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Дорогі семикласники!

Навчальний посібник з біології ознайомить вас із світом тварин, їх особливостями будови
та  основними  процесами  життєдіяльності,  різноманітністю  й  історичним  розвитком,
особливостями поведінкою, роллю в природі та значенням у житті людини.  

Роботу з  посібником розпочніть  із  знайомства з  його змістом.  Посібник містить  вступ,
теми, параграфи, завдання для перевірки навчальних досягнень у кінці кожного параграфа.

Щоб  повторити  вивчене,  вам  необхідно  виконати  тестові  завдання  та  відповісти  на
запитання тематичної самоперевірки знать, за бажанням розв’язати кросворди. 

У посібнику наявні наступні рубрики:

Під  рубрикою  «Самоперевірка  знань» ви  маєте  можливість  самостійно
перевірити  якість  здобутих  вами  знань  та  ефективно  підготуватися  до
узагальнюючих уроків.

Під рубрикою «Запам’ятай!» подано основні біологічні поняття та терміни, які
необхідно знати та вільно ними володіти. 

 
Під рубрикою «Висновки» подано основні знання з параграфа.

Під  рубрикою  «Спостерігаємо  та  досліджуємо»  подано  лабораторні
дослідження  та  практичні  роботи,  які  пропонується  виконати  для  того,  щоб
закріпити на практиці отримані знання. 

Під  рубрикою «Живий  куточок» ви  знайдете поради  щодо  утримання  та
догляду за своїми домашніми улюбленцями.

Під  рубрикою  «Ветеринарна  безпека» ви  зможете  знайти  необхідні  поради
щодо безпечної поведінки з тваринами, надання їм першої необхідної допомоги.

Під  рубрикою  «Рідкісні  та  зникаючі  види тварин» ви  ознайомитеся  видами
тварин, занесеними до Червоної книги України.
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Вступ

§1. Зоологія – наука про тварин

Зоологія –  наука  про  тварин,  їх  будову,  процеси  життєдіяльності,  походження  й
різноманітність, а також значення тварин у природі та житті людини. Це одна з найстаріших
біологічних наук, яка зародилася близько 2300 років тому у Стародавній Греції. Засновником
зоології вважають Аристотеля, який описав 500 видів тварин і систематизував їх за ознаками
будови і життєдіяльності.

Зоологія має велике значення для життя людини. Вона має тісні зв’язки з медициною та
сільським  господарством,  є  основою  діяльності  людини  з  охорони  і  раціонального
природокористування.

Чимало вітчизняних і зарубіжних учених займалися вивченням тварин. Вагомий внесок у
розвиток  зоології  зробили  в  свій  час  М. Воінственський,  О. Кістяківський,  О. Маркевич,
І. Мечников, О. Нікольський, І. Сокур, Т. Шван та інші.

Так,  О. Маркевич  вивчав  паразитичні  види тварин,  досліджуючи їх  спосіб  життя  та
цикли розвитку; О. Нікольський – життя земноводних і плазунів; І. Сокур – особливості та
різноманітність ссавців; М. Воінственський і О. Кістяківський – життя птахів. І. Мечников є
видатним  українським  біологом,  основоположником  ембріології,  порівняльної  анатомії  та
імунології.  На  основі  десятирічних  досліджень  ним  розроблено  закономірності  розвитку
хребетних і безхребетних тварин і сформульовано теорію багатоклітинних організмів.

Тварини –  це  частина  живої  природи,  біологічні  системи,  яким властиві  всі  ознаки
живого. Вони поширені всюди, де тільки можливе життя: у прісних і солоних водоймах (від
поверхні до найбільших глибин), на суходолі – від тропіків до вкритої кригою Антарктиди. 

Нині  загальна  кількість  описаних  видів  царства  Тварини сягає  близько 1,5  млн,  що
перевищує кількість видів рослин та грибів, узятих разом. За розмірами вони бувають від 2-4
мкм (1 мкм = 1/11000мм) як деякі найпростіші до 33 м завдовжки як синій кит.

 Зоологія – наука про тварин, їх будову, процеси життєдіяльності, походження й
різноманітність, а також значення тварин у природі та житті людини. Вагомий
внесок  у  розвиток  зоології  зробили  в  свій  час  О. Маркевич,  Т. Шван,
О. Ковалевський, О. Нікольський, М. Воінственський, І. Сокур та інші.

 Тварини – це частина живої природи, біологічні системи, яким властиві всі ознаки
живого.
Зоологія –  наука  про  тварин,  їх  будову,  процеси  життєдіяльності,  походження  й
різноманітність, а також значення тварин у природі та житті людини.
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1. Що вивчає зоологія? 2. У яких сферах життя людини необхідні знання про
тварин? 3. Назвіть видатних учених, які займалися вивченням тварин. У чому
їх  заслуги? 4. Яке значення  тварин у  житті  людини?  5. Яку роль  у  природі  відіграють
тварини?  6. Розгляньте   схему   та   поясніть зв’язки,  що  існують  між  тваринами  та
представниками інших царств живої природи.

§2. Особливості будови тварин

Симетрія у тварин.  Однією з характеристик будови тіла тварин є симетрія –
властивість  організму  складатися   із  частин,  які  дзеркально  повторюються   і
розташовані  уздовж  уявної  площини, що проходить  крізь  тіло. Тип  симетрії
визначає  не  лише   загальну   будову   тіла,  а  й  можливість  розвитку   систем
органів тварини (мал. 1).

Якщо тіло тварини уявно можна поділити на дві половини, праву та ліву, то таку тварину
називають  двобічносиметричною.  Цей тип симетрії  властивий переважній більшості  видів
тварин (комахам, птахам, ссавцям, плазунам тощо).

Мал. 1. Типи симетрії тварин: 
1 — двобічна симетрія у бабки; 2 — радіальна симетрія у морської зірки.

Якщо тіло  тварини  уявно  можна  поділити  не  однією,  а  кількома  площинами  симетрії
(уявними дзеркалами) на рівні частини, то таку тварину називають радіально-симетричною.
Цей  тип  симетрії  зустрічається  значно  рідше.  Тварини  з  таким  типом  симетрії  ведуть
переважно сидячий спосіб життя, пересуваються повільно (медузи, морські зірки тощо). 

Тварини  мають  клітинну  будову. Розгляньте  на  мал.  2  тваринну  клітину.  Вона,  як  і
рослинна,  складаються  з  трьох  основних  складових:  зовнішньої  клітинної  мембрани,
цитоплазми та ядра. Але крім них клітина має інші органели: мітохондрії, ендоплазматичну сітку
тощо.
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Зовнішня клітинна мембрана («мембрана» в перекладі з латинської – «шкірочка») у тварин
тоненька (мал. 2, 1). Вона відокремлює внутрішній вміст клітини від зовнішнього середовища.
Це напівпроникна оболонка, через яку відбувається зв’язок клітини з зовнішнім середовищем та
з іншими клітинами, забезпечуючи  міжклітинні зв’язки. Через мембрану до клітини проникають
необхідні їй речовини: кисень, вода, мінеральні та поживні речовини, тощо. Одночасно через неї
виводяться кінцеві продукти життєдіяльності клітини, зокрема вуглекислий газ. 

Під  клітинною  мембраною  знаходиться  цитоплазма  (мал.  2,  2)  –  внутрішнє  середовище
клітини. Цитоплазма представлена в’язкою рідиною, в якій розташовані всі органели клітини. 

Мал. 2. Будова тваринної клітини: 1 — клітинна мембрана; 2 — цитоплазма; 
3 — ядро; 4 — ядерце; 5 – мітохондрія; 6 – ендоплазматична сітка

У цитоплазмі клітини розміщені ядро, мітохондрії, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі,
рибосоми, лізосоми та інші структури. 

Ядро – основна органела клітини (мал. 2, 3). Воно оточене мембраною та має одне або кілька
ядерець (мал.  2, 4). В ядрі зосереджений спадковий матеріал клітини. Завдяки йому клітина
здатна розмножуватись поділом, утворюючи нові дочірні клітини, схожі на материнську. 

Мітохондрії  –  це  овальні  утворення,  основною  функцією  яких  є  забезпечення  клітини
енергію, необхідною їй для життєдіяльності. Кількість мітохондрій у клітині різна. 

Ендоплазматична сітка (мал. 2, 6) – органела, що відповідає за транспорт речовин в клітині та
обмін  речовин  із  зовнішнім  середовищем.  Вона  представлена  системою  порожнин  у  вигляді
канальців і  великою кількістю комірок, які  і  об’єднують всі  органели.  Ендоплазматична сітка
пов’язана з ще однією органелою – апаратом Гольджі, який забезпечує зберігання, пакування і
транспорт речовин в клітині. Наприклад, у клітинах найпростіших тварин за допомогою елементів
апарату Гольджі утворюються скоротливі вакуолі, які відіграють роль органів виділення. 

На відміну від рослинної клітини у тваринній відсутні пластиди та вакуолі, а клітина оточена
тоненькою мембраною.

Розгляньте  таблиці  1  і  2  та  запам’ятайте  спільні  та  відмінні  ознаки  будови  тваринної та
рослинної клітин. 

Таблиця 1
Спільні ознаки рослинної та тваринної клітин

Рослинна клітина Тваринна клітина
Спільні ознаки 1. Наявність цитоплазми, ядра, запасних поживних речовин.

2. Характерні всі процеси життєдіяльності клітини (ріст, роз-
виток, розмноження, обмін речовинами та енергією).

Таблиця 2
Відмінні ознаки будови рослинної та тваринної клітин

Ознаки порівняння Рослинна клітина Тваринна клітина
1. Зовнішня клітинна 
оболонка

Щільна, до складу якої входить 
целюлоза 

Тоненька у вигляді клітинної 
мембрани
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2. Пластиди Наявні Відсутні 
3. Вакуолі Наявні Відсутні
4. Клітинний сік Наявний у вакуолях Відсутній 
5. Скоротливі вакуолі Відсутні Наявні у деяких одноклітин-

них організмів
6. Запасні поживні 
речовини

У вигляді зерен крохмалю, крапель 
олії 

У вигляді глікогену

Типи  тканин  у  тварин.  Сукупність  клітин,  подібних  за  будовою,  походженням  і
функціями, разом із міжклітинною речовиною називають тканиною. 

У тварин розрізняють чотири основних типи тканин:  епітеліальну, м’язову,
сполучну і нервову (мал. 3).

Епітеліальна тканина, або епітелій, вкриває тіло тварини зовні, вистилає порожнини тіла і
внутрішніх органів, а також утворює більшість залоз. Розташовуючись на поверхні тіла і органів,
епітелій є межовою тканиною. Таке розташування епітелію визначає його захисну функцію:
захищає нижчі шари клітин від шкідливих механічних, хімічних та інших впливів. Епітелій,
який входить до складу залоз, має здатність утворювати спеціальні речовини – секрети, а також
виділяти  їх  у  кров  і  лімфу або  протоки  залоз.  Такий епітелій  називають  секреторним,  або
залозистим. Епітеліальна тканина не має міжклітинної речовини або її дуже мало. За формою і
функціями  клітин  епітелій  поділяють  на  плоский,  кубічний,  циліндричний  (призматичний),
війчастий  (миготливий),  а  також  одношаровий,  що  складається  з  одного  шару  клітин,  і
багатошаровий, що складається із кількох шарів.

Мал. 3. Основні типи тваринних тканин

Сполучна тканина складається з клітин різної форми та міжклітинної речовини (рідкої або
щільної).  Вона  виконує  захисну  (в  складі  шкіри),  транспортну  (кров),  механічну  (кістки,
сухожилля), пластичну (стінки судин, хрящі) функції. Сполучною тканиною у тварин заповнені
проміжки між органами. 

М'язова тканина становить основу м’язів і характеризується здатністю до скорочення.
Розрізняють гладеньку і смугасту м’язові тканини. М’язові клітини багатоядерні видовжені
(смугаста  тканина)  або  одноядерні  веретеноподібної  форми  (гладенька  тканина).  Кожна
м’язова клітина в цитоплазмі містить скоротливі нитки – міофібрили, що дозволяють м’язам
активно скорочуватися. У гладенькій м’язовій тканині в клітинах міофібрил мало. 

Нервова  тканина складається  із  клітин  зірчастої  форми  (нейронів)  та  міжклітинної
речовини (нейроглії). Нервові клітини мають тіло, довгі та короткі відростки. Довгі відростки
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нервових  клітин  утворюють  нервові  волокна,  скупчення  яких  формують  нерви.  Нерви
пронизують усі органи і тканини організму, утворюючи нервову систему. Клітини нервової
тканини сприймають подразнення, збуджуються і передають збудження до мозку. Мозок за
допомогою  цієї  ж  тканини  дає  команду  до  дії  відповідному  органу.Основні  властивості
нервової тканини – збудливість і провідність. Збудливість – це здатність нервової тканини
сприймати  подразнення  і  відповідати  на  нього,  а  провідність  –  здатність  передавати
збудження – імпульс.

Тварини   маютьє   клітинну   будову.   Основними
компонентами   тваринної   клітини   є   зовнішня   клітинна
мембрана,  цитоплазма  та  ядро.  Наявні  в  клітині  й  органели:
мітохондрія,   ендоплазматична   сітка   тощо.  На   відміну   від
рослинної клітини у тваринній відсутні пластиди та вакуолі, а
клітина  оточена   тоненькою  мембраною.  Розрізняють  чотири
типи тваринних тканин: епітеліальну, м’язову, сполучну і нервову.

 Клітина – це основна структурна та функціональна одиниця живого.
 Органели – це компоненти клітини, які мають відповідну будову та виконують певні функції. 

Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою, походженням і функціями,
разом із міжклітинною речовиною.

 1. Що таке клітина? 2. Які основні ознаки будови тваринної клітини?
3. Які спільні та відмінні ознаки будови тваринної та рослинної клітин? 4. Які
розрізняють типи тканин у тварин? 5. Які функції виконує кожна з тканин в
організмі тварини?

§3. Органи та системи органів тварин

Організм тварини – біологічна система, що складається із клітин, об’єднаних у тканини,
органів і систем органів, взаємозв’язаних між собою процесами життєдіяльності.

Орган – це частина організму, що має певну будову й виконує певні функції. Органами
у тварин є мозок, серце, шлунок, нирки тощо. 

Системи органів тварин. Органи, які виконують подібні функції, утворюють систему
органів. 

Переміщення  тіла,  опір  і  захист  організму  забезпечує  опорно-рухова  система;
сприймання  і  відповіді  на  подразнення,  координацію  всіх  функцій  організму  –  нервова
система;  забезпечення  організму  поживними  речовинами  –  травна  система;  перенесення
поживних речовин і газів – кровоносна система; газообмін – дихальна система; відтворення
собі подібних, або розмноження – статева система. 
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Опорно-рухова система.  Тварини мають здатність до руху. Рух тварин забезпечується
опорно-руховою системою,  яка  складається  з  кісток  і  м’язів.  Кістки  утворюють скелет  –
пасивну частину опорно-рухової системи, м’язи – його активну частину.

Незважаючи  на  велику  різноманітність  тварин  у  будові  травної  системи  можна
виділити спільні ознаки. Більшість тварин мають рот, глотку, стравохід, шлунок і кишечник,
який закінчується анальним отвором  (мал.  4). У ротовій порожнині їжа  подрібнюється та
змочується  слиною.  У  такому  вигляді  вона  краще  перетравлюється.  Після  цього  їжа
проходить  через  стравохід,  шлунок  і  кишечник.  Там  вона  піддається  дії  травних  соків  і
розщеплюється на частинки.

Мал. 4. Травна система собаки: 1 – рот, 2 – глотка, 3 – стравохід, 4 3 шлунок,
5 – кишечник, 6 – анальний отвір

Дихальна  система. Енергія,  необхідна  для  життєдіяльності  тварин,  виділяється  при
окисленні  органічних  речовин.  Щоб  вивільнити  з  поживних  речовин  енергію,  потрібен
кисень. Кисень надходить в організм через дихальну систему. 

Органи дихання у тварин різноманітні. Більшість тварин, які живуть у воді, дихають
розчиненим у ній киснем. З води завдяки дифузії кисень проникає в кровоносні судини через
тонкі стінки зябер, а кров розносить його по всьому тілу. Проте, такі тварини як кит, жаба,
крокодил, жук плавунець, павук сріблянка хоч і живуть у водному середовищі, але дихають
атмосферним киснем. 

Видільна система. Однією з основних ознак живих організмів є підтримання сталого
хімічного складу внутрішнього середовища. Цей процес дуже легко здійснювався б тоді, коли
організм був би замкненою системою, незалежним від довкілля. Але ви знаєте, що організм
тварини  –  це  відкрита  система,  яка  постійно  обмінюється  речовиною  і  енергією  з
навколишнім середовищем. 

У  процесі  обміну  речовин  у  тваринному  організмі  утворюються  непотрібні  або
шкідливі продукти життєдіяльності. Вони проникають у кров, яка переносить їх до органів,
які здатні виводити ці продукти з організму. Це органи виділення.

Кровоносна  система забезпечує  транспорт речовин  в організмі тварини.  Вона
складається з серця та кровоносних судин (мал. 5), основними з яких є вени та артерії. Серце,
подібно до насосу, розганяє кров по кровоносних судинах. По артеріях кров тече від серця до
органів, по венах – від органів до серця. Артерії і вени розгалужуються на велику кількість
дрібних, а потім ще дрібніших судин – капілярів. 

Мал. 5. Кровоносна система та серце птаха
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У різних тварин системи кровообігу різні. Наприклад, у комах та раків вона незамкнена
і кров вільно розтікається між тканинами,  а у риб та інших вищих тварин (земноводних,
плазунів, птахів, ссавців) – замкнена і кров рухається лише по судинах. 

Органи чуттів. Отримання інформації з навколишнього середовища у багатьох тварин
відбувається завдяки спеціальним органам (очам, вухам, язику та ін.). Ці органи називають
органами чуттів. У них знаходяться нервові закінчення, що сприймають певні подразнення
(світло,  звук,  смак,  дотик).  Деякі  тварини  можуть  сприймати  електричні  і  магнітні
подразнення.

Основною фунцією статевої системи тварин є забезпечення їх розмноження.
Всіма процесами життєдіяльності тваринного організму керує нервова система. Вона

забезпечує  зв’язок організму з зовнішнім середовищем, узгоджує і регулює діяльність всіх
органів і систем.

Організм тварини має органи та системи органів. Переміщення тіла, опір і
захист організму забезпечує опорно-рухова система; сприймання і відповіді на
подразнення,  координацію  всіх  функцій  організму  –  нервова  система;
забезпечення  організму  поживними  речовинами  –  травна  система;
перенесення  поживних  речовин  і  газів  –  кровоносна  система;  газообмін  –
дихальна система, розмноження – статева система. 

 Орган – це це частина організму, що має певну будову й виконує певні функції.
 Система органів – це сукупність органів, які виконують спільні функції. 
 Біологічна система – 

1.  Назви  типи  симетрії  тіла  у  тварин.  2.  Назви  органи  та  системи
органів у тварин? 3. Які функції виконує система органів тварлення? 4. Яке
значення в житті тварини відіграють органи чуттів? 5. Чи пов’язані між собою
системи органів? 6. Заповніть таблицю, характеризуючи системи органів тварин, як це
показано на прикладі.

Системи органів Органи, 
що утворюють систему

Функції

1. Опорно-рухова Кістки, м’язи Надання  тілу  опору,  рухова,
захисна, кровотворна

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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§4. Роль тварин у природі та значення у житті людини

Тварини живуть майже всюди:  на  суходолі,  в  океані,  у  спекотних пустелях й у вічних
снігах.  Вони  опанували  повітряний  простір  і  підземні  «поверхні».  Назвіть  представників
тварин, які живуть у ґрунті? У пустелі? У воді? На деревах? У снігах?

На нашій планеті відомо близько двох мільйонів видів тварин. На Україні живе більше ніж
50 тисяч видів.

Мал. 6. Дикі тварини

Роль тварин у житті людини. Величезну роль відіграють тварини в житті людини як
джерело  харчування,  технічної  сировини  для  промисловості.  Не  можна  переоцінити
естетичне  значення  тварин  (птахів,  метеликів,  риб  тощо).  Тварини  служать  об’єктом
наукових досліджень.

Відома й негативна роль тварин. Серед них є шкідники культурних рослин. Існують
тварини, що викликають різні хвороби людей. І все ж таки абсолютно шкідливих і абсолютно
корисних тварин у  природі  немає.  Значення кожного з  них різностороннє  і  часто істотно
змінюється залежно від місця, часу, характеру господарської діяльності людини.

Метелики, джмелі, бджоли здійснюють перехресне запилення рослин. Дощові черв'яки
сприяють  поліпшенню  структури  грунту.  Комахоїдні  і  хижі  птахи,  кажани,  мурашки
скорочують  чисельність  тварин,  що  шкодять  лісу  і  сільськогосподарським  рослинам.  За
допомогою тварин в природі розповсюджуються багато видів рослин.

З незапам'ятних часів люди займаються рибним ловом, полюванням на диких звірів і
птахів, прирученням і розведенням їх в неволі. Найважливіші продукти харчування (м'ясо,
мед, молоко, яйця), сировина для промисловості (хутро, віск, шерсть, шовк, шкіра, пух) і для
медицини (отрута змій, бджіл) люди одержують і в даний час від тварин.

Багато тварин завдають великого збитку народному господарству: ушкоджують культурні
рослини,  знищують  зерно  в  сховищах,  гублять  сільськогосподарських  тварин,  знижують
морехідні якості теплоходів. Деякі з них викликають серйозні захворювання у людини.

Більшість тварин є дикими (мал. 6). Вони самі піклувалися про облаштування свого житла
і добували собі їжу. Багато видів тварин надзвичайно корисні. Розмноження деяких вищих
рослин залежить від запилення їх комахами. Чимало тварин є природними ворогами різних
шкідників сільського та лісового господарств і стримують їх розмноження, сприяючи цим
підвищенню врожайності сільськогосподарських і лісових культур.
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Саме тому люди почали приручати деяких тварин, стали годувати та доглядати їх. Такі
тварини називаються свійськими (мал. 7). 

Велика кількість  видів  тварин є  кормом для промислових  риб,  птахів,  ссавців,  деяких
безхребетних. Свійські тварини складають основне джерело білкового харчування людини
(м'ясо, молоко, яйця) . До того ж від них отримують масло, жири, шкіру, шерсть, пух, пір'я і т.
З  давніх  часів  люди  навчилися  розрізняти  серед  тварин  корисних  і  шкідливих,
використовувати  перших  і  вести  боротьбу  з  іншими.  За  допомогою  штучного  відбору
спочатку несвідомого, а потім свідомого, природа свійських тварин невпізнанно змінилася.

Мал. 7. Свійські тварини

Зараз  існує  величезна  різноманітність  порід  свійських  тварин,  а  тваринництво  стало
важливою  галуззю  сільського  господарства.  Селекція  свійських  тварин  проходила  в  різних
напрямках залежно від мети, яку людина ставила перед собою, його смаків, іноді капризів. Тому
представники різних порід відрізняються не тільки від своїх диких предків, але і між собою,
тобто відбулося розбіжності ознак і виникло багато свійських тварин, "створених" людиною.

Існує понад 350 порід собак. Вони відрізняються за розміром, формою морди, довжиною і
кольором шерсті, темпераментом, особливостями поведінки і т. Велике розмаїття «професій»
собак: це  «їздові» і  «сторожові», «геологи» і «санітари», «пастухи» і «мисливці», «циркові
артисти», «поводирі сліпих» і т.п..

Важко переоцінити  значення  домашніх  тварин для  людини,  але,  нажаль,  таких  тварин
небагато. Тому люди намагаються збільшити їх кількість.

Тварини  відіграють  особливу  роль  у  природі  та  мають  велике  значення  в  житті
людини.  Усі  тварини поділяються  на  диких  та  свійських.  Вони  відіграють  велику  роль  в
природі та житті людини.  Свійські тварини є джерелом продуктів харчування та матеріалом
для одягу. 
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 Свійські тварини – це тварини, яких розводять люди для одержання користі.
Дикі тварини – це тварини, які мешкають у природі.
Тваринництво  –  галузь  народного господарства,  яка  займається  розведенням свійських  тварин  з

метою виведення  нових порід,  а  також отримання  необхідних продуктів  харчування  і
сировини для промисловості.

 1. Поясніть роль тварин у природі. 2. Яке значення тварин у житті людини? 3. Яких
свійських  тварин  ви  знаєте?  4.  Яку  користь  людині  приносять  свійські тварини?  5. Чи
можливо утримувати вдома диких тварин та за яких умов?

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§5. Класифікація тварин

У природі налічують понад  2  млн  видів  тварин (мал.  8).  Зорієнтуватись  у
різноманітності тварин, які мешкають на нашій планеті, допомагає наука систематика. 
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Мал. 8. Різноманітність тварин земної кулі

Систематика  як  самостійна  наука  займається  проблемами  класифікації  організмів  і
побудовою системи живої природи.

Фундаментальною основою сучасної систематики служать ідеї про єдність походження
живих організмів і еволюції органічного світу, що призвела до існуючого різноманіття цих
організмів.  Керуючись  такими  ідеями  сучасна  наука  будує  природну  систему  на  основі
філогенетичного  споріднення,  спільності  походження,  близькості  і  дальності  родинних
відносин між різними видами. Ступінь спорідненості порівнюваних видів встановлюється на
основі їх морфологічних,  та анатомічних ознак.

Її основні завдання – класифікувати види тварин, описати їх, дати їм назви і визначити
їхнє місце в  системі  органічного світу. При цьому вчені-систематики вивчають не  тільки
сучасні види, а й ті, які вже вимерли.

Найдавніша  система  біологічної  класифікації  була  розроблена  давньогрецьким
філософом Аристотелем, який класифікував тварин, ґрунтуючись на способі їх пересування
(землею, водою або повітрям).

Сучасна класифікація побудована на принципах, запропонованих Карлом Ліннеєм. За
основу  систематики  він  брав  загальні  анатомічні  характеристики  організмів.  Пізніше  ця
класифікація була скоригована на основі еволюційних зв'язків між організмами.

Останнім часом набула широкого поширення молекулярна систематика, побудована на
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аналізі генетичного матеріалу (ДНК або РНК). 
Розгляньте таблицю 3 та порівняйте основні систематичні категорії рослин і тварин.

Таблиця 3

Своєрідним  «паспортом»  тварини  є  її  систематичне  положення.  Так,  царство  Тварини
поділяється на типи, кожний з яких включає класи, клас – ряди, ряд – родини, родина – роди,
рід  –  види.  У  систематиці  окремих  груп  тварин  використовують  і  допоміжні  категорії:
підцарство, надклас, підряд, надвид. 

Наприклад, види кіт лісовий і  кіт очеретяний належать до роду Кішки.  Роди Кішки та
Великі кішки (до цього роду входять такі відомі вам види, як лев, тигр, леопард та ягуар)
учені об’єднали в родину Котячі. Родини Котячі та Вовчі належать до ряду Хижі. Ряди Хижі,
Ластоногі,  Гризуни  та  інші  належать  до  класу  Ссавці,  типу  Хордові.  Найвищою
систематичною категорією є царство. Так, усі типи тварин складають царство Тварини.

Основною одиницею систематики є вид. При назві виду тварини використовують бінарну
номенклатуру – систему подвійних назв.  Тому назви більшості видів тварин, як і  рослин,
складаються з двох слів (їжак вухатий, заєць європейський),  де перше слово є назвою роду
(рід їжак, рід Заєць). Окрім основних таксонів використовуються проміжні: підтип, підклас,
надклас тощо.

Сьогодні  на  Землі  налічується  майже  45  тисяч  хребетних  і  5-8  мільйонів  видів
безхребетних тварин, з яких описано тільки 1500000 видів.

У природі нараховують понад 2 млн. тварин. Зорієнтуватися у
різноманітності   тварин   допомагає   наука   систематика.   У   царстві
Тварин  виділяють  шість  основних   систематичних   груп:  вид,  рід,
родина, ряд, клас, тип.

Систематика  –  це  наука,  що  вивчає  різноманітність  тварин,  основне
завдання якої – класифікація тваринних організмів.

Вид – це група організмів, які мають загальні ознаки будови, життєдіяльності,
мешкають   на   певній   території,   схрещуються   та   дають   плодюче
потомство.
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1. Що вивчає систематика? 2. За якими принципами класифікують
тварин? 3.  Назвіть  основні  систематичні  категорії  тварин.  4. Що таке
бінарна  номенклатура?  5. Чим  систематика  тварин  відрізняється  від
рослин?   6. Чому   без   розвитку   систематики   був   би   неможливий
розвиток самої біології?

§6. Еволюція тварин

Чи цікавить вас, коли, де і від яких організмів виникли тварини? Вивчення питань історичного
розвитку живих організмів є надзвичайно цікавим і важливим завданням сучасної біології. Щоб
з’ясувати походження та історичний розвиток організмів ми маємо уявити собі як змінювалися в
часі природні умови на Землі, що призвело до виникнення тих чи інших організмів та чому це
відбувалося  в  певній  послідовності.  У  цьому  нам  допоможе  схема-модель  «Дерево  життя
тварин» (мал. 9) і геохронологічна таблиця історичного розвитку органічного світу (табл. 4).
«Дерево життя тварин» є моделлю історичного розвитку тварин, що відображає їх еволюцію.
Геохронологічна  таблиця  містить  інформацію  про  геохронологію,  тобто  етапність  розвитку
органічного світу, поділену на історичні ери та періоди.

Еволюція – це історичний розвиток організмів. Еволюцію можна розглядати як постійний
процес пристосування організмів до умов навколишнього середовища задля виживання. 

На мал. 9  одні  групи тварин розташовані  вище,  інші  – нижче.  Чим ближче до основи
«дерева життя» розміщені організми,  тим вони примітивніші  (простіші)  в своїй будові.  І,
навпаки, чим ближче вони знаходяться до вершини «дерева життя», тим вони досконаліші та
високоорганізовані.  Так,  як видно на «Дереві  життя тварин» ближче до основи зображені
одноклітинні тварини та плоскі черви, отже вони більш примітивні, тоді як ссавці та птахиі –
найдосконаліші.

Поява живих організмів на планеті Земля прокладає свій шлях у сиву давнину. Доказом
цього  є  скам’янілості  та  відбитки,  які  збереглися  в  осадових  пластах  земної  кори.  Це
відклади  вапняків,  прошарки  вугілля,  що  мають  походження  на  рівні  найпростіших
організмів – бактерій. 

Життя зародилося у воді, і першими організмами були одноклітинні, які виникли близько 1,5-
2 мільярдів років тому. Це були мікроскопічні грудочки слизу, які мешкали у воді і гетеротрофно
живилися (подібно до тварин). Коли первинні організми (бактерії та ціанобактерії) використали
всі  органічні  речовини,  їм  стало  загрожувати  вимирання  від  нестачі  їжі.  Тоді  деякі  з  них
виробили здатність до фотосинтезу. Поступово будова і функції  організмів, що жили у воді,
ускладнювалися, збільшувалася їх різноманітність. Виникали багатоклітинні водорості. У деяких
з них з'явилося зелене забарвлення і живі організми стали схожими на одноклітинні водорості,
які  мали здатність до фотосинтезу. Завдяки їх фотосинтетичній діяльності  вода і  атмосфера
збагатилися киснем, в атмосфері утворився озоновий шар. 

Розгляньте на мал. 9 еволюцію тварин. Зверніть увагу, які тварини розміщені у основи
«Дерева життя тварин», а які у її вершини.

Першими  тваринами  були  одноклітинні  види,  які  дали  початок  багатоклітинним
(кишковопорожнинним, червам, молюскам, членистоногим тощо). 

Розгляньте  геохронологічну  таблицю  історичного  розвитку  органічного  світу  на  Землі
(таблиця № 4). На ній чітко показана періодичність історичного розвитку живої природи в
часі. За нею можна визначити причиново-наслідкові зв’язки між виникненням, розквітом тієї
чи іншої групи організмів та природними умовами на планеті Земля в тій чи іншій ері та
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періоді історичного розвитку. 

Мал. 9. Схема-модель «Дерево життя тварин»

Таблиця 4
Геохронологічна таблиця історичного розвитку живої природи на Землі

Ера (млн. років) Період 
(млн. років)

Природні умови Типові організми

Кайнозойська
(65 млн. років)

Четвертинни
й

Сучасні  природно-
кліматичні умови

Виникнення  людських
цивілізацій

Неогеновий Сучасний клімат Поява  людини,  панування
сучасних тварин і рослин

Палеогенови
й

Клімат  відповідає
кліматичним  поясам,
наявні  океани,  моря  і
ділянки суші. 

Поява  людиноподібних
мавп,  панування  сучасних
хребетних  і  безхребетних
тварин

Мезозойська
(170 млн. років)

Крейдовий Зміна  клімату  в
результаті  розсіювання
хмар  і  збільшення
кількості  сонячної
радіації. Поява пилових
бур,  що  ускладнювало
фотосинтез.

Поява  перших  птахів,
плацентарних  ссавців.
Масове  вимирання
динозаврів  Скорочується
кількість  папоротей,
голонасінних,  виникають
перші  покритонасінні
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рослини. 
Юрський Клімат  стає  вологим  і

теплим. 
Панування  гігантських
плазунів.  Розвивається
рослинність,  появляються
листяні дерева.

Тріасовий Клімат
континентальний,
посушливий.

Поява перших динозаврів і
яйцекладних  ссавців.
Панування  земноводних,
риб, безхребетних. 

Палеозойська
(340 млн. років)

Пермський Сильні  процеси
горотворення,  клімат
стає сухим.

Панування  риб,  плазунів  і
земноводних  тварин,
голонасінних рослин. 

Кам’яновугіл
ьний

Панування  теплого  і
вологого  клімату,
суходіл  вкривається
болотами та лісами

Поява  перших  плазунів,
літаючих  комах,  розквіт
морських  видів  молюсків,
риб, деревовидних плаунів,
хвощів і древніх папоротей
до 30 м. висотою.

Девон Клімат  вологий  і
теплий, часті опади

Вихід  життя  на  суходіл.
Поява земноводних тварин,
панування  древніх
спорових рослин.

Силур Формується  суша  в
результаті  горотворних
процесів,  передумови
виходу  організмів  на
сушу,  клімат
змінюється.
Спостерігається  наступ
льодовика.

Життя  у  водах  океану.
Поява  перших  хрящових
риб,  павукоподібних
(скорпіонів),  і  перших
наземних  рослин  (мохів).
Панування  молюсків,
коралів,  ракоподібних
тварин.

Ордовик Клімат  «вічної  весни»,
вологий, теплий

Життя  у  водах  океану.
Панування  морських  видів
тварин:  ракоподібних,
червів,  різноманітних
молюсків,  коралів.  Поява
перших щелепних риб.

Кембрій Клімат  вологий  і
теплий,
спостерігаються
сезонні зміни

Масова  поява
ракоподібних,  молюсків,
панування
кишковопорожнинних
тварин.  Виникають  перші
хребетні  панцирні
безщелепні тварини.

Протерозойська 
( ~2000 млн.

років)

Формуються  моря  і
океани.  Клімат
змінюється,
формуються кліматичні
пояси,  з’являються
сезонні  зміни.
Атмосфера  насичена
киснем.

Поява  перших
колоніальних  організмів,
кишковопорожнинних,
червів,  перших
членистоногих.  Розквіт
безхребетних  тварин.
Виникають  примітивні
хордові  тварини  –
ланцетник.
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Архейська
( ~2000 млн.

років)

Рухи  земної  кори,
чисельні  землетруси та
вулкани,  атмосфера
Землі  насичена  газами,
без  кисню,  випадають
часті  опади,
утворюються  водні
басейни.  З  появою
зелених  водоростей
формується  озоновий
шар  атмосфери,  яка
насичується киснем. 

Зародження  життя  у  воді.
Виникають  перші
одноклітинні  організми
(бактерії,  синьо-зелені
водорості).  Пізніше
виникають  одноклітинні
рослини  та  тварини
(найпростіші).

Схема-модель «Дерево життя тварин» і геохронологічна таблиця дають змогу побачити
як організми розвивалися в часі та просторі (еволюціонували) та з’ясувати в якому напрямі. 

Геохронологічна таблиця, з якою ознайомилися в курсі географії та за  таблицею № 4,
допоможе орієнтуватися в часі виникнення на Землі тих чи інших груп рослин і тварин, а
мал. 9– уявити та пізнати еволюцію тварин. 

Різноманітнсть   тварин   є   результатом   еволюції
природи.   Еволюція   тварин   відбувалася   від   виникнення
найпростіших   видів   до   появи   хребетних.   Схематично
еволюцію тварин можна представити на моделі «Дерево життя
тварин».   Етапи   еволюції   тварин   подані   у   геохронологічній
таблиці розвитку органічного світу.

Еволюція – це історичний розвиток організмів.

1. Як ти розумієш, що таке еволюція? 2. Яке значення для пізнання еволюції живої
природи  має  схема-модель  «Дерево  життя  тварин»?  3. Яку  інформацію  містить
геохронологічна  таблиця  історичного  розвитку  органічного  світу  на  Землі?  4. Яка  ера
історичного розвитку Землі є найдавнішою, а яка наймолодшою?

§7. Підцарство Найпростіші

До найпростіших  належать  тварини,  тіло  яких  складається  лише з  однієї  клітини,  яка
функціонує як самостійний організм, виконуючи всі функції. 
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Розміри найпростіших –мікроскопічні. Їх не можна розглянути без мікроскопа. Більшість з
них є мешканцями водних басейнів. Живуть на дні або в товщі води морів та океанів, у прісних
водоймах (річках, болотах, озерах і ставках, калюжах), їх можна знайти у вологому ґрунті, в
краплях роси на листі рослин. Окрему групу становлять паразитичні одноклітинні, які, подібно
до хвороботворних бактерій,  живуть усередині  тканин і  клітин багатоклітинних організмів  і
можуть спричиняти тяжкі захворювання.

Кількість видів найпростіших перевищує 30 000. Форма їх тіла дуже різноманітна й може
бути сталою як у джгутикових та інфузорій або мінливою як у амеби.

Еволюція найпростіших. Наукою встановлено, що життя виникло в океані близько 3,5
млрд. років тому. Перші живі істоти мали вигляд маленьких слизових грудочок, які складали-
ся з білкової речовини. В них не було ядра, вакуолі, вони існували за рахунок того, що по-
глинали з оточуючого середовища поживні речовини. Вважають, що від цих перших життє-
вих форм і походять перші одноклітинні організми в тому числі й тварини. 

Загальна характеристика Найпростіших.  Органи й органели клітини найпростіших є
типовими для тварин. Пригадайте будову клітини тварин. 

Зовнішня клітинна мембрана має типову тришарову будову, проте за рахунок додаткових
утворень  у  деяких  видів  може досягати  великої  товщини і  густини.  Цитоплазма має  два
шари:  зовнішній  і  внутрішній.  Зовнішній  шар  (ектоплазма)  більш щільний,  однорідний і
прозорий, внутрішній (ендоплазма) – зернистий, має більш рідку консистенцію. В ендоплазмі
знаходяться мітохондрії, ендоплазматична сітка тощо. 

Розгляньте на мал. 10 амебу протея як представника найпростіших. Зверніть увагу на її
будову.

Мал. 10. Будова амеби протея: 1 – ядро, 2 – скоротлива вакуоля, 
3 – травна вакуоля, 4 – псевдоніжки

Для  руху  найпростіші  використовують  псевдоніжки  (у  амеби),  які  є  тимчасовими
виростами цитоплазми; джгутики у евглени (мал. 11)та війки у інфузорії– постійні органели.

Мал. 11. Будова евглени зеленої: 1 – джгутик, 2 – ядро, 3 – вічко, 4 – скоротлива вакуоля, 5 – хлоропласти

Більшість найпростіших живляться органічними частинками. Для перетравлювання їжі
у них є травна вакуоля, що містить травні ферменти. Вона утворюється під час потрапляння
їжі  до  цитоплазми.  Травна  вакуоля  оточує  харчову  частинку  й  переміщається  тілом
найпростішого. Їжа перетравлюється і всмоктується в цитоплазму. Залишки неперетравленої
їжі разом з травною вакуолею викидаються назовні.

Найпростіші, які ведуть паразитичний спосіб життя, засвоюють їжу всією поверхнею тіла.
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Деякі види найпростіших живляться автотрофно подібно до рослин. Наприклад, евглена зелена
має хлоропласти, в яких на світлі під час фотосинтезу утворюються органічні речовини.

Скоротлива вакуоля, що має вигляд невеликого міхурця, наповненого рідиною, регулює
осмотичний тиск та є органом виділення. Концентрація мінеральних і органічних речовин,
яка визначає тиск осмосу в тілі найпростіших вища ніж у навколишньому середовищі, тому
вода  за  законом  осмосу  постійно  проникає  в  цитоплазму.  Якщо  воду  не  видаляти,  то
відбудеться загибель найпростішого.

Більшість найпростіших має одне ядро, але існують і багатоядерні форми. 
Подразливість  –  здатність  живих  клітин,  тканин  або  цілого  організму  реагувати  на

зовнішні або внутрішні дії – подразники – виявляється у найпростіших у вигляді рухових
реакцій за напрямом до подразника або від нього, що називаються таксисами.

Найпростіші  можуть  розмножуватися  безстатевим  і  статевим  способом.  Безстатеве
розмноження починається з мітотичного поділу ядра, за яким проходить поділ клітини навпіл
(амеба  протей,  евглена  зелена,  інфузорія-туфелька)  або  багатоступінчатим  поділом.  При
статевому  розмноженні  клітина  найпростішого  функціонально  перетворюється  на  гамету.
Гамети  зливаються  і  зигота,  що  утворилася,  дає  початок  новому  організму.  Для  деяких
одноклітинних характерний статевий процес, який називається кон'югацією.

За  несприятливих  умов  зовнішнього  середовища  (підвищення  або  зниження
температури,  висихання  тощо)  тіло  найпростіших  покривається  щільною  оболонкою  та
перетворюються на цисту. У цьому станітварина перестає  харчуватися,  рухатися,  процеси
обміну речовин при цьому різко сповільнюються. При відновленні сприятливих умов з цисти
знов  виходить  активна  вегетативна  форма.  Це  захисна  реакція,  яка  виникла  в  процесі
еволюції, що забезпечує виживання видів у несприятливих умовах. 

Різноманітність  найпростіших.  Представники,  що  входять  до  цього  типу  та  мають
практичне  значення  входять  до  слідуючи  класів:  Корененіжки  (амеби  та  форамініфери),
Променевики (радіолярії), Джгутикові (евглена зелена), Споровики (малярійний плазмодій),
Інфузорії (інфузорія туфелька).  

Амеба  протей. Чи  звертали  ви  увагу  на  звичайну  калюжу?  Якщо  розглянути  за
допомогою  мікроскопа  краплю  води  з  неї,  то  виявиться,  що  у  ній  вирує  життя!  Серед
різноманітних дрібних організмів можна побачити напівпрозору драглисту грудочку, яка не
має постійної форми тіла, тому так і зветься – амеба протей , що означає «мінлива» (мал. 10).
У давніх греків бог Протей мав здатність змінювати свій вигляд.

Евглена зелена. У водоймах зі стоячою водою можна зустріти евглену зелену (мал. 11).
Вона  має  більш  складну  будову,  ніж  амеба.  Тіло  евглени  має  сталу  видовжену  форму,
довжиною близько 0,05 мм. На передньому кінці є джгутик. За допомогою джгутика евглена
зелена рухається. У цитоплазмі, крім ядра і скоротливої вакуолі, є хлоропласт і світлочутливе
вічко – стигма. У хлоропластах міститься хлорофіл. Світлочутливе вічко допомагає евглені
знайти більш освітлені місця. Рух евглени до світла називають позитивним фототаксисом. До
цього часу вчені так і не вирішили: це рослинний організм чи тваринний. Справа у тому, що
на світлі  евглена живиться як рослина – автотрофно.  При довгому перебуванні у темряві
хлорофіл зникає і тоді евглена живиться готовими органічними речовинами – гетеротрофно.

Такий подвійний тип живлення називається змішаним або міксотрофним. Це свідчить
про  спорідненість  між  рослинними  і  тваринними  організмами.  Дихання  і  виділення
відбувається як у всіх одноклітинних.

Інфузорія-туфелька. Не можна не звернути увагу і на цю мікроскопічну тварину, яка
має  форму тіла,  що нагадує витончену туфельку (мал.  12).  Вона рухається  дуже швидко,
постійно зникаючи з поля зору і виринаючи знову. Спостереження за інфузоріями приносить
справжнє задоволення. Найчастіше інфузорій можна побачити у трав’яних настоях. Настій
латинською мовою звучить як «інфузіум», а звідси й назва – інфузорія.
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Мал. 12. Будова інфузорії туфельки: 1 - війки, 2 –скоротлива вакуоля, 
3 – мале ядро, 4 –велике ядро, 5 –рот, 6 – клітинна глота, 7 –травна вакуоля 8 –порошиця.

Інфузорії,  серед  усіх  найпростіших,  мають  найскладнішу  будову  і  процеси
життєдіяльності.  Більшість  з  них  покрита  короткими  і  тонкими  цитоплазматичними
виростами  –  війками.  Всі  інфузорії  мають  по  два  ядра  –  велике  (макронуклеус)  і  мале
(мікронуклеус). Велике ядро впливає на обмін речовин, а мале – відіграє важливу роль під
час розмноження.

Вольвокс є колоніальним організмом. Його колонії мають вигляд кульок діаметром до 2
мм. В їх зовнішньому шарі може бути до двадцяти, а інколи і до п’ятдесяти тисяч клітин, які
за будовою нагадують клітини одноклітинної водорості хламідомонади. 

Мал. 13. Розмноження вольвокса

Ці  клітини  зрослися  одна  з  одною  боковими  стінками  і  сполучаються  між  собою
містками з цитоплазми. У вольвокса, у межах колонії, спостерігається спеціалізація клітин.
Більшість з них є вегетативними (утворюють тіло тварини). Між ними розкидані клітини, які
беруть участь у процесі розмноження (генеративні) (мал. 13). Є також клітини, що мають
більш розвинуті світлочутливі вічка. Останні відіграють роль під час руху колонії вперед.

Дослідження  особливостей  будови  вольвоксу  дозволяє  зробити  припущення,  що
розвиток  організмів  від  одноклітинних  до  багатоклітинних  відбувався  через  колоніальні
форми.  Вчені  вважають,  що  в  еволюційного  розвитку  одноклітинні  джгутикові  утворили
місток між рослинним і тваринним царствами.

Роль найпростіших у природі та значення в житті людини.Найпростіші є складови-
ми ланцюгів живлення у водних басейнах. Ними живляться інші тварини. У деяких морських
найпростіших тіло поміщене в тонку вапнякову раковину. Ця група корененіжок називається
форамініферами. У кожного виду цих найпростіших раковина має свою форму. Ці тварини –
найдавніші тварини, деякі їх види жили на нашій планеті мільйони років тому. Коли ці твари-
ни гинули, їх раковини накопичувалися на дні морів і поступово з них утворювалися родови-
ща цінного будівельного матеріалу – вапняку. Та крейда якою ви пишете на дошці також
складається з них. 

Черепашкові  види  становлять  значну  частину  морського мулу, відкладень  вапняку  і
гірських  порід.  Найпростіші  беруть  участь  у  кругообігу  речовин  у  природі,  у
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ґрунтоутворенні, впливаючи на його родючість.
Людина  використовує  в  життєдіяльності  здебільшого відклади  вапнякових  морських

видів  найпростіших  як  будівельний  матеріал.  Черепашки  вимерлих  променяків  (морські
представники найпростіших) добувають і  використовують для шліфування та  полірування
металів. Для виготовлення наждачного паперу.

Серед найпростіших чимало паразитичних форм, які викликають небезпечні хвороби у
людини  та  тварин.  Нак,  дизентерійна  амеба,  паразитуючи  в  товстому  відділі  кишечника
людини,  викликає  тяжке  захворювання  –  дизентерію;  трипаносома,  паразитуючи  в  крові
людини  та  спинномозковій  рідині,  спричиняє  сонну  хворобу;  трихомонади  –  паразити
сечостатевих органів людини, які є збудниками трихінельозу.

Найпростіші  –тип  тварин,  тіло  яких  складається  з  однієї  клітини.
Морфологічно   найпростіші   становлять   собою   одну   клітину,   а
функціонально   –   цілісний   організм.   Тому   клітина   найпростіших
організована   складніше,   ніж   будь   яка   окремо   взята   клітина
багатоклітинних тварин.

Псевдоніжки (або псевдоподії)– вирости мембрани клітини, утворені
в результаті перетікання цитоплазми в певне місце.
Циста – це форма, в якій найпростіші переносять несприятливі умови для життя.

1.Назвіть види найпростіших. 2. Які особливості будови найпростіших тварини? 3. Де
поширені найпростіші? 4. Чим відрізняються найпростіші від багатоклітинних організмів? 5.
Які особливості травлення та розмноження найпростіших? 6. Яке значення найпростіших у
природі? 7. Заповніть порівняльну таблицю:

Ознаки порівняння Амеба
протей

Евглена
зелена

Інфузорія
туфелька

1. Розміри тіла
2. Форма тіла
3. Спосіб руху
4. Тип живлення
5. Кількість ядер
6.Наявність хлоропластів
7. Наявність скоротливих
вакуоль

§8. Підцарство Багатоклітинні тварини. 
Тип Кишковопорожнинні
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Багатоклітинні тварини характеризуються  тим,  що тіло їх  складається з  безлічі  клітин.
Клітини цих організмів диференційовані як за формою, так і за функціями. Вони втратили
самостійність  і  є  лише  частинами  цілісного  організму.  Характерна  особливість  бага-
токлітинних  –  складний  індивідуальний  цикл  розвитку,  в  процесі  якого  із  заплідненої
яйцеклітини (при партеногенезі  – з  незаплідненої)  утворюється дорослий організм.  Серед
сучасних  багатоклітинних  виділяють  дві  великі  групи:  променисті,  або  двошарові,  й
двобічносиметричні, або тришарові. 

Розгляньте схему, яка ілюструє систематику тварин підцарства Багатоклітинні. 

Кишковопорожнинні  –  перші  справді  багатоклітинні  тварини.  Їх  тіло  складаються  з
двох шарів клітин – зовнішнього і  внутрішнього,  проте вони вже мають нервові клітини,
кишкову порожнину. 

Кишковопорожнинні тварини – водні  мешканці.  Лише 27 видів  з  8000 відомих нині
представників цього типу живуть у прісних водоймах, решта – в морях і океанах.

До тварин цього типу належать гідри, медузи, актинії і дивовижні, на перший погляд
зовсім не схожі на тварин, коралові поліпи.

Розгляньте на мал. 14 гідру прісноводну як представника типу Кишковопорожнинних.
Це тварина завдовжки 1 см, яка нагадує дивну безлисту рослину. У давньогрецькій міфології
гідра – це потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона. Ця тварина основою свого тіла,
що  має  назву  підошва,  щільно  прикріплюється  до  будь-якого  підводного  предмета
(субстрату) – водних рослин, старих затоплених гілок або каменів. На протилежному кінці
тіла розташований рот, оточений довгими відростками – подібними до м'ясистих волосків
щупальцями, кількість яких коливається від 8 до 12. Довжина щупалець гідри у 2–3 рази
перевищує довжину її тіла.

Прісноводна гідра,  як і решта представників типу Кишковопорожнинні,  є радіально-
симетричною твариною.

Загальна характеристика кишковопорожнинних.  Більшість  із  них  (гідри,  актинії,
корали)  ведуть  малорухливий  спосіб  життя.  Медузи  є  єдиними  представниками
кишковопорожнинних, що вільно рухаються у товщі води.

За  характером живлення більшість  є  хижаками.  Наприклад,  гідра  полює на  дрібних
рачків, інфузорій, личинок комах і,  навіть, на мальків риб, які щойно з'явилися з ікринок.
Гідра захоплює здобич щупальцями, паралізує її жалкими клітинами і відразу спрямовує до
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свого рота.

Мал. 14. Гідра прісноводна

Тіло  кишковопорожнинних  складається  з  двох  шарів  клітин,  що  різняться  своєю
формою і  призначенням.  Обидва шари:  зовнішній  –  ектодерма і  внутрішній  –  ентодерма
скріплюються спеціальною міжклітинною речовиною. Всередині тіла утворюється кишкова
порожнина, що підтримує зв'язок з навколишнім середовищем через ротовий отвір.

Основою ектодерми є шкірно-м'язові клітини, які мають скоротливі волокна. Внаслідок
їх скорочення змінюється форма тіла, що дає тварині можливість стискуватися в грудочку.

Неперетравлені  рештки  їжі,  різні  шкідливі  речовини  виводяться  клітинами  знов  у
кишкову порожнину, звідки видаляються назовні через ротовий отвір.

Спеціальних органів дихання як і виділення та живлення ці тварини не мають. Дихають
вони  розчиненим  у  воді  киснем,  який  поглинають  клітини  всієї  поверхні  тіла.  Мають
здатність  до  подразнення.  Якщо  торкнутися  гідри  прісноводної  або  медузи  тоненькою
голкою, вони відразу згортаються в клубочок. Така швидка реакція на механічне подразнення
пояснюється тим, що кишковопорожнинні мають спеціальні нервові клітини в поверхневому
шарі  тіла.  Ці  зірчастої  форми клітини мають довгі  вирости,  якими вони з'єднуються між
собою, тому будь-яке подразнення однієї з клітин миттю передається решті, а від них сигнал
надходить до шкірно-м'язових клітин, які одночасно скорочуються.

Справжніх органів чуття в кишковопорожнинних немає, але на підошві й навколо рота є
два скупчення нервових клітин з відростками – зачатки органів чуття.

Регенерація  і  відновлення  організмом  втрачених  частин  тіла  характерні  для
кишковопорожнинних  тварин.  Якщо  розрізати  тварину  навпіл,  то  з  обох  половинок
виростуть нові гідри. Важко уявити, але якщо розрізати тіло гідри на 200 шматочків, то з них
виростуть 200 крихітних гідр.

Кишковопорожнинним властиве розмноження як нестатевим, так і статевим способами.
При  нестатевому  розмноженні  на  поверхні  її  тіла  утворюються  спеціальні  горбики  –
вегетативні  бруньки.  Вони  ростуть  і  перетворюються  на  маленьких  гідр,  які
відокремлюються від материнського організму і живуть самостійно.

Восени,  з  наближенням  холодів,  відбувається  статеве  розмноження  цих  тварин.
Більшість із них – гермафродити.У спеціальних проміжних клітинах, що розміщені на тілі
гідри,  одночасно  утворюються  чоловічі  й  жіночі  статеві  клітини.  Сперматозоїди  за
допомогою  джгутиків  активно  рухаються  і  проникають  до  яйцеклітин,  де  й  відбувається
запліднення.

Для кишковопорожнинних характерний певний життєвий цикл. Запліднена яйцеклітина
починає  ділитися на  безліч  клітин,  з  яких утворюється  зародок.  До настання холодів  він
вкривається щільною оболонкою і пізно восени, коли мати-гідра гине, опускається на дно
водойми, де й зимує. Навесні, коли вода теплішає, розвиток зародка триває. Невдовзі щільна
оболонка руйнується, і назовні виходить маленька гідра.

Різноманітність кишковопорожнинних.Тип Кишковопорожнинні об'єднує три класи:
Гідроїдні медузи, Сцифоїдні медузи та Коралові поліпи.
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До класу Гідроїдних поліпів  належать прості за будовою кишковопорожнинні тварини,
поширені  у  прісній  та  морській  воді.  Разом  із  нитчастими  водоростями  ці  тварини
оселяються на підводних каменях,  палях мостів і  днищах кораблів.  Проте,  на відміну від
водоростей, вони активно рухаються і ловлять своїми щупальцями здобич. Життєвий цикл
гідроїдних медуз – це період розвитку особин двох поколінь. Колоніальний організм першого
покоління – поліп веде прикріплений спосіб життя і нагадує гіллястий кущик. На його гілках
утворюються медузи, які поступово відбруньковуються від материнського організму.

Проте не всі представники цього класу відбруньковують медузок. У деяких видів вони
залишаються прикріпленими до поліпа, нагадуючи дивовижні квіти, що ростуть під водою.
Серед гідроїдних медуз трапляються  дуже отруйні  види.  Так,  небезпечна отруйна медуза
хрестовичок, що живе в морях Далекого Сходу, присмоктується до тіла купальника своїми
щупальцями  і  виділяє  отруту  великою  кількістю  жалких  клітин.  На  місці  ураження
з'являється  сильний опік.  За  30  хвилин людина  відчуває  загальну слабкість,  іноді  непри-
томніє. У таких випадках потрібна термінова медична допомога.

Ще  одна  небезпечна  для  людини  істота  –  фізаліс  –  яскраво  забарвлена  медуза,  що
плаває на поверхні океану (звідси її друга назва – «португальський кораблик»). Хоча діаметр
її  «парасольки»  близько  20  см,  вона  має  щупальця  завдовжки  до  30  метрів.  При
необережному дотику до неї її жалкі клітини спричиняють у людини дуже сильний опік, біль,
загальну слабкість, навіть непритомність.

До класу Сцифоїдні медузи належать медузи-гіганти, «парасолька» яких сягає у діаметрі 2
м, а довжина щупалець у деяких видів доходить до ЗО метрів.  На стадії  поліпа ця тварина
спочатку нагадує келих. Потім на її тілі утворюються поперечні перетяжки, які відокремлюють
медуз, наче купкою складених одна на одну. Ця купка розпадається, перетворюючись на окремих
молодих медуз, які згодом починають розмножуватися статевим способом.

У  Чорному морі  живуть  медуза  вухата  і  коренерот. Отрута  їх  жалких  клітин  може
спричинити відчутний опік. У Японії та Китаї деякі види медуз вживають у їжу. До їстівних
належать і окремі чорноморські види. В їжу використовують лише «парасольку», від якої
відокремлюють  ротову  порожнину  і  щупальця.  Японці  називають  медуз  «кришталевим
м'ясом». їдять їх смаженими і вареними, присмачуючи перцем, корицею і мускатним горіхом.

До  класу Коралові поліпи  належать морські кишковопорожнинні,  які не мають стадії
медузи  і  яким  властива  наявність  твердого  зовнішнього  скелета.  Коралові  поліпи  –  це
переважно колоніальні тварини. Проте серед них добре відомі напрочуд яскраво забарвлені
актинії, які ведуть малорухливий прикріплений спосіб життя і дуже рідко утворюють колонії.
Актинії мають жалкі щупальця, тому багато тварин використовують їх для свого захисту. Так,
молоді раки-самітники прилаштовують актинію на свою черепашку. Обидві тварини дістають
від цього взаємну користь: рак має надійний захист – жалкі щупальця дають відсіч майже
всім хижакам, а актинія живиться залишками їжі рака.

На прикладі коралів можна переконатися, що жоден вид організмів не існує сам по собі,
а  є  частиною  складних  біологічних  систем  і  залучений  до  загальних  процесів,  що
відбуваються в спільнотах тварин і рослин.

У  циклі  індивідуального  розвитку  більшості  кишковопорожнинних  чергуються  дві
основні  життєві  форми:  сидячого  поліпа  і  вільно  плаваючої  медузи.  Коралові  поліпи  не
мають стадії медузи. Їм властива наявність твердого зовнішнього скелета.

Значення  кишковопорожнинних  у  житті  людини.  Значення  гідроїдних  у  житті
людини невелике: деякі поліпи, що мають вапняковий скелет, разом з коралами утворюють
небезпечні для судноплавства рифи. Такі гідроїдні медузи, як “португальський кораблик” та
хрестовичок, дуже отруйні. Крім опіків та набряків, вони вражають органи дихання та м’язи,
викликаючи іноді у плавців смерть.

Є серед кишковопорожнинних отруйні види, є й їстівні медузи. Наприклад, м’ясо деяких
видів  коренероту  та  медузи  ропилеми  використовують  в  їжу, називаючи  за  його смаковими
властивостями«кришталевим». В Японії та Китаї його щорічно добувають до тисячі тонн.

Найбільша за видовим складом група мадрепорових, або кам’яних коралів. Вони беруть
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участь в утворенні бар’єрних і берегових рифів, а також кільцеподібних коралових островів –
атолів. Корали широко використовуються місцевими населенням для будівництва. Червоні і
чорні  корали  служать  прикрасами,  а  порожнисті  стовбури  особливо  великих  колоній
застосовують у якості водопровідних труб. На деяких атолах оселяються люди. 

Кишковопорожнинні – це багатоклітинні тварини, тіло яких складається
з  двох  шарів  клітин:  зовнішнього  ектодерми  і  внутрішнього  ентодерми.
Травлення  у  цих  тварин  відбувається  в  кишковій  порожнині.  Вони  мають
нервову  систему  сітчастого  типу,  зачатки  органів  чуття  і  особливі  жалкі
клітини. 

Регенерація – властивість організмів відновлювати відсутні частини тіла.
Гермафродити – організми, в яких наявні і сперматозоїди, і яйцеклітини.

1. Які  особливості  тварин  підцарства  Багатоклітинні?  2.  Назвіть  тварин  типу
Кишковопорожнинні. 3. Які особливості будови мають кишковопорожнинні? 4. Яка система
органів вперше в еволюції тварин виникає у кишковопорожнинних? 5. Що таке регенерація?
6. Який життєвий цикл у кишковопорожнинних? 7. Заповніть схему, що ілюструє систематику
тварин типу Кишковопорожнинні.

§9. Тип Плоскі черви

Тип Плоскі черви об'єднує близько 12 500 видів тварин не за плоскою формою тіла, а за
подібністю внутрішньої будови. Їх тіло міститься в шкірно-м'язовому мішку. Проміжки між
внутрішніми органами заповнені сполучною тканиною.

Це здебільшого двобічносиметричні тварини,  через тіло яких можна уявно провести
лише одну площину симетрії. Покриви їх тіла мають білий, або молочний, колір, крізь них
просвічує темний розгалужений кишечник. 

У  Плоских  червів,  порівняно  з  кишковопорожнинними,  вперше  в  еволюційному
розвитку з’являються справжні тканини, добре розвинені органи, а також формуються деякі
системи  органів.  Більшість  вчених  вважають,  що  кишковопорожнинні  в  еволюційному
процесі  були  попередниками  плоских  червів.  За  будовою  Плоскі  черви  являють  собою
найпримітивнішу  групу  серед  червів.  Разом  з  круглими  червами  вони  утворюють  групу
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нижчих червів.
Типовим представником плоских червів є молочно-біла планарія, поширена в струмках,

річках, ставках, озерах і, навіть, у підземних джерелах. Пересувається вона швидко (як для
черв'яка),  може  плавати  і  повзати,  долаючи  за  хвилину  відстань  до  7  сантиметрів.  Така
швидкість дає тварині змогу активно шукати здобич, адже вона – хижак. Живиться не лише
дрібними червами,  а й чималими водяними рачками й личинками комах. Планарія оточує
жертву і випускає спеціальний слиз, який допомагає їй утримувати здобич. Тварина поглинає
їжу  незвичайно:  через  рот  висуває  назовні  глотку, обволікає  жертву і  перетравлює  м'які
частини її тіла.

Характерна ознака всіх  плоских червів  –  шкірно-м'язовий мішок,  що складається  зі
щільного  шкірного  покриву  та  м'язів,  які  прикріплюються  безпосередньо  до  шкіри.
Зовнішній  шар  клітин  шкірного покриву має  війки,  за  допомогою  яких  планарія  плаває.
Завдяки скороченню м'язових волокон тіло планарії може вигинатися в різних напрямках.

Важливу  роль  в  організмі  планарії  відіграє  паренхіма,  якою  заповнене  внутрішнє

середовище. На відміну від кишковопорожнинних, тіло плоских червів складається з трьох
шарів клітин, що називаються зародковими листками. Третій зародковий листок міститься
між  зовнішнім  і  внутрішнім  шарами  клітин.  Із  зовнішнього  шару  утворюються  покриви
організму, з внутрішнього – органи дихання й травлення, а з проміжного шару – органи, що
виконують  опорну  функцію.  Наявність  тришарових  зародків  зумовлює  ускладнення
організації багатоклітинних тварин.

Травна система плоских червів складається з глотки, розташованої на черевному боці
тіла, і кишечника. Кишечник утворений трьома гілками, які поділяються на дрібніші гілочки,
що  розгалужуються  по  всьому  тілу  черв'яка.  Це  забезпечує  рівномірний  розподіл  їжі  по
організму. Неперетравлені  рештки  їжі  викидаються  через  рот назовні,  бо  травна  система
планарії має вигляд розподіленого на частини мішка – її «вхід» та «вихід» суміщені.

Видільна система у плоских червів надзвичайно проста і складається з канальців, один
кінець  яких  відкривається  назовні,  а  другий  розгалужується  в  тілі  планарії.  Тоненькі
відростки цих канальців закінчуються спеціальними клітинами, що мають такі самі війки, як
на поверхні тіла.  Завдяки постійному руху війок рідкі продукти виділення потрапляють у
русло  видільних  канальців  і  виводяться  назовні.  Такий  тип  видільної  системи  має  назву
протонефридіального.

Дихальної системи плоскі черви не мають. Кисень потрапляє до кожної клітини крізь
поверхню тіла.

Нервова система у цих тварин гангліозна. Вона складається з нервового вузла – ганглія,
який виконує функцію нервового центра, і двох нервових стовбурів, що відходять від нього.
Ці нервові стовбури з'єднані між собою поперечними перегородками. Ганглій – це сукупність
нервових  клітин  –  нейронів.  Наявність  мозкового  ганглія  принципово  відрізняє  плоских
червів від кишковопорожнинних тварин і свідчить про більш високу їх організацію.

У плоских червів більшість рефлексів є вродженими, або безумовними. Це означає, що
від моменту появи на світ тварини знають, як пересуватися, добувати їжу, розмножуватися і
ховатися від небезпеки. Тварина, що виросла в умовах ізоляції від представників свого виду,
виконує ті самі дії, що й решта особин. Більш високоорганізовані тварини переважну частину
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рефлексів  набувають  протягом  життя.  Набуті  рефлекси  називають  умовними.  Вони
відіграють значнішу роль у житті тварин, ніж вроджені.

У них є справжні органи чуття.  Головним є орган дотику. Його функцію виконують
шкіра і вирости у вигляді ріжок. Так, війками планарії відчувають наявність у воді певних
хімічних речовин, що допомагає тваринам швидко знаходити поранену здобич. Крім того,
плоскі черви мають очі, а деякі – орган рівноваги. Наприклад, у  молочної планарії два ока. 

Переважна більшість видів плоских червів розмножується лише статевим способом. Усі
вони – гермафродити. Статева система цих червів складна. Статеві залози продукують жіночі
й чоловічі статеві клітини. До статевої системи входять також статеві протоки й органи для
забезпечення внутрішнього запліднення.

Деякі  плоскі  черви  здатні  до  нестатевого  розмноження,  за  якого  відбувається
поперечний поділ черв'яка.

Більшості видів властивий простий життєвий цикл із прямим розвитком. Проте деякі
плоскі  черви,  що  поширені  в  морях,  мають  складний життєвий цикл.  У таких війчастих
червів з яйця з'являється личинка, за своєю будовою і способом життя зовсім не схожа на
дорослу тварину. 

Багато  видів  плоских  червів  є  паразитами,  які  паразитують  на  морських  рачках,
молюсках або черепахах.

Різноманітнсть плоских червів.  Тип Плоскі черви поділяється на 6 класів, серед яких
найбільший інтерес для вивчення викликають наступні: клас Війчасті черви – 3 тис. видів, клас
Сисуни  – 4 тис. видів та клас Стьожкові черви – 3 тис. видів. 

Клас  Війчасті  черви об’єднує  вільноживучих,  переважно  морських,  рідше
прісноводних  червів,  тіло  яких  вкрите  війчастим епітелієм.  Здебільшого,  турбелярії  дуже
дрібні  (7-10  мм),  але  є  серед  них  і  справжні  гіганти.  Наприклад,  у  Південній  Америці
зустрічається  планарія  довжиною  до  60  см.  Тіло  всіх  турбелярій  має  плоску  витягнуту
листкоподібну  форму.  Лише  у  деяких  (біла  планарія)  на  передньому  кінці  тіла  є  два
невеличких вирости – “вушка”, на яких знаходяться органи чуттів. Рухаються війчасті черви
за  допомогою війок,  а  також за  допомогою м’язів,  хвилеподібно  звиваючись  краями тіла
звивається. Забарвлення тіла у війчастих різноманітне, іноді дуже привабливе: рожеве, жовте,
зелене,  фіолетове,  коричневе.  Безбарвні  тварини такі,  як  біла  планарія,  трапляються дуже
рідко.  Живе  біла  планарія  в  прісних  водоймах  України  і  вражає  хижацькою  вдачею,
нападаючи на дрібних рачків, личинок комах.

Клас Сисуни –  найнебезпечніші паразити людини і різноманітних тварин. Найчастіше
вони паразитують  у  печінці  людини  (печінковий  сисун),  кішки (котячий  сисун)  та  інших
тварин,  забиваючи  їх  жовчні  протоки.  Трематода  кров’яна  двуустка,  що  зустрічається  в
Єгипті  та  Індії,  паразитує  у  сечовому  міхурі  і  кровоносних  судинах  хребетних  тварин.
Сисуни, як і турбелярії, переважно дуже дрібні черви: від декількох міліметрів до 5 см. Тіло
їх  вкрите товстою оболонкою.  У них є  дві присоски:  на передньому кінці  тіла  – ротова
іпосередині – черевна. Ротовий отвір у трематод веде до дуже розгалуженого кишечника. 

Клас  Стьожкові  черви. У  статевозрілому  стані  цестоди  зустрічаються  в  кишечнику
хребетних тварин. Тіло їх, як правило, видовжене і поділене на частинки –  проглотиди, або
членики. Кількість проглотид може сягати декількох десятків тисяч.  У  широкого стьожака,
паразита людини, кішки і собаки, яким вони заражуються, поїдаючи недостатньо просмажену
рибу, довжина тіла становить 25 метрів, у бичачого ціп’яка – 4-10 м, у свинячого ціп’яка – 2-6 м.
Найкоротше тіло має  ехінокок (довжина його –  5 мм). На передньому кінці тіла стьожкового
черва є дуже маленька голівка з органами прикріплення – присосками або гачечками. Наростання
тіла в довжину відбувається від шийки, яка розташована відразу ж за голівкою. 

Плоскі  черви  –  це  тришарові  тварини  із  двобічною  симетрією.  У  них
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наявні  такі  системи  органів,  як:  опорно-рухова,  травна,  видільна,  нервова,
статева,  органів  чуття  тощо.  Проміжки  між  органами  заповнені  паренхімою.
Серед плоских червів є як вільноживучи види, так і паразитичні. 

 Паренхіма  –  пухка  сполучна  тканина,  що  заповнює  порожнини  тіла,  в  якій
розташовуються внутрішні органи.

 Протонефридії  –  органи  видільної  системи  плоских  червів,  що  мають  вигляд
трубочків. Які закінчуються клітиною із джгутиками. 

1. Назви тварин, яких відносять до типу Плоскі черви. 2. Які характерні ознаки будови
плоских червів? 3. Які системи органів мають плоскі черви? 4.Учому полягає ускладнення
нервової системи плоских червів порівняно з кишковопорожнинними? Розгляньте на мал. 16
системи органів молочно-білої планарії. Підпишіть кожну з систем органів.

Мал. 16. Системи органів планарії: 1 - ____________, 2 - ___________, 
3 - ____________, 4 - _____________; 5 – ___________, 6 – ___________; 7 – __________; 

8 – _____________..

§10. Тип Круглі черви

До типу Круглі черви належать паразити людини і тварин, численні шкідники культурних
рослин, а також вільноживучі черви, поширені на дні водойм, в ґрунті. Їх називають нематодами.

Характерна ознака круглих червів – наявність кутикули та первинної порожнини тіла.
Біологічні особливості. Форма тіла у нематод циліндрична, точніше, веретеноподібна, бо

на  кінцях  тіло  звужується.  Розміри  тіла  коливаються  від  часточок  міліметра  до  8  м.  На
передньому кінці тіла знаходиться рот, на задньому – анальний отвір. Круглі черви на відміну від
плоских мають первинну порожнину тіла, але ця порожнина ще не справжня (псевдоцелом).
Порожнина тіла круглих червів представлена щілинами між внутрішніми органами і заповнена
рідиною. Рідина порожнини тіла перебуває під тиском і  тому тіло у круглих червів щільне,
зберігає  свою форму. Шкірно-м’язовий мішок,  вкритий товстою кутикулою.  Разом з  тиском
рідини вони утворюють гідроскелет. У шкірно-м’язовому мішку нематод є  лише поздовжні
м’язи,  які  поділяються  на  чотири стрічки.  Почергово скорочуючи  то  одну, то  іншу м’язову
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стрічку, черв  хвилеподібно вигинаючись, рухається .
Нервова система у круглих червів подібна до плоских червів і представлена черевним

нервовим ланцюжком. Вільноживучі форми орієнтуються у довкіллі за допомогою чутливих
сосочків, щетинок, у деяких є дуже примітивні очі у вигляді пігментних плям. 

Травна система у круглих червів, порівняно з плоскими, значно ускладнюється. Вони
мають повний травний тракт (стравохід, кишечник) з ротовим отвором на одному кінці тіла,
та анальним отвором для видалення неперетравлених залишків їжі на протилежному кінці. У
роті чи у глотці рослинних нематод є колючий апарат у вигляді стилету (голки) (мал. 32-6).
Стилетом вони проколюють покриви рослин, впускають всередину травні соки, а потім їх ви-
смоктують. Такий вид травлення називають зовнішнім. 

Видільна система у круглих червів протонефридіального типу і представлена однією гі-
гантською розгалуженою клітиною з двома бічними внутрішньоклітинними каналами, які тя-
гнуться вздовж усього тіла. На задній частині тіла канали сліпо закінчуються, а на передній –
відкриваються назовні лише однією видільною порою. Первинна порожнина круглих червів
безпосередньо бере участь у процесах обміну (у виділенні та диханні). Її рідина, що омиває
всі органи, переносить продукти обміну до органів виділення. 

Кровоносна та дихальна системи у нематод відсутні. Подібно до плоских червів, вільно-
живучі нематоди дихають всією поверхнею тіла. Транспортну функцію крові виконує рідина
порожнини тіла.

Більшість круглих червів роздільностатеві. Запліднення – внутрішнє. У життєвому ци-
клі відсутнє чергування поколінь. Всередині відкладеного самкою яйця відразу (як у гостри-
ка),  або після стану спокою (як у аскариди) починає розвиватись личинка.  Зовнішнім ви-
глядом вона дуже схожа на дорослу особину. Личинка декілька разів линяє, скидаючи стару
кутикулу, і перетворюється на дорослого черва.

Різноманітність та роль в екосистемах. Досліджуючи під мікроскопом пригорошню землі,
взятої у будь-якому місці нашої планети, можна виявити мікроскопічних черв’ячків (завдовжки не
більше 2 см). Вони постійно згортаються у клубочки. Це вільноіснуючі круглі черви, які живуть у
грунті. Кількість їх фантастична: на гектарі поля виявлено біля 500 млрд., а на гектарі ліса – біля
170 млрд. особин. Деякі з нематод (оцтова вугриця) живуть навіть у кислоті.

Аскарида –  типовий  представник  круглих  червів.  Вона  живе  у  кишечнику  людини,
утримуючись  у кишковому тракті  завдяки постійному руху тіла  назустріч  руху їжі.  Вони
поширені майже по всій земній кулі. В Японії аскариди зустрічаються майже у 100% населен-
ня. Зумовлено це тим, що в багатьох країнах Сходу прийнято використовувати людські фе-
калії  як  добриво.  Знаючи  шляхи проникнення  аскариди в  організм,  стає  зрозумілим таке
поширення  цього  паразита.  Самка  аскариди  надзвичайно  плодюча.  За  добу  з  організму
виводиться понад 200 тисяч яєць. Коли яйце потрапляє у вологий грунт, через 16-17 днів при
t+25°С всередині його формується личинка. Для подальшого розвитку яйце повинно проле-
жати в грунті певний час (до 2 тижнів). Якщо овочі, спожиті людиною, будуть погано вимиті,
то  лише  в  такому  випадку  відбудеться  зараження  аскаридою.Часто  зараження  аскаридою
спричиняють мухи, що відвідують не досить чисті місця.З проковтнутих яєць паразита у ки-
шечнику  людини  виходять  вже  сформовані  мікроскопічні  личинки.  Вони  починають
мандрувати по тілу  хазяїна.  Спочатку личинки проникають у кровоносні  судини,  печінку,
серце і, нарешті, дістаються легенів, бо дихають, на відміну від дорослого черва, аеробно.
Личинки подразнюють легені. Під час кашлю разом із слизом вони спочатку потрапляють в
глотку, а потім, вже вдруге, – до кишечника. У кишечнику личинки ростуть і розвиваються.
Під час перебування в організмі людини паразити викликають у неї різні хворобливі явища.
Спочатку, коли аскариди знаходяться у легенях, виникають симптоми пневмонії. Коли вони
оселяються в кишечнику, хворий відчуває нудоту і головний біль від отруєння продуктами
життєдіяльності паразитів. Згодом у людини розвивається недокрів’я, бо черви поглинають
всі поживні речовини, що споживає хазяїн. 

Іншим дуже поширеним паразитом, особливо у малих дітей, є  гострик дитячий.  Це
невеликий за розмірами круглий черв (3-10 мм). Паразитує він у нижньому відділі тонкого
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кишечника людини. Вночі зрілі самки гострика виповзають через анальний отвір і відкла-
дають яйця на шкіру. Дитина, заражена цим глистом роздряпує місця, що сверблять, і яйця
гельмінта потрапляють на її руки, під нігті, на білизну, посуд тощо. У кисневому середовищі
з яєць швидко розвиваються личинки. Якщо неохайна людина проковтне таке яйце, то, на від-
міну від аскариди, відразу ж відбувається повторне зараження. Ця хвороба називається енте-
робіозом. 

У південних районах України досить поширений особливо небезпечний для людини
гельмінт трихінела. Вона може жити в тілі різних хазяїв: у людини, свині, щура тощо. Цей
паразит ніколи не залишає тіла свого хазяїна. Свині заражаються трихінелами, з’їдаючи дох-
лих хворих щурів, а людина – недостатньо просмаженим м’ясом хворих свиней. У тілі люди-
ни трихінела приречена на загибель. 

Фітонематоди–  рослинні  паразити,  які  оселяються  на  картоплі,  цибулі  та  інших
овочах, викликаючи їх гниття. Ці паразити іноді знищують до половини врожаю овочів.

Вільноживучі круглі черви беруть участь у грунтоутворенні. Викликаючи гниття, вони є
санітарами природи.

Круглі  черви  –  це  тришарові,  первиннопорожнинні  тварини  з  двобічною
симетрією. У природі можуть існувати вільно. Найбільше серед них паразитів тварин і
рослин. Вони мають багато спільних рис з плоскими червами. У них однакова будова
нервової  системи,  відсутні  кровоносна  і  дихальна  системи.  Травна  і  опорно-рухова
системи у круглих червів ускладнюються.  Вони різностатеві  й не мають чергування
поколінь. 

Кутикула– щільна оболонка, якою вкрите тіло червів у зв’язку з пристосуванням до
паразитичного способу життя.
Мезоглея– міжклітинна речовина, що знаходиться між ектодермою і ентодермою. 

1.  Назвіть  визначальні  ознаки  будови  круглих  червів.  2.  Які  середовища
існування характерні  дял  круглих червів?  3.  Назвіть  представників  круглих червів.
4. Чим круглі  черви відрізняються від плоских? 5. Які  пристосування мають круглі
черви до паразитизму? 6. Опишіть життєвий цикл аскариди людської.

§11. Тип Кільчасті черви

Тип Кільчасті черви налічує понад 9000 видів. Серед них маловідомі морські тварини –
багатощетинкові черви, дощові черви, яких знає кожна дитина, і мешканці наших прісних
водойм – п'явки.

Тип  Кільчасті  черви  об'єднує  тварин,  тіло  яких  складається  з  великої  кількості
однакових частин – сегментів.  Всередині кожного сегмента – порожнина, яку вистеляє шар
клітин. Це вторинна порожнина тіла. Головна функція вторинної порожнини тіла кільчаків –
опір. Завдяки тому, що вторинна порожнина заповнена спеціальною рідиною, тіло черв'яка
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стає пружним і практично не стискається.
Будова кільчастих червів  значно складніша,  ніж будова плоских і  круглих червів.  У

кільчастих червів з’явилася кровоносна система.
Визначальні  ознаки  будови.  Тіло  кільчаків,  подібно  плоским  червам,  тришарове  з

двобічною  симетрією  тадовжиною  від  1  мм  до  3  м  (тихоокеанський  палоло).  Воно
складається  з  відносно  однорідних  сегментів  (кілець),  кількість  яких  у  різних  видів
неоднакова  (5–800).  У  кожному  сегменті  знаходяться  нервові  вузли,  органи  виділення,
кровоносні судини тощо. Завдяки цьому кільчасті черви, подібно до гідри та плоских червів,
здатні до регенерації.

Тіло кільчаків поділено на відділи: голову, тулуб та анальну лопать (мал. 17). 

Мал. 17. Дощовий черв’як

На голові  знаходяться  органи  чуттів.  За  допомогою  анальної  лопаті  водні  кільчасті
черви  плавають.  Більшу  частину  тіла  цих  червів  складають  сегменти  тулуба.  У
багатощетинкових  червів  сегменти  тулуба  мають  парні  м’ясисті  бокові  вирости  шкіри  –
параподії (від лат. “пара” – схожі, “подас” – ноги).Параподії, несуть щільні пучки щетинок.
Загрібаючи  воду  параподіями,  ніби  веслами,  кільчаки  плавають  (мал.  33).  Параподії  –
попередники кінцівок і зябер членистоногих, а їх щетинки – органів чуттів. 

Стінку тіла черва утворює шкірно-м’язовий мішок. Він вкритий щільним шаром клітин
кутикули.  У  грунтових  кільчаків  ці  клітини  виділяють  слиз,  що  полегшує  тертя  при
пересуванні у грунті. Під кутикулою знаходиться шар епітелію і два шари м’язових клітин.
М’язові клітини утворюють добре розвинену мускулатуру черва. Вона має шар поздовжніх і
шар кільцевих м’язів. Скорочуючись ці м’язи здатні лише  потовщувати тіло черва. Черви
рухаються  за  допомогою звуження  або  потовщення  певних  ділянок  тіла.  Придивіться  до
рухів  дощового черв’яка.  За  допомогою ледь помітних щетинок,  що розташовані  на  тілі,
черв’як закріплюється на поверхні, якою рухається. Спочатку, скорочуючи кільцеві м’язи, він
просуває вперед передню частину тіла.  Внаслідок такого скорочення передній кінець тіла
черва стає тонким і видовжується. Потім черв’як скорочує поздовжні м’язи задньої частини
тіла і, потовщуючись, підтягує її вперед.

Біологічні особливості. Вперше в ході еволюції у кільчастих червів з’явилася вторинна
порожнина тіла, або целом. Целом заповнений рідиною, яка разом з шкірно-м’язовим мішком
виконує  функцію  гідравлічного  скелета.  Крім  цього,  рідина  целому  приймає  участь  у
транспорті речовин під час їх обміну.

Нервова система кільчастих червів гангліозного (вузлового) типу. Вона складається з
навкологлоткового нервового кільця (“головного мозку”) і  черевного нервового ланцюжка.
Разом вони утворюють “центральну нервову систему”. Нервові вузли черевного ланцюжка
метамерні і повторюються у кожному сегменті. Від вузлів до органів відходять нерви. Органи
чуттів  найкраще  розвинені  у  мешканців  водойм.  Вони  представлені  світлочутливими
вічками, нюховими ямками, а у деяких – органами рівноваги, статоцистами. У деяких червів
на голові розташовані вусики та щетинки, які виконують функцію органів дотику. Черви, які,
подібно  дощовому  черв’яку,  живуть  у  ґрунті,  органів  чуттів  не  мають.  По  тілу  в  них
розкидані чутливі клітини, які реагують на дотик, температуру, світло тощо.

Травна система кільчаків починається ротовим отвором. Далі знаходиться глотка, яка у
хижаків  має  зуби.  Стравохід,  що  веде  до  шлунка,  може  утворювати  воло.  У  волі  їжа
накопичується,  а  завдяки  скороченню  м’язових  стінок  наступного відділу  травної  трубки  –
шлунка, вона перетирається. Потім їжа потрапляє до кишечника. Кишечник складається з трьох
відділів: переднього, середнього і заднього. Всі стінки травної трубки кільчастих червів утворені
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м’язами та здатні хвилеподібно скорочуватись. При цьому їжа проштовхується в наступні відділи
травної трубки. Ці скорочення називають перистальтикою. Задня кишка закінчується анальним
отвором. Рідкі продукти обміну речовин у кільчастих червів виділяються у зовнішнє середовище
за допомогою нефридій Вони попарно лежать у кожному сегменті й відкриваються видільною
порою на поверхні шкіри сусіднього сегменту.  

У  кільчастих  червів  в  ході  еволюції  вперше  з’являється  кровоносна  система,  що
зумовлено появою целому. Кровоносна система замкнута,  тобто кров рухається тільки по
судинах. Основу її складають спинна і черевна судини, які з’єднані між собою кільцевими
судинами. На передньому кінці тіла (7-11 сегмент) кільцеві судини, пульсуючи, утворюють
так звані “серця”. “Серця” забезпечують переміщення крові по судинах. Від головних судин
відходять  дрібніші  за  діаметром  судини.  В  шкірі  вони  розгалужуються  на  мікроскопічні
капіляри. Пригадайте, яку функцію виконує кровоносна система?

Ґрунтові кільчаки, подібно до нижчих червів, спеціальних органів дихання не мають, а
дихають через шкіру. 

Статева система  у різних видів  кільчастих червів різноманітна.  Вона залежить від
класу, до якого вони відносяться. Серед кільчаків є різностатеві і гермафродити. Запліднення
у  них  може  бути  як  внутрішнє,  так  і  зовнішнє.  Деякі  кільчасті  черви  розмножуються
вегетативно – поділом або брунькуванням. 

Різноманітність  кільчастих  червів.  Тип  Кільчасті  черви  поділяється  на  три  класи:
Багатощетинкові – 6 тисяч видів, Малощетинкові – 2,5 тис. видів і П’явки – 400 видів. 

Багатощетинкові – найчисельніша група серед кільчастих червів. У водоймах України їх
близько 130 видів.  Переважно це мешканці тропічних або північних морів.  Більшість з  них
ведуть активний спосіб життя: повзають по дну, ховаються серед водоростей і коралових рифів
(палоло), риються у ґрунті (піскожил) або плавають у товщі води (нереїс). Є серед них і такі, що
живуть у трубках (серпула). Іноді трубочники зустрічаються великими скупченнями, утворюючи
на ґрунті живі килими з незвичайними візерунками і кольорами. Така масова поява їх в одному
місці найчастіше відбувається в період розмноження і пов’язана з фазами Місяця. Це явище є ще
одним цікавим підтвердженням закономірності періодичності у природі. Одні поліхети – хижаки,
інші – живляться водоростями. Лише невелика їх кількість є паразитами. 

Клас  Малощетинкові.  Типовий  представник  цього  класу  –  дощовий  черв’як.  Живе
дощовий черв’як у глибоких нірках довжиною до 8 км і глибиною до 8 метрів. Якщо ґрунт
пухкий, дощовий черв’як розсовує його своїм звуженим кінцем тіла, скорочуючи кільцеві м’язи.
Твердий ґрунт він ковтає, пропускаючи через травну систему. Підземний спосіб життя черв’яка
відбився на формі тіла, будові окремих його органів і систем. Порівняно з багатощетинковими, у
малощетинкових спостерігається  спрощення  організації,  хоча вони є  більш пізньою гілкою
еволюції. Головний відділ тіла у малощетинкових виражений слабко, параподій, щупалець та
очей у них немає. У тілі дощового черв’яка нараховують 100-180 сегментів.  Вони поділені між
собою перетинками. Кожний сегмент тіла, крім головного, несе по 4 пучки маленьких щетинок.
Це залишки параподій, які зникли в малощетинкових у процесі еволюції. Щетинки допомагають
ґрунтовим  черв’якам  пересуватись  у  ґрунті.  На  передній  частині  їхнього  тіла  знаходиться
потовщення  –  поясок. Він  відіграє  роль  у  процесі  розмноження. Шкіра  олігохет  пронизана
кровоносними судинами – капілярами і зволожена слизом, який забезпечує дихання. 

Клас  П'явки  –  це  паразитичні  черви,  що  живляться  кров'ю  різних  тварин,  а  також
поїдають дрібних червів.
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Мал. 18. Медична п’явка 

Найхарактерніші  ознаки  п'явки,  які  відрізняють  її  від  інших  кільчастих
червів:відсутність  щетинок;наявність  двох  присосків  на  передньому  і  задньому  кінцях
тіла;вторинна порожнина заповнена паренхімою.

У  різних  видів  п'явок  кількість  очей  різна:  від  чотирьох  до  десяти.  Вони  можуть
розташовуватися  в  два  ряди,  віночком навколо  голови  і  підківкою.  Типовий представник
цього класу – медична п'явка (мал. 18). Вона поширена у прісних водоймах зі стоячою водою,
мулистим дном і густою рослинністю. П'явка чутливо реагує на найменші коливання води і
появу хімічних  речовин,  які  свідчать  про  близькість  ймовірної  жертви.  Вона  нападає  на
різних тварин (риб, жаб, корів) і навіть на людей. Рот у п'явки має зазублені пластинки –
щелепи, якими вона легко прорізує шкіру тварин та людини і відсмоктує кров. Тому медичну
п'явку здавна використовують у лікуванні деяких хвороб. Нині медична п'явка – рідкісний
вид, його включено до переліку видів тварин, що охороняються в Європі.

Кільчасті черви – тришарові тварини з вторинною порожниною та двобі-
чною симетрією тіла.  У кільчастих  червів  тіло  поділене  на  відділи,  з’явилась
кровоносна система, більш досконалими стали нервова, травна та видільна си-
стеми.

Целом– вторинна порожнина тіла тварини.
Кільчаки– тварини, що належать до типу Кільчастих червів.  

1.  Назви  тварин,  яких  відносять  до  типу  Кільчасті  черви.  2.  Які  характерні
ознаки будови кільчастих червів? 3. Які системи органів мають кільчасті черви? 4. У
чому полягає ускладнення будови кільчастих червів? 5. Заповніть порівняльну таблицю:

Ознаки порівняння Плоскі черви Круглі черви Кільчасті черви
Середовище
існування
Спосіб життя
Покрив тіла
Нервова система
Видільна система
Травна система
Кровоносна система
Представники

§12. Тип Членистоногі
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Членистоногі– найпоширеніші в довкіллі тварини. До членистоногих належать добре
відомі тобі тварини: багатоніжки, раки, краби, креветки, павуки, скорпіони, жуки, метелики,
воші,  блохи,  мухи,  бджоли  і  комарі.Вони  добре  пристосовані  до  життя  в  будь-якому
середовищі  завдяки  надійному  захисту  –твердому  панциру,  а  також  здатності  швидко
пересуватися за допомогою ніжок та крил. Членистоногі мешкають на поверхні та в грунті, в
повітрі,  в  прісних водоймах,  у  морях,  океанах,  на  гірських вершинах,  у  пустелях і  серед
криги в умовах вічної мерзлоти.

Нині на нашій планеті налічується близько 1,5 млн. видів членистоногих – більше, ніж
усіх видів тварин узятих разом. 

Членистоногі – це двобічносиметричні тварини, які мають щільний скелетний панцир,
що складається з хітину. Їх тіло, утворене з окремих сегментів, має членисті кінцівки.

Клас Ракоподібні

Ракоподібні  –  це  клас  членистоногих  тварини,  які  ведуть  переважно  водний  спосіб
життя.  Їх  налічують  понад  30  000  видів  тварин.  До  нього  належать  різноманітні
мікроскопічні рачки – циклопи, які живуть у товщі води, мокриці, що ведуть наземний спосіб
життя,  тримаючись  сирих  місць,  а  також  раки,  креветки  та  краби,  поширені  у  водному
середовищі.

Ознаки будови. Розглянемо типову будову ракоподібних на прикладі річкового рака.
Він  мешкає  у  чистих  прісних  водоймах  майже  по  всій  території  України.  Його  тіло
складається з голови, грудей і черевця, вкрите хітиновим панциром. 

Зливаючись, голова і груди у рака утворюють головогруди. Головогруди вкриті міцним
щитом і  тому сегментація на них помітна лише з  черевної  сторони.  Всі  сегменти тулуба
несуть по парі двогіллястих членистих кінцівок, яких у рака 13-14 пар (залежно від статі).
Кожна кінцівка має свою характерну будову, назву і виконує певну функцію. 

На  голові  у  рака  міститься  5  пар  кінцівок:  антени  (довгі  вуса),  антенули  (короткі
вусики) та три пари щелеп (верхні – жувальні та дві пари нижніх). 

На грудях у нього є 8 пар кінцівок, серед яких 3 перших пари називаються ногощелепами, а
5 інших – ходильними ногами. Найбільш масивні передні ходильні ноги – клешні. Вони беруть
участь у добуванні їжі, а ногощелепи захоплюють їжу та кладуть її до рота. 

У річкового рака на черевці  – 7 сегментів.  На перших 5 сегментах знаходиться 5 пар
черевних ніжок, а шоста пара разом з останнім сегментом черевця утворює хвостовий плавець. 

Все тіло ракоподібних вкрите хітинізованою кутикулою, яка є його зовнішнім скелетом. У
дрібних форм ця кутикула залишається м’якою та прозорою, а у річкового рака вона надзвичайно
міцна, бо просякнута вапном. Покрив рака не розтягується і тому перешкоджає його росту. Ось
чому рак періодично скидає свій панцир, а в цей час швидко росте.

Біологічні  особливості.  Нервова,  травна,  видільна  та  кровоносна  системи
ракоподібних побудовані за загальним планом будови членистоногих.

У зв’язку з вживанням грубої їжі травна система у них має шлунок з двома відділами.
У жуйному шлунку за допомогою хітинових зубців відбувається перетирання їжі, а в другому
відділі шлунку – цідильному, який має сітку, їжа фільтрується. 

Видільна  система  ракоподібних  представлена  зеленою  залозою,  яка  відкривається
порою біля основи короткого вусика.

Кровоносна  система  має  загальний  план  будови  членистоногих:  вона  незамкнута,
гемолімфа  рухається  всередині  судин  та  виливається  в  порожнину  тіла.  Так,  рак  має
п’ятикутне серце, яке розташоване на спині і добре помітне під час препарування.

Дихальна система  ракоподібних представлена  зябрами,  які  еволюційно походять від
кінцівок.  Вода  заходить  в  зяброву порожнину  та  виштовхується  з  неї  через  щілини  між

36



головним щитом і тілом. Зяброва порожнина тварини безпосередньо з’єднана з внутрішньою
порожниною тіла, в якій циркулює гемолімфа, через яку відбувається газообмін. 

Ракоподібні  дуже  добре  орієнтуються  у  просторі.  Так,  рак  за  кілька  десятків  метрів
відчуває запах померлих тварин. Органами нюху у  них є  чутливі  щетинки,  розташовані  на
поверхні  коротких  вусиків.  У  коротких  вусиках  знаходяться  також  органи  рівноваги –
статоцисти. Вони мають вигляд мішечків. Після линяння рак заштовхує в них вапняні піщинки
– “слухові камінці” статоліти (від лат. “літос” – камінь). Довгі вуса – органи дотику. 

Складні  фасеткові  очі ракоподібних знаходяться на рухливих стеблинках. Фасеткові очі
мають велику кількість (100 – 28000) складно побудованих вічок – оматидіїв, що складаються з
рогівки, кришталика та сітківки. Кожне таке очко бачить тільки частину простору. Тварини, які
мають подібні очі, бачать мозаїчно, немов би через сітку. Складне фасеткове око характерне для
багатьох членистоногих.

Ракоподібні  розмножуються  лише статевим шляхом.  Запліднення  у  них  –внутрішнє,
розвиток –  з  перетворенням.  Так,  самки річкового рака більші  за  розмірами від  самців  і
проявляють  турботу  про  нащадків.  Вони  виношують  свої  ікринки,  а  потім  і  малечу  на
черевних ніжках і цим охороняють їх від ворогів.

Мал. 19. Системи внутрішніх органів річкового рака: 1 – нервовий ланцюжок; 
2 – навкологлоткове кільце; З – травна система; 4 – статева система; 5 – видільна система; 

6 – серце; 7 – зябра; 8 – кровоносні судини.

Різноманітність ракоподібних. До класу Ракоподібні належать не лише схожі на рака
істоти  з  «грізними»  клешнями,  а  й  безліч  мікроскопічних  рачків,  що  живуть  у  товщі
Світового океану.

Коли б існувала Книга рекордів природи, то представники цього класу були б занесені
до неї як переможці в багатьох номінаціях, бо наявність величезної кількості рачків зумовлює
той  факт,  що  їх  вважають  основним  запасом  тваринної  їжі  на  планеті.  Вони  також  є
найстійкішими до екстремальних умов довкілля тваринами: лише ракоподібні живуть у таких
солоних водоймах, в яких не живе жоден інший багатоклітинний організм; деякі ракоподібні
поширені в струмках, де температура води сягає +60 °С. А є й такі рачки, що певний час
можуть перебувати в середовищі, позбавленому кисню.

Ряд  Веслоногі  ракоподібні.  До  цього  ряду  належать  найдрібніші  рачки,  які
пересуваються у товщі води різкими стрибками. Живляться вони різними мікроскопічними
організмами і, в свою чергу, є основною поживою багатьох океанічних риб і найбільших на
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планеті тварин – китів та величезних акул. Загальна маса цих крихітних рачків становить
близько 90 % усього океанічного планктону – організмів, що населяють товщу води, пасивно
плаваючи в ній, і не здатні протистояти перенесенню течіями.

Ряд Десятиногі  ракоподібні  (мал.  20). Ці  тварини мають одну пару клешень,  на які
перетворилася  передня пара ходильних кінцівок,  і  4  пари власне ходильних кінцівок,  що
разом  складає  10  кінцівок.  Десятиногі  ракоподібні  найбільші  за  розміром  серед  усіх
ракоподібних.  Кількість  видів  цього  ряду  становить  майже  половину  усіх  представників
класу Ракоподібні.

Креветки  –  найпримітивніші  десятиногі  ракоподібні.  Вони  плавають  у  товщі  води,
перебираючи черевними ніжками. У Чорному й Азовському морях поширено 11 видів креветок.

Морські раки – омари  – величезні морські раки (завдовжки до 60 см) з вражаючими
клешнями. Вони живуть в океанах і морях, інколи трапляються і в Чорному морі.

Мал. 20. Представники Ракоподібних: 1 – омар, 2 – краб, 3 – дафнія, 4 – лангуст, 5 – раки

Лангусти  –  великі  ракоподібні,  що  зовні  нагадують  раків,  але  не  мають  клешень.
Поширені в морях і океанах.

Краби  відрізняються  від  інших  ракоподібних  маленьким  черевцем,  підігнутим  під
головогруди.  Переважна  частина  крабів  живе  в  морській  воді,  але  деякі  види  населяють
прісні водойми і  навіть вологі ділянки суходолу. Поширені головним чином на тропічних
островах.  Серед  них  добре  відомий  краб  –  пальмовий  злодій.  Його  чомусь  вважають
любителем кокосових горіхів.  Проте вчені з'ясували, що розкусити міцний горіх цей краб
неспроможний, тому задовольняється невеликими плодами, які підбирає на пляжах.

Дуже цікавий краб-примара, який теж живе на пляжах. Якщо він не рухається, то через
своє  невиразне  забарвлення  зовсім  непомітний.  А  коли  краб  несподівано  починає
пересуватися, то здається, що він з'явився невідомо звідки, наче примара.

У басейні Чорного моря живе 17 видів крабів. Найбільш відомі трав'яний та кам'яний
краби.  Особливої  охорони  потребує  прісноводний  краб,  який  залишився  тільки  у  двох
невеликих річках Криму.
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Ракоподібні переважно водні тварини. Вони добре пристосовані до водного
середовища  існування:  мають  зябра,  кінцівки  для  плавання  тощо.  Їх  тіло
складається з головогрудей і черевця, на сегментах яких знаходяться двогіллясті,
різні за функціями кінцівки. На голові у них – дві пари вусиків. 

Ногощелепи– кінцівки ракоподібних, що входять до складу ротового апарату.
Статоцисти – органи рівноваги ракоподібних.

1.  Назвіть  відомих  вам ракоподібних  тварин.  2.  За  якими ознаками  ракоподібні
відрізняються  від  інших  тварин?  3.  Які  системи  органів  наявні  у  ракоподібних?  4.  Які
пристосування  мають  ракоподібні  до  існування  у  водному  середовищі?  5.  Назвіть  види
ракоподібних, які мешкають у прісних водоймах, а які – у солоних. 6. Заповніть таблицю,
характеризуючи внутрішню будову ракоподібних на прикладі рака річкового.

Системи органів та органи Особливості внутрішньої будови рака
1. Тип скелету
2. Тип нервової системи
3. Органи дихання
4. Тип кровоносної системи
5. Органи виділення
6. Органи розмноження

6. Заповніть схему, що ілюструє систематику тварин класу Ракоподібні.
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§13. Клас Павукоподібні

Павукоподібні – найперші тварини, що залишили водну стихію, перейшли до наземного
способу життя і дали в цих умовах велику різноманітність повзаючих і літаючих форм.

Павукоподібні  поширені  на  всіх  материках,  крім  Антарктиди.  На  відміну  від
ракоподібних, живуть, в основному, на суходолі, рідше, – у воді (павук–сріблянка). Всі вони –
хижаки і живляться, головним чином, комахами та іншими дрібними членистоногими.

Ознаки будови. Тіло павукоподібних, захищене хітиновим покривом і має два відділи:
головогруди і черевце. Вони мають 6 пари кінцівок. Вусики у павукоподібних відсутні. Перша
пара кінцівок несе кігтеподібні утвори, що беруть участь у захваті та вбиванні жертви. 

У  багатьох  павукоподібних  в  основі  першої  пари  кінцівок  розташовані  отруйні
залоз,протоки яких відкриваються назовні. 

Друга пара кінцівок – ногощупальця. Вони також беруть участь у захваті та подрібненні їжі. У
скорпіона пара ногощупалець перетворилася на клешні. Всі інші 4 пари кінцівок – ходильні ноги.
Вони мають майже однакову будову. Кінцівки павукоподібних мають на кінці кігтик. 

Черевце у багатьох павукоподібних несегментоване. На черевці у них кінцівок немає. У
деяких  вони  видозмінились  у  різноманітні  придатки  такі,  як  павутинні  бородавки.
Складаються  павутинні  бородавки з  багатьох павутинних залоз.  Вони виробляють секрет,
який на повітрі застигає, перетворюючись на павутину. 

У  таких  павукоподібних,  як  кліщі,  всі  частини  тіла  об’єднані,  або  тіло  взагалі
несегментоване.  Тіло  павукоподібних,  як  і  інших  членистоногих,  вкрите  тришаровою
кутикулою, внутрішній шар якої  складається з еластичного хітину. До складу двох інших
шарів входять білки та ліпіди, що надають покриву механічної міцності, непроникність для
води.  Завдяки цьому кутикула надійно захищає тіло  павукоподібних від втрат вологи.  Це
дозволяє павукоподібним заселяти посушливі райони земної кулі. 

Тіло  павукоподібних  вкрите  багатошаровою  кутикулою,  яка  головним  чином
складається з  хітину, а зверху – ще й шаром водонепроникної речовини.  Багатошаровість
покривів забезпечує максимальне збереження води в тілі тварини, тому павукоподібні можуть
жити в найпосушливіших районах земної кулі.

Біологічні особливості. Опорно-рухова система тіла павукоподібних побудована майже
так, як аналогічна система ракоподібних. Щільний хітиновий зовнішній скелет захищає тіло
павука від висихання, що забезпечує існування на суходолі.

Травна система павука дуже своєрідна. Починається травний тракт ротовим отвором,
що переходить у глотку з сильними м'язами. У глотку відкриваються протоки травних залоз –
печінки і слинної залози. Речовини, що виділяють ці залози, вводяться в тіло жертви і швидко
розщеплюють тканини здобичі. Тільки після цього павук всмоктує через глотку напіврідку
«кашку». Глотка павука переходить у кишечник, де міститься багато сліпих виростів, в яких
накопичується рідка суміш.

Розмноження і розвиток. Самок павуків вважають жорстокими: адже вони часто-густо
поїдають самців. Це пояснюється дуже просто: самка, наприклад, павука шершня у кілька
разів більша від самця за розміром. Тому найчастіше процес запліднення завершується тим,
що підсліпувата самка, не пізнаючи у самці представника свого виду, запросто його з'їдає.

Восени самка робить  кокон,  який дбайливо вкриває  павутиною,  і  відкладає  в  нього
яйця, а сама згодом гине. Навесні з кокона з'являються маленькі павучки – копії батьків.

У різних видів павуків стосунки між «подружжям» складаються по-різному. Самців за
їхньою долею можна поділити на чотири групи.

Самці-жертви.  Їх  майже  завжди  поїдають  самки.  Недаремно  окрему  групу  павуків
називають  «чорні  вдови».  До  них  належать  найотруйніші  павуки  –  каракурт  та  його
американський «родич», самці яких такі немічні, що як не поїдять їх самки, то однаково вони

загинуть від голоду. Самці-утриманці. Це дрібні істоти, не здатні
самі добувати собі корм. Вони підбирають рештки їжі за самкою-
годувальницею. Представником цієї групи є відомий павук нефіл.
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Мал. 21. Павук землерийка

Мал. 22. Павук каракурт

Мал. 23. Тарантул

Самці-пристосуванці – дуже обережні павуки. Вони роблять самкам «подарунок» – мушку, яку
обснувала павутина. «Подарунок» на деякий час відволікає самку, і самець після запліднення
має змогу втекти. Самці-щасливці за своїми розмірами майже не поступаються самкам, а тому
«подружжя» може жити разом тривалий час. До цієї групи належить павук сріблянка.

Різноманітність павукоподібних. Клас Павукоподібні налічує понад 60 000 видів.
Павуки-птахоїдами  –це найбільші  за  розміром

представники павукоподібних,  окремі
екземпляри яких завбільшки з долоню
людини. Удень  птахоїди  ховаються
в  нірках, розколинах  каменів  або  в

кублах  із  павутини,  а  вночі полюють,  активно
переслідуючи  своїх  жертв. Звичайна  здобич  цих
павуків-гігантів – комахи, але можуть  вполювати  й
дрібних  ящірок,  змій,  жаб, птахів  (найчастіше  –
пташенят).  Найбільший птахоїд  (близько  10  см  у
діаметрі)  живе  в  Південно- Східній  Азії.  Його  кінцівки
вкриті  довгими  чорними волосками.  Укус  цих  павуків
не становить небезпеки для людини. На території України трапляється лише один близький
до павуків-птахоїдів вид – звичайний для наших степів павук землерийка (мал. 21).

Павук каракурт (мал.  22)  – один із  отруйних видів павуків.  На спині у самкиє три-
надцять  червоних  цяточок.  Самець  каракурта  зовсім  крихітний,  і  необізнана  людина
звичайно  не  розпізнає  його.  Живе  каракурт  у  степах  і  пустелях,  поширений  на  півдні
України. Проте на павутинках-парашутиках маленькі павучки можуть потрапляти і  в інші
зони. Тому каракурта можна побачити навіть на луці неподалік від Києва. Живуть ці павуки в
нірках, оточених ловчими сітками. Укус каракурта дуже небезпечний для людини і свійських
тварин.

За  10–15  хвилин  після  укусу  каракурта  в  людини  терпнуть  руки  й  ноги,  вона  не
спроможна  ходити,  спостерігається  розлад  дихання.  У  тяжких  випадках  людина  може
загинути  протягом  2–3  годин  після  укусу.  Потерпілому  необхідно  вчасно  ввести
протикаракуртову  сироватку.  Слід  пам'ятати,  що  отрута  цього  павука  в  п'ятнадцять  раз
сильніша за отруту гримучої змії.
Тарантул (мал.  23)  –  найбільший з  павуків,  що трапляються  на  території  України.  Він  є

представником родини Тарантулові. Живе в степу, в полі,
сільськогосподарських  угіддях,  іноді  проникає  в
будинки.  Отрута  тарантула  в  п'ятдесят  раз  слабша  за
отруту каракурта.

У  Середні  віки  тарантулів  вважали  надзвичайно
отруйними тваринами.  Існувала навіть  думка,  що укус
цих  павуків  спричинює  епідемії  небезпечних  хвороб.
Кажуть,  аби  позбутися  цих  хвороб,  італійці  винайшли
танець – тарантелу. Звичайно, думка про те, що хворий,
танцюючи  до  цілковитого  виснаження,  видужає,  була
хибною.

Водяний  павук  (сріблянка)  –  це  єдиний
представник родини Водяні павуки. Він усе життя перебуває

під водою. Тут він народжується, добуває їжу, розмножується і гине. Дихає водяний павук, як
і решта павуків,  киснем повітря,  який запасає в своїй «хатинці» – підводному дзвоні,  що
утворюється з пухирців повітря. Ці пухирці утримує під водою павутинна сітка.

Ряд Кліщі – численна група переважно мікроскопічних павукоподібних, що об'єднує
близько  20  000  видів.  Кліщ  має  тіло,  не  розчленоване  на  голову,  груди  й  черевце,  та
специфічний ротовий апарат – хоботок.

Серед кліщів відомі паразити людини, тварин і рослин. Павутинний кліщ – небезпечний
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шкідник,  який  живиться  клітинним  соком  багатьох  видів  сільськогосподарських  та
декоративних рослин. Про наявність цього шкідника на рослині свідчить скупчення тонкого
шару павутини на нижній поверхні листків і черешку.

Павукоподібні – це переважно хижі членистопогі тварини, які дихають за допомогою
легенів  і  трахей,  мають  міцні  багатошарові  покриви  тіла.  Завдяки  розвитку  систем
внутрішніх  органів  і  особливостям  розмноження  павукоподібні  –  найперші  тварини,  що
залишили водне середовище існування і пристосувалися до життя на суходолі. Серед павуків
трапляються  окремі  види,  отрута  яких  небезпечна  для  людини,  а  серед  кліщів  є  багато
паразитів, що переносять збудників тяжких інфекційних хвороб.

Павукоподібні переважно наземні тварини. Вони добре пристосовані до наземно-
повітряного середовища існування: мають трахеї або легені, шість пар кінцівок, чотири з
яких – ходильні ноги. Їх тіло складається з голови, грудей і черевця, які не сегментовані. На
голові у них – фасеткові очі. 

Ногощупальця– перша пара кінцівок павукоподібних, що слугує для добування їжі. Її
подріднення та захисту.
Павутинні  залози –  органи  тварин,  які  виробляють  і  виділяють  специфічні  речовини
(павутину), що забезпечують виконання певних функцій.

1.  Назвіть  відомих  вам  павукоподібних  тварин.  2.  Які  визначальні  ознаки  будови
павукоподібних?  3.  Які  системи  органів  наявні  у  павукоподібних?  4.  Які  пристосування
мають  павукоподібні  до  наземного  існування?  5. Заповніть  таблицю,  характеризуючи
внутрішню будову ракоподібних на прикладі рака річкового. 6. Які серед павукоподібних є
отруйними та небезпечними для людини? 7. Розглянь на мал. 23 внутрішню будову павука.
Перемалюй його у зошит, познач і підпиши органи та системи органів павука.

Мал. 24. Внутрішня будова павука

§14. Клас Комахи

Комахи – найчисельніші на планеті живі організми. За сучасними оцінками кількість
видів комах перевищує один мільйон, що становить 70 % усіх видів тварин, поширених на
Землі. Процес відкриття нових видів комах триває.
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До комах  належать  добре  відомі  тварини:  жуки,  метелики,  бабки,  клопи,  попелиці,
таргани, мухи, комарі, бджоли та джмелі.

Комахи опанували всі середовища існування: вони живуть у ґрунті (на глибині до 12 м),
на поверхні ґрунту серед рослин, у прісних водоймах. Комахи багатьох видів уміють літати.
Ці тварини поширені  у найрізноманітніших куточках планети – від спекотних пустель до
тропічних лісів, від гірських вершин, де лежать віковічні сніги, до глибоких печер. Єдине
середовище існування, яке по-справжньому не підкорилося комахами – це морська вода.

Органи  чуття  комах  сприймають  навіть  ті  зміни  в  навколишньому  середовищі,  які
людина спроможна виявити лише за допомогою найсучасніших приладів.

Загальною ознакою всіх  комах  є  наявність  міцних  покривів  (зовнішнього скелета)  і
здатність розмножуватися у величезній кількості.

Мал. 25. Зовнішня будова жука-оленя: 1 – голова; 2 – груди; 3 – черевце; 
4 – ноги; 5 – надкрила; 6 – крила; 7 – дихальця.

Ознаки будови. Тіло жука-оленя складається з голови, грудей і черевця (мал. 25). Сегменти
голови зливаються в єдину головну капсулу. На передньому кінці голови міститься рот, по боках
розташовані два великих складних фасеткових ока, а між ними – три дрібних простих вічка.

На голові є 4 пари придатків, які утворилися внаслідок еволюційних перетворень кінцівок.
Перша  пара  придатків  –  вусики,  які  прикріплюються  до  верхньої  частини  голови.  Вони
складаються з багатьох члеників.Решта придатків формують ротовий апарат складної будови.
Він  представлений  верхньою  і  нижньою  губами,  а  також  верхньою  і  нижньою  щелепами.
Ротовий апарат призначений для захоплювання, утримування й подрібнювання їжі.

У різних за способом живлення комах різна будова ротового апарату. Ротовий апарат
жука-оленя, який живиться твердою рослинною їжею, називають гризучим, комара –колючим,
бо  він  пристосований  для  проколювання  шкіри  й  смоктання  крові.  У  джмеля  –гризучо-
лижучий ротовий  апарат  (за  його  допомогою  комаха  вправно  збирає  нектар  квітів),  у
метелика –сисний, а у мухи –лижучий.

Груди жука-оленя складаються з трьох сегментів: передньо-, середньо- та задньогруди.
На  кожному  сегменті  розміщено  по  парі  ніг.  Ноги  жука  утворені  кількома  члениками  і
закінчуються гострими кігтиками, які допомагають йому лазити по стовбурах дерев.

Ноги в комах різні: ходильні, бігальні, стрибальні, хапальні, а в тих, що живуть у воді,–
плавальні.

До грудей жука-оленя прикріплюються дві пари крил. Передні крила вкриті щільною
кутикулою. Їх називають надкрилами. Надкрила призначені не для польоту, а для захисту тіла
від ушкоджень. Задні крила тонкі й прозорі, розміщуються на задньогрудях. За їх допомогою
жук літає. Крила комах є продовженням тіла. Крило складається з двох шарів, між якими
утворюється  щілина – продовження порожнини тіла.  У крилі  проходять нерви і  дихальні
трубки, розташування яких можна визначити за його жилками.

Чи знаєш ти, з якою швидкістю літають комахи? Золотоочка (прозора ніжна комаха, яка
одночасно нагадує метелика й бабку) літає дуже повільно – зі швидкістю всього 2 км/год.,
бджола – до 10 км/год.,  а  рекордсменом серед комах є метелик-бражник. Швидкість його
польоту сягає 60 км/год. Цей метелик може пролетіти сотні кілометрів без відпочинку.
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Черевце комах складається з 7 сегментів. У ньому містяться внутрішні органи.
Біологічні  особливості.  Тіло  комах  вкрите  багатошаровою  кутикулою,  основу  якої

складає хітин. Цей щільний покрив – панцир – захищає тварину від механічних ушкоджень і
запобігає випаровуванню води з організму або, навпаки, її проникненню із зовні до тіла жука.
У комах кутикула вистеляє, крім зовнішньої поверхні тіла, ще й весь кишковий тракт. 

Хітиновий покрив комах є типовим прикладом зовнішнього скелета. До внутрішньої
поверхні хітинового панцира прикріплюється близько 2000 зібраних у пучки м'язів.

Мал. 26. Внутрішня будова комахи: 1 – головний нервовий ганглій, 
2 – черевний нервовий тяж, 3 – рот, 4 – глотка, 5 – стравохід, 

6 – шлунок, 7 – кишечник, 8 – печінка, 9 – нирка 

Травна  система  (мал.  26)  у  комах  добре  розвинена.  Вона  починається  ротовою
порожниною, в яку відкриваються протоки слинних залоз. Ротова порожнина з'єднується з
глоткою, що переходить у стравохід.  Задній кінець стравоходу розширюється,  утворюючи
шлунок,  хітинові  пластини  і  зубчики  якого  сприяють  подрібненню  їжі.  Тут  відбувається
травлення.  Від  шлунка відходить  середня кишка,  де  їжа  перетравлюється  і  всмоктується.
Травний канал закінчується довгою задньою кишкою, що відкривається назовні анальним
отвором. Комахи мають травну залозу печінку (мал. 26, 8)

Видільна система.  Органами виділення у комах слугують мальпігієві судини – тонкі
трубочки, що пронизують усе тіло і впадають у кишечник. Разом із залишками їжі шкідливі
речовини видаляються назовні. Окрім того, частина продуктів обміну речовин відкладається
у вигляді  твердих речовин у спеціальній пухкій тканині –жировому тілі,  яке заповнює у
комах проміжки між внутрішніми органами. 

Дихальна система. Органами дихання у комах є трахеї, що пронизують усе її тіло. Назовні
трахеї відкриваються особливими отворами по боках грудей і на члениках черевця – дихальцями.
Від дихалець відходять великі стовбури трахей, вони розгалужуються на дедалі тонші гілки, які
входять усередину окремих клітин тіла.

Кровоносна система. Кровоносна система у комах незамкнена, функції крові виконує
гемолімфа.  Серце комахи має  форму трубки і  міститься  на  спинній стороні  черевця.  Від
серця відходить одна кровоносна судина, яка входить у головний відділ і там закінчується.
Гемолімфа,  що  виштовхується  із  серця,  проходить  через  мозок,  а  потім  виливається  в
порожнину тіла, де омиває внутрішні органи, постачаючи їм поживні речовини .

Нервова система  комах гангліозна.  Вона складається з  головного мозку і  черевного
нервового ланцюжка, утвореного з окремих гангліїв.

Органи  чуття добре  розвинені.  За  їх  допомогою  комаха  вловлює  зорові,  слухові,
механічні  та  хімічні  подразнення.  Складними  фасетковими  очима  комаха  сприймає
зображення і розрізняє кольори. Прості вічка реагують лише на ступінь освітленості. Добре
розвинені органи дотику – чутливі волоски, розташовані по всій поверхні тіла. Одночасно
вони виконують функцію органу слуху, бо здатні відчувати коливання повітря.
Органи дотику і смаку зосереджені на вусиках і ротових органах комахи Наприклад, хатня
муха визначає смак їжі кінчиками лапок.

Розмноження  і  розвиток  комах.  Статеві  органи  самок  комах  представлені  парою
яєчників.  Від  кожного  яєчника  відходить  по  одному  яйцепроводу.  Яйцепроводи  разом
утворюють один загальний, яким запліднені яйця виводяться назовні. 

Органи розмноження самця – це два сім'яники, що переходять у сім'япроводи, а ті в

44



спеціальний сім'явивідний канал, який відкривається назовні.
Комахи – переважно роздільностатеві  тварини.  Вони розмножуються лише статевим

способом.  Запліднення  –  внутрішнє.  У  деяких  комах  розвиток  може  відбуватися  без
запліднення. Такий спосіб розмноження називається партеногенезом.

Плодючість  комах  часто  надзвичайно  висока.  Особливо  плодючі  соціальні  комахи.
Бджолина матка протягом свого життя відкладає до 1,5 млн. яєць, матка терміту – 110 млн., а
попелиця  протягом  одного  літа  дає  життя  такій  величезній  кількості  комах,  яку  можна
позначити числом 10.

Мал. 27. Цикл розвитку тварин з неповним перетворенням

Комахам  властивий  складний  життєвий  цикл.  Частина  їх  має  розвиток  з  неповним
перетворенням як це показано на мал. 27, а решта – розвиток з повним перетворенням, або
метаморфозом –перетворенням організму, що проявляється в різкій зміні будови й способу
життя. У всіх представників цього класу спочатку з  яйця з'являється личинка, яка згодом
перетворюється  на  дорослу  комаху.У  процесі  розвитку  личинка  линяє  5–6  раз.  Дорослі
комахи більше не ростуть і не линяють. 

Повний  метаморфоз  властивий  високоорганізованим  комахам:  жукам,  метеликам,
мухам,  комарам,  бджолам  та  блохам.  Личинки  комах  з  повним  перетворенням  істотно
відрізняються від дорослих особинза певними ознаками будови й способу життя:форма тіла
личинок  переважно  червоподібна;не  мають  крил;органи  чуття  в  личинок  недорозвинені,
відсутні фасеткові очі, наявні лише прості вічка. Наприклад, личинка мухи не має голови,
тому її очі розташовані на грудях.

Лялечка  комахи  не  живиться  і  звичайно  майже  нерухома.  Усередині  лялечки
відбувається  складна  внутрішня  перебудова,  за  якої  більша  частина  органів  личинки
руйнується,  наче  розчинюється,  а  натомість  із  скупчень  спеціальних  клітин  формуються
органи дорослої комахи.

Комахи – найчисельніші серед тварин. Тіло їх складається з голови, грудей і черевця.
Наявні три пари ходильних ніг. Переважна частина комах має крильця, а на голові – пару
вусиків. Комахи дихають трахеями. Особливого розвитку в них набули нервова система і орга-
ни чуття.

Хітин– зовнішній захисний покрив тіла тварини.
Жирове тіло – орган, розташований між внутрішніми органами комахи, який містить запасні
речовини й накопичує непотрібні та шкідливі продукти обміну.
Партеногенез – статеве розмноження комах без запліднення.

Метаморфоз – перетворення будови організму, внаслідок якого личинка перетворюється на
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дорослу особину.

1. Яких тварин відносять до комах? 2. За якими ознаками комах відрізняють від
інших тварин? 3. Які системи органів наявні у комах? 4. Які пристосування мають комахи до
існування у різних середовищах (водному, наземно-повітряному)? 5. Який тип розмноження
властивий комахам? 6. Що таке партеногенез? 7. Які типи розвитку характерні для комах?
Наведіть приклади. 8. Заповніть порівняльну таблицю:

Ознаки порівняння Клас 
Ракоподібні

Клас
Павукоподібні

Клас
Комахи

Середовище існування
Покрив тіла
Відділи тіла
Кількість вусиків
Кількість ходильних ніг
Наявність крил
Тип зору

Рідкісні та зникаючі види комах:  красуня блискуча, коник-товстун, веснянка
велика,  красотіл  пахучий,скарабей  священний,  жук-олень,  вусач  великий,
вусач червонокрил, метелик Апполон, метелик Махаон, райдужниця велика,
бражник олеандровий, шовкопряд кульбабовий, джміль моховий. 

Знайди в інтернеті цих комах, розглянь їх та спробуй запам’ятати.

§15. Різноманітність комах

Комахи з неповним перетворенням. Ряд Таргани. Поширені нині таргани походять від
дуже давньої групи комах, що панували на Землі близько 300 млн. років тому. Зовні таргани
подібні до жуків, але відрізняються від них пласким овальним тілом, непомітним переходом
голови в груди, а також личинками, що виглядають, як дрібні тарганчики (а в жуків личинки
схожі  на  гусениць).Представники  цього  ряду  здебільшого  –  теплолюбні  й  вологолюбні
комахи, які постійно живуть у тропіках.  Серед них трапляються таргани завдовжки до 10 см.
Вони  ведуть  нічний  спосіб  життя  й  живляться  різноманітними  рослинними  рештками.
Звичайним видом наших лісів  є  тарган  лапландський –  комаха середнього розміру, дуже
схожа  на  добре  відомого  рудого  таргана.  Рудий  та  чорний  таргани  живуть  переважно  в
житлових  приміщеннях.  Вони поширені  майже по всій  земній  кулі,  а  тому  їх  називають
видами-космополітами.

Ряд  Прямокрилі об'єднує  великих  комах  із  видовженим  тілом,  довгими  вузькими
крилами й задніми стрибальними ногами. Ряд поділяють на підряд Довговусі прямокрилі та
підряд Коротковусі прямокрилі.  До довговусих прямокрилих належать коники й цвіркуни.
Одним із  видів  коників є коник зелений.  Самець цієї  комахи вирізняється надто довгими
вусами,  а  самку  легко впізнати  за  її  великим  серпоподібним  яйцекладом  –  спеціальним
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Мал. 29. Цикада гірська

органом, за допомогою якого самка відкладає яйця в ґрунт. Цвіркотіння коників улітку можна
почути на кожній лісовій галявині. Ці звуки видають самці завдяки специфічним органам, що
містяться на надкрилах.

Цвіркуни  –  це  найближчі  «родичі»  коників.  Але  цвіркотять  вони  гучніше  й
мелодійніше, бо мають досконаліший звуковий апарат. Найчастіше можна почути цвіркуна
польового, що живе в нірці. За розміром він значно менший, ніж коник зелений. У житлових
приміщеннях трапляється цвіркун хатній, який удень ховається в щілинах.

Сарана  живе  величезними  зграями,  які  кочують  у  пошуках  місць,  де  можна
прогодуватися. Найвідоміший вид саранових – сарана перелітна. Це велика комаха завдовжки
до 6 см. Зграя сарани здатна пролітати тисячі кілометрів, поїдаючи на своєму шляху всю рос-
линність.

Ряд Бабки. Це,  мабуть,  найцікавіші  та  найчарівніші  істоти серед комах із  неповним
перетворенням (мал. 28). Витончена зовнішність бабки, її здивовано розкриті очі, тонка талія,
прозорі  крильця  аж  ніяк  не  відповідають  характеру  цієї  красуні  –  по  суті,
найненажерливішого хижака в світі комах. Бабка красуня поїдає будь-яку комаху, що пролітає
повз неї, аби тільки здобич була відповідного розміру.

Самка відкладає яйця у воду й відлітає, анітрохи не дбаючи про своє потомство. Німфа
бабки – наяда – живе у воді. Вона нагадує панцироване чудовисько, яке бігає на довгих ногах
і плаває за принципом реактивного двигуна (набирає та щосили виштовхує із задньої кишки
струмінь води).  Викидаючи далеко вперед маску – дуже розвинена губа перетворилася на
особливий хапальний апарат,–  наяда  захоплює  і  поїдає  рачків,  личинок  інших комах  або
навіть мальків риб. Під водою вона дихає за допомогою трахейних зябер, розташованих на
кінці  черевця.  Личинка рік-два перебуває  у  воді,  а  потім  виходить  по стеблу рослини,  її
спинка лускає, і зі старої шкіри з'являється готова до дорослого життя бабка.

Ряд Рівнокрилі об'єднує кілька груп комах, яким, незважаючи на зовнішню несхожість,
властиві деякі спільні особливості: вони мають хоботоподібний рот і живляться лише соками
рослин, завдаючи їм шкоди. Ряд Рівнокрилі налічує понад 30 000 видів комах.

Найбільші  комахи  цього  ряду  –  цикади.
Наприклад,  царствена  цикада,  поширена  в
Індонезії, має розмах крил до 18 см і є однією з
найбільших  комах.  Цикади нагадують  мух,  але
мають дві пари крил, тоді як мухи – одну. Цикади
здатні  до  цвіркотіння.  Вони  видають  звуки  за
допомогою  спеціальних  органів,  розташованих
на  черевці.  Вид  цикад,  поширених  у  лісах
України,– цикада гірська (мал. 29), довжина якої
не перевищує двох сантиметрів. Крихітні комахи

– попелиці – становлять ще одну групу рівнокрилих.
Вони живуть на листі, стеблах і коренях трав'янистих рослин. Навесні з яєць, відкладених ще
восени крилатими заплідненими самками, виходять безкрилі самки, які розмножуються лише
партеногенезом.  Вони  не  відкладають  яєць,  а  народжують  личинок.  Унаслідок  цього
з'являється  нова  генерація  безкрилих  самок,  кілька  поколінь  яких  змінюється  протягом
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Мал. 30. Жуки-гнойовики

Мал. 31. Травневий хрущ

сезону.
Наприкінці літа серед безкрилих попелиць з'являються крилаті самки, а на початку осені –
самці. Після парування самки відкладають яйця, що перезимовують, і навесні з них знову
вилуплюються безкрилі самки.

Шкідниками садів та городів є зелена яблунева, бурякова і біла коренева попелиці. За умови
масового  розмноження  дрібні  попелиці,  які  завбільшки  близько  1  мм,  можуть  зашкодити
культурним рослинам, спричинюючи скручування листків та пригнічення росту рослин.

Щитівки – окрема група рівнокрилих. їх можна вважати незвичайними серед комах, бо
самки щитівок є єдиними наземними тваринами, які ведуть нерухомий спосіб життя. Вони
присмоктуються до молодої  кори або листків  рослин,  висмоктуючи з них сік.  При цьому
комахи  перестають  рухатися  і  вкриваються  щитком.  Вони  виглядають  не  як  тварини,  а
нагадують нарости або дрібні лусочки на гілках чи листках рослин. Самці щитівок мають
ноги й крила, але не мають рота. За життя вони встигають лише знайти самку для парування,
а після запліднення гинуть. Личинки щитівок активно розселяються на інших рослинах за
допомогою шести ніг. Рослина,  на  якій  у величезній кількості  з'явилися щитівки,  всихає.
Особливо небезпечні вони для оранжерейних та кімнатних рослин.

Для боротьби з шкідливими комахами, поширення
яких  часом  стає  стихійним  лихом,  використовують
їхніх природних ворогів: різноманітних комах-хижаків
чи  комах-паразитів,  які  поїдають  шкідників  або
паразитують  в  їх  тілі.  Такий  спосіб  обмеження
кількості шкідників належить до біологічних методів
боротьби.

Ряд Воші об'єднує близько 150 видів дуже дрібних
паразитичних  комах,  які  живляться  кров'ю  ссавців.
Вони не мають крил, тому все своє життя проводять
на тілі хазяїна. Розвиток у вошей відбувається швидко
– увесь життєвий цикл становить 16 діб. На тілі людини можуть паразитувати воша головна і
воша одежна. Воші переносять збудників дуже небезпечних хвороб.

Ряд Напівтвердокрилі, або Клопи. До цього ряду належать комахи, що зовні нагадують
жуків, але відрізняються від них тим, що їх надкрила не такі тверді, а ротові органи мають
вигляд хоботка і пристосовані для приймання рідкої поживи. Ряд Клопи об'єднує 30 000 видів
комах,  серед  них  клоп-солдатик,  наукова  назва  якого  червоноклоп  безкрилий,  клоп
італійський, шкідник посівів зернових – черепашка шкідлива і дуже неприємний для людини
паразит – постільний клоп.

Усі водяні клопи – хижаки,  які  живляться дрібними тваринами і  навіть нападають на
мальків риб. Розвиток зародка водяного клопа відбувається у водному середовищі, але дихає
він киснем повітря,  тому яйця комахи мають спеціальні дихальні трубки, що виходять на
поверхню води.

Комахи з повним перетворенням.
Ряд Твердокрилі,  або Жуки,  об'єднує комах, що мають

тверді передні крила – надкрила. Це найчисленніша група
комах (понад 350 000 видів).

Пластинчастовусі  жуки  –  найбільші  за  розміром
представники цього ряду. їхня відмітна ознака – наявність
вусиків, що нагадують булаву. Ці жуки цікаві тим, що деякі
їх види дбають про потомство.

Жуки-гнойовики (мал. 30) мають округле й опукле тіло.
Вони живляться переважно екскрементами парнокопитних:
коней,  корів,  овець.  Жуки заготовляють гній  про запас,  ліплячи з  нього кульки.  Відомий
представник  цієї  групи  жуків  –  скарабей  священний   –  живе  на  півдні  України.  Його
включено до переліку зникаючих видів тварин і занесено до Червоної книги України.
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До пластинчастовусих жуків належать хрущі, які завдають шкоди культурним рослинам,
серед них всім відомий травневий хрущ (мал. 30). 

Ряд Лускокрилі, або Метелики(мал. 32), об'єднує комах з чотирма великими крильцями,
вкритими  мікроскопічними  лусочками.  За  своїм  походженням  лусочки  –  це  видозмінені
волоски. Пігментація лусочок визначає різноманітність забарвлення крил. Метелики мають
специфічний ротовий орган – спірально закручений м'який хоботок. Відомо понад 140 000
видів метеликів.

                 1                               2                                 3                                4
Мал. 32. Ряд Лускокрилі або Метелики

Ряд Блохи. До цього ряду належать дуже дрібні  кровосисні  паразитичні  комахи,  що
живуть у волосяному або пір'яному покриві тварин-хазяїв. Внаслідок паразитичного способу
життя  вони  втратили  крила.  Личинки  блох
червоподібні,  живляться  різними  органічними
рештками,  як сапротрофи.  Лише після повного
метаморфозу  дорослі  блохи  починають
паразитувати  на  тілі  хазяїна,  де  й
розмножуються.  Представниками  ряду  є  блоха
людська,  блоха  собача,  блоха  пацюкова,  які
паразитують відповідно на тілі людини, собаки
або  пацюка.  Задня  пара  крил  недорозвинена  і
перетворилася на дзижчальця – саме вони вида-
ють                     Мал. 33. Комар
наближення комарів та мух настирливим «писком» або «дзвенінням».

Ряд Двокрилі налічує близько 85 000 видів комах, до яких належать комарі та мухи.
Комарі (мал. 33) – це двокрилі комахи з довгими перистими вусами, тонким тілом і довгими
ногами. Розвиток личинок комарів відбувається у воді. Мухи мають короткі вусики, товсті
черевця, великі очі. Розвиток мух може відбуватися у воді, у рослинних і тваринних рештках
і  навіть  всередині  тіла  інших  видів  тварин.  Личинки  справжніх  мух  не  мають  голови  й
кінцівок, вони цілком занурені  в готову їжу, і  їм не доводиться шукати собі поживу. При
цьому вони випускають травні соки, які розчиняють їжу, а потім ротом всмоктують поживні
речовини. До цієї групи належать: хатня муха, личинки якої на останніх стадіях розвитку
стають  хижаками і  поїдають  личинок  інших мух;  жигалка  осіння  –мушка,  яка  живиться
кров'ю  і  боляче  кусає;  муха-цеце  –  переносник  збудника  трипаносомозу;  цибульна  і
капустяна мухи, личинки яких ушкоджують корені і стебла рослин.

Окрему групу складають ґедзі. Їх личинки розвиваються у воді. Поширена думка, що ґедзі
– справжні кровопивці.  Проте кровосисними стають лише самки в період розмноження (так
само, як самки справжніх комарів), а самці й статевонезрілі самки живляться нектаром квітів.
Трапляється,  що  ґедзів  плутають  з  оводами,  хоча  вони  різняться  за  будовою і  способом
життя. Дорослі оводи небезпечні тим, що відкладають яйця, з яких виходять личинки, що
живуть паразитами в організмі крупних ссавців. Личинки одних видів живуть під шкірою,
інших – у шлунку, а є й такі, що живуть у носоглотці тварин.
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Комахи за типом розвитку поділяються на тих, що мають неповне і повне перетворення. До
комах з неповним перетворенням відносяться такі ряди, як таргани, прямокрилі, бабки, воші,
рівнокрилі,  клопи.  До комах із  повним перетворенням належать такі ряди:  твердокрилі,
лускокрилі, блохи, двокрилі,

1. Які типи розвитку характерні для комах? 2. За якими ознаками комах поділяють на
ряди?  3.  Назвіть  види  комах  із  неповним  перетворенням?  4.  Які  особливості  зовнішньої
будови комах ряду таргани? 5. Яким рядам комах властиве повне перетворення? 6. Назвіть
представників  ряду  Лускокрилі.  7. Які  характерні  особливості  комах  ряду  твердокрилі?
8. Заповніть порівняльну таблицю:

Ознаки порівняння Клас
Ракоподібні

Клас
Павукоподібні

Клас 
Комахи

Тип скелету
Нервова система
Органи дихання
Органи виділення
Кровоносна система
Органи чуттів
Тип розвитку

§16. Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

У  царстві  Тварини  молюски  дістали  назву  «м'якуни».  Це  найчисельніший  після
членистоногих тип тварин, який об'єднує понад 130 000 видів. Це добре відомі слимаки –
ставковики, котушки, рапани; двостулкові молюски – устриці, гребінці, беззубки; головоногі
молюски  –  кальмари,  восьминоги,  каракатиці,  що  є  найбільшими  і  «найрозумнішими»
істотами серед безхребетних тварин.

Молюски поширені переважно в морях і океанах – на мілководді і на значній глибині. У
солонкуватих  та  прісних  водоймах  живе  невелика  кількість  видів  молюсків.  Деякі  види
м'якунів пристосувалися до життя на суходолі у вологих місцях. Вони ведуть нічний спосіб
життя, а в посушливий період впадають у літню сплячку.

Клас Черевоногі  молюски  налічує  близько 100 тисяч видів  (в  Україні  –  біля  250).
Більшість їх є морськими тваринами. Однак деякі види пристосувались до життя у прісних
водоймах і на суходолі. 

Розміри тіла молюсків цього класу сягають від 2-3 мм до кількох десятків сантиметрів
(морський заєць завдовжки 30 см)  (мал.  43).  Типовою ознакою черевоногих є  відсутність
двобічної симетрії - їхня черепашка закручена у спіраль. ЇЇ форма і розміри у представників
цього класу дуже різноманітні. 

Ознаки  будови  черевоногих.  Типовим  представником  черевоногих  молюсків  є
ставковик  звичайний,  довжина  тіла  якого  сягає  7  см.  Його  тіло  міститься  в  суцільній
черепашці  коричневого  кольору,  закрученій  в  спіраль  на  5–6  обертів  за  годинниковою
стрілкою. Черепашка утворена з вапна, а зовні вкрита рогоподібною речовиною.

Тіло ставковика складається з трьох відділів: голови, тулуба і  ноги (мал. 34). Голова
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добре помітна, на ній розташовані рот, очі й щупальця. Тулуб молюска міститься в черепашці
і повторює її форму. 

Мал. 34. Зовнішній вигляд ставковика: 1 – черепашка;
 2 – мантія; 3 – голова; 4 – очі; 5 – щупальце; 6 – нога; 7 – дихальний отвір

Нога–непарний м'язовий виріст черевної стінки тіла. Нижня поверхня ноги називається
підошвою. Завдяки хвилеподібним скороченням м'язів  ноги ставковик повільно повзає  по
днищу водойми, по камінню, водяних рослинах і навіть по поверхні води.

Передню частину тулуба ставковика оточує складка шкіри – мантія. Вільний простір
між  мантією  і  тілом  молюска  –  мантійна  порожнина,  яка  сполучається  отворами  з
навколишнім середовищем.

Біологічні особливості черевоногих.  Ставковик, як і решта молюсків, має вторинну
порожнину тіла. Проміжки між органами заповнені паренхімою.

Травна система. Рот ставковика переходить у глотку, де міститься тертка – мускулистий
язик, вкритий твердими зубчиками. За її допомогою равлик зішкрібає поживні речовини з
різноманітних поверхонь.  Глотка сполучається  зі  стравоходом,  далі  розташовані  шлунок і
кишечник, який закінчується анальним отвором, що відкривається в мантійну порожнину.
Ставковик має спеціальну травну залозу – печінку (мал. 35).

Видільна  система ставковика  представлена  спеціальним  органом  –  ниркою.  Одним
кінцем нирка сполучається з порожниною тіла, а іншим – із мантійною порожниною. Таким
чином,  усі  шкідливі  речовини,  що  накопичуються  в  тілі,  виводяться  у  навколишнє
середовище.

Дихальна система молюсків  добре розвинена.  Незважаючи на  водний спосіб  життя,
ставковик  дихає  киснем повітря.  Він  час  від  часу  піднімається  до  поверхні  води  і  крізь
дихальний отвір набирає повітря, яке потрапляє в особливу кишеню мантії – легеню. Її стінки
багаті на кровоносні судини, тому в легені відбувається збагачення крові киснем і виведення
з неї вуглекислого газу.

Кровоносна система.  Завдяки роботі  спеціального органу – серця – по кровоносних
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Мал. 35. Системи внутрішніх органів ставковика: 1 – тертка; 2 – стравохід; 3
– шлунок; 4 – кишечник; 5 – печінка; 6 – анальний отвір; 7– шлуночок; 8 –

передсердя; 9 – легеня; 10 – нервове кільце; 11 – нерви.
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судинах,  які  пронизують  усе  тіло  молюска,  циркулює  безбарвна  гемолімфа.  Кровоносна
система  ставковика  незамкнена.  Це  означає,  що  гемолімфа  із  судин  виливається
безпосередньо в проміжки між органами, омиває їх, віддаючи кисень і поживні речовини,
далі  знову збирається  в  судинах,  якими  рухається  до  легені,  а  потім  –  до  серця.  Серце
ставковика  складається  з  двох  камер:  передсердя  та  шлуночка.  Передсердя  приймає
гемолімфу  із  судин  і,  скорочуючись,  проштовхує  її  в  шлуночок,  який,  пульсуючи,  жене
гемолімфу по всьому тілу.

Нервова  система ставковика  добре  розвинена  і  представлена  кількома  гангліями.
Особливого значення набувають навкологлоткові ганглії, які виконують функцію головного
мозку. Від них відходять відростки, що розгалужуються по всьому тілу.

Органи чуття ставковика дещо своєрідні. У просторі він орієнтується завдяки органам
дотику і органам, що допомагають визначати наявність хімічних речовин у повітрі й воді.
Крім того, ставковик має органи рівноваги і пару очей.

Розмноження і розвиток. Ставковики – гермафродити. Їхня статева залоза продукує як
чоловічі, так і жіночі статеві клітини. Самозапліднення в молюсків не спостерігається. Кожен
ставковик одночасно є самцем і самкою, а тому стає «батьком» одних «діточок» і «матір'ю» –
інших.Після  спарування ставковик  відкладає  до 200 яєць.  Кладка має  вигляд шнурів,  що
складаються з драглистої речовини, завдяки якій яйця прикріплюються до водяних рослин.
Розвиток у ставковика прямий: з яєць відразу виходять маленькі молюски, схожі на дорослих
особин. Вони швидко ростуть і у віці 6–7 місяців стають статевозрілими. Тривалість життя
ставковика – близько 2 років.

Різноманітність черевоногих молюсків. Слимаки – найчисленніший за видами клас
м'якунів, що налічує близько 100 000 видів. Їх можна поділити на дві групи. До першої групи
належать молюски, що мають зябра і дихають киснем, розчиненим у воді; до другої – ті, що
мають легені й дихають атмосферним повітрям.

Власники  зябер  переважають  серед  видів  цього класу. Вони  живуть  на  дні  морів  і
океанів.  Деякі  черевоногі  молюски  цієї  групи  (блюдечка  та  морські  вушка)  не  мають
спірально  закрученої  черепашки.  Проте  з  ускладненням  рівня  організації  молюсків  їх
черепашка дедалі  більше закручується,  як,  наприклад,  у  найкрасивіших рідкісних черево-
ногих – конусів.

Повзаючи по морському дну, молюски живляться найдрібнішими частинками рослин,
дрібними  молюсками  і  червами.  Трапляються  також  черевоногі,  що  паразитують  на  тілі
морських їжаків.

Легеневі молюски живуть у прісній воді й на суходолі. Серед них є рослиноїдні, всеїдні
й хижаки. Молюсків, що мають легені, поділяють на тих, у кого очі розташовані біля основи
щупальців, і тих, у кого вони на вершині щупальці. До перших належать водяні слимаки –
ставковики та  котушки;  до  других –  наземні  молюски –  виноградний слимак та  садовий
слимак,  а  також слимаки –  наземні  молюски,  які  не  мають черепашки .  Слимаки ведуть
нічний  спосіб  життя.  Вони  живляться  падаллю,  грибами,  дрібними  круглими  червами,
рослинами, зокрема овочами та ягодами, завдаючи шкоди сільському господарству. Типовим
представником слимаків є слимак польовий.

Черевоногі  молюски –  це  найчисленніший клас  молюсків.  Їм  властива асиметрична
будова  тіла,  яке  складається  з  голови,  тулуба  й  ноги.  Тулуб  міститься  в  черепашці.  Ці
молюски живуть переважно на дні  морів і  океанів,  проте є й такі,  що пристосувалися до
життя в мілких прісних водоймах і навіть на суходолі.

Черевоногі  молюски  –  несегментовані  вториннопорожнинні  безхребетні
тварини, тіло яких складається з голови, тулуба та ноги, вкрите шкірною складкою –
мантією.  У  черевоногих  молюсків  порівняно  з  кільчастими червами ускладнюється
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травна  система  –  наявність  травних  залоз,  печінки  та  кровоносна  –  утворюється
центральний  пульсуючий  орган  –  серце.  Добре  розвинена  дихальна  система
представлена зябрами або легенями.

Мантія – складка покривів молюсків, що вкриває все тіло тварини або його частину.
Вторинна  порожнина  тіла  –  простір  між  стінкою  тіла  та  внутрішніми  органами,
відмежований від них власним епітелієм.

1. Які тварини належать до типу Молюски? 2. Назви представників класу Черевоногі
молюски.  3. Які  особливості  будови  черевоногих молюсків?4.  Чому черевоногі  мо-
люски дістали таку назву? 5. Які біологічні особливості черевоногих молюсків? 6. За-
повніть таблицю:

Органи та системи органів  Ознаки внутрішньої будови
черевоногих молюсків

Тип скелету
Тип нервової системи
Тип кровоносної системи
Органи дихання
Органи виділення
Органи чуттів
Органи розмноження

Червонокнижні  види  черевоногих  молюсків:  ставковик  булаво  подібний,
серуліна зубчаста.

§17. Клас Двостулкові молюски

Клас Двостулкові молюски представлений морськими або прісноводними, малорухли-
вими або нерухливими молюсками бентосу (від гр. «бентос» – глибина) – сукупність орга-
нізмів, що населяють дно водоймищ. У світовій фауні їх близько 5 тис. сучасних (в Україні –
близько 80) та близько 1 тис. вимерлих видів.

Особливості  будови.  Тіло  молюсків  цього класу  сховане  у  двостулкову черепашку.
Передній кінець черепашки більш округлий, задній – звужений і видовжений. На задньому
кінці  між  стулками  видно  отвори  –  сифони.  Стулки  черепашки  з’єднуються  на  спинній
стороні  еластичною  зв’язкою.  За  її  допомогою  черепашка  розкривається.  У  черепашці
двостулкових є  м’язи-замикачі,  які, навпаки, стискають обидві половинки черепашки. Тому,
якщо ви на березі водойми побачите закриту черепашку, це означає, що в ній знаходиться
живий молюск.  У мертвого молюска стулки розкриті.  Розміри черепашок у  двостулкових
коливаються  від  1-2  мм  до  1,4  м  у  діаметрі,  як  у  морського  молюска  тридакни.  Деякі
екземпляри тридакни важать до 300 кг! 

Тіло двостулкових складається з  тулуба  і  ноги. Нога служить для повзання і під час
руху  на  піску  від  неї  залишається  слід.  Морський  гребінець рухається,  закриваючи  і
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відкриваючи свої стулки та плескаючи ними у воді. У деяких двостулкових молюсків таких,
як мідії чи дрейсени, є бісусна залоза. Вона виділяє клейкі нитки. Ці нитки мають здатність
швидко тверднути. У тропічних молюсків ці нитки такі міцні, що місцеві жителі намагаються
ткати з них тканину, подібну до шовку. За допомогою бісусних ниток молюски або дуже
повільно рухаються (мідії, дрейсени), або прикріплюються до підводних предметів (устриці).
Тіло двостулкової молюски  повністю знаходиться у мантії.  Мантія спеціальними м’язами
прикріплюється  до  черепашки  (мал.  35).  Перламутровий  шар  двостулкових  є  похідним
мантії. Шаруватість його будови забезпечує складне заломлення падаючого світла і зумовлює
переливання перламутру всіма кольорами веселки. Якщо будь-яке стороннє тіло (піщинка
тощо)  опиниться  у  мантійній  порожнині  двостулкового  молюска,  воно  зразу  ж  почне
обростати шарами перламутру. Так утворюється  перлина.  Та лише у небагатьох (перлова
скойка) перлина має правильну форму, привабливе забарвлення і ціниться ювелірами. При
штучному отриманні перлів, черепашки перлової скойки у великих кількостях розводять у
спеціальних бухтах. У мантійну порожнину цих молюсків кладуть намистинку, яка згодом
вкривається тонким шаром перламутру.

Біологічні особливості. У двостулкових молюсків у мантійній порожнині розташовані
парні  зябра.  Із  зовнішнім  середовищем  внутрішні  органи  сполучаються  за  допомогою
ввідного та вивідного сифонів.

На відміну  від  черевоногих,  вони  мають  двобічну  симетрію,  нирки,  зябра  і  статеві
залози.  Крім  того,  у  двостулкових  молюсків  відсутні  щелепи,  “тертка”  і  слинні  залози.

Живляться  вони  планктоном (від  гр.  ”платіус”  –  блукаючий  –  сукупність  організмів,  що
населяють  товщу  води  і  пасивно  переносяться  течією),  фільтруючи  його  за  допомогою
сифонів, тим самим очищуючи водойми.

Кровоносна система незамкнена. Серце трикамерне і складається з двох передсердь і одного
шлуночка. До кожного передсердя надходить кров від одного із зябер.

Нервова система представлена трьома парами нервових вузлів,  з'єднаних між собою
нервовими волокнами.

Органи чуття. Через відсутність голови беззубка не має щупалець і очей. По суті, в неї
збереглися лише органи дотику у вигляді різних виростів, розташованих по краю мантії.
Проте не всім двостулковим молюскам так не пощастило з органами чуття, як беззубці. У
деяких,  навпаки,  очей забагато.  І  відсутність голови не є тому перешкодою. Окремі види
гребінців по краю мантії мають близько 100 пар очей!

Більшість  двостулкових  –  різностатеві  тварини,  для  яких  властивий  розвиток  з
перетворенням.  У  прісноводних  молюсків  спостерігається  живородіння.  При  цьому  яйце
молюска розвивається у мантійній порожнині до стадії личинки, яка називається  глохідією.
Глохідії виходять з мантії дорослого молюска і для подальшого розвитку повинні оселитись
на рибі. При цьому на шкірі риби утворюється пухлина, всередині якої росте і розвивається
молюск.  Уже сформований молюск розриває шкіру риби і  починає самостійно живитись.
Таким шляхом малорухливі двостулкові поширюються у просторі.

Різноманітність двостулкових молюсків. Кількість видів двостулкових молюсків сягає
30  000.  У  наших  прісних  водоймах  живе  скойка,  яка  дуже  схожа  на  беззубку,  але  має
твердішу та масивнішу черепашку. Дрейсена, колись поширена лише у морях, нині живе й у
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Мал. 35. Зовнішня і внутрішня будова беззубки: 1 – черепашка; 2 – пучки м'язів; 
3 – відбитки пучків м'язів на черепашці; 4 – зябра; 5 – сифони; 6 – мантія; 7 – нога.



прісних водоймах. Вона веде прикріплений спосіб життя, утворюючи величезні скупчення на
підводних предметах. Дрейсена завдає великої шкоди, якщо проникає в труби водопроводу,
бо, розростаючись, може закупорити їх. У зоні коралових рифів живе найбільший молюск –
тридакна гігантська. Довжина її стулок сягає 140 см, а маса – 300 кг.

Своїми стулками тридакна навіть може затиснути ногу нирця і втопити його. Щоправда,
стулки вона закриває дуже повільно, тому спійматися може лише «експериментатор», який
навмисно встромить ногу в черепашку грізного молюска.

У теплих морях живе багато їстівних двостулкових молюсків – мідії,  устриці, морські
гребінці  тощо.  Тепер цих цінних молюсків розводять штучно,  влаштовуючи для цього на
обмілинах спеціальні підводні ферми.

З  давніх-давен  людей  приваблюють  перлівниці,  у  черепашках  яких  міститься  щільний
перламутровий шар.  їх  добувають заради перлів Морські  перлівниці утворюють найякісніші
перлини білого, рожевого, чорного кольорів. Серед них інколи трапляються перлини завбільшки
з голубине яйце. Перлини прісноводних перлівниць найчастіше дрібні, нерівні, довгасті.

Двостулкові  молюски  відіграють  неабияку  роль  у  природі:  вони  очищають  воду  від
шкідливих домішок.

Двостулкові молюски – це водні молюски, що мають двобічносиметричне тіло.
Їхня черепашка складається з двох стулок, скріплених на спинному боці спеціальною
еластичною зв'язкою. Двостулкові мають дві пари пластинчастих зябер. У них немає
голови, тому, на відміну від черевоногих, двостулкові позбавлені глотки, язика, очей і
щупалець.  Вони  живляться,  фільтруючи  воду,  як  найпримітивніші  багатоклітинні
тварини.

 1.  Які  тварини  об’єднують  у  клас  Двостулкові  молюски?  2.  Які  ознаки  будови
характерні  двостулковим  молюскам?  3.  У  чому виявляється  відповідність  назви  беззубки
будові та способу її життя? 4. Назви відмінності у будові кровоносної системи двостулкових і
черевоногих молюсків. 5. Чим різняться життєві цикли беззубки і ставковика? 6. Заповніть
таблицю: 

Органи та системи органів  Ознаки внутрішньої будови двостулкових
молюсків

Тип скелету
Тип нервової системи
Тип кровоносної системи
Органи дихання
Органи виділення
Органи чуттів
Органи розмноження

Червонокнижний вид двостулкових молюсків - устриця їстівна.
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§18. Клас Головоногі молюски

Клас  Головоногі  молюски  –морські  мешканці.  Це  хижаки,  що  живляться  рибою,
ракоподібними,  дрібними  молюсками.  До  цього класу відносяться  кальмари,  каракатиці,
восьминоги. Їх налічується біля 600 видів. Головоногі заселяють, в основному, теплі моря. У
деяких головоногих під шкірою збереглися залишки черепашки (каракатиця).

Ознаки будови. У більшості головоногих молюсків відсутня черепашка у зв’язку з переходом
їх далеких предків до активного способу життя. Тіло має видовжену форму з двобічною симетрією
та щупальцями. Одна частина їх ноги перетворилась на щупальця з присосками, які знаходяться на
голові, оточуючи ротовий отвір. Друга частина ноги утворює лійку, яка служить для реактивного
руху. Вода через широку щілину лійки всмоктується у мантійну порожнину, а потім з неї із силою
виштовхується. Ця сила штовхає молюска у протилежний бік.

Восьминіг –представник головоногих молюсків з масою іноді до 25 кілограмів. Тіло
восьминога складається з голови й тулуба (мал. 36). На голові,  навколо рота,  розміщені 8
щупальців завдовжки до 3 метрів. На кожному щупальці розташовані два ряди присосків, на
голові – пара великих очей.

Мал. 36. Загальний вигляд і будова тіла восьминога: 1 – зябра; 2 – серце; 3 – нирка; 4 – кишка; 
5 – статева залоза; 6 – мантія; 7 – шлунок; 8 – сифон; 9 – око; 10 – головний мозок; 

11 – роговий дзьоб; 12 – щупальце; 13 – присоски.

Черепашка у восьминога недорозвинена і розташована не зовні, а під шкірою у вигляді
хрящових пластинок. Його тулуб оточує мантія. Тіло вкрите шкірою, яка містить спеціальні
клітини з пігментами – біологічними барвниками. Ці клітини з трьох наявних усередині них
кольорів  здатні  створювати гаму різноманітних відтінків.  Усі  колірні  перетворення можна
спостерігати під час подразнювання восьминога.

Плавання  головоногих  молюсків  доречно  назвати  польотом,  бо  воно  здійснюється  за
рахунок реактивної сили. Випорскуючи струмінь води з мантійної порожнини, молюск дістає
імпульс, що швидко штовхає його в протилежний бік. Наприклад, найкращі підводні літуни –
кальмари – розганяються до 70 км/год і вискакують з води на висоту триповерхового будинку.

Біологічні особливості.  Травна система  головоногих молюсків добре розвинена. Рот
міститься біля основи щупальців, далі розташована глотка, а в ній – роговий дзьоб і язик з
терткою.  В  глотку відкриваються  протоки  слинних  залоз.  Від  глотки  починається  довгий
стравохід, який переходить у шлунок, куди відкриваються протоки травних залоз. Від шлунка
бере початок тонкий кишечник, що закінчується задньою кишкою. В неї  входять протоки
чорнильного  мішка.  Унікальною  є  здатність  головоногих,  зокрема  й  восьминога,  в  разі
небезпеки утворювати «димову завісу», викидаючи порцію «чорнила». Це допомагає тварині
не лише сховатися від ворога, а й на якийсь час позбавляє нападника нюху.

Видільна система складається з чотирьох нирок.
Дихальна система. У мантійній порожнині головоногих міститься пара зябер. Скорочування

й розслаблення м'язів мантії забезпечує постійне надходження води, насиченої киснем.
Кровоносна система. У восьминога лише частина крові виливається в порожнину тіла,

а решта постійно циркулює по судинах. Кров восьминога блакитного кольору, бо містить
мідь.  Тварина  має  три  серця:  головне  і  два  додаткових.  Головне  серце  трикамерне  і
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складається  з  двох  передсердь  і  шлуночка.  Воно  розганяє  кров  по  всьому  організму,  а
додаткові серця лише проштовхують її крізь зябра.

Нервова система. Мозок восьминога добре розвинений і має зачатки сірої речовини –
скупчення нервових клітин, які забезпечують складну поведінку і процес мислення. Серед
безхребетних тварин восьминогів вважають «інтелектуалами».  У них непогана пам'ять,  їх
досить легко приручити і можна дресирувати.

Органи чуттяу головоногих добре розвинені. Очі мають складну будову. У них також
розвинені органи рівноваги, дотику, нюху і смаку.

Розмноження  і  розвиток.  Головоногі  молюски  –  роздільностатеві  тварини.  Самка
відкладає яйця в  гнізді,  захищеному огорожею з каменів  або інших підводних предметів.
Вона дуже дбайлива мати: протягом чотирьох місяців охороняє яйця, перебирає і погладжує
їх,  очищує  від  будь-якого  сміття,  неодмінно  обливає  водою  і  при  цьому  нічого  не  їсть.
Більшість самок, виснажених своїми материнськими обов'язками, звичайно гине. Розвиток у
восьминогів  прямий  –  з  яєць  з'являються  крихітні  тваринки  з  дуже  коротенькими
щупальцями.

Різноманітність головоногих молюсків.  Клас Головоногі молюски об'єднує близько
650 видів тварин. До цього класу належать восьминоги, кальмари і каракатиці. 

Кальмари – це найрозвинутіші головоногі молюски. Вони мають плавці й 10 щупальців
з присосками та гачками. Проте найбільше дивують очі кальмарів. В одних вони стирчать
угору, нагадуючи телескоп, в інших – висять на стебельцях, а деякі мають асиметричні очі. В
такому  разі  кальмар  великим  оком  дивиться  на  глибині,  де  завжди  панує  темрява,  а
маленьким  –  біля  поверхні  води,  бо  тут  набагато  світліше.  Трапляються  глибоководні
кальмари з термоскопічними очима, що здатні сприймати теплові промені. Таких очей не має
жодна інша тварина.

Головоногі молюски – високоорганізовані представники типу Молюски. Високий
рівень розвитку нервової системи та органів чуттів зумовлює їхню складну поведінку.
Вони  звичайно  не  мають  черепашки.  Кровоносна  система  у  них  замкнена,  добре
розвинені органи чуття, нервова система. 

1. Назвіть відомих вам головоногих молюсків. 2. Які особливості будови характерні
головоногим  молюкам?  3.  В  яких  середовищах  мешкають  головоногі  молюски?  Які
пристосування мають? 4. Які біологічні особливості головоногих? 5. Заповніть порівняльну
таблицю:

Ознаки
порівняння

Клас Черевоногі
молюски

Клас Двостулкові
молюски

Клас Головоногі
молюски

Середовище
існування
Спосіб життя
Відділи тіла
Черепашка,  її
форма
Органи дихання
Органи виділення
Кровоносна
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система
Чорнильна залоза
Розмноження

§ 19. Роль молюсків в природі та їх 
значення в житті людини

Черевоногі  молюски відіграють велику роль у природі  та  життєдіяльності  людини.
Їхнє  живлення  органічними  рештками  сприяє  очищенню  водойм.  Деяких  черевоногих,
наприклад,  виноградного слимака,  людина використовує в їжу. Екзотичні тропічні морські
равлики служать чудовими прикрасами, а черепашка молюска каурі до початку ХХ ст. була
роздрібною монетою у деяких народів Східної Африки.

Велику шкоду сільському господарству завдають  слимаки.  Удень вони ховаються під
камінням,  а  у  вологу  погоду  і  вночі  за  допомогою  “тертки”  пошкоджують  молоді  сходи
озимої пшениці,  картоплі,  капусти, суниці тощо (польовий і  лісовий слимаки).  Боротьба зі
слимаками  дуже складна.  Насамперед,   з  городу  необхідно  постійно  збирати  каміння  та
грудки, під якими слимаки ховаються вдень. Потім можна обтрушувати рослини тютюновим
пилом, який змішують з вапном. У боротьбі з цими шкідниками людині активно допомагають
жаби.  Відчутно  шкодять  виноградникам  виноградні  слимаки. Для  боротьби  з  ними
використовують порошок сірки, яким рослини обтрушують з літаків.

Шкоду приносить і хижий молюск рапана. Цього великого равлика ненароком завезли з
тропіків до Чорного моря і там він добре прижився. М’ясо рапани їстівне. Його привабливу
мушлю  використовують  в  якості  попільничок  або  прикрас.  Рапана,  поїдає  цінних
промислових молюсків (устриць і мідій), зменшує їх промислові запаси, тому устричні парки
у морі від неї відгороджують заборами. Деякі черевоногі є проміжними хазяїнами для червів-
паразитів людини і тварин. 

Двостулкових  молюсків люди  вживають  в  їжу  (устриці,  мідії,  гребінці)  (мал.  45).
Другими (перлівниці, жабурниці) – підгодовують свійських тварин. З черепашок перлівниць
виготовляють  перламутрові  вироби.  Є  серед  двостулкових  молюсків  і  шкідники.  Так,
корабельний черв своєю гострою черепашкою прогризає ходи всередині деревини, тим самим
пошкоджує  дерев’яні  будівлі  судна.  Молюск  дрейсена завдає  шкоди,  розмножуючись  у
великих кількостях у трубах водопроводів, закупорює їх і псує воду.

Головоногі  молюски –  об’єкти  промислу.  Вони  мають  цінне  висококалорійне
делікатесне м’ясо. Із вмісту їх “чорнильного мішка” виробляють коричневу фарбу – сепію, а
також натуральну китайську туш. Дрібні головоногі служать кормом для китів, дельфінів та
інших морських тварин. До Червоної книги України занесено 12 видів молюсків (перлова
скойка, устриці та ін.).

Молюски відіграють велику роль у природі та мають значення у житті людини.
Чимало  є  об’єктами  промислу,  продуктами  харчування.  Є  серед  молюсків  і
шкідники  сільськогосподарських  полів,  судноплавства.  У  природі  вони  є
компонентами екосистем, беручи участь у кругообігу речовин у природі.
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1.  Що  таке  паразитизм?  2.  Яких  ви  знаєте  паразитарних  тварин?  3.  Чим
відрізняється  проміжний  хазяїн  від  основного у  паразитичних  червів?  4.  Чим небезпечні
кліщі? 5. Який цикл розитку печінкового сисуна? А який у стьожака широкого?

§20. Паразитичні безхребетні тварини

Паразитизм  –  форма  взаємовідносин  між  організмами  різних  видів,  з  яких  один
(паразит)  використовує  іншого  (хазяїна)  як  середовище  проживання  і  джерело  поживних
речовин, завдаючи йому шкоди.

Чимало  серед  безхребетних  тварин  паразитів  тварин  і  людини.  Вони проникають  в
організм  господаря  з  їжею  (у  травний  тракт,  через  шкірні  покриви,  передаються
переносниками  (малярійними  комарами)  та  іншими  шляхами)  і  викликають
найрізноманітніші хвороби (аскаридоз, трихінельоз, трихомоноз, короста, сифіліс та ін.)

Паразитів і викликані ними хвороби вивчає паразитологія.
Паразитичні найпростіші. Багато видів найпростіших, що мешкають у різних органах

людини і тварин, спричиняють різноманітні небезпечні хвороби. Одна з них – малярія, від
якої протягом XIX і XX століть загинуло понад 100 млн. людей. 

Збудник  малярії  –  малярійний  плазмодій.  Епідеміологічне  значення  кровососних
комарів визначається багатьма біологічними й екологічними факторами, серед яких найбільш
важливі  –  сприйнятливість  їх  до  зараження,  чисельність  популяції,  ступень  зв'язку  з
людиною  і  його  житлом,  активність  і  тривалість  життя  переносника.  Небезпечними
переносниками збудників малярії служать, як правило, види комарів з більшої чисельності.

Малярійному плазмодію притаманний складний життєвий цикл, що відбувається як зі
зміною статевого та  нестатевого поколінь,  так  і  зі  зміною хазяїв–людини та  малярійного
комара. Комар заражається плазмодієм під час ссання крові хворої на малярію людини. У
кишечнику  комара  плазмодій  розмножується  статевим  способом,  тобто  комар  є  його
остаточним хазяїном.

Дизентерійна амеба зазвичай мешкає в просвіті кишечнику людини. Там вона живиться
бактеріями і жодної шкоди організму хазяїна не завдає. Проте за певних умов дизентерійна
амеба  може  проникнути  в  стінки  кишечнику,  руйнуючи  його  клітини  та  споживаючи
еритроцити.  Це  призводить  до  утворення  виразок  на  стінках  кишечнику  та  кривавого
проносу. Назовні  цисти  паразита  виходять  разом  із  каловими  масами.  В  організм  іншої
людини цисти можуть потрапити з сирою водою, немитими фруктами та овочами.

Трипанозоми мешкають  у  крові,  лімфі,  спинномозковій  рідині  ссавців,  а  отже,  й
людини.  Один з  видів  трипанозом спричиняє  в  тропічній  Африці  смертельно  небезпечне
захворювання  людини  –  сонну  хворобу.  Захворювання  супроводжується  пропасницею,
слабкістю, напівпритомним станом (звідки і назва). Переносить трипанозом муха цеце.

Сонна хвороба належить до захворювань, вчення про які розробили російський учений
Є.Н. Павловський та український – Д.К. Заболотний. Вони довели, що в природі існують
осередки захворювань,  на  які  страждають люди та  свійські  тварини.  Хазяї  збудників  цих
хвороб – дикі тварини (для трипаносом – це різні види антилоп). За участю переносників
збудники з природних осередків можуть передаватися людині та свійським тваринам.

Відносини  між  паразитами  і  господарями  носять  не  тільки  харчовий  характер.
Паразити також використовують господаря для тимчасового або постійного проживання.
Паразити  на  відміну  від  вільноживучих  організмів,  крім  шкоди,  завданої  своїм
господарям,  взаємодіють  із  зовнішнім  середовищем  через  посередництво  своїх
господарів. Вільноживучі організми піддаються прямому впливу зовнішнього середовища
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Мал. 37. Стадії розвитку малярії в печінці людини

(кліматичних та інших умов).
Паразитичні черви. Печінковий сисун – паразит, що живе в печінці великої рогатої

худоби.  Іноді  він  паразитує  в  тілі,  людини,  спричинюючи  небезпечну  хворобу  –
фасціольоз.  Живиться  сисун  кров'ю  і  тканинами  тіла  хазяїна,  які  всмоктує,  працюючи
глоткою,  наче  насосом.  Частину  поживних  речовин  він  може поглинати  безпосередньо
крізь  поверхню  тіла.  Черв'як  має  два  присоски:  ротовий  і  черевний.  Присоски
допомагають  паразиту  надійно  прикріпитися  до  стінок  жовчних  протоків.  Тіло  сисуна
міститься  в  шкіро-м'язовому  мішку,  вкрите  дуже  щільною  оболонкою,  війок  не  має.
Системи органів сисуна загальними рисами подібні до систем органів планарії.  Органи
чуття в цього черв'яка недорозвинені.

За добу дорослий сисун продукує десятки тисяч яєць. Щоб з'явилася нова особина
сисуна,  яйце  обов'язково  має  потрапити  у  воду, там  з  нього  вийде  крихітна  личинка.
Всередині тіла личинки міститься багато зародкових клітин. Усе її тіло вкрите війками, за
допомогою  яких  личинка  плаває.  Вона  має  два  ока,  тому  орієнтується  в  просторі  і
знаходить собі майбутнього хазяїна – молюска малого ставковика. Хазяїна,  в тілі  якого
розвивається  личинка,  прийнято називати  проміжним.  Хазяїна,  в  тілі  якого живе і  роз -
множується дорослий паразит, називають остаточним (мал. 38).
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Мал. 39. Іксодовий кліщ

Мал. 38. Цикл розвитку печінкового сисуна

Стьожак  широкий –  це  чаразит  хижих  ссавців,  але  може  жити  і  в  тілі  людини.
Паразитує в кишечнику, де поглинає готові поживні речовини всією поверхнею тіла.
Життєвий цикл.  Яйця  стьожака  разом з  екскрементами  остаточного хазяїна  виводяться  в
навколишнє середовище. Коли яйця потрапляють у воду, з них з'являються круглі личинки,
вкриті  війками.  Личинку заковтує  рачок-циклоп –  перший проміжний хазяїн.  У його тілі
личинка перетворюється на маленького черв'яка завдовжки менше від міліметра. Зараженого
рачка  можуть  проковтнути  різні  риби  (щуки,  окуні,  йоржі,  мині,  лососі).  Потрапивши у
кишечник риби, личинки проникають крізь його стінку і з током крові заносяться у м'язи.
Завершується життєвий цикл тоді, коли заражену рибу з'їсть якийсь хижак, і личинка, що
потрапила до тіла звіра, перетвориться на дорослого черв'яка, який усе життя перебуває в
кишечнику хазяїна.  Людина може заразитися, коли споживає недостатньо просмажену або
погано просолену рибу.

Паразитичні комахи.  Кліщі – переносники збудників багатьох інфекційних хвороб.
Найнебезпечнішими є іксодові кліщі (мал. 39), які чекають на свою жертву, сидячи на кущі
або на трав'янистій рослині, витягнувши вперед пару чіпких передніх ніг. Відчувши тепло
тварини (або людини), що наблизилася, кліщ чіпляється до її шерсті (у людини – за одяг), а
потім проникає в покриви тієї частини тіла, де шкіра найніжніша, і починає ссати кров. Якщо
кліщ насмоктався крові хворої тварини, то він передасть збудників хвороби іншим тваринам
– своїм новим хазяям. Таким чином іксодові кліщі переносять тиф, різноманітні пропасниці,
туляремію, хворобу Лайма та енцефаліт.

Енцефаліт – це надзвичайно небезпечна хвороба,
що  уражає  нервову  систему  людини.  Ця  хвороба
спостерігається  лише  в  певних  місцевостях  –
осередках зараження. На території України енцефаліт
трапляється дуже рідко. Проте слід пам'ятати, що після
прогулянки у лісі необхідно відразу ретельно оглянути
поверхню  тіла,  перевдягтися  і  перевірити,  чи  не
проникли кліщі в одяг.

Небезпечний  для  людини  коростяний  кліщ –
збудник  неприємного  захворювання  –  корости.  Цей
крихітний  (завбільшки  до  1  мм)  паразит  живиться
клітинами  шкіри  своєї  жертви,  прогризаючи  у  ній
вузенькі  довгі  ходи,  що  спричинює  нестерпний

свербіж. Зараження коростою відбувається і внаслідок контакту з хворою людиною.
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Паразитичними  безхребетними  тваринами  є  малярійний  плазмодій,  дизентерійна
амеба, печінковий сисун, стьожки, кліщі тощо.  Вони поселяються в організмі тварин
або людини і викликають небезпечні захворювання.

Паразитизм –  взаємовідносини між організмами,  за  якого один організм (паразит)
відносно тривалий час використовує другого (хазяїна) як джерело живлення та середовище
проживання.

1. Що таке паразитизм? 2. Яких ви знаєте паразитарних тварин? 3. Чим відрізняється
проміжний хазяїн від основного у паразитичних червів? 4. Чим небезпечні кліщі? 5. Який
цикл розитку печінкового сисуна? А який у стьожака широкого?

§21. Профілактика захворювань, 
що передаються через тварин

Профілактичні заходи – це науково обґрунтовані рекомендації, скеровані на запобігання
виникненню епідемічного ускладнення.  Вони проводяться  у  міжепідемічний період,  який
характеризується  станом  епідемічного  благополуччя,  і  мають  на  меті  не  допустити
формування епідемічного варіанту збудника.

Протиепідемічні заходи – це науково обґрунтований комплекс організаційних, медико-
санітарних,  ветеринарних,  інженерно-технічних,  адміністративних  та  інших  заходів,  що
здійснюється з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації
їх осередків, спалахів та епідемій. Ці заходи проводяться у періоди виникнення епідемічних
ускладнень при зміні благополучної епідемічної ситуації до нестійкої чи неблагополучної, що
трапляється  у  періоди  формування  епідемічного  варіанту  збудника,  його  поширення  й
переходу до резерваційного варіанту циркулюючих штамів патогенів. В основу планування і
проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладено принципи комплексності
та впливу на провідну ланку епідемічного процесу.

Перша група заходів передбачає своєчасне виявлення інфекційних хворих і носіїв серед
людей,  їх  блокування  (ізоляцію),  яке  здійснюється  при  санітарній  охороні  морських,
повітряних  і  сухопутних  кордонів  держави;  при  епідеміологічному  спостереженні;  при
проведенні  санітарно-епідеміологічної  розвідки;  при  періодичному  обстеженні  на
заразоносійство осіб окремих професій і перехворілих; їх санації та лікуванні.

До заходів,  що спрямовані на зменшення епіднебезпеки хворого, як джерела збудника,
належать:  його  раннє  виявлення,  своєчасна  діагностика  хвороби,  ізоляція,  лікування,
лабораторний контроль під час терапії і при виписуванні зі стаціонару, диспансерний нагляд. 

Токсоплазмоз є  однією  з  найнебезпечніших  хвороб,  що  передаються  домашніми
тваринами (мал. 40). Він викликається токсоплазмами які зазвичай знаходяться в кишечнику
кішок,  що  поїдають  заражених  птахів  або  гризунів.  Рідше  токсоплазму  можна  знайти  в
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Мал. 40. Схема зараження токсоплазмозом

непровареного м'ясі. 

і 

Токсоплазмоз
може бути  або

набутий  або
вроджений.
Набутий

токсоплазмоз, який зазвичай протікає в легкій формі, поширюється, коли дитина має справу з
зараженими випорожненнями,  зазвичай під час чищення підстилки котячого скриньки і  при
недотриманні правила миття рук негайно після цієї процедури. Паразит переноситься з калу
тварини  на  шкіру.  Їжа  і  поверхню  інших  предметів  також  забруднюються,  якщо  До  них
доторкнутися. Паразит потрапляє в організм дітей, коли діти беруть забруднені пальці в рот або
їдять забруднену їжу.

Симптоми  набутого  токсоплазмозу  включають  лихоманку,  біль  у  м'язах,  набрякання
лімфатичних вузлів (мережа малих скупчень тканини, яка фільтрує бактерії та інші інфекційні
агенти з тканин організму і продукує білі кров'яні клітини, що захищають від інфекції та іноді
червонувату висип,  яка  може зберігатися  до  трьох днів  і  потім спонтанно  зникає.  Набутий
токсоплазмоз може протікати протягом тижнів або довше як неспецифічне захворювання, до тих
пір поки він не буде діагностований лікарем. У рідкісних випадках важкий токсоплазмоз може
розвиватися в дитинстві, вражаючи маленьких дітей, які не здатні боротися з інфекцією через
недорозвинення імунної системи (неспецифічний імунний дефіцит).

Вроджений токсоплазмоз – більш важка форма хвороби–спостерігається, коли вагітна
жінка проковтує токсоплазму та паразит входить в кровотік і приноситься в плід. Інфекція
особливо небезпечна для плоду під час раннього періоду вагітності.

Сальмонельоз викликається бактерією сальмонели ,найбільш частими носіями яких є
черепахи і інші домашні тварини. Дитина заражається бактеріями, беручи пальці в рот, після
того як  він  чіпав руками домашня тварина,  особливо черепаху або воду, в  якій  черепаха
плавала. Симптоми сальмонельозу включають лихоманку та біль у животі. 

Малярія – гостра трансмісивна, природно-ендемічна інфекційна хвороба, якій властиві
періодичні  приступи  гарячки,  збільшення  печінки  та  селезінки,  анемія.  Її  спричиняють
чотири види плазмодіїв. Збудник проходить складний життєвий цикл із зміною двох хазяїв:
безстатевий (шизогонія) – в організмі людини чи хребетних тварин та статевий (спорогонія) –
у комарів роду Anopheles. Сезон передачі її припадає на сезон активності комарів, тобто на
теплий період року.

Сказ є  небезпечною  хворобою,  яка  вражає  нервову  систему  дитини.  Це  гостре
інфекційне  захворювання,  яке  передається  від  хворих  тварин  людям  шляхом  покусів,
пошкрябин чи ослинення. 

Небезпека полягає ще і в тому, що тварини вже за 10 днів до початку захворювання
містять у своїй слині збудників сказу. Для захисту від сказу необхідно правильно утримувати
домашніх тварин. Сторожових собак – в установах, підприємствах та організаціях тримати на
ланцюгах, в спеціально відведеному для цього місці. Щорічно проводити їм щеплення проти
сказу, виводити на вулицю в намордниках. Забороняється вигулювати собак на територіях
лікувально-профілактичних  закладів,  шкіл,  дитячих  навчальних  закладів,  закладів
інтернатного типу, в парках та скверах, приводити їх з собою на ринки, в магазини. 

Перша  допомога  при  укусах  отруйних  тварин.  При  укусі  бджолами,  осами,
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шершнями, джмелями може виникнути місцева або загальна реакція. Місцева реакція добре
відома  кожному, кого  хоч  раз  укусила  бджола  або  оса:  сильний  біль,  сверблячка  і  жар,
почервоніння,  набряк.  Особливо  набрякають  повіки,  губи,  статеві  органи.  Тривалість
місцевої реакції 1-8 діб. Загальні реакції бувають токсичними і алергічними.

Важкість загальної токсичної реакції залежить від кількості отрути, яка потрапила до
організму.  При  загальній  токсичній  реакції,  крім  місцевого  набряку,  може  з’явитися
кропивниця  –  свербляча  висипка  по  всьому  тілі.  Вона  супроводжується  високою
температурою, різким головним болем, блювотою, маренням, судомами. 

Перш за все слід вжити заходи, перешкоджаючи надходженню отрути в тканини і  її
розповсюдженню.  Із  усіх  перетинчастокрилих  жало  залишають  тільки  бджоли,  бо  їх
жалючий апарат має щербини. Тому, виявивши жало, слід обережно видалити його разом з
отруйним мішечком, підчепивши нігтем знизу догори.

Для послаблення місцевої токсичної реакції зразу ж після укусу перетинчастокрилою
комахою потрібно прикласти до цього місця шматочок цукру, що сприяє витягненню отрути з
рани  і  попереджує  розвиток  набряку.  Якщо  набряк  болючий  і  не  зникає,  необхідно
звернутися до лікаря або потерти укушене місце таблеткою валідолу, щоб пухлина, а також
біль  зникла.  Чим  швидше  це  зробити,  тим  наслідки  впливу  бджолиної  отрути  будуть
меншими.

При загальній токсичній реакції, щоб загальмувати всмоктування, на місці набряку слід
покласти  грілку  з  холодною  водою  або  рушник,  змочений  в  холодній  воді.  Потерпілому
рекомендується більше пити. При кропивниці спостерігається зниження артеріального тиску,
тому слід дати 20-25 крапель кордіаміну.

Не можна використовувати для місцевого охолодження сиру землю, глину, як робить
дехто, це може призвести до зараження правцем або зараження крові.

Профілактика від укусів бджіл або ос. Якщо ділянка маршруту пролягає у місцях, де
багато бджіл або ос, необхідно до головного убору прикріпити захисну тканину (марля, сітка
на зразок "москітної"), яка буде закривати обличчя і шию.

При  укусі  бджіл  або  ос  необхідно  негайно  вилучити  з  місця  укусу  стерилізованою
голкою жало бджоли, продезінфікувати рану і накласти на неї спиртовий компрес. Якщо стан
потерпілого тяжкий, необхідно викликати швидку допомогу. 

Якщо  час  подорожі  припадає  на  травень  –  початок  червня  (найбільша  активність
кліщів),  слід  наперед дізнатися,  чи немає  енцефаліту у  цьому районі.  Інформацію про ці
території  надають  санітарно-епідеміологічні  станції,  де  також  проводять  відповідну
вакцинацію. Якщо збираєтеся йди до лісосмуги або лісу, необхідно відповідно одягтися, щоб
не було відкритих ділянок тіла, особливо прикриваючи голову, шию, пах.

Паразитичні  тварини  нерідко  викликають  небезпечні  хвороби  у  людини.  З
метою  запобігання  виникнення  цих  хвороб  застосовують  профілактичні

заходи.

Профілактичні заходи – це науково обґрунтовані рекомендації, скеровані на запобігання 
виникненню епідемічного ускладнення.Протиепідемічні заходи – це науково обґрунтований 
комплекс організаційних, медико-санітарних, ветеринарних, інженерно-технічних, 
адміністративних та інших заходів, що здійснюється з метою запобігання поширенню 

інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій.
1. Назвіть хвороби людини, які викликають паразитичні найпростіші? 2. Що вам
відомо про малярію та її  збудника? 3.  Які  є  небезпечні  для людини черви? Які
хвороби вони можуть спричиняти? 4.  Наведи приклади профілактичних заходів

для попередження зараження людини паразитичними безхребетними тваринами. 5. Якщо вас
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або  вашого  товариша  вкусила  комаха,  яких  заходів  необхідно  прийняти?  9.  Якої  шкоди
організму людини завдають сказ і сальмонельоз?

Майже  всі  хвороби, що  передаються  від  домашніх  тварин, можуть  бути
небезпечними для людини. Діти повинні мити руки негайно після ігор на вулиці,
після спілкування з домашніми тваринами або після чищення кліток, де живуть
ці тварини, або їх підстилки. Особливо необхідно бути обережними з бродячими

собаками  й  кішками,  щоб  уникати  укусів  тварин.  Домашніх  тварин  треба  регулярно
показувати ветеринару для повного обстеження, для імунізації, дегельмінтизації (звільнення
від гельмінтів) та лікування будь-якої інфекції або хвороби.

§22. Тип Хордові тварини

Загальна  характеристика.  Хордові   –   це   тварини   з   внутрішнім   осьовим
скелетом,  основу  якого  становить  хорда.  Хорда  є  віссю  всього  організму   і
являє собою пружний еластичний стрижень. До неї прикріплюються скелет,
м'язи і внутрішні органи.

Усі тварини, що належать до типу Хордові, мають спільні ознаки будови (мал. 41):
• головна опора тіла – хорда, яка тягнеться вздовж усього тіла;
•на спинному боці над хордою проходить нервова трубка;
•м'язи розміщуються по боках тіла у вигляді тяжів; 
•внутрішні  органи (кишечник,  який відкривається  на  передньому кінці  тіла  ротом і

закінчується  анальним  отвором,  травні  залози,  серце,  нирки  і  статеві  органи  містяться  в
порожнині тіла під осьовим скелетом.

Хордові – це високоорганізовані представники царства Тварини. У них нервова система
забезпечує  розумову  діяльність  і  складну  поведінку,  яка  у  високорозвинених  тварин
виявляється в піклуванні  про потомство,  утворенні родинних угруповань, в яких особини
одного виду об'єднані певними взаємовідносинами. Вони пересуваються найшвидше від усіх
тварин, тому спроможні легко добувати їжу і уникати небезпеки. Завдяки досконалій системі
внутрішніх органів представники типу Хордові пристосувалися до різноманітних середовищ
існування на землі, під землею.

•

Головною ознакою досконалості  хордових тварин є наявність внутрішнього осьового
скелета, який  забезпечує  організму  надійну  опору,  захист  і  одночасно  легкість.  Хордові
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Мал. 41. Схема будови хордової тварини: 1 – ротовий отвір; 2
– хорда; 3 – нервова трубка; 4 – анальний отвір; 5 –

кишечник;
 6 – кровоносні судини; 7 – зябра.



Мал. 42. Катран

позбавлені  необхідності  носити важкий панцир,  тому вони мають змогу нарощувати масу
м'язів, розвивати системи внутрішніх органів і, найголовніше,– нервову систему, яка керує
всіма  життєвими  процесами.  Збільшення  розмірів  головного  мозку  допомагає  хордовим
тваринам  не  лише  швидко  реагувати  на  зміни  в  навколишньому  середовищі,  тікати  від
ворогів або добувати їжу, а й засвоювати уроки життя. Завдяки легкості скелета, а також його
здатності  рости протягом усього життя навіть найменші хордові тварини стають велетами
порівняно з найчисленнішою групою безхребетних тварин – комахами.

Класифікація  хордових.  Тип  Хордові  поділяють  на  два  підтипи:  Безчерепні  та
Хребетні.  До  підтипу  Безчерепні  належать  примітивні  морські  хордові  тварини,  які
утворюють  клас  Головохордових.  Підтип  Хребетні  об'єднує  хордових  тварин,  що  мають
скелет голови – череп,  а їхня хорда перетворюється  на хребет, що складається з окремих
сегментів – хребців.

Хордові – тришарові вториннороті тварини з двобічною симетрією і вторинною
порожниною  тіла.  Характерні  ознаки  хордових:  наявність  хорди  на
ранніх стадіях розвитку або протягом усього життя; розміщення над
хордою центральної нервової системи, яка має вигляд трубки, а також

присутність у передньому відділі кишечника зябрових щілин, які зберігаються
протягом усього життя або лише на стадії ембріонального розвитку.

Хорда  –  осьовий  скелет  .у  вигляді  пружного,  щільного  й  еластичного  тяжа.  У
високоорганізованих  хордових  тварин  хорда  наявна  лише  на  початкових  стадіях
розвитку, а потім заміщується хребцями.

1. Які тварини належать до типу Хордові? 2. Яка будова тіла хордових? 3. Чому
хордові – високорозвинуті тварини? 4. Чим відрізняються безчерепні та хребетні
тварини? 5. Що спільного у хордових і безхребетних тварин? 

§23. Клас Хрящові риби

До  підтипу  Хребетні  належать  декілька  класів  найбільш  високоорганізованих  тварин.
Серед них два класи риб – Хрящові риби і Кісткові риби, об’єднані у надклас Риби.

До  класу  Хрящові  риби  належать
найдавніші  великі  за  розмірами
хребетні тварини, поширені в морях та
океанах.  Вони  майже  не  живуть  у
прісних водоймах.

Особливості  будови  хрящових  риб
розглянемо  на  прикладі колючої  акули
(катрана) (мал. 42)

Тіло  акули,  як  і  решти  хребетних
тварин,  складається  з  двох  частин:
осьової  (голова,  тулуб,  хвіст)  та
периферійної (кінцівки).

На  голові  акули  розташовані
поперечний щілиноподібний рот і неве-

ликі  очі  (по боках  голови).  За  очима  містяться  спеціальні  отвори,  що  нагадують  ніздрі,–
бризкальця.  Зябра  відкриваються  5–7  зябровими  щілинами.  Тулуб  катрана  має
веретеноподібну  форму.  Уздовж  боків  акули  посередині  тягнеться  бічна  лінія.  Тіло
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закінчується  хвостом  із  асиметричним  хвостовим  плавцем,  верхня  лопать  якого  дуже
видовжена.

Катран має парні кінцівки – грудні й черевні плавці. Грудні плавці – це передні кінцівки, а
черевні  –  задні.  Спинні  плавці  –  непарні,  перед  кожним  плавцем  міститься  по  одному
гострому шипу, завдяки яким акула дістала свою назву.

Шкіра акули вкрита дуже гострою і міцною лускою – шкіряними зубами. Свою назву вони
дістали не випадково, бо зуби акули – це не що інше як видозмінені луски.

Біологічні особливості. Опорно-рухова система. Скелет хрящових риб побудований лише
з хряща. Основними відділами скелета є хребет, череп із зябровим апаратом і скелет кінцівок.
Мускулатура колючої акули сегментована. Поздовжні м'язи тулуба утворені з окремих сегментів.
М'язи розміщені також і на голові.

Травна система (мал. 43) починається щілиноподібним ротом, рот переходить у ротову
порожнину. Нижня й верхня щелепи мають гострі зуби. Через глотку і короткий стравохід їжа
потрапляє  у  шлунок.  Від  шлунка  відходить  кишечник,  поділений  на  окремі  відділи.
Кишечник закінчується клоакою – розширеною частиною його заднього відділу. Гострі,  як
лезо бритви, зуби акули швидко зношуються. Протягом життя акула змінює понад 1000 зубів.
Цікаво, що нові зуби виростають усього за 8 днів.

Видільна  система  (мал.  43).  Очищення  крові  від  різноманітних  шкідливих  речовин
відбувається в нирках. Нирки акули лежать нижче від хребта майже вздовж усього тіла, тому вони
дістали назву тулубових. Від нирок відходять видільні канальці, що відкриваються в клоаку.

Дихальна система. Хрящові риби дихають зябрами, які розміщені на зябрових дугах. Від
них  відходять  пронизані  капілярами  зяброві  пелюстки.  У  капілярах  відбувається  газообмін.
Акула не має органів, що забезпечують обмивання зябрового апарату водою, тому вона весь час
перебуває в русі, заковтуючи ротом воду. Через рот вода надходить у глотку, потім обмиває зябра
і крізь зяброві щілини виходить назовні.

Кровоносна система. Серце у хрящових риб двокамерне. Воно складається з передсердя і
шлуночка. Серце пульсує, проштовхуючи кров, що містить вуглекислий газ. Проходячи крізь
зябра, вона насичується киснем. Після цього частина збагаченої киснем крові надходить до
головного мозку, а  решта  –  до  внутрішніх  органів  та  м'язів.  Тут  артеріальна  кров  віддає
клітинам тіла кисень, поглинає вуглекислий газ і знову надходить у вени. Венозна кров від
різних органів тече по венах до серця, яке знов проштовхує її в зябра. Такий замкнений цикл
руху крові складає коло кровообігу.

Мал. 43. Внутрішня будова і системи органів акули: 1 – головний мозок; 2 – спинний мозок; 
3 – хребет;4 – аорта; 5 – нирки; 6 – статеві органи; 7 – клоака; 8 – вена; 9 – кишечник; 10 – печінка; 

11 – серце; 12 – зябра.
Нервова система. Головний мозок акули добре розвинений і складається з п'яти відділів.

Найкраще розвинені мозочок, який координує рухи, і передній мозок, що контролює розумову
діяльність. Уздовж усього тіла в спеціальному каналі хребта проходить спинний мозок.

Органи чуття. Важливу роль в орієнтації акули відіграє особливий орган – бічна лінія,
завдяки їй риба відчуває найменшу вібрацію води. Органами нюху є носові ямки, зовнішні
отвори яких виходять у глотку. Завдяки органам нюху акула здатна відчувати запах речовин,
які  виділяє перелякана  жертва.  Якщо в басейн вилити воду з  акваріума,  в якому плавала
перелякана риба,  то акули в басейні  негайно заметушаться в пошуках здобичі.  Очі  акули
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Мал. 44. Акула-молот

мають  м'язи,  плоску  роговицю  і  крупні  кулеподібні  кришталики,  які  здатні  рухатись  і
допомагають  стежити  за  здобиччю.  Орган  слуху  представлений  внутрішнім  вухом,
розміщеним у черепі.

Система органів розмноження. У самок хрящових риб в яєчниках, що розміщені з двох боків тіла,
формуються   яйця,   які   по   яйцепроводах   виводяться   в   клоаку.   Розширений   кінець   яйцепроводу
називається маткою. У сім'яниках самців визрівають чоловічі статеві клітини, які виводяться назовні по
спеціальних вивідних протоках.

Запліднення   в   хрящових   риб   відбувається   всередині   організму.   Залежно   від   виду   акул
спостерігається два способи відтворення потомства: яйцеродіння і яйцеживородіння.

За умови яйцеродіння самка відкладає великі  яйця,  котрі  розвиваються у воді.  Вони
можуть  бути  вкриті  м'якими  оболонками  або  рогоподібною  капсулою  зі  спеціальними
«гачками». Яйця плавають у товщі води або чіпляються «гачками» за водорості.  За умови
яйцеживородіння  самка  народжує  малят,  здатних  до  самостійного  життя.  Зародок  розви-
вається  в  статевих  шляхах  організму  матері.  У  яйцеживородних  акул,  у  тому  числі  й  у
катрана,  кровоносні  судини  матері  щільно  обплітають  яйце,  утворюючи  щось  на  зразок
пуповини ссавців. А кожний зародок прикріплюється до певного місця матки акули.

На момент народження маленькі  акули вже виявляють свою хижацьку натуру: ще в
утробі матері мальки піщаної акули спокійно поїдають не лише яйця, що знаходяться поряд,
а й молодших братів і сестер.

Розвиток. У акул немає стадії личинки. З яєць або з утроби матері виходять
малята,   подібні   до   своїх   батьків,   але   менші   за   розміром.   Ростуть   акули
повільно,  статевозрілими  стають  лише  в  5річному  віці.  Живуть  близько  25
років.

Різноманітність хрящових риб. Клас Хрящові риби поділяють на ряд Акули і
ряд Скати. Ряд Акули об'єднує 350 видів. Це дуже давня група хрящових риб.
Усі акули мають спільні особливості будови.

Більшість акул – хижаки, які швидко плавають у поверхневих шарах води в пошуках риби.
Проте найбільші акули живляться планктоном.

Досить часто акули нападають на людей. Лише за останні роки офіційно зареєстровано
кілька тисяч таких випадків. Вважають, що на людину здатні нападати акули 50 видів. Це
переважно  трапляється  в  тропічній  зоні.  Здебільшого  хижаки  нападають  на  поодиноких
купальників.

За  розмірами  акули  дуже  різні.  Маса  найбільшої  –
китової акули –сягає 12 т, її довжина становить 15–20 м;
маса найменшої – карликової акули – 300–500 г, а довжина
не перевищує ЗО сантиметрів.

Китова акула живе в тропічних водах Світового океану.
Живиться  вона  дрібними  ракоподібними,  маленькими
рибками  та  головоногими  молюсками.  Розмножується
відкладанням яєць, які в діаметрі  становлять близько 0,5
метра.

Особливу  загрозу  для  людини  становить кархародон
(біла  акула), її  ще  називають акулою-людоїдом. За
розмірами  вона  третя  серед  акул.  Відомі  випадки,  коли

виловлювали кархародонів завдовжки до 8 м і масою близько 3 т (де маса невеликого слона).
Така  акула  здатна  проковтнути  двометрову рибину, тюленя  або  морського котика.  Доволі
часто ця акула нападає навіть на людей у човні.

100 млн років  тому  в  Світовому океані  жили гігантські  кархародони завдовжки до 13
метрів. У пащі такої акули могли б поміститися відразу двоє людей.

Жаху завдає людям акула-молот (мал. 44). Її голова має два вирости, на зовнішніх краях
яких розташовані очі. Зовні вся голова схожа на величезний молот. Гігантська акула-молот
сягає 6 м, важить понад 600 кілограмів. Були випадки, коли в шлунках цих акул знаходили
останки людських тіл.
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Мал. 45. Скат

Мал. 46. Риба-пила

У Чорному морі живуть акули, що не становлять
небезпеки  для  людини.  Крім  катрана,  сюди  інколи
запливає котяча  акула–  одна  з  найдрібніших  акул,
завдовжки  близько 1  метра.  Її  легко відрізнити  від
катрана за наявністю анального плавця і відсутністю
шипів перед спинними плавцями.

Ряд  Скати об'єднує  близько  340  видів  дуже
своєрідних  риб.  Особливостями  їхньої  будови  є
пласке  широке  тіло,  що  має  форму  диска;  зяброві
щілини,  рот і  ніздрі,  що відкриваються на черевній
стороні тіла.

Розміри  тіла  скатів  різноманітні:  від  кількох
сантиметрів до
6–  7  метрів.

Найчастіше  вони  ведуть  придонний  спосіб  життя.
Скати (мал. 45) – не такі злісні хижаки, як акули.

Риба-пилка (мал.  46) – величезний скат завдовжки
близько  6  метрів.  Характерною  її  особливістю  є
видовжене  рило,  по  боках  якого  розташовані  зу-
боподібні вирости. Риба-пилка за формою тіла більше
нагадує  акулу, ніж інших скатів.  За  допомогою своєї
пилки  вона  викопує  з  ґрунту  різноманітних
безхребетних тварин.

Серед скатів  вирізняється електричний скат, який
має  спеціальні  електричні  органи,  щось  на  зразок
біологічних  акумуляторів  на  нижньому  боці  тіла.  За  їх  допомогою  скати  створюють
електричний розряд, що паралізує здобич і відлякує ворогів. Ці розряди не загрожують жит-
тю людини, проте достатньо відчутні, аби знеохотити її чіпати ската руками.

Особливу  групу  становлять  скати-хвостоколи.  У  Чорному  морі  живе  представник  цієї
групи  – морський  кіт. Його  довжина  близько  2  м,  маса  –  до  20  кілограмів.  Усі  види
хвостоколів отруйні. Головна зброя морського кота – зазублена з обох боків хвостова голка до
37  см  завдовжки.  Усередині  голки  проходить  каналець,  що  містить  отруту.  Якщо  риба
вдарить хвостом, голка може пробити кілька шарів одягу і навіть шкіряні чоботи. Отрута, що
проникає в організм з канальця голки внаслідок удару хвостом, спричинює сильне отруєння і
може становити смертельну небезпеку для людини.

Хрящові  риби  –  це  нечисленний  за  видами  клас  давніх  хребетних  тварин,  які  мають
важливе значення в житті Світового океану.

Хрящові риби – мешканці водойм. Вони мають хрящовий скелет і добре
пристосовані до водного середовища існування: мають зябра, непарні плавці, об-
тічну форму тіла. Кровоносна система у них замкнена, наявне двокамерне серце.
Органами виділення є нирки. Запліднення – внутрішнє,  розвиток – прямий.

Ногощелепи – кінцівки ракоподібних, що входять до складу ротового апарату.
Статоцисти – органи рівноваги ракоподібних.
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1. Назвіть відомих вам хрящових риб. 2. Які характерні ознаки будови хрящових
риб? 3.  Які  біологічні  особливості  хрящових риб? 4. Яке значення хрящових риб у житті
людини? 5. Яку роль відіграють хрящові риби у природі? 6. Заповніть таблицю:

Ознаки зовнішньої будови Особливості хрящових риб
Покрив тіла
Форма тіла
Частини тіла
Бічна лінія (наявна чи відсутня)
Органи чуттів

§24. Клас Кісткові риби

Кісткові риби походять від хрящових риб і живуть як у морській, так і у прісній воді. Клас
налічує понад 20 000 видів. Це найчисленніший за видами клас хребетних тварин. До нього
належать добре відомі тобі щука, окунь, карась, осетер, оселедець, лосось, камбала тощо.

Поширені  кісткові риби будь-якій прісній або навіть солоній водоймі, холодних озерах,
ставках тощо. 

Ознаки будови. Тіло кісткових риб складається з трьох відділів: голови, тулуба і хвоста.
На передній частині голови є великий ротовий отвір, обмежений верхньою і нижньою щеле-
пами, та ніздрі. На голові розташовані великі круглі очі, за очима – зяброві кришки. Тулуб
стиснений з боків. Забарвлення тіла у кісткових риб різне. Є  бічна лінія, 2 парних плавці, а
також 2 непарні – анальний і хвостовий.

Тулуб плавно переходить у хвіст, який закінчується хвостовим плавцем, що складається з
двох рівних частин: верхньої і нижньої.

Кожен з плавців виконує певну функцію. Хвостовий плавець – це головний орган руху;
грудні й черевні підтримують стан рівноваги; анальний та спинний – допомагають розсікати
воду і надають тілу риби стійкості у воді. Цупкий спинний плавець виконує ще й захисну
функцію.

Тіло кісткових  риб ззовні  вкрите  лускою – напівпрозорими кістковими пластинками із
зубчастими краями,  що  розташовані  рядами і  налягають  одна  на  одну  своїми  краями,  наче
черепиця на даху. Кожна лусочка одним кінцем заглиблена в спеціальний шкіряний мішок. Луска
складається  з  концентричних  кілець,  які  щороку  наростають  шарами  від  центру  до  краю.
Скільки кілець має луска – стільки років рибі.

Скелет  у  таких  риб –  кістковий.  Він складається  з  трьох відділів:  осьового скелету,
скелету голови та скелету кінцівок (мал. 47).

Осьовий скелет – хребет – представлений кістковими хребцями, які рухомо з'єднуються
один з одним. Хребет поділяється на тулубову і хвостову частини. Кожен хребець складається з
тіла та дуг. Верхні дуги, зрощені між собою, утворюють порожнину, в якій міститься спинний
мозок. До нижніх дуг хребців тулубової частини приєднуються ребра. Кількість хребців в окуня
коливається від 70 до 80.

Скелет  голови  – череп – складається  з  багатьох кісток  і  поділяється  на  два відділи:
мозковий і зяброво-щелепний.

Скелет кінцівок (плавців) – це кісткові промені, що підтримують плавальну перетинку в
натягнутому стані. Крім того, спеціальні кістки фіксують кінцівки у тілі риби.

70
Мал. 47. Скелет окуня. Будова хребця: 1 – череп; 2 – зяброва кришка; 

3 – кістки, що фіксують кінцівки; 4 – кісткові промені плавців; 5 – ребра; 
6 – хребет; 7 – тіло хребця; 8 – порожнина, в якій міститься спинний мозок; 

9 – дуги хребця.



М’язи риб поділяється  на три відділи відповідно до відділів  скелета:  м'язи тулуба і
хвоста; м'язи голови і зябрових кришок; м'язи кінцівок.

Особливого розвитку набули два великих поздовжніх м'язи, що лежать по боках тіла і
тягнуться уздовж всього тулуба. Вони мають сегментарну будову. Головним чином завдяки
саме цим м'язам риба рухається.

Кісткові риби, на відміну від хрящових, мають м'язи, які рухають зяброві кришки.
Плавальний міхур – це виріст кишечника, що має вигляд мішка, заповненого сумішшю

газів. Він допомагає рибі триматися в товщі води і не тонути (адже повітря легше за воду).
Збільшуючи  або  зменшуючи  об'єм  плавального  міхура,  риба  стає  легшою  або  важчою,
завдяки чому може підніматися до поверхні  води чи опускатися на глибину. Зміна об'єму
міхура відбувається внаслідок виділення кров'ю крізь кровоносні судини газів або, навпаки,
поглинання газу.

Біологічні  особливості.  Розглянемо  їх  на  прикладі  окуня  як  типового  представника
кісткових  риб.  Травна   система   окуня   (мал.   48)  майже   не   відрізняється   від
травної  системи  акули.  На  відміну  від  хрящових  риб,  окунь  не  має  клоаки,
тому неперетравлені рештки їжі виводяться через анальний отвір.

Видільна система окуня (мал. 48). Головну роль у виведенні шкідливих речовин відіграють
тулубові  нирки,  розташовані  в  порожнині  тіла  вздовж хребта.  У капілярах  нирок  з  крові
відфільтровуються шкідливі речовини у вигляді сечі, яка надходить у сечовий міхур. Вивідні
канали видільної системи відкриваються на черевному боці тіла окремим отвором.

Органи дихання окуня – зябра. Їх основу складають зяброві дуги, на яких із зовнішнього
боку розміщені яскраво-червоні зяброві пелюстки, що вільно звисають (у хрящових риб вони
прирослі),  а  з  внутрішнього  боку  –  білуваті  зяброві  тичинки.  Зябра  ззовні  прикриті
зябровими кришками.

Густа сітка капілярів пронизує зяброві пелюстки. Крізь тонкі стінки капілярів у воду, що
омиває зябра, кров виділяє вуглекислий газ, а поглинає кисень. Зяброві тичинки фільтрують
воду, що надходить у зябра, і запобігають вимиванню шматочків їжі.

Риба  заковтує  ротом  воду,  яка  крізь  зяброві  щілини  потрапляє  в  нав-  колозяброву
порожнину, омиває  зяброві  пелюстки  і  видаляється  назовні  з-під  зябрових  кришок.  Тому
кісткові риби спроможні дихати навіть у стані спокою.

Риби, що живуть у річках із швидкою течією, потребують значної кількості кисню, тому
швидко гинуть у разі його нестачі в сажалці або у відрі рибалки. Навпаки, риби, які водяться
в застійній болотній воді, дуже живучі.

Кровоносна  система окуня  (мал.  48)  подібна  до кровоносної  системи акули.  Центральним
органом кровообігу є двокамерне серце, яке, пульсуючи, виштовхує кров, що містить вуглекислий
газ. Ця кров надходить у зябра, де насичується киснем. Далі по сонній артерії артеріальна кров
надходить у мозок, а по аорті – до внутрішніх органів. Артеріальна кров віддає кожній клітині
організму кисень, поглинає вуглекислий газ і перетворюється на венозну. Венозна кров по венах
повертається до серця. Таким чином завершується коло кровообігу.
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Нервову систему окуня утворюють головний і спинний мозок, від яких відходять нерви
(мал. 48). Вони регулюють органи чуття і м'язову активність організму.

За  відносним  розміром  окремих  частин  мозку  можна  скласти  уявлення  про  інтелект
тварини певного виду. Передній мозок – це та частина головного мозку, в якій здійснюється
розумова  діяльність.  У  кісткових  риб  передній  відділ  мозку  розвинений  слабо,  загальні
розміри його порівняно малі.

I. Травна та видільна системи окуня:: 1 – рот; 2 – глотка; 3 – шлунок; 4 –
дванадцятипала кишка; 5 – печінка; 6 – кишечник; 7 – пряма кишка; 8 – плавальний міхур; 9

– анальний отвір; 10 – нирка; 11 – сечовий міхур;

II. Кровоносна система і будова серця: 1 – серце; 2 – черевна аорта; 3 – сонна артерія; 4
– спинна аорта; 5 – вена; 6 – капіляри; 7 – шлуночок; 8 – передсердя.

III. Нервова система: 1 – головний мозок; 2 – нерви головного мозку; 
3 – спинний мозок; 4 – нерви спинного мозку.

Мал. 48. Травна, видільна,кровоносната нервова системи: 1 – рот; 2 – глотка; 3 – зябра; 4 – стравохід; 5 –
печінка; 6 – шлунок; 7 – кишечник; 8 – плавальний міхур; 9 – анальний отвір; 10 – сечовий міхур; 11 – нирки; 12

– зяброва дуга; 13– зяброві пелюстки; 14 – зяброві тичинки.

Органи чуття в кісткових риб розвинені добре. Вонипредставленіорганами зору – очі, які
здатні рухатися;органами слуху (внутрішнє вухо)– парний орган, який одночасно є органом
рівноваги  і  допомагає  відчувати  розташування  тіла  в  просторі;органами  нюху  –  два
невеликих  нюхових  мішки,  які  відкриваються  назовні  ніздрями;органами  смаку, які,  крім
ротової порожнини, містяться на всій поверхні тіла;бічною лінією, яка одночасно є органом
дотику і органом слуху. 

Розмноження і  розвиток.Статеві  органи кісткових риб мають вигляд достатньо великих
мішків, що розташовані по обидва боки плавального міхура. У чоловічих статевих органах
формуються  сперматозоїди,  призначені  для  запліднення  у  воді,  їх  називають  спеціальним
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Мал. 49. Осетр

Мал. 50. Оселедець

терміном  –  молочко.  У  жіночих  статевих  органах  розвиваються  яйцеклітини,  вкриті
специфічними оболонками. Яйцеклітини називають ікрою. 

Відкладання  рибами  у  воду  ікри  і  молочка  з  подальшим  заплідненням  називається
нерестом. У прісноводних риб нерест звичайно відбувається в певних неглибоких місцях –
нерестовищах  – і  супроводжується  активним переслідуванням самок  самцями.  Запліднені
ікринки приклеюються до дна, каменів, водяних рослин або плавають у товщі води, кинуті
батьками напризволяще. 
Крім  яйцеродіння,   у  кісткових  риб   спостерігається   і  яйцеживородіння   –

поява   на   світ   личинок.  До   риб,  що   розмножуються   яйцеживо   родінням,
належать   акваріумні   риби:   гупі,   пецилія,   мечоносці.   Вони   не   дають
численного  потомства,  але  ця  властивість  компенсується  тим,  що   їхня   ікра
добре захищена, а личинки не такі безпорадні, як у риб, що відкладають ікру
у воду.
Самка   риби   відкладає   багато   ікри.   Як   правило,   великі   риби   дають

численніше потомство. Найплодючішою є найбільша з кісткових риб – місяць
риба.  Статевозріла   самка   цієї   риби
викидає   відразу   до   300   млн   ікринок.
Самки камбали і тріски відкладають по 1–
9 млн  ікринок,  коропа й  окуня– 200–800
тисяч.  Дрібні  рибки  –  колючки,  гірчаки,
пічкурі   –   відкладають   лише   від   кількох
сотень   до   тисячі   ікринок.   Зменшення
плодючості   в   таких   риб   компенсується
розвиненим   інстинктом   піклування   про
потомство.

Різноманітність  кісткових  риб.  Клас
Кісткові риби – найчисленніша за видами
група хребетних тварин.

Надряд Кистепері. Представники цього надряду – давні риби, які жили на
Землі   380–80  млн   років   тому.  Проте   на
превеликий  подив   учених   у   1938  р.   біля
берегів  Південної  Африки  випадково  було  виловлено  живу  кистеперу  рибу   –
латимерію.  Назва  риби  походить  від   імені   її  першовідкривача  –  міс  Куртене
Латимер. З наукової точки зору це відкриття є навіть більшою сенсацією, ніж
ймовірне  виявлення  живого  динозавра   –  адже   гігантські  ящери  молодші  від
кистеперих риб і з'явилися на Землі близько 200 млн років тому.

Надряд Дводишні об'єднує досить великих тропічних риб (завдовжки до 1–2 м), що
поширені в заболочених водоймах або річках з повільною течією. Осьовий скелет дводишних
риб має примітивну будову: в них протягом усього життя зберігається хорда, не розвиваються
справжні  хребці.  Основна ознака  цих  риб  –  наявність  і  зябер,  і  легенів.  Без  легеневого
дихання дводишні риби не можуть існувати, тому час від часу вони піднімаються до поверхні
води  і  заковтують  повітря.  Внаслідок  легеневого  дихання  у  дводишних  риб  починають
формуватися  два  кола  кровообігу,  а  в  передсерді  утворюється  неповна  перегородка.  У
посушливих місцевостях Африки, де влітку пересихають майже всі водойми, дводишна риба
протоптерус легко перечікує посуху, зариваючись у мул. Засохлий слиз, що вкриває рибу,
утворює капсулу, яка запобігає висиханню риби.

Ряд  Осетроподібні.До  цього   ряду  належать
доволі   великі   риби,   котрі   мають
веретеноподібне   тіло,   рот   у   вигляді
поперечної щілини, що міститься на нижній
стороні   голови,   а   також   асиметричний
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хвостовий   плавець,   верхня   лопать   якого   значно   більша   за   нижню.  Осет
роподібні не лише зовні нагадують акул, у них навіть є бризкальця і клоака.
Розпізнавальна   зовнішня   ознака   осетра   –   наявність   великих   кісткових
пластинок – жучків, розташованих рядами вздовж усього тіла. Скелет осетра
складається   переважно   з   хрящів.   Лише   в   черепі   містяться   скостенілі
поверхневі пластини.
Осетри   здебільшого  живуть  у  морі,  але  для  нересту  неодмінно   заходять  у
річки.  Такі  риби  називаються  прохідними.  Ще  на  початку  XX ст.  у  великі
річки  України   (Дніпро,  Дністер,  Дунай,  Південний  Буг)  на  нерест  щороку
заходили величезні стада осетрів. Вони пливли проти течії, долаючи сотні й
навіть тисячі кілометрів у пошуках місць для нересту, а по Дніпру доходили до
Києва.  Нерестяться  осетри  лише  в  чистих  річках  зі  швидкою  течією.  Нині
через греблі, що збудовані на річках, осетри не мають змоги заходити в місця
колишнього   нересту.   На   території   України   вони   нерестяться   лише   в
найбільших ріках – Дунаї та Дніпрі.

Каспійськочорноморський, осетер (мал. 63) сягає двох метрів у довжину,
його маса становить близько 100 кілограмів.

Білуга – велика риба, яка може жити у прісній воді. Ще на початку XX ст.
траплялися 100річні гіганти завдовжки 5 м і масою близько 1,5 тонни. У наш
час виловлюють білуг завдовжки лише до 2 м, масою – до 200 кілограмів.
Надряд   Костисті   риби–   це   високорозвинені   риби.   Вони   мають   такі

особливості  будови  тіла:кістковий  скелет;тонку  кісткову  луску,  яка  вкриває
все тіло;кісткові промені, що складають основу кінцівок.
Ряд  Оселедцеподібні  налічує   лише   250   видів   риби,   проте   40   %   обсягу

світового   вилову  риби  припадає  саме  на  оселедцеподібних.  До  цього  ряду
належать усім відомі атлантичний і тихоокеанський оселедці (мал. 64), кілька,
тюлька,  салака,  сардина,  хамса  тощо.  Оселедцеподібні  мають  сплюснуте   з
боків   тіло,   вкрите   великою   круглястою   лускою.  Переважно   це   морські   й
океанічні   зграйні   риби,   які   живляться   дрібними   безхребетними.   Вони
нерестяться   безпосередньо   в   товщі   води.   Частина   риб   прохідні.   У   водах
України  поширено  чотири  види  цього  ряду:  дунайський  оселедець,  тюлька,
пузанок і кілька, що мають промислове значення.
Ряд  Лососеподібні  об'єднує  прісноводних   і  прохідних  риб  Північної  півкулі.

Лососеподібні  мають  додатковий  спинний  плавець  без  променів   –  жировий
плавець. До цього ряду належать цінні промислові риби: далекосхідні лососі
(мал.   65)   (горбуша,   кета,   чавича  тощо),   форелі   (кумжа,   сьомга,   лосось
стальноголовий–   його  ще   називають   «райдужна  форель»),   сиги  (ряпушка,
омуль,  нельма),  таймені   (лосось  дунайський,  таймень  звичайний),  харіуси   і
гольці (кунджа, мальма) тощо.
Характерною   ознакою   лососів,  що  живуть   у   морі,   є   надзвичайна   при

хильність   до   річки,   де   вони   народилися   і   яку   залишили   ще   мальками.
Долаючи  величезні  відстані,  риби  повертаються  до  рідної  річки  на  нерест.
Особливістю далекосхідних лососів є їх загибель відразу після 
Ряд  Окунеподібні– найчисельніший  ряд  морських   і  прісноводних  кісткових

риб,   що   налічує   понад   6000   видів.
Особливістю   будови   окуне   подібних   є
наявність   у   плавцях   твердих   променів   –
колючок,   а   також   розміщення   черевних
плавців   під   грудними   або   трохи   попереду
них.
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Мал. 51. Лосось

До   цього   ряду   належать  окунь   звичайний,   судак   звичайний  і  судак
морський, мечриба, а також численні види скумбрій, тунців, бельдюг, бичків,
рибпричеп.

Більшість риб може розвивати швидкість до 20 км/год. Летючі риби (це окрема родина
морських риб ряду Сарганоподібні) на момент виходу з води мають швидкість до 65 км/год.
Найкращі плавці належать до ряду Окунеподібні. Тунці розвивають швидкість до 80 км/год.
(маса їх тіла – 100–200 кг), риби-вітрильники – до 100–130 км/год. (маса тіла – 20–25 кг).
Меч-риба, довжина якої сягає 4–4,5 м, а маса тіла – близько 600 кг, може розігнатися до 130
км/год. 

Охорона риб. Щорічний світовий вилов риби становить близько 80 млн тонн.
Проте  наприкінці   XX   –  на  початку   XXI   ст.   світові   запаси  риби,  особливо

морської та прохідної, почали з кожним роком невпинно
скорочуватися. Водойми України ще 30 років тому були

дуже багаті на рибу, але нераціональний її вилов без урахування відтворення,
наявність   чималої   кількості   гідроелектростанцій   без   спеціальних
пристосувань  для  пересування  риб  у  райони  нересту,   забруднення  водойм
стічними водами й отруйними речовинами призвели до істотного зменшення
чисельності цих тварин. У наш час понад половину видів промислових риб в
Україні слід вважати зникаючими. Вони потребують особливої охорони. Серед
зникаючих риб є не тільки рідкісні осетрові чи лососеві, а й колись звичайні
види: карась золотий, марена, підуст, минь і навіть щука, сом, сазан і лин.

Кісткові   риби   –  клас   риб,  які   освоїли   різноманітні   умови
існування у морях та прісних водоймах. Ознаками їх будови є
наявність  луски   як   спеціального   покриву   тіла,   кістковий
скелет,  плавальний  міхур  та  зяброві  кришки.  Біологічними

особливостями є процеси життєдіяльності, пристосовані до життя риб
у водному середовищі, а також зовнішнє запліднення.

Луска – напівпрозора кісткова пластинка із зубчастими краями,один кінецьякої
занурений у шкіру, а інший – налягає на сусідню лусочку подібно до черепиці
на даху.
Нерест – процеси життєдіяльності риб, пов'язані з відкладанням ікри, молок і 
заплідненням.

1.  Назви  представників  класу  Кісткові  риби.  2.  Якими  ознаками  будова
кісткових риб відрізняється від хрящових? 3. Що являє собою лускатий покрив
шкіри кісткових риб? 4. Що таке плавальний міхур і яке його призначення? 6.
Назви характерні ознаки будови кісткових риб. 7. Які біологічні особливості цих

риб?  8.  Назви  представників  осетрових  риб.  Яке  їх  значення  для  людини?  9.  Які  риби
називаються костистими? 11. Які ознаки будови властиві рибам ряду Оселедцеподібні? 

У наш час нікого не здивуєш акваріумом з тропічними рибка
ми. Адже розвести й утримувати пецилій, мечоносців або гупі
здатні   навіть   акваріумістипочатківці.   А   от   справжні
акваріумістипрофесіонали   створюють   дивовижні   акваріуми,

скажімо,   такий,   що   нагадує   водойму   вологого   тропічного   лісу.   У   ньому
плавають напрочуд гарні, яскраві рибки – кардинали і неони.
Акваріум  облаштовують  спеціальними  лампами,  аби  рибки  виглядали  ще

привабливішими.  Вода  в  ньому  має  бути  м'якою,  наче  дощова.  В  акваріумі
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варто   посадити   якомога   більше   водяних   рослин   і  мальовничо   розмістити
химерні за формою корчі.
А як цікаво  завести в акваріумі піранью  та навчити  її вихоплювати  м'ясо

просто з рук! Якщо продемонструвати таке видовисько друзям, вони можуть
уявити   тебе  приборкувачем   тигрів,   бо,  мабуть,  не   знають,   до   в   акваріумі
піранья розгублюється, торопіє й аж ніяк не нагадує тієї лютої рибини, якої
жахаються всі.
В акваріумі можна тримати хижих тварин. Наприклад, панцирну щуку.
На  жаль,  багатьох  наших  риб  не  можна   утримувати   в  домашньому  ак

варіумі: надто вони рухливі й потребують багато кисню, а тому здатні жити
лише   в   дуже   великих   акваріумах,   до   яких   постійно   надходить   кисень.
Натомість  золотий  і  срібний  карасі  чудово  почуваються  навіть  у  звичайних
акваріумах. До речі, золота рибка, яка так подобається всім, та її різновиди –
вуалехвіст, телескоп, червона шапочка – є видозміненими людиною формами
срібного карася.
Цікаво вирощувати карасів з личинок, виловлених у найближчому ставку.

Погодься, спостерігати, як ледь помітне «ніщо» перетворюється на справжню
рибку,– все одно, що стати очевидцем великого дива природи.

Є ще одна цікава рибка, яка за формою тіла нагадує найстрашнішого хижака світового
океана – акулу. Це акуловий барбус (мал. 56).

§25. Клас Амфібії

До класу Земноводні,  або Амфібії,  належать  жаби, ропухи, квакші,
тритони,   саламандри   тощо.  Цей   клас   налічує   понад   3600   видів.це  перші
хребетні тварини, що пристосувалися до життя на суходолі. Предками амфібій були давні
кистепері  риби,  які  залишили  водне  середовище  існування.  Саме  вони  дали  початок
сучасному різноманіттю видів наземних хребетних тварин.

Поширення сучасних амфібій на земній кулі надто обмежене. Це вологолюбні тварини.
Деякі амфібії хоч і ведуть наземний спосіб життя: в ґрунті (ропуха), на деревах (квакша), в
пісках пустель (часникові жаби), все ж активні тільки вночі, коли вологе повітря. Свою ікру
вони відкладають у тимчасові водоймища, наприклад, у калюжі. За несприятливих умов деякі
з  них  не  розмножуються.  Земноводні  харчуються  комахами  та  їх  личинками,  павуками,
молюсками (слимаками, равликами), мальками риб.

Ознаки будови. У більшості амфібій тіло складається з голови, тулуба та кінцівок.
Шия у них майже не виражена,  тулуб плескатий в спинно-черевному напрямку. Голова з
тулубом, на відміну від риб, сполучена рухомо. 

Земноводні мають дві пари кінцівок. У водних представників пальці з перетинками, що
є пристосуванням до плавання.  Шкіра у земноводних гола та  волога,  завдяки слизу, який
виробляють залози епідермісу. Це сприяє шкірному диханню. 
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Мал. 57. Зовнішня будова жаби: 
1 – ніздрі; 2 – око; 3 – барабанна перетинка; 4 – плече; 5 – передпліччя; 6 – кисть; 

7 – лапка; 8 – гомілка; 9 – стегно.

Скелет  земноводних  схожий на  загальний план  будови  скелету хребетних.  У хребті
виділяють:  1  шийний,  7 тулубових  та  1 крижовий  хребці.  Хвостовий відділ  у  амфібій
розвинений лише у хвостатих, а у безхвостих (ропух, жаб та ін.) він має лише одну хвостову
кістку.  Ребра,  у  переважної  більшості,  редуковані,  грудної  клітки  немає.  До  крижового
хребця  за  допомогою тазового пояса,  який  включає  парні  клубові  й  лобкові  та  сідничну
кістки,  приєднуються  задні  кінцівки.  Їх  скелет  складається  з  стегнової кістки,  двох
гомілкових кісток (великої і малої) і кісток стопи. Скелет передніх кінцівок включає плечову
кістку, кістки передпліччя (ліктьову і  променеву) та кістки кисті. Пояс передніх кінцівок  має
парні  лопатки, ключиці та  воронячі  кістки.  Воронячі кістки з’єднують  грудину  з плечовою
кісткою. Будова кінцівок амфібій  дуже нагадує м’ясисті  плавники кистеперих риб.  Череп
земноводних має мозковий відділ і щелепи. В ньому – багато хрящових елементів.

У  зв’язку  з  наземним  існуванням,  можливістю  рухати  головою  та  кінцівками,
мускулатура у земноводних, на відміну від риб, втрачає свій сегментний характер. Найбільш
розвинені у них м’язи задніх кінцівок. 

Біологічні особливості. Травна система (мал. 58, І) земноводних дещо відмінна
від травної системи риб. У її будові спостерігається чітке розділення кишечника на відділи:
дванадцятипалу, тонку і пряму кишки. У дванадцятипалу кишку впадають протоки печінки
та підшлункової залози. Закінчується травна система, подібно до акул, розширеною клоакою.
У амфібій набувають є слинні залози, що беруть участь у змочуванні їжі. 

Видільна система  представлена  парними тулубовими нирками, від яких ідутьсечоводи,
що впадають у сечовий міхур, від якого сеча за допомогою сечовидільного каналу виводиться
назовні через клоаку. Частково продукти обміну речовин амфібій виділяються через шкіру.    

Кровоносна система земноводних представлена трикамерним серцем(мал. 58, ІІ), яке має
два передсердя і один шлуночок, та судинами. Амфібії, на відміну від риб, мають два кола
кровообігу: велике і мале (легеневе). Шлуночок серця амфібій має у м’язовій стінці складки
шкіри,  що  перешкоджають  повному  змішуванню  крові,  тому  на  відміну  від  риб  їх  обмін
речовин більш активний. Завдяки цим складкам в правій частині шлуночка кров венозна, вона
потрапляє туди з правого передсердя. В лівій частині – кров артеріальна і рухається з лівого
передсердя. В середній частині шлуночка, де немає перегородки, кров змішується. 

Від  шлуночка  серця  беруть  початок  обидва  кола  кровообігу(мал.  58,  ІІ).  Після
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скорочення стінок шлуночка кров поступає в три різні артерії. 

Мал. 58. Системи внутрішніх органів жаби:І. Травна система: 1 – рот; 2 – язик; 3 – стравохід; 4 – шлунок; 5 –
печінка; 6 – кишечник; 7 – підшлункова залоза; 8 – пряма кишка; 9 – клоака.

II. Дихальна і кровоносна системи: 1 – серце; 2 – легені; 3 – велике коло кровообігу; 4 – мале коло кровообігу; 5 –
шлуночок; 6 – праве передсердя;7 – ліве передсердя.

III. Нервова система: 1 – головний мозок; 2 – спинний мозок.

При першому скороченні шлуночка з нього виштовхується порція венозної крові, що
рухається легеневими артеріями до легень. Там вона стає артеріальною і по легеневим венам
повертається до лівого передсердя. Цей шлях руху крові називають малим колом кровообігу. 

При другому скороченні шлуночка змішана кров виштовхується вправу та ліву дуги
аорти. Зливаючись вони утворюють спинну аорту і кров направляється до всіх органів тіла.
Венами венозна кров повертається у праве передсердя. Частина змішаної крові поступає в
шкіру, де під час шкірного дихання  теж  відбувається газообмін. Збагачена киснем кров від
шкіри повертається до правого передсердя. Це велике коло кровообігу. 

При  третьому  скороченні  шлуночка  серця  чиста  артеріальна  кров  виштовхується  в
сонну  артерію,  яка  несе  кров  до  головного  мозку. Таким  чином  тільки  головний  мозок
отримує багату на кисень артеріальну кров, а внутрішні органи тіла – змішану кров.

Нервова система (мал. 58, ІІІ) земноводних складається з центральної нервової системи
(головного та спинного мозку) та периферичної (нервів). В головному мозку передній мозок
розділений на дві півкулі і має, на відміну від риб, більші розміри. Мозочок у амфібій малий,
що пов’язано з малою рухливістю тіла.

Органами дихання  у амфібій слугують  легені, а на личинковій стадії у них розвинені
зовнішні  зябра.  Легені  земноводних  парні,  мають  вигляд  тонкостінних  мішечків  з
комірчастою  будовою.  Дихальні  шляхи  земноводних  розвинені  дуже  слабко.  У  зв’язку  з
відсутністю грудної  клітки,  повітря  заковтується  амфібіями в легені  за  допомогою м’язів
ротової  порожнини,  а  виділяється  –  за  допомогою  скорочень  черевних  м’язів.  Жаби  та
ропухи дихають за допомогою рухів (піднімання та опускання) горла. Легені не повністю
справляються  з  процесом  газообміну,  тому  допоміжним  органом,  що  постачає  організм
киснем,  як  було  вище  вказано,  служить  зволожена  шкіра.  Через  капіляри  шкіри  кисень,
розчинений у слизу шкіри, шляхом дифузії проникає у кров. Доля легеневого та шкірного
дихання у амфібій складає приблизно по 50%.

У деяких земноводних (жаби, ропухи та ін.) наявний голосовий апарат. Він утворений
голосовими зв’язками (у гортані), а у самців є ще резонаторні мішки. Мішки надуваються та
підсилюють звук,  що є  важливим засобом спілкування жаб на  відстані,  особливо під  час
розмноження.

Органи чуттів.  Земноводні мають  органи зору. На відміну від риб,  очі  земноводних
захищені нижніми та верхніми повіками, мають опуклу рогівку та лінзоподібний кришталик.
Окрім внутрішнього вуха,  яке було у риб,  з’являються  ще й середнє вухо.  За допомогою
барабанної  перетинки, що  розділяє  внутрішнє  і  середнє  вухо сприймаються  звукові
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коливання.  В середньому вусі  земноводних  звук  підсилюється  за  допомогою лише однієї
слухової кісточки – стремена. У всіх личинок амфібій, а також у хвостатих амфібій наявна
бічна лінія. Органи нюху земноводних розташовані всередині черепа, у носовій порожнині, з
довкіллям вони з’єднані парними ніздрями.

Розмноження та розвиток.  Земноводні – різностатеві  тварини з яскраво вираженим
статевим  диморфізмом.  Самки  крупніші  за  самців  та  мають  інше  забарвлення.  Яйцями
амфібій,  як  і  у  риб,  є  ікра.  Вона містить  достатню кількість  жовтка і  зовні  вкрита  лише
слизовою білковою оболонкою. Подібно до всіх нижчих хребетних, їх розвиток відбувається
у воді. Запліднення у земноводних, як внутрішнє (тритони), так і зовнішнє (жаби, ропухи та
ін.).  Зустрічаються  у земноводних і  випадки несправжнього живородіння,  коли ікра,  як  у
хрящових риб, затримується у клоаці чи другій частині тіла і там розвивається. Та, на відміну
від акул, зародок амфібій не має зв’язку з організмом матері. 

Земноводним властивий розвиток з метаморфозами. Із запліднених яєць через декілька
днів (у жаб через  8-10 днів) утворюються личинки – пуголовки,  які  зовнішнім виглядом і
внутрішньою будовою дуже нагадують мальків  риб. Вони мають хвіст, бічну лінію,  зябра,
двохкамерне  серце  й  одне  коло  кровообігу.  Пуголовки  активно  рухаються  і  поступово
перетворюється в жабеня, а потім і на дорослу жабу (мал. 59). Серед амфібій, особливо серед
безхвостих, дуже поширена турбота про нащадків (сурінамська піпа, ропуха повитуха та ін.).

Мал. 59. Розвиток жаби.

Земноводні  –  наземні  тварини,  які  зберігають  зв'язки  із  водним
середовищем.  У  зв'язку  з  переходом  до  наземного  способу  життя  у
земноводних  чітко  відмежовані  відділи  тіла  (голова,  тулуб,  кінцівки),
органами дихання є легені, серце трикамерне. 

Статевий диморфізм – зовнішня відмінність самок і самців одного виду.
Пуголовок – стадія розвитку земноводних.

1. Які особливості зовнішньої будови жаби вказують на водний, а які – на
сухопутний спосіб життя? 2. Які ознаки будови властиві амфібіям?  3. Які їх
біологічні  властивості? 4.  У чому  полягає  принципова  відмінність  будови
скелета земноводних від скелета риби? 5. З яких відділів складається хребет

жаби? 6. Яка будова поясів кінцівок жаби і чому вони мають таку назву?

§26. Різноманітність і охорона земноводних
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Мал. 60. Тритон звичайний

Мал. 61. Гостроморда жаба

Мал. 62. Ропуха

Ряд Хвостаті земноводні – найменш чисельних видовим складом. Представники цього
ряду мають короткі ноги і видовжений тулуб, який поступово переходить у довгий хвіст. По
землі  ці  тварини  плазують,  спираючись  на  ноги  і  змієподібно  вигинаючи  тіло  та  хвіст.

Плавають вони,  як риби,  за  допомогою хвоста.  Окремі
види  амфібій  позбавлені  легенів,  і  дихання  в  них
відбувається  лише  крізь  шкіру.  Хвостаті  амфібії
поширені в Північній півкулі. Загальна кількість їх видів
–  340.  Найбільша  хвостата  земноводна  тварина  –
велетенська  саламандра, довжина  тіла  якої  разом  із
хвостом 1,5 м, а найдрібніша – тритон звичайний (мал.
60) – завдовжки 6–9 сантиметрів.

На території України найчастіше трапляються тритон
звичайний і  гребінчастий  тритон.  Вони  поширені  в
місцевостях, де чимало неглибоких замулених водойм. У

Карпатах живуть саламандра вогняна, карпатський і альпійський тритони, які в нашій країні
перебувають під особливою охороною.

Ряд  Безхвості  земноводні–  найбільш  чисельний.  Він  об'єднує  амфібій,  будова  яких
найкраще відповідає способу життя на суходолі. У них добре
розвинені  задні  кінцівки,  за  допомогою яких  тварини пере-
суваються  на  суходолі  і  плавають.  Ці  земноводні  не  мають
хвоста.

Серед безхвостих амфібій «чемпіоном за масою» 
можна назвати африканську жабу голіаф, яка важить до 
3,5 кілограма. Найкрихітнішим земноводним є 
південноамериканська жабасвистун, маса якої 1–2 грами.

Безхвості  амфібії  поширені  переважно  в  тропіках.
Проте ті види безхвостих амфібій, що живуть у помірному

кліматі,  пристосувалися  і  до  суворих  умов  існування
навіть у Заполяр'ї. Наприклад, трав'яна і гостроморда жаби

(мал.  61)  нормально  розмножуються,  а  метаморфозу  пуголовків  не  перешкоджає  коротке
північне літо.

На території України розмноження трав'яної і гостромордої жаб розпочинається ще 
тоді, коли не скрізь зійшов сніг і трапляються нічні приморозки. Жаби, стрибаючи по 
підталому снігу, дістаються до водойм, де вже на початку квітня відкладають ікру. Нічні 
морози інколи вкривають її кригою, але вдень ікра відтає, і процес розвитку триває.

Загальна  кількість  видів  безхвостих  амфібій  становить  близько  2000.  На  території
України мешкають різноманітні безхвості амфібії.

Зелені жаби (озерна й ставкова) майже все життя проводять біля водойми. Вони мають
строкате забарвлення, в якому переважає зелений колір. Бурі жаби (гостроморда і трав'яна)
можуть жити і далеко від водойм. Вони забарвлені у коричневий колір, під колір землі. Бурі
жаби здебільшого тримаються в затінку.

Ропухи (мал. 62) – наземні істоти, що мають
горбкувату, бородавчасту шкіру. На відміну від жаб, вони
не стрибають, а поважно ходять. Найбільшою серед них  є
ропуха  сіра, спина  якої  має  одноманітне  сіре  чи
коричневе  забарвлення.  Вона  живе  в  лісі. Ропуха
зелена поширена в сухих степах і навіть у пустелях. На
поверхні її тіла помітні зелені плями. 

Водні  амфібії усе  життя проводять у воді.  У фауні
нашої  країни  їх  представляють кумки  –
червоночерева і жовточерева. Це  найдрібніші
амфібії зони помірного клімату. Вони мають темно- сіре
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забарвлення, а на черевці яскраві червоні або жовті плями (цим і пояснюється походження
назв). Протягом усього літа з калюж або мілких водойм, де вони живуть, лунають їхні голосні
звуки – «кумм-кумм». Запам'ятай, що кумки – отруйні тварини. Отруту виділяють їхні шкірні
залози. Краще не бери їх до рук! Якщо ж це трапиться, обов'язково помий руки з милом, а
перед тим ні в якому разі не торкайся очей!

Деревні амфібії живуть на деревах, а деякі з них тут і розмножуються, влаштовуючи
гнізда-басейни. В Україні деревні амфібії представлені єдиним видом – квакшею звичайною
(деревною жабою). Це яскраво-зелена маленька жаба з  дуже гладкою слизькою шкірою і
присосками на кінцях пальців, за допомогою яких вона прикріплюється до гілок або листків.

Ряд  Безногі  земноводні не  чисельний.  Він  представлений  черв’ягами  –  безногими
тваринами, схожими на земляних червів. У них гола слизувата шкіра, практично немає очей.
Живуть  ці  тварини  у  вологих  місцях,  зариваючись  у  грунт.  Поширені  вони  в  Південній
Америці, Африці, півдні Азії.

Охорона  амфібій.  Амфібії   –   малорухливі   тварини,   які   не   мають   засобів
захисту:   гострих   зубів,  кігтів  або  міцного  панцира.  Саме  тому  жаби  стають
легкою здобиччю для вужів, чапель, лелек, тхорів, лисиць та вовків.

Згубною  для  амфібій  є  господарська  діяльність  людини.  Особливо  небезпечне
забруднення водойм викидами промислових підприємств,  що не мають очисних споруд,  а
також  стічними  водами  полів,  що  містять  добрива  й  отрутохімікати.  Шкірні  покриви
земноводних  тонкі,  тому  будь-які  шкідливі  речовини  з  води  потрапляють  крізь  шкіру  в
організм тварини.  Відсутність жаб у водоймі слід сприймати як пересторогу:  «Обережно!
Вода у водоймі забруднена!».

Рідкісними  видами  земноводних  є  такі  види,  як:  тритон  карпатський,  саламандра
плямиста, ропуха очеретяна, жаба прудка. Вони занесені до Червоної книги України.

Серед земноводних є хвостаті та безхвості представники. Найчисельнішими
за кількістю видів є  ряд Безхвостих,  до яких відносяться різні  види жаб,
квакші,  ропухи  тощо.  До  малочисельного  ряду  Хвостатих  належать
саламандри та тритони. Черв’яги – єдині представники нечисельного ряду

Безногі. 

1.  Назви представників із кожного ряду земноводних.  2.  Чому кількість видів
безхвостих амфібій у багато разів перевищує кількість видів хвостатих? 3. Які
біологічні  особливості  амфібій ряду Безногі?  4. Яку  роль у природі відіграють
земноводні? 5. Яке значення їх у житті людини?

Не  всіх  земноводних  можна  утримувати  і  розводити  в  домашніх  умовах.
Найпростіше  утримувати  ропух,  кумок,  тритонів  і  саламандр,  складніше  –
жаб. Жаби – рухливі тварини,  вони стрибають,  і  тому потребують великого
простору, а водяні жаби – ще й водойми. Доглядати квакшу складно, бо для
живлення вона потребує великої кількості дрібних комах.

Найголовніша умова успішного утримання амфібій – це забезпечення їх живим кормом –
різноманітними  безхребетними  (дощовими  червами,  мотилем,  трубочниками,  комахами  і
дрібними  наземними  молюсками).  Живий  корм  має  відповідати  розмірам  тварини,  яку
годують. Пригадай, що внаслідок особливостей зору амфібії здатні вхопити лише рухливу
здобич. Проте нагодувати жабу можна навіть м'ясом. Для цього досить прив'язати нитку до
шматочка м'яса і водити ним біля самої морди тварини.

Утримуйте їх протягом зими в холодильнику у коробці з отворами, крізь які надходитиме
повітря.  Необхідно підготувати  тварин до зимівлі:  за  1–1,5 місяця  до настання зими слід
ситно годувати їх для того, щоб вони встигли накопичити зимовий запас поживних речовин, і
поступово  знижувати  температуру  утримування.  Температура  +4  С  є  оптимальною  для
зимівлі, її легко підтримувати в нижній частині холодильника. На стадії заціпеніння тварина
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припиняє  живлення,  майже  не  рухається  і  змінює  колір  шкіри  (стає  темнішою).  Навесні
самців і самок необхідно посадити в неглибокий акваріум з водою і водяною рослинністю.
Тепер можна спостерігати, як у самців ропух з'являється шлюбний наряд, у тритонів навіть
відростає гребінь.

§27. Плазуни

Клас Плазуни, або Рептилії, об'єднує чотириногих хребетних, тіло яких вкрите
роговими  лусками.  Хоч  вони  походять  від  давніх  амфібій,  їх  розвиток  і  розмноження
відбуваються лише на суходолі, навіть водяні рептилії виходять на суходіл для відкладання
яєць.

До  плазунів  належать  сучасні  тварини:  ящірки,  змії,  черепахи,  крокодили  і  велетні
минулого, які зникли безслідно,– динозаври, птеродактилі, іхтіозаври. У наш час на земній
кулі налічується близько 6000 видів рептилій.

Мешкають плазуни, в основному, в країнах з теплим кліматом. Чим далі від тропіків,
тим їх число помітно зменшується.  Обмежуючим чинником їх поширення є температура,
оскільки ці холоднокровні тварини активні лише в теплу погоду. В холодну та жарку погоду
вони зариваються  в  нори,  ховаються  в  укриття  або  ціпеніють.  Плазуни широко заселили
різноманітні  біотопи  суші,  незначна  частина  їх  вторинно  перейшла  до  життя  у  воді
(крокодили, черепахи).

Ознаки будови.Відділами тіла плазунів є голова,  шия і тулуб (мал. 63), але плазуни
ящіркоподібної та черепахоподібної форми окрім перерахованих відділів тіла мають кінцівки.
Два ока, що містяться по боках голови, мають, як і в амфібій, повіки і мигальну перетинку.
На кінці передньої  частини голови є ніздрі.  Зовнішня порожнина середнього вуха закрита
округлою барабанною перетинкою.

Мал. 63. Зовнішня будова ящірки

Тулуб – стрункий і гнучкий, він закінчується довгим хвостом. Якщо, наприклад, вхопити
ящірку за хвіст, то вона миттєво відкине його.  Таке самокаліцтво дістало назву автотомії.
Скажімо, коли ящірку хапає за хвіст хижак, то хвіст, що деякий час ще продовжує звиватися,
відволікає увагу хижака від самої тварини, завдяки чому вона встигає втекти. Згодом хвіст
відновлюється. Інколи на місці втраченого хвоста відростають відразу два нових.

Задні  й  передні  кінцівки  плазунів  майже однакові  за  довжиною.  Вони розташовані  по
обидва боки тіла і мають по п'ять довгих тонких пальців.
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Тіло  плазунів  зовні  вкрите  сухою  шкірою  з  роговими  лусками,  які  на  верхньому  і
нижньому його боках мають різну форму. Луски на голові називають щитками, а на хвості –
кільцями. Щороку ящірка линяє: замінює старий покрив на новий. Стара шкіра, що спадає з
тіла, має вигляд сухої плівки.

Опорно-рухова система. Плазуни мають внутрішній кістковий скелет (мал. 64).

Мал. 64. Скелет ящірки прудкої 

Скелет  складається  з  скелету  черепа,  хребта  та  скелету  кінцівок.  Череп  рухомо
з'єднаний із хребтом шийним відділом, який складається з кількох хребців, що забезпечує
рухомість голови. 

Хребет  поділяється  на  п'ять  відділів:  шийний,  грудний,  тулубово-поперековий,
крижовий та хвостовий – і має близько 100 хребців.  До грудних хребців прикріплюються
справжні ребра. Передні ребра з'єднуються з грудниною, утворюючи грудну клітку. 

Головна  особливість  мускулатури  ящірки  й  усіх  плазунів  полягає  в  тому, що  в  них
з'являються міжреберні м'язи, які беруть участь у процесі дихання.

Біологічні особливості.  Травна система плазунів досконаліша, ніж у земноводних, що
дає змогу тварині використовувати найрізноманітнішу їжу і певним чином перетравлювати її.
Дрібні  зуби  ящірки  слугують  лише  для  захоплення  і  утримання  здобичі.  Слина  не  лише
змочує їжу, а й містить спеціальні речовини (травні ферменти).

Нервова система рептилій, на відміну від земноводних, відрізняється рядом істотних ознак.
Передній мозок у них більших розмірів, поверхня його півкуль має сіру речовину – зачаток кори
головного  мозку.  Це,  порівняно  з  земноводними,  значно  ускладнює  поведінку  плазунів.  У
рептилій також добре розвинений мозочок, бо вони активніше рухаються, на відміну від амфібій.
Від головного мозку у плазунів  відходить 12 пар черепно-мозкових нервів.

Плазуни  за  способом  живлення  переважно  хижаки.  Харчуються  вони  комахами,
земноводними,  птахами  та  дрібними  ссавцями  (гризунами).  Їхня  ротова  порожнина  має
однотипні зуби.  Вони служать тільки для захоплення й  утримання їжі.  У крокодила зуби
знаходяться навіть на щелепах. Язик більшості плазунів бере участь в обмацуванні їжі, у змій
та ящерів він на кінці роздвоєний. Змії заковтують свою здобич цілою, тому кістки їхньої
щелепи  з’єднані  з  черепом  особливими  зв’язками,  які  розтягуються.  При  цьому  щелепи
виходять  із  суглобів  черепа,  а  після  заковтування,  за  допомогою скорочення  цих  зв’язок,
стають на місце. Крім того шлунок у змій, що їжу не жують, забезпечений сильними м’язами,
за допомогою яких їжа подрібнюється. Зуби у них загнуті всередину ротової порожнини і
лише утримують здобич. Плазуни, подібно до хрящових риб та земноводних, мають клоаку, в
яку відкриваються травна, видільна та статева системи. 

Органами виділення у плазунів слугують тазові нирки, будова яких схожа з амфібіями. 
У плазунів трикамерне серце і два кола кровообігу. На відміну від амфібій у шлуночку

серця з’являється неповна перегородка, яка при скороченні серця повністю його розділяє на
праву (венозну) і ліву (артеріальну) половину. Подібно до амфібій, у плазунів від шлуночка
відходить три судини. Від правої частини – легенева артерія, що направляє венозну кров до
малого кола кровообігу. 
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Від лівої половини шлуночка бере початок права дуга аорти. При виході з серця від неї
відокремлюються  дві  сонні  артерії,  які  несуть  до  голови  чисту  артеріальну  кров.  Від
середини шлуночка, де кров змішана, бере початок ліва дуга аорти. Під хребтом ліва і права
дуги  зливаються  в  спинну  аорту.  Ось  чому  у  спинній  аорті  рептилій,  на  відміну  від
земноводних, переважає артеріальна кров. 

Хоч  обмін  речовин  у  плазунів  інтенсивніший,  ніж  у  амфібій,  але  все  ж  таки  вони
холоднокровні тварини (температура їхнього тіла залежить від температури довкілля). Тепер
вам зрозуміло, чому вони так полюбляють грітися на сонечку, коли земноводні при настанні
холодів зразу ж впадають в глибоку сплячку.

Органи  дихання плазунів  –  легені,  які  мають  більш  складну  будову,  ніж  легені
земноводних,  хоч  форма  в  них  однакова  -  мішкоподібна.  Від  стінок  легень  всередину
відходять перегородки, які створюють складну мережу перетинок. Вони ділять порожнину
легень на безліч комірок, схожих на комірки бджолиних сот. Це сприяє ущільненню легень та
збільшує  їх  поверхню.  Суха  шкіра  рептилій  у  диханні  участі  не  бере.  Дихальні  шляхи
включають гортань, трахею та два бронхи. 

Органи чуттів у  плазунів також відповідають наземному способу життя.  Зір  у  них
пристосований  до  сприйняття  віддалених  предметів.  У  більшості,  очі  мають  дві  повіки,
включаючи третю прозору повіку –  мигальну перетинку. У  змій – вона нерухома.  Будова
органів слуху схожа з земноводними. Органом дотику у більшості служить роздвоєний язик.
У деяких змій є терморецептори, що здатні сприймати зміни температури у тисячних долях
градуса.  Змії  дуже добре орієнтуються у темряві,  реагуючи на температуру теплокровних
тварин (відшукуючи здобич).

Розмноження та розвиток.  У самок плазунів є парні яєчники, у самців – сім’яники.
Запліднення у них – внутрішнє. Розмножуються вони, відкладаючи яйця або народжуючи
живих нащадків. У деяких видів, подібно до акул, спостерігається  яйцеживородіння, тобто
зародок  розвивається  в  яйці  всередині  організму  матері.  Яйця  плазунів  вкриті  щільною
волокнистою  оболонкою, яка захищає зародок від висихання і механічних пошкоджень. У
черепах і крокодилів поверх цієї оболонки ще є вапнякова. Яйця у плазунів багаті на жовток.
Розвиток у них прямий, без метаморфозу, та відбувається на суші. Зародок розвивається за
рахунок поживних речовин яйця під впливом сонячного тепла.

У  деяких  плазунів  від  температури  інкубації  яєць  залежить  стать  потомства,  яке
з'явиться на світ. Так, у крокодилів і черепах при температурі інкубації, вищій від +30 °С,
народжуються лише самки, а якщо температура нижча від цього показника,– лише самці.

Тривалість життя плазунів найбільша серед усіх хребетних тварин. Ящірки живуть до
20 років,  змії  –  до  60,  а  крокодили і  черепахи  можуть  дожити і  до 100.  Найдовше живе
слонова черепаха – понад 150 років.

Плазуни  –  це  справжні  наземні  хребетні  тварини.  Пристосуваннями  цих
тварин до життя на суші є наявність щільного покриву тіла, який запобігає
втраті вологи, і яєць із захисними оболонками.

Автотомія – здатність тварини до самокаліцтва.
Линяння  –  здатність  тварини  змінювати  один  покрив  тіла  на  інший  в

результаті збільшення розмірів тіла або сезонних змін у природі.

 1. Які особливості зовнішньої будови рептилій відрізняють їх від земноводних?
2. Який покрив тіла у рептилій? 3. Чим відрізняються скелети ящірки й жаби? 4.
Назвіть принципові відмінності у кровоносній  системі плазунів і амфібій. 5. Які

органи чуття мають найбільше значення для орієнтації  в  просторі  плазунів?  6.  Який тип
запліднення характерний для плазунів? 7. Чому плазунів називають холоднокровними?

84



§28. Різноманітність і охорона плазунів

У світовій фауні  налічується близько 6000 видів плазунів,  з  них в Україні  поширені
лише 20 видів. Клас Плазуни включає чотири ряди: Дзьобоголові, Лускаті, Крокодили, Чере-
пахи.

Ряд Дзьобоголові – це найдавніші з усіх рептилій. Більшість із них вимерли, а в суча-
сній фауні зустрічається лише один вид,  гатерія. Зовні вона схожа на ящірку. На черевній
стороні у гатерії  зберігаються дрібні  кісточки (черевні ребра),  що є залишками черевного
панцира предків наземних тварин стегоцефалів. Це ще раз доводить єдність походження пла-
зунів та земноводних. Гатерія взята під охорону, як вимираючий вид.

Ряд  Черепахи (мал.  65)  налічує  близько 230 видів.  До  нього належать  плазуни,  що
мають кістковий панцир, який надійно захищає їх від хижаків. У разі небезпеки черепаха
ховає під панцир голову, лапи і  хвіст. Верхній щит панцира приростає до ребер і  хребта.
Нижню частину панцира утворюють кістки скелета:  ключиці й ребра. Черепахи не мають
зубів, натомість мають у щелепах рогові пластинки.

На  території  України  поширена  лише черепаха  болотяна.  Вона  живе  у  прісних
водоймах.  На суходіл виходить, щоб погрітися на сонці або відкласти яйця, які закопує в
пісок. Черепаха болотяна – хижак, живиться водяними безхребетними та рибою. В Україні
цей вид черепах чисельний, а в багатьох країнах Західної Європи – рідкісний, тому перебуває
під охороною.

Мал. 65. Різноманітні види плазунів

Ряд  Крокодили(мал.  66)  об'єднує  плазунів  з  характерною  «крокодилячою»  формою
голови (плеската з довгим рилом), тілом, вкритим рядами рогових щитків, пласким довгим,
дужим, сплющеним з боків  хвостом.  Ніздрі  та  отвори вух можуть замикатися клапанами.
Довжина їх тіла від 1 до б метрів. Особливістю внутрішньої будови крокодила є наявність
чотирикамерного серця. Отже, через серце крокодила венозна і артеріальна кров проходять
окремо, хоча в кровоносних судинах кров частково змішується. Крокодили – давні плазуни.
Вони були сучасниками динозаврів, які вимерли 80 млн. років тому. Ряд Крокодили налічує
23 види.
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Мал. 66. Представник ряду Крокодили: Нільський крокодил

Ряд Лускаті  – найчисельніший серед плазунів. Це ящірки, змії, хамелеони. 
Найбільші  за  розмірами  ящірки  –варан. Комодський  варан,  поширений  на  островах

Східної Індонезії, сягає 3,5 м у довжину. Це найдовша ящірка в світі.
Гекони –  нічні ящірки з великими немиготливими очима. На пальцях геконів містяться

спеціальні  щіточки  з  мікроскопічних  волосків  або  щетинок  і  ворсинки.  За  їх  допомогою
гекони чіпляються до шершавої поверхні й можуть лазити не лише по вертикальній стіні, а й
по стелі догори ногами. На відміну від переважної більшості плазунів, гекони іноді пищать,
кумкають тощо. У Криму мешкає середземноморський гекон (мал. 67).

Мал. 67. Хамелеон

Хамелеони (мал. 67) –  екзотичні ящірки, поширені в тропічних лісах. Голова хамелеона
має  різноманітні  гребінчасті  чи  рогоподібні  вирости.  Великі  вирячені  очі,  прикриті
шкірястими повіками, здатні обертатися на 180°, незалежно одне від одного. У тварин чіпкий
хвіст, що закручується кільцями. Хамелеони полюють на комах, викидаючи довгий липкий
язик  (наче  вистрілюють  ним).  Найвідоміша властивість  хамелеонів  –  здатність  змінювати
забарвлення шкіри залежно від стану тварини та зовнішніх умов.

Веретільниці  –  група ящірок,  яким притаманні  змієподібна форма тіла і відсутність
кінцівок.  Веретільниці  схожі  на  змій,  але  відрізняються  від  них  насамперед  відсутністю
помітної  шиї,  а  також  наявністю  рухомих  повік  і  вушних  отворів.  Їх  представниками  є
веретільниця і жовтопуз – представники фауни України.
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Змії  відрізняються  від  інших  плазунів  і  хребетних  тварин  своєрідним  зовнішнім
виглядом, немиготливим поглядом, способом пересування.

Пітони й удави–  це величезні неотруйні змії, довжина яких 5–6 метрів. Вони полюють
із  засідки  і  душать  свою жертву, обвиваючись  навколо неї  кільцями і  не  даючи їй змоги
зробити  вдих.  Гігантські  пітони  й удави полюють на  мавп,  оленів,  антилоп.  Найбільший
сітчастий пітон завдовжки до 10 метрів.  До удавів  належить  і  анаконда,  яка  поширена  в
Південній Америці у басейні ріки Амазонки. 

Найнебезпечніші для людини – гадюкові змії,  до яких належить і добре відомагадюка
звичайна, яка має отруйний апарат. У стані спокою отруйні зуби, що нагадують ікла хижого
звіра,  розташовані  горизонтально,  а  коли паща відкрита,  вони внаслідок рухомості  кісток
верхнього піднебіння випростуються вперед і стають вертикальними (неначе складаний ніж).
Гадюкові змії не кусають, а колють жертву верхніми отруйними зубами.

Характерною особливістю будови гадюки, за якою її легко відрізнити від вужа, полоза
або мідянки, є трикутна форма голови.

Охорона плазунів. В Європі всі рептилії вважаються видами, що потребують охорони.
Охороняються,  навіть,  такі  звичайні  для  нашої  країни  тварини,  як прудка ящірка,  ящірка
зелена і черепаха болотяна. Особливого значення набуває охорона змій, серед яких найбільші
за розмірами представники вужевих змій – полози. В Україні поширено 5 видів полозів, з них
три перебувають на межі зникнення.

Як  не  дивно,  найвразливішими  серед  змій  є  отруйні  – гадюка  звичайна і гадюка
степова, хоча,  на  перший  погляд,  вони  найкраще  захищені  завдяки  наявності  отруйного
апарату.  Причиною  такого  пригніченого  стану  цих  дивовижних  тварин  є  насамперед
руйнування природних ландшафтів і місць існування. Дається взнаки й винищення людиною
цих шкідливих, на її думку, тварин.

Рідкісними  та  зникаючими  видами  плазунів  в  Україні  є  жовтопуз,  полоз  жовто-
червоний, полоз лісовий, полоз леопардовий, полоз чотирисмугий, мідянка. Гадюка степова
східна. Ці види занесені до Червоної книги України.

Плазуни – клас наземних хордових тварин, до якого належать такі групи:
лускаті, черепахи, крокодили. Плазуни відіграють важливу роль у природі
та житті людини: багато видів є об'єктами промислу, їх використовують у
медицині тощо. Водночас хижі та отруйні види за певних обставин можуть

бути небезпечними для людини та свійських тварин.

1. Які групи плазунів? 2. Які ускладнення в будові спостерігають у плазунів
порівняно  із  земноводними?  3.  Які  є  особливості  опорно-рухової  системи
плазунів?  4.  Яка  будова  травної  та  видільної  системи  плазунів?  5.  Які
ускладнення спостерігають у будові і функціонуванні кровоносної та дихальної

системи плазунів порівняно із земноводними? 6. Чим зумовлена складна поведінка плазунів?
7. Які є особливості розмноження й розвитку плазунів? 8. Які сезонні явища спостерігають у
житті плазунів?

Плазуни дуже  вибагливі  до  умов  існування  (вологості  повітря,
температури).  Але  справжній  прихильник  рептилій  може  забезпечити
своєму улюбленцю комфортне життя. Слід лише дізнатися, в яких умовах
потрібно утримувати тварину і чим її годувати. Головне – любити тварину.

Мабуть, найлегше утримувати в живому куточку черепаху. Сухопутна
черепаха – симпатичний і досить розумний невеличкий панцирник – може жити в тераріумі
або вільно пересуватися по квартирі. Але в будь-якому разі вона потребує постійного джерела
тепла.  Найпростіше  –  поставити  на  підлозі  увімкнену  настільну  лампу, під  якою черепаха
матиме змогу погрітися будь-коли. Для водяних черепах найзручніше місце – акваріум з водою,
в якому передбачені острівці суходолу, освітлені настільною лампою.
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Улітку черепаха потребує прогулянок, на яких вона може погрітися на сонечку, пожу-
вати зелену травичку, подихати свіжим повітрям.

Годуй водяні черепахи мотилем, дощовими червами, личинками борошняного хрущака,
шматочками риби й м'яса;сухопутні черепахи – листками салату, шпинату, капусти, яблуками,
огірками,  морквою,  кульбабою,  конюшиною  або  подорожником.  Чимало  черепах  із
задоволенням ласують булочкою, намоченою в молоці, і час від часу їдять м'ясний фарш та
сир.  Періодично  слід  додавати  в  їжу  кальцій  –  подрібнену  яєчну  шкаралупу  або  крейду
(тільки не шкільну, бо її виробляють із додаванням клею). 

І нарешті,  відкриємо ще одну таємницю з життя черепахи: якщо ти хочеш назавжди
заволодіти  серцем  своєї  вихованки,  пригости  її  полуницями,  які  всі  сухопутні  черепахи
полюбляють понад усе.  Ти побачиш незвичайне видовище – дуже щасливу рептилію,  що
тихенько пускає носом рожеві бульки з соку полуниць.

§ 29. Птахи

Клас Птахи об'єднує  хребетних тварин,  що мешкають здебільшого в  повітряному
просторі. Їх налічують близько 8700 видів. Представниками птахів є голуби, сороки, дятли,
орли, мартини тощо, які легко літають, та нелітаючі страуси, пінгвіни, ківі.

Птахи широко розселилися по земній кулі. Вони мешкають на суші,
воді та у повітрі від Північного полюса до Антарктиди. Найбільша видова
різноманітність птахів зосереджена в тропічній зоні. Зокрема в Колумбії, їх
налічується  1,7  тисяч  видів,  в  той  час  як  в  Україні  –  лише  358  видів.
Найчисельніша серед них група птахів лісу. Гніздяться вони в дуплах, на
гілках, на землі.  Птахи відкритих місць (лугів,  степів, пустель) будують
гнізда  на  землі.  Птахи  узбережжя  гніздяться  на  скелях,  утворюючи
пташині базари. 

Покрив тіла. Тіло птахів вкрите пір'ям, шкіра під яким позбавлена залоз.  Лише над
хвостом міститься  куприкова  залоза,  що  виділяє  специфічну  жирну  речовину, якою птах
дзьобом змащує пір'я, щоб воно не намокало. 

Пір'яний  покрив  птахів  називають  оперенням.  Його  основу  складає  пір'я,  яке
утворюється з верхнього шару шкіри і за походженням є видозміненими роговими лусками
плазунів. За структурою і призначенням виділяють кілька типів пір'я (мал. 68).

Контурні  пера  забезпечують  здатність  птаха  до  польоту  і  розміщуються  по  всьому
тулубу, на крилах і на хвості.  Пера, які містяться на тулубі,  називають покривними. Вони
покривають все тіло птаха, утворюють крила і хвіст і створюють характерний «пташиний»
вигляд.  Зовні  контурне  перо  має  в  осьовій  частині  стрижень  і  опахало.  Нижня,  вільна,
частина стержня називається колодочка. 

Мал. 68. Будова пера птаха

Птахи  пристосувалися  до  повітряного  середовища  існування  завдяки  наявності  крил,
пір'яного покриву і кісток, порожнини яких заповнені повітрям.
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Ознаки будови. Розміри птахів невеликі: (найменша пташка, колібрі, має масу 1,6
-2 г), найбільшу масу мають страуси(африканський страус сягає маси 100 кг). 

Тіло птахів поділяється на голову, шию, тулуб і  хвіст. У них невелика голова,  довга
рухома шия,  компактний тулуб і  сильно  редукований хвіст. На голові  у  них є  дзьоб,  що
складається з наддзьобка та піддзьобка. Передні кінцівки перетворені на крила, а задні – на
ноги. Ноги у птахів – чотирипалі. 

Скелет птахів легкий і міцний. Його легкість зумовлена тонкими пустими всередині
кістками.  Міцність скелету досягається  шляхом зростанням окремих кісток між собою,  а
також особливим складом і  структурою кісткової тканини. Скелет складається з скелета з
черепа, хребта, передніх і задніх вільних кінцівок та поясу передніх та задніх кінцівок. 

Череп у птахів, порівняно з плазунами, має більший об’єм мозкового відділу. Кістки
його тонкі  й  зрослися  між собою.  Це надає  йому легкості  та  міцності.  По боках  черепа
розташовані великі очні ями. На щелепах знаходяться рогові чохли, які утворюють дзьоб.
Полегшення черепу надає відсутність у птахів зубів.

Хребет птахів поділяється на п’ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий
та хвостовий. Шийний відділ має від 11 до 25 рухомо з’єднаних хребців, що дозволяє птаху
повертати  голову  до  270  градусів  навколо  осі.  Грудні  хребці  зрослися  між  собою  та  з
крижовим  відділом,  тому  тулубовий  відділ  хребта  став  нерухомим  та  міцним.  До  нього
прикріплюються найпотужніші літальні м’язи. Зрослися між собою й поперекові, крижові та
передні  хвостові  хребці.  Вони  створюють  надійну  опору  для  задніх  кінцівок.  Хвостовий
відділ хребта птахів містить невелику кількість хребців і несе на своєму кінці вертикальну
пластинку – куприкову кістку. 

Птахи мають грудну клітку, утворену п’ятьма парами ребер. Значних змін, у зв’язку з
польотом,  зазнає у птахів  грудина.  Вона широка та  довга.  По її  середній лінії  проходить
високий гребінь – кіль. Це є пристосування птахів до польоту. Кіль забезпечує можливість
прикріплення потужних м’язів, які приводять у рух крило. 

Плечовий пояс у птахів має ряд пристосувань до польоту. Шаблеподібна лопатка, вільно
ковзаючи по ребрах, не стримує крило в рухах. Воронячі кістки у птахів особливо товсті та
міцні.  Вони є місцем прикріплення м’язів крила, а тоненькі ключиці,  утворюють вилочку.
Вона, подібно до пружини, зменшує тиск на скелет при роботі крил. Вільна передня кінцівка
птаха,  подібно  до  плазунів,  утворена  плечовою  кісткою,  двома  кістками  передпліччя  і
кістками кисті.  Особливо  великі  зміни  відбулись  у  будові  кисті.  Кістки  зап’ястя  і  п’ястя
зливаються в єдине утворення – пряжку. Пальців всього лише чотири. Вони мають спрощену
будову. У 1 і  3 пальця – по одній фаланзі,  а  у 2 – дві.  Такі  перетворення в будові  кисті
забезпечують міцну опору для махових пер першого порядку, на які під час польоту припадає
найбільше навантаження.

Пояс задніх кінцівок у птахів разом з поперековим і крижовим відділами та першими
хвостовими хребцями зростаються в одну кістку. Є таз. Нога птаха складається з стегнової
кістки, великої та малої гомілкових кісток, що зрослися та кісток стопи, які утворюють цівку.
У більшості птахів – 4 пальці, з яких один спрямований назад. Нога птахів пристосована до
довготривалого  перебування  їх  на  деревах.  Через  всю  кінцівку  від  стегнового  м’яза
проходить  сухожилля.  Коли  птах  засинає  він   присідає  на  ноги.  При  цьому  сухожилля
підтягує пальці, закріплюючи його на гілці. 

М’язи  у  птахів  краще  розвинені  ніж  у  плазунів.  Найбільшого  розвитку  досягають
великі грудні м’язи, які прикріплені до грудини та кіля і  служать для опускання крила, а
також підключичні м’язи, що піднімають крила. У птахів, що втратили здатність до польоту,
краще розвинені м’язи задніх кінцівок (страуси, кури, гусаки та ін.). 

Біологічні  особливості.  Нервова  система птахів,  порівняно  з  нервовою  системою
рептилій, значно ускладнилася. Великі півкулі переднього відділу головного мозку у птахів
більших розмірів, що пов’язано з складною поведінкою цих тварин та здатністю до умовно-
рефлекторної діяльності. Середній мозок у них має добре розвинені зорові долі, а мозочок,
порівняно з іншими хребетними, розвинений найкраще. Він забезпечує збереження рівноваги
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та точну координацію птаха під час польоту. Нюхові долі мозку у птахів розвинені слабо. У
них 12 пар черепно-мозкових нервів.

Травна система (мал. 69). Будова органів травлення також тісно пов’язана з польотом
птахів.  У  них  немає  зубів,  а  їх  функцію  частково  виконують  гострі  краї  дзьоба.  Ротова
порожнина  невелика.  Вона веде  у  глотку.Глотка переходить  у  стравохід.  У деяких  птахів
стравохід утворює розширення – зоб. Тут їжа зберігається і розм’якшується. Шлунок у птахів
складається  з  двох відділів:  переднього залозистого і  заднього мускулистого.  У  першому
відділі відбувається хімічна обробка їжі,  а в мускулистому, де містяться захоплені птахом
камінчики – механічна. Кишечник у птахів короткий, на межі тонкого і товстого відділів є 

Мал. 69 Травна, дихальна і видільна системи голуба: 1 – ротова порожнина; 2 – воло; 3 – стравохід; 4 –
шлунок; 5 – печінка; 6 – дванадцятипала кишка; 7 – підшлункова залоза; 8 – клоака; 9 – сечовід; 10 –нирки; 11 –

товста кишка; 12 – тонка кишка; 13 –повітряні мішки; 14 – легені; 15 – трахея.

сліпі випинання. У товстій кишці не нагромаджуються неперетравлені рештки їжі. Вони з
організму виводяться разом з сечею у вигляді посліду. 

Видільна система птахів представлена парними нирками. Від них відходять сечоводи,
які впадають в клоаку. Сечового міхура у птахів немає, що також полегшує вагу тіла. Сеча у
птахів дуже високої концентрації, оскільки посилений обмін речовин. Вона містить сечову
кислоту і має вигляд кашкоподібної маси, яка викидається разом з послідом через клоаку. 

Кровоносна система (мал. 70). Птахи, подібно до плазунів і амфібій, мають два кола
кровообігу. На відміну від них, у птахів чотирикамерне серце. У ньому наявні два шлуночки
та  два передсердя. У правій частині серця птахів концентрується  венозна кров, а в  лівій –
артеріальна. Отже, кров не змішується ані в серці, ані в судинах. Від серця відходить лише
права дуга аорти (ліва редукована). Вона переходить у спинну аорту та   живить усі органи
тіла. Ці ускладнення в будові серця значно підвищили організацію птахів і привели до появи
у птахів сталої температури тіла.

Мал. 70. Кровоносна система голуба: 1 – мале коло кровообігу; 2 – серце; 3 – велике коло кровообігу; 4 –
правий шлуночок; 5 – лівий шлуночок; 6 – праве передсердя; 7 – ліве передсердя.

Птахи – теплокровні тварини. Органи і тканини у птахів отримують чисту артеріальну
кров, що сприяє посиленому обміні речовин і забезпечує постійну високу температуру тіла
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(38–42 °С). 
Дихальна система птахів  зазнала ряду змін у  зв’язку з  пристосуванням до польоту.

Вона  представлена  добре  розвиненими  дихальними  шляхами,  легенями  та  повітряними
мішками. Дихальні шляхи починаються щілиною в горлі й ведуть до трахеї, верхня частина
якої називається гортанню. У нижній частині гортані розташовані голосові зв’язки. Нижня
гортань  характерна  тільки  для  птахів.  Вона  пов’язана  з  їхньою унікальною здатністю до
співу.  Трахея  продовжуються  у  два  бронхи,  які  ведуть  до  легень.  Легені  у  птахів  не
мішкоподібні,  як  у  плазунів,  а  являють  собою  губчасті  утворення,  в  яких  гілчасто
розгалужуються  бронхи.  Бронхи  сліпо  закінчуються  бронхіолами,  які  густо  обплетені
капілярами.  Тут  відбувається  газообмін.  Великі  розгалуження  бронхів  сполучені  також  з
повітряними мішками.  Повітряні  мішки лежать  в  порожнині  тіла  птаха між внутрішніми
органами, а деякі пов’язані з кістковими порожнинами. Їх у птаха дев’ять: чотири парні та
один  непарний.  Ці  мішки  зменшують  масу  птаха  та  знижують  температуру  тіла  під  час
польоту.  Крім  того,  повітряні  мішки  зменшують  тертя  між  окремими  органами.  Однак
головна їх функція – участь в диханні під час польоту. 

Органи чуттів. У птахів дуже добре розвинені органи зору. Кожне око у птахів має своє
поле  зору,  бінокулярний  зір  складає  лише  20%.   Ви  звернули  увагу,  коли  птах  щось
роздивляється,  він  повертає  голову набік.  Бінокулярний  зір  властивий  ссавцям.  При  цьому
обидва ока створюють одне зображення. Птахи володіють винятковою гостротою зору. Око у них
має  подвійну  акомодацію  (від  лат.  “акомодатіо”  –  пристосування).  Кришталик  ока  здатний
змінювати не тільки свою кривизну, а також відстань до сітчатки. Завдяки цьому, очі птаха добре
бачать далеко і близько. Крім того, птахи дуже добре розрізняють кольори. Слух у птахів дуже
тонкий. Орган слуху у них утворений внутрішнім, середнім і зовнішнім вухом.  Зовнішнє вухо
має слуховий прохід і закінчується  барабанною перетинкою. Середнє, подібно до плазунів та
земноводних, з однією слуховою кісточкою. У внутрішньому вусі знаходиться слуховий равлик і
орган рівноваги. Орган нюху у птахів розвинений слабо.

Птахи – група хребетних тварин, пристосованих до польоту. У зв'язку з цим
їхні  кінцівки  перетворилися  на  крила,  з'явився  пір'євий  покрив,
видозмінилися задні кінцівки. Скелет птахів характеризується полегшеною
будовою  (є  порожнини  у  трубчастих  кістках),  а  мускулатура  –розвитком
м'язів, що забезпечують політ.

Оперення – пір’яний покрив у птахів.

1. Яких тварин відносять до птахів? 2. Що являють собою зовнішні покриви
тіла птаха? 3. Яка будова контурного пера? 4. Які особливості будови грудної
клітки птаха? 5. Які особливості будови скелета кінцівок птахів і чим вони зу-
мовлені? 6. Назвіть ознаки пристосування птахів до польоту? 

§ 30. Розмноження і розвиток птахів

Розмноження.  Особливістю статевої системи самки є розвиток лише лівого яєчника, до
якого  підходить  яйцепровід.  Саме  в  яйцепроводі  відбувається  запліднення  яйця  і  його
формування. Статеві органи самця – це пара бобоподібних сім'яників, які розміщуються біля
нирок.  Від  сім'яників  відходять  два  сім'явивідних  канали,  що  так  само,  як  яйцепровід  у
самки, відкриваються в клоаку.

Яйця (мал.  71) в птахів дуже великі,  що пов'язано з наявністю в них великої  кількості
поживних речовин, необхідних для розвитку зародка.
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Мал. 71. Будова яйця

Запліднення  яйця  відбувається  в  яйцепроводі  самки  ще  до  того,  як  воно  почне
покриватися  білком і  шкаралуповою оболонкою.  Відкладені  яйця  вже містять  зародковий
диск,  що завжди знаходиться на спрямованому догори боці  жовтка.  Жовток підвішений у
центрі яйця за допомогою спеціальних канатиків. Якщо канатик обривається, жовток втрачає
фіксоване положення і  бовтається по шкаралупи,  утворюючи повітряну камеру із запасом
повітря для першого вдиху пташеняти.

Гніздування й насиджування. Кількість яєць у кладці птахів різних видів коливається
від 1–2 до 20–26. Серед дрібних птахів найбільше яєць відкладають синиці – двічі на рік по
8–14 штук. Горобці, мухоловки, ластівки, дрозди звичайно відкладають по 5–6 яєць, крячки і
кулики – по 3–4, а великі й хижі птахи: орли, яструби та шуліки – по 2 яйця. 

Головна  умова  гніздування  –  створення  постійної  і  доволі  високої  температури
всередині яєць. Тільки у такому разі можливий розвиток зародка птаха. 

У  різних  птахів  тривалість  насиджування  яєць  різна:  у  дрібних  птахів  (синиць,
горобців, славок) не більш як 14 днів, у великих птахів (куликів, мартинів, качок) – близько
20–30 днів, а в орлів – до 40. Найтриваліше насиджують яйця пінгвіни – 60–70 днів.

Розвиток.  За характером
постембріонального розвитку  птахи
поділяють  на  дві  групи: нагніздні  та  виводкові.
Пташенята  нагніздних птахів  вилуплюються з
яєць  безпорадними,  часто голими,  без  пір'я  і
майже  без  пуху,  у  них закриті  очі  й  вушні
отвори,  а  також  нестала температура  тіла,  тому
протягом  трьох  днів  самка обігріває  їх  теплом
власного тіла. На 4–5 день у них починає відростати
пір'я і відкриваються очі,  на  10–14  день
вони  можуть залишати  гніздо  і
пурхати  з  гілки  на гілку.  Весь  цей  час
батьки інтенсивно годують пташенят, а вночі зігрівають. У 20-денному віці пташенята горобців,
синиць,  ластівок,  дроздів  починають  літати,  а  коли  їм  виповнюється  місяць,  вони  здатні
самостійно знаходити корм.

Пташенята виводкових птахів вилуплюються з яєць досить розвиненими і готовими до
самостійного життя.  Ще в зародковому стані  вони починають  попискувати  зі  шкаралупи,
«спілкуючись з мамою». З перших днів виходу з яйця пташенята мають відкриті очі, їх тіло
вкрите  пухом.  Вони  здатні  бігати  і  навіть  самостійно  відшукувати  корм,  а  каченята  та
гусенята – ще й плавати. Невдовзі після вилуплення пташенята залишають гніздо і прямують
за матір'ю, утворюючи виводки. 

Розмножуються  птахи  статево,  запліднення  у  них  внутрішнє.  Подібно  до
плазунів  вони  відкладають  яйця.  Розвиток  складається  з  двох  етапів:
розвиток  зародка  всередині  яйця  і  розвиток  пташеняти.  За  характером
розвитку пташенят поділяють на нагніздних та виводкових.

1.  Які  особливості  будови  статевих  органів  у  птахів?  2.  Які  особливості  шлюбної
поведінки птахів? 3. Яка будова пташиного яйця? 4. Чому птах насиджує яйця? 5. Чим
різняться пташенята нагніздних і виводкових птахів? 6. Поміркуйте, чому інкубація яєць
плазунів  відбувається  при  температурі  навколишнього  середовища,  а  яйця  птахів

потребують відповідного обігрівання?

§ 31. Різноманітність птахів

Надряд Пінгвіни (мал. 72) включає 16 видів птахів, у яких замість крил
– ласти, покрив утворений дрібними пір'їнами без опахал.
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Мал. 72. Пінгвіни

У  пінгвінів  добре  розвинені   грудні
м'язи,   які   прикріплюються   до   міцного
кіля. Скелет доволі важкий, бо їх кістки,
на відміну від кісток літаючих птахів, не
мають повітряних порожнин. Найбільші
серед   пінгвінів   –  імператорський  та
королівський–   заввишки   до   одного
метра,   а  найменший   –  малий  пінгвін–
близько   40   см.   На   суходолі   пінгвіни
пересуваються   незграбно,
перевалюючись   з  ноги  на  ногу.  В  разі
небезпеки вони лягають черевом на сніг
і   швидко   ковзають,   загрібаючи   його
крильми  й  лапами.  Пінгвіни  не  вміють

літати й бігати, але прекрасно почуваються у воді, де полюють на дрібну рибу
і  головоногих  молюсків,  пірнаючи  за  ними.   Імператорський  пінгвін  здатний
пірнати на глибину понад 200 метрів!

Пінгвіни  поширені  на  узбережжі  Антарктиди,  на  південному  узбережжі
Австралії,   Африки,  Південної   Америки   і  Нової   Зеландії,   де   вони  живуть
багатотисячними, а іноді й мільйонними колоніями. 

За останні 200 років полювання на пінгвінів та збирання яєць призвели
до   значного   зменшення   кількості   окремих   їх   видів,   зокрема   королівських
пінгвінів, чисельність яких скоротилася в сотні разів. Нині завдяки охоронним
заходам становище дещо поліпшується.

Надряд  Безкільові  об'єднує  птахів  дуже  великих  птахів,  які  не  мають
грудного кіля, махових пер, полегшеного скелета і не здатні літати. Цікаво,
що ці птахи походять від тих давніх птахів, які ніколи не вміли літати.Надряд
складається з чотирьох рядів, що налічують 10 видів птахів. Це страуси, ківі.

Африканський   страус  –   найбільший   сучасний   птах,   розміри   якого
близько 2,7 м, а маса – до 90 кг. Страус бігає так швидко, що вершник на коні
не  спроможний  наздогнати  його.  Птах  розвиває  швидкість  до  70 км/год,  а
довжина його кроку сягає 5 метрів. Страуси поширені в африканському степу
– савані.  Звичайно  вони  пасуться  разом  зі  стадами  антилоп   і  зебр.  Колись
африканський  страус  був  поширений   і  в  Південній  Азії  та  Китаї,  а  до  того
часу, як з'явилася людина,– і на самому півдні України, де тепер птах живе в
степовому заповіднику АсканіяНова.

Птахи, що належать до надрядів Пінгвіни та Безкільові птахи, немають
махових пер, полегшеного скелета і кіля, тому не здатні допольоту.

До  надряду   Кільогруді  належать   8600   видів   літаючих   птахів,   які
здатність до польоту, мають крила з маховими перами та кіль на груднині.

Ряд  Гусеподібні (мал.  73)  об'єднує  виводкових  водоплавних  птахів  з  довгою  шиєю,
пласким широким дзьобом і перетинкою, що сполучає три пальці. Це всім добре відомі гуси,
лебеді та качки. Живляться вони рибою, водяними безхребетними, молюсками, рослинами і
дрібними наземними тваринами.

Серед качок,  що гніздяться на території  України, є крижень, чирок тріскунок, нирок
червоноголовий. У  деяких  місцевостях  на  великих  болотах  живуть гуска  сіра та лебідь
шипун. Окремі види гусеподібних є рідкісними тваринами, що потребують суворої охорони.
До них належать червоновола казарка, лебідь малий, гоголь та савка.  Савка – це качка, яка
все своє життя проводить на воді і майже не літає. Найцікавішою її особливістю є те, що у
другій половині інкубаційного періоду вона не насиджує яйця, а розвиток зародка триває.
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Виявляється,  дуже  великим  яйцям  достатньо  тієї  кількості  тепла,  яку  вони  одержали  на
початку розвитку зародка.

Мал. 73. Ряд Гусеподібні

Ряд Лелекоподібні пристосувалися до життя на мілководді та болотах. Вони мають довгі
ноги  з  широко  розставленими  пальцями.  Живляться  рибою,  пуголовками,  жабами,  іноді
гризунами та великими комахами. Пташенята в них з'являються на світ голими і безпорадними.
На території  України гніздяться  чапля сірата чапля велика біла,  водяний бугай та  бугайчик,
лелека білий (чорногуз).  Кілька видів перебувають на межі зникнення і занесені до Червоної
книги України. Це чапля жовта, ковпик і коровайка (два останніх види – родичі  ібіса), а також
лелека чорний, який,  на  відміну від  білого,  гніздиться  подалі  від  людини – у  глухих лісах
Полісся.

Ряд  Журавлеподібні об'єднує  доволі  різноманітних  за  будовою  і  способом  життя
виводкових птахів зі стрункими довгими ногами та гострим дзьобом. Усі вони здатні швидко
бігати. Журавлеподібних поділяють на три групи: журавлі, пастушки і дрохви. На території
нашої країни гніздяться представники всіх трьох груп.

Журавлі  зовні  нагадують  лелек,  але  відрізняються  від  них  формою дзьоба,  довшою
шиєю і  наявністю  на  голові  яскраво  забарвлених  ділянок  голої  шкіри.  Журавель  сірий і
журавель-красень степовий належать до рідкісних видів і потребують охорони.

Ряд Соколоподібні. До нього належать птахи-хижаки, що добувають їжу вдень: соколи,
яструби, шуліки, орли. Вони полюють на різноманітних хребетних тварин: риб, ящірок, змій,
птахів і середніх за розмірами ссавців, а також на комах. Найбільші хижі птахи – грифи –
живляться  мертвечиною.  Характерною  особливістю  зовнішньої  будови  хижих  птахів  є
наявність сильного загнутого крючком дзьоба, міцних пальців із гострими кігтями.

В Україні охороняються законом 20 видів хижих птахів із 33, що живуть на її території.
До  того  ж  орел  беркут,  орел  могильник,  сокіл  сапсан,  сокіл  балабан,  стерв'ятник,  сип
білоголовий і чорний гриф перебувають на межі зникнення.

Ряд Совоподібні (мал. 74) об'єднує нагніздних птахів, які мають короткий гачкуватий дзьоб
і лапи з гострими кігтями. Завдяки відмінному слуху і гострому зору сови ведуть нічний спосіб
життя, полюючи на дрібних ссавців та птахів, що сплять.

Вухата сова – найпоширеніша в Україні сова, живе в лісах, парках, лісосмугах, займає
покинуті гнізда сорок, ворон або хижих птахів. Її відмітною ознакою є наявність великих
пір'яних вушок.  Сіра сова частіше за інших сов живе в парках великих міст і  не відлітає
взимку  на  південь.  Своїми  чорними  очима  вона  відрізняється  від  інших  сов,  що  мають
яскраво-жовті очі.
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Мал. 74. Ряд Совоподібні

Ряд  Куроподібні  об'єднує   своєрідних   птахів,  що  мають   сильні   ноги   з
міцними кігтями, пристосованими для риття, короткий злегка зігнутий дзьоб і
короткі широкі крила. Усі куроподібні належать до виводкових птахів. Живуть
у лісах, на луках, полях. Трапляються навіть у тундрі. Куроподібні – сухопутні
птахи.  До цього ряду належать відомі тропічні птахи: павич, індик, цесарка.  На
території  України  живуть глухар,  тетерук,  рябчик,  куріпка сіра,  перепілка звичайна  і
фазан.

Ряд  Горобцеподібні  –  найчисельніший  за  кількістю  видів:  понад  5000 з
8600 видів цих відомих птахів поширені по всій земній кулі.

Підряд  Співочі  птахи,   що  становить  переважну  частину  видів  цього
ряду,   об'єднує   близько   4000   видів   птахів.   Найхарактернішою   ознакою
співочих  птахів   є   складна   будова   голосового   апарату,   завдяки  чому   вони
здатні видавати мелодійні трелі або кричати й каркати.

Родина   Ластівкові  об'єднує   птахів,   які   зовні   й   за   способом   життя
нагадують стрижів, проте не мають з ними ніяких споріднених стосунків. На
території нашої країни поширені сільська ластівка, міська ластівка, берегова
ластівка.

Родина Дроздові  –  одна з найчисельніших родин співочих птахів фауни
України. До неї належить дрізд чорний, який живе в парках міст і передмісті.
Дрозди влаштовують великі, скріплені ґрунтом гнізда в густому чагарнику. До
цієї родини належить  соловей. Його  спів усім  відомий  багатством приємних
тонів.

Родина  В'юркові  –   численна   група  співочих  птахів,  до  якої  належать
зяблик,   зеленяк  і  коноплянка,  що   живуть   у   промислових   містах.   Вони
оселяються  у  великих  парках,  гніздяться  навіть  на  поодиноких  деревах   і  в
чагарниках. 

Родина Ткачикові  об'єднує птахів, які переважно живуть у тропіках. На
території нашої країни трапляються два види цієї родини: горобець домовий
та горобець польовий, прикрашений чорною цяточкою на щоці.

Родина Шпакові.  Типовий представник цієї родини – шпак звичайний, у
якого оперення чорне з металевим полиском і дрібними світлими цяточками.
Оселяється в шпаківнях, проте здебільшого гніздиться в дуплах дерев у парках
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і різних посадках. 
Родина Справжні синиці.  До неї належать птахи, які гніздяться в дуплах.

Це синиця велика – птах з чорною шапочкою і краваткою. Живе здебільшого в
парках. Як і решта співочих птахів, мостить затишне гніздо, але не на гілках
дерев, а в дуплах чи шпаківнях. Часом вона влаштовується у нетрадиційному
для   інших   птахів   притулку:   поштовій   скриньці,   металевій   трубі,   щілині
будинку, старому черевику.

       1                                                2                                                        3
Мал. 75. Родина Воронові

Представники  родини  Воронові(мал.  75) –   також  співочі  птахи.  Гнізда
воронових:  ворони сірої  (1), грака  (2), галки, сойки, сороки  (3)  – лише зовні
справляють   враження   неохайних   та   незатишних   (самі   палки   й   гілки).
Усередині   гніздо   гладеньке,   зручне,   вимащене   глиною   і   вистелене   сухою
вовною,   ватою   та   папірцями.  Ці   розумні   птахи   останнім   часом   засвоїли
досягнення технічного прогресу: жодна сорока чи ворона в місті нині не будує
гніздо без дроту.

Птахи   –   дуже   різноманітна   група   хребетних   тварин,   які
різняться   способом   живлення,   розміром,   характером
сезонних   міграцій,типом   розвитку   пташенят   і   здатністю

влаштовувати  гнізда. Понад  половину  всіх  видів  птахів  належать  до
ряду Горобцеподібні.

 1. Назви загальні ознаки кільогрудих птахів. 2. Чому свійські качки й гуси не
вміють  літати?  3.  Чому  хижі  птахи  стали  рідкісними?  Як  запобігти  їх
зникненню?  4.  Чому  ворона,  яка  не  дуже  милозвучно  каркає,  належить  до
співочих птахів? 5. Чому птахів ряду Лелекоподібні називають ще голінастими?

6. Чому більшість видів птахів, поширених на земній кулі, належить до ряду Горобцеподібні?
7. У чому полягають особливості будови пінгвінів? 8. Завдяки чому пінгвіни за температури
навколишнього середовища –50 °С здатні насиджувати яйця і виводити потомство? 9. Назви
особливості будови безкільових птахів.  10.  Що подібне і  що відмінне в будові та способі
життя пінгвінів і безкільових птахів?

Якщо  тобі  доведеться  опікуватися  пташкою,  з'ясуй,  комахоїдним  чи
зерноїдним  є  твій  вихованець.  Найкраще  –  звернутися  за  порадою  до
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фахівця.  Проте  насамперед  птаха  треба  напоїти  водою.  Якщо  птах  такий  слабкий,  що
неспроможний самостійно пити.

Зерноїдного птаха годувати легко – достатньо купити спеціальну кормову суміш для канарок.
А от з комахоїдним необхідно давати мурашині «яйця», борошняних червів, подрібнену пісну
яловичину, яловиче серце, круто зварені яйця. Знесиленому птахові їжу слід вкладати в дзьоб
пінцетом, а якщо він не ковтає, дати йому піпеткою крапельку води.

Маленький і тендітний птах їсть на диво багато. Доведеться годувати свого вихованця кожні
годину-півтори. І ще запам'ятайте: біля птаха завжди має стояти мисочка зі свіжою водою.

Найкраще утримувати вдома папужок та  канарок.  Добре приживаються також чиж і
щиголь, снігур і зяблик, коноплянка і чечітка. А шпака навіть називають «собакою бідняка»,
бо він надзвичайно відданий своєму хазяїнові.

Якщо ти завів птаха,  запам'ятай,  що до кормової  суміші,  яку ти придбав у магазині
(вона звичайно складається з проса і канаркового насіння, іноді з додаванням насіння рапсу,
свиріпи,  подрібненого  соняшника),  неодмінно  треба  додавати  свіжу  зелень,  фрукти,  сир,
ягоди, круті яйця, інколи корисно змочувати ці ласощі краплиною риб'ячого жиру.

§32. Ссавці

Ссавці,  або  Звірі,–  це  теплокровні  хребетні  тварини,  які  вигодовують  своїх  малят
молоком.  Вони опанували всі середовища існування: живуть на землі і в товщі ґрунту, на
деревах, у прісній і морській воді, пристосувалися до повітряного простору.

Клас Ссавці налічує понад 4500 видів тварин. До нього належать такі тварини, як
кажани, кроти, зайці, миші, носороги, коні, мавпи, і вид Людина розумна.

Завдяки   теплокровності   та   високому   рівню   організації,   ссавці
поширилися   по   Землі   від   тропіків   до   високих   широт.   На   узбережжі
Антарктиди зустрічаються тюлені, до північного полюса проникають ластоногі
та  китоподібні.  В  Арктиці  поширені  білі   ведмеді,  проникають   сюди  песці,
північні   олені.  Багато   видів   ссавців   пристосувалися   до  життя   у   пустелях
(верблюди,  тушканчики,  піщані  ховрахи  та   ін.).  Для  ссавців  характерне  не
лише зональне, але й вертикальне поширення. Так, вовки у горах ТяньШаню
піднімаються на висоту до 7000 м, козуля в Карпатах – до 1700 м, а снігова
полівка – до 2000 м. Серед ссавців є тварини, які ведуть наземний, деревний,
підземний, водний спосіб життя, деякі проявляють здатність до польоту.

Ссавці   різноманітні   за   розмірами.  Найменша   серед   них   –   карликова
білозубка (довжина тіла 3,8 см і маса 1,5 г), найбільший – синій кит (довжина
33 м, маса 150 т). 

Тіло цих тварин складається з голови, тулуба і вільних кінцівок. У ссавців
тулуб   видовжений,  добре   виражена  шия,  що   забезпечує  рухомість   голови,
хвіст та 2 пари п’ятипалих кінцівок. 

Шкіра  у  ссавців  міцна  та  еластична.  Вона  складається   з  двох  шарів:
епідермісу   та   власне   шкіри   (дерми).   Епідерміс   утворює   функціонально
різноманітні похідні: волосяний покрив, кігті, нігті, копита та ін.

Волосяний покрив – характерна ознака представників класу Ссавці. Його
відсутність   у   деяких   видів   –   вторинне   явище.  Волосяний   покрив   відіграє
важливу  роль  у  терморегуляції,   зменшує  випаровування   вологи   з  поверхні
тіла, пом’якшує механічні впливи, зумовлює забарвлення тварин. Волосяний
покрив  має   волосся.    Волосина  має   стовбур   та   корінь,   який  міститься   у
волосяній  сумці.  Здебільшого  у  звірів  волосся  густе  й  утворює  хутро.  Хутро
складається з довгого і товстого волосся – ості та короткого і м’якого – пуху.
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Мал. 76. Будова скелета вовка

Щетина свиней та голки їжаків, дикобразів та єхидни – видозмінене остьове
волосся. Звірям властиві  періодичні  линьки, під час  яких старий волосяний
покрив замінюється новим. Пальці ссавців закінчуються роговими утворами –
кігтями,   нігтями,   копитами.   Вони   захищають   фаланги     пальців   від
пошкоджень   і   є   знаряддям   нападу,   захисту,   риття.   У   деяких   ссавців
розвиваються роги. До шкірних залоз ссавців належать потові, сальні, молочні
й пахучі. Потові залози, що виділяють на поверхню  шкіри  піт, мають  певне
значення у терморегуляції.

Сальні  залози  протокою  відкриваються,  здебільшого,  у  волосяну  сумку.
Секрет  цих  залоз  змащує  волосся,  завдяки  чому  воно  стає  еластичним   і  не
намокає. Пахучі залози виділяють речовини, що служать для захисту, мічення
території  та   ін.  Молочні  залози  – видозмінені  потові.  Їх  секретом  є молоко,
яким ссавці вигодовують своїх малят.

Ознаки  будови.  Скелет  ссавців  (мал.  76),  як  і  скелет  інших  чотириногих  хребетних,
представлений трьома відділами: скелетом черепа, хребтом і скелетом кінцівок.

Череп складається з кількох десятків кісток, що зрослися. Єдина рухома кістка в ньому –
нижня щелепа. Осьовий скелет утворюється з хребта та грудної клітки. Хребет поділяється
на п'ять відділів: шийний, спинний, поперековий, крижовий і хвостовий. Шийний відділ у
переважної більшості ссавців складається із 7 хребців.

Грудний  відділ  налічує  12  хребців.  До  всіх  грудних  хребців  прикріплюються  ребра.
Частина ребер зростається  з  грудниною,  утворюючи грудну клітку – надійний захист для
внутрішніх органів: серця і легенів.

У поперековому відділі хребта є б міцних хребців. Крижовий відділ хребта найкоротший,
але надзвичайно міцний. Його складають лише 3 хребці, які зрослися між собою і з двома
хвостовими  хребцями,  утворюючи  крижі.  Завдяки  особливій  міцності  крижі  утримують
кістки нижнього поясу кінцівок, на які у ссавців припадає найбільше навантаження.

Хвостовий  відділ  налічує  20  хребців.  Пояс  передніх  кінцівок  представлений  парними
кістками – лопаткою та ключицею. До них прикріплюються парні кістки передніх кінцівок:
плечова, що утворює плече, ліктьова та променева, які складають передпліччя, а також дрібні
кістки кисті.

Пояс  задніх  кінцівок  представлений  трьома  парними  тазовими  кістками,  що  зрослися.
Задні  кінцівки  складаються  з  таких  парних  кісток:  стегнової,  великогомілкової  та
малогомілкової,  а  також  дрібних  кісток  стопи.  Великогомілкова  та  малогомілкова  кістки
утворюють гомілку (мал. 76).

Зуби ссавців складаються з особливої речовини – дентину і зовні вкриті емаллю. Вони
містяться в спеціальних лунках щелепних кісток і мають корені. Зуби ссавців різні на вигляд
і виконують різні функції. Передні зуби – різці – призначені для відкушування і подрібнення
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кісток. З обох боків від них розташовані ікла, які допомагають захоплювати, утримувати та
умертвляти здобич. Кутні зуби розміщені по боках щелеп, ними жують і подрібнюють їжу. 

Ссавці  –  це  теплокровні  хребетні  тварини.  Для  них  характерним  є
вигодовування малят молоком, розташування кінцівок під тулубом, наявність
діафрагми, чотирекамерного серца. Шкіра ссавців має добре розвинені залози

(потові, сальні, молочні та пахучі). 

Плацента – орган, що зв’язує організм дитини й матері у ссавців. У плаценті
переплітаються кровоносні судини дитини й матері.

1. Назви тварин, яких об’єднано у клас Ссавці. 2. Що являють собою покриви тіла
ссавців? 3. Які залози містяться на шкірі ссавців? 4. Поміркуй, чи зовнішня будова
ссавців відповідає їхньому способу життя? 5. Які зуби мають ссавці? 6. Які ознаки

будови характеризують ссавців? 7. Яка будова скелету ссавців? У чому відмінність скелетів
ссавців і птахів?

§33. Біологічні особливості ссавців

Травна система ссавців (мал. 77) розпочинається ротовою порожниною, розміщеною
між м'ясистими губами і  щелепами.  На щелепах містяться  зуби.  Згори ротова порожнина
обмежена піднебінням, з боків – м'якими мускулястими щоками, а на дні її знаходиться язик.
Язик  бере  участь  у  пережовуванні  й  ковтанні  їжі,  а  також  є  органом  смаку.  У  ротову
порожнину  відкриваються  протоки  слинних  залоз,  які  продукують  слину, призначену  для
змочування й часткового перетравлення їжі.

За  ротовою  порожниною  розташована  гортань,  яка  відкривається  в  глотку,  що
переходить у стравохід.  У черевній порожнині стравохід з'єднується зі шлунком, котрий у
вовка  складається  з  одного  відділу.  Зі  шлунка  виходить  дванадцятипала  кишка,  в  яку
впадають протоки травних залоз: печінки та підшлункової залози.

Кишечник вовка має тонку, товсту та пряму кишки, закінчується анальним отвором.

Мал. 77. Травна система ссавців

Видільна система ссавців подібна до видільної системи плазунів.
Дихальна система. Дихальні шляхи ссавців починаються носовою порожниною, за якою

йдуть  носоглотка,  гортань,  яка відкривається  в  трахею.  Щоб їжа з  гортані  не  потрапляла  у
трахею, вхід до неї під час ковтання закриває спеціальний хрящ. Трахея переходить у бронхи, які
розгалужуються  на  дрібніші  гілочки  –  бронхіоли.  Легені  ссавців  мають  комірчасту будову і

99



складаються з дуже дрібних пухирців – альвеол, у стінках яких проходять капілярні судини. Саме
тут  відбувається  газообмін  між кров'ю і  навколишнім  середовищем:  кров,  яка  рухається  по
капілярах, віддає вуглекислий газ повітрю, що під час вдиху надходить в альвеоли, і збагачується
киснем.

Кровоносна система ссавців (мал. 78) представлена двома колами кровообігу: великим
і  малим.  Серце  у  вовка  чотирикамерне.  Велике  коло  кровообігу  починається  з  лівого
шлуночка серця  аортою,  яка розносить  артеріальну  кров по всьому організму. Мале коло
кровообігу починається з правого шлуночка серця легеневою артерією. По ній кров іде до
легенів,  де віддає вуглекислий газ,  збагачується киснем і  повертається по венах до лівого
передсердя.

У ссавців різних видів серце б'ється з неоднаковою частотою. Чим дрібніша тваринка,
тим частіше в неї серцебиття, а у великих звірів серце б'ється повільно. Наприклад, у бика
відбувається 40–45 серцевих скорочень за хвилину, у вівці – 70–80, у собаки – 100–130, а в
миші  –  500–600.  Серце  кажана  під  час  зимової  сплячки  скорочується  лише  1–2  рази  за
хвилину.

Високий рівень розвитку кровоносної і дихальної систем ссавців забезпечує відповідну
інтенсивність обміну речовин. Тому температура тіла у вищих ссавців стала і доволі висока,
хоча й нижча, ніж у птахів. Зокрема температура тіла вовка – +38 °С.

Мал. 78. Кровоносна система ссавця

Нервова система. Головний мозок ссавців складається з тих самих п'яти відділів, що й
мозок решти хребетних тварин. Відрізняється він лише значним розвитком великих півкуль пе-
реднього  мозку  (що  зумовлює  високий  ступінь  розвитку  інтелекту  ссавців)  і  збільшенням
розмірів мозочка (що забезпечує здатність до тонкої координації рухів). Ці відділи головного
мозку  такі  великі,  що  прикривають  інші  три  відділи:  проміжний,  середній  та  довгастий.
Зовнішній шар нервових клітин великих півкуль  – це так звана кора великих півкуль.  Щоб
збільшити розміри кори і при цьому запобігти перетворенню ссавця на власника такої величезної
голови, яку йому не під силу носити, природа знайшла доцільне вирішення цієї проблеми: по-
верхня кори півкуль переднього мозку збільшується за рахунок мозкових звивин. Чим більше
звивин, тим більша площа кори великих півкуль мозку, а отже, вищий інтелектуальний розвиток
ссавця. Вовк, подібно до більшості ссавців, має шість органів чуття: органи зору, слуху, нюху,
смаку, дотику і рівноваги.

Органи  чуттів. Перевага  зору  ссавців  полягає  в  тому, що  на  кожний  об'єкт  вони
дивляться одночасно обома очима, а тому бачать усі предмети об'ємними.

Ссавці  мають  найдосконаліший  слух  з-поміж  усіх  тварин.  Окрім  внутрішнього  та
середнього вуха, вони мають зовнішнє вухо і хрящову вушну раковину.

Нюх у ссавців розвинений добре. За його допомогою звір здатний вільно орієнтуватися
в темряві,  відшукувати  їжу або  самку в  період розмноження.  Органами дотику ссавців  є
вібриси – спеціальні дотикові волосини, що містяться на морді.
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Статева  система самки  ссавців  складається  з  матки,  парних  яєчників  та  парних
яйцепроводів. Матка – м'язовий орган, в якому відбувається внутрішньоутробний розвиток
зародка.  У  більшості  видів  ссавців  під  час  розвитку  зародка  в  матці  самки  утворюється
плацента  –  особливий  орган,  у  якому  переплітаються  кровоносні  судини  материнського
організму і зародка. Завдяки такому тісному зв'язку кровоносних судин, плід дістає з крові
матері поживні речовини та кисень, а віддає непотрібні продукти обміну речовин.

Яєчники  –  органи,  в  яких  дозрівають  яйцеклітини.  Яйцепроводи  –  шляхи,  по  яких
яйцеклітина потрапляє з яєчника до матки.

Статева  система самця  представлена  сім'яниками,  у яких  відбувається  формування  і
дозрівання  чоловічих  статевих  клітин  –  сперматозоїдів.  По  сім'япроводах  статеві  клітини
виводяться назовні.

У більшості ссавців сезону розмноження передує період шлюбних ігор, так званий гін.
Особливо складні  форми шлюбної поведінки властиві  великим звірам. Вони влаштовують
справжні турніри, під час яких виявляються найсильніші самці.

Усі вищі ссавці мають плаценту. З плодом плацента з'єднується пуповиною, по якій від
організму матері до плоду надходять поживні речовини і кисень.

Ссавці  вигодовують  своїх  малят  молоком.  Молоко  містить  речовини,  необхідні  для
росту й розвитку маляти.

Індивідуальний розвиток  ссавців  – це  розвиток  зародка всередині  організму  самки і
розвиток  маляти  поза  ним.  Фізіологічний  стан  організму  самки  в  період розвитку  плода
називається  вагітністю.  Термін  вагітності  у  різних  ссавців  різний.  Так,  у  самок  мишей
вагітність  триває  лише  20  днів,  у  великих  гризунів,  наприклад бабака  степового –  40,  у
лисиці звичайної – 52, у благородного оленя – 270, а в африканського слона – до 700 днів.

Усіх  ссавців  за  ступенем  розвитку  новонароджених  малят  та  їх  здатністю  до
самостійного життя поділяють на дві групи. Першу групу становлять звірі, малята яких не
здатні до самостійного життя. Вони з'являються на світ голими, а в багатьох звірів – сліпими,
і  вміють  лише  смоктати  молоко.  Це,  наприклад,  миші,  полівки,  пацюки,  собаки,  кішки,
кажани, мавпи. До другої групи належать звірі, малята яких майже відразу після народження
здатні  йти  слідом  за  батьками,  але  протягом  перших  двох  тижнів  живляться  тільки
материнським молоком. Це коні, верблюди, бегемоти, олені, антилопи, кити, дельфіни тощо.

Ссавці мають добре розвинені системи внутрішніх органів, що дає їм
змогу перетравлювати різноманітну їжу, підтримувати високий
рівень  обміну  речовин  і  сталу  температуру  тіла.  Завдяки
розвиненій  нервовій  системі  та  органам  чуттів  вони  добре

орієнтуються в просторі й легко добувають їжу.

Матка – м'язовий орган, в якому відбувається внутрішньоутробний розвиток
зародка.
Вагітність – фізіологічний стан організму самки в період розвитку плода.

1.  З  яких  відділів  складається  травна  система  вовка?  2.  У  чому  полягають
особливості дихальної системи ссавців? Як відбуваються вдих і видих? 3. Які
складові кровоносної системи ссавців? Чим вона відрізняється від кровоносної
системи  плазунів?  4.  Які  органи  чуття  мають  ссавці?  Які  з  них  найкраще

розвинені у вовка? 5. Які особливості розмноження та розвитку ссавців?
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Мал. 79. Підклас Першозвірі: 1 – качконіс, 2 – єхидна

§34. Різноманітність ссавців

Клас  Ссавців поділяють  на два підкласи: Першозвірі  та Справжні  звірі.
Тварини, що належать до цих підкласів, різняться характером розмноження і
способом виношування потомства.

Підклас  Першозвірі.  До   цього   підкласу   належать   тварини,   які   ніби
проміжна  ланка  між плазунами та ссавцями. Вони поєднують  у собі ознаки
плазунів,   ссавців   і  навіть   птахів.  Основною   особливістю  цього   підкласу   є
успадковані від рептилій яйцеродіння та наявність клоаки. Ці звірі, подібно до
птахів, зігрівають яйця теплом власного тіла. У них, як у всіх ссавців, наявний
волосяний покрив тіла. 

Качконіс (мал.  79,  1)  –  представник підкласу Першозвірі.  Він  має  витягнуту носову
частину морди, що нагадує дзьоб качки, густу шерсть, перетинчасті лапи і плоский хвіст. 

Качконоси поширені в Австралії.  Живуть вони на берегах водойм в глибоких норах.
Живляться  різноманітними  дрібними  безхребетними,  яких  добувають  у  воді.  На  зиму
качконоси впадають у сплячку.

Єхидна (мал. 79, 2) схожа на їжака, але в неї дуже видовжена і вузька морда, яка чимось
нагадує  зігнутий  пташиний  дзьоб.  Лапи  мають  довгі  кігті.  Крім  звичайного  волосяного
покриву, тіло єхидни вкрите гострими довгими голками. У разі небезпеки звір згортається в
клубок, наче їжак. Єхидна не має зубів, а їжу – мурашок і термітів – добуває за допомогою
видовженого  липучого  язика.  Самка  виношує  своє  єдине  яйце  у  сумці  на  череві.  Досі
невідомо, як саме єхидна кладе яйце в сумку (її лапи такі незграбні, що ними цього зробити
неможливо).  Маля,  що  вилупилося  з  яйця,  деякий  час  перебуває  в  сумці  й  живиться
материнським молоком.

Підклас
Справжні

звірі .  Цей
підклас
об'єднує
ссавців,
яким
властиве

живородіння.   Справжніх   звірів   поділяють   на   дві   групи:   Сумчасті   та
Плацентарні. Сумчасті  народжують  недорозвинених  малят   і  доношують   їх  у
спеціальній  сумці  на  череві.  У  матці  самки  такої  тварини  не  утворюється
плацента.

Сумчасті  ссавці.  У  звірів,  що  належать  до  сумчастих,  надто  короткий  період  ембріо-
нального розвитку, який завершується народженням голих, сліпих малят з недорозвиненими
кінцівками. Як не дивно, дитинча, яке щойно народилося, самостійно забирається в сумку на
череві матері, чіпляючись кігтиками за шерстяний покрив її тіла. 

Представником цієї групи тварин є північний опосум, який живе в Північній Америці. Ця
тварина зовні нагадує великого пацюка. Він веде нічний спосіб життя. Порівняно з іншими
ссавцями опосум здається повільним і нерозумним. Тварина має такий гнучкий і рухливий
хвіст, що може збирати ним сухе листя для влаштування гнізда.
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Мал. 80. Австралійські сумчасті

Мал. 81. Ряд Рукокрилі. Підряд кажани

У  Австралії  мешкають
сумчастий  вовк,  сумчастий  кріт,
сумчаста  куниця,  сумчаста  миша,
сумчастий ведмідь коала (мал. 80).

Коала (мал.  80)  нагадує
плюшевого  ведмедика:  пухнаста
шкура,  маленькі  очі,  круглі  вуха  з
китицями,  великий «шкіряний» ніс.
Чарівна  зовнішність,  спокійний
норов,  незвичайна  прихильність  у
ставленні до людини – хіба не хатній
улюбленець! Чому ж коала не стала
свійською  твариною,  як,  скажімо,

кішка?  Виявляється,  ця  тварина  може  живитися  тільки  Кенгуру (мал.  113)  –  це  група
стрибних сумчастих звірів,  які мають спільну назву. До неї належать середні  за розміром
ссавці завбільшки з кролика і великі звірі, зріст яких перевищує зріст дорослого чоловіка.

Найбільші серед сумчастих – кенгуру сірий і кенгуру рудий, які живуть в австралійському
степу невеликими стадами. У разі небезпеки кенгуру встановлюють справді світові рекорди:
стрибаючи на 10–12 м у довжину і розвиваючи швидкість до 50 км/год.

Австралійські фермери вважають, що кенгуру завдають шкоди, конкуруючи за пасовища зі
свійськими вівцями. Тому дотепер в Австралії  цілий рік дозволено полювання на кенгуру
рудого. За офіційними даними, щороку знищують близько 4 млн. особин кенгуру, зі шкіри
яких шиють кросівки.

Плацентарні ссавці. Зародок у них розвивається в матці самки, де утворюється плацента.
Плацентарні мають сталу високу температуру тіла (+36–38 "С). Вони становлять переважну
більшість нині існуючих ссавців (близько 4500 видів).

Ряд Комахоїдні об'єднує плацентарних ссавців примітивної будови. Ці тварини невеликі за
розміром,  живляться  переважно  дрібними  безхребетними  та  комахами.  Цим  пояснюється
походження їх назви. Прикметною ознакою цих ссавців є ніс, що має вигляд видовженого
хоботка, та оксамитна густа шерсть (кріт) або тверді голки (в їжака).

До ряду Комахоїдних належать родини Їжакових, Кротових та Землерийкових.
Ряд  Рукокрилі (мал.  81)

об'єднує  давніх  ссавців,  які
пристосувалися  до  вільного
польоту.  Цей  ряд  налічує
понад  900  видів
плацентарних  ссавців.  У
ньому виокремлюють  підряд
Кажани.  Кажан  має  доволі
широкий,  великий,  схожий
на  собачий,  ніс,  маленькі
широко  розставлені  очі,
великий  рот  і  великі,  трохи
прим'яті  вуха.  Головною
особливістю  кажанів  є
наявність справжніх крил та
здатність  до  тривалого

махального польоту.
«Крила  кажанів  –  це

видозмінені  передні  кінцівки.  Між  пальцями,  плечима,  тулубом  і  задніми  кінцівками
натягнута перетинка, яка збільшує поверхню крила . Кажани, як і птахи, мають кіль, до якого
прикріплюються  міцні  грудні  м'язи,  що  піднімають  крила.  Завдяки  цим  пристосуванням
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Мал. 82. Ряд Гризуни

рукокрилі  здатні  літати,  хоч  з
невеликою швидкістю (усього 20–
30  км/год.),  але  майже  так  само
віртуозно, як і птахи. 

На території України поширено
понад 20 видів кажанів.  Усі вони
потребують  спеціальної  охорони.
Звичайними видами нашої фауни є
вечірниця  руда,  нічниця  водяна,
вухань  звичайний  (цей  кажан
найчастіше  трапляється  у  містах
поблизу  житла  людини).  Багато
видів  кажанів  є  рідкісними  або
зникаючими,  до  них  належать
підковоніс  великий,  нічниця
ставкова,  вечірниця  велетенська
(мал. 81).

Ряд  Гризуни  –  найчисельніша
група ссавців.  Всюдисущі миші й
пацюки,  принадні  білки  й  соні,
стрибуни  тушканчики,  кумедні
хом'яки  і  дивовижні  дикобрази  –
це  лише  незначна  частина
гризунів.  Ряд  об'єднує  близько
2200 видів дрібних та середніх за
розміром  звірів,  що  становить
майже  половину  всіх  відомих
видів ссавців.

Ознаками,  що  допомагають  відрізнити  гризуна  від  решти ссавців,  є  відсутність  іклів  і
наявність лише двох пар розвинених різців, які ростуть упродовж усього життя.

Гризуни надзвичайно плодючі. Самка полівки сірої (мал. 83) 3–4 рази на рік народжує по
5–10 малят, які через місяць стають статевозрілими і починають розмножуватися. Отже, одна
пара полівок за сезон здатна дати початок близько 180 особинам.

Бобер європейський (мал.  82) – найбільший за розміром серед гризунів,  поширених на
території нашої країни. Він вправно плаває й пірнає. Живе у норах, які риє на березі, або
будує  з  гілок  так  звану  «боброву
хатку».  Влітку  бобер  живиться
водяною рослинністю, а взимку –
гілками та корою дерев.

Білка  звичайна (мал.  82)  живе  в  усіх  наших  лісах  і  навіть  у  великих  парках.  Вона
пристосована до лазіння по деревах, стрибання з гілки на гілку, має пухнасте хутро, довгі
вуха  і  хвіст.  Гніздо  влаштовує,  наче  птах,  високо  на  дереві.  Білка  живиться  насінням,
горіхами, жолудями, соковитими плодами, ягодами й грибами, із задоволенням поїдає комах.
Вона навіть здатна поводитись як хижак – руйнує пташині гнізда

Хом'яки – це не тільки ті короткохвості улюбленці, яких часто утримують вдома. Хом'яки,
поширені в Америці, вправно лазять по деревах. Вони нагадують довгохвостих мишей, які
живуть у наших краях. Найтиповіший представник нашої фауни – хом'як звичайний (мал.
82).

Ряд Хижі.Характерною ознакою звірів цього ряду є наявність великих іклів і кутніх зубів
із  гострими ріжучими краями,  які  називаються  хижими зубами.  За  їх  допомогою хижаки
легко подрібнюють м'ясо та кістки своїх жертв.
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Мал. 83. Ряд Хижі. Родина котячі

У  хижаків,  порівняно  з  гризунами,  рукокрилими  та  комахоїдними,  більший  розмір
переднього мозку, а великі півкулі покриті чималою кількістю звивин. 

Родина Котячі. Найвідоміший представник цієї родини – лев (мал. 83). Близько 1000 років
тому леви жили на півдні Європи і на Кавказі. Нині вони поширені в Центральній Африці та
в одному із штатів Індії. Найсильнішою кішкою вважають тигра (мал. 83). Цей звір здатний
зламати хребет буйволу, а потім тягти свою здобич кілька кілометрів.  Леопард  (мал. 83) –
сильний  та  небезпечний  для  людини  хижак,  який  вправно  лазить  по  деревах.  Звичайне
забарвлення  леопарда  –  чорні  плями  на  золотавому  тлі,  іноді  трапляються  цілком  чорні
особини – чорні пантери. Вони не є іншим видом, таке забарвлення – лише відхилення від
норми.  У  тій  самій  родині
леопардів  можуть  народитися
«братики»  й  «сестрички»  і
жовтого, і чорного кольору.

Гепард (мал.  83)  –
найспритніший  бігун  у  світі  тва-
рин.  Полюючи  на  здобич,  він
розвиває  швидкість  близько  100
км/год. 

Рись (мал.  83)  –великий лютий
хижак  з  коротким  хвостом  і
китицями  на  вухах.  На  території
нашої  країни  рись  трапляється
дуже  рідко,  лише  в  Карпатах  і
глухих лісах Полісся.

Кіт лісовий (мал. 83) – близький
родич свійської кішки. Він має таке
саме  забарвлення,  як  наша
звичайна  «мурка»,  але
відрізняється  від  неї  більшим
розміром та  дуже густою шерстю.
Ця  теплолюбна  тварина  живе  на
південному заході України.

Родина  Куницеві  об'єднує
дрібних  та  середніх  за  розміром
звірів з короткими ногами, довгим
пухнастим хвостом і густим хутром.
На  території  України ласка,  тхір
темний,  куниця  кам'яна (мал.  83)
живуть навіть поблизу житла людини.
Рідкісні  види:  горностай,  видра,
борсук – охороняються законом. 

Родина Ведмежі об'єднує
найбільших  за  розміром  хижих
тварин.  Вони  пересуваються  не
«навшпиньках»,  як  решта  хижаків,  а
спираються  на  всю  ступню.  Хвіст  у
ведмедя такий короткий,  що його не
видно під густим хутром. В Україні у
Карпатах живе ведмідь бурий.
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Мал. 84. Ряд Ластоногі

Мал. 85. Ряд Парнокопитні. Підряд Нежуйні

Велика панда (бамбуковий ведмідь) – особливий звір, який лише зовні нагадує ведмедя.
Це єдина рослиноїдна тварина ряду Хижаки, яка все життя живиться пагонами бамбука.

Родина Собачі. До неї належать хижі звірі з гострою мордою, стоячими, загостреними
вухами і довгими міцними ногами.
Ці  тварини  здатні  до  тривалого
швидкого бігу. На території України
мешкають вовк, лисиця звичайна та єнотовидний собака.

Ряд  Ластоногі об’єднує  тварин,  які  освоїли  водне  середовище  існування,  а  їхні
кінцівки перетворилися на ласти. Проте ластоногі не є цілковито водяними тваринами. У воді
вони  добувають  їжу, а  процеси  линяння,  розмноження  та  вигодовування  малят  молоком
відбуваються на суходолі, бо предками ластоногих були сухопутні хижі звірі.

Морж (мал. 84) –типовий представник ряду Ластоногі. Це великий звір, довжина тіла
якого сягає до 5 метрів. Шкіра моржа майже повністю позбавлена волосяного покриву. Від
інших ластоногих відрізняється наявністю бивнів завдовжки до 60 см. Моржі живуть тільки в
морях Північного Льодовитого океану.

Тюлень  звичайний (мал.  84)  поширений у  північній  частині  Атлантичного й Тихого
океанів.  Дорослий  тюлень  має  коротке,  густе,  плямисте  хутро:  темні  плями  на  світло-
кремовому тлі. Задні ласти тюленя не підгинаються під тулуб, і на суходолі, на відміну від
морського  котика,  він  може
пересуватися лише повзауючи.

Ряд  Китоподібні об'єднує
тварин,  які  зовсім  не  схожі  на
ссавців,  а  схожі  на  риб.  Це  кити  й
дельфіни.  У  воді  вони  живляться,
розмножуються і вигодовують малят
молоком.  Незважаючи  на  водний
спосіб  життя,  китоподібні  дихають
киснем  повітря,  а  органом дихання
слугують легені.

Афаліна  –  невеликий  дельфін
(завдовжки до 3 м), який живе в теп-
лих  морях.  Його  вважають
найрозумнішим  серед  дельфінів.
Живиться  афаліна  рибою:
полюючи, може пірнати на глибину
до 400–500 метрів. Цей дельфін легше, ніж інші, приживається в неволі, виявляє приязнь до
людини і піддається дресируванню. Афаліни трапляються і вЧорному морі. Однак кількість
їх незначна (усього 500–1000 особин), і щороку цих привабливих тварин стає дедалі менше.

Ряд Парнокопитні. До цього ряду належать  травоїдні  тварини великих  розмірів,  у  яких
кінцівки пристосовані до швидкого бігу. Відмітна ознака цих тварин – добре розвинені третій та
четвертий пальці,  на них звірі спираються під час ходьби й бігу, а також – наявність копит.
Копита – це видозмінені кігті, які мають вигляд футлярів, що прикривають пальці.

Парнокопитних  поділяють  на  два  підряди:  Нежуйні  та  Жуйні.  До  підряду  Нежуйні
належать  звірі  з  величезними  іклами  і  шлунком,  що складається  з  однієї  камери.  У  цих
тварин короткі ноги. Саме тому вони не дуже пристосовані до швидкого бігу.

Типовий представник нежуйних парнокопитних – свиня дика, або кабан дикий (мал. 85).
До підряду Жуйні належать звірі, які мають шлунок, що складається з чотирьох відділів.

Така  складна  будова  шлунка  зумовлена  необхідністю  перетравлювати  їжу,  що  погано
засвоюється: траву, листя, зелені пагони. Рослинна маса потрапляє зі стравоходу в перший
відділ шлунка – рубець, де живе безліч інфузорій, які руйнують і частково перетравлюють
міцні  стінки  клітин  рослин.  Далі  їжа  з  рубця  відригується  і  знову надходить  до  ротової
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Мал. 86. Ряд Непарнокопитні

порожнини,  де  ретельно  пережовується  твариною,  і  тільки  після  цього  потрапляє  в  інші
відділи шлунка – сітку та книжку. Тут відбувається подальша обробка двічі пережованої їжі, 

Родина Оленеві. До неї належать великі звірі, самці яких мають кісткові роги, які щороку
замінюються  новими.  Оленеві  здатні  швидко  бігати.  Вони  живляться  травою,  листям,
молодими  пагонами,  корою  й  грибами.  Найбільшим  представником  цієї  родини  є лось
європейський.

Ряд  Непарнокопитні об'єднує  звірів,  які
мають високі ноги з добре розвиненим третім
пальцем. Він є опорою для всього тіла. Пальці
вкриті  копитами.  У  непарнокопитних  шлунок
складається з однієї камери.

Родина  Носорогові  об'єднує  великих  за
розміром звірів завдовжки до 5 м і масою до 3,5
тонн.  Носороги  поширені  в  Африці  та
тропічній  Азії.  Відмітною  особливістю  цих
велетнів є наявність рогів на лобі й переніссі.
Носороги – сильні звірі, здатні пересуватися зі
швидкістю до 40 км/год. 

Родина Конячі. До неї належать тварини, що
пристосувалися  до  стрімкого  бігу  і  здатні
розвивати швидкість до 65 км/год. Вони мають
високі  стрункі  ноги.  Густе  волосся  на  шиї
утворює гриву.

Зебра (мал.  86)  –  типовий  представник
конячих у африканській савані. У неї своєрідне
забарвлення:  чорні  або  чорно-бурі  смуги  на
світлому  тлі.  З  погляду  людини,  забарвлення
тварини доволі  яскраве.  Проте хижакам через
миготіння смуг важко побачити її. Дикий осел
(мал. 86) є найменшим звіром цієї родини. Він має коротку гриву і китицю волосся на хвості.
Дикі осли збереглися лише в Східній Африці. Кулан (мал. 86) – останній вид диких коней, що
трапляються в пустелях Середньої Азії. Кінь Пржевальського (мал. 86) як вид диких коней
втрачений. Кілька сотень цих тварин живуть лише в зоопарках або заповідниках.

Ряд Примати об'єднує найрозумніших ссавців, у яких добре розвинені та рухливі передні
кінцівки, спритні пальці, на яких не кігті, як у решти звірів, а нігті. Великий палець передніх
кінцівок відокремлений і  протиставлений іншим. До ряду Примати належить близько 200
видів звірів.

Підряд  Напівмавпи (нижчі  примати).  До  нього  належать  лемури,  лорі,  руконіжки  та
довгоп'яти.  Це  найпримітивніші  примати.  Вони  поєднують  зовнішні  ознаки  білок,  мавп,
куниць і  навіть  маленьких ведмежат. Наявність  нігтів  лише на  деяких пальцях – головна
ознака,  що відрізняє їх від мавп. Ці звірі ведуть нічний деревний спосіб життя,  поїдають
листя, квіти, плоди, комах, а інколи руйнують пташині гнізда.

Підряд Мавпи (вищі примати) представлений звірами, які  на всіх пальцях мають нігті.
Вищих приматів поділяють на дві групи: широконосі та вузьконосі мавпи.

До  широконосих  належить  60  видів  мавп,  поширених  у  Південній  Америці.  Крім
широкого носа,  особливістю їхньої будови є довгий чіпкий хвіст, на якому тварина здатна
тривалий час висіти вниз головою. Цю групу складають дрібні мавпи.

Вузьконосі мавпи поширені в Африці й Азії. Вони мають відносно вузький ніс та короткий
хвіст, на якому не можна висіти. Вузьконосих мавп поділяють на собакоголових та людино-
подібних.

С о б а к о г о л о в і  м а в п и  –  звірі середнього розміру, їх витягнута морда нагадує
морду собаки. Вони мають хвіст.
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Мал. 87. Ряд Примати

Макаки резус живуть в Індії великими стадами. Час від часу роблять справжні наскоки на
сільськогосподарські угіддя.

Павіан (мал.  87)  –  велика  мавпа  (маса  її  тіла  понад  20  кг)  з  витягнутою  мордою  й
величезними  іклами.  Спілкуються  особини  стада  павіанів  за  допомогою  численних
різноманітних жестів та звуків. Павіан – всеїдна тварина, живиться рослинами й дрібними
тваринами.  Улюблені  ласощі мавпи – великі  скорпіони,  з тіла яких вона акуратно виймає
жало.

Мартишка зелена  (мал. 87) – найдрібніша із собакоголових мавп (її маса – 3–6 кг). Вона
має довгий хвіст. Морду тварини прикрашають борода й вуса.  Живуть мартишки зелені в
густих лісах Африки.

До людиноподібних мавп належать великі мавпи, котрі пересуваються по землі на задніх
кінцівках, а на передні лише спираються. Вони не мають хвостів. Морди цих мавп не такі
витягнуті, як у собакоголових.

Гібон – найпримітивніша серед людиноподібних мавп. Особливістю зовнішнього вигляду
гібона є довгі руки. Живе в тропічних лісах Південно-Східної Азії.

Орангутанг (мал. 87) – велика мавпа, тіло якої вкрите густою рудою шерстю. Незважаючи
на значну масу (200–250 кг), ці мавпи живуть на деревах. По землі вони здатні пересуватися,
лише спираючись на руки. Орангутанг – рідкісний звір. Живе в тропічних лісах Південно-
Східної Азії.

Горила (мал. 87) є найбільшою і найсильнішою з людиноподібних мавп. Дорослий самець
заввишки понад 2 м, а маса його тіла сягає 250 кілограмів. Горили живуть стадами в густих
вологих  лісах  Африки,  їх  зовнішність  не  дуже приваблива,  але  вони на  диво  миролюбні
істоти.

Шимпанзе (мал. 87) – найближчий «родич» людини у тваринному світі. Риси подібності у
людини й шимпанзе тісніші, ніж у шимпанзе й горили. Живе ця мавпа в Африці. Незважаючи
на відносно невеликі зріст (до 1,5 м) і масу тіла (близько 70 кг), шимпанзе – доволі сильна
тварина. На відміну від горили, вона має злостивий та неприязний характер.

Вражає розумність шимпанзе й горил, які не лише спілкуються з особинами свого виду, а
й  спроможні  вивчити  близько  200  слів  мови  жестів  глухих.  За  допомогою  жестів  вони
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будують  фрази  й  навіть  можуть  жартувати.  Шимпанзе  виявляють  також  здібність  до
малювання.

Тварини  класу  Ссавців  надзвичайно  різноманітні  за  розмірами,
способом життя та освоїли різні середовища існування від наземно-
повітряного до водного та ґрунтового. Їх поділяють на два підкласи:
Першозвірі  та  Справжні  звірі.  Тварини  підкласу  Справжні  звірі

поділяються  на  дві  групи:  сумчасті  та  плацентарні.  Особливо  чисельна
видами група плацентарних ссавців.

1.  Які  виділяють  підкласи  ссавців?  2.  Яких  ссавці  об’єднують  у  підклас
Першозвірі?  Які  біологічні  особливості  характерні  цим тваринам? 3. За якими
ознаками  будови  можна  розпізнати  сумчастих  від  інших  ссавців?4. Які  ряди
ссавців  належать  до  плацентарних?  5.  Які  особливості  відрізняють

людиноподібних мавп від інших представників ряду? 6. Яких представників людиноподібних
мавп ви знаєте? 4. Яка роль ссавців у природі та яке їх значення в житті людини?

Яку тварину з класу Ссавців найкраще утримувати вдома? Звичайно, чоти-
рилапого друга собаку або красуню-кішку. Серед численних порід собак
кожен може обрати ту, яка довподоби. 

Якщо тобі хочеться неодмінно утримувати вдома якусь дику тварину, то
запам'ятай:  ні  за  яких  обставин  не  піддавайся  спокусі  мати  великого

хижака. Маленьке привабливе левеня виросте й перетвориться на некерованого звіра, якому
житло  людини  виявиться  затісне.  Тому  подібні  експерименти  найчастіше  закінчуються
трагічно.

Хижаки, поширені  на території  нашої країни,  в хатніх умовах також не приживаються.
Отже, краще спостерігати за їжаками у природі.

Лабораторні роботи:
№ 1

Тема: Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів

(на прикладі дощового черв’яка або трубочника).
Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: живі дощові черв’яки
або  трубочники  (за  вибором  учителя),  фіксований  матеріал,

макропрепарати, чашки Петрі, фільтрувальний папір, пінцети, лупа.

Хід роботи:
1. Розгляньте особливості зовнішньої будови дощового черв’яка або трубочника.
2. За допомогою лупи роздивіться сегменти на тілі черв’яка.
3.  Прослідкуйте  за  рухом живого дощового черв’яка,  поклавши його на  аркуш білого

паперу.
4.  Доторкніться  до  дощового  черв’яка  скляною  паличкою  або  олівцем.  Як  тварина

відреагувала на подразнення?
5.  Киньте  у  склянку  з  водою  по  одному  кількох трубочників.  Через  певний  час  вони

зіб’ються у клубок. Чому це відбувається?
6. Запишіть у зошит висновки, зроблені на підставі дослідження.
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№ 2

Тема: Виявлення ознак пристосування комах до життя на суходолі.
Мета:  Дослідити  ознаки  пристосування  комах  до  життя  на

суходолі,закріпити знання про будову та біологічні особливості комах.
Обладнання та матеріали для дослідження:колекції  комах (травневі

хрущі, жуки-ковалики, довгоносики, гнойовики, плавунці, златки, коники
зелені,  метелики,  джмелі,  комарі);  фіксовані  препарати  ротових  апаратів  жука,  бджоли,
комара,  метелика,  мухи;  мікроскоп;  ручні  і  штативні  лупи;  предметні  і  накривні  скельця;
препарувальні голки; пінцети.

Хід роботи:
1. Розгляньте різних представників комах з колекцій. Зверніть увагу на їх ротовий апарат,

форму вусиків, кінцівки, забарвлення. Який тип ротового апарату у комара, метелика, бджоли
та інших? Яке значення має тип ротового апарату для життя комах?

1. Які  з  досліджуваних  комах  пристосувалися  до  життя  на  суходолі,а  які  –  поблизу
водойм? Які ознаки пристосування вони мають до такого середовища існування?

2.Розгляньте і замалюйте різні типи вусиків комах: волоскоподібні – у коника зеленого,
булавоподібні – у травневого хруща, пилчасті – у жука-ковалика, головчасті – у жука-гно-
йовика, колінчасті – у жука-довгоносика. Яке значення мають вусики у житті комахи? Чи мо-
жна розглядати це як пристосування до життя на суходолі?

3.Розгляньте  будову  кінцівок  у  різних  видів  комах.  Знайдіть  на  кінцівках  комах  такі
складові частини, як: тазик, вертлюг, стегно, гомілку і лапку. Ознайомтеся з різними типами
кінцівок: бігальними – у жужелиць, стрибальними – у зеленого коника, риючими – у гно-
йовиків, плаваючими – у жуків-плавунців. Охарактеризуйте основні риси пристосування до
виконання різних функцій.

4. Зробіть висновок про ознаки пристосування комах до середовища існування та способу
життя.

№ 3
Тема: Вивчення будови мушлі молюсків.
Мета: ознайомитися  із  зовнішньою  будовою  молюсків  та  їхніх

черепашок, визначити риси складності їхньої будови у порівнянні з червами.
Обладнання: черепашки  молюсків  (беззубки,  ставковика,  катушки  та

інших), лупа, лінійка,блокнот.

Хід роботи:
1.  Розгляньте  черепашки  різних  молусків  (беззубки  звичайної,  ставковика  великого,

катушки тощо). Визначте форму, забарвлення, розміри черепашок.
2.  Знайдіть  на  черепашці  беззубки  місця  прикріплення  м'язів-замикачів.  Яку  роль

виконують такі м’язи у молюска?
3. Знайдіть на черепашці ставковика верхівку та отвір. Які особливості будови мушлі у

ставковика великого?
4. Намалюйте черепашки ставковика і беззубки, позначте їхні частини.
5. Зробіть висновок.

№ 4
Тема: Вивчення будови яйця птаха.
Мета:ознайомитися  з  особливостями  будови  яйця  птаха  на  прикладі
курячого.
Обладнання: лабораторні  інструменти,  куряче,  гусяче  або  страусове
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яйце.

Хід роботи:
1. Розгляньте куряче яйце. Зверніть увагу на його форму, покрив, забарвлення. Якщо є

яйця різних птахів, то порівняйте їх зовнішній вигляд. Спробуйте пояснити відмінність між
ними.

2. Дослідіть яйце на свіжість його. Для цього візміть стакан води (не повний), додайте до
нього чайну ложку кухонної солі та розмішайте. Обережно помістіть досліджуване яйце у
склянку з розчином солі. Спостерігайте. Якщо яйце опустилося на дно, то воно далеко не
свіже, його не можна вживати. Якщо яйце зависло у товщі води – яйце не таке вже й свіже,
але його ще можна використовувати у кулінарії. І якщо яйце піднялося на поверхню води у
склянці, то воно свіже. Поясніть це.

3.  Розбийте  обережно  шкаралупу  і  вилийте  вміст  яйця  в  чашку  Петрі.  Шкаралупу
збережіть.  Які  оболонки яйця  спостерігаєте?  Як  ви  вважаєте,  чому  помиті  яйця  швидше
псуються? 

4. Розгляньте білок і жовток. Знайдіть в білку щільні шнури – канатики (халази). Поясніть,
від якої частини яйця вони відходять. Яку роль виконують ці канатики? Чому жовток різних
яєць може мати різні відтінки жовтого? Який колір жовтка яйця говорить про те, що яйце не
свіже, а який про те, що яйце надзвичайно корисне? 

5.  Знайдіть  на  жовтку  білу  вату  округлу  плямочку  –  зародковий  диск.  Де  він
розташований? Поясніть функціональне значення такого розташування зародкового диска.

6. Замалюйте будову яйця і позначте його частини.
7. Сформулюйте висновок про особливості будови яйця.

№ 5
Тема: особливості будови зубів ссавців.
Мета:ознайомитися з особливостями будови зубів ссавців.
Обладнання: таблиці, малюнки, опудала ссавців.

Хід роботи:
1. Розгляньте зуби ссавців на опудалах, таблицях, малюнках у підручнику. Зверніть увагу

на їх різноманітність, форму. 
2. Дослідіть будову різців. Які особливості їх будови? Яку функцію вони виконують?
3. Знайдіть та розгляньте ікла. Яка їх будова? Які функції виконують? 
4. Розгляньте решту зубів. Чи однакові зуби уу різних видів ссавців? Поясніть чому. 
5. Замалюйте будову зубів ссавців.
6. Сформулюйте висновок про особливості будови зубів ссавців.

САМОПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ «РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН»

І. Виберіть правильну відповідь:
1. Яка наука вивчає різноманітність тварин і здійснює їх класифікацію?  

а) зоологія; 
б) систематика; 
в) екологія; 
г) біологія.

2. Які з наведених груп тварин є одноклітинними паразитами людини?
а) дизентерійна амеба, лямблія, трипаносома; 
б) малярійний плазмодій, печінковий сисун, лейшманія; 
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в) аскарида людська, головна воша, коростяний кліщ; 
г) трихінела, ехінокок, ціп’як.

3. Які ознаки з’явилися у хордових вперше в еволюції тварин? 
а) травні залози; 
б) замкнена кровоносна система
в) внутрішній скелет;
г) теплокровність.

ІІ. Установіть відповідність:
4. Між ознаками будови та групою тварин, якій вони характерні.

1. Тіло складається з трьох відділів (голови,
тулуба  і  ноги),  є  мантія,  нирки,  зябра,
кровоносна система незамкнена

А – Кісткові риби

2. Тіло складається з трьох відділів (голови,
тулуба і хвоста), є спеціальний покрив, вну-
трішній кістковий скелет, двокамерне серце,
нирки, зябра, відсутні кінцівки

Б – Кишковопорожнинні

3. Тіло складається з чотирьох відділів  (го-
лови, шиї, тулуба і кінцівок), є спеціальний
покрив, легені, чотирикамерне серце, нирки,
діафрагма

В – Двостулкові молюски

4. Тіло  двохшарове  з  променевою  симетрі-
єю, є жалкі клітини, органи та системи орга-
нів відсутні

Г – Ссавці

5. Між твариною, зображеною на малюнку, і її середовищем існування. Запишіть при-
стосувальні  ознаки  цих  тварин  до  середовища  існування  (у  комірках  таблиці
праворуч).

А 1. Організмове

Б 2. Наземно-повітряне
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В 3. Водне

Г 4. Ґрунтове

6. Між тканиною тварин і її характеристикою? 
1. Сполучна тканина А –  складається  з  клітин  кубічної  або  при-

зматичної форми, без міжклітинної речовини.
Виконує захисну, секреторну, видільну та вси-
сну функції 

2. М’язова тканина Б – складається з  клітин зірчастої форми та
міжклітинної  речовини.  Клітини  її  спри-
ймають подразнення і проводять збудження

3. Епітеліальна тканина В – складається з клітин різної форми та вели-
кої кількості міжклітинної речовини. Виконує
захисну, механічну та транспортну функції

4. Нервова тканина Г – складається з багатоядерних видовжених
або  одноядерних  веретеноподібних  клітин.
Виконує опорну та захисну функції

ІІІ. Виконайте завдання.
7. Визначте систематичне положення зображених тварин.

Царство – 
Підцарство – 
Тип – 
Клас – 
Рід – 
Вид –

Царство – 
Підцарство – 
Тип – 
Клас – 
Рід – 
Вид –
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Царство – 
Підцарство – 
Тип – 
Клас – 
Рід – 
Вид – 

Царство – 
Підцарство – 
Тип – 
Клас – 
Рід –
Вид – 

8. Заповніть порівняльну таблицю

Ознаки порівняння Черви Молюски Членистоногі
1. Середовище 
існування
2. Спосіб життя
3. Характерні ознаки 
будови
4. Типові 
представники
5. Значення в природі
6. Роль у природі

9. Розгляньте зображену на малюнку тварину. Доповніть речення.

Тварина, зображена на малюнку, належить до типу ______________, класу _______________, 
тому що ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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IV. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання
10. Які пристосування виникли у земноводних тварин у зв’язку з освоєнням суходолу?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Школярі провели дослідження: у дві однакові  скляні  посудини насипали шарами
ґрунт і пісок, після чого в одну з них помістили дощового черв’яка і поклали туди органічні
рештки.  З  часом у  посудині  із  черв’яком субстрат був  перемішаний,  а  органічні  рештки
зникли.  Тоді  як  у  іншій  –  без  змін.  Якого  висновку  дійшли  школярі  за  результатами
дослідження? ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. Запропонуйте  заходи  попередження  зараження  людини  паразитичними  видами
тварин
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§33. Організм тварин як цілісна система

Тварина – відкрита жива система.  Тварина, як і рослина, – відкрита жива система,
життєдіяльність  якої  обумовлена  внутрішніми  і  зовнішніми  зв’язками.  Внутрішні  зв’язки
тварини підтримуються за рахунок процесів життєдіяльності, які відбуваються в організмі, а
також транспортування речовин по тілу тварини, а зовнішні зв’язки – завдяки обміну речовин
та енергії з середовищем.

Тварини як і всі живі системи розмножуються ростуть і розвиваються. Ріст організму
відбувається за рахунок збільшення розмірів клітин, за рахунок  збільшення їх кількості або
за рахунок і того і іншого. На відміну від рослин, тварини ростуть не все життя, а до настання
статевої зрілості. Тварини, подібно до рослин, здатні розмножуватися, як статевим способом
так і нестатевим способом, завдяки цьому підтримується життя на планеті. Інформація  необ-
хідна для життя, розвитку і розмноження міститься в хромосомах клітин (спадковому матері-
алі організму). Під розвитком розуміють зміни системі, які ведуть до появи її нових якостей.
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Протягом життя тварина формується від зародка до дорослої тварини, проходячи різні стадії
розвитку. 

Тварини  на відміну від рослин активно реагують на зміни в навколишньому середови-
щі за допомогою нервової системи. Вони здатні пристосовуватися  до цих змін. 

Рух у житті тварин.  Зрозуміло, що без здатності рухатися існування тварин взагалі 
було б неможливе. Крім пошуку їжі  рух тваринам потрібен, щоб захищатися від ворогів, 
пристосовуватися до несприятливих умов, виводити потомство.

Більшість тварин, навіть ті, що прикріплені до субстрату, ще здійснюють рухи в 
організмі. Там відбувається пересування їжі по травному тракту, а крові по судинам, у зябрах 
завдяки руху води відбувається газообмін, тощо.

Для тварин властиві три основні типи рухів: амебоподібний, війчастий і м’язовий. 
Амебоподібний рух здійснюється за рахунок псевдоніжок тварини. Цей тип властивий для 
одноклітинних тварин (амеба) і для деяких клітин багатоклітинних тварин (гідра). Війчастий 
рух зустрічаємо в інфузорії-туфельки. Більшість рухів у тварин пов’язані з роботою м’язів, 
які здатні розвивати силу шляхом скорочення. За допомогою м’язового руху тварини бігають,
повзають, літають, плавають. Для того, щоб м’язи могли скорочуватися, вони повинні бути 
прикріпленими до скелету.

Тварина – відкрита жива система, її внутрішніми і зовнішніми зв’язками обумовле-
ні процеси життєдіяльності: рух, живлення, дихання, розмноження, розвиток, ріст,
пристосування  до  умов  навколишнього  середовища.  У  тварин,  які  рухаються,

виникає двобічна симетрія тіла.

1.  Які ознаки живих систем мають тварини? Чим вони відрізняються від рослин?
2. Що відносять до опорно-рухової системи? Яку функцію в організмі тварин вона
виконує?  3. Які основні типи скелетів ви знаєте? Наведіть приклади тварин, що
мають такі  типи скелетів.  4.  Як симетрія  у будові  тіла  тварини є  проявом при-

стосування до середовища існування? Які види симетрії зустрічаються у тварин? 4. Які типи
руху властиві тваринам?  5. Яке значення має опорно-рухова система для організму тварини? 

§35. Процеси живлення і травлення у тварин

Обмін речовин і перетворення енергії є однією із ознак живих організмів. Важливим
у процесі обміну речовин і енергії є забезпечення організму поживними речовинами. Так як
тварини не здатні синтезувати необхідні їм поживні речовини із неорганічних сполук, вони
отримують готові органічні речовини і перетворювати їх на ті сполуки, які організм здатний
засвоювати і використовувати у якості джерела енергії і будівельного матеріалу. Ці сполуки
тварини отримують тільки ззовні, поїдаючи рослини або інших тварин.  Частину цієї енергії
вони використовують для підтримання свого існування: росту, руху, розвитку ї розмноження.
Процеси, які забезпечують обмін речовин, це, перш за все травлення, дихання та виділення.
Транспортування речовин по організму  у деяких тварин забезпечує кровоносна система.

Важливим у  процесі  обміну  речовин і  енергії  є  забезпечення  організму  поживними
речовинами. Тварини не здатні синтезувати необхідні їм поживні речовини із неорганічних
сполук.  Вони  повинні  одержувати  готові  органічні  речовини  і  перетворювати  їх  на  ті
сполуки,  які  організм здатний засвоювати.  Усі  тварини використовують хімічні  сполуки у
якості джерела енергії і будівельного матеріалу. Ці сполуки тварини отримують тільки ззовні,
поїдаючи рослини або  інших тварин.  Першоджерелом енергії  та  органічних  речовин,  які
потрібні тваринам, є енергія сонячного світла.
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Живлення і травлення. Добування і поглинання їжі називають живленням. 
Уся їжа, як рослинного, так і тваринного походження, складається із великих молекул

білків, жирів і вуглеводів. Ці молекули не можуть засвоюватися організмом без розщеплення
на простіші молекули. 

Процес хімічної зміни їжі називають травленням.
Травлення  буває  внутрішньоклітинне  (як  у  амеби  та  інших  найпростіших)  та

внутрішньопорожнинне або позаклітинне (як у багатьох багатоклітинних тварин).
Будова травної системи. Починаючи з круглих червів,  травна система в тварин має

вигляд трубки. На одному її кінці розташована ротова порожнина, куди потрапляє їжа, а на
другому - анальний отвір, через який видаляються неперетравлені рештки. У травній системі
такої  будови  їжа  рухається  тільки  в  одному  напрямку.  Окремі  ділянки  травного  тракту
спеціалізовані і виконують різні функції (мал. 9).

Ротова  порожнина  у  хребетних  тварин  переходить  у  глотку,  яка  за  допомогою
стравоходу з'єднується із шлунком. Розміри, форма і деталі в будові шлунка тварин різних
класів хребетних змінюються залежно від того, як і чим ці тварини живляться (рослиноїдні,
м'ясоїдні та всеїдні). Шлунок переходить у трубчастий кишечник, який поділяється на три
відділи:  тонкий,  товстий  і  задній.  У  передніх  відділах  кишечника  відбувається  хімічне
перетворення їжі (травлення) та її  всмоктування.  Наприклад, внутрішня поверхня тонкого
кишечника  ссавців  вкрита  великою  кількістю  дрібних  виростів  -  ворсинок.  Це  значно
збільшує  площу всмоктувальної  поверхні.  У земноводних,  плазунів  і  птахів  задня  кишка
відкривається  у  клоаку  -  мішкоподібне  утворення,  куди,  крім  травної,  впадають  протоки
видільної і статевої системи органів.

Еволюція  травної  системи.  Травний  орган  у  вигляді  мішкоподібного  кишечника
вперше  виникає  у  кишковопорожнинних.  Але  у  них  ще  наявне  внутрішньоклітинне
травлення. Пригадайте, як відбувалось травлення в амеб.

У деяких тварин наявне позаклітинне  травлення.  При  цьому  спеціальні  клітини
виділяють  травні  соки,  під  впливом  яких  відбувається  перетравлення  їжі  у  порожнині
травного каналу.  Перетравлена  їжа  всмоктується  клітинами  інших  відділів  травного
каналу. 

Еволюційними змінами в травній системі є розвиток травних залоз (слинних, печінки,
підшлункової залози та ін.), а також подовження кишечника, де відбувається перетравлення і
всмоктування їжі.

Значення травної системи. Травна система забезпечує тваринний організм поживними
речовинами.  Під  час  перетравлення  цих  речовин  виділяється  енергія,  необхідна  для
життєдіяльності тварин, а також постачається "будівельний матеріал" для утворення нових
клітин організму.

Обмін речовин та енергії  є  однією із ознак живих організмів.  У процесі
життєдіяльності  тварини  використовують  готові  органічні  речовини.
Добування  і  поглинання  їжі  називають  живленням,  а  процес  хімічної
зміни  їжі  у  травному  каналі  —  травленням.  У  процесі  еволюції

внутрішньоклітинне  травлення доповнюється  позаклітинним.  Травна система  має
вигляд  травного  каналу,  окремі  ділянки  якого  спеціалізовані  й  виконують  різні
функції. 

1. Що таке обмін речовин і  перетворення енергії?  2. Який процес називають
живленням?  3. Що  таке  травлення?  4. Які  типи  травлення  зустрічаються  у
тварин? Наведіть приклади. 5. Які органи входять до травної системи тварин?

6. Яке  значення  травної  системи  у  житті  тварини?  7.  Який  тип  травної  ситеми  є  самим
примітивним? Поясніть чому.

Живлення – це процес добування і поглинання їжі.
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Травлення – це процес хімічної зміни їжі.

§36. Дихання як основний процес життєдіяльності тварин

Дихання є однією з основних ознак життя. Тварини, як усі живі організми, постійно
дихають. Під час дихання до органів, тканин і клітин з навколишнього середовища надходить
кисень і одночасно виділяється вуглекислий газ.

Дрібні  організми (тип Найпростіші)  одержують достатню кількість кисню через  по-
верхню тіла шляхом дифузії. Цього не можна сказати про тварин, які мають більші розміри
тіла.  У  них  виникають  спеціальні  органи  дихання.  Ці  органи  мають  тонкий  покрив,  що
полегшує газообмін.

Типи органів дихання та їх будова. Тварини дихають киснем атмосферного повітря,
або киснем, розчиненим у воді. Залежно від способу дихання, тваринам властиві три основні
типи органів дихання: зябра, легені і трахеї.

Зябра - це органи дихання, поверхня яких має вип'ячування. Зябра служать для дихання
у водо. Зябрами дихають морські молюски, ракоподібні, риби. Розглянемо будову зябер у риб.
З  обох  сторін  голови  риби  розташовані  зябра.  Вони  складаються  з  декількох  головних
зябрових дуг. Від них відходять 2 ряди зябрових ниток. На кожній нитці щільно розташовані
тонкі  плоскі  зяброві  пластинки.  Вони густо пронизані  кровоносними капілярами.  Під час
протікання  води  між  пластинками  в  одному  напрямку, а  крові  всередині  їх  в  другому  -
здійснюється газообмін. Рух води поміж зябрами у риб відбувається за принципом "насоса".
Отже,  щоб  газообмін у  водних  тварин задовольняв  їх  потреби в  кисні,  необхідна  велика
швидкість  води  і  тісний  контакт  між  водою  та  зябрами.  Це  забезпечується  анатомічною
будовою  зябрового  апарату,  характером  руху  тварин  у  водному  просторі  і  протилежно
спрямованим рухом води і крові у зябрах.

Легенями називають органи дихання, поверхня яких утворена вгинаннями тіла з утво-
ренням порожнини. Легені служать для дихання киснем атмосферного повітря. Легені є в на-
земних  тварин:  скорпіонів,  наземних  молюсків,  земноводних,  плазунів,  птахів,  ссавців.
Розрізняють два типи легень: дифузні і вентиляційні. Дифузні легені характеризуються тим,
що газообмін у них відбувається шляхом дифузії. Цей тип легень зустрічається в невеликих
тварин, наприклад, у скорпіонів, рівноногих раків, деяких молюсків. Вентиляційні легені вла-
стиві тваринам з великими розмірами тіла та інтенсивним обміном речовин. їх мають усі хре-
бетні тварини. Такі легені постійно вентилюються вхідними і вихідними потоками повітря. У
процесі еволюції легені в хребетних тварин ' ускладнюються. У земноводних легені — це
парні мішки з тонкими комірчастими стінками. У птахів легені - це щільні губчасті тіла. У
ссавців  вони  поділені  на  велику  кількість  дрібних  комірок  -  альвеол,  які  у  багато  разів
збільшують  площу  поверхні  газообміну. Альвеоли  мають  тонкі  стінки  і  густо  обплетені
кровоносними капілярами. Трахеї - органи дихання, які представлені системою розгалужених
трубочок. Вони розносять кисень безпосередньо до тканин. Газообмін у трахейній системі
відбувається шляхом дифузії.

Крім  легень,  зябер  і  трахей,  органом газообміну  у  тварин  також може бути  волога
шкіра,  яка  добре  пронизана  кровоносними  капілярами.  Вона  відіграє  важливу  роль  у
земноводних тварин. У них дихання через шкіру або легені чергується протягом року. Взимку
земноводні більше дихають через шкіру, а влітку - легенями. Існують також такі земноводні,
зокрема дрібні саламандри, які не мають легень.

Еволюція  органів  дихання. Еволюційні  зміни  в  дихальній  системі  відбувалися  в
напрямку від дифузного дихання через поверхню тіла до утворення спеціалізованих органів
дихання, які представлені зябрами у водних тварин і легенями у наземних.

Значення органів дихання. Основна функція органів дихання - газообмін. Крім того,
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дихання забезпечує теплорегуляцію у теплокровних тварин (птахи, ссавці). Через легені із
організму виводяться вуглекислий газ, аміак і деякі інші шкідливі речовини. За допомогою
зябер відбувається регуляція осмотичного тиску в тілі тварин, а також добування тваринами
корму. Так, наприклад, у двостулкових молюсків, зябра мають власні війки. За допомогою
них здійснюється  рух  води  і  затримуються  завислі  у  воді  частинки,  якими живляться  ці
тваринии.

Дихання  є  однією  із  основних  ознак  життя.  В  організм  тварини  з
навколишнього  середовища  постійно  надходить  кисень  і  з
організму  виділяється  вуглекислий  газ,  тобто  відбувається

газообмін. Існують три основні типи органів дихання у тварин: зябра, легені і
трахеї. Окрім функції газообміну, органи дихання можуть здійснювати осмо-
та теплорегуляцію.

1.  Що таке обмін речовин і перетворення енергії? 2.  Який процес
називають живленням?  3. Що таке травлення? 4. Які  типи травлення
зустрічаються у тварин? Наведіть приклади. 5. Які органи входять до

травної  системи тварин? 6. Яке значення травної  системи у житті  тварини? 7.

Який тип травної ситеми є самим примітивним? Поясніть чому.

Дихання – це процес, що забезпечує надходження в організм тварини з 
зовнішнього середовища кисню, використання його клітинами та виділення з 
організму вуглекислого газу.

§37. Транспорт речовин в організмі  тварин, 
його особливості та значення

Кровоносна  система. Однією  з  умов  існування  живих  організмів  є  безперервне
надходження до їх тканин поживних речовин, води і кисню.

У  тварин,  які  не  мають  вторинної  порожнини  тіла,  продукти,  необхідні  для
життєдіяльності,  потрапляють  до  всіх  клітин  тіла  шляхом  дифузії.  З  появою  вторинної
порожнини  тіла  (целома),  у  тварин  виникає  кровоносна  система.  Рідина,  яка  циркулює
кровоносною системою,  дуже швидко переносить  по всьому організму різні  речовини.  їх
перенесення у вториннопорожнинних тварин шляхом дифузії було б неефективним, оскільки
дифузія - це дуже повільний процес.

Будова  кровоносної  системи. Кровоносна  система  тварин  складається  з  серця,
кровоносних судин і крові.

Серце - м'язовий "насос",  який скорочується і проштовхує кров по великій кількості
трубок. Ці трубки називають кровоносним судинами.

Усі  кровоносні  судини поділяються на артерії,  вени і  капіляри.  Артерії  -циліндричні
трубки, якими кров рухається від серця до органів. Стінки артерій надзвичайно пружні, чим
забезпечується безперервний рух крові по них. Вени - судини, які несуть кров від к*апілярів
до серця. Капіляри - мікроскопічні трубочки, стінки яких складаються з одного шару клітин.
Через  стінки капілярів кров віддає тканинам кисень,  поживні речовини і  забирає від них
вуглекислий газ та продукти розпаду. Із артерій до вен кров потрапляє через капіляри.

Кров - це рідка тканина, яка циркулює в системі судин. Вона складається з міжклітинної
речовини - плазми і клітин крові: еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів.

Кров  у  більшості  тварин  червона.  Це  тому,  що  до  складу  еритроцитів,  червоних
кров'яних тілець, входить особливий білок гемоглобін, який містить атоми заліза. Він надає
крові червоного кольору. У деяких тварин, наприклад, у восьминогів кров блакитна. Білок
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крові  восьминогів  містить  замість  атома  заліза  —  атом  міді.  Отже,  забарвлення  крові
зумовлене наявністю в еритроцитах різних пігментів.

Різноманітність кровоносних систем. Кровоносна система тварин буває двох типів:
замкнена і незамкнена.

У хребетних  тварин кров  рухається  системою еластичних  судин (артерій,  капілярів,
вен).  До  серця  кров  повертається,  не  виходячи із  судин.  Отже,  кров  у  хребетних  тварин
завжди  залишається  всередині  замкненого кільця  судин.  Система  кровообігу  такого  типу
називається  замкненою.  У  більшості  безхребетних  (у  комах,  ракоподібних)  система
кровообігу незамкнена. Це означає, що від серця кров спочатку потрапляє до кровоносних
судин, а потім вільно розтікається між тканинами організму. Щоб повернутися до серця, кров
від органів знову збирається в судини.

Серце  у  тварин  буває  двох  типів.  І  тип  -  перистальтичне  серце,  яке  властиве  в
основному безхребетним. Це серце своїм скороченням переміщує кров і виштовхує її перед
собою. II тип - камерне серце з клапанами. Воно властиве для хребетних тварин. Таке серце
ритмічним  скороченням  стінок  виштовхує  кров  із  своїх  камер,  а  його  клапани
перешкоджають зворотному току крові.

Еволюція  кровоносної  системи.  Кровоносна  система  вперше  виникає  у  кільчастих
червів.  Вона  замкнена  і  складається  з  спинної  та  черевної  судин,  які  на  передньому  і
задньому кінцях сполучені між собою кільцевими судинами.

У більшості безхребетних кровоносна система незамкнена. Так, наприклад, у молюсків
кров тече не лише судинами, а й розтікається між тканинами і органами в порожнині тіла.

Типової  будови  кровоносна  система  набула  у  хребетних.  У  найпримітивнішого
представника  хребетних  -  ланцетника,  вона  замкнена.  Серця  ланцетник  ще  не  має,  його
функції виконує кровоносна судина. Ланцетник має одне коло кровообігу. Це шлях, по якому
рухається кров до серця.

Найсуттєвіші  зміни  у  хребетних  тварин  відбулися  в  будові  серця.  Справжнє  серце
з'явилося  в  риб.  Воно  складається  з  двох  відділів  -  камер.  Перша  камера  називається
передсердям, а друга - шлуночком. У риб кров рухається судинами від серця до зябер, від
зябер - до органів і знову судинами повертається до серця. Вони мають одне коло кровообігу.

У земноводних серце утворене двома передсердями і одним шлуночком. Починаючи з
земноводних кров у хребетних рухається двома колами кровообігу: малим, або легеневи-м та
великим. У рептилій серце також трикамерне, але в шлуночку вже є неповна перетинка. У
птахів і ссавців - серце чотирикамерне.

Отже, в ході еволюції серце спочатку містило венозну, бідну на кисень, кров (у риб з
виходом  хребетних  на  сушу  виникло  серце  перехідного  типу  із  змішаною  кров'ю  (у
земноводних  і  рептилій).  У  птахів  і  ссавців  серце  стало  чотирикамерним:  права  його
половина містить венозну, а ліва -  артеріальну, багату на кисень,  кров. У зв'язку з такою
будовою серця, до тіла тварин надходить тільки артеріальна кров.

Еволюція кровоносної системи тварин зумовлювала інтенсивніший обмін речовин в їх
організмі  і  призвела  до  виникнення  теплокровності.  При  цьому  тварина  має  постійну
температуру  тіла,  яка  не  залежить  від  температури  довкілля.  Теплокровність  у  птахів  і
ссавців,  разом  з  іншими  прогресивними  змінами,  забезпечила  їм  панівне  становище  в
тваринному світі.

Значення кровоносної системи. Значення кровоносної системи пов'язане з функціями
крові.  Такими  функціями  крові  є:  перенесення  кисню  від  органів  дихання  до  тканин,  а
вуглекислого  газу  -  від  тканин  до  органів  дихання;  перенесення  поживних  речовин  від
органів травлення, до тканин; транспортування з організму продуктів розпаду до видільної
системи;  регулювання  життєдіяльності  всього  організму  за  допомогою  гормонів,  що
переносяться  кров'ю;  терморегуляція,  тобто  підтримання  температури  тіла;  підтримання
гомеостазу  -  сталого  внутрішнього  середовища;  захист  організму,  який  здійснюють
лейкоцити крові.
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Кровоносна система складається з серця, кровоносних судин і крові. Серце — це
м'язовий орган, який скорочується і проштовхує кров кровоносними судинами.
Артерії  — судини,  якими кров  тече  від  серця  до  тканин  і  органів. Вени  —
судини, якими кров повертається до серця. Із артерій до вен кров потрапляє
через тоненькі судини — капіляри.

1.  Яке  значення  в  організмі  тварин  має  кровоносна  система?  2.  Які  судини
називають венами, а які - артеріями? 3. Які еволюційнізміни в будові кровоносної
системи  спостерігаються  у  тварин?  4.  Що  забезпечило  виникнення
теплокровності у тварин?

§38. Виділення як процес життєдіяльності тварин 

Однією із основних ознак живих організмів є підтримання сталого хімічного складу
внутрішнього середовища - гомеостазу. Цей процес дуже легко здійснювався б тоді, коли ор-
ганізм був би замкненою системою, незалежним від довкілля. Але ви вже знаєте, що організм
тварини - це відкрита система, здатна до саморегуляції. Тому вже в одноклітинних організмів
з'являються  скоротливі  вакуолі,  через  які  видаляється  надлишок  води  і  продукти
життєдіяльності.

Типи видільної системи. Органи виділення у тварин різноманітні за своєю будовою і
розташуванням у тілі тварини. До них належать: нефридії у безхребетних тварин (у червів,
молюсків, кишковопорожнинних); мальпі-гієві судини комах; нирки у хребетних тварин (риб,
земноводних, плазунів, птахів і ссавців).

Структурною одиницею будови органів виділення у безхребетних є звивиста трубочка
(каналець), а у хребетних тварин - нефрон.

Будова  видільної  системи.  Вперше  видільна  система  з'являється  у  плоских  червів.
Вона  побудована  по  типу  протонефридіїв  (від  гр.  "прото"  -  проста  і  "нефрос"  -нирка)  -
простих нирок. Це система канальців, які починаються в тілі тварини зірчастими клітинами з
пучком війок і закінчуються на тілі видільними отворами або порами. Через цю систему рідкі
продукти обміну речовин виділяються із організму (мал. 10). Продукти розпаду органічних
речовин дифузно проникають із тіла тварини у порожнину зірчастих видільних клітин. Рухом
війок, що знаходяться всередині цих клітин, продукти розпаду переміщуються по канальцях і
виділяються назовні.

У  кільчастих  червів  видільна  система  метанефридіального  типу.  На  відміну  від
замкнених  протонефридіїв,  метанефридп  (від  гр.  "мета"  -  після,  "нефрос"  -  нирка)  -це
відкриті  видільні  органи.  Вони попарно розташовані  в кожному сегменті  так,  що кожний
метанефридій починається в одному сегменті і закінчується видільним отвоиром в іншому.
Метанефридії  розпочинаються  розширеною  лійкою,  яка  має  війки  і  відкривається  у
порожнину сегмента. Від лійки бере початок нефридіальний канал, який проходить у сусідній
сегмент і утворює складний клубочок, що відкривається видільним отвором назовні.

В інших типів  безхребетних спостерігається  подальша видозміна метанефридіїв.  Ця
зміна веде до утворення єдиного органу виділення - нирки (наприклад, у молюсків).

У комах видільні органи - мальпігієві судини.
У  всіх  хребетних  тварин  -  риб,  земноводних,  плазунів,  птахів  і  ссавців  з'являється

видільна система подібна за будовою: парні нирки, розміщені по обидва боки хребта, парні
сечоводи  і  мішкоподібний  сечовий  міхур  (у  ссавців).  Амфібії,  плазуни  і  птахи  замість
сечового міхура мають клоаку.

Крім нирок, у птахів і ссавців продукти обміну речовин виділяються також через легені,
кишечник і потові залози. Через легені із організму виводиться вуглекислий газ, водяна пара,
а через кишечник - деякі солі і вода.

Еволюція  видільної  системи.  Справжні  органи  виділення  з'явилися  у  тварин  з
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двобічною симетрією тіла. Протонефридії виникли у тварин, які ще не мали порожнини тіла
(плоскі черви). Виникнення метанефридіїв пов'язано з появою у природі тришарових тварин
(кільчасті черви) та утворенням у них порожнини тіла.

Нирки у своєму філогенетичному розвитку проходять три стадії: переднирки (у плоских
червів), первинні нирки (у дощового черв'яка, молюсків) і дійсні нирки (у птахів і ссавців).
Кожна наступна стадія розвитку нирок повністю змінює попередню. Зміна стадій розвитку
нирок  (пронефридії  -^  метанефридп  т>  нирки)  у  ході  еволюції,  зумовлена  безперервним
збільшенням інтенсивності обміну речовин у різних груп тварин.

Значення видільної системи. За допомогою видільної системи із організму виводиться
надлишок води і  солей,  аміак,  сечовина,  сечова кислота.  Крім  того завдяки  виділенню в
клітинах  підтримується  сталий  вміст  окремих  іонів  (Ма+,  К  ,  СІ~,  Н  ).  Через  нирки
виділяються також токсичні речовини, які утворюються в процесі життєдіяльності.

Однією  із  основних  ознак  живих  організмів  є  підтримання  сталості
хімічного  складу  внутрішнього  середовища  –  гомеостазу. Цю  функцію  в
тварин  виконує  видільна  система.  Органами  виділення  у  тварин  є
протонефридії, мета нефридії та нирки.

1.  Що таке  процес  виділення?  2 Які  існують  типи видільних  систем у  тварин?

Наведіть приклади. 3. Яке значення видільної системи? 4. Які органи виділення
називають  метанефридіями?  5.  Який  тип  видіільної  ситеми  є  самим

примітивним? Поясніть чому.

§39. Органи чуттів у тварин, їх види, функції 

Усі  тварини  потребують  інформації  про  оточуючий  світ.  Вона  необхідна  їм  під  час
пошуку їжі або особин протилежної статі і для уникнення хижаків. Таку інформацію можна
поділити на три основні види. Перший вид - це інформація про електромагнітну і теплову
енергію (світло, тепло, холод, електрична та магнітна енергія). Другий вид - інформація про
механічну  енергію і  силу  (звук,  дотик,  вібрація,  тиск,  сила  тяжіння,  інерція).  Третій  вид
-інформація про хімічні подразники (смак, запах).

Види  рецепторів.  Більшу  частину  всієї  інформації  організм  тварини  одержує  за
допомогою рецепторів (від лат. "рецептор" - той, що сприймає). Рецептори є в усіх тканинах
організму. Рецептори внутрішніх органів - інтерорецептори - беруть участь у рефлексах, які
регулюють  діяльність  органів  і  реакції,  спрямовані  на  підтримання  гомеостазу.  Окремі
рецептори чутливі тільки до конкретних видів подразнень. Наприклад, фоторецептори - до
світлових, терморецептори - до термічних (тепло, холод), хеморецептори - до хімічних (смак,
запах).  Частина цих рецепторів  зосереджена в  спеціальних органах:  на  язиці  -  рецептори
смаку, в носі -нюху, у вусі - слуху тощо. Ці органи називають органами чуттів.

Орган зору. Інформацію про світло сприймають навіть одноклітинні організми.
У  багатоклітинних  тварин,  наприклад,  у  червів  і  молюсків,  зорова  чутливість

зосереджена  в  певних  місцях  -  зорових  плямках.  У  більш  високоорганізованих  тварин
світлочутливі структури ускладнюються і на найвищому рівні свого розвитку являють собою
чудові  прилади -  очі,  які  створюють  зображення.  Добре розвинені  очі  у  членистоногих  і
хребетних. Але очі цих тварин відрізняються своєю будовою.

Орган  слуху  забезпечує  сприймання  звукових  коливань.  У  різних  груп  тварин  цей
орган відрізняється будовою і  місцем розташування на тілі.  За допомогою слуху тварини
спілкуються  між  собою,  орієнтуються  в  просторі,  відшукують  їжу,  сприймають  відбиті
звукові хвилі  (кажани, дельфіни,  деякі птахи).  У хребетних тварин органом слуху є вухо.
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Будова вуха у тварин ускладнюється з виходом їх на сушу. 
Орган  смаку сприймає  хімічні  подразнення,  пов'язані  із  смаковими  властивостями

речовин. У тварин смакові рецептори або розкидані по всьому тілу ( у придонних риб), або
зосереджені, в основному, в ротовій порожнині (у наземних тварин).

Орган нюху часто сприймає  ті  ж  самі  хімічні  подразнення,  що  і  орган  смаку. Але
сприймання смаку відбувається у вологому середовищі, а сприймання запаху - у повітряному.
З детальнішою будовою цих органів чуттів ви познайомитеся під час вивчення окремих груп
тварин.

Органи  дотику.  Деякі  рецептори  розміщені  не  в  окремих  органах,  а  розкидані  по
всьому  тілу. Так,  рецептори  шкіри,  сприймають  дотикові  подразнення,  терморецептори  -
відрізняють тепло від холоду.

Під  дією  сил  земного  тяжіння  в  усіх  тварин  формуються  органи  рівноваги,  за
допомогою яких організм розрізняє своє положення у просторі. Будова органів рівноваги у
тварин подібна: капсула, стінки якої вкриті чутливими волосинками. Всередині цієї капсули
знаходиться невелике тверде тіло отоліт, наприклад, у раків - це піщинка. Коли рак змінює
своє положення у просторі піщинка, яка подразнює волосинки капсули, "інформує" його про
це. У капсулі ссавців замість твердого тіла - рідина.

Інші органи чуттів. Живі організми можуть також сприймати електричні і  магнітні
подразнення. Тваринам допомагають орієнтуватися у воді слабкі електричні розряди. Завдяки
їм акули і скати шукають свою здобич. Здобич, у свою чергу, виробляє такі розряди і відчуває
наближення  хижаків.  Крім  того,  електричні  розряди  служать  засобом  комунікації  між
особинами.

Багато тварин реагують на магнітні поля (птахи під час перельотів до вирію). Але до
цього часу невідомо, як організм сприймає магнітні подразнення.

Еволюція  органів  чуттів привела  до  ускладнення  і  вдосконалення  пристосувань
організмів  до  умов довкілля.  Але поява і  розвиток органів  чуттів  не  були арогенезами у
процесі  розвитку органічного світу. Це  -  ідіоадаптації,  які  допомагали  організмам  краще
пристосовуватися  до  конкретних  умов  існування.  Підтвердженням цього є  те,  що  органи
слуху, зору, нюху та ін. у тварин знаходяться в різних місцях тіла і мають різне походження.

Інформацію  про  оточуючий  світ  організм  одержує  за  допомогою
рецепторів.  Окремі  рецептори  чутливі  тільки  до  конкретних  видів
подразнень.  Органи,  за  допомогою  яких  організм  одержує  інформацію

про оточуючий світ, називають органами чуттів. У тварин розрізняють органи зору,
смаку, нюху, дотику, слуху, рівноваги. Виникнення органів чуттів є ідіоадаптаціями
у процесі еволюції.

1.  Що  називають  органами  чуттів?  2.  Які  види  чутливості  у  тварин  ви  знаєте?
Наведіть  приклади  їх  у  тварин.  3.  Що  таке  орган  слуху?  4.  Що  являє  собою
орган  зору  у  різних  тварин?  5.  Як  здійснювалася  еволюція  органів  чуттів?  6.
Що привело до появи органу слуху?

§40. Нервова система та її значення в житті тварин

Подразливість. Однією із основних властивостей живих організмів є відповідь на под-
разнення зовнішнього середовища. Кожній живій істоті властива подразливість,  як одна із
основних  життєвих  властивостей.  Здатність  організму  відповідати  на  різні  подразнення
певною  поведінкою,  діяльністю  (рухом,  секрецією)  називають  збудженнями.  Якщо  така
швидка реакція відбувається за участю нервової системи, то вона називається рефлексом.

Будова нервової тканини. Структурною одиницею нервової тканини є нервова клітина
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-  нейрон.  Він має  вигляд клітини зірчастої  форми  з  відростками.  Довгий ниткоподібний
відросток нейрону називають аксоном, а короткі, сильнорозгалужені - ендритами. У кожного
нейрона лише один аксон, але багато дендритів.     

Нервова тканина складається з клітин (нейронів) і міжклітинної речовини (нейроглії).
Типи нервової системи. У тварин розрізняють такі типи нервової системи: сітчасту

(дифузну), гангліозну (вузлову), трубчасту.
Сітчаста (дифузна)  нервова  система  найдавніша  за  походженням.  Вперше  вона

виникла  у  кишковопорожнинних.  Вона  являє  собою  сітчасте  сполучення  порівняно
рівномірно  розкиданих  по  тілу  нервових  клітин.  Нервова  система  такого  типу  відносно
повільно проводить подразнення в усіх напрямках від нейрона до нейрона. Вважається, що
сітчаста  нервова  система  еволюційно  закладалася,:як  зв'язуюча  ланка  між  клітинами,  що
сприймають подразнення і робочими органами.

Гангліозна (вузлова)  нервова  система  характеризується  диференціацією  функцій
рецепторних  клітин.  Це  означає,  що  вони  здатні  відповідати  збудженням  лише  на  певні
подразнення, наприклад, одні - на світло, інші - на дотик. У будові цієї нервової системи
виникає  централізація:  її  клітини  скупчуються  у  вузли  -  ганглії.  Ганглії  з'єднуються  між
собою повздовжніми і поперечними нервовими відростками

Трубчаста нервова система  властива всім хребетним тваринам (рибам, земноводним,
плазунам,  птахам  і  ссавцям).  Вона  забезпечує  найбільшу  точність  і  швидкість  реакцій  у
відповідь  на  подразнення.  Концентрація  нервових  клітин  трубчастої  нервової  системи
досягає найвищого ступеня. Трубчаста нервова система має таку будову:

Еволюція  нервової  системи.  Вперше  нервова  система  з'являється  у
кишковопорожнинних тварин і має просту будову (сітчаста нервова система).

Еволюція рецепторів (клітин, що сприймають подразнення) у тварин йшла паралельно з
ускладненнями  відносин,  що  існують  між  організмом  і  довкіллям.  Вона  розпочалася  з
утворення на поверхні тіла тварини спеціальних чутливих клітин. Далі, в ході історичного
розвитку, розкидані  по  всьому тілу  тварини рецепторні  клітини стали  зосереджуватися  в
окремих  місцях,  зокрема,  в  області  ротового  отвору,  на  щупальцях.  Кількість  нервових
клітин, розташованих спереду тіла,  збільшувалась. Вони почали здійснювати координацію
рухів усіх частин тіла. Так відбувся процес утворення голови (цефалізація).  

З  виходом хребетних  тварин  на  сушу, в  їх  нервовій  системі  виникли  великі  зміни,
особливо у будові мозку. Вони забезпечили пристосування тварин до нових умов існування.
Велике значення в перебудові мозку мали дві обставини: 

1) перехід провідної ролі від органів нюху і смаку до органів зору і слуху (наприклад, у
земноводних і птахів); 

2) заміна руху всім тілом (у водних тварин) більш удосконаленим рухом за допомогою
кінцівок (у наземних тварин).

Значення нервової системи. Здійснюючи зв'язок із зовнішнім середовищем, нервова
система рефлекторно регулює роботу всіх органів.  Вона забезпечує правильну орієнтацію
організму в зовнішньому просторі. 

Нервова  система  в  організмі  тварини  забезпечує  зв'язок  з  навколишнім
середовищем, регулює роботу всіх органів і систем органів.

1.  Яку  систему  органів  називають  нервовою?  2.  Які  функції  виконує  нервова
система в організмі тварини? 3. Які є типи нервових систем у тварин? Наведіть
приклади. 4. Яка будова нервової системи? 

Перевірка знань
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із теми «Процеси життєдіяльності тварин»

І. Виберіть правильну відповідь:
1. У якої тварини нервова система побудована за типом нервового ланцюжка?  

а) гідри; 
б) молочно-білої планарії; 
в) черепахи; 
г) дощового черв’яка.

2. Що дозволило плазунам більше розселитися на суші, ніж земноводним?
а) добре розвинені кінцівки; 
б) добре розвинені органі чуття; 
в) наявність твердої оболонки у яйці; 
г) здатність до регенерації.

3. Транспорт речовин в організмі тварин виконує… 
а) гемолімфа; 
б) травна система;
в) кров;
г) нерви.

ІІ. Установіть відповідність:
4. Між системами органів тварини і їх функціями.

1. Постачає організму кисень, необхідний для
процесів  життєдіяльності,  виводить  вуглеки-
слий газ

А – Травна система 

2. Виконує рухову та захисну функції Б – Нервова система
3. Забезпечує організм необхідними продукта-
ми для життєдіяльності

В – Кровоносна система

4. Забезпечує  зв’язок  між  органами,
проводить збудження, регулює діяльність всіх
систем органів

Г – Видільна система

5.  Виводить з організму надлишок води, кі-
нцеві продукти обміну речовин, солі

Д –Опорно-рухова система

6. Забезпечує  транспорт  різних  речовин,  ви-
конує захисну функцію та підтримання стало-
сті внутрішнього середовища організму

Е – Дихальна система

5. Між характеристикою кровоносної системи і твариною, яка має такий її тип 
А 1.  Серце видовжене,  багатокамерне  з

чисельними отворами; кров безбарвна,
кровоносна система незамкнена 

Б 2.  Серце  4-камерне,  аорта  робить
праву  дугу,  кровоносна  система  за-
мкнена, два кола кровообігу
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В 3.  Серце  2-камерне,  до  серця  і  від
серця  тече  лише  венозна  кров,  одне
коло  кровообігу,  кровоносна  система
замкнена

Г 4.  Серце  відсутнє,  його  функцію  ви-
конують  кільцеві  судини,  кровоносна
система замкнена

6. Між тваринами та їх типами розвитку 
1. Тарган рудий А – непрямий розвиток з метаморфозами 
2. Колорадський жук Б – розвиток з неповним перетворенням
3. Ставкова жаба В – прямий розвиток
4. Павук хрестовик, Г – розвиток з повним перетворенням

ІІІ. Виконайте завдання.
7. Установіть  правильну  послідовність  процесів,  що  відбуваються  у  травній  системі

хребетних тварин. В дужках запишіть назву відділу травного тракту, в якому відбуваються
такі процеси
__. Перетравлення їжі під дією ферментів шлунку (_________________________);
__. Подрібнення їжі та її механічна обробка (___________________________);
__. Всмоктування поживних речовин (_________________________);
__.  Перетравлення  їжі  під  дією  ферментів  підшлункової  залози  та  печінки
(_________________);
__. Формування калових мас і їх виведення назовні(_________________________);
__. Всмоктування води (_____________________).

8. Заповніть порівняльну таблицю будови скелета ссавців, птахів і плазунів
Частини скелета Особливості будови

Ссавці Птахи
Череп
Хребет і його відділи:

шийний
грудний
поперековий
крижовий
хвостовий

Плечовий пояс
Тазовий пояс
Задні кінцівки
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9. Розгляньте на малюнку тварину та схарактеризуй її, доповнюючи речення. 

На  малюнку  зображено  –  __________________________.  Ця  тварина  належить  до  типу
________________, класу ___________. Спосіб життя у неї такий: _______________________
Живиться  вона  __________________________________.  До  цієї  їжі  пристосований  і  її
ротовий  апарат,  тип  якого  ________________________.  Органами  дихання  є
_____________________  Ця  тварина  має  серце,  кровоносна  система  –
_________________________________, кров називається ___________________. За кольором
вона  _______________________.  Органами  виділення  слугують  ____________________.
Пересувається  вона  за  допомогою  ______________________________________,  Покривом
тіла  є  ____________________________.  Має  пристосування  до  активного захисту, а  саме:
________________________________________  Має  нервову  систему,  тип  якої
______________________ Органами чуття є _________________________________________ 
Розмножується  –  ____________________.  Для  цієї  тварини  властивий  розвиток
__________________________________, тому що ____________________________________.

IV. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання
10. Чому  деякі  паразитичні  черви  не  мають  травної  та  видільної  систем  органів?

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Уявіть,  що  вам  подарували  черепаху.  В  яких  умовах  будете  її  утримувати?
________________________________________________________________________  Чим
будете її годувати? __________________________________________________________ 

12. Чому страус як птах не літа________________________________________________

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН
§41. Поведінка тварин у природі та штучних умовах. 

Методи вивчення поведінки тварин

Поведінка  –  пристосувальні  дії  або  система  дій  організму  у  відповідь  на  вплив
зовнішнього  або  внутрішнього  середовища.  Під  повединкою  організмів  розуміють  їхню
здатність змінювати свої дії, реагувати на вплив внутрішніх і зовнішніх чинників.

Поведінка тварин розглядається як одна з ознак, що формується в процесі природного
добору поряд  з  анатомічними й  іншими спадкоємними особливостями  конкретного виду.
Поведінка  буває  вроджена  або  набута.  Вроджена  -  поведінка,  яке  будується  за  спадково
обумовленої програмі і не вимагає для свого розвитку спеціального навчання або тренування.
Набута - поведінка, яка формується поступово, в міру накопичення індивідуального досвіду.

Тварини,  як  правило,  успішно пристосовані  до  середовища свого перебування,  що
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виявляється можливим у великому ступені завдяки розмаїтості форм і механізмів поведінки.
При  вивченні  поведінки  застосовуються  різні  підходи.  Один  з  них  -  оцінка

становлення поведінки в  процесі  еволюції,  з'ясування пристосувального значення тієї  або
іншої реакції, її психологічних або фізіологічних механізмів.

Способи  класифікації  поведінки  різноманітні.  Це  порозумівається  тим,  що  число
критеріїв,  які  можуть  бути  покладені  в  її  основу,  практично  безмежно.  Вибір  способу
класифікації диктується звичайно завданнями дослідження й нерідко буває суб'єктивним. Всі
форми поведінка тварин він поєднує в три основні групи (табл. 10) - індивідуальна поведінка,
репродуктивна й соціальна.

Таблиця 10
№
п/п

Групи
поведінки тварин

Акти Коротка
характеристика

1 Індивідуальна локомоція Переміщення  тварини  в
просторі,  необхідні  для  виконання
практично  будь-яких
пристосувальних функцій.

харчування й подих Складний,  ієрархічно
організований  багаторівневий
комплекс  рухових  актів,
спрямованих  на  відшукання,
схоплювання,  утримання  видобутку
й наступне маніпулювання з нею.

терморегуляція Спрямована  на  пошук
оптимального  температурного
режиму.

пошуки притулку Захисна  (оборонна)
поведінка,  пов'язана  з  пошуками
притулку, охороною дитинчат. 

захист  від
хижаків

Вважається  будь-яке
пристосування (особливість способу
життя і т. п.), яке знижує ймовірність
загибелі  особин  даного  виду  від
хижаків. Ті чи інші ознаки поведінки
тварини  обов’язково  спеціально
призначені  для  захисту  від  хижаків
(тобто  виникли  під  впливом  цієї
небезпеки  і  не  має  іншого
пристосувального значення).

сон Усім  тваринам  необхідний
сон, хоча деякі сплять лише декілька
хвилин, а інші навіть до 20 годин на
добу.  Як  і  де  сплять  тварини,
залежить перш за все віл того, чи є
вони  хижаками  або  їхніми
потенційними жертвами, а також від
того,  чи  хоче  тварина  тільки
відпочити або ж сховатися (скажімо,
від негоди або голоду). 

підтримка чистоти тіла Спрямована  на  підтримку
чистоти  тіла,  а  також  здійснення
уринації й дефекації.

біологічні ритми Циклічні  коливання
інтенсивності  та  характеру
біологічних процесів,  їх  кількісні  й
якісні  зміни,  що  відбуваються  на
всіх  рівнях життя.  За  чинниками
біологічні  ритми  поділяються
на зовнішні і внутрішні.

дослідницька активність Комплекс  реакцій,  які
знайомлять  тварину  з  навколишнім
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середовищем  або  джерелом
роздратування  й  створюють  основу
для "індивідуального програмування
поведінки".

гра Ігрова  поведінка  виконує
суто  функціо-нальну  роль  і
є “тренуванням"  молодої  тварини в
особливо  важливих  сферах
життєдіяльності,
своєрідною “практикою"  для
дорослої  поведінки. Гра  дозволяє
молодій  тварині  без  особ-ливого
ризику засвоїти життєво важливі дії,
тому що в цих умовах помилки ще
не  мають  згубних  наслідків,
оскільки  в  грі  можливе
вдосконалення  природжених  форм
поведінки.

предметна діяльність Особлива  категорія
індивідуальної поведінки,  коли одні
предмети  навколишнього
середовища  використаються  для
впливу  на  інші  як  засоби,  що
підвищують ефективність поведінки
в якій-небудь сфері життєдіяльності
або  навіть  рівень  усієї  поведінки  в
цілому.

маніпуляційна активність Сукупність  дій  особини  із
предметом,  спрямована  на  його
адекватне  використання  в
пристосувальній  діяльності.
Становить  необхідний  компонент
харчового,  гніздо  будівного,
дослідницького, гарматного, а також
інших сфер поведінки тварини.

2 Репродуктивна Це  складний  комплекс
поведінки,  пов'язаний з  утворенням
шлюбних  союзів,  будівництвом
житла,  виведенням  потомства,  його
годівлею, захистом, вихованням й ін.

3 Соціальна Коли  тварини  тримаються
разом, неминуче проявляються чисто
соціальні форми поведінки, оскільки
ефективне  функціонування  групи
без них неможливо.

Як  видно,  серед  зазначених  форм  індивідуальної  поведінки  названі  й  чисто
фізіологічні процеси, а не поведінка, як така. Однак, очевидно, тут маються на увазі не самі
фізіологічні акти, а ті поведінкові реакції, які забезпечують виконання даних функцій. 

Індивідуальна  поведінка  тварин включає  різноманітні  акти,  направлені  на
виживання й життєзабезпечення окремої особини:

У тварин репродуктивна поведінка утворює цикл послідовних інстинктивних реакцій,
обумовлених внутрішньою мотивацією й зовнішніми стимулами. Під впливом зовнішнього
фактора  (наприклад,  певної  довжини світлового дня)  або  внутрішнього календаря  полова
система тварини переходить із неактивного стану в активний. Про це повідомляється іншим
особинам шляхом зміни зовнішнього вигляду (згадайте шлюбні вбрання самців лосося або
тритона), виділення особливого заходу або за допомогою особливих звуків (спів самців жаб і
птахів, ревіння оленів, крики кішок). Активована полова система починає виділяти полові
гормони,  які,  впливаючи на відповідні  центри мозку, активують програми репродуктивної
поведінки.  Це  і  є  та  мотивація,  під  дією  якої  починається  вивільнення  програми
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репродуктивної поведінки.
Тварина  приступає  до  демонстрації  свого  стану.  Ці  демонстрації  залишають

байдужими  тих  особин,  чия  полова  система  не  активована,  але  в  активованих  особин
демонстрації - як ключ - відмикають відповідні інстинктивні програми.

Змагання не тільки стимулює особин однієї статі, але й розшаровує їх. Тих, хто атакує
успішно, воно підстьобує; що програють - придушує, що не дозволяє генам слабких особин
перейти в наступне покоління.

У більшості  випадків  до початку наступного шлюбного періоду потомство досягає
самостійності  й залишає батьків.  Якщо потомство не самостійно більше року, самки,  або
пропускають наступний сезон розмноження (великі хижі птахи, наприклад), або вступають у
нове розмноження, маючи при собі несамостійних дитинчат (ведмеді, вовки, леви, мавпи). Є
й інша стратегія: циклічні тільки самки, а самці зберігають здатність спаровуватися постійно.
Такі кішки, собаки, мавпи, у тому числі й людиноподібні.

Соціальна поведінка тварин (табл. 11)
Таблиця 11

№
п/п

Типи соціальної
поведінки

Ознаки

1 Контагіозна (заразна) Поведінка ініціюється  одним членом групи й швидко охоплює
всю  групу,  приводячи  до  координованих  дій.  Наприклад,  у
багатьох  видів  з  появою  хижака  перша  тварина,  що  його
помітила, подає сигнали тривоги, підхоплюває миттєво всю іншу
й обертаючу групу у втечу. Якщо ворог не занадто небезпечний,
тварини  часто  використають  не  менш  контагіозні  мобілізуючі
сигнали,  які  стимулюють  організацію  колективної  відсічі
ворогові.

2 Агоністичні реакції Агоністичні  типи  соціальної  поведінки  тварин  включають
широкий діапазон реакцій від нападу-погрози на одному полюсі
до збігу-страху на іншому. Щоб така поведінка було ефективною,
окремі  особини  повинні  як  мінімум  уміти  відрізняти  своїх
родичів  від  представників  інших  видів.  Крім  того,  корисно
розпізнавати  статі  інших  особин  і  знати  всіх  членів  своєї
соціальної групи.

3 Репродуктивна Найбільш складний і важливий тип соціальної поведінки тварин
пов'язаний з розмноженням. Справді, виживання виду залежить
саме від успішного відтворення його особин, і, щоб забезпечити
цей процес, у ході еволюції сформувалися багато поведінкових
адаптацій.  Складність  репродуктивної  поведінки  в  того  або
іншого  виду  корелює  з  потребою  дитинчат  у  батьківській
турботі.

4 Оборонна поведінка До оборонної поведінки належать дії, спрямовані на уникнення
небезпеки. Оборонні реакції виникають у відповідь на зовнішні
стимули і можуть бути активними, аж до нападу, або пасивними.
Класичним прикладом оборонної  реакції  є  реакція  уникнення,
що  спостерігається  у  виводкових  птахів  у  відповідь  на  появу
силуету хижака.

5 Комфортна поведінка Комфортна поведінка об’єднує поведінкові акти, спрямовані на
догляд за тілом. Комфортна поведінка є невід’ємною частиною
життєдіяльності  здорової  тварини.  Порушення  комфортної
поведінки свідчить про неблагополуччя тварини (хворобу, голод
або  низький соціальний  статус  у  суспільних  тварин).  Тварини
можуть чистити тіло за допомогою кінцівок, тертися об субстрат,
струшуватися, купатися у воді або піску.

6 Агресивна поведінка Агресивною називають  поведінку, що  спрямована  проти  іншої
особини.  До  неї  відносять  загрозливі  демонстрації,  напад  та
нанесення травм. Агресія служить для встановлення ієрархічних
відносин у соціальних тварин, розподілу території, їжі та інших
ресурсів.  Питання  про  допустимість  застосування  терміна
«агресія»  щодо  відносин між хижаком і  жертвою залишається
відкритим.  Агресивна  поведінка  запускається  при  сприйнятті
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специфічного  подразника,  у  ролі  якого  зазвичай  виступають
запах, звукові сигнали та елементи забарвлення іншої особини.
Прояв  агресивної  поведінки  залежить  від  внутрішнього  стану
організму.

7 Територіальна поведінка Територіальною називається поведінка, яка пов’язана з поділом
доступної  території  на  індивідуальні  ділянки.  Вона  включає
виділення індивідуальної ділянки, маркування її меж та охорону
від  інших  особин.  Територія  може  позначатися  звуковими
сигналами, як у птахів, пахучими мітками, як у котячих, а також
візуальними  позначками.  Візуальні  позначки  являють  собою
екскременти, витоптані ділянки, подряпини і вигризання на корі
дерев або, у більшості випадків, поєднання різних міток.

8 Дослідницька поведінка До  дослідницької  поведінки  відносять  поведінкові  акти,
спрямовані  на  вивчення  навколишнього  середовища,  не
пов’язаного з пошуком їжі або статевого партнера. Вищі тварини,
опинившись  у  незнайомій  обстановці,  починають  активно
переміщуватися, оглядати, обмацувати й обнюхувати навколишні
предмети.  Дослідницька  поведінка  придушується  голодом,
реакцією страху і  статевим збудженням.  Виділяють  орієнтовні
реакції,  при  яких  тварина  залишається  нерухомою,  і  активне
дослідження,  при  якому  тварина  переміщається  щодо
досліджуваного об’єкта чи території.

Основними методами дослідження поведінки тварин є спостереження та експеримент.
Спостереження  полягає  в  цілеспрямованому  сприйнятті  та  описі  поведінки  тварини.  Ви
також спостерігаєте за домашніми улюбленцями (собаками, кішками, хом'ячками, папугами і
т.д.), щоб краще зрозуміти їхні потреби. 

Стрімкий розвиток технологій в останні десятиліття зробив можливим використання в
етології  нових  методів,  наприклад  дистанційне  спостереження.  На  тварину  чіпляють
мініатюрний  радіопередавач і  за  допомогою спеціальних  приймачів  одержують  від  нього
сигнали.  Так,  наприклад,  можна  знайти  тварину,  яку  випустили  в  дику  природу.
Для  дослідження  міграцій  співочих  птахів  над  відкритим  океаном  учені  використовують
радари. Окремих особин тварин мітять. Більшість птахів і кажанів мітять кільцями (на ногу
тварини  надягають  легке  кільце  з  металу  чи  пластику),  копитних  і  хижаків  -  вушними
мітками у вигляді затискача, кільця або сережки; морських черепах - спеціальними кнопками,
що  надягають  зазвичай  на  ласт,  а  дельфінам  -  на  спинний  плавець.  Молюсків  мітять
написами на мушлі, комах - мітками з найтоншої кольорової фольги.

Для  з'ясування  пересувань  тварин  -  мешканців  ґрунту  -  використовують  мітки  з
радіоактивними  речовинами,  а  великих  наземних  тварин  -GPS-маяки.  Щоб  оцінити,  як
тварини  сприймають  навколишній  світ,  дослідники  надягають  тваринам  нашийники  з
відеокамерами.

Учені спостерігають за тваринами в умовах, наближених до природних: наприклад, у
великих вольєрах. Подібні дослідження виявляють багато деталей поведінки, недоступних
під час спостережень у дикій природі. Так вдалося з'ясувати, наприклад, організацію зграї і
спілкування між собою вовків.

Експеримент  -  це  метод  дослідження  поведінки  тварин  у  керованих  умовах.  Він
відрізняється  від  спостереження  активнішою  взаємодією  дослідника  з  твариною.
Експерименти  проводять  як  у  природних,  так  і  в  штучних  умовах.  У  природних  умовах
експеримент  часто  використовують  для  дослідження  так  званих  знакових  стимулів.  Це
зовнішній подразник, що спричиняє специфічну поведінкову реакцію у тварини. 

У  лабораторії  експерименти  легше  контролювати,  але  штучні  для  тварини  умови
можуть  негативно  впливати  на  її  поведінку.  Це  спотворює  результати  дослідження.
Лабораторні експерименти насамперед показують потенційні можливості тварин.

Основними методами дослідження поведінки тварин є спостереження та
експеримент. Існує три основні форми поведінки тварин: індивідуальна,
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репродуктивна  та  соціальна.  Індивідуальна  поведінка  включає  різноманітні  акти,
спрямовані  на  виживання  й  життєзабезпечення  окремої  особини.  Репродуктивна
поведінка  пов'язана  з  утворенням  шлюбних  союзів,  будівництвом гнізд,  виведенням
потомства, його годівлею, захистом, вихованням й ін. Соціальна поведінка – це чисто
соціальні форми поведінки, без яких ефективне функціонування групи неможливо. 

Поведінка – пристосувальні дії або система дій організму у відповідь на вплив
зовнішнього або внутрішнього середовища.

1. Що таке поведінка тварин? 2. Які ви знаєте методи вивчення поведінки
тварин? 3. Дайте характетистику вродженої та набутої поведінки тварин? 4.
Що таке репродуктивна поведінка тварин? 5. Що таке соціальна поведінка
тварин? 6. Чим відрізняється спостереження від експерименту? 7. Наведіть
приклади використання сучасних технологій у спостереженні за тваринами.

§ 42. Стратегії поведінки. Інстинкт

Поведінка тварин більш різноманітна та складна, оскільки вони можуть пересуватися
і, отже, змінювати умови існування. Тому в них дуже добре розвинені органи руху, чуттів і
нервова регуляція. Можна навести такі приклади поведінки тварин: полювання хижаків чи
комахоїдних  тварин,  вигодовування  пташенят  дорослими  птахами,  шлюбні  ігри,  міграції,
тобто подорожі, які здійснюють тварини суходолом, морем, повітрям тощо.

Усі форми поведінки тварин можна об’єднати у дві групи — природжені та набуті.
Харчова поведінка й міграції належать до природженої форми поведінки.

Пристосування  організмів  до  умов  існування  зумовлюють  не  тільки  різні  форми
поведінки,  а  й  особливості  їхньої  будови,  процесів  життєдіяльності,  що  забезпечують
можливість  існування  організмів  у  певних  умовах  довкілля.  Так,  наприклад,  тварини  із
захисним забарвленням або формою тіла стають менш помітними для ворогів. 

І навпаки, забарвлення і поведінка тварин можуть бути дуже помітними. Так, яскраво
забарвлені  отруйні  (колорадський  жук,  сонечко)  або  жалоносні  (оси,  бджоли)  комахи
«сповіщають» про небезпечність зустрічі з ними. А погрозливі пози різних змій та хижаків
відлякують ворогів. Разом із тим привабливе яскраве забарвлення та специфічна поведінка
забезпечують гуртування тварин у зграї або зустріч особин різних статей.

Фактори неживої  природи — це температура,  світло,  вологість,  сольовий і  газовий
склад, вітер або течія, рельєф тощо.

Одні з них, наприклад світло й температура, визначають розповсюдження по Землі
більшості рослин та багатьох тварин.

Інші,  наприклад  грунт,  рельєф,  кількість  опадів,  часто  визначають  утворення
угруповань рослин, а разом з ними й розселення тварин.

Небагато  факторів  середовища  залишаються  протягом  тривалого  часу  більш-менш
сталими. Більшість з них змінюється як протягом доби (температура повітря, освітленість,
вологість), так і протягом року (температура повітря, тривалість дня, сніговий покрив тощо).
Відповідні зміни відбуваються також у життєдіяльності рослин і тварин.

Біотичні фактори середовища (фактори живої природи) - це вплив, що надається на
рослини  іншими  організмами.  Кожна  рослина  існує  не  ізольовано,  а  у  взаємодії  з
іншими рослинами, мікроорганізмами, грибами, тваринами.
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Частина простору, у межах якої поширені особини виду називається ареал.
Сукупність організмів, які існують на ділянці місцевості з менш-більш однотипними

умовами довкілля і взаємодіють між собою називають біоценозом.
А  сукупність  організмів  та  умов  середовища  називають  біогеоценозом  або

екосистемою.
Кожен вид у біогеоценозі живиться певною їжею і в свою чергу є базою живлення для

інших видів, тобто вони пов’язані ланцюгами живлення.
Діяльність  людини,  що  впливає  на  життя  організмів,  називають  антропогенним

фактором.  При цьому мають на увазі як безпосередній вплив людини на ті чи інші організми
(скажімо,  полювання,  рибальство),  так  і  непрямий.  Наприклад,  вирубуючи  ліс,  людина
безпосередньо не знищує тварин, але створює такі умови, що одні з них не можуть існувати,
а  інші,  навпаки,  дістають  можливість  для  посиленого  розмноження.  Останнім  часом
антропогенні фактори набувають дедалі більшого значення.

Отже,  живі  організми  можуть  існувати  лише  за  умов  постійного  й  нерозривного
взаємозв 'язку із середовищем існування.

Для всіх стадій психічного розвитку тварин характерні фіксованість та індивідуальна
мінливість  поведінки.  Фіксованими  формами  поведінки,  що  передаються  спадково,  є
інстинктивні форми поведінки.

Інстинкт — це сукупність природжених складних актів поведінки тварин у відповідь
на подразник або систему подразників.

Інстинктивні форми поведінки — це великої сили спонука для організму. Залежно від
умов  життя  і  стану  організму  виникають,  чергуючись,  ті  чи  інші  акти  поведінки,
розмноження, захисту, акти, пов’язані з живленням, тощо. В індивідуальному пристосуванні
тварин до умов життя інстинкти здаються осмисленими діями, проте якщо порушити якийсь
ланцюг в  інстинктивній  дії,  тварини все  одно  продовжують  здійснювати  наступні  акти  в
ланцюгу інстинктивної дії, хоча успіху ця дія не забезпечує.

Інстинктивні  дії  в  індивідуальному  житті  тварин  можуть  змінюватися.  Наприклад,
можна  домогтися  “мирного”  співіснування  лисиці  та  курки,  кішки  та  миші.  Проте  така
індивідуальна зміна інстинкту спадково не передається.

Мінливість  у  фіксованих формах поведінки виявляється  в  набутті  нових навичок і
способів дій, що виникають у результаті багаторазового природного доцільного виконання
рухів і дій або у процесі дресирування.

Першою стадією поведінкового акту є пошукова поведінка. На даній стадії тварина,
що прийшла в стан специфічної готовності до якогось виду діяльності (наприклад, готовності
до розмноження), активно шукає стимули, при дії яких ця діяльність могла б здійснитися.
Саме пошукова фаза поведінкового акту відноситься до категорії цілеспрямованої поведінки,
оскільки  здійснювані  дії  підпорядковані  певній  меті,  яка  може  бути  досягнута  різними
шляхами. Пошукова фаза будується на природженій основі, але в ході онтогенезу ця основа
доповнюється придбаними реакціями. Саме пошукова поведінка є засобом індивідуального
пристосування  тварин  до  навколишнього  середовища,  причому  це  пристосування
нескінченне  різноманітно  по  своїх  формах.  Основу  формування  пошукової  поведінки  в
онтогенезі  складають  такі  процеси,  як  звикається  і  навчання  у  всіх  його багатообразних
формах. Закінчення цієї фази настає, коли тварина досягне ситуації, в якій може здійснитися
наступна ланка даного ланцюга реакцій.

Інстинктивна  поведінка  є  основою  життєдіяльності  тварин.  Виділяють
зовнішні і внутрішні чинники інстинктивної поведінки.

Інстинкт –  стереотипна  форма поведінки,  що виникає  у  відповідь  на  певні
зміни навколишнього середовища.
Агресія – комплекс реакцій, спрямованих проти іншого індивідуума, зазвичай
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для захисту території, партнера або потомства.

1. Що таке інстинкт? 2. Пояніть значення для тварин специфічної поведінки?
3. Які ви знаєте середивища життя для тварин? 4. Чим відрізняються поняття
середовище життя від умов життя? 

§43. Суспільна та територіальна поведінка тварин

Поведінка  —  це  спрямовані  назовні  дії  організму  у  відповідь  на  зовнішні  або
внутрішні  стимули.  Ці  дії  змінюють  взаємини  організму  з  навколишнім  середовищем  і
сприяють,  в  остаточному  підсумку,  збереженню  виду.  Всі  форми  поведінки  мають
вирішальне значення для виживання. Вони пов’язані з рядом конкретних функцій, до яких
належать  локомоція  (тобто  пересування),  живлення  й  дихання,  терморегуляція,  пошуки
притулку,  уникання  хижаків,  сон,  підтримка  чистоти  тіла,  виділення,  дослідницька
активність, гра, використання знарядь, біологічні ритми.

Способи  пристосування  тварини  до  різних  аспектів  навколишнього  середовища
переплітаються  й  взаємодіють,  утворюючи  єдине  функціональне  ціле.  Наприклад,  спосіб
живлення певного організму впливає на характер пересування, на спосіб уникання ворогів і
на  особливості  сну, але  у  свою чергу підлягає  впливові  кожного із  цих видів  поведінки.
Поведінку тварин вивчає наука етологія.

Різноманітні  форми поведінки  тварин. Поведінку  можна  умовно  розподілити  на
вроджену  й  набуту.  Уроджена  поведінка  успадковується  організмом  від  предків.
Найпростішими формами вродженої поведінки є орієнтація й таксис. Орієнтація — це зміна
положення  окремих  частин  організму  стосовно  опори  або  одна  одної.  Таксис  —  це
спрямований рух усього організму в цілому, викликаний зовнішнім стимулом.

Є тварини із  суспільною організацією. У цьому випадку тварини утворюють міцні
співтовариства (зграя,  вулик, мурашник),  усередині якого члени співтовариства відіграють
різні ролі. Суспільна організація може бути необхідною для здобування їжі, розмноження або
захисту від ворогів. Вона підвищує життєздатність співтовариства в цілому. Подібна форма
поведінки  властива  деяким  хребетним  (як  правило,  у  них  окремі  члени  співтовариства
можуть мінятися ролями) і гуртовим комахам — бджолам, мурахам і термітам, у яких роль
індивідуума визначається будовою тіла й «закріплена» за ним спадково (генетично).

Багато форм поведінки повторюються регулярно з тією або іншою періодичністю (від
декількох  хвилин  до  декількох  років).  У  цьому  випадку  говорять  про  біологічні  ритми.
Частота може задаватися як будь-якими внутрішніми причинами («біологічні годинники»),
так і зовнішніми стимулами (зміна дня й ночі, місячні фази, пори року).

У більшості тварин (за винятком примітивних форм, у яких відсутня нервова система)
можлива  поведінка,  пов’язана  з  навчанням  (термін  навчання  широко  використовується
етологами  для  опису  поведінки  тварин),  що  не  передається  спадково.  Навчання  —  це
адаптивна  (пристосувальна)  зміна  індивідуальної  поведінки  в  результаті  попереднього
досвіду. Воно відбувається у різних видів і в різних обставинах по-різному. Навчання може
бути як короткочасним, так і постійним, а його стійкість залежить від пам’яті — здатності
зберігати й отримувати інформацію з попереднього досвіду.

Територіальна поведінка.  Зазвичай  територіальні  тварини  захищають  райони,  що
містять  гніздо,  ділянку  для  спаровування  або  багаті  джерела  їжі  для  себе  та  для  свого
потомства. Захист рідко виливається у відкриті бійки: найчастіше достатньо помітних ознак,
що можуть  бути  як  візуальними,  звуковими або  нюховими,  наприклад,  мічення  території
пахучим секретом.

Часто  тварини  захищають  території,  що  мають  лише  один  тип  ресурсів.
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Наприклад,чорні дрозди, можуть захищати території харчування, що знаходяться окремо від
їх місць гніздування, а види, що формують токовище, захищають токовище.

Територіальність  була  показана  для  відносно  невеликого  числа  видів.  Набагато
частіше  особини  або  групи  особин  мають  звичайні  території,  які  вони  постійно
використовують, але зазвичай не захищають, так званий  домашній ареал.  Домашні ареали
різних особин або груп перекриваються, а в районах перекриття тварини частше уникають
один  одного,  ніж  вступають  у  сутички.  В  межах  домашнього  ареалу  може  існувати
«центральна зона»,  яку інші особини не відвідують, але найчастіше це трапляється через
уникнення, а не захист.

Еволюція поведінки тварин, ії пристосувальне значення.
Види  рослин  і  тварин  дивовижно  пристосовані  до  умов  середовища,  в  яких  вони

мешкають.  Відома  величезна  кількість  найрізноманітніших  особливостей  будови,  які
забезпечують високий рівень пристосованості  виду до середовища.  У поняття «пристосо-
ваність  виду»  входять  не  тільки  зовнішні  ознаки,  але  і  відповідність  будови  внутрішніх
органів  виконуваним  ними  функціям.  Складність  і  досконалість  обміну  речовин  також
залежить  від  умов  середовища  існування.  Вище  була  показана  дія  природного  добору  в
природних  популяціях.  Добір  у  популяціях  приводить  до формування  пристосувань.
Розглянемо деякі приклади пристосованості організмів до зовнішнього середовища. Завдяки
захисному забарвленню організм стає важко помітним і, отже, захищеним від хижаків. Яйця
птахів, що відкладаються на пісок або на землю, мають сірий і бурий колір з плямочками,
схожий з кольором оточуючого ґрунту. У тих випадках, коли яйця недоступні для хижаків,
вони звичайно позбавлені забарвлення. Гусениці метеликів часто зелені, під колір листя, або
темні, під колір кори або землі. Донні риби звичайно забарвлені під колір піщаного дна (скати
і камбали). При цьому камбали мають ще здатність міняти забарвлення залежно від кольору
оточуючого фону. Здатність міняти забарвлення шляхом перерозподілу пігменту в покривах
тіла відома і у наземних тварин (хамелеон). Тварини пустель, як правило, мають жовто-буре
або пісочно-жовте  забарвлення.  Однотонне протекційне  забарвлення властиве як  комахам
(сарана) і дрібним ящіркам, так і великим копитним (антилопи) і хижакам (лев).

Варіант захисного забарвлення — розклепуючи забарвлення у вигляді чергування на
тілі світлих і темних смуг і плям. Зебру і тигра погано видно вже на відстані 50—40 м. через
збіг  смуг  на  тілі  з  чергуванням  світла  і  тіні  в  оточуючій  місцевості.  Розчленовуючи
забарвлення, порушує уявлення про контури тіла.

Пристосувальне значення має також схожість форми тіла з навколишнім середовищем
(маскування).  Відомі  жуки,  що  нагадують  лишайники,  цикади,  схожі  зі  шпильками  тих
чагарників, серед яких вони живуть. Комахи — паличники схожі на невелику буру або зелену
гілочку.  Захист  тварин  від  ворогів  у  ряді  випадків  забезпечує  застережне  забарвлення.
Яскраве забарвлення звичайно характерне для отруйних тварин і  попереджає хижаків про
неїстівність об'єкту їх нападу.

Ефективність застережного забарвлення послужила причиною дуже цікавого явища —
наслідування (мімікрії). 

Окрім  захисного  забарвлення  у  тварин  і  рослин  спостерігаються  й  інші  засоби
пасивного захисту. У рослин нерідко розвиваються голки і колючки, які захищають їх від
поїдання  травоїдними  тваринами.  Таку  ж  роль  відіграють  отруйні  речовини,  обпалюючі
волосками (кропива). Кристали щавлевокислого кальцію, що утворюються в клітках деяких
рослин, захищають їх від поїдання гусеницями, равликами і навіть гризунами.

Утворення  у  вигляді  твердого хітинового покриву у  членистоногих  (жуки,  краби),
раковин у молюсків, луски у крокодилів, панцира у броненосців і черепах добре оберігають
їх від багатьох ворогів. Цьому ж служать голки їжака і дикобраза. Всі ці пристосування могли
з'явитися  лише  в  результаті  природного  добору,  тобто  переважного  виживання  краще
захищених особин.

Таким чином, будова живих організмів дуже тонко пристосована до умов існування.
Будь-яка  видова  ознака  або  властивість  носить  пристосувальний  характер,  доцільний  у
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даному  середовищі,  у  даних життєвих умовах.  Всі  особливості  будови і  поведінки кішки
доцільні для хижака, який підстерігає здобич в засідці: м'які подушечки на пальцях і кігті, що
втягуються,  роблять  ходу  безшумною,  величезна  зіниця  і  висока  чутливість  сітківки,  що
дозволяє бачити в темноті, тонкий слух і жваві вушні раковини, що дають можливість точно
визначати  місцезнаходження  жертви,  здатність  тривалий  час  вичікувати  появу здобичі  та
скоювати блискавичний стрибок, гострі зуби, які утримують і розривають жертву. Так само
організація  комахоїдних  рослин  пристосована  до  лову  і  перетравлення  комах  (росянка,
венерина мухоловка).

Пристосування не з'являються в готовому вигляді, а представляють результат добору
випадкових спадкових змін, що підвищують життєздатність організмів в конкретних умовах
середовища.

Розрізняють  суспільну  та  територіальну  поведінки  тварин.
Територіальність  визначається  наявністю джерел їжі,  від  яких  залежить
вид.  Суспільна  і  територіальна  поведінки  виникають  у  вигляді
пристосувань. 

Рефлекси – це відповідні реакції організму на вплив зовнішнього середовища за
участі центральної нервової системи,що лежать в основі поведінки.

1. Що таке біологічні ритми? 2. Яка наука вивчає форми пристосування тварин?
3.  Поясніть  різницу  між  умовними  та  безумовними  рефлексами?  4.  Наведіть
приклади пристосувального характеру повединки тварин? 

Лабораторне дослідження
№ 6

Тема: Спостереження за поведінкою тварин 
Мета: Ознайомитися з особливостями поведінки тварин на прикладі рибок
акваріума, її формами та стратегіями.

Обладнання для проведення екскурсії: планшет із цупкого матеріалу, файл для захи-
сту від вологи, папір, простий олівець, кулькова ручка, фотоапарат, бінокль. 

Хід роботи:
1. Поспостерігайте за поведінкою тварин в акваріумі. Які види мешкають в досліджу-

ваному вами акваріумі?
2. Які  методи  використовуєте  для  вивчення  поведінки  тварин  у  акваріумі?  За  якими

тваринами будете спостерігати?
3. Які  типи  поведінкових  реакцій  спостерігаєте  у  тварин?  Які  форми  поведінки

демонструють акваріумні рибки?
4. Наведіть приклади поведінкових реакцій у рибок, що спостерігали?
5. Чи спостерігали інстинкт тварин акваріума?

Самоперевірка знань із теми «Поведінка тварин»
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І. Виберіть правильну відповідь:
1. До методів вивчення поведінки тварин відносять:  

а) спостереження; 
б) порівняльно-історичний; 
в) радіотелеметрія; 
г) моделювання.

2. Що таке інстинкт?
а) набута впродовж життя поведінка тварин; 
б) природжена поведінка, спрямована на пристосування тварини до певних умов

існування; 
в) процес набуття твариною життєвого досвіду; 
г) природжена поведінка, яка передається спадково.

3. Про  який  вид  стимулів  йде  мова  у  наведених  прикладах  поведінкових  реакцій
тварин? Квакання жаб у шлюбний період, активний спів птахів, погрозлива поведінка змій. 

а) мотиваційний; 
б) ключовий;
в) завершальний;
г) типовий.

ІІ. Установіть відповідність:
4. Між зображеними на малюнках поведінковими реакціями тварин і їх типами.

1. А – Статевий тип поведінки

2.

 

Б – Агресивна поведінка

 3.

 

В – Захисна поведінка

4.  Г – Турбота про потомство
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5. Між тваринами і їх формами поведінки  

А 1. Індивідуальна форма поведінки

Б 2. Соціальна форма поведінки

В 3. Репродуктивна форма поведінки

6. Між типом поведінкових реакцій тварин та належністю його до вроджених чи набу-
тих (підкресліть необхідне)
1. 

     вроджений тип поведінкової реакції
      набутий тип поведінкової реакції
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2. 

     вроджений тип поведінкової реакції
      набутий тип поведінкової реакції

3.      вроджений тип поведінкової реакції
      набутий тип поведінкової реакції

4.       вроджений тип поведінкової реакції
      набутий тип поведінкової реакції

ІІІ. Виконайте завдання.
7. Перед вами акваріум з рибками. Які типи поведінкових реакцій спостерігатимете у

рибок? _________________________________________________________________________.
Які форми поведінки наявні у цих тварин? __________________________________________
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Запишіть прояви поведінки у рибок _________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Заповніть порівняльну таблицю
Ознаки порівняння Мурашка Акула Зубр Заєць

1. Тип поведінкових 
реакцій
2. Форми поведінки
3. Наявність чи 
відсутність 
інстинкту
4. Чи піддається 
учінню тварина?
5. Чи наявні сезонні 
зміни в поведінці?

9. Розгляньте малюнок. Опишіть поведінку цих тварин та вкажіть її стимули.

IV. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання
10. Наведіть приклади тварин, які здатні до міграцій ____________________________
Чому мігрують тварини? ____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Одного холодного осіннього дня до пункту призначення прибув вантаж – кілька
удавів для зоопарку. Але працівників митниці занепокоїв той факт, що тварини поводили себе
дуже  спокійно,  були  схожі  на  неживі.  Викликавши  спеціаліста  з  зоопарку,  працівники
митниці заспокоїлися. Поясніть таку поведінку тварин після подорожі ___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. Наведіть приклади тварин, здатних до ехолокації _____________________________
________________________________________________________________________________
Що забезпечує тварині така здатність? ______________________________________________
________________________________________________________________________________
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ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ.
ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН

§44. Середовища існування тварин, їх чинники

Тварини постійно перебувають у відповідному довкіллі, в тих умовах, що впливають на
їх життєдіяльність. Це є середовищем їхнього існування. 

Для тварин характерними є такі середовища існування, як: водне, наземно-повітряне,
грунтове, організмове. 

Водне  середовище  існування. У  водному  середовищі  зародилося  життя  на  Землі,
виникли найперші одноклітинні та багатоклітинні тварини. Водним середовищем є океани й
моря,  річки,  струмки,  озера,  ставки  і  навіть  калюжі  та  розколини  скель  чи  різноманітні
порожнини в ґрунті, заповнені водою.  

До водяних тварин належать і паразитичні найпростіші,  які живуть усередині клітин
тварин, — адже цитоплазма на 80 % складається з води. Однією з особливостей способу
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життя  водяних  тварин  є  дихання  розчиненим  у  воді  киснем.  Водяні  тварини  простої
організації  поглинають  кисень  усією  поверхнею  тіла.  У  складніше  організованих  тварин
з'являються спеціальні органи дихання — зябра, які містяться на поверхні або всередині тіла.
Серед тварин,  що живуть у воді,  є  й такі,  що дихають легенями.  Найбільшими водяними
тваринами є синій кит, китова акула, гігантський кальмар. Стан тварин у воді близький до
невагомості, а тому, незважаючи на величезну масу тіла. 

Тварини,  які  живуть  у  водоймах,  мають  неоднакові  умови існування.  Так,  у  верхніх
шарах,  у  товщі  води й на  дні  поширені  різні  види організмів,  пристосованих до певного
способу життя. Вони утворюють угруповання тварин та рослин, що існують спільно.

У  товщі  води  живуть  тварини,  здатні  переборювати  будь-яку  течію  (кальмари,  риби,
морські ссавці), а також ті, яких переносять течії (дрібні одноклітинні тварини, медузи, рачки).

Тварини,  які  плавають поблизу дна водойми,  живуть  на  його поверхні  або в  ґрунті,
утворюють власне угруповання. Це різноманітні інфузорії, амеби, круглі й кільчасті черви,
краби, раки, личинки комах та донні риби.

Наземно-повітряне середовище існування опанувала більша частина представників
царства Тварини. Різноманітність умов існування тварин на суходолі спричинює появу в них
численних ознак пристосування,  а також ускладнення будови тіла й поведінки.  Сухопутні
тварини  пристосовані  до  активного  пересування  у  просторі,  вони  здатні  бігати  по  землі,
літати в повітрі й навіть плавати та пірнати, завдяки чому ведуть наземний, напівводний або
деревний спосіб життя. 

Для тварин, які мешкають у повітряно-наземному середовищі,  властиве легеневе або
трахейне дихання, наявність ніг або крил. 

Такі тварини, як комахи,  птахи, кажани народжуються наземними істотами,  а вміння
літати набувають у дорослому стані. Вони використовують повітря лише для пересування, а
для відпочинку і розмноження їм потрібні суходіл або вода.

Грунтове  середовище  існування. В  грунтовому  середовищі  поширені  тварини,  які
пристосувалися  до  життя  в  ґрунті,  яке  має  свої  особливості.  Типовими  представниками
підземних тварин є дощові черви, різноманітні кліщі, комахи та їх личинки, а серед ссавців –
кроти й сліпаки. Вони здатні проривати ходи у щільному ґрунті і мають недорозвинений зір.  

Організмове середовище існування.  Особливу групу тварин становлять паразити, які
живуть у тілі інших тварин або рослин, які є їх хазяїнами, використовуючи їх як джерело
живлення  і  життєве  середовище.  Організмове  середовище  існування  мають  паразитичні
найпростіші, плоскі та круглі черви, кліщі тощо. Для цих тварин властивим є пристосування
до життя в організмі  хазяїна.  Наприклад, у стьожкових червів редукована травна система,
відсутні органи дихання; у кліщів – наявність особливих пристроїв на кінцівках. 

Більшість тварин упродовж життя поєднують різні середовища існування. Наприклад,
бабки й жаби на стадії  личинки є мешканцями водного середовища,  а будучи дорослими
особинами  –  наземно-повітряного  середовища.  Деякі  гризуни  (ховрахи,  полівки)  та
комахоїдні живуть під землею, але час від часу з'являються на поверхні ґрунту, щоб добути
їжу або знайти партнера для розмноження.

Середовищами  існування  тварин  є  водне,  наземно-повітряне,  грунтове,
організмове.  До кожного з  середовищ існування тварини пристосовуються
впродовж свого життя.  

Середовище існування – сукупність умов, в яких існують організми.

1. Що таке середовище існування? 2.  У яких середовищах живуть
тварини?  3. Які  особливості  будови  і  способу  життя  властиві
водяним  тваринам?  4.  Які  зміни  в  будові  тіла  дали  змогу
пристосуватися  наземним  тваринам  до  суходолу?  5.  Чому

багатоклітинні організми і найперші тварини з'явилися у воді, а досконалі організми:
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комахи,  птахи  й  ссавці  –  на  суходолі?  6.  Які  пристосування  до  організмовому
середовищу існування мають тварини?

§45. Чинники середовища існування тварин

Чинники середовища існування – це складові довкілля (природного середовища), які
впливають на існування й розвиток організмів і на які живі істоти реагують пристосуванням.

Організм тварини постійно перебуває під впливом чинників середовища існування. До
чинників середовища існування тварин належать абіотичні, біотичні та антропічні. 

Мал. 100. Абіотичні чинники середовища 

Абіотичні  чинники  середовища –  це  чинники  неживої  природи,  до  яких  відносять:
клімат, волога, світло, температура, повітря, ґрунт, радіація, тиск та ін. 

Сонячне  випромінювання  є  основним  джерелом  енергії  для  всіх  процесів,  що
відбуваються  на  Землі.  Світло  впливає  на  активність  і  характер  поширення  сезонний  та
добовий біологічні ритмів усіх живих організмів, тварин в тому числі. 

Тварини реагують і на зміну дня і ночі,  що проявляються у коливанні інтенсивності
фізіологічних процесів. Так, більшість тварин активні вдень,тоді як вночі – вони сплять. Але
деякі з них навпаки – більш активні вночі і менш активні вдень. Здебільшого така активність
характерна для хижаків. 

Від  температури  (від  внутрішньої  -  температури  тіла  і  зовнішньої  -  температури
середовища) залежать усі хімічні процеси, які відбуваються в організмі тварини. Температура
впливає  на  всі  життєво  важливі  процеси  організму:  обмін  речовин,  ріст,  розвиток  та  ін.
Надлишок  або  нестача  тепла  гальмують  розвиток  живих  організмів  і  спричиняють  їх
загибель.  Низькі  температури  можуть  призвести  до  замерзання  розчинів  солей  і  білків  у
клітині  і  цим  зруйнувати  її.  Тварини  подібно  до  рослин  можуть  жити  тільки  в  певному
температурному інтервалі. Особливо залежні від температури нерухомі організми та ті, що не
здатні  підтримувати  постійну  температуру  тіла  (безхребетні  та  холоднокровні  хребетні
тварини).  Тварини,  особливо  теплокровні,  здатні  існувати  в  більш  широкому  інтервалі
колевання  температур:  від  –80°С до +80°С.  Високі  температури  особливо небезпечні  для
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тварин.  За  них  білки  клітин  (ферменти,  гормони)  організму  тварин,  втрачаючи  свою
структуру, стають недієздатними. 

Для боротьби  з  низькими і  високими температурами  у  організмів  виробились  певні
пристосування. До високих температурі тварини виробили відповідні пристосування: хутро,
покриви  тіла,  що  підсилюють  випаровування,  або  впадають  у  стан  спокою.  Кожний  вид
організмів  має  певний температурний оптимум,  при якому життєві  процеси  відбуваються
найінтенсивніше. У різних видів тварин він різний. Так, одні тварини можуть існувати при
широкому температурному інтервалі (наприклад, кашалоти, що живуть як у полярних, так і в
тропічних  водах);  інші  –  у  вузькому  (наприклад,  рифові  корали,  які  існують  лише  при
температурі від +20°С до +35°С). 

Вода як чинник середовища існування тварин завдяки своїм особливим властивостям
забезпечує існування організму вцілому і кожної клітини зокрема. Значення її визначається
високою  теплоємкістю.  Вода  повільно  нагрівається  і  повільно  охолоджується.  Тому
організми,  що  існують  у  воді,  не  підпадають  під  різке  коливання  температури.  Велика
величина поверхневого натягу води  створює здатність її підніматись по капілярах на значні
відстані  (підняття  води  по  судинам та  капілярам  проти  сили тяжіння).  Вологість  повітря
впливає на ступінь випаровування води і виведення її з організму. З вологістю пов’язаний і
вплив температури на живі організми. Високу температуру організми краще витримують у
сухому середовищі.

Для  пристосування  до  умов  середовища  важливе  значення  в  житті  тварин  мають
особливості  їх  поведінки.  В  пошуках  води  тварини  мігрують,  або  впадають  в  сплячку.
Температура  оточуючого  середовища  також  викликає  у  тварин  різну  поведінку.  Одні
холоднокровні тварини (тритони, змії, ящірки) при настанні холодів впадають в сплячку, інші
знищують рівень життєдіяльності (риби, жаби). 

Біотичні  чинники. Спільне  проживання  рослин  і  тварин  на  певній  території
немислиме  без  їхнього  взаємного  впливу.  Так,  могутні  рослини  затіняють  слабших,
створюють  у  ґрунті  дефіцит  води,  мінеральних  речовин.  Багато  тварин  оселяється  на
рослинах, живиться ними. Між організмами історично формуються складні взаємовідносини.
Впливи одних організмів на інші дістали назву  – біотичні чинників. Дія біотичних чинників
полягає в існуванні різних форм взаємодії між організмами.

Між живими організмами постійно  виникають різноманітні  зв’язки.  Цими зв’язками
можуть бути симбіоз (співжиття організмів різних видів), коменсалізм (співжиття тварин, при
якому один із них користується перевагами за рахунок іншого),  хижацтво (коли один вид
живе, поїдаючи іншого) та паразитизм (коли один вид використовує іншого як середовище
існування та джерело живлення). 

Антропічні чинники – це чинники, пов’язані з формами діяльності людини. Людина,
підкоривши собі всі багатства природи, впродовж останніх років надзвичайно змінила флору
і фауну всієї Землі. Часто вона не замислюється над тим, яким чином змінює довкілля і чи
корисні ці зміни для природи. 

На відміну від абіотичних і  біотичних факторів,  які  діють на світ  живої  та  неживої
природи стихійно, антропічна дія – свідома. Вплив рослин на рослин та тварин може бути
безпосереднім чи опосередкованим, мати як негативні,  так і позитивні наслідки. Результат
цього впливу –  зміна  чисельності  рослин  та  тварин:  одні  види стають  масовими,  інші  –
рідкісними  або  зникаючими.  Із  розвитком  цивілізації  та  науково-технічного  прогресу,
бурхливим  зростанням  кількості  населення  на  Землі,  обсягів  виробництва  стосунки   між
природою та суспільством загострюються. Ми звикли «розмовляти» з природою лише тоді,
коли це нам потрібно, не задумуючись про наслідки. А екологічна криза вже нависла над усім
світом. Ретельний аналіз і моделювання сучасних природних процесів доводить, що вже в
наступному столітті  наша планета  може перетворитися  на  безлюдну  пустелю.  Людство –
невід’ємна  частка  природи  і  тому  повинно  керуватись  законами  Природи,  поважати  всі
елементи довкілля.
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Кожному  середовищу  існування  властиві  певні  чинники:  абіотичні
(вологість,  температура,  тиск тощо),  біотичні (відносини між організмами),
антропічні (вплив людини). 

 

Чинники –  це  складові  довкілля  (природного середовища),  які  впливають на
існування й розвиток організмів і на які живі істоти реагують пристосуванням.

1. Що таке чинники середовища існування? 2. Які розрізняють чинники
середовища  існування?  3. Наведіть  приклади  чинників  середовища
існування  білого  ведмедя.  4.  Які  зміни  в  життєдіяльності  тварини
відбуваються під дією на неї абіотичних чинників? 5. Які пристосування
виникають у тварин при дії абіотичних чинників?

§ 46. Взаємозв'язки тварин в природі

Життєдіяльність тварин — це насамперед процес поглинання речовини, з
якої  організм  будує  нові  клітини,  й  енергії,  за  відсутності  якої  цей  процес
неможливий.  Без  надходження  в  організм  речовини  й  енергії  жодна  жива
істота  не  здатна  підтримувати  свою  життєдіяльність,  рости,  розвиватися  й
розмножуватися. Усі тварини одержують  речовину  й енергію, поїдаючи  інші
організми (рослини, гриби, тварин), або живляться органічними речовинами,
що містяться у мертвих тваринах і відмерлих рослинах. Основні взаємозв'язки
живих  організмів,  які  спрощено  можна  звести  до  вислову   «хто  кого  з'їсть»,
називаються  трофічними  зв'язками.  Вони  є  основою  взаємовідносин  різних
видів у біоценозах — угрупованнях тварин та рослин, які спільно населяють ту
саму територію, наприклад ліс, озеро, парк або річку.

Тварин за типом живлення поділяють на рослиноїдні, м’ясоїдні та всеїдні. 
Рослиноїдні  тварини  –  тварини,  що  харчуються  тільки  рослинною  їжею.  Вони  є

первинними споживачами в харчових ланцюгах. До цієї групи належать усі тварини, які жив-
ляться лише рослинами. Це травоїдні тварини (деякі молюски, комахи, численні гризуни та
копитні),які їдять не лише траву, а й тонкі гілочки, молоду кору. Насіннєїдні та плодоїдні
тварини живляться насінням трав'яних рослин або соковитими плодами дерев та чагарників.
Це  різноманітні  птахи  (голуби,  горобці,  в'юрки)  та  дрібні  гризуни  (переважно  миші).
Кількість тварин, що живляться насінням, залежить безпосередньо від урожайності рослин:
чим більше насіння і плодів, тим вища чисельність цих тварин.

Ще  одну  особливу  трофічну  групу  утворюють  тварини,  які  живляться  нектаром  і
пилком садових рослин: різноманітні метелики, мухи, бджоли і дрібні жуки — пилкоїди. Рос-
линоїдними тваринами є також паразити рослин,  котрі  постійно живуть усередині  або на
поверхні рослин. Це певні види червів, а також попелиці, які висмоктують з рослин соки.

Рослиноїдні  -  консументи  першого  порядку,  забезпечують  перший  етап  переробки
біомаси рослин в екосистемах. При порушенні стабільності екосистеми рослиноїдні тварини
можуть давати спалахи чисельності, завдаючи значної шкоди рослинам.

М'ясоїдні тварини. До хижих відносяться 15 сучасних родин, які містять близько
285 видів в 123 родах і поширені майже по всьому світу. Переважна більшість представників
загону є класичними м'ясоїдними тваринами, що полюють головним чином на хребетних.
Хижих  інколи  також  ділять  на  дві  групи,  що  сильно  відрізняються  один  від  одного  по
способу життя: сухопутні хижі і ластоногі.
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Не всіх м'ясоїдних тварин вважають хижаками. Зокрема, м'ясоїдних птахів поділяють
на хижих, рибоїдних та комахоїдних. Хижі птахи (сови, яструби, орли, соколи) мають міцний
дзьоб і гострі кігті, за допомогою яких вони добувають здобич: дрібних птахів та звірів.

Тварин, які споживають різноманітну їжу: інших тварин, рослини та їх плоди, всілякі
рештки,  називають  всеїдними.  Такою  твариною є  один з  найбільших  представників  ряду
Хижі – ведмідь бурий.

Особливу групу становлять тваринипаразити, які живляться переважно
за рахунок поглинання поживних речовин тварин більш високої організації –
хазяїв.  Ця  властивість  відрізняє  паразитів  від  хижаків.  Крім  того,  вони  не
вбивають   свою   жертву,   а   живляться   нею,   тільки   пригнічуючи   її
життєдіяльність.  Адже   для  паразита   хазяїн   —  не  лише  джерело   їжі,  а  й
середовище існування. Паразити можуть жити як усередині, так і на поверхні
тіла хазяїна. 

Паразитизм відомий на всіх рівнях організації живого - від вірусів і бактерій до вищих
рослин і багатоклітинних тварин. Паразити харчуються соками, тканинами або перевареною
їжею  господарів,  не  забиваючи  їх  (на  відміну  від  хижаків).  Розрізняють  облігатних
(обов'язкових) і факультативних  і (необов'язкових) паразитів; ектопаразитів (що живуть на
поверхні тіла господаря) і ендопаразитів (у внутрішніх порожнинах, тканинах і клітинах);
стаціонарних (проводять на господарі більшу частину життя) і тимчасових (нападають тільки
для  харчування).  Багато  паразитів  спеціалізовані  і  мають  вузьке  коло  господарів.  Часто
господар  буває  заражений  декількома  видами  паразитів.  Іноді  самі  паразити  служать
господарями  для  інших  паразитів.  У  процесі  еволюції  паразити  набули  виняткової
спеціалізації,  втративши перш за все ті  органи, які  в умовах паразитизму перестали бути
необхідними  для  їхнього  існування.  У  той  же  час  у  них  розвинулися  нові  органи,  які
забезпечують  їх  здатність  існувати  за  рахунок  господареві  (різні  присоски,  рогообразние
гачки і т. п.). Особливою пристосованістю відрізняються способи розмноження і розселення
паразитів.

Тварини-сапротрофи. До них  належать  тварини,  які  використовують  для живлення
органічні  речовини,  зокрема  рештки  відмерлих  рослин  і  тварин  або  продукти
життєдіяльності інших тварин. До цієї групи належать одноклітинні тварини, що поглинають
усім  тілом  розчинені  у  воді  органічні  речовини,  а  також  дощові  черви  і  деякі  жуки
(мертвоїди, гнойовики).

Природні угруповання. У природі тварини об’єднані у природні угруповання. 
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Мал 101. Трофічні зв’язки у природних угрупованнях

Угруповання організмів,  що входять до складу біогеоценозів,  складаються з трьох груп
компонентів:  утворювачів  органічної  речовини  (автотрофних  організмів)  –  продуцентів;
споживачів  живої  органічної  речовини  –  консументів;  руйнівників  органічних  решток  –
переважно мікроорганізмів, які розщеплюють органічні речовини до простих мінеральних
сполук, – редуцентів. Всі вони пов'язані ланцюгами живлення. 

Кожна  з  ланок  ланцюга  живлення  може  використати  лише  5-15  %  енергії  харчів  для
побудови речовини свого тіла.  Внаслідок  неминучої  втрати  енергії  кількість  утворюваної
органічної  речовини в кожній наступній ланці  зменшується.  Таким чином,  кожен ланцюг
споживання  містить,  як  правило,  не  більше 4-5  ланок,  тому що внаслідок  втрати  енергії
загальна  біомаса  кожної  наступної  ланки  приблизно  в  10  разів  менша за  попередню.  Ця
закономірність називається правилом екологічної піраміди (мал. 101).

Усі три правила пірамід - продукції, біомаси і чисел - виражають у підсумку енергетичне
відношення  в  екосистемах.  Перші  два  правила  виявляються  в  угрупованнях  із  певною
трофічною структурою, останнє (піраміда продукції) має універсальний характер.

Знання законів продуктивності екосистем і а кількісний облік потоку енергії мають велике
практичне значення:

по-перше,  первинна  продукція  агроценозів  і  природних  угруповань  -  основне  джерело
харчування для людства;

по-друге, одержана за рахунок сільськогосподарських тварин вторинна продукція не менш
важлива, тому що містить тваринні білки.

Усі вони, хоч і відрізняються за абсолютними значеннями, мають однакову спрямованість,
що відображає чисельність  окремих організмів  в  угрупованнях,  і  разом з  нею виявляють
характерні особливості біоценозів.

Поїдання  одних  організмів  іншими  зазвичай  не  руйнує  історично  утворених
взаємозв'язків, оскільки загибель членів угруповання компенсується їх розмноженням. Між
хижаками та  їхніми жертвами  встановлюється  певна  рівновага.  Якби було  по-іншому, то
хижаки, знищивши свої жертви, загинули б самі від відсутності їжі.
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Мал. 102. Екологічна піраміда

Ефективність  трофічних  ланцюгів  оцінюється  величиною  біомаси  екосистеми  та  її
біологічною продуктивністю.

Система зв’язків у  біосфері надзвичайно складна. Найголовнішою ланкою управління є
енергія, це перш за все енергія Сонця, потім енергія тепла Землі та енергія радіоактивного
розпаду  елементів.  Неживою  частиною  біосфери  керують  продуценти.  Продуцентами
керують  консументи,  але  діяльність  їх  визначається  зворотними  зв’язками,  що  йдуть  від
продуцентів. В результаті здійснюється біотичний колообіг речовин у біосфері приблизно за
такою схемою: продуценти  споживають енергію,  воду, СО2,  мінеральні  солі  і  виробляють
органічну речовину; консументи 1-го порядку живляться продуцентами, консументи 2-го та
3-го порядків живляться іншими консументами; редуценти споживають частину поживних
речовин,  розкладають мертві  тіла  продуцентів  і  консументів  до простих хімічних сполук:
води, СО2, мінеральних солей, замикаючи колообіг речовин у біосфері.

Харчові  зв'язки,  або  ланцюги  живлення,  створюють  певний  порядок  в  угрупованнях
тварин та рослин і є трирівневими.

Усі тварини є споживачами органічної речовини й енергії, які вони отримують, живлячись
рослинами, тваринами або використовуючи речовини, що утворилися внаслідок розкладання
відмерлих рослин і тварин.

Усі  тварини  є  споживачами  органічної  речовини  й  енергії,  які  вони
отримують,  живлячись  рослинами,  тваринами  або  використовуючи
речовини,  що  утворилися  внаслідок  розкладання  відмерлих  рослин  і
тварин. 

1. На які групи поділяють тварин за типом живлення? 2. Хто такі хижаки? 3. Чи
можна вважати хазяїна жертвою паразита? 4. Чому малярійного комара, який
живиться  кров'ю  ссавців,  вважають  не  хижаком,  а  паразитом?  5.  Що  таке
ланцюги живлення та яка їх структура? 
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Яку тварину найкраще утримувати вдома? Відповідь на це запи
тання  не   потребує   додаткового   обговорення:   звичайно,   чоти
рилапого  друга — собаку  або  красунюкішку. Серед численних
порід собак кожен може обрати ту, яка подобається. Свійська кі

шка,  незважаючи  на  тисячі  років,  що  вона  прожила  біля  людини,  так   і  не
перетворилася на цілком ручну істоту. Адже не безпідставно виник вислів: «Кі
шка, яка гуляє сама по собі». 

Якщо тобі хочеться неодмінно утримувати вдома якусь дику тварину, то
запам'ятай: ні за яких обставин не піддавайся спокусі мати великого хижака.
Маленьке привабливе левеня виросте й перетвориться на некерованого звіра,
якому житло людини виявиться затісне. Тому подібні експерименти найчасті
ше закінчуються трагічно.

Хижаки, поширені на території нашої країни, в хатніх умовах також не приживаються. У
клітці можна утримувати тхорів, а у великих просторих вольєрах — куниць. Але найкраще
приручаються видри. Дресирована видра не поступається собаці, ходить на повідку і реагує
на кличку. 

§ 47. Поняття про екосистеми

Поняття про екосистеми. Екосистема – функціональна єдність угруповання організмів
і навколишнього середовища. Кожна екосистема складається з біогеоценозу та біотопу.

Біотоп  — це  ділянка поверхні  землі  з  більш-менш однотипними умовами існування
(ґрунтом, мікрокліматом тощо). 

Екосистема може бути різних розмірів і  складності.  Наприклад, можна говорити про
екосистему  лісу  в  цілому  і  про  екосистему  окремого  пенька.  Взаємодія  організмів  в
екосистемі  надзвичайно  складна.  Взаємодія  біоценозів  з  біотопами  відбувається  через
речовинно-енергетичний  обмін.  Для  кожної  екосистеми  характерний  свій  біологічний
кругообіг  речовин,  який  здійснюється  внаслідок  існування  в  екосистемах  трофічних
ланцюгів (ланцюгів живлення).
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Мал. 103. Екосистема водойми

Наприклад, у водоймах фітопланктон поїдається зоопланктоном, останній — дрібною
рибою, що є здобиччю великих риб — хижаків, які в свою чергу споживаються людиною.

Ланцюг  живлення  –  це  система  організмів,  пов’язаних  харчовими  відносинами,
внаслідок чого створюється певна послідовність у передачі речовин і енергії від одних груп
організмів до інших.

Мова йде про певні угруповання рослин, тварин і мікроорганізмів, які взаємодіють один
з одним і з навколишнім середовищем. Важливо те, що кожну екосистему можна визначити
як більш-менш своєрідне угруповання рослин і  тварин,  які  взаємодіють  одне з  одним і  з
довкіллям.

Незважаючи на розмаїття екосистем, усі вони мають структурну подібність. У кожній з
них  можна  виділити  фотосинтезуючі  рослини  -  продуценти,  різні  рівні  консументів,
детритофагів і редуцентів. Вони і складають біотичну структуру екосистем - біогеоценози.

Біогеоценоз  –  це  сукупність  рослин,  тварин,  грибів,  мікроорганізмів,  що  населяють
визначену ділянку суші чи водойми (біотоп).

Нежива і  жива природа,  що  оточує  рослини,  тварин і  людину, зветься  середовищем
мешкання.  Безліч  окремих  компонентів  середовища,  що  впливають  на  організми,
називаються екологічними факторами.

Життя  виникло  і  розвивається  як  біохімічний  круговорот  речовин,  що  здійснюється
через безліч організмів, різних видів рослин, тварин і мікроорганізмів.

Усі  живі  організми  існують  у  формі  популяцій.  Популяція  -  сукупність  вільно  і
випадково перехресних особин визначеного виду, що займають спільну територію. Ці види
володіють  подібною  спадкоємною  природою,  обмінюються  генетичною  інформацією.  На
динаміку  популяцій  істотний  вплив  спричиняють  люди,  особливо  через  забруднення
навколишнього середовища.

Втручання людини в природні процеси.
Таким чином,  кожен живий організм зазнає впливу від неживої  природи,  організмів,

інших видів, у тому числі і людини, і, у свою чергу, впливає на кожну з цих складових.
Незважаючи на  розмаїття екологічних факторів  і  різну природу їхнього походження,

існують деякі загальні правила і закономірності їхнього впливу на живі організми.
Для  життя  організмів  необхідно  визначене  сполучення  умов.  Якщо  всі  умови

середовища мешкання сприятливі, за винятком одного, то саме ця умова стає вирішальною
для  життя  відповідного  організму.  Воно  обмежує  (лімітує)  розвиток  організму,  тому
називається фактором, що лімітує.

Усі  тварини  є  споживачами  органічної  речовини  й  енергії,  які  вони
отримують,  живлячись  рослинами,  тваринами  або  використовуючи
речовини,  що  утворилися  внаслідок  розкладання  відмерлих  рослин  і
тварин. 

Екосистема – функціональна єдність угруповання організмів і навколишнього
середовища.
Біотоп —  це  ділянка  поверхні  землі  з  більш-менш  однотипними  умовами
існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо). 
Ланцюг живлення – це система організмів, пов’язаних харчовими відносинами,
внаслідок чого створюється певна послідовність у передачі речовин і енергії від
одних груп організмів до інших.

1. Що таке екосистема? 2. Які компоненти входять до екосистеми? 3. Що таке
ланцюг  живлення?  4.  Які  організми  називають  продуцентами,  а  які  —
консументами?  5.  Яка  роль  ів  природі  редуцентів?  6. Поясніть  правило
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екологічної піраміди? 7. Поясніть що таке екологічна ніша? 

§ 48. Основи охорони природи. Екологічна етика

Найважливішим завданням охорони природи є збереження різноманітності живих істот:
рослин, грибів, тварин. Необхідно охороняти тварин кожного біологічного виду.

Сукупність усіх біологічних видів і різновидностей видів, поширених на планеті Земля,
називають біологічною різноманітністю. Різноманітність живих істот формувалася мільйони
років, проте втратити її можна за кілька століть. Протягом останніх 300 років було знищено
63 види ссавців, 74 види птахів, 28 видів плазунів і 2 види земноводних. Кількість знищених
видів комах та інших дрібних тварин не піддається точному обліку. Якщо 200 років тому
швидкість вимирання тварин становила 1 вид на 10 років, на початку XX ст. — 1—2 види на
рік,  то наприкінці  XX ст.— 1 вид щодня! За прогнозами вчених,  до середини XXI ст. На
земній кулі можуть зникнути від 500 тисяч до 2 млн видів живих істот, що становить 15—20
% біологічних видів, які існують на нашій планеті. Тому одним із головних завдань охорони
природи є збереження різноманітності видів незалежно від того, корисні вони для людини чи
шкідливі.

Мал. 104. Чинники, що шкодять природі

Уперше винищення біологічного виду людиною було зареєстроване в 1681 році. Жертвою
став нелітаючий птах дронт — родич наших голубів. Цей великий безкрилий птах, щоживився
травою та листям, був поширений на острові Маврикій в Індійському океані. Заякихось п'ять
десятиліть  вид,  що  проіснував  мільйони років,  зник.  Європейці-колонізатори  полювали  на
дронтів, убиваючи їх палицями. Від цих великих птахів залишилося кількаусохлих шматків
шкіри, дзьоби та лапи, які зберігаються в зоологічних музеях як цінна реліквія.

Окрему  проблему  становить  збереження  найдрібніших  тварин:  комах,  павуків,
молюсків, червів тощо. Адже їх життя тісно пов'язане з певними видами рослин: якщо зникає
лише один вид трав'яної рослини або чагарника, вимирає відразу 30 видів дрібних тварин.

Викликає занепокоєння цілеспрямоване колекціонування гарних рідкісних метеликів,
великих жуків, екзотичних молюсків, яких збирають «шанувальники» природи.

У  наш  час  контрабандна  торгівля  тваринами  перетворилася  на  доволі  розвинений
бізнес, що дає величезні протизаконні прибутки.

Як охороняють тваринний світ.

Є  три  напрями  охорони  тваринного  світу:  охорона  середовища  існування;  охорона
угруповань тварин і рослин; охорона певних біологічних видів.

151



В Україні  прийнято важливі  законодавчі  акти  з  охорони навколишнього природного
середовища.  Його  охорона,  раціональне  використання  природних  ресурсів,  забезпечення
екологічної  безпеки  для  життєдіяльності  людини  с  невід'ємною  умовою  сталого
економічного і  соціального розвитку України як незалежної держави. Кожний громадянин
України має право на безпечне для його життя та здоров'я навколишнє середовище. У зв'язку
з  цим  державній  охороні  й  регулюванню  на  території  України  підлягають  природні  та
природно-соціальні  умови  і  процеси,  природні  компоненти  і  ресурси,  ті,  що
використовуються,  і  ті,  що не  використовуються  (землі,  води,  багатства  надр,  атмосфера,
ґрунти, рослинний і тваринний світ), ландшафти, басейни річок, озер і водосховищ, акваторії
Чорного й Азовського морів.

Природоохоронні  території  України — території,  створені  з  метою охорони природних
ландшафтів  від  надмірних  змін  внаслідок  господарської  діяльності  людини  на  території
України. Найважливішими з таких об'єктів є — заповідники, національні парки, заказники.
Загальна площа природно-заповідного фонду України становить 2,8 млн га.

Охорона природи полягає насамперед в охороні основних типів природних ландшафтів
(морів,  озер,  боліт,  лісів,  степів  тощо)  у  первісному  вигляді.  З  цією  метою  виділяють
території  (ділянки  суходолу)  або  акваторії  (ділянки  водної  поверхні),  де  встановлюють
заповідний  режим:  забороняють  будь-яку  господарську  діяльність  людини,  полювання,
риболовлю,  збирання  трав,  ягід  та  грибів.  Такі  території  називають  заповідниками.
Найбільші — біосферні заповідники (мал. 105). Вони є своєрідними зразками флори і фауни
певного природного ландшафту, наприклад лісу або степу. У заповідниках охороняють не
окремих тварин, а популяції. Популяції різних видів різняться кількістю тварин. Популяції
дрібних  тварин,  зокрема  комах,  нараховують сотні  або тисячі  особин,  а  великих  ссавців,
наприклад оленів чи диких свиней,— кілька десятків особин.

Мал. 105. Біосферні заповідники

Біосферний заповідник Асканія-Нова є найдавнішим (заснований в 1874 році) в Україні. В
заповіднику  збереглись  унікальні  ландшафти  степів  України  до  їх  змін  в  результаті
господарської діяльності людини.
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Карпатський біосферний заповідник створений у 1968 році  для збереження унікальних
гірських ландшафтів Карпат. Заповідник включає в себе кілька масивів загальною площею
53630 га. В заповіднику збереглася унікальна флора й фауна Українських карпат.

Чорноморський  біосферний  заповідник  створений  у  1927  році.  Площа  —  64806  га.
Розташований на північному узбережжі Чорного моря охоплює акваторію та дрібні острови у
Тендрівській  і  Ягорлицькій  затоках  (о.  Вовчий,  о.  Кривий та  інші).  Заповідник  охороняє
величезні території масового гніздування птахів.

Дунайський  біосферний  заповідник  почав  своє  існування  з  1976  року.  На  території
України він має площу 120000 га і  продовжується в Румунії.   Заповідник охороняє гирло
Дунаю з його численними колоніями птахів.

Природні заповідники. Крім біосферних на території України є 17 природних заповідників
загальною площею понад 160000 га. Найбільшими з них є Розточчя, Медобори, Канівський,
Казантипський  тощо.  Це  території  або  акваторії,  які  виділені  для  збереження  й  охорони
типових  чи  унікальних  природних  комплексів  і  об'єктів.  Вони  є  науково-дослідними
установами,  які  досліджують  природні  комплекси  та  їх  компоненти,  природні  процеси  і
явища,  здійснюють їх моніторинг; розробляють наукові  основи та рекомендації  з  охорони
природи.  У  межах  природних  заповідників  господарська  діяльність  не  проводиться.
Заповідники є еталонами природи.

Охорона тварин здійснюється в заповідниках та національних парках. Кожен вид тварин
займає в природі свою екологічну нішу — місце виду в біоценозі, зумовлене взаємодією з
іншими видами та умовами існування. Тому в природі немає шкідливих або корисних тварин.

Природні парки. Це території, які виділяють для збереження, відтворення, раціонального
використання  природних  комплексів  та  об'єктів,  що  мають  особливу  екологічну,
природоохоронну,  історико-культурну,  естетичну  й  освітню  цінність.  Ці  парки  є
природоохоронними, рекреаційними, науково-дослідними і культурно-освітніми установами,
якими регулюється  режим охорони і  використання території  парку.  В Україні  налічується
більше 40 національних природних парків. Найбільше їх в Карпатах: Карпатський, Синевир,
Сколівські  Бескиди,  Яворівський,  Гуцульщина.  Величезні  площі  займає  національний
природний парк Подільські Товтри в Хмельницькій області. Шацький природний заповідник
створений на Поліссі. Коса Бирючий острів і східна частина Сиваської затоки належить до
території  Азово-Сиваського  національного  природного  парку.  На  Лівобережній  Україні
створено національні природні парки Деснянсько-Старогутський, Ічнянський, Гомільшанські
ліси, Святі гори.

Для  збереження  багатьох  видів  тварин  нині  вже  недостатньо  оберігати  середовище  їх
існування. Тому в місцях поширення тварин створюються заказники (мал. 106) — території з
обмеженою господарською діяльністю.
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Мал. 109. Тварини, які занесені до Червоної книги України

Мал. 107. Заказники України

Заказники.  Це  природні  території  (чи  акваторії),  в  яких  зберігаються  і  відтворюються
природні  комплекси  або  їхні  компоненти.  Заказників  на  території  України  2632.  Вони
займають  площу  понад  1  млн  га,  що  становить  37%  від  загальної  площі  природно-
заповідного фонду України.

Аби контролювати охорону рідкісних і зникаючих видів тварин, у кожній країні створено
Червону книгу (мал. 108). 

Мал. 108. Червона книга України

У  Червоній  книзі  визначається  охоронна  категорія.  Наприклад,  види  І  категорії
належать до найрідкісніших що перебувають на межі зникнення. Такими видами на території
нашої країни є орел степовий, гриф чорний, стерв'ятник, сип білоголовий. До Червоної книги
України  занесено  382  види  тварин,  що  належать  до  шести  типів  царства  Тварини

(Кишковопорожнинні,
Кільчасті  та  Круглі  черви,
Членистоногі,  Молюски,
Хордові) (мал. 154). До того
ж 56 видів  тварин Червоної
книги України зареєстровані
в Європейському Червоному
Списку  видів,  що
перебувають  під  загрозою
зникнення  у  світовому
масштабі.

Червона книга України
є  офіційним  державним
докуменом  про  сучасний
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Мал. 110. Третє видання Червовної книги

стан видів фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх
збереження і науково обґрунтованого відтворення. На основі цього документу розробляються
наукові і практичні заходи, спрямовані на охорону, відновлення та раціональне використання
природних ресурсів України.

Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України,
поліпшення  середовища  їх  перебування  чи  зростання,  створення  належних  умов  для
розмноження  у  природних  умовах,  розведення  та  розселення  покладається  в  межах  їх
компетенції  на  Кабінет  Міністрів  України,   Ради  народних  депутатів,  місцеві  державні
адміністрації,  виконавчі  органи  місцевого  самоврядування,  Міністерство  охорони
навколишнього середовища України та інші державні органи, на які законодавством України
покладено здійснення функцій у цій сфері.

У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України (мал. 155). До нього занесено
542  види  тварин.  Кількість  видів  тварин  у  третьому  порівняно  з  другим  виданням
збільшилася на 160 видів, а у другому порівняно з першим — на 297 видів. Таким чином, з
урахуванням приблизно однакових проміжків часу між виданнями Червоної книги України,
спостерігається  певне  вповільнення  темпів  зменшення  втрати  різноманіття  окремих
таксономічних груп фауни України.

Ще   16   видів   тварин
України   занесено   до
Червоної   книги
Міжнародного   союзу
охорони природи (МСОП), а
це означає, що збереження
цих   видів   є   першорядним
завданням   усієї   світової
спільноти.  На   території
нашої країни ще збереглися
такі   види   тварин,
занесених   до   Червоної
книги   МСОП:  рак
широкополий, який нагадує
звичайного  річкового  рака;
волоч   ниця   гігантська  —
величезна   хижа   муха
завдовжки   близько   5   см,

яка   кусає   боляче,   наче   оса;   метелик  аполлон  (зберігся   в   Карпатах)   —
найбільший з денних метеликів Європи; осетер атлантичний, що майже 50
років  не  траплявся   біля   берегів  України;  карпатський  тритон  та  ропуха
очеретяна — нечисленні види з обмеженим ареалом; леопардовий  та лісовий
полози;  пелікан  кучерявий,  шуліка  рудий,  орланбілохвіст,  сокіл балабан  та
сокілсапсан; хохуля звичайна, тюленьмонах та зубр.

Зникнення видів тварин відбувається доволі швидкими темпами. Це пов'язано з тим, що
людина  руйнує  природне  середовище  їх існування,  а  іноді  знищує  окремі  види.  Щоб
призупинити  процес винищення  тварин,  розширюють  природоохоронні  території  із
заповідним  статусом,  а  тварин  окремих  видів,  яким  найбільше  загрожує  зникнення,
розводять у неволі.

Рідкісні  та  зникаючи  види  тварин.  Швидке  заселення  земель,  вирубування лісів,
меліорація призвели до зникнення великої  кількості  рослин та тварин.  Статистика сумна:
лише за останні 30 років минулого століття (з 1970 по 2000 рік) кількість видів диких тварин
скоротилося на 40%, причому деякі з них нерідко навіть не були відкриті або вивчені.

Ендеміки — види, родини та інші систематичні категорії  тварин, обмежені у своєму
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поширенні відносно невеликою територією. Інколи ареали ендеміків вузько обмежені.
В Україні відомо понад 45 тис.  видів тварин. Певна кількість видів є ендеміками та

субендеміками.  Екдемічними  для  України  є  12  хребетних.  Своєрідними  центрами,  де
найбільше ендеміків, є Карпати і Крим.

Релікти,  реліктові  тварини  — види,  що  входять  до  складу  тваринного світу  певної
країни або області  як  пережитки фаун минулих геологічних епох і  перебувають у деякій
невідповідності із сучасними умовами існування. Реліктами їх називають через їх зв'язки з
рослинним  або  тваринним  світом  минулих  епох  або  певними  типами  тварин.  Так,
третинними  (правильніше  неогеновими)  реліктами  називаються  види,  що  збереглися  без
видимих змін щонайменше з плеоцену; наприклад, бурозубка альпійська, хохуля руська.

Рідкісні: види, популяції яких невеликі й наразі не належать до категорії «зникаючих»
чи «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека. Зникаючі: види, що знаходяться під загрозою
зникнення,  збереження  яких  є  малоймовірним,  якщо  триватиме  згубна  дія  факторів,  що
впливають на їх стан.

Вразливі:  види,  які  в найближчому майбутньому можуть бути віднесені  до категорії
«зникаючих», якщо триватиме дія факторів, що впливають на їх стан.

Серед вимираючих тварин не можна виділити більше чи менше важливих. Природа -
настільки величний творець, що всі її творіння унікальні та неповторні. 

До природоохоронних територій ще відносять: 
Пам'ятки  природи.  Крім  того  під  охороною  перебуває  велика  кількість  пам'яток

природи (їх в Україні 3025).
Інші  природоохоронні  території.  Решта  природно-заповідного  фонду припадає  на

регіональні ландшафтні парки (44), заповідні урочища (774) ,ботанічні сади (22), зоологічні
парки (13),парки-пам'ятки садово-парковго містицтва (538), дендрологічні парки (39).

Пам'ятки  природи  —  це окремі  унікальні  природні  утворення,  що  мають  особливе
природоохоронне,  наукове,  естетичне  і  пізнавальне  значення,  з  метою  збереження  їх  у
природному  стані.  У  межах  пам'яток  природи  забороняється  діяльність,  яка  загрожує  їх
збереженню або призводить до їх деградації.

Заповідними  урочищами є лісові,  степові,  болотні  та  інші  природні  комплекси,  які
мають  важливе  наукове,  природоохоронне  й  естетичне  значення,  для  збереження  їх  у
природному  стані.  У  їх  межах  забороняється  будь-яка  діяльність,  що  порушує  природні
процеси, які відбуваються у природних комплексах.

Ботанічні  сади  —  це  установи,  які  створюються  з  метою  збереження,  вивчення,
акліматизації,  розмноження  та  господарського  використання  рідкісних  і  типових  видів
місцевої  і  світової  флори.  Ця  флора  поповнюється,  зберігається  в  ботанічних  колекціях,
використовується в науковій, навчальній і освітній діяльності.

Дендрологічні  парки  —  це  установи,  які  утворюють  для  збереження  і  вивчення  у
спеціально  створених  умовах  різноманітних  видів  дерев  і  чагарників  та  їх  композицій  з
метою наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання. 

Зоологічні парки  — це природоохоронні культурно-освітні установи, які утворюються
для  організації  екологічної  освітньо-виховної  роботи,  створення  експозицій  рідкісних,
екзотичних та  місцевих видів  тварин,  збереження їх  генофонду, вивчення дикої  фауни та
розробки наукових основ її розведення в неволі.

Парками-пам'ятками  садово-паркового  мистецтва є  природоохоронні,  рекреаційні
установи  з  визначними  та  цінними  зразками  паркового  будівництва  для  охорони  та
використання їх в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях.

Природоохоронні  території  України  — території,  створені  з  метою  охорони
природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності
людини  на  території  України.  Найважливішими  з  таких  об'єктів  є  —
заповідники, національні парки, заказники.  
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1. Що таке охорона природи? 2. Яке значення має Червона книга для охорони
тварин?   3. Наведіть   приклади   рідкісних   та   зникаючих   тварин.   4.  Які   є
природоохоронні території? 

Самоперевірка знань
із теми «Організми і середовище існування»

І. Виберіть правильну відповідь:
1. Екосистема – це  

а) група організмів на певній території; 
б) угруповання організмів на певній території разом із компонентами неживої при-

роди; 
в) функціональна єдність угруповання організмів і навколишнього середовища; 
г) сукупність організмів різних видів.

2. Біотичними чинником середовища існування тварин є?
а) взаємозв’язки між особинами різних видів; 
б) тиск; 
в) сонячна радіація; 
г) діяльність людини.

3. Які можуть бути пристосування у тварин до посушливого клімату. 
а) інтенсивне утворення та накопичення води в організмі; 
б) впадання у літню сплячку;
в) накопичення в організмі білків та вуглеводів;
г) накопичення в організмі жиру.

ІІ. Установіть відповідність:
4. Між зображеними на малюнках компонентами екосистеми і їх належністю до проду-

центів, консументів чи редуцентів.

1. 

А – Редуценти

2.

 

Б – Продуценти
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 3. В –Консументи

5. Між заповідною територією та її характеристикою 

А. Національний парк 1. Територія або акваторія, в межах якої під
охороною  перебувають  окремі  види  орга-
нізмів або частина природного комплексу,
де частково заборонено використання при-
родних ресурсів

Б. Заказник 2. Територія або акваторія, на якій зберігає-
ться  весь  її  природний  комплекс,  де  не
допускається  вплив  людини  на  природні
процеси

В. Заповідник 3. Територія, на якій охороняються окремі
види  організмів  або  частина  природного
комплексу 

6. Між зображеними формами співіснування організмів в угрупуваннях та їх типом 

1.  А. Квартиранство

2.  

Б. Хижацтво

3.  В. Конкуренція
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4.  

В. Паразитизм

ІІІ. Виконайте завдання.

7. Побудуйте  екологічну  піраміду  чисел  лісу,  якщо  кількість  особин,  крім
мікроорганізмів  і  ґрунтових  тварин,  на  1000 м3  становить:  продуцентів  –  200,  первинних
консументів  – 150 000, вторинних консументів  – 120 000,  кінцевих хижаків – 1.  Масштаб
довільний.

8. Складіть  схему  ланцюгів  живлення  океану,  в  якому  мешкають  акули,  ставрида,
кілька, водорості, морські одноклітинні, сапрофітні бактерії 

9. Розглянь на малюнку екосистему. 

Назвіть та охарактеризуйте її ______________________________________
IV. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання
10. Біологи виявили таку закономірність: тільки-но у будь-якій водоймі знищать видр,

як зростає кількість риб. Але згодом риби стає значно менше. Як тільки з’являться видри –
кількість риби зростає. І знову навпаки… Чому так відбувається? 

11. Поясніть,  до  яких  наслідків  може  призвести  повне  знищення  комах-шкідників
сільськогосподарських культур 
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12. Уявіть  собі,  що ви придбали в  зоомагазині  акваріумні  рибки та  запустили їх  до
свого акваріума. Кожного дня спостерігали як їх ставало все менше і менше. А потім решта
загинула. До якого висновку ви дійшли? Обґрунтуйте свої гіпотези 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ 
ІЗ КУРСУ «БІОЛОГІЯ ТВАРИН»

І. Виберіть правильну відповідь:
1. Тваринні організми поділяють на групи, використовуючи такі систематичні категорії:

а) вид, рід, родина, клас, відділ; 
б) вид, ряд, клас, тип; 
в) рід, ряд, порядок, тип, клас; 
г) група організмів рослин і тварин, які населяють певну територію в даний час.

2. Які процеси життєдіяльності є характерними для тварин?
а) живлення, транспорт, рух, випаровування; 
б) захист, запасання поживних речовин, всмоктування, ріст; 
в) розмноження, виділення, дихання, живлення; 
г) пристосування, обмін речовин, відмирання, старість.

3. Які ознаки будови властиві комахам? 
а) наявність головогрудей і черевця; п’ять пар кінцівок; твердий покрив тіла; 
б) наявність голови, грудей і черевця; чотири пари кінцівок; тіло вкрите кутику-

лою;
в) наявність голови, грудей і черевця; три пари кінцівок;
г) наявність головогрудей і черевця; три пари кінцівок.

ІІ. Установіть відповідність:
4. Між ознаками будови та групою тварин, якій вони характерні.

1. Тіло складається з трьох відділів (голови,
тулуба  і  ноги),  є  мантія,  нирки,  зябра,
кровоносна система незамкнена

А –Кишковопорожнинні

2. Тіло складається з трьох відділів (голови,
тулуба і хвоста), є спеціальний покрив, вну-
трішній кістковий скелет, двокамерне серце,
нирки, зябра, відсутні кінцівки

Б –Двостулкові молюски

3. Тіло складається з чотирьох відділів  (го-
лови, шиї, тулуба і кінцівок), є спеціальний
покрив, легені, чотирикамерне серце, нирки,
діафрагма

В – Кісткові риби

4. Тіло  двохшарове  з  променевою  симетрі-
єю, є жалкі клітини, органи та системи орга-
нів відсутні

Г – Ссавці

5. Між характеристикою нервової системи і твариною, яка має таку систему 

1.  Нервова система трубчастого типу. Є головний і спин-
ний відділи мозку, розвинені півкулі головного мозку, по-
гано розвинений мозочок

А

2. Нервова система вузлового типу. Вона складається з не-
рвових вузлів та периферичних нервів. Є головний мозок
(навкологлоткове нервове потовщення). 

Б 
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3. Нервова система трубчастого типу. Великі розміри го-
ловного мозку. Добре розвинена кора півкуль головного
мозку,  у  якій  розташовані  центри  вищої  нервової  дія-
льності.

В

4. Схожі на зірки нервові клітини, сполучаючись
одна  з  одною  своїми  відростками,  утворюють  нервове
плетиво. Такий тип нервової системи
називається сітчастим, або дифузним.

Г 

6.  1. Визначте систематичне положення зображених тварин.

ІІІ. Виконайте завдання.
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7. Заповніть порівняльну таблицю
Ознаки порівняння Тварини Рослини Гриби Бактерії

1. Середовище 
існування
2. Спосіб життя
3. Одноклітинні чи 
багатоклітинні
4. Процеси 
життєдіяльності 
5. Рух 
6. Роль у природі

8. Складіть схему ланцюга живлення екосистеми лісу 

9. Розглянь на малюнку поведінку тварини. 

Охарактеризуй таку поведінку тварини, вказуючи її форму та тип поведінкової реакції 

IV. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання
10. Чому умови у водоймі вважаються нормальними, якщо у ній мешкає багато різних

видів, однак чисельність їх не перевищує певної межі? 
11. Ви  знаєте,  що  холоднокровні  тварини  зиму  переносять  у  стані  спокою.  Чому

більшість теплокровних тварин впадають у сплячку взимку? 
12. Які пристосування до існування в тропіках мають тварини? Наведи приклади 
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	До природоохоронних територій ще відносять:
	Пам'ятки природи. Крім того під охороною перебуває велика кількість пам'яток природи (їх в Україні 3025).
	Інші природоохоронні території. Решта природно-заповідного фонду припадає на регіональні ландшафтні парки (44), заповідні урочища (774) ,ботанічні сади (22), зоологічні парки (13),парки-пам'ятки садово-парковго містицтва (538), дендрологічні парки (39).

