробки АгЕС.

Принципова складність екосистем, у тому
числі і агроекосистем, нелінійний характер
взаємозв'язку їх компонент, значний вплив ви�
падкових чинників на їх функціонування роб�
лять неможливим однозначні і довгострокові
кількісні прогнози їх структури і поведінки, ви�
магають опрацьовування різних сценаріїв
(табл. 1).

Таким чином, зміна наукової парадигми та
об'єктивна необхідність екологізації сільсько�
господарського виробництва сьогодні усвідом�
лена не тільки екологами. "Віку експлуатації
екосистем повинен прийти кінець. Якщо для нас
взагалі існує основне майбутнє, то змінить його
століття порятунку екосистеми. Екосистеми —
відповідне місце для реконструкції світу. І, на�
решті, якщо розлад з природою почався з
сільського господарства, то хай з нього ж по�
чинається наближення до гармонії" (У. Джек�
сон, 1987) [6] (Переклад автора).

Концептуальний підхід до конструювання
агроекосистем (КАгЕС) [6]. Структура та особ�
ливості функціонування агроекосистеми (агро�
біоценозу), що є частиною природного ланд�
шафту, визначаються всією сукупністю взає�
модій складніших екологічних систем, що при�
пускають необхідність використання цілого
ряду загальних методологічних підходів. Кон�
струювання та моделювання АгЕС, що вимагає
міждисциплінарної згоди, диктують не�
обхідність правильного (узгодженого) тлума�
чення того або іншого терміну (поняття). Тлу�

маченню найбільш за�
гальних і необхідних для
подальшої роботи тер�
мінів, визначенню їх зро�
зумілого об'єму нижче
присвячено декілька ряд�
ків.

Стратегія — це тео�
рія та практика плану�
вання, зокрема в даному
випадку, і ведення агро�
промислового вироб�
ництва.

Адаптивність — са�
мопристосування живо�
го організму до змін при�
родного середовища че�
рез негативні та пози�
тивні зворотні зв'язки.
Перший тип зв'язків за�
безпечує стабільність (го�
меостаз) організму, дру�
гий — потрібну мінли�
вість, нові "локальні ек�

Таблиця 1. Процеси деградації грунтів агроекосистем
за різних видів клімату
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стремуми" поведінки організму в нових умовах.
Екологічний імператив — науково обгрун�

тований прогноз будь�яких природоутворюю�
чих дій, що базується на знанні "меж міцності"
природного середовища і виливається в систе�
му обмежень і заборон. Він показує, що супе�
речності, які завжди існують між природою і
суспільством, якісно загострилися і перетворю�
ються на найважливішу особливість подальшо�
го розвитку суспільства. Подолання цих супе�
речностей вимагає розвитку принципів плано�
мірності, цілеспрямованого використання не
тільки природних ресурсів, але і технічного та
інтелектуального потенціалів суспільства.

Якщо мету проекту розглядати як набір зав�
дань, то метою стратегії адаптивної інтенсифі�
кації (САІ) АПК, в рамках якої виконується
проект, є забезпечення здоров'я і живлення
населення, ресурсо�енергозбереження, стійке
зростання продуктивності сільськогосподарсь�
ких рослин і тварин, збереження біологічної
різноманітності. За цими завданнями САІ за�
кономірно вписується в концепцію "стійкого
розвитку".

Агроекосистема — елементарний осередок,
елементарна структурна одиниця агробіогеоце�
нозу, що представляє спільноту ценозів авто�
трофної рослинності, гетеротрофів і редуцентів,
які знаходяться в безпосередній взаємодії.

Слід зазначити, що загальноприйнятого
визначення агроекосистеми до цих пір не існує
і як синоніми використовуються наступні тер�
міни: агроценоз, агрофітоценоз, агробіогеоце�
ноз, агробіоценоз. У словнику Н.Ф. Реймерса і
А.В. Яблокова агроекосистема та агробіогео�
ценоз трактують як синоніми.

Деякі вчені, наприклад В.І. Булатов, пише в
своїй монографії [2]: "Агроекосистема" — це
просторово обмежена, штучно створена, неста�
більна, взаємозв'язана сукупність біотичних і
частково змінених абіотичних компонентів,
характерною особливістю якої є відносно
стійке функціонування в часі за наявності по�
стійного потоку антропогенної енергії і що
існує для отримання заздалегідь певної кіль�
кості сільськогосподарської продукції".

Загальним для всіх сучасних визначень аг�
роекосистеми є акцент на те, що ці системи не
можуть існувати без додаткової притоки ант�
ропогенної енергії. Досконаліше визначення
тлумачення агроекосистеми — справа майбут�
нього, як підсумок консенсусу між ученими, що
працюють в даній галузі, як сукупний резуль�
тат всіх знань про предмет, які є в розпоряд�
женні науковців на сьогоднішній день.

Конструювання (завжди цільове) — ство�

рення нового матеріального об'єкта. Його пер�
винний етап — уявлення про нього, що абст�
рактно�ідеалізується, або креслення конст�
рукції. Матеріал і елементи конструкції — рос�
лини і тварини. Де розташовується конструк�
ція, де вона може працювати і де вона краще
буде працювати? Ці питання вирішуються вже
на першій стадії конструювання, на етапі роз�
робки ідеальної схеми. Тут необхідно достат�
ньо повне знання про ландшафт, куди вписуєть�
ся конструкція, і про басейн, в межах якого цей
ландшафт розвивається, про його елементи і
про грунт (типи землі). Нарешті, інструмент
(техніка) конструювання — землеробство: аг�
ротехніка, агрохімія, агромеліорація, захист
рослин і так далі, і тому подібне.

Перспективним напрямом підвищення
ефективності використання природно�ресурс�
ного потенціалу є перехід від окремого ресур�
сокористування до інтегрального, тобто тако�
го, що включає освоєння, перетворення та охо�
рону природного середовища.

Сьогодні проблема охорони природи розг�
лядається як проблема раціональної органі�
зації всього господарства, формування його
галузевої та регіональної структури, розміщен�
ня з урахуванням природоохоронних чинників
і раціонального використання ресурсів. Будь�
яка господарська стратегія в регіоні повинна
виходити із відвіку порушеної структури лан�
дшафтів, що реально склалася. Це зумовлює
відповідні витрати на реконструкцію. Необхі�
дне знання еколого�антропогенних модифі�
кацій ландшафтів. Новостворювані, або вироб�
ничі комплекси, що реконструюються, повинні
бути органічно пов'язані, закономірно витіка�
ти з природних, розкривати потенційні можли�
вості, приховані в ландшафті.

Труднощі оптимізації сьогоднішнього АПК
по екологічному критерію (з урахуванням еко�
логічного імперативу) полягають, перш за все,
в необхідності моделювання природного сере�
довища в умовах "невизначеності розміщення
підприємств АПК" (Е.В. Рюміна, 1990). Саме
тому першочерговими завданнями повинні ста�
ти: всебічна оцінка потенціалу геосистем (лан�
дшафтів, природно�територіальних комп�
лексів) і визначення їх придатності до різних
видів використання (агроекологічне району�
вання), конструювання агроекосистем з поліва�
ріантними прогнозними рішеннями; створення
моделей розміщення підприємств АПК, тобто
оптимізація розміщення виробництва за ланд�
шафтно�басейновим принципом [5].

Стратегія багаточинника адаптивної інтен�
сифікації АПК розглядається як передумова
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стійкого розвитку виробництва, що базується
на агроекологічній ідеології.

Агроекологічна ідеологія припускає відмо�
ву від значних енергетичних субсидій, гармо�
нійну організацію АгЕС на основі збільшення
біологічної різноманітності (перш за все рослин
сільськогосподарських культур) з поступовою
конвергенцією агро� і природних екосистем.

Таким чином, конструювання стійких агро�
екосистем з відносно замкнутими циклами кру�
гообігу речовин, енергії та інформації на базі
раціонального використання природних ре�
сурсів з мінімізацією негативних наслідків стає
основним завданням сучасної агроекології.
Стратегічною метою оптимізації АгЕС слід вва�
жати не одностороннє вирощування продукції,
а поліпшення всіх параметрів її функціонуван�
ня, що сприятимуть збереженню та відтворен�
ню природних ресурсів. Науковою основою
сучасного сільськогосподарського виробницт�
ва повинен стати вибір економічних альтерна�
тив в рамках екологічного імперативу на основі
адаптивного підходу [4].

Адаптивний підхід редукується до вимоги
максимальної фіксації сонячної енергії (як не�
минуча плата за кількість і якість продукції, що
виробляється).

Екологічне мислення в розвитку сільськогос�
подарського виробництва вимагає, щоб сучас�

ному рівню розвитку екології відповідали нау�
кові критерії кількісної оцінки складної цілісної
біолого�виробничо�економічної системи агро�
промислового комплексу не просто з сільським
господарством як центральної ланки, а із стриж�
невим блоком — агроекосистемою.

У методологічному аспекті конструювання
АгЕС уявляють як міждисциплінарну науко�
ємку програму досліджень, що формується для
вирішення завдань з екологічної оптимізації
розміщення і господарювання в ландшафті при
різних рівнях інтенсифікації, складається з п'я�
ти різнорівневих блоків (табл. 2).

Фундаментальне вирішення цих завдань ви�
магає сучасного знання принципів організації
і стійкого функціонування АгЕС і базується на
арсеналі всіх методів сучасного природознав�
ства. Тому конструювання систем повинне бути
направлене, в першу чергу, на підвищення адап�
тивного потенціалу рослин і стійкості грунтів,
розробку енергозберігаючих технологій, опти�
мізацію структури агроекосистем, оптимізацію
використання екологічної ємкості ландшафтів,
тобто оптимальні відмінності АгЕС і сільсько�
господарського виробництва в цілому — на
принципах цілісності, адаптивності, критері�
альності. Результати досліджень, безпрецеден�
тних за своєю складністю, повинні служити об�
грунтуванню таких рекомендацій, які виявлять�

ся ефективними і такими,
що можуть бути практично
реалізовані. Деякий досвід
цих робіт висвітлено в пра�
цях [1, 2, 6].

Найважливішою озна�
кою стійкості антропогенно
перетвореного ландшафту є
його структура та, в першу
чергу, співвідношення між
агроекосистемами і при�
родними біогеоценозами.
На думку В.В. Докучаєва
(1883), структура агроланд�
шафту повинна визначати�
ся кліматичними, грунтови�
ми умовами, а також біоло�
гічними особливостями ос�
новної оброблюваної куль�
тури, що спрощується в да�
ному регіоні, тобто для аг�
роландшафтів правильним є
принцип "структура�функ�
ція". Проте до теперішньо�
го часу відсутня методоло�
гія вирішення цих проблем.
В той же час відомо, що

Таблиця 2. Конструювання агроекосистеми
(у категоріях біологічних наук)
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структура природних екосистем забезпечує
ефективне самовідтворювання популяцій фло�
ри та фауни.

Одним з головних чинників підвищення
ефективності використання природних ре�
сурсів в системі чинників інтенсифікації АПК і
необхідним елементом конструювання АгЕС є
науково обгрунтоване агроекологічне району�
вання в цілях раціональнішого розміщення
видів і сортів культур по природних зонах, що
максимально відповідають екологічним умо�
вам. Окрім раціонально�екологічного розмі�
щення сільськогосподарських культур, необ�
хідна система адаптивного землеробства, що
забезпечує їх обробіток в регіоні.

ВИСНОВКИ
1. Використання адаптивних властивостей

агроекосистем та індивідуальних рослин (як
енергоекологічного і природоохоронного спо�
собу рослинництва) є альтернативою енерго�
ємним технологіям, вважається одним з можли�
вих стратегічних напрямів інтенсифікації АПК.

2. Потенціал онтогенетичної адаптації — це
функція двох основних складових: потенційної
продуктивності і екологічної стійкості. У зв'яз�
ку з цим дослідження можливостей інтенсифі�
кації продукційного процесу повинні охоплю�
вати як питання продуктивності, так і питання
морфологічної і фізіологічної стійкості до біо�
тичних і абіотичних чинників.

3. Розробка нових підходів до оцінки рези�
стенції рослин до екстремальних чинників се�
редовища будується на основі уявлень про дво�
компонентну природу стійкості: конститута�
тивної та індуцібільної.

4. Системи, відповідальні за конститутатив�
ну стійкість, функціонують в нормальних умо�
вах, тоді як індуцібільна система, що формуєть�
ся як відповідь на екстремальну дію.

Необхідним компонентом даних дослід�
жень повинен бути напрям, присвячений вив�
ченню механізмів фотосинтезу та метаболізму
рослин і способів реалізації їх адаптивних сис�
тем при агрохімічній інтенсифікації виробниц�
тва. На наш погляд, перспективний пошук
інформативних показників для динамічної мо�
делі та її фізіологічного блоку, нових нетради�
ційних шляхів управління продукційним проце�
сом і стійкістю ценозів, особливо в зонах ри�
зикованого землеробства. Стійкість агроекоси�
стем багато в чому залежить від біологічної
структури агрофітоценозу, в т.ч. стійких рос�
линних компонентів: мутантів, трансгенних
рослин аллоцитоплазматичних гібридів. У цих
рослин цілеспрямовано створюється комплекс

стійкості таких основних фізіологічних про�
цесів, як вуглецеве і кореневе живлення. Разом
з тим еколого�фізіологічна характеристика ге�
нотипу може бути інтегрована як сукупність
можливостей інтенсивності енерго� і масооб�
міну рослини з середовищем або як сукупність
тимчасових змін екологічних чинників і фізіо�
логічних функцій рослин.

У природних умовах цикли біофільних еле�
ментів урівноважені, що дозволяє уникнути
негативної дії на стан здоров'я людини. Пору�
шення харчових ланцюгів в агроекосистемах в
результаті масованого застосування агро�
хімікатів надає негативну дію на природні еко�
системи, міняючи їх структуру та зв'язки, це
створює умови для виникнення технобіогеохі�
мічних провінцій, що негативно впливають на
здоров'я людини. Тому першочерговим завдан�
ням є пошук і розробка шляхів зниження нега�
тивної дії високих доз агрохімікатів, полю�
тантів та їх метаболітів на організм теплокров�
них і ентомофауни природних екосистем, їх
видовий склад і стійку продуктивність.

Глобальні принципи біопозитивності. На
думку багатьох учених та практиків, настав час
глобального перегляду стратегії розвитку люд�
ства з погляду його взаємин з природою. У
зв'язку із станом природи, що постійно по�
гіршується, необхідний поступовий (але дос�
татньо короткочасний, щоб встигнути отрима�
ти позитивний результат до настання екологі�
чної катастрофи) перехід всієї людської діяль�
ності в природі на біопозитивну (природозбе�
рігаючу і природовідновлючу) основу. Для
здійснення цієї, по суті справи, короткочасної
екологічної революції потрібна розробка тео�
ретичних основ створення біопозитивної тех�
ніки і технологій — від місця мешкання люди�
ни (країна, місто, будинок) до всіх сфер людсь�
кої діяльності (промисловість, сільське госпо�
дарство, енергетика, транспорт і ін.).

Створення біопозитивної техносфери з не�
традиційними біосфероспільними рішеннями
неможливе або дуже утруднене, якщо відпо�
відні фахівці (містобудівники, технологи�ма�
шинобудівники, хіміки, металурги та ін.) не�
знайомі з сучасними уявленнями про взаємини
людини і природи — глибокою і глобальною
екологіями, основами вчення "зелених" (інвай�
ронменталізмом), або не розділяють ці поло�
ження. Останніми роками запропоновані різні
принципи екологізації людської діяльності
(геоеквівалентний обмін, облагороджування
природи людиною та ін.). На основі постулатів
екології, ряду законів біоніки, а також сучас�
них технологій нами розроблені загальні прин�
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ципи біопозитивності всієї техніки і технології.
Основними принципами, на наш погляд, є:
1. Принцип рівноцінної заміни, ізоекологіч�

ності (еквавікарії), що полягає в тому, що будь�
який штучний об'єкт, який замінив собою час�
тину природного середовища, повинен одночас�
но з основними функціями виконувати ті при�
родні функції, які виконувала замінена ним ча�
стина природного середовища (наприклад, про�
водити біомасу, виробляти кисень, абсорбува�
ти забруднення, очищати воду або повітря, на�
давати ніші для існування біоти, допускати і не
переривати природний потік речовин і енергії,
вносити в середовище тільки переробляючу нею
забруднення, в тому ж об'ємі, що і замінена тех�
нічним об'єктом природне середовище.

2. Принцип екосумісності, біосферосуміс�
ності (екоадаптації). Штучний об'єкт або тех�
нологія повинні бути сумісні або адаптовані до
природного середовища: незнищення флори і
фауни, невтручання в ландшафт, замкнутість і
маловідходність (рівна природній) циклів ви�
робництва, використання природних відновлю�
ваних джерел енергії та матеріалів, заощаджен�
ня енергії і матеріалів, саморозклад або само�
руйнування після виконання функцій з повер�
ненням складових в природний кругообіг або
виробничий процес і ін.

3. Принцип краси, гармонії, пропорційності
(еврітмії). Штучні об'єкти, споруди гармонійні
ландшафту, пропорційні розмірам елементів
ландшафту, відповідають пропорціям тіла лю�
дини, їх форма заснована на аналізі і викорис�
танні природних форм і так далі.

4. Принцип природоподібності, глибокої біо�
аналогії (батігомеофізії). Всі технології розроб�
лені подібно до технологій в природі, це еко� і
біотехнологія, що не забруднює середовище і
яка дає теоретично досяжний мінімум глобаль�
них відходів, подібних до відходів в біосферних
циклах. Подібність повинна бути глибокою, зас�
нованою на поглибленому вивченні будови і
функціонування природних об'єктів, що не на�
носять шкоди природному середовищу і не ви�
користовуючих невідновлюваних ресурсів.

5. Принцип екологічної підтримки, віднов�
лення природного середовища, екореконст�
рукції (біорекреації). Він полягає в тому, що тех�
ніка і технології не тільки не забруднюють при�
родне середовище, але і допомагають відновити
природний стан раніше порушених ландшафтів,
повернути раніше вилучені з природного сере�
довища речовини та енергію, створити нові ("ан�
тропогенні") поклади корисних копалин, нако�
пичувати високоефективну енергію та ін.

Умовами ефективного застосування прин�

ципів біопозитивності є підтримка необхідно�
го співвідношення між освоєними і природни�
ми територіями і зниженням чисельності люд�
ства до демографічної ємкості планети (тобто
дотримання екологічних постулатів).

Принципи біопозитивності необхідно засто�
совувати до всіх напрямів життя і діяльності
людини: біопозитивне місце розселення (краї�
на, місто, будинок, інженерні споруди, вулиці,
звалища і поховання), біопозитивні елементи
антропогенного ландшафту (які поновлюють
порушений раніше ландшафт), розуміється, зок�
рема, поновлення природного стану всіх водой�
мищ річок, озер та ін. (біопозитивне берегоукр�
іплення, протезування природних утворень,
штучні рифи та ін.), поновлення природного ста�
ну грунтів, грунтових вод, літосфери, зруйнова�
них елементів ландшафту; біопозитивна (що не
додає тепла до нагріву атмосфери) енергетика,
заснована на енергозбереженні та використанні
відновлюваних джерел; біопозитивна промис�
ловість, заснована на замкнутій, безвідходній,
"м'якій" біотехнології; біопозитивне сільське
господарство, засноване на "м'яких", адаптив�
них, заощаджувальних технологіях, біометодах;
біопозитивний транспорт, що виключає забруд�
нення середовища і знищення флори та фауни.
Біопозитивні принципи вимагають, як правило,
нетрадиційних рішень при створенні об'єктів
техніки і технологій, але в той же час вони ра�
зом з відновленням природного середовища
підвищують якість життя людини.
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