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Ãëàâà 1 

Âñòóï äî çîîëîãії 

Äîðîãі ó÷íі!
Ви тримаєте в руках підручник зоології — науки про тварин. Сподіваємось, він 

допоможе вам зрозуміти, яка захоплююча ця наука.
Як вивчати зоологію за даним підручником?
Прочитайте текст параграфа, уважно роздивіться малюнки. Якщо ви зу стрі ли 

по зна че не блакитним кольором питання в тексті, одразу дайте відповідь на ньо го, 
а по тім читайте далі. Не кваптесь якнайбільше завчити. Спробуйте осми с ли ти про-
чи та не, ви ді ли ти для себе найголовніше. Зверніть увагу на те, що наукові по нят тя 
та назви тварин чи їх груп виділені в підручнику  неоднаково.

Кожен параграф відповідає шкільному уроку. Крім головної частини, до ньо го 
вхо дять такі допоміжні розділи:

 Головне в параграфі  Завдання
 Головні поняття  Спробуйте відповісти
 Тест-контроль

Нехай вас не турбує складність останніх завдань («Спробуйте відповісти»). 
Буде дуже добре, якщо ви впораєтеся з ними, хоча для виконання вони не обо в’я-
з ко ві. Про чи тай те доповнення до тексту, виділені блакитними назвами та окре с-
лені жовтою по ло сою («Прочитай, щоб краще зрозуміти життя  тварин»). А якщо  
хо че те бі ль ше ді з на ти ся про тварин, читайте й інші книги про них. Адже обсяг 
під ру ч ни ка обмежений, а світ тва рин нескінченно рі з но ма ні т ний...

Успіхів вам!

Øàíîâíі â÷èòåëі!
При створенні цього підручника автори виходили з того, що головна мета ви вчен ня 

біо логії в 7 класі — навчити дітей зацікавлено і дбайливо ставитись до тва рин но го світу, 
бачити вза є мо зв’я з ки у природі. На наш погляд, при викладанні зоології не має сенсу 
наголошувати на питаннях по рі в ня ль ної ана то мії та прак ти ч но го ви ко ри с тан ня тварин. 
Кра ще зо се ре ди ти ува гу на різноманітності спо со бів життя та по ве ді н ки тва рин, їх ево лю ції 
та охороні. Ви вчен ня предмета має роз ви ва ти зда т ність уч нів до при чин но-на с лід ко во го 
ми с лен ня, уміння роз гля да ти ту чи іншу про бле му з різних то чок зору. Тому, опи су ю чи 
осо б ли во с ті окремих груп тварин, ми прагнули показати вза є мо зв’я зок між рі з ни ми фа-
к та ми, по яс ни ти їх. Спо ді ва є мось, що й для вас голов ним буде не кі ль кість фактів, які 
запам’ятали ваші учні, а те, як вони на вчи ли ся ро зу мі ти, любити та берегти тварин і живу 
при ро ду загалом.

При розподілі навчального матеріалу ми скористалися наданим чинною про гра мою 
пра вом на перестановку окремих тем і перерозподіл навчального часу. Ми на ма га ли ся 
роз осе ре ди ти теоретичний матеріал, надати його вивченню більш по сту пового ха ра к те ру. 
Зве р ніть увагу: не зав жди назви параграфів вичерпують їх зміст — це лише умо в ні назви 
шкільних уроків.

Можливо, вам стануть у пригоді методичні видання, розроблені раніше: ро бо чий зо шит 
(Ю. В. Боянович, Д. А. Шабанов, Г. В. Шабанова. — Харків: Тор сінг, 2000), ма те рі а ли для 
тематичного оцінювання (Д. А. Шабанов. — Харків: Світ ди тин с т ва, Ра нок, 2000), поурочні 
плани (Т. С. Котик. — Харків: То р сінг, 2001) та ін.

Автори щиро дякують учителям, методистам та науковцям, чия до б ро зи ч ли ва й кон-
структивна критика пер шо го видання цього підручника допомогла поліпшити дру ге 
ви дан ня.

Будемо вельми вдячні за відгуки на наш підручник, які просимо надсилати на ад ре су 
ви да в ни ц т ва «Тор сінг». Бажаємо вам успіхів у роботі, цікавих та ро зу м них учнів!

Автори
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 живляться ко ма ха ми та слизунами у наших садах 
та го ро дах (1.6). До виду Ропуха зелена близький 
вид Ропуха сіра. Сірі ропухи крупніші від зе ле них 
і ме ш ка ють у воло  гіших місцях. Зелені, сірі та інші 
ропухи на ле жать до роду Ропухи. 

Деякі з ропух менш схожі на зелену і сіру, ніж ті 
між собою. Наприклад, у Південно-Східній Азії жи-
вуть представники роду Деревні ропухи, які лазять 
по гілках (1.6). 

Рід Ропухи, рід Деревні ропухи, а також інші 
роди належать до родини Ропухові. Ропух, жаб 
і квакш об’єднує ряд Безхвості земноводні; ро пух, 
саламандр і тритонів — клас Земноводні; ропух, гав 
і людей — тип Хордові; ропух, ін фу зо рій та во сь ми-
но гів — царство Тварини. Чим вище рі вень та к со на, 
тим більше можуть відрізнятися види, що вхо дять 
до його скла ду (1.7). 

Крім основних рівнів таксонів (див. перший фор-
зац та 1.5), використовують також додаткові рі в ні: 
підвиди, надродини, надряди, підцарства тощо. 
Деякі рівні таксонів у зоології називаються ін ак ше, 
ніж у бо та ні ці. Ряду тварин відповідає по ря док ро с-
лин, а типу — відділ. 

Çîîëîãі÷íà êëàñèôіêàöіÿ 

Царство тварин складається з підцарств Най-
простіші (або Одноклітинні) та  Багатоклітинні. 
Нині відомо кілька десятків типів тварин. Де які 
з них показано на схемі на початку глави. 

За кількістю видів тварини перебільшують усі 
інші царства разом. Описано бли зь ко 1,5  мільйона 
видів тварин, але, мо ж ли во, на нашій пла не ті їх 
у 2–3 ра зи бі ль ше. 

Наукові назви видів тварин (як і рослин та біль-
шості інших організміів) по двій ні і скла да ють ся 

§ 1. Çîîëîãіÿ — íàóêà ïðî òâàðèí

1.4. Ìàìîíò, çîáðàæåíèé 

ïðàäàâíüîþ ëþäèíîþ 

1.6. Ïðåäñòàâíèêè òðüîõ 

âèäіâ ðî ïóõ

Öàðñòâî Òâàðèíè

Минулого року ви почали вивчати біо ло гію —на-
уку про живі організми. Отже, вам  відомо, що всі 
живі іс то ти поділяються на де кі ль ка ве ли ких груп: 
царства Віруси, Ба к те рії (або Дроб’ян ки), Ро с ли ни, 
Гриби і Тва ри ни. 

Які характерні особливості тварин?
Тіла тварин, на відміну від вірусів, побудовані 

з клітин. Клітини тварин мають ядра, яких немає 
в клітинах ба к те рій. Тварини від рі з ня ють ся від 
рос лин тим, що одержують енергію для життя з 
їжі. Вони не всмо к ту ють поживні речовини че рез 
по ве р х ню тіла, як гриби, а поглинають їх у ви гля ді 
окре мих ча с ток. Більшість тварин рухливі. 

Тварини завжди відігравали важливу роль 
у жит ті людини і привертали до себе її пильну ува гу 
(1.1–1.4). Наш вид — Людина розумна та кож на ле-
жить до царства Тварини!

Розмаїття тварин, їхню життєдіяльність та будо-
ву вивчає наука зоологія — один із розділів біоло гії. 
У свою чергу, зоологію традиційно по ді ля ють на 
зоо  логію хребетних та зоологію без х ре бе т них, а ці 
на у ки — на дрібніші галузі. 

Ñèñòåìàòèêà òâàðèí і ðіâíі їõ òàêñîíіâ 

Розмаїття тварин не є хаотичним. Усі вони 
 нале жать до певних видів. Галузь біо ло гії, яка 
зай мається впорядкуванням видів та опи сує їхню 
різ номанітність, називається си с те ма ти кою. Си с те-
ма ти ка класифікує (розподіляє) ор га ні з ми на пе в ні 
гру пи — таксони. Основні рівні та к со нів такі: вид, 
рід, родина, ряд, клас, тип і цар с т во (1.5). 

Розглянемо простий приклад. Майже  всім зна-
йо мі зелені ропухи — неквапливі тварини, що 

§1. Çîîëîãіÿ — íàóêà ïðî òâàðèí 

1.1. Ðåàëüíі òà ôàíòàñòè÷íі 
òâà ðè  íè çà âñіõ ÷àñіâ áóëè 

ïðåä ìå òîì çîáðàæåííÿ â 

ìè ñ òå ö ò âі (ôðàã ìåíò êà ð òè íè 

ãîë ëàíäñüêîãî õó äî æ íè êà ïî-

÷à ò êó XVI ñò. І. Áîñõà) 

1.2. Ëþäèíà áàãàòî ÷èì  çî-

áîâ’ÿ çàíà ñâіéñüêèì òâà ðè-

íàì — ñâîїì âі"ð íèì ñó ïó ò-

íè êàì

1.3. Æèòòÿ ïåðâіñíîї "ëþäèíè 

іñòîòíî çàëåæàëî âіä òâà ðèí. 

Íà âі"ùî, íà âàøó äóì êó, öі 
ëþäè çà áè âà þòü ìà ìîíòà?

1.5. Ïіäïîðÿäêóâàííÿ 

îñíîâ íèõ ðі"â íіâ 
çîîëîãі÷íèõ òà ê ñî íіâ
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1.9. Ïðèêëàä åâîëþöіéíèõ 

çìіí — ðîçâèòîê ÷åðåïà 

 ëþäèíè âіä ñïіëüíîãî ç ìà-

â ïà ìè ïðåäêà 

ді з на ти ся про його осо б ли вості. Таку си с те му на зи ва-
ють природною си с те мою. По бу до ва при ро д ної сис-
теми є склад ним за вдан ням, бо по тре бує врахуван ня 
рі з но бі ч них осо б ли во с тей ви дів та їх ево лю ції. 

На жаль, знання вчених про живі організ ми поки 
ще далеко не повні, і тому не завжди зрозумі ло, яка 
з  кількох існуючих систем є при ро д ні шою (1.10). 
Подеколи нові відкриття зму шу ють змінюва ти кла-
си фі ка цію. Через це нерідко  використовують шту ч ні 
системи. Про с тий при клад та кої  системи — роз та-
шу ван ня назв тва рин у слов нику за абе т кою. Пе в на 
річ, найпоширенішими є си с те ми, що по єд ну ють у 
собі риси при ро д них і шту ч них. У про це сі ви вчен ня 
кожної гру пи тва рин при йн я та си с те ма може змі ню-
ва тись у бік змен шення її шту ч но с ті.

 Головне в параграфі
1. Зоологія — наука, яка всебічно вивчає тварин. 
2. У зоології застосовуються такі головні рівні так-
сонів (систематичних груп): вид, рід, родина, ряд, 
клас, тип, цар с т во. 
3. Царство Тварини об’єднує два підцарства — Най-
про с ті ші та Багато клітинні. 
4. Нині відомо близько 1,5 мільйона видів  царства 
Тва ри ни. 
5. Наукові назви тварин складаються з двох слів: 
ро до во го і видового імен. 
6. Розмаїття тварин є результатом еволюції, у проце-
сі якої вдо с ко на лю ва ла ся пристосованість їх до 
умов середовища. 

 Головні поняття: зоологiя; систематика; таксони; еволюцiя; штучна та при ро-
д на системи.

 Тест-контроль
1. Êëіòèíè òâàðèí: à) íå ìàþòü ÿäåð; á) ìàþòü ÿäðà; â) äåÿêі ìàþòü ÿäðà, іíøі"— íі. 
2. Ñåðåä íàçâàíèõ ðіâíіâ òàêñîíіâ íàéâèùèì є: à) ðіä; á) ðÿä; â) òèï; ã) âèä; ä) êëàñ. 

3. Çîîëîãі÷íèì òàêñîíîì íå є: à) âèä; á) íàäðÿä; â) ïî ðÿ äîê; ã) öàðñòâî. 

4. Íàéíèæ÷èì òàêñîíîì, ÿêèé îá’єäíóє ðîïóõ òà ëþäåé, є: à) ðіä; á) ðÿä; â) òèï; ã) âèä; 

ä) êëàñ.

 Завдання
5. ßê âіäðіçíèòè òâàðèí âіä ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ öàðñòâ?

6. ßê âè ââàæàєòå, äëÿ ÷îãî ïîòðіáíі ïîäâіéíі íàçâè òâàðèí?

7. Íàçâіòü âіäîìі âàì îñîáëèâîñòі åâîëþöії.
8. Íàâåäіòü ïðèêëàäè, ÿêі äîâîäÿòü, ùî òâàðèíè ïðè ñòî ñî âà íі äî óìîâ ñåðåäîâèùà 

ïðî æè âàí íÿ òà äî ñâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. 

 Спробуйте відповісти
9. ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó ñàìå öàðñòâî Òâàðèíè íàé÷èñëåííіøå çà êіëüêіñòþ âèäіâ òà íàé-
ðі"ç íî ìà íі"ò íі"øå çà ñïî ñî áà ìè їõ æèòòÿ ?

1.8. Êàðë Ëіííåé (1707–

1778)

1.7. Іç öèõ òðüîõ ðèá äâі 
íàëåæàòü äî îäíîãî ðÿäó, 

à òðå òÿ — äî іí øî ãî. ßê âè 

ãàäàєòå, ÿêà? ×îìó âè òàê 

ââà æà є"òå? 

Ãëàâà 1. Âñòóï äî çîîëîãії

з родового та ви до во го імен: ро пу ха зе ле на, лю ди на 
ро зу м на, аме ба протей. Чимало тра ди цій су час ної 
систематики пов’язано з діяльністю швед сь ко го 
біолога Карла Ліннея (1.8). Зоологами всьо го світу 
ство ре но Між на ро д ну комісію по зоо ло гі ч них на-
звах, що за твер джує правила, за яки ми да ють на зви 
та к со нам тва рин. 

Чому, на ваш погляд, слід додержуватися пра вил, 
за яки ми називають види та інші та к со ни? 

Åâîëþöіÿ 

Різноманітність тварин — ре зуль тат ево лю ції, 
тобто історичної зміни видів (1.9). Найчастіше 
подібні види є більш спорідненими, ніж не по ді б-
ні. Так, предки зелених і сірих ропух ро зі йш ли ся 
на ба га то пізніше від предків ро пух та жаб.  Проте 
всі тварини є родичами і ма ють спі ль них пред ків. 

Зверніть увагу на деякі особливості еволюції. 
1. Еволюція — дуже тривалий процес. Значні 

еволюційні зміни відбуваються протягом мі ль йо нів 
ро ків. 

2. Внаслідок еволюції організми стають при сто-
со ва ні ши ми до довкілля.

3. Часто еволюція приводить до виникнення 
склад  ніших, досконаліших тварин.

4. Навіть дуже «прості» організми, які добре 
пристосувалися до певного способу життя, мо жуть 
процвітати і тривалий час лишатися  незмінними. 

Øòó÷íі òà ïðèðîäíі ñèñòåìè 

Одне з головних завдань систематики —  побудова 
си с те ми (класифікації) організмів, яка б за мі с цем 
у ній того чи іншого виду давала змогу як най бі ль ше 

1.10. Õè æà êè òà їõíі "æåðòâè: 

àìå áà íà ïà ëà íà іí ôó çî ðіþ 

(âèãëÿä ïіä ìі"ê ðî ñêî ïîì); 

êîðîëіâñüêà êîáðà їñòü іíøó 

çìіþ; õèæà ìóõà êòèð ñïіé ìà-

ëà ìå òå ëè êà. ×îìó ñè ñ òå ìà, 

ùî ïî äі"ëÿє òâà ðèí íà õè-

æàêіâ òà æåðòâ, є øòó ÷ íîþ?
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àáî ñïðî ñ òó âà òè. Åâî ëþ öіÿ є íàóêîâèì ôà ê òîì, à її ìå-

õà íі"ç ìè ùå ïðî äî â æó þòü äî ñëі"äæó âà òè â÷å íі. 
×èìàëî ëþäåé óñïіøíî ïî єä íó þòü íàóêîâі çíàííÿ 

ç âіðîþ. Òàê, îä íèì іç âèäàòíèõ åâî ëþ öі"î íі"ñ òіâ ÕÕ ñò. 

áóâ ôðà í öó çü êèé ñâÿ ùå íèê Ï’єð Òåéÿð äå Øà ð äåí. Ïàïà 

Ðèì ñüêèé îôіöіéíî âèçíàâ åâîëþöіéíå ïîõîäæåííÿ ëþ-

äèíè. Âі"äî ìèé ïðàâîñëàâíèé ñâÿ ùå íèê Îëå ê ñàíäð Ìåíü 

ïіä êðå ñ ëþ âàâ, ùî âè çíàí íÿ äî ñÿ ã íåíü íà ó êè, çîêðåìà ó 

âèâ ÷åííі åâîëþöії, íå ñó ïå ðå ÷èòü ùèðіé âіðі â Áîãà. 

Êîëèñü âіðóþ÷èì çäàâàëîñÿ, ùî âіäêðèòòÿ ôі"çè ÷ íèõ 
çà êî íіâ ðóõó áóëî ñïðî áîþ «ñêà ñó âà òè» Áîãà. «ßêùî íå 

Áîã, òî õòî çà áåç ïå ÷óє ðóõ êèíóòîãî êà ìå íÿ?»,— çà ïè òó-

âà ëè âîíè. Òåïåð êîæåí øêîëÿð ìîæå âіäïîâіñòè íà öå 
çà ïè òàí íÿ. Ïîçà âñÿêèì ñóì íі"âîì, â ìі"ðó ïі"çíàí íÿ ñâіòó 
íіõòî íå íàâàæèòüñÿ çà ïå ðå ÷ó âà òè і"çà êî íè  åâîëþöії.

§2. Îðãàíіçì òâà ðè íè 

Ñèñòåìè îðãàíіâ òâàðèí 

Тварини дуже різні за будовою: деякі з них скла-
да ють ся з однієї клітини, інші — з ба га тьох  органів 
і безлічі клітин (2.1). Але всі вони про тя гом  життя 
ви рі шу ють подібні «жит тє ві за вдан ня». 

Які «життєві завдання» тварин? 
Особинам кожного виду, що населяє Землю,  треба 

знаходити їжу, уникати не без пе ки, рости й розви-
ватися та залишати на ща д ків. Для вирі шення цих 
за вдань тварини ви ко ри с то ву ють окремі ча с ти ни сво-
го тіла. Частини тіла ба га то клі тин них орга нізмів, 
при сто со вані до ви ко нан ня певних фу н к цій, на зи-
ва ють ся ор га на ми. Органи, які пра цю ють ра зом, 
ви рі шу ю чи спі ль не за вдан ня, утво рю ють си с те му 
 органів. 

Спробуйте перелічити основні системи органів 
тваринного організму! 

Кожна тварина має тіло (2.2), відмежоване від 
довкілля покривами (на при клад, шкірою). Умови 
всередині тіла завжди від рі з ня ють ся від зо в ні ш ніх, 
і по кри ви допомагають підтримувати ста лість вну т-
рі ш ньо го середовища. 

Рослини здатні утворю вати поживні речовини за 
рахунок енергії Сонця, тоді як тваринам потріб на 
їжа. Більшість тварин мають «пристрої» для за хо п-
лен ня їжі (наприклад, рот) та для її перетрав лення 

Ç âåëèêîї ÷è ç ìàëîї?

Çâåðíіòü óâàãó: íàçâà áóäü-ÿêîãî òàêñîíà ìîæå 

âè êî ðè ñ òî âó âà òè ñÿ äâîìà ðі"ç íè ìè ñïîñîáàìè. Ïî-ïå ð-

øå, âîíà ìîæå áóòè íàéìåíóâàííÿì ïåâíîãî òàêñîíà 

(íàïðèêëàä, òèï Õî ð äî âі íà ëå æèòü äî ïіä öàð ñ ò âà Áà ãà-

òî êëі"òèí íі). Ó öüî ìó ðàçі âîíà ïè øåòü ñÿ ïіñëÿ íà çâè 
ðàí ãó òàêñî íà ç âåëèêîї ëіòåðè ó íàçèâíîìó  âіäìіíêó. 
Ïî-äðóãå, âîíà ìîæå ñëóãóâàòè äëÿ ïî çíà ÷åí íÿ âñіõ òâà-
ðèí, ùî âõî äÿòü äî äà íî ãî  òàêñîíà (íà ïðè êëàä,  õîðäîâі 
íàëåæàòü äî áà ãà òî êëі"òèí íèõ). Ó äðó ãî ìó  âèïàäêó íàçâó 

ãðóïè òâàðèí ïèøóòü ç ìàëîї ëіòåðè і"çìі"íþ þòü çà çà ãà-

ëü íè ìè ïðà âè ëà ìè.

Ùî òàêå âèä? 

Іñíóþòü äâà îñíîâíі ïіäõîäè äî âèçíà÷åííÿ âèäó. 

Çãіä íî ç ïåðøèì, âèä ÿâëÿє ñî áîþ ñóêóïíіñòü ñõîæèõ (çà 

áó äî âîþ, æèò òє"äі"ÿ ëü íі"ñ òþ, ñïîñîáîì æèòòÿ òîùî) îð ãà-

íі"ç ìіâ. Çãі"ä íî ç äðóãèì, âèä — öå åâî ëþ öіé íà  ñóêóïíіñòü 
îð ãà íі"ç ìіâ, ÿêà ïіä òðè ìó єòü ñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî її ÷ëåíè 
ìîæóòü ñõðå ùó âà òè ñÿ ìіæ ñîáîþ òà ïå ðå äà âà òè ñâîї 
îçíàêè íà ùà ä êàì. Îäíàê і ïðè äðó ãî ìó ïіä õî äі âèäè 

çâè÷àéíî ðîç ðі"ç íÿ þòü çà îêðå ìè ìè îçíà êà ìè (1.11). 

Ó òå î ðії âèäó é äî òå ïåð çàëèøàєòüñÿ  ÷èìàëî «òåìíèõ 

ïëÿì». Îñî á ëè âî âàæêî âèäіëÿòè âèäè ó ãðóïàõ , ÿêі 
øâèäêî åâî ëþ öі"î íó þòü. 

Çàáîáîíè, ïîâ’ÿçàíі ç òâàðèíàìè 

Óÿâëåííÿ ëþäåé ïðî òâàðèí ç ÷àñîì çìіíþâàëèñü. 

Òàê, ó ñåðåäíі âіêè â Єâðîïі âіðèëè, ùî ó âîãíі æèâóòü 

ôà í òà ñ òè ÷ íі іñòîòè — ñàëàìàíäðè (1.12). Íà ïî ÷à ò êó 

öієї ãëà âè âìіùåíî ôîòîãðàôіþ ñïðàâæíüîї ñà ëà ìà í ä-

ðè.  Ïîðіâíÿéòå îáèäâà çîáðàæåííÿ! À õіáà і òåïåð íå 

çà ñìó÷óє áà ãà òüîõ ëþäåé çóñòðі÷ ç ÷îðíîþ êіøêîþ, ÿêà 

ïå ðå áі"ãàє äî ðî ãó? 

Іñíóþòü ïîâіð’ÿ, ùî äåÿêі òâàðèíè (çìії, êàæàíè, 

 ðîïóõè, ïàâóêè) íàâìèñíî øêîäÿòü ëþäèíі. Öі äî ìè ñ ëè 

âè íè ê ëè ëèøå ÷åðåç ëþäñüêó íåîñâі÷åíіñòü. Æîäíà òâà-

ðè íà íå ìîæå áóòè âòіëåííÿì çëèõ ñèë, êîæíà, ÿê і ìè, 

ìàє ñâîє ìіñöå ó ïðèðîäі òà ðіâíі ç íàìè ïðàâà íà æèòòÿ 

(1.13). Êà æóòü, ùî òâàðèíè — öå áðàòè íàøі ìåíøі. Àëå 

ëþ äè íà є äîñèòü ìîëîäèì âèäîì, îòæå òâà ðè íè, íà âіòü 
«íåñèìïàòè÷íі», ðàäøå íàøі ñòàðøі "áðàòè. Ïðî òå íі â 
÷îìó íå âèííі òâà ðè íè ÷àñòî ïî òå ð ïà þòü âіä íà øî ãî äè-

êóí ñü êî ãî ñòðà õó: íå ìàþ÷è äëÿ öüîãî æî ä íèõ ïіäñòàâ, 

ìè áî ї"ìî ñÿ і çíèùóєìî їõ. 

Åâîëþöіÿ і âіðà â Áîãà 

Іíîäі ñòâåðäæóþòü, ùî âèçíàííÿ åâîëþöії òà âіðà â Áî-

ãà ñóïåðå÷àòü îäíå îäíîìó. Àëå æ öå íå òàê.  Íàóêà і âіðà 

íіáè ëåæàòü ó ðіçíèõ «ïëîùèíàõ». Íà âіäìіíó âіä âіðè, 

ÿêà íå ïîòðåáóє äîêàçіâ, íàóêîâі ôà ê òè ìî æ íà äî âå ñ òè 

Ãëàâà 1. Âñòóï äî çîîëîãії § 2. Îðãàíiçì òâàðèíè

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

1.12. Îõîïëåíà ïîëóì’ÿì 

ñàëàìàíäðà çà óÿâëåííÿìè 

ñå ðå ä íüî âі"÷ íèõ àëõіìіêіâ 

1.11. Ñåðåäçåìíîìîðñüêà 

і"ñåðåäíüîàçіàòñüêà ÷å ðå-

ïà õè ñõî æі. Ðîç ðі"ç íÿ þòü 

їõ çà ïðîñòîþ òà ê ñî íî ìі-
÷ íîþ îçíà êîþ: êі"ëü êі"ñ òþ 

ïà ëü öіâ íà ïå ðåä íіõ íîãàõ. 

Ó ñå ðåäçåìíîìîðñüêîї їõ 
ï’ÿòü, à ó ñåðåäíüî àçіàòñüêîї 
—  ÷îòèðè. ßêó ÷å ðå ïà õó çî-

áðà æå íî íà ìà ëþ í êó?

1.13. Âè áîїòåñü ÿêèõîñü 

 òâàðèí? Ïîäèâіòüñÿ, ÿêі âîíè 

äèâíі òà öіêàâі!

2.1. Ùî ñïіëüíîãî ìіæ 

æèðàôîþ òà іíôóçîðієþ?

2.2. Çà äîïîìîãîþ öієї òà 
 ïîäàëüøèõ ñõåì (ñ. 14–15) 

çà ïà ì’ÿ òàé òå îñíîâíі ñè-

ñ òå ìè îð ãà íіâ îð ãà íі"ç ìó 

òâà ðèí! 

à
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(шлунок та ки ше ч ник). Не пе ре тра в ле ну ча с ти ну їжі 
потрібно ви во ди ти з організму. Це  можна ро би ти 
через рот (але тоді видалення решток може за ва ди-
ти живленню) або через ана ль ний отвір. Усі названі 
та по в’я зані з ними ча с ти ни тва рин но го ор га ні з му 
утво рю ють травну си с те му. 

Їжу доводиться добувати. Найчастіше з цією 
ме тою тварини пересувають своє тіло за до по мо гою 
ор га нів руху (кінцівок, плавців, ві йок). На віть 
 нерухомі тварини мають рухливі органи — на при-
клад, щоб утворювати струмінь води, з яким до них 
над хо ди ти ме їжа. 

Органам руху необхідна досить міцна опора. Тому 
у тва рин розвивається опорно-рухова си с те ма, що 
скла да єть ся здебільшого зі скелета та  м’язів. Із удо-
ско на лен ням цієї системи, зокрема, стає надійнішим 
і захист від хижаків. 

Щоб знаходити корм, відчувати загрозу, потріб-
ні органи чуття (дотику, зору, нюху та ін.). Чим 
ру х ли ві ша тварина, тим досконаліші її ор га ни 
чуття. Аби діяти відповідно до обставин, треба 
пра ви ль но розшифрувати «показання» органів 
чуття і уз го ди ти з ними дії всіх інших органів. Це 
завдан ня не р во вої системи. Зіщулювання кри хі т ної 
во д ної тва ри ни у клубок від дотику до неї та ус ві до-
м лен ня вами цього тексту — приклади дії нерво вої 
си с те ми (зви чай но, різного ступеня  складності). 

Як забезпечити надходження життєво  важливих 
речовин в усі частини тіла ве ли кої або скла д но по-
будованої тва ри ни?

Для цього слугує транспорт на система. Вона 
може являти собою системи порожнин (кро во но с них 
су дин), якими тече рідина (кров). У ба га тьох тва рин 
кровотік забезпечується особливим  органом — се р-
цем. 

Що, крім поживних речовин, може переносити 
кров? 

Для переробки поживних речовин потрібен 
 кисень. Дрібні тварини вбирають його всією  по верх-
нею тіла, а великі — за допомогою спеціаль них ор га-
нів — зябер, легень або трахей.  Дихальна сис те ма, 
як пра ви ло, тісно пов’язана з транс по р т ною (зба га че-
ну киснем кров треба роз но си ти по всьому тілу). 

При переробці їжі утворюються «відходи».  Вуг-
лекислий газ та деякі інші сполуки  виносяться з 
кров’ю і виділяються через органи дихання. Інші 

від хо ди виводяться спеціальними ор га на ми (на при-
клад, нирками, що утворюють сечу), які вхо дять до 
складу видільної системи.

Упродовж життя тварина проходить різні ета пи 
розвитку (зародковий стан, ди тин с т во, зрілість та 
ін.). Швидкі реакції організму на змі ну умов забез-
печує нервова система. Три ва лі ши ми ре а к ці я ми 
управляє ендокринна система. До складу її вхо дять 
залози вну т рі шньої секреції, які ви ді ля ють у кров ре-
чо  ви ни-регулятори, що впливають на інші  органи. 

У тварин можуть розвиватися й інші си стеми, 
наприклад імунна (захисна). Вона захищає ор га нізм 
від чужорідних впливів (на при клад, від збуд ників 
інфекційних хвороб).

Чи може існувати вид, кожна з особин  якого має 
тільки органи, необхідні для її  виживання?

Найважливішою властивістю всіх живих істот 
є здатність до розмноження, і відповідно однією 
з головних си с тем організму є репродуктивна (ре-
про ду к ція — це від тво рен ня). У багатьох тварин 
роз ви ва ють ся ста те ві за ло зи, з’єднані про то ка ми із 
зо в ні ш нім се ре до ви щем. 

На початку параграфа вже зазначалося, що різ-
ні тва ри ни по-різному розв’язують свої життєві 
зав дання. Кі ль кість можливих рішень при цьому 
до сить об ме же на. Рі з ні типи тва рин (на при клад, зо-
бра же ні на схемі на по ча т ку глави) мають свої пла ни 
бу до ви — поєднання основних ва рі а н тів по бу до ви 
го ло вних си с тем органів. 

Пристосовуючись до умов iснування, тварини 
по стiйно вирішують безлiч рі з но ма ні т них за вдань. 
Опи су їхніх пристосувань до способу жит тя буде 
придiлено увагу в усіх по да ль ших главах цього 
підручника.

Які пристосування по казано на останній схемі 
(2.2, к)? Наведіть приклади таких пристосувань 
(2.3)!

Îðãàíåëè, îðãàíè, òêàíèíè

Органи багатоклітинних тварин звичайно скла да-
ють ся з клітин кількох «со р тів». Клі ти ни,  подіб ні 
за походженням, будовою та фу н к ці я ми, а та кож 
їхні похідні (наприклад, по за клітинна ре чо ви на) 
утво рю ють тканину. 

Чим складніший ор га нізм, тим рі з но ма ні т ні ша 
будова його тканин та  органів.

â

ã

ä

ê

è

ç

æ

є

å

á
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Одноклітинні тварини не мають органів. Як же 
вони при сто со ву ють ся до довкілля?

Певні частини єдиної клі ти ни най про с ті ших ви-
ко ну ють функції, по ді б ні до функцій органів. Такі 
ча с ти ни здо бу ли назву ор га нел. Подібні функції 
ор га не ли ви ко ну ють і в клі ти нах ба га то клі тин них 
ор га ні з мів.

У тварин (та інших ор га ні з мів) можна ви ді ли ти 
кілька рівнів бу до ви. Так, ба га то клі тин на тва ри на 
має системи органів. Органи утворюються з тканин, 
тка ни ни — з клітин, а до складу клітин вхо дять 
ор га не ли. 

 Головне в параграфі
1. Тварини мають рі з но ма ні т ні при сто су ван ня до певного способу життя в умо вах 
свого існування. 
2. Тіло багатоклітинних тва рин складається з ор га нів і тканин. 
3. Головні системи органів тварин: тра в на, транс по р т на, видільна, опорно- рухова, 
ди ха ль на, нервова, репродуктивна тощо. 

 Головні поняття: орган; система органів; органела; тканина.

 Тест-контроль
1. «Æèòòєâå çàâäàííÿ», ïîäіáíå äî òîãî, ÿêå âèêîíóþòü ëåãåíі, є õàðàêòåðíèì äëÿ: 

à) íè ðîê; á) çÿáåð; â) ì’ÿçіâ; ã) ÷åðåïàøêè; ä) åí äî êðèí íèõ çàëîç.

2. Óïðàâëÿþòü ðîáîòîþ іíøèõ ñèñòåì: à) íåðâîâà ñè ñ òå ìà; á) âèäіëüíà ñèñòåìà; â) åíäî-

êðèííà ñèñòåìà; ã) äèõàëüíà ñèñòåìà. 

3. Äî òðàâíîї ñèñòåìè íå íàëåæèòü: à) øëóíîê; á) êè øå ÷ íèê; â) ïіäøëóíêîâà çàëîçà; 

ã) ñå ð öå. 

4. Íàéâèùèì ç-ïîìіæ íàçâàíèõ ðіâíіâ áóäîâè є: à) îð ãà íå ëè; á) ìîëåêóëè; â) ñèñòåìè 

îð ãà íіâ; ã) òêàíèíè; ä) îðãàíè.

 Завдання
5. Ïåðåëі÷іòü îñíîâíі ñèñòåìè îðãàíіâ òâàðèííîãî îð ãà íі"ç ìó. Íàçâіòü îðãàíè ëþäèíè, 

ùî íàëåæàòü äî íà çâà íèõ ñèñòåì. 

6. Ùî, çâіäêè, êóäè і ÷îìó ïåðåíîñèòü òðàíñ ïî ð ò íà ñèñòåìà òâàðèí? 

7. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ïðèíöèïîâà ðіçíèöÿ ìіæ îðãàíàìè òà îðãàíåëàìè?

8. ßêó ðîëü ó êëіòèíàõ áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ âèêîíóþòü îðãàíåëè?

 Спробуйте відповісти
9. ×îìó äåÿêі òâàðèíè ìàþòü íå âñі íàçâàíі â ïà ðà ã ðà ôі ñèñòåìè îðãàíіâ?

Ùî òàêå îðãàíіçì? 

Ó ñàìîìó ñëîâі «îðãàíіçì» ìіñòèòüñÿ ïіäêàçêà ùîäî 

éîãî çíà÷åííÿ: öå ùîñü îð ãà íі"çî âà íå, íàëàãîäæåíå (2.4, 

2.5). Îðãàíіçì — ñè ñ òå ìà, òîáòî єäèíå öіëå, ùî ñêëà äà-

єòü ñÿ іç âçà є"ìî ïî â’ÿ çà íèõ ÷àñòèí. Ó áіîëîãії ïіä îð ãà íі-
ç ìîì çâè÷àéíî ðî çó ìі"þòü îñîáèíó, îêðåìó æèâó іñ òî òó. 

Óñі îðãàíіçìè, ÿê áè âîíè íå âіäðіçíÿëèñÿ çà ðîç-

ìі"ðîì ÷è áóäîâîþ, ñêëàäàþòüñÿ ç îêðåìèõ ðіçíèõ ÷à-
ñ òèí. Ïðî öåñ âè íè ê íåí íÿ і ïî ãëè á ëåí íÿ âіäìіííîñòåé 
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2.6. Ãðóïè òêàíèí 

òâàðèííîãî îðãàíіçìó

 

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

ìіæ ÷àñòè íàìè öіëîãî íàçèâàєòüñÿ äèôåðåíöіàöієþ. Ó 

õîäі åâîëþ öії âіä áó âà ëà ñÿ äè ôå ðå í öі"à öіÿ îð ãà íі"ç ìіâ òà 
 їõíіõ ÷à ñ òèí; ó õîäі іí äè âі"äó à ëü íî ãî ðîçâèòêó ç îä íі"єї 
íå äèôåðåíöіéîâàíîї êëі"òè íè óòâî ðþ þòü ñÿ ðі"ç íî ìà íі"ò íі 
 îðãàíè і òêàíèíè. 

×èì áіëüøå äèôåðåíöіéîâàíі ÷àñòèíè öіëîãî, òèì 

áіëüøå âîíè âçàєìîçàëåæíі, òèì ìіöíіøèé çâ’ÿçîê 

ìіæ íèìè. Ó öüîìó âè ÿâ ëÿ єòü ñÿ єäíіñòü äèôåðåí öіàöії 
òà іíòåãðà öії (îá’ єä íàí íÿ ÷àñòèí â єäèíå öіëå, їõíüîãî 

 âçàєìîäîïîâíåííÿ). 

Òêàíèíè òâàðèí

Óñі ðіçíîìàíіòíі òêàíèíè òâàðèí ìîæíà ïîäіëèòè íà 
÷î òè ðè îñíîâíі ãðóïè (2.6). Ïåðø çà âñå, öå  åïіòåëіàëü íі 
òêà íè íè. Їõíі êëіòèíè ùіëüíî ïðèëÿãàþòü îäíà äî  îäíîї, 
óòâîðþþ÷è øàðè, ÿêі âіäîêðåìëþþòü òіëî âіä äîâ êіëëÿ 
òà âè ñòè ëà þòü ïî ðî æ íè íè âíó ò ðі"øíіõ îð ãà íіâ. Їõíі 
 ôóíêöії — çà õèñò îð ãà íі"ç ìó òà îá ìіí ðå ÷î âèí.

Ñïîëó÷íі òêàíèíè (òêàíèíè âíóòðіøíüîãî ñå ðå äî âè-

ùà) õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà ÷ íèì ðîç âè ò êîì ìіæ êëі"òèí-

íîї ðå ÷î âè íè. Öå íàéðіçíî ìàíіòíіøà ãðóïà òêàíèí, ùî 

âõî äèòü äî ñêëà äó ìàéæå âñіõ îð ãà íіâ. Äî òàêèõ òêà íèí 

íà ëå æèòü і êðîâ — ðіäêà ñïî ëó ÷ íà òêà íè íà; ñêå ëåò òà êîæ 

ïî áó äî âà íèé çі ñïî ëó ÷ íèõ òêà íèí. Òêàíèíè  äàíîї ãðó ïè 

çà áåç ïå ÷ó þòü îïîðó òіëà, òðàíñ ïîðò ðå ÷î âèí, æèâ ëåííÿ 

іí øèõ òêà íèí òîùî.

Ì’ÿçîâі òêàíèíè çàáåçïå÷óþòü ðóõ îðãàíіçìó òà éîãî 

÷à ñ òèí. Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç êëіòèí, çäàòíèõ ñêî ðî ÷ó âà-

òè ñÿ (çìå í øó âà òè ñâîþ äîâæèíó). Ì’ÿçè ôó í ê öі"î íó þòü 

ó òі"ñ íî ìó çâ’ÿçêó ç íåðâîâîþ òêàíèíîþ, ÿêà âіä ïî âі"äàє 
çà ïå ðå äà ÷ó ñèãíàëіâ ìіæ ÷àñòèíàìè îð ãà íі"ç ìó. Íåðâîâà 

òêàíèíà ñêëàäàє îñíîâó íå ð âî âîї ñè ñ òå ìè òà âõîäèòü 

äî ñêëàäó îðãàíіâ ÷óòòÿ.

Áóäîâà òâàðèííîї êëіòèíè 
Êëіòèíè áóäü-ÿêèõ òâàðèí ìàþòü ñïіëüíі ðèñè (2.7). 

ßê ó âñіõ åó êà ðі"îò (ÿäåðíèõ îðãàíіçìіâ), âîíè ñêëà äà-

2.4. Ãåïàðä íàçäîãàíÿє ìàëÿ 

ãàçåëі. Ó òàêі ìîìåíòè ñèëè 

îáîõ îðãàíіçìіâ óêðàé íà-

ïðó æå íі. Òіëüêè ãà ð ìî íіé íî 

çáó äî âà íі òâà ðè íè ìî æóòü 

äî áó âà òè їæó і ðÿ òó âà òè ñÿ 

âіä õè æà êіâ 

2.5. Äâîãîëîâіñòü ó ÷å ðå-

ïàõ є ïðè êëàäîì êàëіöòâà, 

 õâîðîáè. Ó õîäі ðîçâèòêó 

 öüîãî îð ãà íі"ç ìó âçàєìîäіÿ 
ìіæ éîãî ÷à ñ òè íà ìè áóëà 

 ïîðóøåíà. Âíà ñëі"äîê öüî ãî 

çà ìіñòü îä íі"єї ãîëîâè âèíèê-

ëè äâі 

2.3. ×îìó â æóêà-ïëà âó í öÿ 
âî ëî ñ êè íà çà ä íіõ íî ãàõ?
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Ãëàâà 2

Íàéïðîñòіøі

Ãëàâà 1. Âñòóï äî çîîëîãії

2.7. Ñõåìà áó äî âè 

òâà ðèí íîї êëіòèíè 

2.8. Çîîëîãè çà ðîáîòîþ

þòü ñÿ ç ÿäðà, öèòîïëàçìè òà ïîâåðõíåâîãî àïà ðà òó. 

ßäðî çáåðіãàє ñïàäêî âó іíôîðìàöіþ. Ó íüîìó ìî æ íà 

ïîìіòèòè ùіëüíіøó äіëÿíêó — ÿäå ð öå. Öèòî ïëàçìà 

 ìіñòèòü ìіòîõîíäðії" (îðãàíåëè, ùî ïîñòà÷àþòü êëіòèíі 
åíåð ãіþ), ðèáîñîìè (ïðèçíà÷åíі äëÿ ñèíòåçó áі"ë êà), 

 ëіçîñîìè (ïó õèðöі, ÿêі ïåðåòðàâëþþòü їæó), à òà êîæ 

ñòðó ê òó ðè, ùî çàáåçïå ÷óþòü òðàíñ ïî ð òó âàí íÿ і ðîç ïî-

äіë ðå ÷î âèí — êîì ïëåêñ Ãîëüäæі òà åíäîïëàçìàòè÷íó 

 ñіò êó. Ãî ëî âíà ÷à ñ òè íà ïîâåðõíåâîãî àïàðàòó òâà ðèí íèõ 

êëі"òèí —  òîíêà ìåìáðàíà (îñî á ëè âà ïëіâêà), ÿêà ìîæå 

óòâî ðþ âà òè âèðîñòè. Öі êëіòèíè íå ìàþòü êëі"òèí íîї 
îáî ëî í êè òà ïëàñòèä (õëî ðî ïëà ñ òіâ òîùî). Ó äå ÿêèõ ç 

íèõ є äæãóòè êè àáî âіé êè — îð ãà íå ëè, ùî ïå ðå ñó âà þòü 

 êëіòèíó ÷è óòâî ðþ þòü òå÷іþ ðіäèíè áіëÿ íåї. 

ßê âèâ÷àþòü òâàðèí?

Äëÿ âèâ÷åííÿ òâàðèí çîîëîãè âèêîðèñòîâóþòü áåç-

ëі÷ ðі"ç íî ìà íі"ò íèõ ìåòîäіâ (2.8), ÿêі ìîæíà îá’єäíàòè â 

òðè îñ íî â íі ãðóïè: ñïîñòåðåæåííÿ, åêñïåðèìåíò і òå î-

ðå òè ÷ íå äî ñëі"äæåí íÿ. Ïðè ñïîñòåðåæåííі äîñëіäíèê 

âè â÷àє ïðè ðî ä íèé õіä òîãî ÷è іíøîãî ïðîöåñó, à ïðè 

 åêñïåðèìåíòі"— âòðó ÷à єòü ñÿ â íüî ãî і âèâ÷àє íàñëіäêè 

ñâîãî âòðó ÷àí íÿ. Çäіéñíþþ÷è òå î ðå òè ÷ íå äîñëіäæåííÿ, 

â÷åíèé ïðà öþє íå ç ñàìè ìè òâà ðè íà ìè, à ç óÿâëåííÿìè 

ïðî íèõ, ùî ñêëà ëè ñÿ â ðå çóëü òàòі ïî ïå ðå äíіõ ñïî ñòå ðå-

æåíü òà åêñ ïå ðè ìå í òіâ. Ñïîñòåðåæåííÿ áóâàþòü îïè ñî âè-

ìè àáî ïî ðі"â íÿ ëü íè ìè (ïîðіâíþþòüñÿ ðå çóëü òà òè îïè ñó 

êіëü êîõ îá’ єê òіâ ÷è ïðî öå ñіâ). Âîíè ìîæóòü ïðî âî äè òè ñÿ 

íå îçáðî є"íèì îêîì ÷è çà äî ïî ìî ãîþ ðі"ç íèõ òåõ íі"÷ íèõ 
ïðè ñòðî їâ (íàïðèêëàä ìі"ê ðî ñêî ïà).

Äëÿ âèâ÷åííÿ òâàðèí ó ñó÷àñíіé çîîëîãії çà ñòî ñî âó-

þòü ñÿ ìåòîäè áàãàòüîõ íàóê: õіìії, ôіçèêè, ìà òå ìà òè êè, 

ãåî ãðàôії, ãåîëîãії òîùî. Öå äîçâîëÿє çîîëîãó áóòè 

îáі"çíà íèì ç óñіìà ïðèðîäíè÷èìè íàóêàìè.
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но сять до класу Джгутикові, який ра зом із кла сом 
Саркодові утворює тип Сарко джгутикові. З іншої 
точки зору, евглена є ро с ли ною і не на ле жить до 
тварин.

У товщі води плавають рухливі тварини — інфузо-
рії туфельки (див. знімок на початку гла ви, 3.4). Як 
і евглени, інфузорії мають пружну  оболонку. 

Поясніть назву інфузорії туфельки. 
Зовні інфузорія вкрита безліччю (10–20 тисяч) 

рухливих війок (3.4), кожна з яких схожа на ма-
ле нь кий джгутик. Злагоджено загрі баючи, війки 
што в ха ють інфузорію вперед, мов маленькі весла. 
Ін фу зо рія плаває зі швидкістю 2–4 мм за секунду. 
Ін фу зо рія туфелька належить до типу Інфузорії, 
або Війчасті. 

Æèòòєäіÿëüíіñòü àìåáè ïðîòåÿ 

Як проходить життя амеби протея? 
Одноклітинне тіло амеби побудоване з кількох 

рі з них частин (3.5). Зовнішній шар її ци то пла з ми 
пружні ший за внутрішній і покритий клітинною 
мем браною. Всередині тіла амеби роз та шо ва не її 
ядро.

Коли несправжні ніжки амеби протея на што в ху-
ють ся на щось поживне (бактерію, шматочок мерт во  го 
організ му або інше найпростіше, 1.10), вони  ні би то 
об ті ка ють їжу з усіх боків і «за ми ка ють» у пу хи-
рець — травну вакуолю (3.5). Сюди над хо дять травні 
соки, які розщеплюють поживні ре чо ви ни. Стінки 
вакуолі всмоктують усе, що може бути засвоє не, 
а не пе ре тра в лені рештки ви ки да ють ся на зо в ні. 

Амеба настільки мала, що будь-яка ділянка її 
тіла знаходиться близько від його поверхні, і роз-
чин ні у воді гази ві ль но про хо дять крізь по кри ви. 
Усі  речовини роз по ді ля ють ся в тілі аме би з  течією 
ци то пла з ми. 

Непотрібні речовини виділяються з організму 
аме би зовнішньою мембраною і скоротливою вакуо-
лею. Вакуоля являє собою пухирець, який убирає 
до себе з тіла аме би над ли шок води і продукти обмі-
ну. Через кожні кілька хви лин вакуоля під хо дить 
до по ве р х ні тіла і ви ки дає свій вміст  назовні. 

Збудована амеба дуже просто, але навіть для неї 
характерна певна по ве ді н ка. Так, їй вла с ти ва по дра-
з ли вість — здатність відповідати на змі ни у зо в ні-
ш ньо му середовищі. Якщо поруч з аме бою ки ну ти 

Îäíîêëіòèííі òâàðèíè 

Представники підцарства Найпростіші були 
від криті 1673 року голландцем Антоні ван Левен-
гуком  (3.1). До слі джу ю чи перцевий настій («ін фу-
зум» — настій), він виявив у ньому інфузорій. 

Чому найпростіших відкрито пізніше, ніж інші 
групи тварин? 

У XIX ст. стало зрозуміло, що все тіло най про-
с ті ших відповідає одній клітині ба га то клі тин них 
тва рин. Ця єдина клітина звичайно побудована скла-
д ні ше, ніж більшість клі тин ба га то клі тин них, але 
простіше, ніж їхні ор га ні з ми в ці ло му. Нині описано 
близько 40 000 видів най простіших,  проте можна 
при пу с ти ти, що ба га то видів науці ще не ві до мі. 

Майже всюди, де існує життя, зустрічаються 
і най про с тіші. Серед них є вільноживучі та па ра зи-
ти ч ні. Більшість вільноживучих мешкають у во ді, 
але чи ма ло їх населяють заповнені вологою  щілини 
між частинками ґрунту. Паразитичні осе ля ють ся 
в ін ших орга нізмах, живляться за їх ній ра ху нок і 
завдаю ть їм шкоди. 

Розмір найпростіших звичайно коливається у ме-
жах від 0,05 до 0,15 мм, але є й ви нятки (0,002–60 
мм). 

Існують різні класифікації найпростіших. Зна йо м-
ля чись з деякими найпростішими, ми бу де мо роз по ді-
ля ти їх між типами Сарко джгутикові, Інфу зорії та 
Споровики (див. схему на початку  глави). 

Ìåøêàíöі êàëþæ 

Узявши невеликі порції води і донного ґрунту з 
будь-якої во до йми, наприклад із калюжі, та до слі ди-
в ши їх під мікроскопом, ми матимемо змогу ви яви ти 
кі ль ка ви дів найпростіших. Так, у про бі зі дна мож-
на побачити невелику тварину, яка не має по стій ної 
форми, — амебу протея (3.2). Тіло її утво рює рі з-
но ма нітні ви ро с ти — не спра в ж ні  ніж ки. По ві ль не 
пе ре ті кан ня тіла в одну з та ких ні жок і за без пе чує 
по ві ль ний (бли зь ко 1 см за го ди ну) рух амеби. Аме ба 
про тей на ле жить до кла су Сар ко до ві.

У зазеленілій під сонцем воді тієї ж калюжі мо-
ж на знайти евглену. На передньому кі н ці її ве ре те-
но по ді б но го тіла (завдовжки 0,05–0,2 мм) є дов гий 
джгутик (3.3). Уґвин чу ю чись ним у воду, евглена 
пливе джгутиком уперед. Фо р ма її тіла залишається 
сталою завдяки пружній обо ло н ці. Ев г ле ну ча с то від-
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8. Çäàâàëîñÿ á, çàâäÿêè çäàòíîñòі øâèäêî ðîçìíîæóâàòèñü àìåáè â íàéêîðîòøèé ñòðîê 

ìîãëè áè âêðè òè âñþ Çåìëþ. ×îìó öüîãî íå âіä áó âà єòü ñÿ? 

 Спробуйте відповісти
9. Ïіä ÷àñ ïîäіëó àìåáà íå ãèíå, à öіëêîì ïåðåõîäèòü ó äâі íîâі êëіòèíè. Ïîðіâíÿéòå öå 
іç ðîç ìíî æåí íÿì áà ãà òî êëі"òèí íèõ îðãàíіçìіâ. ×è âëà ñ òè âå àìåáàì áåç ñìå ð òÿ?

×åðåïàøêîâі àìåáè 

Ó òèõ ñàìèõ âîäîéìàõ, äå æèâå ïðîòåé, ìîæíà çó-

ñòðі"òè àðöåëó — ïðåä ñòà â íè êà ÷åðåïàøêîâèõ àìåá (3.7). 

Áіëüøà ÷àñòèíà її öè òî ïëà ç ìè ìіñòèòüñÿ ó ÷åðåïàø öі ç îð-

ãà íі"÷ íîї ðå ÷î âè íè, ÿêà íàãàäóє øàïêó ãðèáà. Íå ñïðàâæíі 
íіæêè àðöåëè âè ñî âó þòü ñÿ ç îòâîðó â óâіãíóòîìó áîöі 
 ÷åðåïàøêè. Äåÿêі іíøі ÷åðåïàøêîâі àìåáè, íà ïðè êëàä 

äè ô ëþ ãіÿ, ñòâî ðþ þòü ÷åðåïàøêó çі çëіïëåíèõ ìіæ ñî áîþ 

ïіùèíîê. Ïðè ïîäіëі ÷åðåïàøêîâèõ àìåá îäíà ç ïî ëî âè-

íîê çà ëè øà єòü ñÿ ó ñòàðіé ÷åðåïàøöі, à äðóãà çáó äî âóє 
ñîáі íîâó. 

Ñàðêîäîâі òà Äæãóòèêîâі 
Òèï Ñàðêîäæãóòèêîâі ñêëàäàєòüñÿ, ÿê âàì âіäîìî, 

ç äâîõ êëàñіâ — Ñàðêîäîâі òà Äæãóòèêîâі. ×èì ïîÿñíþєòü-
ñÿ ïî єä íàí íÿ â îäèí òèï òàêèõ ðіçíèõ òâàðèí? Îäíà ç 

ïðè ÷èí  ïîëÿãàє â òîìó, ùî іñíóþòü іñòîòè, ÿêі є ïðî ìі"æ-

íè ìè çà ñâîїìè îçíàêà ìè. Ìà ñ òè ãà ìå áà (3.8) — ïðè êëàä 

òâà ðè íè, ÿêà âè êî ðè ñ òî âóє äëÿ ïå ðå ñó âàí íÿ і íå ñïðà â æ íі 
íі"æ êè, і äæãó òèê. 

Äîòåïåð íåçðîçóìіëî, ÿêèé іç äâîõ êëàñіâ âèíèê ðàíі-
øå — Ñàð êî äî âі ÷è Äæãóòèêîâі. Ìîæëèâî, îáèäâі ãðó-

ïè — ïîòîìêè ÿêè õîñü âèìåðëèõ, ùå ïðîñòіøèõ  òâàðèí.

Íî÷åñâіòêè 
Ìîðñüêà âîäà іíîäі ñâіòèòüñÿ âíî÷і. Òàêå ñâіòіííÿ 

ñïî ñòå ðі"ãà єòü ñÿ, íàïðèêëàä, ó ×îðíîìó ìîðі ó äðóãіé 
ïîëî âèíі ëіòà. Êî ðà áåëü, ÷îâåí ÷è áóäü-ÿêà âåëèêà 

 іñòîòà ðàïòîì îïèíÿєòüñÿ â îòî÷åííі çàãàäêîâîãî ñÿéâà. 

 Ëþäèíà, ùî ïëè âå, íåìîâáè ëèíå ó õî ëî ä íî ìó ïî ëó ì’ї. 
Öÿ âëà ñ òè âіñòü âîäè ïîâ’ÿçàíà ç íàé ïðîñòіøèìè. Âîäà 

ñâі"òèòü ñÿ, êîëè â íіé іíòåíñèâíî ðîç ìíî æó þòü ñÿ íî÷å-

ñâіòêè (3.9). Öå ìîðñüêі äæãó òè êî íî ñ öі, äàëåêі ðî äè ÷і 
åâ ã ëå íè. Ïî òó ð áî âà íà íî÷å ñâіòêà âè ïðî ìі"íþє ó âèãëÿäі 
ñâі"ò ëà ÷àñòèíó åíåðãії, îòðè ìà íîї âіä їæі. 

«Áåçñìåðòÿ» íàéïðîñòіøèõ

Ìîæíà ñêàçàòè, ùî àìåáè, òàê ñàìî ÿê іíøі íàéïðî-

ñòіøі, âîëîäіþòü òàéíîþ áåçñìåðòÿ. Äіéñíî, êîæíó ç 

íèõ ìîæå ç’їñ òè õè æàê, âîíà ìîæå çàãèíóòè âèïàäêîâî, 

àëå ñìåðòü ÷å ðåç ñòàðіñòü, ùî є õà ðà ê òå ð íîþ äëÿ âè ùèõ 

 òâàðèí, àìå áàì íå çàãðîæóє. Êîæíà ç íèõ ïіñëÿ ïîäі"ëó 
ïðî äî â æóє іñ íó âà òè â îáîõ ñâîїõ íàùàäêàõ, ïîâ íіñòþ ïåðå-

õî äÿ÷è â íèõ. Íàâïàêè, ó âèùèõ òâàðèí íàùà äîê çâè ÷àé íî 

óòâî ðþ єòü ñÿ ëèøå ç äâîõ ñòàòåâèõ êëі"òèí, à âñå áà òü êіâ ñü êå 
òіëî ïðî äî â æóє æèòè, àëå ç ÷àñîì ñòàðіє і""ãèíå. 
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3.9. Íî÷åñâіòêè

3.8. Ìàñòèãàìåáà —   

òâàðèíà, ùî ïîєäíóє "îçíàêè 

ñàð êî äî âèõ òà äæãó òè êî âèõ

3.7. ×åðåïàøêîâі àìåáè: äâі 
àð öå ëè (âãîðі) òà äè ô ëþ ãіÿ

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

кристалик солі, вона по пов зе в ін ший бік. Якщо її 
по мі с ти ти на межі сві т ла і тіні, вона ру ха ти меть ся 
в тінь. Відчувши при су т ність їжі, аме ба буде на бли-
жа ти ся до неї. 

За несприятливих умов (зниження те м пе ра ту ри, 
висихання, нестача їжі) аме ба стає не ак ти в ною, вкри-
ва єть ся міцною оболонкою і утворює ци с ту. У та ко му 
стані вона упродовж багатьох мі ся ців може очі ку ва-
ти поліп шення умов для сво го жит тя. 

Ðîçìíîæåííÿ íàéïðîñòіøèõ 

Амеби розмножуються поділом навпіл (3.6). Коли 
амеба виростає і досягає пе в но го розміру, її ядро ді-
лить ся на дві однакові половини (аби нащад ки мали 
од на ко ві спадкові задатки). Після цьо го тіло амеби 
ділиться перетяжкою так, що в  кожній половині 
за ли ша єть ся по одному ядру. Таким чи ном утво рю-
ють ся дві од на ко ві дочірні осо би ни. За спри я т ли вих 
умов аме би поділяються раз на кі ль ка годин.

Поділ — форма нестатевого розмноження. При 
статевому розмноженні, при та ман но му бі ль шо с ті 
інших організмів, нащадки роз ви ва ють ся з двох ста-
те вих клітин (жіночої та чо ло ві чої), які зли ва ють ся 
одна з одною.

 Головне в параграфі
1. До підцарства Найпростіші належить бли зь ко 40 000 видів ві ль но жи ву чих 
і паразитичних тва рин. Їхнє тіло складається з однієї клітини.
2. Амеба протей не має постійної форми тіла і пе ре су ва єть ся за допомогою не спра-
в ж ніх ніжок. Вона належить до класу Саркодові типу Сар ко дж гу ти ко ві. 
3. Евглена має пружну оболонку і пе ре су ва єть ся за допомогою джгу ти ка. Вона 
належить до класу Джгутикові типу Сарко джгутикові. 
4. Інфузорія туфелька вкрита війками. Це пред ста в ник типу Інфузорії. 
5. Амеба протей розмножується нестатевим шля хом (поділом). 

 Головні поняття: вiльноживучі та па ра зи тичнi тварини; подразливiсть; подiл; 
статеве та не ста те ве розмноження.

 Тест-контроль
1. Åâãëåíà ðóõàєòüñÿ çàâäÿêè: à) íåñïðàâæíіì íіæêàì; á) âіéêàì; â) äæãóòèêó; ã) 

 ïëàâöÿì. 

2. Àìåáà — ïðåäñòàâíèê êëàñó: à) Ñàðêîäîâі; á) Äæãó òè êî âі; â) Ñàðêîäæãóòèêîâі. 
3. Âèäіëåííÿ ó íàéïðîñòіøèõ çäіéñíþþòü: à) ñêî ðî òëè âі âàêóîëі; á) òðàâíі âàêóîëі; â) ÿä-

ðî; ã) íåñïðàâæíі íіæêè; ä) ìåìáðàíà. 

4. Ïîäіë àìåáè є ôîðìîþ: à) íåñòàòåâîãî ðîç ìíî æåí íÿ; á) ñòàòåâîãî ðîçìíîæåííÿ.

 Завдання
5. ßêå çíà÷åííÿ äëÿ æèòòÿ àìåáè ìàє ïîäðàçëèâіñòü?
6. ×îìó íàéïðîñòіøі íå ìàþòü îñîáëèâèõ îðãàíåë äè õàí íÿ?

7. ×èì êîðèñíà äëÿ àìåá çäàòíіñòü óòâîðþâàòè öèñòè?

3.6. Ôîòîãðàôії ïîäіëó 
àìå  áè  ïðîòåÿ òà іí ôó çî ðії 
òó ôå ëü êè, çðîáëåíі ïіä ìі"ê-
ðî ñêî ïîì
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4.3. Ñõåìà áóäîâè іí ôó çî ðії 
òó ôå ëü êè

4.4. Ôîðàìіíіôåðà òà її 
 çäîáè÷

4.5. Áóäîâà ÷åðåïàøêè 

 ôîðàìіíіôåðè

пе ре бу ває в невпинному русі: всередині вона ру ха єть-
ся в напрямку від тіла, а зовні — до тіла. Ча с ти н ки 
їжі при ли па ють до не спра в ж ніх ніжок і, не мов би 
стрі ч кою транс по р те ра, пря му ють до тіла, де і пе-
ре тра в лю ють ся. Біль шість  форамініфер жи вуть на 
дні; бли зь ко тре ти ни дна Світового  океану вкрито 
їх ні ми че ре па ш ка ми! 

Уявіть, що відбувається в тому разі, коли  пожива, 
яка прилипла до несправжньої ніжки  форамініфери, 
виявляється надто великою і не про хо дить в отвір 
че ре па ш ки.

Життєвий цикл більшості форамініфер від бу ва-
єть ся з чер гу ван ням нестатевого і статевого роз мно-
жен ня. Особини, що виникають внаслідок  поділу 
(тоб то нестатевого розмноження), з часом ви ро б ля-
ють дрі б ні статеві клітини. Статеві  клітини рі з них 
осо бин зливаються попарно і утво рю ють  зи ґоту 
— з неї розвивається особина, яка роз мно жу єть ся 
по ді лом. 

Із відмерлих черепашок форамініфер фо р му ють-
ся осадові гірські породи. Якщо розкришити шма ток 
крейди, збовтати його у воді та роздивитися під мі-
к ро ско пом, можна побачити черепашки  викопних 
форамініфер. Саме з їх решток скла да єть ся каміння 
єгипетських пірамід!

Ïðîìåíÿêè 

На відміну від форамініфер, променяки, як пра-
ви ло, живуть у товщі води і переносяться її  течією. 
Сукупність істот із подібним способом життя на-
зи ва єть ся планк тоном. Променяки не осідають 
на дно завдяки різноманітним пристосуванням 
— видовженим виростам тіла, краплинкам жиру 
в ци то пла з мі тощо. 

Несправжні ніжки променяків надзвичайно то-
не нь кі та розгалужені. Їхні відростки зливаються 
один з одним, утворюючи складну сітку. Про ме ня ки 
ма ють легкий та витончений скелет (4.6), що скла да-
єть ся з кремнезему (речовини, за скла дом близької 
до піску і скла). Усередині скелета розташована 
центра ль на капсула, яка містить ядро (або кілька 
ядер) та частину цитоплазми. Роз мно жу ють ся про-
ме ня ки здебільшого нестатево. 

У цитоплазмі променяків часто знаходяться 
од но клі тинні водорості. Вони забезпечують про ме-
ня ка ки с нем, а променяк їх — вуглекислим га зом 

Åâãëåíà — íàïіâòâàðèíà-íàïіâðîñëèíà 

Евглена за своєю будовою складніша від аме би. 
Вона має клітинний рот, роз та шо ва ний біля  основи 
джгу ти ка (4.1). Джгутик, що обе р та єть ся і мов би 
уґвинчується у воду, під но сить до рота по жи в ні част-
ки (на при клад, ба к те рій), які евглена по їдає. Так 
здій с ню єть ся її ге те ро тро ф не жи в лен ня, вла с ти ве 
тва ри нам. Про те евглена може живи тися й ав то тро-
ф но, як ро с ли на! У її тілі є кру п ні хло ро пла с ти, що 
містять зе ле ний пі г мент — хло ро філ. Завдяки цьому 
евглена зда т на до фо то си н те зу, тоб то утво рен ню під 
дією со ня ч но го сві т ла пожив них ре чо вин із ву г ле ки-
с ло го газу і води. Саме така  здатність дає підставу 
за ра хо ву ва ти ев г ле ну до царства  Рослини.

Де евглена почувається краще — у темряві чи  
на світлі?

У темряві евглена живиться лише як тварина, 
а на світлі — і як тварина, і як рослина.  Знаходити 
світло їй допомагає чутлива органела —  вічко. 

Іíôóçîðії"— íàéñêëàäíіøі ç íàéïðîñòіøèõ 

Клітини інфузорій належать до най скла д ні ших 
клітин у світі живого. Плавають вони завдяки 
 узгодженій дії без лі чі ві йок. Ви до в же ні війки нав-
коло клі тин но го рота гонять до ньо го їжу (3.4), тому 
ін фу зо рія ту фе ль ка бе зу пин но жи вить ся! Травні 
ва ку о лі ру ха ють ся в ци то пла з мі не хаотич но, а пе-
в ним шля хом (4.2), який за кін чу єть ся у від хі д ни-
ку — мі с ці, де викидаються на зовні не пе ре тра в лені 
ре ш т ки. 

Для управління таким складним тілом недостат-
ньо одного ядра. Тому інфузорія має два ядра — мале 
та велике (4.3). Мале ядро містить спа д ко ву ін фо р-
ма цію, яка передається від по ко лін ня до по коління. 
Завдання великого ядра — управ лін ня обміном ре чо-
вин та рухом. 

Ìîðñüêі ñàðêîäîâі 

Морські найпростіші не менш дивовижні, ніж ме-
ш канці калюж. Розглянемо морських представни ків 
класу Саркодові — форамініфер та  променяків. 

Форамініфери — це відносно великі (до 6 см за-
вдовжки) най про с тіші (4.4). Тіло їх  знаходиться 
все ре ди ні ва п ня ко вої черепашки, а через  численні 
отво ри в її сті н ках висовуються ни т ко по ді б ні не спра-
в ж ні ніж ки (4.5). Цитоплазма не спра в ж ніх ніжок 

§ 4. Âіëüíîæèâó÷і íàéïðîñòіøі 

4.1. Åëåêòðîííà ìіêðî ôî-

òîãðàôіÿ і ñõåìà áóäîâè 

 åâãëåíè 

4.2. Ñõåìà ðóõó òðàâíèõ 

âàêóî ëåé ó òіëі іíôóçîðії 
 òóôåëüêè
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4.9. ×îòèðè ñòàäії ïîїäàííÿ 

іíôóçîðії òóôåëüêè äè äè íі"єì

4.8. Áóäîâà ïîâåðõíі 
іíôóçîðії òóôåëüêè

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

4.7. Ñòàòåâèé ïðîöåñ ó іíôó-

çî ðіé òóôåëüîê (ïî ðі"â íÿé-

òå ç 3.6)

4. 10. Íàïàä ñèñíîї іíôóçîðії íà іíôóçîðіé  òóôåëüîê 

íà ñõåìі òà ìіêðîñêîïі÷íіé ôîòîãðàôії

та схо ва н кою. Водорості розмножуються все ре ди ні 
про ме ня ка; у разі нестачі їжі він пе ре тра в лює де-
яку їх частину. Незважаючи на це, спі ль не жит тя 
про ме ня ків і водоростей є ви гі д ним для тих та 
ін ших. Таке взаємовигідне жит тя одних жи вих 
ор га ні з мів усередині інших на зи ва єть ся ендосимбіо-
зом. Во до рості в цьо му ви па д ку мо ж на назвати 
ендоси м бі о н та ми про ме ня ка. Із рі з ни ми при кла да-
ми ендоси м бі о зу ви ще неодно разово зу стрі не тесь 
при по да ль шо му вивченні зоо ло гії. 

Променяки (та інші планктонні організми) слу гу-
ють їжею для безлічі мор сь ких тварин.

 Головне в параграфі
1. Евглена поєднує автотрофне (рослинне) та гете-

ротрофне (тваринне)  живлення. 
2. Чимало найпростіших мають складну будову. Найскладніше побудовані 
 інфузорії. Вони мають два різних за функціями ядра. 
3. Форамініфери і променяки належать до мор сь ких саркодових. Фо ра мі ні фе ри 
ведуть донний спо сіб життя, у їхньому життєвому циклі відбувається чер гу ван ня 
ста те во го і нестатевого розмноження. Променяки — планктонні тва ри ни. Вони 
ча с то ма ють внутрішньо клітинних ендосимбіонтів — водорості. 

 Головні поняття: гетеротрофне та автотрофне живлення; життєвий цикл; 
зиґота; планктон; ендосимбiоз; ендосимбiонти.

 Тест-контроль
1. Àâòîòðîôíå æèâëåííÿ åâãëåíè âіäáóâàєòüñÿ çà âäÿ êè: à) õëîðîïëàñòàì; á) òðàâíèì 

âà êó î ëÿì; â) êëі"òèí íî ìó ðîòó; ã) äæãóòèêó. 

2. Åâãëåíà ìàє òàêі îðãàíåëè: à) îäíå ÿäðî; á) äâà ÿäðà; â) õëîðî ïëàñòè; ã) êëі"òèí íèé 
ðîò; ä) íå ñïðà â æ íі íіæêè; å) âі÷êî; є) ñêîðîòëèâó âàêóîëþ; æ) òðàâíі âà êó î ëі; ç) äæãó-

òèê; è) âіéêè; і) âіäõіäíèê. 

3. Ìàëå ÿäðî іíôóçîðіé: à) óïðàâëÿє îáìіíîì ðå÷îâèí; á) óïðàâëÿє ðóõîì; â) çáåðіãàє 
ñïà ä êî âó іí ôî ð ìà öіþ; ã) ïåðåòðàâëþє їæó.

4. Çèґîòà óòâîðþєòüñÿ: à) ïðè ïîäіëі êëіòèíè; á) іç íå ñòà òå âèõ êëіòèí; â) âíàñëіäîê ðîç-

âèòêó ñòàòåâîї êëі"òè íè; ã) ïðè çëèòòі äâîõ ñòàòåâèõ êëіòèí.

 Завдання
5. ×îìó êëіòèíè äåÿêèõ íàéïðîñòіøèõ ñêëàäíіøі âіä êëіòèí áàãàòîêëіòèííèõ 

 îðãàíіçìіâ?
6. Îïèøіòü æèòòєâèé öèêë ôîðàìіíіôåð. ×è çíàєòå âè іíøі îðãàíіçìè çі ñêëàäíèì æèò-

òє"âèì öèêëîì? 

7. Îïèøіòü ïîçèòèâíі òà íåãàòèâíі ðèñè åíäîñèìáіîçó ïðîìåíÿêіâ òà âîäîðîñòåé «ç ïî-

ãëÿ äó» îáîõ ñòîðіí. 
8. ×îìó âîäîðîñòі-åíäîñèìáіîíòè çâè÷àéíî çóñòðі÷àþòüñÿ ó ïðîìåíÿêàõ, àëå âіäñóòíі 
ó ôîðà ìі""íі"ôåð? ßê öå ïîâ’ÿçàíî çі ñïîñîáîì æèòòÿ òèõ òà іíøèõ? 

 Спробуйте відповісти
9. Àìåáà ïðîòåé ïðÿìóє âіä ñâіòëà äî òåìðÿâè. ßê ïîâîäèòèìóòüñÿ â ïîäіáíèõ óìîâàõ 

åâ ã ëå íà òà іí ôó çî ðіÿ òóôåëüêà? ßêі ùå ïîäðàçíèêè ìîæóòü âïëèâàòè íà öèõ íàé ïðî ñ òі"øèõ? 

Çà äî ïî ìî ãîþ ÿêèõ äîñëіäіâ ìîæíà âіäïîâіñòè íà öі ïèòàííÿ?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 1. Áóäîâà ïðі"ñ íî âî ä íèõ îäíîêëіòèííèõ òâà ðèí

Ìåòà: âèâ÷èòè áóäîâó ïðiñíîâîäíèõ îäíîêëiòèííèõ íà ïðè êëàäi àìåáè ïðîòåÿ, iíôóçîðiї òóôåëü êè 

àáî åâãëåíè.

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ìiêðîñêîï, ïiïåòêà, ïðåäìåòíi é íàêðèâíi ñêåëüöÿ òà êóëüòóðè íàé ïðîñòiøèõ 

(àáî ïîñòiéíi ìiêðîïðåïàðàòè).

Õiä ðîáîòè. Ïiäãîòóéòå ìiêðîñêîï äî ðîáîòè. Íàíåñіòü êðà ï ëþ ç íàéïðîñòіøèìè íà ïðåä ìå ò íå 

ñêëî, íàêðèéòå її íàêðèâíèì ñêåëüöåì (àáî ñêîðèñòàéòåñÿ ïîñòiéíèì ìі"ê ðî ïðå ïà ðà òîì). 

Çíàé äіòü òâàðèí, ÿêèõ âèâ÷àєòå, ó ïîëi çîðó ìіêðîñêîïà, ðîç äè âіòü ñÿ òà çàìàëþéòå їõ. 
Óêà æіòü ñè ñ òå ìà òè ÷ íå ïî ëî æåí íÿ òà ãîëîâíі îñîáëèâîñòі ïîáà÷åíèõ òâàðèí.

Ñòàòåâèé ïðîöåñ â іíôóçîðіé 
Іíôóçîðії òóôåëüêè çâè÷àéíî ðîçìíîæóþòüñÿ ïîäі-

ëîì, àëå ó íèõ є і ñòàòåâèé ïðî öåñ  (4.7). 

×àñ âіä ÷àñó äâі іíôóçîðії ïðèòèñêóþòüñÿ îäíà äî 

îäíîї, їõíі öèòîïëàçìè óòâî ðþ þòü ìіñòîê. Ìàëі ÿäðà 

êîæíîї ç іí ôó çî ðіé êіëüêà ðàçіâ äіëÿòüñÿ íàâïіë. Îäíå 

ÿäðî (æі"íî ÷å) çà ëè øà єòü ñÿ òàì, äå áóëî, à äðóãå (÷î-

ëî âі"÷å) ïå ðå äà єòü ñÿ äî іíøîї îñî áè íè. Ïіñëÿ öüîãî ÿäðà 

çëèâàþòüñÿ, і іíôóçîðії ðîç õî äÿòü ñÿ. Òåïåð êî æ íà ç íèõ 

íåñå íà ïî ëî âè íó ñâîþ ñòàðó ñïà ä êî âó іíôîðìàöіþ, à 

íà ïî ëî âè íó — íîâó, îòðèìàíó âіä ïàð ò íå ðà. Ïі"ñ ëÿ öüî ãî 

іíôóçîðії çíîâ ðîç ìíî æó þòü ñÿ ïîäіëîì. 

Çáðîÿ іíôóçîðіé 
Íà ïîâåðõíі òіëà іíôóçîðії òóôåëüêè ðîçòàøîâàíі 

îñî á ëèâі îðãàíåëè — òðè õî öè ñ òè, ÿêі çäàòíі ó ðàçі 
íå îá õіä íî ñ òі âè ñòðі"ëþ âà òè ñÿ íàçîâíі, ïå ðå òâî ðþ þ ÷èñü 

íà îò ðóé íó òîíêó íèòêó (4.8). Íà êîæíó âіéêó іí ôó çî-

ðіé ïðè ïà äàє ïî îäíіé òðèõîöèñòі, ùî çíàõîäèòüñÿ ìіæ 

ñêî ðî òëè âè ìè íè ò êà ìè, çàâäÿêè ÿêèì ðóõàþòüñÿ âіé êè. 
Ïðè çíà ÷åí íÿì òðè õî öèñò є çàõèñò âіä õèæàêіâ àáî íà-

ïàä íà çäî áè÷. 

Íå âіä óñіõ õèæàêіâ іíôóçîðіÿ òóôåëüêà ìîæå çà-

õè ñ òè òè ñÿ òðèõîöèñòàìè. Õèæà іíôóçîðіÿ äèäèíіé ìàє 
õî áî òîê, ÿêèé âîíà âñòðîìëÿє ó ñâîїõ æåðòâ, ïіñëÿ ÷îãî 

ïðî êî â òóє їõ (4.9). Çà äîáó äèäèíіé ìîæå ç’їñòè 12 òó-
ôå ëüîê, êîæíà ç ÿêèõ ó êіëüêà ðàçіâ áіëüøà çà íüî ãî. 

Ñè äÿ÷і ñèñíі іíôóçîðії ðîçñòàâëÿþòü â óñі áîêè òîíêі ñòå-
á ëè í êè ç ïðè ñîñêàìè, äî ÿêèõ ïðèëèïàþòü íàé ïðî ñ òі"øі, 
ùî ïðîïëèâàþòü ïîâç íèõ. Ñòåáëèíêà ðîç ÷è íÿє ïîêðèâè 

æåðòâè і âèñìîêòóє її âìіñò (4.10). 

4.6. Ðіçíі ïðîìåíÿêè
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5.6. Ñïðè÷èíåíà ëåéøìà íіÿ-
ìè âèðàçêà 

5.7. Ëåéøìàíії 

5.8. Ìàëÿðіéíèé êîìàð 

же ні ан ти ло пи збе рі га ють у своїй крові три па но сом  
(5.5). В ХІХ ст. для бо ро ть би з сон ною хво ро бою по ча-
ли су ціль но зни щу ва ти її но сі їв — ди ких ко пи т них. 
Для відстрілу тварин за лу ча ли навіть стрі ле ць кі 
та ар ти ле рій сь кі вій сь ко ві части ни. Проте разом із 
ко пи т ни ми хво ро ба не зни к ла: ви яви ло ся, що три па-
но со ми можуть роз ви ва ти ся й у дрі б них гри зу нах, 
яких пе ре стрі ля ти не мо ж ли во… Зараз дика природа 
Аф ри ки збе ре г ла ся лише в «зонi сонної хво ро би». 
Людина та її  худоба давно ви ті с ни ли диких тва рин 
із ра йо нів, де  немає мухи цеце. 

«Ïîäàðóíêè» êðîâîñîñіâ 

Крім мухи цеце є й інші кровосисні комахи 
— пе ре но с ни ки хвороб, що спричиняються най-
про с ті ши ми. Так, у Закавказзі та Середній Азії 
зу стрі ча єть ся хвороба, при якій на місцях укусу 
 москітів утво рю ють ся виразки, що не загоюються 
 протягом одного–двох років (5.6). Клітини шкіри 
в цих  місцях ура же ні без ліч чю па разитичних джгу-
ти ко но с ців — лей ш ма ній (5.7). 

Одним із найнебезпечніших захворювань, які 
пе ре но сять ся кровососами, є малярія. Це захворю-
вання частіше спостерігається у вологих та  теплих 
ре гі о нах. Раз на три–чотири дні або частіше те м пе-
ра ту ра хворого сягає за 40°С. Хвороба по сту по во 
знесилює людину. На початку ХХ ст. на ма ля рію 
хво рі ли сотні мільйонів людей  щороку! 

Збудником малярії є малярійний плазмодій, 
який належить до типу Споровики. У пред ста в ни-
ків цього типу відразу пі с ля ста те во го роз мно жен ня 
відбувається спо ро ут во рен ня, під час якого зиґота 
поділяється на безліч особин. 

Äèçåíòåðіéíà àìåáà 

Багато які найпростіші оселяються в інших ор-
га ні з мах (хазя ях) та живляться за їхний ра ху нок, 
за вда ю чи їм шкоди. Ви вже знаєте, що це яви ще 
на зи ва єть ся паразитизмом. 

Так, у товстому кишечнику людини може жити 
дизентерійна амеба (5.1). Звичайно вона жи вить ся 
бактеріями, не завдаючи шкоди лю ди ні. Таке яви-
ще, коли паразит живе у хазяїні, але не за шко джує 
йому, називається носійством. Аме би, які ви во дять-
ся з калом назовні, переходять у стан  цисти та  три-
ва лий час зберігають свою життє здат ність. Якщо 
не охай на людина випадково пе ре не се бру д ни ми 
ру ка ми цисту на їжу і про ковт не її, то в її ки ше ч ни ку 
амеба вийде з цисти і по чне  розмножуватися. 

За певних умов дизентерійні амеби прони кають 
в оболонку кишечнику і починають жи ви ти ся 
клі ти на ми крові. Кишечник через це  вкривається 
ви ра з ка ми, порушується травлення і  починається 
кри ва вий про нос. Хвора людина виділяє близь ко 
300 мі ль йо нів цист на день! Носійство ди зе н те рій ної 
аме би часто спо сте рі га єть ся і в на шій  краї ні, хоча в 
го с т ру форму ця хвороба пере хо дить рідко. 

Òðèïàíîñîìà — çáóäíèê ñîííîї õâîðîáè 

На початку ХХ століття близько мільйона лю дей 
в Африці загинули від сонної хвороби, яка по чи на ла-
ся слабкою пропасницею, а  закінчувалася гли бо ким 
виснаженням, непереборною  сонливістю і сме р тю. 
У крові хворих (5.2) було ви яв ле но  збудників цієї 
хвороби — джгутиконосців три па но сом (5.3). 
Уражають трипаносоми й свійську  худобу. Там, де 
поширена сонна хвороба, скотарст во не мо ж ли ве.

Як трипаносоми потрапяють у кров людини чи 
худоби? 

Переносником сонної хвороби є кровосисна 
муха цеце (5.4). Із кров’ю хворого до організму 
мухи по тра п ля ють трипаносоми, які тут роз мно жу-
ють ся. Якщо така муха укусить здо ро ву  людину 
чи тва ри ну, вона за не се в її кров цих па ра зи тів.

Запропонуйте способи боротьби з роз по всю джен-
ням сонної хвороби. 

Боротьба з трипаносомами ускладнюється тим, 
що їх носіями є антилопи, у яких теж п’є кров му ха 
цеце. Перебіг цієї хвороби у антилоп легкий, але за ра-
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5.13. Õëàìіäîìîíàäà — 

ïîîäèíîêà îäíîêëіòèííà 

âîäîðîñòü, ñõîæà íà îêðåìі 
êëі"òè íè âîëüâîêñà

5.12. Äіëÿíêà ïîâåðõíі 
âîëü âîêñà

Ãëàâà 2. Íàéïðîñòіøі

5.10. Æèòòєâèé öèêë 
ìàëÿ ðіéíîãî ïëàçìîäіÿ

5.11. Âîëüâîêñ —  êîëîíі-
àëü íèé ðîñëèííèé äæãó òè-

êî íî ñåöü

§ 5. Ïàðàçèòè÷íі òà êîëîíіàëüíі íàéïðîñòіøі

Переносник малярійного плазмодія — ма ля рій-
ний комар (5.8). Статеве розмноження та спо ро ут во-
рен ня плазмодія відбувається в його тілі, а неста теве 
розмноження — в тілі людини (5.9). Плаз модії, що 
потрапили до організму людини при уку сі ко ма ра, 
спо ча т ку розмножуються у клі ти нах пе чі н ки, а 
потім у клітинах крові (5.10). Час від часу уражені 
плазмодіями кров’яні тільця руй ну ють ся, і в кров 
потрапляє без ліч па ра зи тів, що проникають у нові 
клітини. Саме в цей час лю ди на зазнає найтяжчих 
нападів хво ро би. 

Êîëîíіàëüíі îäíîêëіòèííі 

Усі розглянуті нами найпростіші були по оди но-
ки ми. Це означає, що кожна особина є не за ле ж ною 
від інших, навіть якщо вони входять до скла ду ску-
п чень. Проте деякі най простіші утво рю ють ко ло нії. 
При цьому особини, які виникли в резуль таті не ста-
те во го розмноження, за ли ша ють ся поєд на ними одна 
з одною. На відміну від бага токлітинних ор га ні з мів, 
колонії най про с ті ших скла да ють ся з дуже схожих 
клітин. 

Прикладом колонії може бути вольвокс — водо-
рость, яку іноді можна по ба чи ти у прісних водой мах. 
Вольвокс нагадує драглисті зелені кульки діа метром 
1–2 мм (5.11). Його поверхня скла да єть ся з без лі-
чі (до 20 000) дводжгутикових клітин,  поєднаних 
цитоплазматичними містками (5.12). Ці клі ти ни 
нагадують такі поодинокі во до ро с ті, як хла мі до мо-
на да (5.13). Деякі клітини во ль во к са кру п ні ші за 
інших (5.12), у результаті їхнього по ді лу утво рю-
ють ся нові ко ло нії. Спочатку вони роз ви ва ють ся 
все ре дині материнської колонії (5.11), згодом ма те-
рин сь ка куля розривається і гине, а до чі р ні ко ло нії 
ви ві ль ню ють ся. 

Колоніальні одноклітинні рослини і тварини 
(5.14) демонструють можливі шляхи походження 
ба га то клі тин но с ті. Цілком імовірно, що ба га то клі-
тин ні орга нізми пішли з колоній, чле ни яких ста ли 
від рі з ня ти ся один від одного (спе ці а лі зу ва ти ся). 
По ча ток цього процесу мо ж на по ба чи ти у во ль во к са. 
На одному боці його колонії відносно більше кру п них клітин, при зна че них для 
роз мно жен ня.

 Головне в параграфі
1. Представники паразитичних найпростіших: ди зе н те рій на амеба (клас Сар ко-
до ві, тип Сар ко дж гу ти ко ві); трипаносоми та лей ш ма нії (клас Джгу ти ко ві, тип 
Сар ко дж гу ти кові); ма ля рій ний плазмодій (тип Споровики). 
2. Деякі з паразитичних найпростіших роз по всю джу ють ся переносниками, 
 наприклад, кро во си с ни ми комахами. 
3. Вольвокс — колоніальний рослинний організм. Ко ло ні а ль ність  найпростіших 
мо ж на розглядати як пе ре хі д ний етап до багатоклітинності.

 Головні поняття: хазяїн; носійство; збудник; переносник; колонія. 

 Тест-контроль
1.    Çáóäíèêîì ñîííîї õâîðîáè є: à) äèçåíòåðіéíà àìåáà; á) òðèïàíîñîìà; â) ëåéøìàíіÿ; 
ã) ìóõà öåöå. 

2.   Ïåðåíîñíèêîì ñîííîї õâîðîáè є: à) ìîñêіò; á) ìóõà öåöå; â) õâîðà ëþäèíà; 

ã) êî ìàð; ä) òðè ïà íî ñî ìà. 

3.   Çáóäíèê ìàëÿðії íàëåæèòü äî òèïó: à) Ñàð êî äæ ãó òè êî âі; á) Іíôóçîðії; â) Ñïîðîâèêè.

4.   Ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ ìàëÿðіéíîãî ïëàçìîäіÿ âіä áó âà єòü ñÿ ó: à) êîìàðі; á) ëþäèíі; 
â) çî â íі"ø íüî ìó ñå ðå äî âè ùі. 

 Завдання
5.   Ðîçâèòîê áàãàòüîõ ïàðàçèòіâ âіäáóâàєòüñÿ çі çìіíîþ õàçÿїâ. Ïîÿñíіòü öå íà êîíêðåò-

íîìó ïðèêëàäі. 
6.   Ùî є ñïіëüíîãî ó ñïîñîáі ðîçïîâñþäæåííÿ òðèïàíîñîì òà ëåéøìàíіé? 
7.   Îïèøіòü æèòòєâèé öèêë ìàëÿðіéíîãî ïëàçìîäіÿ. 
8. ßê âèíèêàþòü êîëîíії îäíîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ? Ïîðіâíÿéòå æèòòÿ ó ñêëàäі êîëîíії 
ç ïîîäèíîêèì æèòòÿì. 

5.14. Êîëîíіàëüíі іíôóçîðії 
äçâі"íî ÷ êè
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 Спробуйте відповісти
9. Îðãàíіçìè, ÿêі ïåðøèìè ç’ÿâèëèñÿ íà íàøіé ïëàíåòі, íå ìîãëè áóòè ïàðàçèòàìè. 

(×îìó?). ßêі ïîäії, íà âàø ïîãëÿä,  ïåðåäóâàëè ïîÿâі ïàðàçèòèçìó? Ïîðіâíÿéòå ÿâè ùå 

ïà ðà çè òè ç ìó іç åíäîñèìáіîçîì і êîëîíіàëüíіñòþ.

Ëÿìáëії 
Ó êèøå÷íèêó і ïðî òî êàõ ïå÷іíêè áàãàòüîõ ëþ äåé (äî 

40% äіòåé ó äè òÿ ÷èõ ñàäêàõ) æèâå äðі"á íèé äæãó òè êî íî-

ñåöü çà âäî â æ êè 0,015 ìì — ëÿìáëіÿ (5.15).  ×åðåâíîþ 

ñòîðîíîþ ñâîãî òіëà âіí ïðèêðіïëþєòüñÿ äî ñòі"í êè 

 êèøå÷íèêó. Çà ðà æåí íÿ ëÿ ì á ëі"ÿ ìè ïî äå êî ëè íå ìàє øêіä-

ëèâèõ íàñëіäêіâ, à іíêîëè ñó ïðî âî äæó єòü ñÿ  ïîðóøåííÿìè 

â ðî áîòі êèøå÷íèêó і ïå ÷і"í êè. 

Åíäîñèìáіîíòè òåðìіòіâ 
Ó êèøå÷íèêó òåðìiòiâ (ñîöіàëüíèõ êîìàõ) ìå ø êà þòü 

åí äî ñèìáiîòè÷íi äæãó òè êî íîñöi (5.16), ÿêі äî çâî ëÿ þòü 

òå ð ìі"òàì ïå ðå òðà â ëþ âà òè äå ðå âè íó. Òå ð ìі"òè âіä ãðè çà þòü 

äðіáíі øìà òî ÷ êè äå ðå âè íè, àëå íå ìîæóòü її ïå ðå òðà âè-

òè. Äæãó òè êî íî ñ öі çà õî ï ëþ þòü äðіáíі òðі"ñî ÷ êè òà ðîç-

÷èíÿþòü їõ. Òå ð ìі"òè, øòó÷íî ïîçáàâëåíі åíäîñèì áіîíòіâ, 
ãèíóòü ç ãî ëî äó! Íàé äè âî âè æ íі"øå, ùî é åíäî ñèì áіîòè÷íі 
äæãó òè êî íîñöі òå ð ìі"òіâ òåæ íå ñïðî ìî æ íі ïå ðå òðà â ëþ-

âà òè äå ðå âè íó. Óñåðåäèíі їõ æèâóòü áà ê òå ðії, ÿêі é âè êî-

íó þòü öþ áіî õі"ìі"÷ íó «ðî áî òó»,  îòðèìóþ÷è ç äå ðå âè íè 

ðå ÷î âè íè é åíå ð ãіþ äëÿ ðîñòó òà ðîç ìíî æåí íÿ. Êîëè 

áàêòåðіé ñòàє çà áà ãà òî, äæãó òè êî íî ñ öі "ïåðåòðàâëþþòü 

äåÿêó ÷àñòèíó їõ і ðîñòóòü òà ðîç ìíî æó þòü ñÿ ñàìі. 
Òåðìіòè, ó ñâîþ ÷åðãó, ïå ðå òðà â ëþ þòü íàä ëè ø êè äæãó-

òè êî íî ñ öіâ.

Ñëèçîâèêè 

Ñëèçîâèêіâ ðàíіøå ÷àñòî çáëèæóâàëè ç ãðè áà ìè. 

 Òåïåð ç’ÿ ñî âà íî, ùî îñêіëüêè âîíè ïîçáàâëåíі êëі"òèí íîї 
îáîëîíêè і çäàòíі äî ïîїäàííÿ ÷àñòîê їæі òà àìå áî ïî-

äі"á íî ãî ðóõó, їõ òðåáà âіä íå ñ òè äî  ñàðêîäæãóòèêîâèõ. 

Àìåáîïîäіáíі êëіòèíè ñëèçîâèêіâ ðîçìíîæóþòüñÿ 

ïîäі"ëîì. Âîíè æè â ëÿòü ñÿ ïðі"ëèì ëè ñ òÿì, ïî ðîõ íîì 

(ìåðòâîþ äåðåâèíîþ). Êîëè çà ïà ñè їæі âè ÷å ð ïó þòü ñÿ, 

òàêі êëіòèíè ñêóï÷óþòüñÿ, óòâî ðþ þ ÷è ïëàçìîäіé (âіä 

1 ìì äî 20 ñì!). Ïëà ç ìî äії çäàòíі ïå ðå ñó âà òè ñÿ  ïîäіáíî 

äî àìåá: âîíè óòâî ðþ þòü âè ðî ñ òè, êóäè ïîñòóïîâî 

 ïåðåòіêàє âñå òіëî. Êîæíèé âèðіñò ñêëà äà єòü ñÿ ç  áåçëі÷і 
îêðå ìèõ êëі"òèí. 

Ïëàçìîäіé âèïîâçàє íà âіäêðèòå ìіñöå і ïðî äó êóє 
ïëîäîâі òіëà, ÿêі ñëóãóþòü äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ  ñëè-

çîâèêіâ (5.17). Çãî äîì öі êóëü êè òå ì íі"øà þòü, ó íèõ 

ç’ÿâ ëÿ þòü ñÿ îòâî ðè, êðіçü ÿêі âè ñè ïà þòü ñÿ ñïîðè. Іç ñïîð 

âè õî äÿòü àìå áî ïî äі"á íі êëі"òè íè. 

Ãëàâà 3

Äâîøàðîâі òâàðèíè

Ãëàâà 2. Íàéïðîñòіøі

5.17. Ó ñëèçîâèêà ëі"êî ãà ëè, 

ùî â íàðîäі çâåòüñÿ «âîâ÷å 

âèì’ÿ», ïëî äî âі òіëà — öå 

êî ðà ëî âî-ðî æå âі êóëüêè, 

ÿêі «ñè äÿòü» íà ïîðîõíі. Ó 

ïëî äî âèõ òіëàõ óòâîðþþòüñÿ 

ñïî ðè

5.16. Äæãóòèêîíîñåöü òðè õî-

íі"ì ôà — âíóòðіøíüîêèø êî-

âèé åíäîñèìáіîíò òå ð ìі"òіâ

5.15. Ëÿìáëіÿ 

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!
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Íàéáіëüø ïðîñòі áàãàòîêëіòèííі

Вивчення багатоклітинних тварин ми почне-
мо з їх найпростіше побудованих представників. 
 Багатоклітинні походять від колоніальних од но клі-
тин них, у яких члени колоній спе ці а лі зу ва ли ся, 
тоб то пе ре йш ли до розподілу «праці». Отже, пе р ші 
ба га то клі тинні складалися з не ве ли кої кіль кості 
відносно не за ле ж них «сортів» клі тин. 

Які тварини відповідають цьому опису? Це 
 представники типу Губки, що налічує близько 
10 000 ви  дів. Більшість губок — морські  організми, 
але існу ють і прісноводні види. Так, по всій те-
риторії Укра ї ни в річках та озерах зу стрі ча ють ся 
 прісноводні губки бодяги (6.1) 

Губки — нерухомі, прикріплені тварини. Зви-
чай но їхнє тіло нагадує келих або чашу зі сті н ка ми, 
про ни за ни ми невеликими отворами — по ра ми (6.2, 
6.3). У давнину губок вважали рослинами, пізніше 
стали розглядати як колоніальних най про с ті ших. 
Тепер доведено, що губки — ба га то клі тин ні тва ри ни, 
але виникли в процесі еволюції  незалежно від решти 
ба га то клі тин них. 

Губки зберегли поширений серед най про с ті ших 
спосіб живлення: струмінь води, ство рений рухом 
джгу ти ків, доставляє їм пожив ні частки, які за хо-
п лю ють ся і пе  ре травлюються клітинами. Та кий 
спо сіб жи в лен ня, під час якого з води ви тя гу ють ся 
най дрібніші частки їжі, називають  фільтрацією. 
Вода просочується всередину губки крізь  численні 
пори, а видаляється крізь єдине устя. Розмно жу-
ються гу б ки статевим і, рідше, не ста те вим  шляхом 
(бру нь ку ван ням). 

Áóäîâà ãóáîê 

Тіло губок складається з двох шарів клітин, між 
якими пухко розташовані поодинокі клітини та про-
ду к ти їхньої життєдіяльності. Зовнішню по верхню 

§ 6. Òèï Ãóáêè

6.2. Ñõåìà áóäîâè ãóáêè

§ 6. Òèï Ãóáêè

6.3. Ìîðñüêі ãóáêè

6.1. Ïð іñíîâîäíà ãóáêà 

 áîäÿãà

губки утворюють сплощені покривні кліти ни. Усе ре-
ди ні «келиха» містяться численні  клітини зі джгу ти-
ка ми, що женуть воду крізь гу б ку. Ті ж самі клі ти ни 
вбирають їжу, яка над хо дить з  водою. Щоб за без пе-
чи ти стійку течію води, губка має бути до ста т ньо 
твердою. Тому роз та шо ва ні все ре дині стінки її тіла 
клітини продукують  голки (6.4). Усі типи клітин 
розвиваються з амебоподіб них, які дещо на га ду ють 
амеб за спо со бом пе ре су ван ня. Пере травлюючи їжу, 
джгу ти ко ві та аме бо по ді б ні клі ти ни передають по-
живні ре чо ви ни ре ш ті  клітин.

Ðîçïîäіë ôóíêöіé 

Як довести, що губки є багатоклітинними 
 тваринами?

Розглянуті щойно типи клітин губок від рі з ня ють-
ся тому, що мають різні функції. Різнома ніт ність 
форми та бу до ви клі тин до зво ляє ко ж ній з них 
якнайкраще ви ко ну ва ти свою роль. Роз по діл фу н к-
цій між клі ти на ми посилює їх залежність одна від 
од ної. 

Через надзвичайно просту будову губок їхні клі-
ти ни мо жуть де який час іс ну ва ти незалежно. Якщо 
про те р ти гу б ку крізь решето і ви ли ти су міш  клітин 
у воду, вони знову ску п чать ся і від но в лять ці лі с ний 
ор га нізм! 

Губки не стали предками інших ба га то клі тин-
них тварин. При способі життя губок їхня будова 
не потребує будь-якого вдосконалення. Цей тип 
ці ка вий для нас тим, що дозволяє побачити де які 
осо б ли во с ті пе р ших багатоклітинних. Пе в но, пред-
ка ми їх були колоніальні най про с ті ші, клі ти ни яких 
розташовувалися у два шари. Клітини вну т рі ш ньо-
го і зо в ні ш ньо го шарів, що знаходилися в різних 
умовах, ста ли різними. На ща д ка ми таких ко ло ній 
є багатоклітинні ор га ні з ми. 

Ðіçíîìàíіòíіñòü ãóáîê 

Губок поділяють на групи залежно від ре чо ви ни, 
з якої утворені їхні голки. Скелет ва п ня ко вих гу бок 
складається з вап някових голок (6.5), а скля них гу-
бок — зі з’єднаних голок із кремнезему (речо вини, з 
якої виробляють скло). Деякі з таких гу бок на про чуд 
га р ні на ви гляд (6.6). 

У скелеті бодяг (6.1), яких відносять до кре м не-
ро го вих губок (6.7), крім розрізнених кремне зем них 
голок, є рогові волокна, за своїм складом  близь кі 

6.5. Âàïíÿêîâі ãóáêè

6.6. Ñêåëåòè êîøèêіâ Âå-

íåðè

6.4. Ãîëêè çàáåçïå÷óþòü îïî-

ðó òà çàõèñò ãóáîê
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Ñïіâìåøêàíöі òà ñïіëüíèêè ãóáîê 

Ãóáêè є íåïðèâàáëèâèìè äëÿ áіëüøîñòі õèæàêіâ çà-
âäÿ êè ñâîєìó ñêåëåòó, à òàêîæ çäàòíîñòі íà êî ïè ÷ó âà òè 
îòðóéíі ðå÷îâèíè. Òîìó â ãóáêàõ «õîâàþòüñÿ»  ÷å ð âè, 
ìî ëþ ñ êè, êðåâåòêè òîùî. Іíîäі ãóáêè ðî ñ òóòü íà ÷å ðå ïà-
ø êàõ ìî ëþ ñ êіâ, çàõèùàþ÷è їõ âіä âî ðî ãіâ. Ñïіâ ìå ø êà í öі 
ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè äëÿ ãóáîê. Òàê, çå ëå íèé êîëіð 
áîäÿãè çà áåç ïå ÷ó þòü åíäîñèìáіîòè÷íі "âîäîðîñòі. Ïðè-
ïó ñ òіòü, ÷èì êîðèñíі åíäîñèìáіîíòè äëÿ ãóáîê? 

Óñòÿ êîøèêà Âåíåðè çàõèùåíå ґðàòàìè ç ãî-
ëîê.  Óñåðåäèíі êîøèêà çâè÷àéíî æèâå ïàðà ðà÷êіâ, 
ÿêі "ïðîíèêàþòü òóäè ùå ëè÷èíêàìè і, çðî ñ òà þ ÷è, 
 îïèíÿþòüñÿ äîâі÷íî çàìóðîâàíèìè. Ó ßïî íії òàêі "ðà÷êè 
ñòà ëè  ñèìâîëîì ïîäðóæíüîї âі"ð íî ñ òі. 

Ñâåðäëèëüíі ãóáêè 

Ñâåðäëèëüíі ãóáêè îñåëÿþòüñÿ íà ÷åðåïàøêàõ ìî ëþ-
ñ êіâ àáî íà âàïíÿíèõ ñêåëåòàõ êîðàëіâ і ðóé íó þòü їõíþ 
ïîâåðõíþ. Ãóáêà ïðîòî÷óє ó âàïíÿêó ðîç ãà ëó æå íі õîäè ç 
îòâîðàìè, çàïîâíþþ÷è їõ ñâîїì òіëîì (6.9). Çðóé íó âà â øè 
âàïíÿíó îïîðó, âîíà âèñîâóєòüñÿ ç îòâîðіâ і "ðîñòå, ÿê 
çâè ÷àé íà ãóáêà. Òàêі ãóáêè є ïðè ðî ä íè ìè ðóéíіâ íèêàìè 
êî ðà ëî âèõ ðèôіâ. Їõíÿ äіÿëüíіñòü ìîæå áóòè íà âіòü 
 êîðèñíîþ äëÿ êîðàëіâ, îñêі"ëü êè ãó á êè çâі"ëü íÿ þòü ïðî-
ñ òіð äëÿ ðîçâèòêó íîâèõ êîëîíіé. Àëå íà ôå ð ìàõ, äå 
âè ðî ùó þòü óñòðèöü (їñòіâíèõ ìî ëþ ñ êіâ), ñâåðä ëèëüíі 
ãóáêè çäàòíі çàâäàâàòè çíà÷íèõ çáè ò êіâ.

§ 7. ßê âèâ÷àþòü åâîëþöіþ 

Äæåðåëà çíàíü ïðî åâîëþöіþ 

У попередніх параграфах йшлося про те, що одні 
групи тварин пішли від інших. Звідки це  відомо? 

Установити походження будь-якої групи тва рин 
часто дуже складно, але це необхідно для  розуміння 
її особливостей. Ево лю ція — процес, який немож-
ливо безпосередньо спо сте рі га ти (доки не ство ре но 
«машину часу»). Про те щодо її ходу мо ж на ро би ти 
об ґру н то ва ні при пу щен ня. 

Як ви вважаєте, на яких підставах можна  робити 
припущення щодо шляхів еволюції? 

По-перше, збереглися рештки організмів, які ко-
лись населяли Землю. Ви вчен ня їх дозволяє уявити 
живий світ минулого. Саме цим  займається на у ка 
па лео нто ло гія (7.1–7.3). 

По-друге, споріднені групи тварин, як пра вило, 
більш подібні, ніж ті, що не є родичами. Вивчаю чи 
будову тва рин (це становить завдання порів няль ної 

до шовку. Порошок із висушених бодяг ви ко ри с-
то ву ва ли в медицині як при си п ку, що по дра з нює 
шкіру (наприклад, аби при ско ри ти роз смо к ту ван ня 
синців). 

Рогові губки мають виключно пружний ро го вий 
ске лет. М’яким скелетом туалетних губок (6.8), 
очи ще ним від тканин, умивалися ще ста ро да в ні 
гре ки. Тепер для цього використовують зде бі ль шо го 
шту ч ні речовини, наприклад поролон, але най більш 
цінуються натуральні губки. У наш час їх роз во дять 
на спеціальних підводних фе р мах. 

Губки відіграють неабияку роль в очищенні води. 
На 1 грам су хої ваги гу бок припадає 5  літрів про фі-
ль т ро ва ної води за день! Пропускаючи воду че рез 
себе, губки більше за ін ших тварин по те р па ють від 
от руй них ре чо вин, що мі с тять ся в ній. За бруднення 
води про ми с ло ви ми стоками спри чи няє за ги бель 
гу бок. Од ні єю з при чин зни к нен ня ту а ле т них гу бок 
у Се ред зем но му морі (крім над мі р но го ви ло ву) є за-
бру д нен ня води. 

У тих місцях, де губки знаходять сприятливі 
умо ви для існування (воду по трі б но го складу з по-
жи в ни ми частками, опору для прикріплення то що), 
вони здатні вкрити своїми тілами майже все дно.

 Головне в параграфі
1. До типу Губки належать найпростіше по бу до ва ні багатоклітинні тва ри ни, тіло 
яких скла да єть ся з різних типів клітин, що виконують різні фу н к ції.
2. Губки живляться, фільтруючи воду, яку про ка чу ють крізь своє келихоподіб не 
тіло за до по мо гою джгутикових клітин. 

 Головні поняття: фільтрація; розподіл фу н к цій.

 Тест-контроль
1. Âîäà ïîòðàïëÿє â ãóáêó êðіçü: à) ïîðè; á) óñòÿ. 

2. Ãîëêè ãóáîê — öå: à) îñîáëèâі êëіòèíè; á) ïðîäóêòè æèòòєäіÿëüíîñòі êëіòèí; â) âіäôіëüò-
ðîâàíі ç âîäè ÷àñòêè.

3. Ó ãóáîê ïåðåòðàâëþþòü їæó êëіòèíè: à) çі äæãó òè êà ìè; á) àìåáîïîäіáíі; â) ïîêðèâíі. 
4. Ôóíêöіÿ ãîëîê ó ãóáîê: à) çàõèñíà; á) îïîðíà; â) ðóõîâà. 

 Завдання
5. Äîâåäіòü, ùî ãóáêè — öå òâàðèíè.

6. ×îìó ðîçïîäіë ôóíêöіé ðîáèòü êëіòèíè áіëüø çàëåæíèìè îäíà âіä îäíîї? 
7. ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó îäíі ç êëіòèí ãóáîê íàãàäóþòü äæãóòèêîíîñöіâ, à іíøі — 

àìåá?

8. ßêå çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè ìîæóòü ìàòè ãóáêè? À ëþäèíà äëÿ ãóáîê?

 Спробуйте відповісти
9. ×è äіéñíî ïðè òîìó ñïîñîáі æèòòÿ, ÿêèé âåäóòü ãó á êè, їõíÿ áóäîâà íå ïîòðåáóє âäî-

ñ êî íà ëåí íÿ? Çà ïðî ïî íóé òå ñïîñîáè âäîñêîíàëåííÿ ãóáîê.

§ 7. ßê âèâ÷àþòü åâîëþöіþÃëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè

6.8. Òóàëåòíі ãóáêè 

6.7. Äåÿêі êðåìíåðîãîâі "ãóá-

êè âåëüìè âèòîí÷åíі

6.9. ×åðåïàøêà ìîðñüêîãî 

ìîëþñêà, ïîòî÷åíà ñâåðä-

ëèëüíîþ ãóáêîþ. Ïіä ïî âåðõ -

íåþ ÷åðåïàøêè çíà õî äèòü ñÿ 

ñèñòåìà õîäіâ ãó á êè

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

7.1. Ôðà í öó çü êèé ó÷åíèé 

Æîðæ Êþâ’є (1769–1832), 

îñíîâîïîëîæíèê ïà ëåî íòî ëî-

ãії òà âèäàòíèé ïî ðі"â íÿ ëü íèé 
àíàòîì
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7.6. Äâà îñíîâíі òèïè ñèìåò-

ðії: ïðîìåíåâà (ó ìîð ñü-

êîї çіð êè) òà äâîáі÷íà (ó 

ìå òåëèêà). ×åðâîíі ëіíії 
—  ïëîùèíè ñè ìåòðії 

7.7. Ïåðøі åòàïè åìáðіî-

íàëüíîãî ðîçâèòêó òâàðèí. 

 Ñòàäії âіä çèґîòè äî áëà ñòóëè 

 ìàþòü ïðîìåíåâó ñè ìå ò ðіþ 

7.4. Ïîðіâíÿííÿ êëіòèíè çі 
äæãó òè êîì ãóáêè (ëіâîðó÷) 

òà ïî îäè íî êî ãî íàé ïðî ñ òі"øî-

ãî — êî ìі"ð ÷è êî âî ãî äæãó òè-

êî íî ñ öÿ (ïðà âî ðó÷)

7.3. Âіäáèòîê ìåçîçàâðà 

— ïðіñíîâîäíîãî ïëàçóíà 

çàâ äîâæêè áëèçüêî 1 ìå-

òðà, ùî æèâ ó ïåðì ñüêîìó 

ïåðіî äі, òà éîãî õóäîæíÿ 

ðåêîíñòðóê öіÿ

7.5. Ùî ñïіëüíîãî ìіæ 

ôîðìà ìè áàøòè òà ïîëіïà, 
ïî òÿ ãà òà çìії?

7.2. Ïàëåîíòîëîã âèòÿãóє êіñò -
êè äàâíіõ òâàðèí іç  ïîðîäè 

ана то мії), можна з’ясувати ступінь їх ньої спо рі д не-
ності. 

По-третє, часто етапи розвитку окремого ор га-
ні з му відповідають ета пам ево лю ції його виду. 
Інди ві ду а ль ний роз ви ток ви вчає ем б рі о ло гія (емб-
ріон — за ро док). 

По-четверте, для відновлення порівняно не да в-
ніх ево лю цій них подій важливе значення мають 
ві до мості про гео гра фі ч не поширення тва рин, яке 
ви вчає зоо ге о г ра фія. 

Зіставляючи дані цих та інших наук, зоологи ви-
вчають еволюційну історію тваринного світу. 

Ãåîëîãі÷íèé ëіòîïèñ 

Упродовж усієї історії Землі на дні морів та океа-
нів накопичувалися мул, роздрібнені  мінерали, 
ре ш т ки організмів. Із цих відкладень утво рю ва ли-
ся осадові гірські породи. Багато да в ніх  осадових 
порід знаходиться сьогодні на по ве р х ні зе м лі. 
 Досліджуючи їх, можна знайти ви ко п ні решт ки 
жи вих істот. 

Які осадові породи вам відомі? Що ви знаєте про 
їх походження? 

На жаль, геологічний літопис є неповним. Від бі-
ль шості вимерлих видів збереглися лише  скелети. 
Знай шо в ши викопну тварину, палеонтологам  треба 
зро би ти її реконструкцію, тобто відтворити ви гляд 
(7.3). Для цього доводиться порівнювати зна хі д ку 
з ін ши ми організмами. Неви падково ос но во по ло ж-
ни ком па лео нто логії став най ви да т ні ший фа хі вець 
у га лу зі по рі в ня ль ної анатомії Жорж Кю в’є (7.1). 

Як учені визначають вік гірських порід?
Склад осадових гірських порід з часом  змінювався. 

По розташуванню порід можна встановити їхню 
 послідовність: давніші породи звичайно за ля га ють 
ни ж че мо ло д ших. Вивчаючи по слі до в ність та склад 
осадових порід, вчені поділили іс то рію Зем лі на ери, 

а ери — на періоди. Тривалість та послідов ність їх 
відображує гео хро но ло гі ч на шка ла,  вміщена на 
внут рішньому боці обкладинки. Роз ди віть ся її! 

Дізнавшися за геохронологічною шкалою про вік 
порід, у яких знайдено викопні організ ми, палеон-
тологи ви зна ча ють і вік своїх знахідок. І нав паки, 
зна ю чи, коли жив той чи інший ор га нізм, можна 
встановити, у яку еру та період формували ся по ро ди, 
що мі с тять його рештки. На при клад, гео ло ги ча с то 
ви зна ча ють вік донних від кла день за че ре па ш ка ми 
форамініфер. 

Ïîðіâíÿëüíà àíàòîìіÿ òà åìáðіîëîãіÿ 

Вивчаючи будову та розвиток різноманітних тва-
рин, можна багато дізнатися про хід ево лю ції (7.4). 
Розглянемо приклад. Більшість най про с ті ших 
неси метричні. Сидячі, малорухомі тва ри ни, а та кож 
ті, що ширяють у товщі води, часто від зна ча ють ся 
про меневою (радіальною) симетрією. Їжа або хи-
жа ки мо жуть з’яв и ти ся з будь-якої сто ро ни, тому 
всі боки тіла ма ють бути од на ко во го то ві до рі з них 
 ситуацій.

У рухливих тварин одна частина тіла раніше, 
ніж інші, опиняється перед їжею чи наражається 
на не без пе ку. На цій частині розташовані органи 
чут тя — для орієнтації у просторі та рот — для жи в-
лен ня. Такі тварини мають двобічну (білате ральну) 
си ме т рію. Пе ред ній і за д ній кінці тіла у них від рі з-
ня ють ся, а пра ва та ліва половинки подіб ні одна до 
одної (7.5, 7.6).

Більшість двобічно-симетричних тварин на почат-
ку свого розвитку мають променеву си ме т рію (7.7). 
Це дає підставу припустити, що вони по хо дять від 
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 Головне в параграфі
1. Еволюцію тварин не спостерігають безпосередньо. Її хід ви вча ють, ви ко ри с-
то ву ю чи дані палеонтології, порівняльної анатомії, ембріології, зоогеографії та 
інших наук. 
2. Історію Землі поділяють на ери та періоди, відображені в гео хронологічній 
шкалі. 
3. Приклад еволюційно важливої ознаки — променева чи двобічна симетрія тіла 
тварин. 

 Головні поняття: палеонтологiя; порiвняльна анатомiя; ембрiологiя; зоогео-
графiя; ери; перiоди; геохронологiчна шкала; променева та двобiчна симетрiя; 
зародкові листки; ектодерма; ентодерма; мезодерма; ареал.

 Тест-контроль
1.   Åìáðіîëîãіÿ: à) âèâ÷àє òà ïîðіâíþє áóäîâó òâàðèí; á) âèâ÷àє іíäèâіäóàëüíèé ðîç âè-

òîê îðãàíіçìіâ; â) âèâ÷àє ïîøèðåííÿ òâàðèí; ã) âèâ÷àє âèêîïíі ðåøòêè òâàðèí. 

2. Îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè óòâîðþþòüñÿ: à) íà äíі âîäîéì; á) ç àòìîñôåðíèõ îïàäіâ; 
â) ïіä ÷àñ âèâåðæåíü âóëêàíіâ. 
3. Îðãàíіçìè, çäàòíі øâèäêî ïåðåñóâàòèñÿ, õàðàêòåðèçóþòüñÿ: à) ïðîìåíåâîþ  ñèìåòðієþ; 

á) íåñèìåòðè÷íіñòþ; â) äâîáі÷íîþ ñèìåòðієþ. 

4.   Ïіçíіøå çà іíøèõ â åâîëþöії âèíèêëà: à) ìåçîäåðìà; á) åêòîäåðìà; â) åíòîäåðìà. 

 Завдання
5. ßêі âàì âіäîìі äæåðåëà çíàíü ïðî åâîëþöіþ? Îïèøіòü çíà÷åííÿ êî æ íî ãî ç íèõ. 

6. Ðîçäèâіòüñÿ ãåîõðîíîëîãі÷íó øêàëó. Ïîðіâíÿéòå åâîëþöіéíèé «âіê» ãóáîê і ëþäèíè.

7. Ðîçäèâіòüñÿ ìàë. 7.4. Ïðî ùî ñâіä÷èòü ïîäіáíіñòü çîáðàæåíèõ íà íüîìó êëіòèí? 
8. Çàðîäêè áіëüøîñòі òâàðèí íà ðàííіõ ñòàäіÿõ ðîçâèòêó ñõîæі. ßêèé âèñíîâîê ìîæíà 

ç öüîãî çðîáèòè? 

 Спробуйте відповісти
9. Íàâіùî âèâ÷àþòü åâîëþöіþ òâàðèí? Íàâåäіòü ïðè êëà äè çíàíü ïðî åâîëþöіþ, ÿêі 
ìàþòü ïðàê òè ÷ íå çíà ÷åí íÿ äëÿ ëþäèíè. 

Äðåéô êîíòèíåíòіâ і ìåçîçàâðè 

ßê óñòàíîâèëè ãåîëîãè, ïëèòè, íà ÿêèõ ðîçòàøî âàíі 
êî í òè íå í òè, ïî âі"ëü íî ïå ðå ñó âà þòü ñÿ ïîâåðõíåþ ïëà íå òè. 

Ó ìèíó  ëî ìó ðîç òà øó âàí íÿ ìàòåðèêіâ áóëî íå òà êèì, ÿê 

òåïåð. Îäíèì іç äîêàçіâ äðåéôó (ïå ðå ìі"ùåí íÿ) ìà òå ðè êіâ 
є ðå ø ò êè ìå çî çà â ðіâ (7.3). Çíàõіäêè öüîãî âèäó âіäîìі 
ç ïå ðì ñü êèõ âіäêëàäåíü Çàõіäíîї Àôðèêè òà Ïі"â äåí íîї 
Àìåðèêè (7.11). Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, ìåçî çàâðè ìåø êàëè 

â îäíіé âíó ò ðі"øíіé âîäîéìі.
Âèÿâëÿєòüñÿ, ùî â ïåðìñüêèé ïåðіîä óñі êî í òè íå í òè 

ç’єäíàëèñÿ â îäíó ãðóïó. Íàïðèêіíöі þðñüêîãî ïåðіî äó 

âîíè ïîäіëèëèñÿ íà êіëüêà ãðóï (7.12), à ïî òіì ïî ñòó ïî âî 

íàáóëè ñó÷àñíîãî ïîëîæåííÿ. Ðåøò êè ìå çî çà â ðіâ «ðî-

ç’ї"õà ëè ñÿ» ïðè öüîìó äî ðіçíèõ ïіâ êóëü. Çâå ð íіòü óâàãó: 
êî í òó ðè Ïі"â äåí íîї Àìåðèêè òà Àôðèêè âіä ïî âі"äà þòü îäíå 

îä íî ìó, ÿê ÷àñòèíè ìî çà ї"êè!

7.8. Ëè÷èíêà ìîðñüêîї "çіð êè

7.10. Àðåàë êðèìñüêîãî 

 ãå êîíà. Öå ïðèêëàä äóæå 

 ìàëåíüêîãî àðåàëó! 

7.9. Ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ 

 çàðîäêîâèìè ëèñòêàìè (íà 

 ïîïåðå÷íîìó çðіçі çàðîäêà)

пред ків із променевою симетрією, і слі ди  цього зали-
шилися в їхньому розвитку. Про те у до ро с лих мор-
сь ких зі рок симетрія про ме не ва, а в їх ніх ли чи нок 
(7.8) — двобічна. 

Який висновок дозволяє зробити зміна типу си-
ме т рії в ході розвитку морських зірок? 

Це означає, що предки морських зірок колись 
були двобічно-симетричними тваринами, які ак ти-
в но пересувалися в певному напрямку. Згодом вони 
перейшли до сидячого способу життя і пов торно 
на бу ли променевої симетрії. 

Як ви розумієте назву цієї глави підручника — 
«Двошарові тварини»? 

Для вивчення споріднених зв’язків типів  тварин 
важливо знати, із кількох шарів клітин роз ви ва єть-
ся їхнє тіло. Тіло медуз (яких ви ви вча ти ме те на 
наступному уроці) складається із зо в ні ш ньо го та 
вну т рі ш ньо го шарів клітин. Ці шари роз ви ва ють ся 
з двох зародкових листків — ек то де р ми та ен то де р-
ми (зо в ні ш ньо го та вну т рі ш ньо го шарів клі тин, які 
ви ни ка ють на початку ін ди ві ду а ль но го розвитку). 
Тому медузи є двошаровими тва  ринами.

Черви (і всі тварини, яких ви вивчатимете пі с ля 
них, включаючи лю ди ну) — три ша ро ві. У них з’яв-
ля єть ся мезо дерма — тре тій зародковий ли с ток, з 
яко го роз ви ва єть ся бі ль шість внутрішніх органів. 
Мезо дерма розташована між ектодермою та енто-
дермою (7.9). 

Як ви розумієте твердження, що людина на ле-
жить до тришарових тварин? 

Це означає аж ніяк не те, що доросла людина 
скла да єть ся з трьох частин, а те, що її органи роз ви-
ва ють ся з трьох різних зародкових шарів  клітин. 

Çîîãåîãðàôіÿ 

Більшість видів тварин поширені не по всій 
пла не ті, а населяють лише її частину — свій аре ал 
(7.10). Групи (таксони) тварин також можуть мати 
певну зону поширення. Часто буває, що тва ри ни, 
які виникли в одній частині планети, не змо г ли 
по тра пи ти до інших регіонів. На при клад, на час по-
ши рен ня вищих ссавців зв’я зок Ав с т ра лії з ін ши ми 
 материками був пе ре рва ний. Тому тва рин ний світ 
Австралії — «за по ві д ник» давніх груп ссав ців. Такі 
дані дуже ва ж ли ві для від тво рен ня ходу  еволюції.

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

7.11. ßê ðåøòêè ïðі"ñ íî âî ä-

íèõ ìåçîçàâðіâ îïè íè ëè ñÿ 

ïî ðіçíі áîêè Àò ëà í òè ÷ íî ãî 

îêåà íó?
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Ñïàäîê äàâíіõ ãðåêіâ 
Êðèìñüêèé ãåêîí (7.10) — áëè çü êèé ðîäè÷ ñå ðåä-

çåìíî ìîðñüêîãî ãåêîíà, ùî ìå ø êàє ó Ãðåöії. Äàâíі 
 ãðåêè âіäâіäóâàëè Êðèì òà çà ñíî âó âà ëè òàì ñâîї ïî ñå-

ëåí íÿ, çî ê ðå ìà ìіñòî Õåðñî íåñ. Ñàìå â éîãî ðó ї"íàõ 
(7.13) ñüî ãî äíі íàé áі"ëü øå êðèìñüêèõ ãåêîíіâ. Ãðå êè 

âè ïà ä êî âî çàâåçëè ãåêîíіâ äî Êðèìó, àäæå öþ íå âå-

ëè êó (äî 10 ñì) é ïî òàé ëè âó ÿùіðêó ëåã êî ïå ðå âå ç òè ç 

ðå ÷à ìè. Îñî á ëè âî ñ òі, ÿêі âіä ðі"ç íÿ þòü êðèì ñü êèõ ãå êî íіâ 
âіä  ñåðåäçåìíîìîðñüêèõ, ìàáóòü, âè íè ê ëè çà ÷àñіâ їõ 
íå çà ëå æ íî ãî іñíóâàííÿ, — òðîõè áі"ëü øå 2000 ðîêіâ! 

Íèíі êðèìñüêèé ãåêîí çíàõîäèòüñÿ íà ìåæі ïî â íî ãî 

çíè ê íåí íÿ ÷åðåç âèëîâëþâàííÿ éîãî êî ëå ê öі"î íå ðà ìè. 

×è ñå ëü íіñòü öèõ ÿùіðîê áëèçüêî 500 îñîáèí. ×è âàðòå 

âè ìè ðàí íÿ òàêîї äèâîâèæíîї іñòîòè òîãî çàäîâîëåííÿ, 

ÿêå äіñòàþòü êіëüêà «øàíóâàëüíèêіâ ïðèðîäè»?

§ 8. Òèï Êè ø êî âî ïî ðî æ íèí íі

Æàëêі õèæàêè 

У цій главі ви вже познайомилися з губками. Інша 
група двошарових тварин, для яких ха ра к те р на 
променева симетрія — кишковопорожнинні. Ки ш-
ко во по ро ж нин ні не походять від губок і на ле жать 
до іншої лінії еволюційного роз ви т ку. Усі при бли з-
но 10 000 ви дів типу  Кишковопорожнинні (8.1, 8.2) 
— хи жа ки. Усе ре ди ні їхньо го тіла роз та шо ва на по ро-
ж ни на, яка спо лу ча єть ся із зо в ні ш нім се ре до ви щем 
ро том. Спій ма ти жертву цим  тваринам до по ма га ють 
щу па ль ця на вко ло рота, які вкри ті осо б ли ви ми жа-
л ки ми клі ти на ми. 

Відомі дві основні фо р ми будови кишковопорож-
нинних (8.3): поліпи (си дя чі) та медузи (пла ва ю чі 
тварини). Для даного типу характерне чер гу ван ня 
поколінь (8.4). Поліпи шляхом не ста те во го роз мно-
жен ня по ро джу ють медуз, а медузи роз мно жу ють ся 
статевим шляхом і по ро джу ють поліпів. Деякі види 
втра ти ли одну з цих стадій. 

§ 8. Òèï Êèøêîâîïîðîæíèííі

8.4. Æèòòєâèé öèêë âóõàòîї 
ìåäóçè. Ñòàäіÿ ïîëіïà ðîç-

âè íó òà ñëàáêіøå âіä ñòà äії 
ìå äó çè

8.3. Äâà ãîëîâíèõ  ðіçíîâèäè 

áóäîâè êè ø êî âî ïî ðî æ íèí-

íèõ: ïîëіï òà ìåäóçà

8.2. Ùóïàëüöÿ àðêòè÷íîї 
ìåäóçè  ñÿãàþòü çà âäî â æ-

êè 30 ìåòðіâ! ßê âè ãà äà є-
òå, ÷îìó її іíî äі íà çè âà þòü 

«ëåâèíîþ ãðè âîþ»?

Ãëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè

7.12. Ðîçòàøóâàííÿ êîíòè-

íåíòіâ ó ðіçíі ïåðіîäè іñ òî ðії 
Çåìëі

7 .13. Ðó їíè Õåðñîíåñà. 

Òóò ç ÷àñіâ äàâíіõ ãðåêіâ æè-

âóòü êðèìñüêі ãåêîíè

8.1. Ïðіñíîâîäíà ãіäðà — 

íåâåëèêà òâàðèíà çà âäî â æ êè 

äî 3 ñì

Áàãàòîùóïàëüöåâі ñòðàõîâèñüêà 

Більшість кишковопорожнинних — морські 
тва ри ни, але близько 20 видів пристосувалися до 
життя у прісній воді. В Україні поширені гідри, 
які на ле жать до прісноводних поліпів, що втрати ли 
ста дію медузи. Їх можна знай ти у прісних  во до й мах 
на водних рослинах. Як пра ви ло, гідри при крі п ле ні 
до од но го місця, але зда т ні, пе ре ве р та ю чись, «кро-
ку ва ти» (8.5).

Відкрив гідр А. ван Левенгук. Назву,  запозичену 
з давньо грецької міфології (8.6), дав цим тва ри-
нам в се ре ди ні XVIII ст. швейцарський учитель 
А. Трамбле . Він виявив у них дивовижну зда т ність 
до від но в лен ня втрачених частин тіла —  регенера ції. 
Якщо гідру розрізати на маленькі шма то ч ки, ко ж-
ний із них здатен розвитися в цілісний ор га нізм. 
До слі ди Трамбле з вивчення ре ге не ра ції у гідр 
започаткували експериментальну біо ло гію. 

 Щупальця гідри, яка чатує на здобич, розстав-
лені врізнобіч. Доторкнувшись до плаваючого  рач ка, 
малька риби чи іншої дрібної тварини, щупаль це 
паралізує її уколами жалких клітин. Інші щу па ль ця 
затягують жертву через рот до  травної порожнини. 
Там здобич перетравлюється, а ре ш т ки викидаються 
через рот. Відчувши струс або до тик великої твари-
ни, гідра зі щу лю єть ся в маленьку гру до ч ку (8.7). Її 
поведінка може  змінюватися зі змі ною середовища. 
Так, гі д ра, при крі п ле на до тра ви н ки, що без пе ре-
р в но  струшується те чі єю, не буде зіщулюватись у 
відповідь на ці струси, але відреагує на дотик.

Áóäîâà ãіäðè 

Як усі кишковопорожнинні, гідра побудована 
з двох шарів клітин: зовнішнього (розвивається 
з екто дерми) та внутрішнього (розвивається з енто-
дерми). Між цими шарами розташована ре чо ви-
на з роз рі дже ни ми клітинами — мезоглея  (8.8). 
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8.8. Áóäîâà ãіäðè 

8.7. Íåðâîâà ñèñòåìà ãіäðè, 

ÿêà çіùóëèëàñü, âіä÷óâøè 

íå áåç ïå êó 

Ãëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè

8.5. Ïåðåñóâàííÿ ãіäðè 

8.6. Íà äàâíüîãðåöüêіé ïî-

ñó äè íі çîáðàæåíî áîðîòüáó 

Ãå ðà ê ëà ç Ëåðíåéñüêîþ ãі"ä-

ðîþ — ÷óäîâèñüêîì, ó ÿêî ãî 

çà ìіñòü âіäòÿòîї ãîëîâè âіä ðî-

ñ òà ëà íîâà 

Внут рішній шар скла да єть ся із залозистих клітин 
(ви ді ля ють у травну по ро ж ни ну травний сік) та 
тра в но-мускульних клітин (захоплюють та ос та-
то ч но пе ре тра в лю ють шматочки здобичі). Отже, 
 травлення відбувається і в травній порожнині, і 
все ре ди ні клі тин. У зовнішньому шарі пе ре ва жа ють 
шкі р но-мус кульні клітини, які фо р му ють по кри ви 
 гідри. Трав но-мускульні та шкірно-му с ку ль ні клі-
ти ни мають мускульні відростки, що за без пе чу ють 
рухи гідри. 

Між шкірно-мускульними клітинами знаходять-
ся групи дрібних проміжних клітин. Саме вони 
роз ви ва ють ся в інші клітини при регенерації. Крім 
того, у зовнішньому шарі клітин, особливо на щу па-
ль цях, розташовані жалкі клі ти ни. Ці клі ти ни із 
си лою викидають отруйні ни т ки (8.9), які па ра лі зу-
ють здо бич. 

У стінці тіла гідри розташовані нервові клі ти ни, 
які поєднані від ростками і утворюють нервову си с-
те му (8.7, 8.8). Нервові клітини приймають «сиг нал 
три во ги» та передають його до му с ку ль них клі тин. 
Ха ра к те р ний для ки ш ко во по ро ж нин них тип бу до ви 
не р во вої системи, що складається з роз сі я них клі-
тин, на зи ва єть ся дифузним (роз сі я ним). 

Ðîçìíîæåííÿ ãіäðè 

Улітку гідри, як правило, розмножуються не ста-
те вим шляхом — брунькуванням. При цьо му на яко-
мусь боці тіла гідри з’являється від ро с ток — брунь-
ка. На ній фо р му ють ся всі не об хід ні ор га ни (8.10), 

після чого вона ві до кре м лю єть ся і пе ре хо дить до 
самостійного жит тя. 

Статеве розмноження гідри від буваєть ся  восени. 
У тілі гідр формуються ста те ві залози: жі но чі —яє-
ч ни ки, в яких утворюються яйцеклітини, та чоло-
вічі — сім’яники, де розвиваються спе р ма то зо ї ди. 
У од них видів гідр ці залози ма ють різні за стат тю 
особини (самки та самці), у ін ших — одна особина 
(8.8). Спе р ма то зо ї ди ви хо дять у воду крізь розрив 
стінки тіла, зна хо дять яй це клі ти ни та за плі д ню ють 
їх. Запліднене яйце зи мує, а на ве с ні з нього роз ви-
ва єть ся гідра.  

 Головне в параграфі
1. До типу Кишковопорожнинні належать дво ша ро-
ві тварини з проме невою симетрією. Їхнє тіло має 
вигляд мішка із травною порожниною все ре ди ні. 
По ро ж ни на від кри ва єть ся назовні ро том, ото че ним 
щу па ль ця ми. 
2. Характерною рисою кишковопорожнинних є на-
яв ність жалких клітин. 
3. У багатьох кишковопорожнинних відбувається 
чергування поколінь: ста дія поліпа (з нестатевим 
розмноженням) змінюється стадією медузи (зі ста-
те вим розмноженням). 
4. Гідра — прісноводний поліп, здатний як до не-
ста те во го (брунькуванням), так і до статевого роз-
мно жен ня. 
5. У гідр дуже добре розвинена здатність до ре ге не-
ра ції — відновлення втра че них частин тіла. 

 Головні поняття: регенерація; сім’яники; яє ч ни ки; 
сперматозоїди;  яйцеклітини.

 Тест-контроль
1. Ïðîìіæíі êëіòèíè ãіäðè çàáåçïå÷óþòü: à) äîáóâàííÿ їæі; á) îïîðó òіëà; â)  ðåãåíåðàöіþ; 

ã) òðàâëåííÿ; ä) çàõèñò âіä õèæàêіâ.
2. Áіëüøіñòü âèäіâ êèøêîâîïîðîæíèííèõ: à) ïðі"ñ íî âî ä íі õèæàêè; á) ìîðñüêі ðîñëèíîїä íі 
òâàðèíè; â) ìîð ñü êі õèæàêè.

3. Ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ: à) íå çóñòðі÷àєòüñÿ ó ïîëіïіâ; á) є õàðàêòåðíèì äëÿ ïîëіïіâ; 
â) çó ñòðі"÷à єòü ñÿ ó äåÿêèõ âèäіâ ïîëіïіâ, ÿêі âòðàòèëè ñòàäіþ ìåäóçè.

4. Ó çîâíіøíüîìó øàðі êëіòèí ãіäðè ìіñòÿòüñÿ êëіòèíè: à) øêіðíî-ìóñêóëüíі; á)  çàëîçèñòі; 
â) òðà â íî- ìóñêóëüíі; ã) æà ë êі; ä) ÷óòëèâі; å) ïðîìіæíі.

 Завдання
5. ×èì ïîäіáíі òà ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ ãóáêè і êè ø êî âî ïî ðî æ íèí íі?
6. Îïèøіòü áóäîâó ñòіíêè òіëà ãіäðè. 

7. Íàâіùî íåðâîâі êëіòèíè ãіäðè ç’єäíàíі îäíà ç îäíîþ òà çі øêіðíî-ìóñêóëüíèìè 

 êëіòèíàìè?

8. ×îìó âëіòêó ãіäðà ðîçìíîæóєòüñÿ áðóíüêóâàííÿì, à âîñåíè — ñòàòåâèì øëÿõîì? 

8.10. Ðîçìíîæåííÿ ãіäðè : 

îñî áè íà ç áðóíüêîþ òà 

 ÿє÷íèêîì

8.9. Æàëêі êëіòèíè êè ø êî-

âî ïî ðî æ íèí íèõ: ãî òî âà äî 

«ïî ñòðіëó» (ëі"âî ðó÷) òà  ïіñëÿ 
íüî ãî (ïðà âî ðó÷). «Ïî ñòðіë» 

âіä áó âà єòü ñÿ âіä äî òè êó äî 

÷óò ëèâîãî âîëîñêà 
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íà ïðÿì ñâî ãî ðóõó. Âіä ìіõóðà âіäõîäÿòü ùóïàëüöÿ, ùî 

ñÿ ãà þòü 30 ì çàâäîâæêè! Âîíè âêðèòі æàëêèìè êëі"òè íà-
ìè іç ñè ëü íîþ îò ðó òîþ, íå áåç ïå ÷ íîþ íàâіòü äëÿ  ëþäèíè. 

À âòіì іñíóþòü ðèáè, ùî ïî ñòіé íî æèâóòü  ñåðåä ùó ïà-

ëåöü ôіçàëії і íå ÷ó ò ëè âі äî її îòðóòè. Õî÷à ôіçàëіÿ і ìàє 
âèãëÿä єäèíîãî îð ãà íі"ç ìó, íàñàìïåðåä âîíà є êî ëî íі"єþ, 

÷ëå íè ÿêîї âòðà òè ëè ñâîþ іí äè âі"äó à ëü íіñòü і"âèêîíóþòü 

ëèøå ïåâíі ôó í ê öії. 

Äàâíÿ iñòîðiÿ êèøêîâîïîðîæíèííèõ

Êèøêîâîïîðîæíèííi íàëåæàòü äî íàéäàâíiøèõ òè ïіâ 
áà ãà òî êëiòèííèõ òâàðèí. Ïî÷èíàþ÷è ç êåìáðіéñüêî ãî 

ïåðiîäó âîíè ñòàþòü îäíієþ ç íàé âàæëèâiøèõ ãðóï ìîð-

ñü êèõ áåç õ ðå áå ò íèõ. Áóäiâåëüíi âàïíÿêè, ÿêi ëþäèíà âè-

êîðèñòîâóє äëÿ ñâî їõ ñïîðóä, íàé÷àñòiøå є ñêàì’ÿ íiëèìè 

çà ëè ø êà ìè äàâíiõ êîðàëiâ. Äåÿêi ãðóïè äàâíiõ êè ø êî-

âî ïî ðî æ íèí íèõ âè ìå ð ëè, àëå ÷è ìà ëî ç íèõ ëè øè ëè ñÿ 

ìàé æå íå çìiííèìè óïðîäîâæ ñî òåíü ìiëüéîíiâ ðîêiâ! ßê, 

íà âàøó äó ì êó, ÷è є öå äîñòàòíüîþ ïіä ñòà âîþ äëÿ òîãî, 

ùîá ç ïîâàãîþ ñòà âè òè ñÿ äî ñó ÷àñ íèõ ìå äóç òà ïîëіïiâ?

§ 9. Ðіçíîìàíіòíіñòü êè ø êî âî ïî ðî æ íèí íèõ 

Ìåäóçè 

Майже всі, хто відпочивав на узбережжі Чорно-
го або Азовського морів, ба чи ли вухатих ме дуз, 
або аурелій (8.4, 9.1). За гальна маса  їх у Чо р но му 
морі вимірюється десятками мільйо нів тонн. Одна з 
при чин цього — за бру д нен ня води лю ди ною. Багато 
за бру д ню ва чів стають їжею для планк тонних ор га-
ні з мів, якими живляться медузи. 

Останнім часом чисельність вухатої медузи 
в Чор ному морі різко зросла. По ду май те, чому?

Діаметр вухатої медузи — 10–20 (до 40) см, на  
97% вона складається з води. Якщо подивитися на 
неї знизу, то можна побачити чо ти ри ротові ло па ті, 
які нагадують вуха віслюка (звід си й  наз ва медузи), 
і чотири підковоподібні ста те ві  залози. По краях 
парасольки роз та шо ва но без ліч щу па лець і вісім 
кра йо вих тілець (органів чуття, що скла да ють ся з 
вічок та органа рівноваги). 

Медузи плавають, ритмічно скорочуючи купол 
та виштовхуючи з-під нього воду.

Медуза коренерот, зображена на початку цієї 
глави, крупніша за ву ха ту медузу. Досить ча с то 
зу стрі ча ють ся медузи масою 3–4 кг, а іноді тра п ля-

 Спробуйте відповісти
9. Äî ÿêèõ ñèñòåì òâàðèííîãî îðãàíіçìó (ïåðåëі÷åíèõ ó § 2 öієї ãëàâè) íàëåæàòü  çíàéîìі 
âàì òèïè êëіòèí ãіäðè?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 2. Áóäîâà ãіäðè

Ìåòà: âèâ÷èòè áóäîâó êèøêîâîïîðîæíèííèõ òâàðèí íà ïðè êëà äі ïðіñíîâîäíîї ãіäðè.

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ìіêðîñêîï, ïîñòіéíі ìі"ê ðî ïðå ïà ðà òè çðіçіâ òіëà ãіäðè.

Õіä ðîáîòè. Ïіäãîòóéòå ìіêðîñêîï äî ðîáîòè. Ðîçäèâіòüñÿ ïðåïàðàòè ïîçäîâæíüîãî òà ïîïå ðå÷íîãî 

çðіçіâ ãіäðè ïðè ìà ëî ìó òà âåëèêîìó çáіëüøåííі. Çíàéäіòü ðіçíі òèïè êëіòèí, çà ìà ëþé òå 

òà ïіäïèøіòü їõ. Çðîáіòü íà ïіäñòàâі ñâîїõ äî ñëі"äæåíü âèñíîâêè. ×îìó ãіäðó ñëіä ââà æà òè 

ñïðàâæíüîþ áà ãà òî êëі"òèí íîþ òâà ðè íîþ? Ç ÿêîї êі"ëü êî ñ òі øàðіâ êëіòèí ñêëà äà єòü ñÿ її òіëî? 

Íà çâіòü ãî ëî âíі ðèñè ïðè ñòî ñî âà íî ñ òі ãіäðè äî її ñïîñîáó æèòòÿ.

Êëàñèôіêàöіÿ êè ø êî âî ïî ðî æ íèí íèõ 

Òèï Êè ø êî âî ïî ðî æ íèí íі ïîäіëÿþòü íà òðè êëàñè: 

Ãі"ä ðî їäíі, Ñöèôîїäíі ìåäóçè і Êî ðà ëî âі ïîëіïè. 
Äî ãіäðîїäíèõ, êðіì ãі"ä ðè, íàëåæàòü áàãàòî ìîð ñüêèõ 

ïîëіïіâ, ó òîìó ÷èñëі é êî ëî íі"à ëü íèõ (8.11). Ó áіëü øîñòі 
ïðåäñòàâíèêіâ öüîãî êëàñó ÷åðãóþòüñÿ ñòàäії "ìåäóçè òà 

ïî ëі"ïà. Ãі"ä ðî їä íі ìåäóçè, ÿê ïðàâèëî, äðіáíі (8.12). Ó 

ñöè ôî ї"ä íèõ (8.2) ïåðåâàæàє ñòàäіÿ ìå äó çè. Ñöè ôî ї"ä íі 
ìåäóçè çâè÷àéíî çíà÷íî êðóïíіøі, íіæ  ãіäðîїäíі. Ó êî-

ðà ëî âèõ ïî ëі"ïіâ ñòàäіÿ ìåäóçè âіäñóòíÿ. Áàãàòî ç íèõ 

êîëîíіàëüíі, ÷àñòî ìàþòü ìіöíèé ñêå ëåò, àëå іñíóþòü 

і ïîîäèíîêі áåç ñ êå ëåòíі ôîðìè — àê òè íії. Ñöèôîїäíі 
ìåäóçè і êî ðà ëî âі ïîëіïè ðîç ãëÿ äà òè ìóòü ñÿ â íà ñòó ï íî-

ìó ïà ðà ã ðà ôі. 

Ìåäóçà õðåñòîâè÷îê 

Ó ßïîíñüêîìó ìîðі æèâå íåâåëèêà (15–25 ìì) ãі"ä ðî-

їä íà ìåäóçà õðå ñ òî âè ÷îê (8.12), çóñòðі÷ іç ÿêîþ äóæå 

íå áåç ïå ÷ íà äëÿ ëþäèíè. Âîíà ìåøêàє â çà ðî ñ òÿõ ìîð-

ñü êèõ ðîñëèí. ßêùî íåîáåðåæíà ëþäèíà òî ð ê íåòü ñÿ 

öієї ìå äó çè, âîíà äіñòàíå îïіê. Íåâäîâçі â íåї ç’ÿâèòüñÿ 
íåïåðåáîðíà ñëàáêіñòü. Ïі"ñ ëÿ ïåð øî ãî îïі"êó  ïîòåðïіëèé 
çâè÷àéíî êіëüêà äíіâ íå çäó æàє, і â íüî ãî çà ëè øà єòü ñÿ 
ïіä âè ùå íà ÷ó ò ëè âіñòü äî îò ðó òè ìå äó çè õðå ñ òî âè ÷ êà. 

Äðó ãèé îïіê ÷àñòî áó âàє ñìå ð òå ëü íèì. 

Ïîðòóãàëüñüêèé êîðàáëèê 

Äî êëàñó Ãіäðîїäíі, îêðіì іíøèõ, íàëåæàòü ñè ôî-

íî ôî ðè. Öå ïëàâàþ÷і êî ëî íії, ÷ëåíè ÿêèõ çíà÷íî âіä-

ðі"ç íÿ þòü ñÿ îäèí âіä îäíîãî, âèêîíóþ÷è ðіçíі ôóíêöії. 
 Îäíèì іç íàé öі"êà âі"øèõ âèäіâ äàíîї ãðóïè є ôіçàëіÿ, àáî 

ïîð òó ãàëü ñü êèé êîðàáëèê (8.13), ïîøèðåíèé ó òðî ïі"÷ íèõ 
ìîðÿõ. Íà çâà öèõ òâà ðèí ïіøëà âіä ÿñ ê ðà âî ðîç ìà ëüî âà-

íèõ äàâíіõ âіé ñü êî âèõ âі"ò ðè ëü íè êіâ Ïîð òó ãà ëії.
Íàä ïî âå ð õ íåþ âîäè âèñî÷іє íàïîâíåíèé ãàçîì 

 ÿñêðàâèé ìіõóð ôіçàëії çàâäîâæêè äî 20–30 ñì. Íàä 

ìі"õó ðîì çäіéìàєòüñÿ ïàðóñ (ñêëàäêà). Ïîâåðòàþ÷è éîãî 

ïіä ðі"ç íè ìè êó òà ìè äî âіòðó, ôіçàëіÿ çäàòíà çìіíþâàòè 

8.13. Ïîðòóãàëüñüêèé  êî-

ðàáëèê 

§ 9. Ðіçíîìàíіòíіñòü êèøêîâîïîðîæíèííèõÃëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè

9.1. Âóõàòà ìåäóçà. Êîëè 

ìîðå ñïîêіéíå, ìåäóçè ïіä-

ïëè âà þòü äî áåðåãà і äî-

êó÷àþòü âіä ïî ÷è âà þ ÷èì, 

îñî á ëè âî òèì, ùî ìàþòü íіæ-

íó øêіðó, à ïå ðåä øòî ð ìîì 

âіä ïëèâàþòü íà  ãëèáèíó

8.11. Ìîðñüêі ãіäðîїäíі 
 ïî ëіïè

8.12. Ìåäóçà õðå ñ òî âè ÷îê

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!
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Ðèôîóòâîðþþ÷і êîðàëè 

Чимало поліпів утво рю ють великі колонії зі спіль-
ним скелетом. У тро пі ках із ко ра лів та їх ніх ре ш ток 
фо р му ють ся ко ра ло ві рифи. Це су ку п ність рі з но-
ма ні т них мор сь ких істот, основу якої станов лять 
корали. Іноді вони нагадують фа н та с ти ч ні  підводні 
сади. Основу ри фів скла да ють ве ли кі  корали з ма си-
в ним ва п ня ним ске ле том, які слу гують опо рою для 
інших видів.

Форми колоній коралів рі з но ма ні т ні: від схо жих 
на ві я ло (9.7) або фа н та с ти ч не де ре во (9.8) до окру-
г лих (9.9).

Скелет благородних ко ра лів дуже гарний (9.8). 
Ці ко ра ли поширені в Се ред зем но му морі на гли-
би ні бли зь ко 100 м. Ще в да в ни ну тра п ля ло ся, що 
мо ре плавці, під ні ма ю чи якір, знахо дили на ньо му 
коралові «гі л ки». Корали  використовували як при-
кра си, наділяли ма гі ч ни ми  властивостями. Ви ро би 
з бла го ро д но го корала високо ці ну ють ся й  сьогодні.

Припустіть, як це впли ну ло на чисельність бла-
го ро д них коралів!

Кишковопорожнинні — одна з най рі з но ма ні т ні-
ших та найчисельніших груп мор сь ких тварин.

 Головне в параграфі
1. Медузи — це по оди но кі хижаки, що плавають 
у товщі води. У морях Украї ни звичайними є ву ха та 
медуза та медуза ко ре не рот. 
2. Коралові поліпи ведуть поодинокий спосіб жит тя 
(актинії) або утворюють колонії. 

§ 9. Ðіçíîìàíіòíіñòü êèøêîâîïîðîæíèííèõ

9.5. Ìîðñüêå ïåðî — 

 êîëîíіÿ ïîëіïіâ, ùî çäàòíà 

ïå ðå ìі"ùà òè ñÿ 

9.4. Ðèáè-êëîóíè ñåðåä 

 ùóïàëåöü àêòèíії 

Ãëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè

9.3. Çâè÷àéíà â ×îðíîìó 

ìîðі êіíñüêà àêòèíіÿ

9.2. Àêòèíії ÷àñòî íà ãà äó þòü 

ôàíòàñòè÷íі êâіòè, àëå öå 

— õèæі òâàðèíè!

9.6. Ãіëëÿñòå ÷åðâîíå 

«äåðåâî» — êîëîíіÿ 
ì’ÿêèõ êî ðà ëіâ

9.7. Êîëîíії äåÿêèõ 

êîðàëîâèõ ïîëіïіâ ìàþòü 

ôîðìó  âіÿëà

9.9. Âåëèêà êîðàëîâà êî ëî-

íіÿ. ×îìó, íà âàø ïîãëÿä, öі 
êî ðà ëè íà çè âà þòü ñÿ ìî ç êî-

âè êà ìè? 

ють ся екземпляри, що ся га ють 12 кг!  Щупальця в 
ко ре не ро та зникли, зате їх за мі ню ють ве ли кі ро то ві 
лопаті, щільно уса дже ні жа л ки ми  клітинами. 

Àêòèíії 

Актинії — це позбавлені скелета коралові по лі пи, 
що живуть поодинці (9.2–9.4). Вони здатні по ві ль но 
повзати на своїй широкій підошві. У Чор ному морі 
між камінням можна знайти кінську ак ти нію — не-
велику тварину че р во ня с то го, зе ле ну ва то го або 
бурого кольору (9.3). Кінська ак ти нія виростає до 5 
см, най крупніші з тропічних ак ти ній сягають 60 см 
у діаметрі та 1 м заввишки! 

Актинія здатна спіймати велику здобич. Якщо 
жертва не проходить до її рота, вона вивертає на зо в-
ні передню частину своєї травної порожнини і на тя-
гує її на здобич. Подіб но до всіх коралових по лі пів, 
актинії не мають стадії медузи. 

Як це не дивно, але серед пекучих щупалець ак-
ти ній живуть риби-клоуни (9.4). 

Спробуйте припустити, чому щупальця ак ти ній 
є безпечними для риб-кло у нів.

Деякі корали живуть невеликими колонія ми, 
на при клад морські пера (9.5). На центральному по-
ліпі розташовані два ряди бічних. За формою  така 
колонія нагадує пташине перо. Якщо  морське перо 
потурбувати, воно швидко втя г неть ся в ґрунт, ви-
промінюючи спалахи світла. 

Колонії м’яких коралів крупніші, вони схожі 
на розлогі гіллясті дерева (9.6), на «гілках» яких 
розташовані окремі поліпи. Пожива, котру спій мав 
один по ліп, засвоюється всіма іншими. 

Чи доцільно для кожного з поліпів віддавати ча с-
ти ну своєї здобичі іншим членам колонії? 

9.8. Áëàãîðîäíèé êîðàë. Áіëі 
«êâіòî÷êè» íà éîãî ãі"ë êàõ 

— ïîëіïè 
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 Тест-контроль
1. Êðàéîâі òіëüöÿ ìåäóçè ÿâëÿþòü ñîáîþ: à) îðãàíè çàõîïëåííÿ ïîæèâè; á) îðãàíè ÷óòòÿ; 

â) îðãàíè ïå ðå ñó âàí íÿ. 

2. Àêòèíії ïîçáàâëåíі: à) ñêåëåòà; á) æàëêèõ êëіòèí; â) ñòàäії ìåäóçè; ã) òðàâíîї "ïîðîæíèíè.

3. Êіëüêіñòü ùóïàëåöü ó ìå äó çè êîðåíåðîòà: à) 4; á) 8; â) 6; ã) íåìàє. 
4. Ëþäèíà âèêîðèñòîâóє êî ðà ëè ÿê: à) їæó; á) ïðèêðàñè; â) ìіñöå іñíóâàííÿ; ã) êîðì äëÿ 

ñêîòà; ä) ñèðîâèíó äëÿ âèãîòîâëåííÿ âàïíà. 

 Завдання
5. ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó êðà éî âі òіëüöÿ ìåäóç ðîçòàøîâàíі ïî êðàÿõ êóïîëà, à íå â öåíòðі?
6. ßêèé ñïîñіá æèòòÿ âåäóòü àêòèíії? ×è âіäïîâіäàє öüîìó ñïîñîáó æèòòÿ їõíÿ áóäîâà? 

7. Îïèøіòü ñïіëüíі ðèñè òà âіäìіííîñòі ñïîñîáó æèòòÿ àêòèíіé, ìîðñüêîãî ïåðà òà  ì’ÿêèõ 

êîðàëіâ.
8. ßêі çìіíè ïîãîäè ìîæíà ïåðåäáà÷èòè, ñïî ñòå ðі"ãà þ ÷è ìå äóç?

 Спробуйте відповісти
9. Çðîáіòü ïðèïóùåííÿ, ÿê ó õîäі åâîëþöії ìîãëè âè íè ê íó òè êîëîíіàëüíі ïîëіïè.

Æèòòÿ ìіæ æàëêèõ êëіòèí 
Äåÿêі ðèáè (òà іíøі òâàðèíè) âèêîðèñòîâóþòü ùóïàëü-

öÿ êèøêîâîïîðîæíèííèõ ÿê íàäіéíі ñõîâèùà  (9.4). Ïðè 

öüîìó âîíè óíèêàþòü îò ðóé íèõ îïіêіâ æàëêèõ êëі"òèí. 
Ðі÷ ó òіì, ùî æàëêі êëі"òè íè ðåàãóþòü íå íà áóäü-ÿêèé 

äîòèê, іíàêøå ùó ïà ëü öÿ îáïіêàëè á îäíå îä íî ãî. Ïðè 

çіòêíåííі ùóïàëåöü öüîãî íå âіäáóâàєòüñÿ, áî âîíè 

âêðè òі ñëèçîì, ó ÿêîìó ìіñòèòüñÿ ðå÷îâèíà, ùî ñòðè ìóє 
«ïî ñò ðіë» æà ë êèõ êëі"òèí. Ðèáè-ñïіâ ìå ø êà í öі âêðè òі òà-
êèì ñàìèì ñëèçîì, «çà ïî çè ÷å íèì» ó ñâîїõ íåáåç ïå÷íèõ 

çà õè ñ íè êіâ. 

Òèï Ðåáðîïëàâè 

Ó ×îðíîìó òà Àçîâñüêîìó ìîðÿõ çóñòðі÷àþòüñÿ 

òâà ðè íè, çîâíі ñõîæі íà ìåäóç. Öå ðåáðîïëàâè (9.10). 

 Ðàíіøå їõ âіäíîñèëè äî êèøêîâîïîðîæíèííèõ, à òå ïåð 

âè äі"ëÿ þòü â îêðåìèé òèï, äî ÿêîãî íàëåæèòü áëè çü êî 

100 âèäіâ. Óçäîâæ òіëà ðåáðîïëàâіâ òÿãíóòüñÿ âі"ñіì 

 íèçîê ãðå á íèõ ïëà ñ òè íîê, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ çі çðî ñ ëèõ 

âі"éîê. Æà ë êèõ êëі"òèí öі òâàðèíè íå ìàþòü, çàòå â íèõ 

є êëåé êі êëі"òè íè, çäàòíі âòðèìóâàòè çäîáè÷. Ïіä ÷àñ 

ìà ñî âî ãî ðîç ìíî æåí íÿ ðåáðîïëàâè ìîæóòü âè ї"äà òè 

ïëàíê òîí, ÿêèì æèâèòüñÿ ìî ëîäü ðèá. Òàê, ðå á ðî ï ëàâ 

ìíå ìі"î ï ñèñ, çàíåñåíèé ëþ äè íîþ äî ×î ð íî ãî òà Àçîâ-

ñüêî ãî ìîðіâ, çàâäàє âåëèêîї øêîäè çà ïà ñàì ðèáè. 

Ïîâçàþ÷і ðåáðîïëàâè 

Äåÿêі âèäè ðåáðîïëàâіâ ïåðåéøëè âіä ïëàâàííÿ â òîâ-

ùі âîäè äî ïîâçàííÿ ïî äíó. Їõíє òіëî ñïëîùåíå і ìàє 
äâî áі"÷ íó ñèìåòðіþ (9.11). 

Ïîâçàþ÷і ðåáðîïëàâè ÿâëÿþòü іíòåðåñ ç åâî ëþ öіé íî-

ãî ïî ãëÿ äó. Íà äóìêó äåÿêèõ ó÷åíèõ, ïëîñêі ÷åðâè, ùî 

ðîç ãëÿ äà òè ìóòü ñÿ â íàñòóïíіé ãëàâі, ìîãëè ïî õî äè òè âіä 

ïðåä êіâ, ñõîæèõ íà ïî â çà þ ÷èõ ðåáðîïëàâіâ.

Êîðàëîâèé ðèô ÿê åêîñèñòåìà

Кораловi рифи є одним із найдивовижнiших  ви тво -
рів природи. Їх населяють дивнi організми, по в’яза-
ні між собою складними взаємозв’язка ми (10.1–
10.3). На жаль, в Українi коралових рифiв немає.

Для мореплавця кораловий риф — небез пека пiд 
час плавання, для геолога — основа багатьох ос т-
ровiв, для бiолога — сукупність надзвичайних істот. 
Ко ра ло вий риф — це i рифо утворюючі  корали, i їхні 
ре ш т ки, i живi організми, що їх на се ля ють, i се ре до-
ви ще їх ньо го про жи ван ня (вода, дно, повiтря).

На прикладi рифу можна зрозумiти, що таке еко-
си с те ма. Екосистема — це єднiсть живих  органiзмiв 
та середовища, об’єднаних кругообiгом ре чо вин та 
перетвореннями енергiї. Звичайно, еко си с те ма ми є 
не тiльки рифи, а й лiси, луки, поля, озера та iншi 
добре знайомі нам сукупності орга нiзмiв і се ре до ви-
ща їхнього існування.

Óòâîðåííÿ ðèôó

Усi розумiють, що живi iстоти залежать вiд не-
жи вої природи. Наприклад, корали поширені лише 
там, де є тепла вода, океа нічна солоність, добре освiт-
лення та мiсце для прикрiплення. Але вла с ти востi 
неживої природи також залежать вiд  активностi 
живих iстот. Зокрема, на прикладi  коралових рифiв 
можна побачити, як органiзми фор мують се ре до ви-
ще свого проживання.

Оскiльки рифоутворюючi корали ростуть тiльки 
на невеликiй глибинi, типовим мiсцем розвитку 
рифiв є мiлководдя поблизу островiв, де утво рю-
єть ся бе ре го вий риф (10.4). Однак за сотні тисяч 

Ãëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè
§ 10. Êîðàëîâèé ðèô: ïðèêëàä åêîñèñòåìè

10.3. Êîðàëîâèé ðèô. Áiëü-

øiñòü äèâîâèæíèõ ñè äÿ ÷èõ 

iñòîò, ùî ïîìiòíi íà öüîìó 

çíіìêó, є êîðàëàìè òà ãó á-

êà ìè

10.1. Áàãàòî ìåøêàíöіâ  ðè-

ôiâ íàãàäóþòü ôàíòàñòè÷ íі 
іñ òî òè. ×è áà÷èòå âè òóò ðè-

áó? ×îìó âîíà ìàє ñàìå òàêó 

ôîðìó òiëà?

10.2. Êîðàëè äàþòü  ïðèòóëîê 

áàãàòüîì iñòîòàì. Ó îòâî ðàõ 

íà êîðàëîâèõ ðè ôàõ æèâóòü 

ðèáè (çâåðõó), ðà êî ïîäiáíi 

(çíèçó) òà iíøі òâà ðè íè

9.11. Ïîâçàþ÷èé ðåáðî ïëàâ 

(âèä çâåðõó) 

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

9.10. Ðå á ðî ï ëàâ. Éîãî òіëî 

ïðîçîðå, à ðó õ ëè âі ãðå á íі 
ïëà ñ òè í êè, âіä áè âà þ ÷è ñâі"ò-
ëî, âèãðàþòü âñі"ìà êî ëüî ðà-

ìè ðàé äó ãè 
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ко ра ли та погублять їх! Отже, ро с ли но їднi  тварини 
є корисними для коралiв.

Чимало хижакiв живиться кораловими полi па ми 
(10.6, 10.7). Най не бе з пе ч ні шою для ко ралiв є мор-
сь ка зiрка терновий вiнець (10.9), вiд ви со кої чи се-
ль но с ті якої у 60–70-ті роки XX ст. дуже  потерпiло 
багато тихоокеанських рифiв. Цiкаво, що деякi з 
видiв ко ралiв не страждають вiд те р но во го вiнця. 
У їхніх гiлочках мешкають дрiбнi  краби, якi щи-
па ють мор сь ку зiрку за нiжки, коли вона за по взає 
до їхнього притулку. Чи сельнiсть те р но во го вiнця 
можуть об ме жу ва ти i хижаки, на приклад, мо люск 
ріг три то на (10.10). Ма со вий  вилов цих мо лю с ків 
для колекціонерів че ре па шок за гро жує іс ну ван ню 
ко ра ло вих рифів.

На кораловому рифi точиться безперервна  бо-
роть ба за мiсце, їжу, світло, схованки тощо. Така 
боротьба, що знесилює її учасників, здобула назву 
кон ку ренцiї. Наприклад, полiпи мо жуть видiляти у 
воду от руйнi ре чо ви ни, ви ки да ти на су про ти в никiв 
ни т ки з тра в ни ми  соками або осо б ливi  щупальця із 
жа л ки ми клiтинами (10.11).

Êðóãîîáіã ðå÷îâèí â åêîñèñòåìі

Як ви вже впевнились, усі види в еко си с те мі 
по єд нані між собою тісними зв’язками. Рослини 
за па са ють у по жи в них ре чо ви нах енергiю Сонця. 
Тва ри ни, пе ре тра в лю ю чи та розщеплюючи цi речо-
вини, звiльняють та ви ко ри с то ву ють на ко пи че ну в 
них енергiю. Ро с ли но їд них та хи жих тварин з’їда-
ють крупнiшi хижаки. Така по слі до в ність тва рин, 
що застосовують одна одну в їжу, здобула назву 
ла н цю га живлення. 

Врештi-решт усі організми гинуть, а їхні тiла 
поїдаються іншими тва ри на ми, які живляться 
 падаллю, розкладаються бактеріями та грибами. 
Бак терiї ос та то ч но пе ре ро б ля ють ре ш т ки усіх 
організ мів, вивільняючи необхідні для ро с лин 
 елементи жи в лен ня. Так в еко си с темi вiдбувається 
безперерв ний кру го обiг ре чо вин.

 Головне в параграфі
1. Кораловий риф є екосистемою, тобто єднiстю 
живих органiзмiв та се ре до ви ща їхнього про жи-
ван ня.
2. Живi органiзми коралового рифу перебувають у найрiзноманiтніших стосун ках 
мiж собою. Це ендосимбiоз, хижацтво, кон ку ренцiя тощо.
3. В екосистемi відбувається кругообiг речовин та перетворення енергiї.

Ãëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè

10.6. Ðèáà ñïèíîðiã ãðèçå 

êîðàëè ñâîїìè ìiöíèìè 

 ùåëåïàìè

10.7. Áàãàòîùåòèíêîâèé ÷åð-

â’ÿê ðóõàєòüñÿ êîëîíiєþ 

  êîðàëiâ, çàëèøàþ÷è ñëіä 

ç âè ї"äå íèõ ïîëіïiâ

10.8. Ìîðñüêà çìiÿ íàä êîëî-

íiÿìè êîðàëiâ. Âîíà є "ãîñ òåì 

ðèôó, à íå éîãî ïî ñòiéíèì 

ìåøêàíöåì. ßê âè ââà æà є"òå, 
ùî її òóò ïðè âàá ëþє?

10.5. Àòîë

10.4. Ñõåìà, ùî ïîÿñíþє 
 âèíèêíåííÿ êîðàëîâèõ ðèôiâ 

òà àòîëiâ

§ 10. Êîðàëîâèé ðèô: ïðèêëàä åêîñèñòåìè

10.9. Òåðíîâèé âiíåöü — 

õèæà ìîðñüêà çiðêà. Âîíà 

âè âå ð òàє íàçîâíi ñâіé øëó-

íîê, ïåðåòðàâëþє äiëÿíêó 

êîëîíiї êîðàëiâ, ç’їäàє їõ 
і"ðó õà єòü ñÿ äàëi

10.10. Õèæèé ìîëþñê ðiã òðè-

òî íà îáìåæóє ÷èñåëü íiñòü 

òå ð íî âî ãî âiíöÿ

10.11. Êîíêóðåíöiÿ ìiæ 

 êîðàëàìè: ïðàâà êîëîíiÿ 

âiä ðîñòèëà òà âèòÿãëà äî 

ëiâîї îñîáëèâi ùó ïà ëü öÿ, ÿêi 

âiä ðiçíÿþòüñÿ âiä çâè ÷àé íèõ. 

Öÿ áiéêà çàêií÷èëàñü çà ãè-

áåë ëþ ëiâîї êîëîíiї

чи мiльйони рокiв дно океану разом з островами 
може опускатися, а рiвень води — пiднiматися. 
У таких випадках корали до бу до ву ють свої ко лонiї 
до поверхнi, і бе ре го вий риф перетворюється на 
 бар’єрний. Якщо ос т рів повністю зникає пiд  водою, 
утво рю єть ся атол — кiльцеподiбний риф (10.5).

Ñïiëüíèêè òà âîðîãè êîðàëiâ

Звичайно ж, у рифових екосистемах най по-
мiтнiшими є рифоутворюючi корали. Кожен із по-
ліпiв оточує себе вапняною чашечкою, з’єд на ною 
з чашечками iнших членiв колонiї. Серед ко лонiй 
кора лiв мешкають рiзноманiтнi ор ганiзми (10.6–
10.10) — кишковопо рож ниннi, губки, че р ви, ра ко-
подiбнi, молюски, голкошкiрi, риби тощо.

У тканинах рифоутворюючих коралiв живуть 
ен до симбiотичнi одноклiтиннi водоростi. Саме че рез 
них рифи не утворюються на великiй глибинi, де 
надто темно. Полiпи забезпечують во до ростi при ту л-
ком та вуглекислим газом, а во до ростi «від дя чу ють» 
їм за це киснем та поживними  речовинами.

Рiзноманiтнi водоростi ростуть і на поверхнi 
ко ралiв, але тут їх поїдають численнi росли н о їднi 
тва ри ни — риби, ракоподiбнi та iн. Якщо за кри ти 
дро тя ною сiткою дiлянку коралового рифу, то пiд 
її захистом швидко розростеться пишний ки лим 
во до ро с тей. Їх буде так багато, що вони за кри ють 
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 Головні поняття: екосистема; кругообiг ре чо вин; конкуренцiя; ланцюг жив-
лення.

 Тест-контроль
1. Êîðàëîâi ðèôè ðîçòàøîâàíі: à) óñþäè; á) òiëüêè â òåïëèõ âîäàõ; â) òiëüêè â õî ëî ä íèõ 
âîäàõ; ã) òіëüêè â ñîëîíèõ âîäàõ; ä) òіëüêè ó ïðіñíèõ âîäàõ.
2. Êîðàëîâèé ðèô — öå: à) ëèøå êîðàëè; á) êîðàëè òà âîäîðîñòi; â) êîðàëè òà  ñåðåäîâè-
ùå їõíüîãî ïðîæèâàííÿ; ã) êîðàëè, óñi æèâi iñòîòè ðèôó òà ñåðåäîâèùå їõ íüî ãî ïðî æè-
âàí íÿ.
3. Êîðàëè ïîøèðåíі òіëüêè íà ìіëêîâîääі, áî íà âåëèêіé ãëèáèíі: à) íå âèñòà÷àє ñâіòëà 
äëÿ åíäîñèìáіîíòіâ êîðàëіâ; á) áàãàòî õèæàêіâ, ùî æèâëÿòüñÿ êîðàëàìè; â) є ÷èñëåííі 
êîí êó ðå í òè êîðàëіâ; ã) іñíóþòü ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ïàðàçèòіâ êîðàëіâ.
4. Áîðîòüáà çà ïîæèâó äâîõ õèæàêiâ, ùî æèâëÿòüñÿ êîðàëàìè, є: à) êîí êó ðåíöiєþ; 
á) åíäîñèìáiîçîì; â) ïà ðà çè òè ç ìîì.

 Завдання
5. ßêi åêîñèñòåìè õàðàêòåðíі äëÿ âàøîãî ðåãiîíó?
6. Ïîÿñíіòü, ÿê óòâîðþþòüñÿ êîðàëîâі ðèôè òà àòîëè.
7. ×è ìàþòü êîðàëè ïðèðîäíèõ âîðîãiâ? ßêùî òàê, òî íàçâіòü âàì âiäîìèõ. ßê êîðàëè 
ïðîòèñòîÿòü ñâî їì âî ðî ãàì?
8. ßê çäiéñíþєòüñÿ êðóãîîáiã ðå÷îâèí êîðàëîâîãî ðèôó?

 Спробуйте відповісти
9. Îïèøiòü íà ïðèêëàäi ìå ø êàíöiâ êîðàëîâîãî ðèôó ÷è іíøîї åêîñèñòåìè ðiçíîìàíiòíi 
âçàєìèíè ìiæ âèäàìè: åíäîñèìáiîç, õè æà ö ò âî, êîíêóðåíöiþ, ïà ðà çè òèçì.

Åêîñèñòåìè òà áiîãåîöåíîçè

Ïîíÿòòÿ åêîñèñòåìè òà áіîãåîöåíîçó âè êî ðè ñ òî âó þòü-
ñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ єä íî ñ òі æèâèõ îðãàíіçìіâ òà ñå ðå äî-
âè ùà їõíüî ãî  ïðî æè âàí íÿ. Åêîñèñòåìè áóâàþòü ðiçíèõ 
ðîçìiðіâ. Äî íèõ íà ëå æàòü i êîðàëîâèé ðèô, i ãíèþ÷èé 
ëèñòîê, i äó áîâèé ãàé, i Ñâiòîâèé îêåàí. Åêî ñè ñ òå ìà, ùî 
çàéìàє íà ïî âåðõíi Çåìëi äiëÿíêó, íà ÿêіé ðîç òà øî âó-
єòü ñÿ ïåâíå ðî ñ ëèí íå óãðó ïî âàí íÿ,  íà çè âà єòü ñÿ  áiîãå-
oöåíîçîì.  Òàêèì ÷è íîì, áiî ãåîöåíîç — öå åêî ñè ñ òå ìà 
ïåâíîãî «ðîçìiðó», ùî ñêëàäàєòüñÿ ç æè âèõ (áiîöåíîç) 
òà íå æè âèõ (ãåî öå íîç) ÷à ñ òèí. Òàê, ðèô і ãàé є áіî ãåî öå-
íî çà ìè, à ãíè þ ÷èé ëè ñ òîê òà Ñâiòîâèé îêå àí — íi.

Ïîøèðåííÿ êîðàëîâèõ ðèôiâ
×îìó êîðàëîâèõ ðèôіâ íå ìàє â ×îð-

íîìó ìîðі?
Ãåîãðàôi÷íå ïîøèðåííÿ ðè ôіâ 

îáìåæóє òå ì ïå ðà òó ðà âîäè. Íà êàðòi 
(10.12) âè ä íî, ùî áiëüøiñòü êî ðà ëî-
âèõ ðèôiâ çíà õî äèòü ñÿ ó ìå æàõ çîíè, 
äå òå ì ïå ðà òó ðà âîäè íiêîëè íå áóâàє 
íèæ÷å 20°Ñ. Äå ÿêi âè íÿ ò êè ïî â’ÿ çàíi 
ç iñíó âàííÿì îñî á ëè âî ñòiéêèõ äî õî-
ëî äó âèäiâ êî ðàëiâ.

Îòæå, âîäà íà êî ðà ëî âèõ  ðèôàõ 
çàâæäè òåïëà. ßê âè ââà æà є"òå, ÷îìó 
æ òîäi íå ðàäÿòü ïëà âà òè ñåðåä ðèôiâ 
áåç ïiäâîäíèõ êî ñ òþìiâ?

Ãëàâà 4

×åðâè

Ãëàâà 3. Äâîøàðîâі òâàðèíè

10.12. Êàðòà ïîøèðåííÿ êîðàëîâèõ ðèôiâ

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!
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Ìîëî÷íî-áіëà ïëàíàðіÿ

Якщо відігнути лист очерету або іншої прі с но-
во д ної рослини, то під ним можна знайти схожі на 
ли с то чки маленькі білясті грудочки —  молочно-бі-
лих планарій (11.1). Саме з цієї тварини ми поч не-
мо знайомство з типом Плоскі черви.  Плоскі  черви 
ма ють декілька суттєвих еволюційних «на дбань» 
по рі в ня но з уже вивченими типами. Ви  побачите ці 
осо б ли вості, розглядаючи планарію. Кла су Вій ча с-
ті че р ви, до якого належить пла на рія, на ле жить 
ве ли че з на роль в еволюції. Предки ін ших класів 
плоских червів, а також більшості ти пів, що ви їх 
ви вча ти ме те далі, нагадували  війчастих  червів.

Áóäîâà і ñïîñіá æèòòÿ ïëàíàðії

Планарія є двобічно-симетричною твариною 
(7.6, 11.1). Відповідно до назви типу тіло її спло-
ще не у спинно-черевному напрямі. Го ло вний 
 кінець має два спря мо ва них убо ки щу па ль ця 
(вирости), хвостовий кі нець за го с т ре ний  (11.2).

Тіло планарії вкрите численними війками (саме 
з цим пов’язана назва класу). Під покривним епіте-
лієм знаходиться кілька шарів м’язів, які розташо-
вані у різних напрямах. М’язи, що зна хо дять ся під 
по кри ва ми, ніби огортають усе тіло тва ри ни (11.3). 
Покриви та м’язи утворюють шкі р но- м’язовий мі-
шок.

Якщо спостерігати за планарією, мо ж на по ба чи-
ти, що вона здатна повзати та пла ва ти. При повзанні 
планарія використовує  війки, ко в за ю чи сли зом, 
який виділяють шкірні за ло зи. Плаває вона завдяки 
ско ро чен ню шкі р но-м’я зо во го  мішка.

Для роботи м’язів потрібна опора. Звичайно, цю 
роль не можуть виконувати тонкі покриви  планарії. 
Головною опорою для її м’язів слугує парен хіма 
— пу х ка тка ни на, клітини якої мі с тять  багато рі-
ди ни. 

Паренхіма утворюється з мезодерми —  третього 
зародкового листка (7.9). Органи, що роз ви ва-
ють ся з мезодерми, розташовані поміж ор га на ми 
 ектодермального й ентодермального по хо джен ня. 
Зве р ніть увагу: черви — тришарові тварини! Отже, 
па ре н хі ма розміщується між шкірно-м’я зо вим міш-
ком і кишечником (11.3). Крім опорної фу н к ції, вона 
ви ко нує також транс по р т ну та  запасаючу.

Планарія — хижак і часто полює на досить  велику 
здобич (11.4, 11.5). Її рот знаходиться по се ре ди ні че-

11.4. Ïëàíàðії òà їõíÿ 
 çäîáè÷ — ðà÷îê áîêîïëàâ

§ 11. Òèï Ïëîñêі ÷åðâè
§ 11. Òèï Ïëîñêі ÷åðâè

11.1. Ìîëî÷íî-áіëà ïëà íà-

ðіÿ — íåâåëèêà òâàðèíà. 

Її"íàé áі"ëü øà äîâæèíà — 2,-

5 ñì

11.3. Ñõåìà ïîïåðå÷íîãî 

ðîç ðі"çó òіëà âіé÷àñòîãî 

÷åðâ’ÿêà

11.2. Êðіçü íàïіâïðîçîðå 

òіëî ïëàíàðії ìîæíà ïî áà ÷è-

òè äå ÿêі її âíóòðіøíі îðãàíè

ре в но го боку. Довга мускулиста гло т ка ви ве р та єть ся 
з рота, проникає в тіло жертви і вво дить туди рідину, 
яка розчиняє тканини. Пла на рія ви смо к тує здо бич, 
залишаючи лише порожню обо ло н ку. Ки ше ч ник 
за без пе чує поживними ре чо ви на ми усе тіло, і тому 
він досить подовжений та роз га лу же ний. Не пе ре тра-
в ле ні рештки поживи ви ки да ють ся через рот.

Для виявлення жертви у планарії є добре роз ви ну-
ті ор га ни чуття і нервова система. По всьому її тілу 
розташовані спеціальні війки, по в’я за ні з нер вовими 
клітинами. За допомогою цих війок пла на рія може 
відчувати струмені води та хі мі ч ний склад серед-
овища. Щупальця її є ор га на ми  дотику. По бли зу 
головного кінця тіла помітні очі —не ве ли кі чорні 
плямки (11.2). У де яких вій ча с тих  червів їх кілька 
со тень! Ма ють плоскі черви й  орган рівноваги.

Нервова система планарії побудована скла д ні-
ше, ніж у кишковопорожнинних. Дрібні нерви 
 сходяться в декілька товстих поздовжніх  стовбурів, 
з’єд на них поперечними кільцевими пе ре ти н ка ми 
(11.6). Сигнали від органів чуття об ро б ля ють ся 
мозковим ганглієм — скупченням не р во вих  клітин 
на пе ред ньо му кінці тіла.

Планарія з її невеликим сплощеним тілом не по-
тре бує спеціальних органів дихання. Газообмін у неї  
здійснюється крізь тонкі покриви. Плоскі че р ви не 
мають також і кровоносної системи.

Надлишки води та зайві продукти жит тє ді я ль-
но с ті планарії виводяться через видільну си с те му. 
Її ка на ль ці про ни ка ють у ко ж ну клі ти ну тіла і 
забирають звід ти воду з роз чи не ни ми від ходами. 
Дрібні ка на ль ці з усьо го тіла зли ва ють ся в  декіль ка 
ве ли ких, які від кри ва ють ся отво ра ми на поверх ні 
тіла (11.7).

Ñòàòåâà ñèñòåìà ïëîñêèõ ÷åðâіâ

Характерною ознакою плоских червів є ви со ко-
ро з ви не на статева система, що за без пе чує їх ви соку 
пло дю чість. Війчасті черви — гер ма фро ди ти, тоб то 
кожна особина має як жі но чі, так і чо ло ві чі ста те ві 
системи (11.7). 

За допомогою парувальних органів дві пла на рії 
обмінюються спермою (рідиною із  сперматозоїдами). 
За плі д нен ня у планарії вну т рі шне, тобто яйце -
клітини з’єд ну ють ся із спе р ма то зо ї да ми в жі но чій 
ста те вій си с те мі, а не в зо в ні ш ньо му се ре до вищі. 
Яйця мають ве ли кий за пас по жи в них ре чо вин і 

11.5. Ïëàíàðіÿ íàïàëà íà 

ìîòèëÿ (ëè÷èíêó êîìàðà-

äåð ãóíöÿ)

11.6. Ñõåìà áóäîâè 

íåðâîâîї ñèñòåìè 

âіé÷àñòîãî ÷å ð â’ÿ êà
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 Тест-контроль
1.   Ïëàíàðіÿ íàëåæèòü äî: à) òèïó Êðóãëі ÷åðâè; á) òèïó Ïëîñêі ÷åðâè; â) êëàñó Êðóãëі 
÷åðâè; ã) êëàñó Ñèñóíè; ä) òèïó Êіëü÷àñòі ÷åðâè; å) êëàñó Âіé÷àñòі ÷åðâè.

2.   Ôóíêöії ïàðåíõіìè ó ïëàíàðії: à) çàïàñàííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí; á) îïîðà; â) ðóõ; 

ã) âè äі"ëåí íÿ ñëèçó; ä) îáðîáêà ñèãíàëіâ âіä îðãàíіâ ÷óòòÿ. 
3. ßêà ñòàòü ïëàíàðії, çîáðàæåíîї íà ìàë. 11.2? à) ñàìêà; á) ñàìåöü; â) ãåðìàôðîäèò.

4. Ãàçîîáìіí ó ïëàíàðії çäіéñíþþòü: à) ëåãåíі; á) çÿáðà; â) óñÿ ïîâåðõíÿ òіëà; ã) òðà-

õåї. 

 Завдання
5.   ×îìó ïëîñêèõ ÷åðâіâ íàçèâàþòü òðèøàðîâèìè òâàðèíàìè? 

6. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó òðàâíèõ ñèñòåì ïëàíàðії òà ãіäðè.

7. ×îìó ó ïëàíàðії íåðâîâà ñèñòåìà ðîçâèíåíà êðàùå, íіæ ó ãіäðè? 

8. Ùî òàêå âíóòðіøíє çàïëіäíåííÿ? Îïèøіòü ðîçìíîæåííÿ ïëàíàðіé.

 Спробуйте відповісти
9. ×îìó òіëî ïëîñêèõ ÷åðâіâ ñïëîùåíå? 

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 3. Îñîáëèâîñòі áóäîâè ïëîñêèõ ÷åðâіâ
Ìåòà: ïîçíàéîìèòèñÿ ç áóäîâîþ òðèøàðîâèõ äâîáі÷íî-ñèìåòðè÷íèõ òâàðèí íà ïðèêëàäі 

 ïëàíàðії.

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ìіêðîñêîï, ëóïà, ïîñòіéíі ìі"ê ðî ïðå ïà ðà òè ìîëî÷íî-áіëîї ïëà íà ðії.
Õіä ðîáîòè. Ïðèãîòóéòå ìіêðîñêîï äî ðîáîòè. Âèçíà÷òå ðîçìіðè ïëàíàðії; çâåðíіòü óâàãó íà âіä-

ìіííîñòі â áóäîâі її ïåðåäíüîãî é çàäíüîãî êі"í öіâ. Çíàé äіòü ãëî ò êó ïëà íà ðії, ðîç äè âіòü ñÿ 
її áóäîâó. Çðî áіòü ìà ëþ í êè òà ïіäïèøіòü їõ. Âêà æіòü îçíàêè íà ëå æ íî ñ òі ïëàíàðії äî òèïó 

Ïëî ñ êі ÷åðâè. Îïèøіòü, ÿê âîíà ïðè ñòî ñî âà íà äî ñâîãî ñïî ñî áó æèòòÿ.

×óäåñà æèòòєñòіéêîñòі 
Ïëàíàðіÿ ìàє äèâîâèæíó çäàòíіñòü ïåðåæèâàòè  ãîëîä, 

ïîíàä ðіê îá õî äÿ ÷èñü áåç їæі. Ïðè öüîìó òіëî її çìå í øó-

єòü ñÿ (ó 300 ðàçіâ!) — âîíà íå ìîâ áè ïîїäàє ñàìà ñåáå. 

Êëіòèíè îäíà çà îä íîþ ñàìі ïåðåñóâàþòüñÿ äî êè øå ÷ íè êó 

і ïå ðå òðà â ëþ þòü ñÿ. Êîëè ïëàíàðіÿ çíà õî äèòü ïî æè âó, 

âîíà øâèäêî âіä íî â ëþє ñâіé çâè÷àéíèé ðîçìіð. 

Ìåøêàíöі ìîðіâ òà ñóõîäîëó 

Ó ìîðÿõ і îêåàíàõ æèâóòü äîñèòü âåëèêі (äî 15 ñì 

çàâäîâæêè) ÿñêðàâі ïëîñêі ÷åðâè. Îäíі ç íèõ ïîâçàþòü 

ïî äíó (11.10), іíøі ïëàâàþòü ó òîâùі âîäè, õâèëåïîäіá íî 

âè ãè íà þ ÷è êðàї òіëà. ×åðåç âåëèêі ðîçìіðè òіëà êè øå ÷ íèê 

ó íèõ áіëüø ðîç ãà ëó æå íèé, íіæ ó ïëà íà ðії. 
Äåÿêі âіé÷àñòі ÷åðâè îñâîїëè é ñóõîäіë. Ñåðåä íèõ çó-

ñòðі"÷à þòü ñÿ ñïðà â æ íі ãіãàíòè, äîâæèíà ÿêèõ ñÿãàє 60 ñì! 

Ïåðåõіä ïëîñêèõ ÷åðâіâ äî æèòòÿ íà ñóõîäîëі ïîâ’ÿçàíèé 

іç âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ çáå ðå æåí íÿ â îð ãà íі"ç ìі âîëîãè. 

Òîìó їõíє òіëî ñòàє âіä íî ñ íî êðó ã ëÿ ñ òèì, à ùó ïà ëü öÿ 

íà ïå ðåä íüî ìó êіíöі òіëà ìî æóòü íà äà âà òè їì ôîðìè, 

ùî íàãàäóє öâÿõ (11.11). Âñå æ òàêè âîíè çìó øå íі æèòè 

ëèøå ó âî ëî ãèõ ìіñöÿõ: ó ґðó í òі, ïіä êàìіííÿì àáî ïіä 

êîðîþ äåðåâ. Çàòå äåÿêі ç íàçåì íèõ ïëî ñ êèõ ÷åðâіâ 
ðîç ñå ëè ëè ñÿ ïî áà ãà òüîõ êðà ї"íàõ, «ïå ðå їæ äæà þ ÷è» ç 

îðà í æå ðåé íè ìè ðî ñ ëè íà ìè. 

від кла да ють ся у спе ці а ль ний ко кон. З них ви лу п лю-
ють ся мо ло ді особи ни, які одразу по чи на ють вести 
хи жий спо сіб  життя.

Ðå ãå íå ðà öіÿ і ïîâåäіíêà ïëàíàðіé

Пла на рїї мають досить складну по ве ді н ку. 
 Шукати поживу їм до по ма гає хі мі ч нє чуття, зір 
(відрізняють темряву від сві т ла) та чуття до ти ку. 
У планарії мо ж на ви ро би ти умовний ре ф лекс, тоб-
то  навчити її пе в ним чи ном ре а гу ва ти на зовнішні 
 впливи. На при клад, по в зти у певному на пря м ку, 
орі є н ту ю чись на той чи ін ший запах, або зі щу лю ва-
ти ся при спа ла ху сві т ла. На зва умо в но го  рефлексу 
по в’я за на з тим, що він ви ро б ля єть ся тіль ки за 
 певних умов. Тому, щоб ви ро би ти його у пла на рії, 
їй тре ба ба га то разів да ва ти їжу з по трі б ним за па хом 
або зав давати сла б ких еле к т ри ч них уда рів  після спа-
ла хів сві т ла. Але умо в ний ре ф лекс, який  постійно 
не під крі п лю єть ся, з ча сом зга сає.

Пла на рії від зна ча ють ся дуже високою зда т ні с-
тю до регенерації (11.8, 11.9). Деякі з них навіть 
розмно жуються, роз па да ю чись на ча с ти ни. Якщо 
 планарію, у якої вироблено умовний ре ф лекс, роз-
рі за ти на ча с т ки, то кожна з них збе ре же цей ре ф-
лекс. Бі ль ше того, якщо ско р ми ти ча с т ки на вче ної 
осо би ни  іншим пла на рі ям, вони на слі ду ють її умо в ні 
 рефлекси!

 Головне в параграфі
1. Молочно-біла планарія належить до класу Вій ча с ті черви типу Плоскі  черви. 
2. Плоскі черви — двобічно-симетричні три ша ро ві тварини. Окрім ектодерми та 
ентодерми, у них з’яв ля єть ся й мезодерма. 
3. Тіло планарії вкрите шкірно-м’язовим мішком, кишечник закінчується 
 сліпо. 
4. Плоскі черви — гермафродити, мають високорозвинену статеву систему. 

 Головні поняття: шкірно-м’язовий мішок; паренхіма; гермафродитизм; внут-
рішнє запліднення; умовний рефлекс.

§ 11. Òèï Ïëîñêі ÷åðâè

11.7. Ñõåìà áóäîâè ñòà òå âîї 
òà âèäіëüíîї ñèñòåì  ïëàíàðії. 
Ïëàíàðії — ãåð ìà ôðî äè òè, 

áî â íèõ є і ÿє÷íèêè, і"ñі"ì’ÿ-

íè êè!

Ãëàâà 4. ×åðâè

11.9. Íàäðіç íà ïå ðåä íüî ìó 
êіíöі òіëà ïðèçâåäå äî ïî ÿâè 
äâîãîëîâîї ïëà íà ðії, à íà çàä-
íüîìó — ïëàíàðії ç äâî ìà 
õâî ñ òî âè ìè ÷à ñ òè íà ìè!

11.8. ßêùî ðîç ðі"çà òè ïëà íà-
ðіþ íà êіëüêà øìà òî ÷ êіâ, òî 

çãîäîì ìàéæå âñі âîíè âіä íî â-
ëÿòü ÷àñòèíè, ÿêèõ  áðàêóє

11.10. Òðî ïі"÷ íèé ìîð ñü êèé 

âіé ÷à ñ òèé ÷åðâ’ÿê

11.11. Ñó õî ïó ò íèé âіé ÷à ñ òèé 
÷åðâ’ÿê

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!
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Îñîáëèâîñòі ïàðàçèòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ 

Ви познайомилися з вільноживучими  війчасти ми 
червами. Їхні родичі, що належать до класів  Сисуни 
та Стьожкові черви, перейшли до внутріш нього па-
ра зи ти з му. Це суттєво змінило їхню  будову. 

Які характерні особливості внутрішніх  паразитів?
Паразити, що живуть у кишечнику,  живляться 

напівперетравленою їжею хазяїна, а інші — його 
тка нинами. Поживу не доводиться шукати, і тому в 
па ра зи тів часто зникають органи чуття. Її не тре ба й 
добувати, — і в них спрощуються органи руху. 

Покриви паразитів мають бути стійкими до трав-
них соків та захисних речовин хазяїна. У  паразитів 
часто розвиваються органи прикріплення (га ч ки, 
при со с ки), які допомагають їм утри му ва ти ся в тілі 
ха зя ї на (12.1). Га зо об мін усередині ха зя ї на ускла д-
не ний, отже, паразити стійкі до не ста чі ки с ню. 

Як впливає паразитичне життя на  розмноження?
Організм хазяїна для паразита як острів, ві до кре м-

ле ний від інших можливих хазяїв-«ос т ро вів». З цим 
по в’я за ні скла д но щі в пошуку партнера для роз мно-
жен ня. Тому внутрішні паразити часто бува ють гер-
ма фро ди та ми і подеколи розмножуються  через са мо-
за п лі д нен ня. Їх на ща д кам дуже нелегко зна хо ди ти 
но вих хазяїв. У зв’язку з цим па ра зи ти над зви чай но 
пло дю чі: так, один із стьожкових чер вів, що живе в 
лю ди ні, утворює протягом жит тя по над 10 мі ль я р дів 
яєць — більше, ніж людей на  Землі. 

Щоб забезпечити своїм потомкам нових ха зя їв, 
ба га то які паразити ви ро би ли складні життєві цик-
ли. Ос та то ч ний ха зя їн — це той, у якому живе й роз-
мно жу єть ся ста те вим шляхом дорослий па ра зит. У 
про мі ж них хазяях живуть, а іноді й роз мно жу ють ся 
без ста те вим шляхом його ли чи н ко ві ста дії. 

Ñèñóíè  

До класу Сисуни належить близько 4000 видів 
внутрішніх паразитів. Їхнє тіло плоске, ли с т ко по ді б-
не, 0,3–5 см завдовжки. На вигляд і бу до вою си су ни 
нагадують війчастих червів, але через  паразитичний 
спосіб життя в них зникають вій ки та бі ль шість 
органів чуття. 

Сисуни утримуватися в чужому тілі завдяки ро-
то во му та черевному присоскам (12.2). Жи в лять ся 
вони тканинами ха зя ї на, які про ко в ту ють за до по-
мо гою м’я зи с тої гло т ки. 

12.2. Çîâíіøíіé âèãëÿä 

ïå ÷іí  êîâîãî ñèñóíà

§ 12. Ñèñóíè òà ñòüîæêîâі ÷åðâè

12.1. Ïàðàçèòè ìàþòü ðі"ç íî ìà-

íі"ò íі îðãàíè  ïðèêðіïëåííÿ

§ 12. Ñèñóíè òà ñòüîæêîâі ÷åðâè

12.3. Æèòòєâèé öèêë ïå÷іíêî-

âîãî ñèñóíà. Õóäîáà çà ðà-

æà єòü ñÿ, ïîїäàþ÷è òðàâó 

ç ïðè êðі"ï ëå íè ìè äî íåї 
ëè÷èí êàìè ïàðàçèòà, à ëþäè 

— ÷åðåç ïèòòÿ âîäè іç çà áðó-

ä íå íèõ âî äî éì

Æèòòєâі öèêëè ñèñóíіâ

Печінковий сисун — паразит рогатої худоби, що 
іноді уражає й людину (12.2). Він живе в жо в ч них 
протоках печінки і часто спричиняє їх за ку по рен ня, 
що викликає жар, біль, жовтуху. 

Як більшість плоских червів, сисуни є гер ма фро-
ди та ми. Доросла особина продукує велику кіль кість 
яєць, що виводяться назовні з калом. Коли яйце 
потрапляє у воду, з нього виходить вій ча с та ли чи-
н ка, яка проникає в проміжного хазяїна, сли ма ка 
малого ставковика (12.3). У ставковику змі ню ють-
ся два личинкові поко ління паразита, зда т ні до без-
ста те во го розмноження. Третє по ко лін ня,  хвостаті 
личинки, знов опиняється у воді. Ли чи н ки при крі-
п лю ють ся до прибережних ро с лин і вкри ва ють ся 
обо ло н кою. Худоба проковтує ли чи нок сисуна із 
тра вою. Личинка виходить з обо ло н ки і проникає 
в печінку тварини, де згодом перетворю ється на до-
рослого па ра зи та. Вжи ва ю чи сиру воду з природ них 
водойм або рослини із заливних  луків, печінковим 
си су ном може за ра зи ти ся і  людина! 

Ñòüîæêîâі ÷åðâè 

Дорослі стьожкові черви (а їх понад 3000 видів) 
па ра зи ту ють у кишечнику хребетних тварин. Із цим 
по в’я за на більшість особливостей їхньої бу до ви. 
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12.5. Çîâíіøíіé âèãëÿä 

ñòüîæ  êîâèõ ÷åðâіâ

12.6. Áóäîâà ñòüîæêîâîãî 

÷å ð â’ÿ êà

12.4. Ðîçìіùåííÿ ñòüî æ êî-

âî ãî ÷åðâ’ÿêà â ïîðîæíèíі 
êèøå÷íèêó

12.8. Ôіíà ñòüîæêîâîãî  ÷åð-

â’ÿêà ó ì’ÿçі ïðî ìі"æ íî ãî 

õà çÿ ї"íà

12.9. Öèêë ðîçâèòêó 

áè÷à÷îãî öіï’ÿêà

12.7. Ïîêðèâè ñòüîæêîâîãî 

÷åðâ’ÿêà: âèäíî âîëîñîïî äіá-

íі âèðîñòè, ùî âñìî ê òó þòü 

ïî æèâíі ðå ÷î âè íè

§ 12. Ñèñóíè òà ñòüîæêîâі ÷åðâè

Стьожкові черви живуть у кишечнику — ву зь ко-
му й довгому просторі (12.4). Тому їхнє тіло ви тя г-
ну те і схоже на стрічку (12.5). Воно по ді ля єть ся на 
го лі в ку, шийку та численні членики  (12.6). Не ве-
ли ка голівка несе на собі органи прикріплення до 
стінки кишечнику — при со с ки і га ч ки. По живні 
маси у своєму русі можуть по тя г ну ти па ра зи та за 
собою і навіть ро зі рва ти його. Але як би не рва в ся 
стьожковий черв’як, він ви жи ве, якщо його го лі в ка 
утримається в сті н ці кишечнику. У шийці без пе-
ре р в но утво рю ють ся нові чле ни ки, ко жен з яких 
має і чоловічі, і жіночі ста те ві за ло зи. За плі д не ні 
яйця роз ви ва ють ся в ма т ці, яка під час дозрівання 
чле ни ка заповнює май же весь його об’ єм. Дозрілі 
членики від ри ва ють ся від за д ньо го кі н ця че р в’я ка 
і виносяться назовні з ка лом. 

Стьожковий черв’як дещо нагадує колонію чле ни-
ків, але він є цілісним організмом. Про це сві д чать, 
зокрема, нервові стовбури, що тягнуться вздовж 
усьо го тіла черв’яка (12.6). 

Покриви стьожкових червів не тільки за хи ща ють 
їх від травних соків хазяїв. Оскільки ці па ра зи ти 
оточені на пів пе ре т ра в ле ною їжею, вони здат ні всмо-
к ту ва ти по жи в ні речовини всією по ве р х нею тіла 
(12.7). Вла с на травна система у стьо ж ко вих че р вів 
зни кає! 

Áè÷à÷èé öіï’ÿê 
Бичачий ціп’як — один із паразитів людини, 

до в жи на якого може сягати 10 м. Проміжний 

 хазяїн ціп’яка — велика рогата худоба, остаточні 
ха зяї — людина або інші м’ясоїдні тварини. 

Зараження людини відбувається при вживанні 
недостатньо провареного або просмаженого м’яса, 
яке може містити паразитів на стадії фіни (мі ху р-
ча с тій стадії, 12.8). Люди, що заразилися би ча чим 
ці п’я ком, страждають від порушень тра в лен ня (ну до-
та, блювання). Отруєння виділеннями па ра зи та спри-
чи няє дратівливість, без сон ня, не р во ві  напади. 

Як фіни попадають у яловичину?
Заражена ціп’яком людина щодоби виводить 

у зо внішнє середовище до 28 члеників. Біль-
шість іх  виходить із калом, але частина виповзає 
 самостійно. 

Яйця ціп’яка не розвиваються, аж доки не 
 потрапляють до організму проміжного хазяїна 
—  корови (12.9). Тут із яйця виходить личинка, яка 
про све р д лює стінку кишечнику і з током крові про-
ни кає в інші органи, звичайно в печінку або м’я зи. 
Там вона перетворюється на фіну, що зда т на упро-
довж кількох років зберігати свою життєздат ність. 
Фіна являє собою міхур, все ре ди ну яко го за ну ре на 
го лі в ка па ра зи та.

Якщо м’ясо з життєздатними фінами з’їсть лю-
ди на (або, скажімо, собака), у її кишечнику го лі в ка 
фіни вивернеться назовні та прикріпиться свої ми 
при со с ка ми до його стінки. Далі ціп’як почне ро с ти, 
утво рю ю чи в ді ля н ці шийки нові й нові чле ни ки. 
У ки ше ч ни ку людини бичачий ціп’як може жити 
по над 10 років!
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 Головне в параграфі
1. Типові особливості внутрішніх паразитів: на яв ність захисних покривів, здат-
ність переносити нестачу кисню, високий рівень розвитку статевої системи, велика 
плодючість, складні життєві ци к ли. 
2. До класів Сисуни та Стьожкові черви типу Пло с кі черви входять паразити 
тварин, у тому числі й людини. 
3. Печінковим сисуном можна заразитися через забруднену воду, а би ча чим 
ці п’я ком — вживаючи м’ясо, яке не пройшло достатньої ку лі на р ної об ро б ки.

 Головні поняття: остаточний та проміжний хазяї; фіна.
 Тест-контроль

1. Äîðîñëèé âíóòðіøíіé ïàðàçèò ðîçìíîæóєòüñÿ ñòà òå âèì øëÿõîì: à) ó âîäі; á) â îð ãà-

íі"ç ìі ïðîìіæíîãî õà çÿ ї"íà; â) â îðãàíіçìі îñòàòî÷íîãî õàçÿїíà. 
2. Ïðîìіæíèì õàçÿїíîì ïå÷іíêîâîãî ñèñóíà ìîæå áóòè: à) êîðîâà; á) êîçà; â) ñâèíÿ; 

ã) êіøêà; ä) ñòàâêîâèê; å) ðèáà; є) ëþäèíà. 

3. Ôóíêöії ïîêðèâіâ ñòüîæêîâèõ ÷åðâіâ: à) çàõèñíà; á) æèâèëüíà; â) ðóõîâà. 

4. Áè÷à÷èì öіï’ÿêîì ëþäèíà çàðàæàєòüñÿ, ïðî êî â ò íó â øè: à) ÷ëåíèêè; á) ÿéöÿ; â) ôіíè. 

 Завдання
5. Ïîðіâíÿéòå ñïîñіá æèòòÿ âíóòðіøíіõ ïàðàçèòіâ òà âі"ëü íî æè âó ÷èõ òâàðèí. 

6. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó і ñïîñіá æèòòÿ ñòüîæêîâèõ ÷åðâіâ òà ñèñóíіâ.
7. ßêі ñèñòåìè îðãàíіâ ìîæóòü çíèêàòè ó âíóòðіøíіõ ïàðàçèòіâ?
8. Ñêëàäіòü ïðàâèëà ïðîôіëàêòèêè çàðàæåííÿ ëþäèíè ïàðàçèòè÷íèìè ïëîñêèìè  ÷åðâàìè.

 Спробуйте відповісти
9. ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü ñêëàäíі æèòòєâі öèêëè ó ïà ðà çè òè ÷ íèõ ÷åðâіâ? ×è ìîæíà ñêî ðè-

ñ òà òè ñÿ їõ îñî á ëè âî ñ òÿ ìè äëÿ îáìåæåííÿ ÷è ñå ëü íî ñ òі ïàðàçèòіâ?

Ïàðòíåðñòâî íà âñå æèòòÿ

×èìàëî ïàðàçèòіâ çàçíàþòü òðóäíîùіâ ó  ïîøóêó 

ïàðò íåðà. ×åðåç öå ó íèõ ìîæóòü ðîç âè âà òè ñÿ ïðèñòîñó-

âàí íÿ, ÿêі äî çâî ëÿ þòü ïàðòíåðàì çàëèøàòèñÿ ðàçîì 

 íàçàâæäè.

Êîëè ñàìåöü êðîâ’ÿíîї äâîóñòêè (ñèñóíà, ÿêèé ïà-

ðàçèòóє â êðîâі ëþäèíè) çó ñòðі"÷àє ñàìêó, âіí îõî ï ëþє її 
ñâîїì òіëîì і âñå æèòòÿ óòðèìóє â æîëîáêó íà ÷å ðå â íî ìó 

áîöі (12.10).
Äâіé÷àê ïàðàäîêñàëüíèé ïàðàçèòóє íà çÿáðàõ ðèá. 

Âіí ãåðìàôðîäèò, àëå òàêîæ ïîòðåáóє ïàðòíåðà äëÿ ðîç-

ìíî æåí íÿ (àäæå ñàìî çàïëіäíåííÿ âèêëþ÷àє ìî æ ëè âіñòü 
íî âèõ âäà ëèõ ñïîëó÷åíü ñïàäêîâèõ çà äà ò êіâ).  Ëè÷èíêà 

äâіé ÷à êà ðîç âè âà єòü ñÿ ëèøå â òîìó ðàçі, ÿêùî çóñòðі÷àє 
іíøó òàêó ñàìó ëè÷èíêó і ç’єäíóєòüñÿ ç íåþ ïðè ñî ñ êà ìè. 

Ïî ñòó ïî âî îáèäâі çðîñòàþòüñÿ і ñòà þòü íіáè öіëіñíèì 

îð ãà íі"ç ìîì (12.11).

Áåççàõèñíèé ïðîìіæíèé õàçÿїí
Ó ñòîÿ÷èõ âîäîéìàõ ÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè òàê çâà íó 

«ñîëіòåðíó» ðèáó, ùî ïëàâàє íà ïîâåðõíі âîäè. Öå ïðî ìі-
æ íèé õàçÿїí çâè÷àéíîãî ðåìіíöÿ, ÿêèé íà ëå æèòü äî ñòüî-

æ êî âèõ ÷åðâіâ. Çàðàæåíі íèì ðèáè íå ìî æóòü íî ð ìà ëü íî 

æèâèòèñü і ïîãàíî ðîñòóòü. Ó ïîðîæ íèíі їõ íüî ãî òіëà 

12.11. Äâіé÷àê ïàðàäîê ñàëü-

íèé. Öå íå îäíà òâà ðè íà, à 

äâі, ùî äî âі"÷ íî çðî ñ ëè ñÿ 

îäíà ç îä íîþ! Ïåðåäíі їõ 
êіí öі ïî âå ð íóòі âãîðó

12.12. Ðîçòÿòà ðèáà ç ëè÷èí-

êàìè çâè÷àéíîãî ðå ìі"í öÿ

12.10. Ïåðåäíі êіíöі òіë ïàðè 

êðîâ’ÿíèõ äâîóñòîê

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

Ãëàâà 4. ×åðâè § 12. Ñèñóíè òà ñòüîæêîâі ÷åðâè

12.13. Ãîëіâêè ñòüîæêîâèõ 

÷å ð âіâ — ïàðàçèòіâ ëþäèíè 

(çëі"âà íàïðàâî): áè÷à÷îãî òà 

ñâè íÿ ÷î ãî öіï’ÿêіâ, ñòüî æà êà 

øèðîêîãî 

ìіæ âíóòðіøíіìè îð ãà íà ìè ìîæíà  çíàéòè âå ëè êèõ ëè ÷è-

íîê ðå ìі"í öÿ (12.12). Ïàðàçèòè óøêî äæó þòü ïëà âà ëü íèé 

ìіõóð ðèá, і òі âòðà÷àþòü çäàò íіñòü ïі"ð íà òè â ãëè áè íó. 

Ïëà âà þ ÷è ïî âå ð õ íåþ, âîíè ñòà þòü ëåã êîþ çäî áè÷ ÷þ 

ðè áî їä íèõ ïòàõіâ — îñ òà òî ÷ íèõ  õàçÿїâ ðå ìі"í öÿ.
Óæèâàííÿ â їæó çàðàæåíîї ðåìіíöåì ðèáè є áåçïå÷-

íèì äëÿ ëþäèíè. Ðåìіíåöü íå ïàðàçèòóє â ëþ äè íі, äî 

òîãî æ éîãî ëè÷èíêè ëåãêî âèäіëÿþòüñÿ ðàçîì іç íó ò-
ðî ùà ìè ðèáè. Äåÿêі ãóðìàíè їäÿòü ñìà æå íèõ ëè ÷è íîê 

ðå ìі"í öÿ. Öі ÷åðâè ìàþòü íіæíå æè ð íå ì’ÿñî і äî ñèòü 

ñìà÷íі. 

Íå âæèâàéòå íåäîñòàòíüî îáðîáëåíó ðèáó!

Ñïîæèâàþ÷è ñèðó, ïîãàíî ïðîñîëåíó àáî íå äî ñòà ò-

íüî ïðîñìàæåíó ðèáó ç ïðіñíèõ âîäîéì, ëþäèíà ìîæå 

çà ðà çè òè ñÿ íåáåçïå÷íèìè ïàðàçèòàìè: ñèñóíîì êî òÿ ÷îþ 

äâî óñ ò êîþ òà ñòüîæêîâèì ÷åðâ’ÿêîì ñòüî æà êîì øèðî-

êèì. Æè òє"âèé öèêë öèõ ÷åðâіâ âіäáóâàєòüñÿ çà ó÷à ñ òþ 

òðüîõ õàçÿїâ.
Äîðîñëà êîòÿ÷à äâîóñòêà æèâå â ïå÷іíöі ðè áî їä íèõ 

ññàâöіâ. Її ïåðøèé ïðîìіæíèé õàçÿїí — ïðі"ñ íî âî ä íèé 

ñëè ìàê, à äðóãèé — êîðîïîâі ðèáè.

Ñòüîæàê øèðîêèé  є íàéêðóïíіøèì іç ïàðàçèòіâ 
 ëþäèíè, ñÿãàþ÷è 15 ì (12.13)! Éîãî îñòàòî÷íі õàçÿї 
— ðè áî їä íі ññàâöі àáî ëþäèíà, à ïðîìіæíі — ðà ÷îê 

 öèêëîï òà ðіçíі ïðіñíîâîäíі ðèáè.

Íàìàëþéòå ñõåìè æèòòєâèõ öèêëіâ öèõ ïàðàçèòіâ.

Ñâèíÿ÷èé öіï’ÿê
Ñâèíÿ÷èé öіï’ÿê ìåíøèé âіä áè÷à÷îãî (çâè÷àéíî 

2–3 ì çàâäîâæêè). Éîãî ãîëіâêà, êðіì ïðèñîñêіâ, ìàє 
âіí÷è êè ãà ÷ êіâ (12.13), òîìó äðóãà íàçâà öüîãî ÷å ð â’ÿ-

êà — «îçáðî є"íèé öі"ï’ÿê» (áè÷à÷èé — «íå   î çáðîєíèé»). 

Íà ìàë. 12.6 çî áðà æå íî ñàìå ñâèíÿ÷îãî öіï’ÿêà. 
Îñîáëèâà íåáåçïåêà ñâèíÿ÷îãî öіï’ÿêà ïîëÿãàє â òî-

ìó, ùî ëþäèíà ìîæå áóòè íå òіëüêè éîãî îñ òà òî ÷ íèì 

(ïðè âæè âàí íі ñâèíèíè ç ôіíàìè), à é ïðîìіæíèì õàçÿї-
íîì (ïðè ïðîêîâòóâàííі ÿєöü öіï’ÿêà). Â îñòàí íüî ìó 

ðàçі ôіíè óòâîðþþòüñÿ â ñàìîìó îðãàíіçìі ëþäèíè. 

Íàé íå áå ç ïå ÷ íі"øè ìè ç íèõ є òі, ùî ìіñòÿòüñÿ â  ãîëîâíîìó 

ìîçêó і ñïðè ÷è íÿ þòü ñè ëü íі ãîëîâíі áîëі, ãà ëþ öè íà öії, 
ïî ðó øåí íÿ çîðó, åïі"ëå ï òè ÷ íі íàïàäè. Âè äà ëè òè їõ  ìîæíà 

òіëü êè õіðóðãі÷íèì øëÿõîì.

Åõіíîêîê  

Ëþäèíà ìîæå áóòè ïðîìіæíèì õàçÿїíîì íå áåç ïå ÷ íî-

ãî ñòüîæêîâîãî ÷åðâ’ÿêà åõіíîêîêà. Éîãî  îñòàòî÷íèìè 

õà çÿ ÿ ìè є ñîáàêè òà ëèñèöі. Äîðîñëèé åõі"íî êîê  íå-

âåëèêèé (äî 5 ìì) і íå äóæå øêîäèòü ñâîїì õàçÿÿì 

(12.14). Éîãî ÿéöÿ ìîæóòü îïèíèòèñÿ íà øå ð ñ òі "õâîðîãî 

ñî áà êè é äіñòàòèñÿ òðàâíîї ñèñòåìè ëþ äè íè. Ëè ÷è í êè 
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ïà ðà çè òà âèõîäÿòü ó êðîâ і ïî òðà ï ëÿ þòü ó ðі"ç íі îð ãà íè 

(ÿê ïðàâèëî, â ëåãåíі àáî ïå÷іíêó), äå óòâî ðþ þòü ôіíè. 
Îñîáëèâà íåáåçïåêà åõі"íî êî êà ïîëÿãàє â òîìó, ùî éîãî 

ôіíè ðîçìíîæóþòüñÿ øëÿõîì áðó íü êó âàí íÿ, óøêî äæó þ-

÷è îðãàí, ó ÿêîìó ìіñòÿòüñÿ. Çà 20–30 ðîêіâ âîíè çäà ò íі 
óòâî ðè òè ñêóï÷åííÿ ðîç ìі"ðîì ç äè òÿ ÷ó  ãîëîâó (12.15).

Ïðîìіæíèì õàçÿїíîì öüîãî ïàðàçèòà ìîæå áóòè íå 

òіëü êè ëþäèíà, à é ðіçíі êîïèòíі (êîðîâà, âіâöÿ). Îñ òà-

òî ÷ íèé õà çÿ їí çàðàæàєòüñÿ, ïîїäàþ÷è ì’ÿñî ïðîìіæíèõ 

õà çÿ їâ (íàïðèêëàä, ÿêùî ñîáàêà æèâèòüñÿ âіäõîäàìè 

áîєíü).

Äåÿêі ïðàâèëà âàøîї áåçïåêè

ßéöÿ ïàðàçèòè÷íèõ ÷åðâіâ ó âåëèêіé êіëüêîñòі ïî òðà ï-

ëÿ þòü ó âîäîéìè ç êàíàëіçàöіéíèìè ñêèäàìè òà ñòî êà ìè 

ç òâà ðèí íè öü êèõ ôåðì. Ñêèäàòè ãíіé ó  âîäîéìè â Óêðà ї"íі 
çàáîðîíåíî. Òàì, äå òàêі ñêèäè âñå æ òàêè ïî òðà ï ëÿ þòü 

ó âî äî éìè, êóïàòèñÿ òà ïèòè âîäó ç íèõ íå ìî æ íà; æèòè 

áіëÿ òàêèõ ñêèäіâ òàêîæ  íåáåçïå÷íî.

Òâàðèíà, ùî ïîòåðïàє âіä ïàðàçèòè÷íèõ ÷åðâіâ, çâè-
÷àé íî õóäíå, ìàëî é íå îõî ÷å ðóõàєòüñÿ.  Æèâіò ó òàêèõ 
òâàðèí ïðîâèñàє, øåðñòü âòðà÷àє çäîðîâèé áëè ñ êó ÷èé 

âіä ëèâ і ñòàє òüìÿíîþ. ßêùî òàêі îçíà êè ç’ÿâ ëÿ þòü ñÿ 

ó òâà ðè íè, ùî æèâå ïî ðó÷ ç âàìè, íå ãàéòå ÷àñó, ïî êà-

æіòü її âå òå ðè íà ðó. Íà âóëèöі òàêèõ òâàðèí êðàùå íå 

òî ð êà òè ñÿ.

§13. Òèï Ïåðâèííîïîðîæíèííі

Ïîøèðåííÿ êðóãëèõ ÷åðâіâ

Тип Первиннопорожнинні об’єднує декілька 
кла сів, найчисленнішим з-по між яких є клас Круг лі 
че р ви, або Нематоди. Описано 20 000 ви дів круг-
лих червів, але вчені вва жа ють, що їх іс нує бли зь ко 
1 000 000 видів. Чим пояснити таку  роз біж  ність у 
цифрах? 

На Землі майже немає місця, де б не було не ма-
тод. Іноді вони існують в умо вах, здавалось би, не-
при да т них для життя. Так, оцтова вугриця (13.1) 
ме ш кає в оцті! Круглі че р ви освоїли всі во до йми та 
ґрунт на зе м ній кулі, а як паразити жи вуть і в ін ших 
ор га ні з мах. Майже в кожному ви вче но му виді ба га-
то клі тин них тва рин і рослин знай де но хоча б один 
вид па ра зи ти ч них круглих червів! 

Звичайно види, які пристосувалися до рі з них 
умов, по мі т но відрізняються один від одного. Інак-
ше в не ма тод: де б вони не жили, вони  виглядають і 

§13. Òèï Ïåðâèííîïîðîæíèííі

13.2. Ìàéæå âñі êðóãëі "÷åðâè 

ñõîæі ìіæ ñîáîþ. Öå çíі"ìîê 

íåìàòîä, ÿêі æè âóòü ó ґðó í òі

13.3. Ñõåìà áóäîâè ñàìêè 

êðóãëîãî ÷åðâ’ÿêà

Ãëàâà 4. ×åðâè

12.15. Ôіíè åõі"íî êî êà 

â ïå ÷і"í öі ëþ äè íè

12.14. Ñòà òå âî ç ðі"ëèé åõі"íî-

êîê òà éîãî ãîëіâêà

13.1. Îöòîâà âóãðèöÿ — 

êðóãëèé ÷åðâ’ÿê, ÿêèé æèâå 

â îö òі

збу до ва ні приблизно однаково (13.2). Тому вив чати 
і описувати нові види не ма тод досить  складно. 

Які особливості круглих червів зумовили їх 
 повсюдне поширення? 

Áóäîâà êðóãëèõ ÷åðâіâ

Круглі черви — двобічно-симетричні ве ре те но по-
ді б ні тварини довжиною від 0,08 мм до 8 м. Тіло їх 
вкрите щільною багатошаровою кутикулою. Це не-
жива оболонка, сформована покривною  тканиною. 
Ку ти ку ла захищає нематод від ушко джень та от руй-
них речовин, дозволяє їм іс ну ва ти в рі з но ма ні т них 
середовищах. 

Важливою особливістю круглих червів є на яв ність 
заповненої рідиною первинної по ро ж ни ни ті ла — щі-
лини між покривами та кишечником (13.3). 

Яка роль первинної порожнини тіла? 
Первинна порожнина заповнена рідиною під 

підви щеним тиском і виконує опорну та транс по р т ну 
функції. Разом зі смужками поздовжніх  м’язів вона 
забезпечує круглим червам можливість за ри ва ти ся 
в ґрунт. Таким чином ці черви уни ка ють хижаків, 
що по в за ють його поверхнею (на при клад, вій ча с тих 
че р вів). Ме ш ка ю чи в ґрунті на дні во до йми, вони 
легко переходять до життя у  вологому ґру н ті су хо до-
лу, а звід ти — в організмі ін ших  тварин. 

Нематоди пересуваються, лежачи на боці.  Зав-
дяки скороченню м’язів тіло їх згинається у спин-
но-че ре в но му напрямі. При цьому щільна  кутикула 
майже не розтягується, і тиск у по ро ж ни ні тіла 
під ви щу єть ся. Коли м’язи роз сла б лю ють ся, че р в’як 
роз ги на єть ся. Згадайте: якщо  зігнути та від пу с ти ти 
до в гу надуту кульку, вона одразу ж повер неться до 
первісної форми.  Чергуючи зги нан ня та роз ги нан-
ня, нематода  пересувається в рі ди ні або щіль но му 
середовищі. 

Порожнина тіла, необхідна для пе ре су ван ня кру-
глих червів, створює певні труднощі в їх жи в ленні. 
Річ у тім, що порожнинна рідина ти с не і на сті н ку 
тіла, і на стінку кишечнику. Тому пожи ву до во дить-
ся за ка чу ва ти у травний тракт, до ла ю чи тиск. Цю 
роботу виконує спеці альний «на сос» —глотка (13.3). 
У ній можуть знаходитися сти ле ти — го л ки, здатні 
висовуватися назовні та про ко лю ва ти поживу. Для 
подрібнення корму в хи жих не ма тод є зубці по краях 
рота (13.4). Тра в на  система круглих червів, на від-
мі ну від уже роз гля ну тих груп, має, крім ротового 



68 69

жертвами хижих гри бів (13.6). Інші кру г лі черви 
жи в лять ся живими ро с ли на ми та гри ба ми, за ко в-
ту ю чи їх цілими або ви смо к ту ю чи.

 Головне в параграфі
1. Клас Круглі черви, що відноситься до типу Пе р вин но по ро ж нин ні, є одним із 
найчисленніших у тваринному царстві. Його представники відзначаються над-
зви чай ною од но ма ні т ні с тю бу до ви.
2. Круглі черви мають первинну порожнину тіла — заповнену рідиною по ро ж ни-
ну між органами.
3. Травна система круглих червів починається ротовим і закінчується  анальним 
отвором.
4. Численні круглі черви живуть у ґрунті, де вони відіграють важливу роль у при-
родному кругообігу речовин.

 Головні поняття: анальний отвір; линяння; сапротрофи.
 Тест-контроль

1. Ïîðîæíèíà òіëà êðóãëèõ ÷åðâіâ: à) çàïîâíåíà ïà ðå í õі"ìîþ; á) çàïîâíåíà ðіäèíîþ; 

â) ðîç òà øî âà íà ìіæ êè øå ÷ íè êîì і ïîêðèâàìè; ã) ðîçòàøîâàíà â êèøå÷íèêó.

2. Êðóãëі ÷åðâè íå ìàþòü ñïåöіàëіçîâàíîї: à) òðàâíîї ñèñòåìè; á) êðîâîíîñíîї ñèñòåìè; 

â) îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè; ã) äèõàëüíîї ñèñòåìè.

3. Ñàïðîòðîôè — öå: à)  îðãàíіçìè, ùî æèâóòü ó ґðó í òі; á) óñі îðãàíіçìè, êðіì ïà ðà çè òіâ; 
â)  îðãàíіçìè, ÿêі æèâëÿòüñÿ ðåøòêàìè ìåðòâèõ îðãàíіçìіâ; ã) ðî ñ ëè íî їä íі òâàðèíè.

4. Êðóãëі ÷åðâè: à) ðîçäіëüíîñòàòåâі; á) ãåðìàôðîäèòè; â) ìàþòü çîâíіøíє çà ïëі"ä íåí íÿ; 

ã) ìàþòü âíóòðіøíє çà ïëі"ä íåí íÿ.

 Завдання
5. Íà ÿêі ãðóïè ìîæíà ïîäіëèòè êðóãëèõ ÷åðâіâ çà ìі"ñ öÿ ìè іñíóâàííÿ?
6. Îïèøіòü ôóíêöії ïîêðèâіâ òіëà êðóãëèõ ÷åðâіâ.
7. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó òðàâíîї ñèñòåìè âіé÷àñòèõ і êðó ã ëèõ ÷åðâіâ. ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü 

åâîëþöіéíі «íàä áàí íÿ» êðóãëèõ ÷åðâіâ?
8. ßê âіäáóâàєòüñÿ ðîçìíîæåííÿ і ðîçâèòîê êðóãëèõ ÷åðâіâ?

 Спробуйте відповісти
9. ßêі, íà âàø ïîãëÿä, ïåðåâàãè òà íåäîëіêè ïëàíó áó äî âè êðóãëèõ ÷åðâіâ?

Íàéäîâøà òâàðèíà 

Íàéäîâøîþ òâàðèíîþ íà Çåìëі є íå ãîëóáèé êèò, 

à ìîð ñü êèé ÷åðâ’ÿê ëіíåóñ íàé äî â øèé (13.7), ùî íà ëå-

æèòü äî òèïó Íå ìå ð òè íè. Äîâæèíà ëіíåóñà ñÿãàє 30–60 

ì, âіí ïî øè ðå íèé áіëÿ áåðåãіâ Àíãëії.
Ñïëîùåíèì òіëîì і ñïîñîáîì ïåðåñóâàííÿ íå ìå ð-

òè íè ñõîæі íà ïëîñêèõ ÷åðâіâ, àëå ìàþòü êèøå÷íèê 

ó âè ãëÿ äі íàñêðіçíîї òðóáêè òà êðîâîíîñíó ñèñòåìó. 

Õàðàê òåðíà їõ îçíàêà — íàÿâíіñòü õîáîòêà. Õî áî ò êîì 

íå ìå ð òè íè çà õî ï ëþ þòü ïî æè âó, àëå âіí íå ïî â’ÿ çà íèé 

іç òðàâíîþ ñèñòåìîþ і ìіñòèòüñÿ â ñïå öі"à ëü íіé êèøåíі 
íàä íåþ. Õî áî òîê íå ìå ð òèí ÷àñòî ìàє îò ðóé íі ãîëêè. 

Íå ìå ð òè íè — õèæàêè, ùî æè â ëÿòü ñÿ ðі"ç íè ìè áåç õ ðå áå ò-

íè ìè òâà ðè íà ìè. Ó ×îðíîìó ìîðі çó ñòðі"÷à єòü ñÿ 33 âèäè 

íåâåëèêèõ íåìåðòèí. 

§13. Òèï ÏåðâèííîïîðîæíèííіÃëàâà 4. ×åðâè

13.6. Êðóãëèé ÷åðâ’ÿê,  ÿêîãî 

ñïіéìàâ õèæèé ãðèá. Êіëü öÿ, 
ùî ñòèñêàþòü òіëî ÷å ð â’ÿ êà, 

äіþòü ÿê êàïêàíè, óòðè ìó þ ÷è 

æåðòâó, äîêè â íåї íå ïðî ðî-

ñ òóòü ãðèáíі íèòêè 

13.4.  Ðîò êðóãëîãî  ÷åðâ’ÿ-

êà ç ãóáàìè. Íà ãóáàõ ðîç òà-

øî âà íі ÿìêè — îðãàíè ÷óò òÿ 

13.5. Çíіìîê ïåðåäíüî-

ãî  êіí öÿ òіëà àñêàðèäè 

— ïàðàçè òè÷íîãî êðóãëîãî 

 ÷åðâ’ÿêà

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

13.7. Ëіíåóñ 

отвору, та кож ана ль ний (для ви ки дан ня непере трав-
ле них ре ш ток).

Ротовий отвір звичайно оточений трьома гу ба-
ми — виростами, з якими пов’язана більшість орга-
нів чут тя (13.4, 13.5).  Для рию чих тварин ор га ни 
чуття не дуже  важливі, тому вони слабо роз ви не ні 
і пред ставлені головним чином  органами дотику 
та хі мі ч но го чут тя. Нерво ва система скла да єть ся 
з по здовжніх сто в бу рів, з’єднаних по пе ре чни ми 
перетин ками. Гло т ку ото чує навколо глот кове  нер-
вове кі ль це. 

Рідкі продукти обміну речовин виводяться 
з орга  ніз  му одноклітинними залозами, а тверді 
 на ко пичують ся в клітинах, які містяться в по-
рожни ні тіла. Кро во но с ної та дихальної систем 
у  круг лих че р вів не має. 

Круглі черви часто живуть у суворих умовах, 
де не за хи ще ні статеві клітини швидко б  загинули. 
Тому цій групі властиве внутрішнє заплід нення. 
 Нематоди роздільностатеві й дуже  плодючі. Яйця їх 
мають міцні оболонки і над зви чай но жи ву чі. Навіть 
пролежав ши кілька років у фо р ма лі ні (кон се р ву ю-
чій рідині), вони збе рі га ють свою життєздат ність! 

Тіло круглих червів укрите щільною кути ку лою. 
Як же вони ростуть? 

Із яєць круглих червів виходять личинки, які 
зовнішнім виглядом нагадують дорослих особин. 
Оскільки щільна кутикула стримує ріст, личинки 
час від часу скидають її в процесі линяння. 

Êðóãëі ÷åðâè — ìåøêàíöі ґðóíòó

Більшість відомих тепер круглих червів — віль-
ноживучі види. Ґрун то ві нема  тоди, як правило, не-
великі (звичайна довжина їх —  кілька мі ліме т рів, 
зрі д ка 2–3 см), але їх чисельність на 1 м2  ґрун ту може 
ся га ти 4 мі ль йо нів особин. 

Чим можуть живитися ґрунтові круглі черви? 
Багато які круглі черви живляться рештками ро-

с лин і тварин, роз кла да ю чи їхні складні  сполуки на 
прості речовини. Ор га ні з ми з та ким типом жив лен ня 
на зи ва ють ся са п ро т ро фа ми. Разом із бакте рія ми і 
гри ба ми круглі че р ви бе руть участь у роз кла дан ні 
ме р т вих ор га ні з мів та по ве р нен ні в при ро д ний круго-
обіг  ре чо вин, що вхо ди ли до їх  складу. 

Деякі нематоди — хижаки. Вони поїдають ін ших 
червів або мі к ро ор га ні з ми, але часто й самі ста ють 
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Êîëîâåðòêè 

Íàéìåíøі áàãàòîêëіòèííі òâàðèíè — öå  êîëîâåðòêè. 

Ðîçìіðè êîëîâåðòîê — 0,04–2,5 ìì. Áіëüøіñòü ç íèõ 
æèâå ó ïðіñíèõ âîäîéìàõ (13.8), àëå є é ìîðñüêі, ґðóí-

òîâі òà ïàðàçèòè÷íі êîëîâåðòêè. Óñі âîíè íà ëå æàòü äî 

êëà ñó Êî ëî âå ð ò êè, ùî âіäíîñèòüñÿ äî òèïó Ïå ð âèí íî ïî-

ðî æ íèí íі (àáî âèäіëÿєòüñÿ â îêðåìèé òèï).

Äëÿ êîëîâåðòîê õàðàêòåðíîþ є íàÿâíіñòü äâîõ âіíî÷-

êіâ âіéîê — êîëîâåðò íîãî àïà ðà òà. Çà éîãî äî ïî ìî ãîþ 

êî ëî âå ð ò êè ïåðå ñóâàþòüñÿ і çàõîïëþþòü ïî æè âó — áàê-

òåðіé, îäíîêëіòèííі âî äî ðî ñ òі òà äðіáíèõ äæãó òè-

êîíîñöіâ. Â Óêðàїíі æèâå ïîíàä 600 âèäіâ êî ëî âå ð òîê. 

Äåÿêі ç íèõ є ïîæèâîþ äëÿ ìàëüêіâ ðèá. 

Çàãàäêè êðóãëèõ ÷åðâіâ  
Ó êðóãëèõ ÷åðâіâ є äåÿêі íåçâè÷àéíі îñî á ëè âîñòі, 

 âëàñòèâі ëèøå їì. Òàê, âîíè ìàþòü ïî ñòіé íó äëÿ êîæíîãî 

âèäó êі"ëü êіñòü êëіòèí — êіëüêà ñîòåíü àáî òèñÿ÷. Їõ ìîæ  íà 

ïî ëі"÷è òè äî îäíîї! Êëіòèíè êðóãëèõ ÷åðâіâ âòðà ÷à þòü 

çäà ò íіñòü äі"ëè òè ñÿ íà ðàííіõ åòàïàõ ðîç âè ò êó. Ðіñò öèõ 
÷å ð âіâ âіä áó âà єòü ñÿ íå çà ðàõóíîê çáі"ëü øåí íÿ êі"ëü êî ñ òі 
êëіòèí, à âíà ñëі"äîê çáі"ëü øåí íÿ їõ íіõ ðîç ìі"ðіâ. Òîìó êðó-

ã ëі ÷å ð âè íåçäàòíі äî ðå ãå íå ðàöії. 
Âèçíà÷àëüíîþ îñîáëèâіñòþ êðóãëèõ ÷åðâіâ є "ïîâ íà 

âіä ñó ò íіñòü âіéîê. Íàâіòü їõíі ñïåðìàòîçîїäè ïî çáà â ëå íі 
äæãó òè êіâ і öèì âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ñïåðìàòîçîїäіâ áі"ëü-
øî ñ òі òâà ðèí. 

§14. Ïàðàçèòè÷íі êðóãëі ÷åðâè 

Ïåðåõіä äî ïàðàçèòèçìó 

Життя в ґрунті, серед гниючих решток, яке 
 ведуть ґрунтові круглі черви, та життя в іншому 
ор га ні з мі, характерне для паразитів, мають ба га то 
спі ль но го. В обох випадках йдеться про до сить щіль-
не середовище, де обмаль ки с ню і мо жуть  міститися 
шкі д ливі речовини.

Як міг відбуватися перехід до паразитизму?
Предки паразитичних круглих червів  потрапляли 

до організму хазяїна ви па д ко во, наприклад ра зом 
із їжею. Завдяки щільній кутикулі вони могли за-
ли ша ти ся жи ви ми в кишечнику великої тва ри ни. 
Там їх ото чу ва ла легко доступна пожива: суміш 
ба к те рій та по жи в них речовин, тканини хазяїна. 
Су час ні па ра зи ти ч ні круглі черви — нащадки 
ві ль но жи ву чих, що при сто су ва ли ся до певних 
хазяїв та удо ско на ли ли спо со би  розповсюдження. 

14.3. Äðіáíі é ãîðáêóâàòі 
ÿéöÿ àñêàðèä ëåãêî ÷і"ï ëÿ þòü-

ñÿ äî ðіçíèõ ïðåäìåòіâ

14.2. Åòàïè æèòòєâîãî 

öèêëó ëþäñüêîї àñêàðèäè 

(ïî ÿñ íåí íÿ â òåêñòі)

14.4. Ó êèøå÷íèêó ëþäèíè 

ëè÷èíêà àñêàðèäè âè õî äèòü 

ç ÿéöÿ

§14. Ïàðàçèòè÷íі êðóãëі ÷åðâè Ãëàâà 4. ×åðâè

14.1. Àñêàðèäè

13.8. Êîëîâåðòêè

Більшість пара зитів виводять яйця в зо в ні ш нє 
середо вище, деякі роз се лю ють ся за до по мо гою 
 комах- кровососів. 

У тілі людини можуть паразитувати близько 
50 ви дів круглих червів, які зустрічаються переваж-
но у тро пі ках. Найпоширеніші в нашій країні 
види — люд сь ка аскарида, гострик і трихінела. 

Ëþäñüêà àñêàðèäà 

Людські аскариди можуть сягати 40 см зав довж-
ки (14.1). Вони паразитують у ки ше ч ни ку  людини 
і живляться напівперетравленою їжею. Тому у цих 
червів добре розвинена травна  система, ти по ва для 
не ма тод. Аскариди не мають ор га нів при крі п лен ня. 
Аби не бути винесеними на зо в ні разом із ре ш т ка ми 
їжі, вони зму ше ні повзти на зу стріч вмісту кишечни-
ку або об пи ра ти ся об його стінки своїми пру ж ни ми 
ті ла ми.

Дорослі самки відкладають близько 200 000 яєць 
за добу (14.2, 1). Разом із калом яйця по тра п ля ють 
у довкілля (14.2, 2; 14.3). У вологому ґру н ті за на-
яв но с ті кисню вони роз ви ва ють ся. За мі сяць у яй ці 
утворюється личинка (14.2, 3). Яйця можуть три-
ва лий час зберігати жит тє зда т ність у зовніш ньому 
середовищі. 

Як яйця аскариди потрапляють до організму  лю-
дини? 

Яйця аскарид переносяться на їжу брудними 
ру ка ми або мухами й тарганами (14.2, 4) і таким 
чи ном опиняються в організмі людини (14.2, 5). 
У кишечнику людини з яєць виходять ли чи н ки 
(14.2, 6; 14.4), які здійснюють своєрідну «по до рож» 
по всьо му тілу. Просвердливши стінку ки ше ч ни ку 
(14.2, 7), личинки потрапляють у кров і разом із нею 
пе ре но сять ся до легень (14.2, 8). Тут вони кі ль ка 
разів линяють, після чого  трахеєю під ні ма ють ся до 
гло т ки (14.2, 9), про ко в ту ють ся і знову по тра п ля ють 
до кишечнику (14.2, 10). У ки шеч нику личинки 
ста ють статевозрілими осо бинами і починають про-
ду ку ва ти яйця (14.2, 11). 

Спробуйте припустити, чим небезпечні «по до ро-
жі» ли чи нок аскарид в організмі людини. 

Зараження аскаридами викликає біль у жи во ті, 
погіршення апетиту. Речовини, які ви ді ля ють ся ас-
ка ри да ми, спричиняють отруєн ня, що за вдає шко ди 
здо ро в’ю людини. 
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14.7. Ïåðåäíіé êіíåöü òіëà 

òðè õі"íå ëè

14.5. Ñàìåöü (óãîðі) 
òà ñà ì êà ãîñòðèêіâ

14.8 Òðèõіíåëè ó ñâè íÿ ÷î ìó 

ì’ÿñі ïіä ìіêðîñêîïîì

Ãëàâà 4. ×åðâè

14.6. Ïåðåäíіé êіíåöü òіëà 

 ãîñòðèêà

Ãîñòðèê 

Гострики — дрібні паразити (5–10 мм зав-
довжки), які частіше зустрі чаються у дітей, ніж 
у дорослих (14.5, 14.6). Вони живуть у  кишечнику 
й живляться бактеріями, які там знаходяться.  Сам-
ки го с т ри ків спускаються кишечником до аналь ного 
отво ру і відкладають коло нього яйця. Це спри чи няє 
све р біж, який змушує людину роз чу ху ва ти ді ля н ку 
зад нього проходу. Яйця можуть по тра пи ти на руки, 
а з них — на їжу або до рота. Навіть без лі ку ван ня 
го с т ри ки гинуть за 39 днів, однак не до де р жан ня 
правил особистої гігієни  призводить до по вто р но го 
зараження. 

Òðèõіíåëà 

До найнебезпечніших паразитів людини на ле-
жить трихінела (14.7). Зараження нею людини 
від бу ва єть ся при споживанні недостатньо про ва-
ре ної або просмаженої свинини, у якій містяться 
ли чи н ки три хі нел (14.8). У ки ше ч ни ку людини 
ці ли чи н ки ро с туть, пе ре тво рю ю чись на до ро с лих 
особин. За плі д не ні са м ки на ро джу ють бли зь ко 2000 
ли чи нок. Ли чи н ки про све р д лю ють стінку кишечни-
ку і роз но сять ся кро в’ю до м’я зів. Де який час вони 
жив ляться м’я зо ви ми клі ти на ми, а  потім скру чу-
ють ся в клу бо чок і вкри ва ють ся оболон кою (14.8). 
У та ко му ста ні ли чи н ки зберігають жит тє зда т ність 
упро довж ба га тьох  років. 

Хазяями трихінели, крім людини, можуть бути 
свині, щури та інші тварини. Свині, наприклад, 
за ра жа ють ся цим паразитом, поїдаючи рештки 
 заражених свиней або щурів. У кожному ха зя ї ні 
від бу ва єть ся повний цикл розвитку три хі нел: від 
личи нок до статевозрілих особин і знову до спо чи-
ва ю чих у м’язах личинок.  

Першою ознакою зараження трихінелами є шлун-
ково-кишкові розлади. Коли личинки па ра зи та 
жив ляться м’язами, у хворого підвищується те м-
пе ра ту ра, з’являється ломота в тілі, почуття роз би-
то с ті, біль у м’язах. Хвороба може тривати кіль ка 
мі ся ців і на віть призводити до смерті. Оче ви д но, 
саме з імо ві р ні с тю за ра жен ня трихінелою (до речі, 
дуже по ши ре ною на Бли зь ко му Сході) по в’я за на 
ре лі гій на за бо ро на на вжи ван ня сви ни ни в іу де їв 
та  мусульман. 

Усе м’ясо свиней, що надходить у продаж, має 
бути обов’язково пе ре ві ре ним у спе ці а ль них ла бо-
ра то рі ях. М’ясо з личинками трихінел зни щу ють. 

Од нак сви ни ну, навіть якщо в ній не знай де но  па-
разитів, не можна вживати без достатньої  теплової 
об ро б ки. 

Ïàðàçèòè ðîñëèí 

Багато круглих червів є паразитами рослин і зав-
дають великої шкоди сіль сь ко му го с по дар с т ву. Стеб-
ло ва нематода картоплі може знищити до 80% 
бульб, що зберігаються в овочесховищах. По ко лін ня 
за поколінням паразити роз ви ва ють ся в тка ни нах 
бульб, внаслідок чого картопля пе ре тво рю єть ся на 
грудку брунатної трухлявини. 

Бурякова нематода різко знижує врожай цук-
рового буряку. Цей паразит оселяється в ко ре не вій 
системі і спричиняє від ми ран ня ко ре нів. 

Галові нематоди оселяються всередині ко ре нів 
рослин і виділяють ре чо ви ни, які призводять до 
роз ви т ку гал — пухлин на коренях (14.9). Ура же ні 
ко ре ні можуть відмирати, що викликає при гні чен ня 
або загибель ро с ли ни. 

 Головне в параграфі
1. Паразитами людини є людська аскарида і го с т рик. Зараження цими кру г ли ми 
червами від бу ва єть ся через недодержання правил особистої гі гі є ни. 
2. Уживаючи недостатньо оброблену свинину, мо ж на заразитися три хі не ла ми. 
Масове зараження ними смертельно небезпечне для людини. 
3. Багато які з круглих червів є паразитами ро с лин і завдають значної шкоди 
сільському го с по дар с т ву.

 Головні поняття: гали.
 Тест-контроль

1. Îðãàíàìè ïðèêðіïëåííÿ àñêàðèä є: à) ãà÷êè; á) ïðè ñî ñ êè; â) ùåëåïè; ã) òàêі îðãàíè 

âіäñóòíі. 
2. Ëè÷èíêà àñêàðèäè, ùî âèéøëà ç ÿéöÿ: à) ðîñòå â êèøå÷íèêó; á) ïåðåíîñèòüñÿ êðîâ’þ 

äî ïå÷іíêè; â) ïå ðå íî ñèòü ñÿ äî ëåãåíü; ã) óòâîðþє ñïî ÷è âà þ ÷ó ñòàäіþ ó ì’ÿçàõ.

3. Ãîñòðèêè æèâëÿòüñÿ: à) áàêòåðіÿìè, ùî æèâóòü êîëî çàäíüîãî ïðîõîäó; á) íà ïіâ ïå ðå-

ò ðà â ëå íîþ їæåþ ëþ äè íè; â) áàêòåðіÿìè, ùî æèâóòü ó êèøå÷íèêó; ã) êëі"òè íà ìè êðîâі.
4. Â îðãàíіçìі îäíîãî õàçÿїíà ïðîõîäèòü æèòòєâèé öèêë: à) òðèõіíåëè; á) ãî ñ ò ðè êà; â) ìà-

ëÿ ðіé íî ãî ïëà ç ìî äіÿ; ã) àñêàðèäè; ä) òðèïàíîñîìè.

 Завдання
5. Àñêàðèäà òà áè÷à÷èé öіï’ÿê æèâóòü â îäíàêîâèõ óìî âàõ. Ïîðіâíÿéòå їõ  ïðèñòîñóâàííÿ 

äî ïàðàçèòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Ç ÷èì, íà âàøó äóìêó, ïîâ’ÿçàíі âіä ìіí íî ñ òі ìіæ öèìè 

÷å ð âà ìè?

6. ×îìó ãîñòðèêàìè ÷àñòіøå çàðàæàþòüñÿ äіòè? 
7. Ïîðіâíÿéòå æèòòєâèé öèêë òðèõіíåëè ç öèêëàìè іí øèõ âіäîìèõ âàì ïàðàçèòè÷íèõ 

êðóãëèõ ÷åðâіâ.
8. ×èì íåáåçïå÷íі êðóãëі ÷åðâè — ïàðàçèòè ðîñëèí? 

 Спробуйте відповісти
9. Óÿâіòü ñîáі, ùî âè — ñàíіòàðíèé ëіêàð і âàì òðåáà çàïîáіãòè çàðàæåííþ ëþäåé ïà ðà-

çè òè ÷ íè ìè ÷å ð âà ìè. Çàïðîïîíóéòå ñèñòåìó ïðî ôі"ëà ê òè ÷ íèõ çàõîäіâ. ×èì âіä ðі"ç íÿ єòü ñÿ 
ðîáîòà ñà íі"òà ð íî ãî ëіêàðÿ â ñåëі òà â ìіñòі?

14.9. Êîðіíü êàðòîïëі, óðà æå-

íèé ãàëîâîþ íå ìà òî äîþ
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Ñëîíîâà õâîðîáà 

Ó òðîïіêàõ і ñóáòðîïіêàõ ïîøèðåíі êðóãëі ÷åðâè, 

 æèò òєâèé öèêë ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ çà ó÷àñòþ  êіëüêîõ 

õàçÿїâ. Îäèí ç òàêèõ âèäіâ — íèò÷àòêà Áàíêðîôòà, 

îñòà òî÷íèì õàçÿїíîì ÿêîї є ëþäèíà. Äîðîñëі ïàðàçèòè 

æèâóòü ó ëіìôàòè÷íèõ çàëîçàõ і ñóäèíàõ. Öå  ïðèçâîäèòü 

äî òîãî, ùî ëіìôàòè÷íі ñóäèíè çàêóïî ðþþòüñÿ, 

ëіìôà çàñòîþєòüñÿ, âíàñëі"äîê ÷îãî óòâîðþþòüñÿ 

âåëè÷åçíі íàáðÿêè. Òàêà õâîðîáà íàçèâàєòüñÿ ñëîíîâîþ  

(14.10). 

Ñàìêè ïàðàçèòіâ óòâîðþþòü áåçëі÷ ëè÷èíîê ðîçìіðîì 

ìåíøå 0,3 ìì. Óäåíü ëè÷èíêè ìіñòÿòüñÿ â êðîâîíîñíèõ 

ñóäèíàõ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ, à âíî÷і ïåðåñóâàþòüñÿ äî 

øêіðè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî íèò÷àòêè ïåðåäàþòüñÿ 

êîìàðàìè, ÿêі ññóòü êðîâ ïåðåâàæíî âíî÷і. Ó êîìàðі 
ëè÷èíêè ðîñòóòü. Âîíè ïîòðàïëÿþòü äî íîâîãî õàçÿїíà, 

êîëè êîìàð ï’є â íüîãî êðîâ. 

§15. Òèï Êіëü÷àñòі ÷åðâè 

Êіëü÷àñòі ÷åðâè 

Тип Кільчасті черви об’єднує  найрізноманітніші 
за будовою та способом жит тя види. До цього типу 
на ле жать класи Багатощетинкові черви (6000 ви-
дів), Малощетинкові черви (3000 видів) та П’я в ки 
(бли зь ко 500 видів). Великим ево лю цій ним над бан-
ням кі ль ча с тих червів стала се г ме н то ва ність  їхнього 
тіла (15.1). Роз гля не мо її походження де та ль ні ше.

Óäîñêîíàëåííÿ ñïîñîáó ïåðåñóâàííÿ 

Ви пам’ятаєте, що заповнена рідиною  порожнина 
тіла круглих червів до по ма гає їм розгинати тіло та 
зариватися в ґрунт. Проте в ході еволюції здо бу ли 
певні переваги тварини, здатні зги на ти-роз ги на ти 
не все тіло, а лише де які його ді ля н ки. Ця зда т ність 
пов’язана з тим, що порожнина тіла таких тва рин 
поділена на окремі відсіки — сегмен ти. Під ви щи-
в ши тиск в од но му чи кількох се г ме н тах,  можна 
 розігнути тіло тіль ки в потрібному міс ці. Саме так 

15.3. Ïîðіâíÿííÿ ñõå ìà òè ÷-

íèõ çðіçіâ ïëîñêîãî,  êðóãëîãî 

òà êіëü÷àñòîãî ÷å ð âіâ. Â  ðàçі 
íåîáõіäíîñòі ïî âå ð íіòü ñÿ äî 

ìàë. 7.9, íà  ÿêîìó ïî êà çà íå 

ñïіâ âіä íî øåí íÿ ìіæ çà ðî-

ä êî âè ìè ëè ñ ò êà ìè (åêòî-, 

åíòî- òà  ìåçîäåðìîþ)

§15. Òèï Êіëü÷àñòі ÷åðâè Ãëàâà 4. ×åðâè

14.10. Ñëîíîâà õâîðîáà 

ëþäèíè

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

15.2.  Îñíîâíі ñïîñîáè ïå-

ðå ñó âàí íÿ êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ 
íà ïðèêëàäі íåðåїñà (ëі"âî ðó÷) 

і äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà (ïðà âî-

ðó÷). Íåðåїñ çãè íà єòü ñÿ â 

áі"÷ íî ìó íàïðÿìі. Äî ùîâèé 

÷å ð â’ÿê, âèòÿãóþ÷è ïå ðåä íþ 

÷à ñ òè íó òіëà, âè ñóâàє її âïå-
ðåä. Ïîòіì âіí ïіä òÿ ãó єòü ñÿ і 
ïðè öüîìó  ðîçøèðþє âè ñó íó-
òó ÷à ñ òè íó

збу до ва на по ро ж ни на тіла кі ль ча с тих червів. Для 
них є ти по ви ми спо со би пе ре су ван ня, за яких рі з ні ді-
ля н ки тіла вод но час здій с ню ють різні рухи (15.2).

Оскільки порожнина тіла кільчастих червів 
сег ментована, у них се г ме н ту ють ся й інші системи 
(ви  дільна, нервова, статева, рухова). Тварині, яка ру-
ха єть ся зги на ю чись, зна до би ли ся  пристосування, які 
дозволяли б їй об пиратися на на вко лишні  предмети. 
Це могли бути спря мо ва ні вбік ви ро с ти ко ж но го се г-
ме н та тіла — па ра по дії. Згодом  почала роз ви ва ти ся 
і му с ку ла ту ра, що за без пе чи ло рух окре мих па ра по-
дій — «пе р вин них ніг». 

Ïîðîæíèíè òіëà 

Цікаво порівняти будову порожнини тіла кру г-
лих та кільчастих червів. Розглянемо схематичні 
поперечні розтини плоских, круглих та кі ль ча с тих 
червів (15.3). У плоских червів простір між покрива-
ми (що розвиваються з ектодерми) й ки ше ч ни ком 
(з ентодерми) заповнений па ре н хі мою (з  мезодерми). 
У круглих червів між ор га на ми екто-, енто- та 
 мезодермального походження зна хо дить ся за по в не-
на рідиною первинна по ро ж ни на тіла. 

Порожнина тіла кільчастих червів також запов-
нена рідиною, але розвивається всередині мезо дерми 
і вкрита епітелієм мезодермального по хо джен ня. 
Така порожнина називається вторинною. У кіль част-
их червів вона по ділена на сегменти попереч ними 
пе ре ти н ка ми. 

Áóäîâà êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ 

Тіло кільчастих червів складається з  численних 
сегментів. Більшість сегментів подібні, але  пер ший  
(передротова лопать) та останній (ана ль на ло пать) 
відрізняються від інших і з’являються в ін ди ві ду-
а ль но му розвитку раніше від них. Зона  росту, де 
утво рю ють ся нові сегменти,  розташована перед 
 анальною лопаттю. Якщо від рі за ти в кіль частого 
че р в’я ка за д ню ча с ти ну тіла, то не вдо в зі від но вить ся 
ана ль на ло пать, і перед нею знов роз містить ся зона 
ро с ту, яка ре ге не ру ва ла. У де яких червів у пе ред ній 
ча с ти ні тулуба ви рі з ня єть ся особ лива зона — по ясок. 
Це гру па сегментів із  залозами, зда т ни ми ви ді ля ти 
слиз для утво рен ня ко ко на, де роз ви ва ють ся від кла-
де ні яйця. 

На сегментах тулуба містяться параподії, що 
не суть на собі щетинки (15.4). У малощетинкових 
че р вів параподії зникають, але щетинки за ли ша ють-

15.1. Áàãàòîùåòèíêîâèé ÷åð-

â’ÿê íåðåїñ — ïðåäñòàâíèê 

òèïó Êіëü÷àñòі ÷åðâè
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че ре в ної кровоносних судин, з’єд на них у кож ному 
сегменті кільцевими пе ре ти н ка ми (15.6, 15.7). Спин-
ною судиною кров рухається вперед, а че ре в ною 
— назад. Кров переміщується завдяки пуль сації 
спин ної судини та «сердець» — спе ці а лі зо ва них 
на пів кі ль це вих судин. Кровоносна си с те ма за мкне-
на, тобто кров ру ха єть ся тільки з’єд на ни ми одна 
з одною судинами. Газообмін у кі ль ча с тих червів 
звичайно від бувається через шкіру. У ве ли ких 
морських ба га то ще ти н ко вих червів на па ра по ді ях 
розташовані спеціальні  вирости, де здій с ню єть ся 
га зо об мін, — зя б ра (15.4).

Пов’язані із вторинною порожниною тіла  органи 
виділення є в усіх се г ме н тах, окрім переднього і 
заднього. Вони відкриваються на по ве р х ні тіла 
окре ми ми отворами. 

Ñòàòåâà ñèñòåìà é ðîçìíîæåííÿ 

Класи кільчастих червів відрізняються за бу до вою 
статевої системи та осо б ли во с тя ми роз мно жен ня. 
Ба га то ще ти н кові черви роз діль но ста те ві, а ма ло ще-
ти н ко ві та п’явки — гер ма фро ди ти. Існують також 
різні способи не ста те во го роз мно жен ня (15.8). 

У багатощетинкових червів із яйця виходить 
пла ваюча личинка, яка згодом осідає на дно. Мало-
щетин кові черви та п’явки від кла да ють ко кон 
з яйця ми, усе ре ди ні якого роз ви ва ють ся ли чи н ки. 
Не вдо в зі з ньо го виходять ма ле нь кі че р в’я ч ки. 
У деяких видів  п’явок роз ви не на турбота про потом-
ство: вони ви но шу ють яйця й молодь на своє му 
тілі (15.9). 

 Головне в параграфі
1. До типу Кільчасті черви належать класи Багато-
щетинкові черви, Ма ло ще ти н ко ві черви та  П’яв-
ки. 
2. Кільчасті черви — сегментовані тварини з вто рин ною порожниною тіла. 
3. Кільчасті черви мають замкнену кровоносну систему. 

 Головні поняття: сегменти; параподії; вто рин на порожнина тіла; черевний 
нервовий ла н цю жок; замкнена кровоносна система.

 Тест-контроль
1. Òèï Êіëü÷àñòі ÷åðâè îá’єäíóє êëàñè: à) Áàãàòîùåòèíêîâі ÷åðâè; á) Ìàëîùåòèíêîâі 
÷åðâè; â) Âіé÷àñòі ÷åðâè; ã) Ñòüîæêîâі ÷åðâè; ä) Ï’ÿâêè; å) Ñèñóíè. 

2. Ïîðîæíèíà òіëà êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ ðîçâèâàєòüñÿ: à) âñåðåäèíі åíòîäåðìè; á) ìіæ åí òî äå-

ð ìîþ òà ìåçîäåðìîþ; â) âñåðåäèíі ìåçîäåðìè; ã) ìіæ ìåçîäåðìîþ òà  åêòîäåðìîþ. 

3. Çîíà ðîñòó ÷åðâ’ÿêà ìіñòèòüñÿ: à) íà ïåðåäíіõ ñåãìåíòàõ; á) ïåðåä àíàëüíîþ  ëîïàòòþ; 

â) ó ïîÿñêó; ã) áіëÿ ïåðåäðîòîâîї ëîïàòі. 
4. Äîùîâèé ÷åðâ’ÿê òà іíøі ìàëîùåòèíêîâі ÷åðâè: à) ðîçäіëüíîñòàòåâі; á)  ãåðìàôðîäèòè; 
â) áåçñòàòåâі.

§15. Òèï Êіëü÷àñòі ÷åðâè 

15.6. Áóäîâà äîùîâîãî

÷åð â’ÿêà 

15.5. Ôîòîçíіìîê ùåòèíîê 

äî ùî âî ãî ÷åðâ’ÿêà

Ãëàâà 4. ×åðâè

15.4. Ñõåìà áóäîâè ïà ðà-

ïî äії áà ãà òî ùå òè í êî âî ãî 

÷å ð â’ÿ êà 

ся (15.5). Параподії та щетинки до по ма га ють кі ль ча-
с тим червам пересуватись: черв’як може чіп лятися 
ними за навколишні предмети. Але го ло вну роль в 
пересуванні кільчастих червів ві ді гра ють м’я зи, які 
у декілька шарів обгортають тіло, утворюючи шкі р-
но-м’язовий мішок. 

Для тварин, здатних активно пересуватись, важ-
ливе значення мають органи чуття. На пе ред ро то вій 
ло па ті й па ра по ді ях у них містяться органи до ти ку. 
По всьо му тілу роз ки да ні органи, які ви зна ча ють склад 
се ре до ви ща. У деяких червів є орган рі в но ва ги та до-
б ре роз ви не ні очі. 

Оскільки більшість органів чуття розташована 
біля головного кінця тіла, тут утворюється «голов-
ний мо зок» — скупчення нервових вузлів (15.6). 
Із рештою нервової системи він поєднується на вко-
ло гло т ко ви ми нервовими стовбурами. Уз го дже ність 
рухів черв’яка забезпечують нервові вузли — по два в 
кожному се г менті. Звичайно ці вузли зли ва ють ся по-
парно і скла да ють черевний не р во вий лан цюжок. 

Травна система круглих червів наскрізна (є рот 
та ана ль ний отвір). Із рота їжа потрапляє до гло т ки, 
а по тім у стравохід і шлунок. Іноді за стра во хо дом 
мі с тить ся воло, де може на ко пи чу ва ти ся по жи ва. 
У шлунку вона по дрібнюється, у се ре д ній кишці 
пе ре тра в лю єть ся, а поживні ре чо ви ни — всмо к ту-
ють ся. Задня кишка від кри ва єть ся на зо в ні ана ль-
ним отвором. 

Для перенесення по тілу поживних речовин, 
кисню та вуглекислого газу у кільчастих червів є 
кровоносна система. Вона складається зі спин ної та 

15.9. Äî ÷åðåâíîãî áîêó òіëà 
ï’ÿâêè ïðèêðіïèâñÿ âèâîäîê 

її ïîòîìêіâ 

15.7. Ñõåìà áóäîâè êðîâî-

íîñ íîї ñèñòåìè äî ùî âî ãî 

÷å ð â’ÿ êà

15.8. Íåñòàòåâå ðîç ìíî æåí-

íÿ êіëü÷àñòèõ ÷å ð âіâ 
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 Завдання
5. Ïîÿñíіòü, ÿê áóäîâà ïîðîæíèíè òіëà ïîâ’ÿçàíà çі ñïîñîáàìè ðóõó êіëü÷àñòèõ ÷åð-
âіâ.
6. Ùî òàêå ïàðàïîäії? ßêі ôóíêöії âîíè âèêîíóþòü?
7. ×è âñі ñåãìåíòè òіëà êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ îäíàêîâі? Ó ÷îìó ïîëÿãàþòü âіäìіííîñòі ìіæ 
äåÿêèìè ç íèõ? 
8. ßêà íîâà ñèñòåìà îðãàíіâ ç’ÿâëÿєòüñÿ ó êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ ïîðіâíÿíî ç ïëîñêèìè òà 
êðó ã ëè ìè? ßê âîíà ïîáóäîâàíà?

 Спробуйте відповісти
9. Äîâåäіòü, ùî êіëü÷àñòі ÷åðâè є åâîëþöіéíèìè íà ùà ä êà ìè ïëîñêèõ, à íå êðóãëèõ ÷åðâіâ 
(äëÿ öüîãî âàì ïîòðіáíî ðîçãëÿíóòè іñòîòíі âіäìіííîñòі ìіæ êðóãëèìè òà êі"ëü ÷à ñ òè ìè 
÷å ð âà ìè, à òà êîæ ðèñè ïîäіáíîñòі ïëî ñ êèõ òà êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ.)

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 4. Çîâíіøíÿ áóäîâà êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ
Ìåòà: îçíàéîìèòèñÿ ç áóäîâîþ òà æèòòєäіÿëüíіñòþ êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ íà ïðèêëàäі äîùîâîãî  ÷åð-

â’ÿêà.
Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ÷àøêà Ïåòðі, ëóïà, ïіíöåò, ñіëü, áàíêà ç ïóõêèì ґðóíòîì, æèâі äîùîâі 

÷åðâè.
Õіä ðîáîòè. Ðîçäèâіòüñÿ áó äî âó äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà. Çíàé äіòü ðîòîâèé òà àíàëüíèé îòâî ðè, ïî-

ÿñîê òà ùåòèíêè. Çà ìà ëþé òå çîâíіøíіé âèãëÿä ÷åðâ’ÿêà, ïіäïèøіòü äåòàëі éîãî çî â íі"ø íüîї 
áó äî âè. Ïî êëà äіòü ÷å ð â’ÿ êà ó ÷àøêó Ïåòðі. Ñïî ñòå ðі"ãàé òå çà éîãî ðóõàìè. Ïðî ñòå æ òå, ÿê 
âіí ðåàãóє íà äî òî ð êàí íÿ ïіíöåòîì àáî êðèñòàëèêîì ñîëі. Ïå ðå ìі"ñ òіòü ÷å ð â’ÿ êà ó áàíêó ç 
ґðó í òîì. Ùî âіí ðî áèòü? Îïè øіòü ñâîї ñïî ñòå ðå æåí íÿ. Âèçíà÷òå, ÿê äî ùî âèé ÷å ð â’ÿê ïðè ñòî-
ñî âà íèé äî ñâî ãî ñïî ñî áó æèòòÿ. 

Ðîçìíîæåííÿ äî ùî âèõ ÷åðâіâ
Äîùîâі ÷åðâè є ãåð ìà ôðî äè òà ìè, àëå äëÿ ðîç ìíî-

æåí íÿ їì ïîòðіáåí ïàðòíåð. Òâàðèíè ñòèêàþòüñÿ ÷åðåâ-
íèìè áîêàìè, ðîçòàøîâóþ÷èñü ãîëîâàìè íàçóñòðі÷ îäíà 
îä íіé (15.10). Ïîÿñêè îáîõ ÷åðâіâ âèäіëÿþòü ñëèç, ùî 
îá êó òóє їõ. Âîíè îáìіíþþòü ñÿ ñïå ð ìà òî çî ї"äà ìè, ÿêі 
ïîòðàïëÿþòü äî ñіì’ÿïðèéìà÷іâ, і ðîçõîäÿòüñÿ. Çãî äîì 
âіäêëàäàþòüñÿ ÿéöÿ.

Ïіä ÷àñ âіäêëàäàííÿ ÿєöü ïîÿñîê âèäіëÿє øàð ñëè çó, 
ÿêèé ïîñòóïîâî ñïîâçàє ç òіëà ÷åðâ’ÿêà. Іç îòâîðіâ æі"íî ÷îї 
ñòàòåâîї ñèñòåìè äî ñëèçó íàäõîäÿòü âëàñíі ÿé öå êëі"òè íè, 
à іç ñіì’ÿïðèéìà÷іâ — ñïåðìàòîçîїäè  ïàðòíåðà. Òà êèì 
÷èíîì, çàïëіäíåííÿ âіäáóâàєòüñÿ ó ñëè çó. Çі ñëè çó, ùî 
ñïî â çàє ç ÷åðâіâ, óòâîðþþòüñÿ êîêîíè, äå ðîç âè âà þòü ñÿ 
ÿéöÿ. Êîêîíè âіäêëàäàþòüñÿ ó âî ëî ãèé ґðóíò.

Òèõîîêåàíñüêèé ïàëîëî

Ó äåÿêèõ ìîðñüêèõ áàãàòîùåòèíêîâèõ ÷åðâіâ ïіä ÷àñ 
ñòà òå âî ãî ðîç ìíî æåí íÿ çàäíÿ ÷àñòèíà òіëà іç ñòà òå âè ìè 
îðãàíàìè âіäîêðåìëþєòüñÿ âіä ïåðåäíüîї і ñïëè âàє íà 
ïîâåðõíþ. Ìå ø êàíöі îñòðîâіâ Ôіäæі òà Ñàìîà â Òè õî ìó 
îêå à íі ç íå òå ð ïіí íÿì ÷åêàþòü íà æîâòåíü. Ó ïå â íèé äåíü 
âîíè çáèðàþòüñÿ íà áåðåçі îêå à íó, îçáðî є"íі ñà ä êà ìè. 
Ñàìå â öåé ÷àñ, ïî â’ÿ çà íèé іç ôàçàìè Ìі"ñÿ öÿ, ïî ÷è íà-
єòü ñÿ ðîç ìíî æåí íÿ òè õî îêå àí ñü êî ãî ïà ëî ëî — áà ãà òî-
ùå òè í êî âî ãî ÷åðâ’ÿêà. Ìі"ëü éî íè çà ïî â íå íèõ ñòà òå âè ìè 
ïðî äó ê òà ìè çà ä íіõ ÷à ñ òèí ñà ìîê і ñà ì öіâ âè ðè íà þòü 
íà ïî âå ð õ íþ. Ìі"ñ öå âі æèòåëі ëîâëÿòü ïàëîëî ñà ä êà ìè 
(15.11), ãîòóþòü іç íèõ ðі"ç íî ìà íі"ò íі ñòðàâè і"õâàëÿòü 
їõ íіé ñìàê.

Êëàñ Áàãàòîùåòèíêîâі 

Більшість багатощетинкових мешкають у мо рях 
та океанах. Звичайно вони мають параподії з пу ч ка-
ми із багатьох щетинок. 

У морях України поширені нереїси (15.1). Вони 
живляться водоростями, а самі є цінним кормом для 
бага тьох риб. Нереїсів з Азовського моря штуч но все-
ли ли до Каспійського, аби збільшити там кіль кість 
корму для осетрів. На жаль, це аж ніяк не запобігає 
знищенню осетрів браконьєрами. 

Морська миша — хижак, який живиться рі з ни-
ми безхребетними. За свою надзвичайну красу цей 
черв’як здобув наукову назву Афродита.  Щетинки 
на його спині тонкі й золотаві, а ті, що роз та шо ва ні 
по боках тіла, виграють усіма ко льо ра ми ве се л ки 
(16.1). 

Піскожил сягає 30 см завдовжки (16.2). Як і не ре-
їс, він є ласою поживою для риб, але спій ма ти його 
складніше, бо він живе у глибокій нірці. Жи вить ся 
піскожил дрібними водоростями, тва ри на ми й нежи-
вими частинками, які він за хо п лює ра зом із піском. 
Купки піску, викинуті пі с ко жи ла ми через анальні 
отвори, вказують роз та шу ван ня їх нірок (16.3). 

Деякі багатощетинкові черви переходять до си дя-
чо го способу життя у вапняних трубках (фото на по-
ча т ку глави, 16.4, 16.5), що утворюються шкір ними 
залозами. Розгалуженими щупальцями такі че р ви 
захоплюють дрібні водні організми. У разі ви ни к-
нен ня загрози щу па ль ця втягуються в тру б ку, яка 
може на віть за кри ва ти ся спеціальною криш кою. Ці 
че р ви також напрочуд гарні.

§16. Ðіçíîìàíіòíіñòü êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ 

16.1. Ìîðñüêà ìèøà 

(àôðîäèòà)

16.2. Ïіñêîæèë. Ãîëîâíèé 

êіíåöü ëіâîðó÷

16.5.  Âіíî÷êè ùóïàëåöü 

 ñèäÿ÷èõ áàãàòîùåòèíêîâèõ 

÷å ð âіâ âіäôіëüòðîâóþòü 

 ïîæèâíі ÷àñòêè ç âîäè

16.3. Áіëÿ íі"ðîê ïіñêîæèëà 

íà ìîðñüêîìó äíі óòâî ðþ þòü-

ñÿ õà ðà ê òå ð íі ãî ð áî ÷êè

16.4. Ùóïàëüöÿ ñèäÿ÷èõ 

 áàãàòîùåòèíêîâèõ ÷åðâіâ 
 âèñóâàþòüñÿ ç òðóáî÷îê, äå 

õî âà þòü ñÿ їõíі òіëà

15.10.  Ïàðóâàííÿ äî ùî âèõ 

÷åðâіâ

15.11. Æèòåëі òèõîîêåàí-

ñüêèõ îñòðîâіâ çà çáî ðîì 

 ïàëîëî

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

Ãëàâà 4. ×åðâè
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16.12. Âå ëè êà 
ïñåâäîêіí ñüêà 
 ï’ÿâêà ïî їäàє 
äîùîâîãî ÷å ð â’ÿ êà

16.13. Ñóõîäîëü íі 
ï’ÿ â êè ÷à òó þòü íà 
çäî áè÷

§16. Ðіçíîìàíіòíіñòü êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ 

16.11.  Ùåëåïè ï’ÿâêè 
êðóïíèì ïëàíîì

16.10. Ìå äè ÷ íі ï’ÿ â êè.  
Ï’ÿâ êà çâåðõó ïî-
їäàє "òðèòîíà,  ï’ÿâêè çíèçó 
 ïðèñìîêòàëèñÿ äî äå ðå âè íè

Ãëàâà 4. ×åðâè

16.6. Òðóáî÷íèêè

16.7. Äîùîâèé ÷åðâ’ÿê. 

 Íàéáіëüøі íàøі äîùîâі ÷å ð-

âè ñÿ ãà þòü 30 ñì çà âäî â æ êè 

òà 1 ñì çà âòîâ ø êè

16.8. Ó öієї ðèá’ÿ÷îї "ï’ÿâêè 
äîáðå ïîìіòíі äâà ïðè ñî ñ êè

16.9. Ñâіòëі «êóùèêè» ç áî-

êіâ öієї ï’ÿâêè — çîâíіøíі 
çÿ á ðà. Ëіâîðó÷ — ïåðåäíіé 
ïðè ñî ñîê

Êëàñ Ìàëîùåòèíêîâі ÷åðâè 

Більшість малощетинкових є наземними та прісно-
водними мешканцями. Параподій у них  немає, але 
з бо ків тіла стирчать нечисленні жорст кі  щетинки. 

Акваріумістам добре знайомі трубочники 
(16.6). Заселене цими червами мулисте дно зда єть ся 
вкри тим че р во ня с ти ми волосинами, що не впин но 
ко ли ва ють ся. Стривожені чимось, тру бо чни ки мит-
тє во хо ва ють ся в мулі. Пе ред ній кінець кожного 
че р в’я ка за гли б ле ний у мул, а за д ній зви ва єть ся, 
щоб  забезпечити при плив сві жої води для ди хан ня. 
Трубочни ки за ко в ту ють пі сок із му лом і за сво ю ють 
поживні ре чо ви ни, які в ньому  містяться. 

Усім відомі дощові черви (16.7). Звичайно ми по-
мічаємо їх після дощу, коли ці тварини ви по в за ють 
на поверхню із залитих водою нірок. Рити ходи та 
повзати ними їм допомагають ще ти н ки (15.5), яки-
ми вони чіпляються за частинки ґрун ту. У щіль ний 
ґрунт черв’як заривається, зву жу ю чи й роз ши рю ю-
чи своє тіло (15.2). Наслідком цієї «ро бо ти» ста ють 
численні ходи че р вів, за вдя ки яким по ліп шу єть ся 
до ступ по ві т ря в ґрунт.

Живляться дощові черви опалим листям, від ме р-
ли ми травинками, корінцями й іншими ро с лин ни ми 
рештками. Вони збирають їх у ґрунті, а вночі — й на 
поверхні землі. Неперетравлені за ли ш ки че р ви ви ки-
да ють у вигляді характерних ку пок. При тра в лен ні 
з поживи вилучаються не всі живильні спо лу ки, 
ча с ти на їх лишається у ви ки дах червів, тому вони 
жи в лять ся й купками су сі дів. Черви по стій но пе ре мі-
шу ють землю, ви но ся чи на по ве р х ню її ни ж ні шари і 
заносячи все ре ди ну сві жі рослинні ре ш т ки. У помір-
ному поя сі на пло щі 1 гектар до що ві черви щорічно 
ви но сять на по ве р х ню бли зь ко 100 тонн землі!

У кишечнику червів шкідливі для рослин ре-
чо ви ни знешкоджуються, а елементи мі не ра ль но-
го живлення стають придатними для засвоєння 
ро с ли на ми. Так че р ви бе руть участь у створенні 
пу х ко го, на си че но го по ві т рям, вологою і по жи в-
ни ми ре чо ви на ми ро дю чо го шару землі — ґрунту.

На полях дощовим червам вижити важко: лю ди на 
щорічно збирає врожай, позбавляючи їх їжі. У спе ку 
роз ора ний ґрунт швидко пересихає, і че р ви ги нуть 
від нестачі води. Навесні трактори ви ве р та ють зе м-
лю з червами на поживу птахам, во се ни — руй ну ють 
нірки, і черви ги нуть від хо ло ду. Не без пе ч ні для них 
і от ру то хі мі ка ти. Зни щен ня дощових че р вів — одна 

з при чин зни жен ня ро дю чо с ті наших полів, яку не-
мо ж ли во від но ви ти до б ри ва ми. 

За кордоном почали дбати про створення спри-
я т ли вих умов для до що вих че р вів на полях. Як ви 
га да є те, що це за умови?

Êëàñ Ï’ÿâêè 

Клас П’явки об’єднує паразитичні та хи жі види, 
що живуть у прісних та солоних водоймах, а  також 
на суходолі. Вони походять від ма ло ще ти н ко вих 
че р вів, але мають особливості, пов’язані з при сто-
су ван ням до зовнішнього паразитизму.  Щетинки 
у більшості п’явок відсутні, тіло  сплоще не, що до-
зво ляє їм щільніше при ля га ти до  хазяїна. Для при-
крі п лен ня до нього є два при со с ки (16.8). При со с ки 
важливі також для пе ре су ван ня п’явок, ними вони 
«крокують» по тве р дих пред ме тах. 

Риб’ячі п’явки мають хоботок, який  висувається з 
рота і допомагає ссати кров у різних риб. Де які з цих 
п’явок мають навіть зовнішні зябра (16.9). 

Медична п’явка зустрічається в невеликих 
стоя чих водоймах України (16.10). Її забарвлення 
 досить привабливе: уздовж тіла тягнеться узор із 
зеле них та червонястих плям. Живиться вона кро-
в’ю, пере важно земноводних та ссавців. У її ро то вій 
порож нині є три щелепи (16.11), які про рі зу ють 
шкі ру тварини, до якої вона при смо к та лась. У ран ку 
 виділяється слина, що містить ре чо ви ни, які за по-
бі га ють зсіданню крові та зне бо лю ють укус. Кров, 
оброблена слиною п’явки, може довго збе рі га ти ся 
про запас у великих ки ше нях її шлунка. Дія сли ни 
п’явок, яку вони вво дять у кров під час уку су, вель-
ми корисна при багатьох захворюваннях люди ни. 
Слину п’явок та її очи ще ні складові за сто со ву ють 
для лі ку ван ня хво рих. Для цього використову ють 
п’я вок, ви ро ще них на спе ці а ль них фе р мах. На жаль, 
над мі р ний ви лов ме ди ч них  п’явок у при ро ді та за бру-
д нен ня во до йм зро би ли їх рі д кі с ни ми. Вони за не сені 
до Че р во ної кни ги  України.

Частіше зустрічається схожа на ме ди ч ну  велика 
псевдокінська п’явка з чо р ною спиною та зеленку ва-
тим черевом (16.12). Живиться вона без х ре бе т ни ми 
тваринами.

У тропічних лісах поширені суходольні кро-
восисні п’явки. Вони сидять, при крі пи в ши ся до 
 листя кущів, і нападають на людей та інших  ссавців, 
що про хо дять повз них (16.13).
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 Головне в параграфі
1. Багатощетинкові — найчисленніший клас кі ль ча с тих червів, що об’єд нує в ос-
но в но му рослиноїдні, хижі та фільтруючі морські види.
2. Клас Малощетинкові черви включає пе ре ва ж но наземних та прісноводних 
тва рин. Дощові че р ви ві ді гра ють велику роль у підвищенні ро дю чо с ті ґру н ту. 
3. До класу П’явки належать зовнішні паразити та хижаки. Медичні п’явки та 
речовини, які оде р жу ють із них, використовуються в медицині та косметиці. 

 Головні поняття: ґрунт.
 Тест-контроль

1. Äî êëàñó Áàãàòîùåòèíêîâі ÷åðâè íàëåæàòü: à) ìîð ñü êà ìèøà; á) òðóáî÷íèê; â) ïі"ñ êî-

æèë; ã) íåðåїñ; ä) äî ùî âèé ÷åðâ’ÿê; å) ìåäè÷íà ï’ÿâêà. 

2. Íåðåїñіâ ðîçñåëèëè â Êàñïіéñüêîìó ìîðі ç ìåòîþ: à) çáіëüøèòè êіëüêіñòü ëîñîñіâ; 
á) çíè ùè òè âîäîðîñòі; â) ðîç øó êó âà òè ç їõ äîïîìîãîþ ðîäîâèùà íàôòè; ã) çáіëüøèòè 

êі"ëü êіñòü îñå ò ðіâ; ä) áî ðî òè ñÿ ç áðàêîíüєðàìè.

3. Íà ïî÷àòêó öієї ãëàâè çîáðàæåíî: à) áà ãà òî ùå òè í êî âî ãî ÷åðâ’ÿêà; á) ï’ÿâêó; â) ìîð ñü-

êó âîäîðîñòü; ã) ìîð ñü êó ìèøó. 

4. Ìåäè÷íà ï’ÿâêà ââîäèòü ñëèíó â ðàíêó ëþäèíè, ó ÿêîї ññå êðîâ, ùîá: à) âèëіêóâàòè 
ëþäèíó; á) çàïîáіãòè çñі"äàí íþ êðîâі, àáè áіëüøå її âèïèòè; â) çíåáîëèòè óêóñ, ùîá íå 

ïðèâåðòàòè óâàãó ëþäèíè; ã) çàâäàòè ëþäèíі áіëüøå øêî äè; ä) äîâøå çáåðіãàòè ñâіæó 

êðîâ ó ñâîїé òðàâíіé ñèñòåìі.

 Завдання
5. Ïîðіâíÿéòå áà ãà òî ùå òè í êî âèõ òà ìàëîùåòèíêîâèõ ÷å ð âіâ.
6. ßêó ðîëü â íàçåìíèõ åêîñèñòåìàõ âіäіãðàþòü äî ùî âі ÷åðâè?

7. ßê ëþäèíà ìîæå çà ñòî ñî âó âà òè ÷åðâіâ?
8. ßê âïëèíóëè íà áóäîâó ï’ÿâîê ïðèñòîñóâàííÿ äî ïà ðà çè òè ç ìó?

 Спробуйте від по ві с ти
9. Âè çàêіí÷èëè âèâ÷àòè ðіçíîìàíіòòÿ ÷åðâіâ. ×è çäà ëè ñÿ âàì ÿêіñü іç íèõ äè âî âè æ íè ìè, 

ãàðíèìè, ïðè âàá ëè âè ìè? ßêùî òàê, òî ÿêі і ÷îìó? Áàãàòî õòî íå ëþáèòü óñіõ ÷åðâіâ. ßê 

áè âè äîâåëè òàêèì ëþäÿì õèáíіñòü їõ ñòà â ëåí íÿ äî öèõ òâàðèí?

Æèòòÿ íà âåëèêèõ ãëèáèíàõ

Íàâіòü «ïóñòåëі» äíà îêåàíіâ, äå çàâæäè òåìíî і"çâè-
÷àé íî õîëîäíî (2–3 °Ñ), íå ïîçáàâëåíі æèòòÿ. Äè âî âè-

æ íі åêî ñè ñ òå ìè óòâîðþþòüñÿ áіëÿ ðîçëîìіâ äíà, ç ÿêèõ 

ñòðó ìóє ãàðÿ÷èé ñіð êî âî äåíü (ãàç, ùî íàäàє çà ïà õó òó õ-
ëèì ÿéöÿì). Òóò æèâóòü ìîëþñêè, áàãàòîùåòèí êîâі ÷åðâè, 

êðàáè, õèæі ðèáè. Îñíîâó áà ãà òüîõ òàêèõ óãðó ïî âàíü 

ñêëà äà þòü âå ñ òè ìå í òè ôå ðè (16.14). Öå ÷å ð âî ïî äі"á íі 
òâàðèíè, ùî ìå ø êà þòü ó áі"ëèõ òðó á êàõ çàâäîâæ êè äî 

3 ìåòðіâ і ìàþòü ÿñêðàâî-÷åðâîíèé âі"íî ÷îê ùó ïà ëåöü. 

Òåðìіí æèòòÿ îäíієї òàêîї òâàðèíè ñòà íî âèòü êіëüêà 

ñîò ðîêіâ! Ó òêà íè íàõ  âå ñ òè ìå í òè ôåð æè âóòü åíäî-

ñèìáіîòè÷íі áàêòåðії, ùî ïå ðå ðî á ëÿ þòü ñіð êî âî äåíü 

çà äî ïî ìî ãîþ ðîç÷èíåíîãî ó âîäі êè ñ íþ. Áà ê òåðії 
æè â ëÿòü âåñòèìåíòèôåðó, à òà äàє їì ïðè òó ëîê, ùîá їõ 
íå çíî ñè ëî òå÷ієþ âîäè. Âå ñ òè ìå í òè ôå ðè íà ëå æàòü äî 

òèïó Ïîãîíîôîðè.

Ãëàâà 5

Ìîëþñêè

Ãëàâà 4. ×åðâè

16.14. Âåñòèìåíòèôåðè 

ó ñâî їõ áіëèõ òðóáêàõ

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!
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Ïîõîäæåííÿ ìîëþñêіâ

Виноградний слимак, якого зображено на по ча т-
ку цієї глави, належить до типу Молюски. Цей тип 
налічує близько 100 000 ви дів та де кі ль ка  класів, у 
тому числі Че ре во ногі, Дво стулкові та Го ло во ногі. 
Молюски — процвітаюча група, пред ста в ни ки якої 
своє рідні на вигляд і не схожі на інші гру пи тва рин 
(17.1). Як же ви ни к ли ці дивні  істоти?

Предки молюсків пристосувалися до жит тя на по-
верхні твер до го ґру н ту або іншої опо ри. Від  хижаків 
їх захищав па н цир, роз та шо ва ний на спин ній по-
верхні тіла  — че ре па ш ка. Ріст че ре па ш ки ра зом із 
тва ри ною відбувається завдяки осо б ли вій шкіряній 
складці — мантії. Ма н тія при ля гає до че ре па ш ки; 
між нею і ті лом мо люс ка утво рю єть ся ма н тій на 
по рож ни на.

Як змінилася будова молюсків у зв’язку з поя вою 
у них че ре паш ки?

Для пересування у молюcків з’явився ши ро кий 
спло ще ний виріст, що висовувався з-під че ре па ш-
ки, — нога (17.2). Перші мо лю с ки ру ха ли ся подіб но 
до війчастих че р вів, внаслідок хвилеподібних м’я зо-
вих ско ро чень, що про біга ли по нозі. Такі тва ри ни 
мог ли жи ви ти ся лише їжею, котру зна хо ди ли на 
по верхні, якою рухались. Для цьо го вони ви ко ри с-
то ву ва ли спец іаль ний орган — тер т ку, зіскрібаючи 
ним во до рості з ка міння (17.3). Рот із те р т кою та 
орга ни чут тя розташовані на го лові, ру хо мо по в’я-
заній із но гою. Аби зручніше «упа ку ва ти» ту луб у 
черепашку, бі ль шість молюс ків втра ти ли дво бі ч ну 
си ме т рію і ста ли не си ме т ри ч ни ми.

Áóäîâà ÷åðåâîíîãèõ ìîëþñêіâ

Детальніше ми розглянемо будову молюсків на 
при кладі пред ста в ни ків класу Че ре во ногі. Адже 
вони бі ль ше від інших на га ду ють перших мо лю с ків, 
про яких щойно розповідалось.

Черевоногі молюски мешкають як у воді, так 
і на су хо долі. Тіло їх складається з голови, ноги та 
ту лу ба. На голові знаходяться очі, щу паль ця і рот; 
ту луб розташований над ногою, спіраль но за кру че-
ний і вкри тий че ре паш кою.

Черепашка утворюється мантією і зви чай но скла-
даєть ся з внут р і ш нь о го вапняного і дещо то н шо го ро-
го во го шару (за складом нагадує во лос ся та  нігті). У 
спірально закрученій че ре пашці  можна роз різнити 

17.4. Ó öüîãî ïðiñíîâîäíî-

ãî ÷å ðå âî íî ãî ãî ìîëþñêà 

(æè âî ðîä êè) äîáðå âèäíî 

ïëà ñ òèí êó, ùî çàêðèâàє óñòÿ 
 ÷åðåïàøêè

17.3. Ñõåìà ðîç òà øó âàí íÿ 

òåð ò êè òà її äіëÿíêà êðó ï íèì 

ïëà íîì

17.5. ×åðåïàøêè ÷å ðå âî íî-

ãèõ ìî æóòü áóòè ïðàâî çà-

êðó÷åíèìè (íà çíіìêó ëi âî-

ðó÷) òà ëiâîçàêðó÷åíèìè 

(ïðà âî ðó÷)

§ 17. Òèï Ìîëþñêè

17.1. Ðі"ç íî ìà íіòíі ìî ëþ ñ êè

17.2. Ñõåìà áóäîâè 

 ìîëþñêіâ

§ 17. Òèï Ìîëþñêè

17.6. Ñëèçóíè ïîâíiñòþ àáî 

÷à ñ ò êî âî âòðà ÷à þòü ÷åðå-

ïàøêó

17.7. Ñõåìà áó äî âè âèíî-

ãðàäíîãî ñëèìàêà (ïî ðі"â íÿé-
òå ç ìàë. 17.2!)

верши ну та устя, крізь яке ви хо дять нога й го ло ва 
мо люс ка. У разі не без пе ки тва ри на по вні с тю хо ва-
єть ся в че ре пашці. Де які черево ногі на віть здатні 
закривати устя че ре па ш ки спе ці а ль ною  пластинкою 
(17.4). Черепашки бувають як пра во  закручені (при 
по гля ді з боку ве р ши ни звива ються за го дин ни ко вою 
стрі л кою), так і лівозакру чені (17.5). У де я ких че ре-
во но гих  молюсків, напри клад сли зу нів, че ре паш ка 
прак тич но зникає (17.6).

Пересуваються черевоногі мо люс ки, ков за ю чи по 
опорі сплощеною ногою. У цьому їм до по ма гає слиз, 
що виділяється шкірою. Нога — круп ний м’язовий 
орган; у тулубі, який став нерухомим, мускулатури 
не ба га то.

Більшість органів чуття розташовані на голо-
ві (17.7). Звичайно це дві пари щу па лець: пе р ша 
пара — органи до ти ку, друга — ор га ни нюху. Із дру-
гою па рою щупалець по в’я зані очі, роз та шо вані біля 
їх основи або на кінцях. Є також орган рі в но ва ги. 
Нер вова систе ма скла даєть ся з п’я ти пар з’єд на них 
між собою не рво вих вузлів.

Більшість черевоногих нагадують перших 
мо люсків і способом жив лен ня. З рота у них ви су-
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17.11. Íàçåìíèé ñëè ìàê, ùî 

âiäêëàäàє ÿéöÿ

17.12. Ïëàíêòîííà ëè ÷è í êà 

ìîðñü êî ãî ÷å ðå âî íî ãî ãî 

ìîëþñêà

17.13. Æèâîíàðîäæåííÿ 

ó ñëè ìàêiâ. Ëіâîðó÷ âèä íî 

íîâî íàðîäæåíîãî ìî ëþñ êà

17.10. Ïàðóâàííÿ âè íîã ðàä-

íèõ ñëèìàêiâ. Ïåðåä âçàєì-

íèì çàïëіäíåííÿì öi ãåð ìà-

ôðî äè òè óñò ðî ì ëþ þòü îäèí 

â îä íî ãî âàïíÿíі ñòðè æ íі 
—«ñòðiëè êîõàííÿ»

17.8. Íàçåìíі ÷åðåâîíîãi 

ìî ëþñêè æèâëÿòüñÿ ðî ñ ëè-

íà ìè

17.9. Ó öüîãî âè íî ã ðà ä íî ãî 

ñëè ìà êà íàä íîãîþ äî á ðå 

ïî ìі"ò íî îòâið, ÿêèì âiä êðè-

âàєòüñÿ íà çîâíi ëå ãå íÿ

§ 17. Òèï ÌîëþñêèÃëàâà 5. Ìîëþñêè

17.14. Áåççóáêà íà äíі 
 âîäîéìè 

17.15. Ñõåìà áóäîâè 

äâîñòóë êîâîãî ìî ëþñ êà: 

îäíó ñòóëêó âіääіëå íî

ва єть ся роз та шо ва на на дні ротової по рож ни ни 
терт ка — стрі ч ка з хітиновими зуб ця ми (17.3). Те р-
т кою мо люс ки зіскрібають ча с точ ки їжі. Цей спосіб 
жив лен ня дозволив че ре во но гим, на від мі ну від ін-
ших кла сів мо люсків, ос вої ти суходіл: вони можуть 
жи ви ти ся на зем ною рослинністю (17.8).

У глотку, розташовану за ротовою по рож ни ною, 
виходять протоки слинних залоз. Слина до по ма гає 
хи жим молюскам роз чи ня ти че ре па ш ки ін ших мо-
лю с ків. Глотка пе ре хо дить у стравохід, який веде 
до шлун ка (17.7). У шлунку їжа пе ре трав люєть ся 
тра в ни ми соками, що ви д і ля ють ся трав ною за ло-
зою. За шлу н ком іде кишечник. Він  закінчується 
ана ль ним отво ром, який від кри ва єть ся у ма н тій ну 
по рож ни ну.

Із мантійною порожниною пов’язана знач на 
ча с ти на важливих органів молюсків. Ос к іль ки 
вона до б ре оми ваєть ся водою, у водних видів у ній 
роз та шо вані зябра (17.2). У наземних че ре во но гих 
зяб ра зникли, а газообмін від бу ва єть ся крізь осо б-
ли ву скла д ку мантії — легеню (17.9). Із ди халь ною 
си с те мою ті с но по в’я за на крово носна. У мо люсків 
кро во но с на си с те ма не зам к не на: вона скла да єть ся 
із судин і по рож нин, куди ви ли ваєть ся кров. Рух 
крові за без пе чуєть ся сер цем.

У мантійну порожнину відкриваються та кож 
 отвори органів вид і лен ня і статеві от во ри.  Будова 
ста те вої системи у різноманіт них пред ста в ни ків 
кла су різна. Серед молюсків трап ля ють ся як роз-
дільностатеві, так і герма фродитні види (17.10).

Черевоногі молюски зазвичай відкла да ють яйця 
(17.11). У морсь ких видів із яєць виходить личин ка, 
яка деякий час ширяє у товщі води за до по мо гою 
широко розставлених виростів на тілі (17.12). Те-
чії пе ре но сять та ких личинок на значні від ста ні; 
осі да ю чи на дно, вони за се ля ють нові місця. У прі-
с но во д них і на зе м них че ре во но гих із яйця від ра зу 
ви хо дить мо ло дий слимак. Зрідка спо сте рі га єть ся 
жи во на род жен ня (17.13).

Äâîñòóëêîâі ìîëþñêè

На відміну від черевоногих, представники кла су 
Двостулкові майже не нагадують перших мо лю с ків 
(17.2). Іхнє тіло стиснуте з бо ків і вкри те дво ма сту л-
ка ми че ре па ш ки (17.14). Мабуть, це при сто су ван ня 
ви ни к ло у зв’я з ку з про жи ван ням на м’я ко му ґрун-
ті, де хижаки могли ата ку ва ти мо лю с ків і зни зу.

Двостулкові молюски, які повністю захищені 
че ре паш кою, звичайно малорухливі або нерухо-
мо прикріплені до опори. Го ло ва в них зни к ла, 
ор га ни чут тя пе ре місти ли ся до краю ма н тії. Нога 
змен шилась та спло щи ла ся з бо ків. З її до по мо гою 
мо лю с ки зариваються в ґрунт чи повільно ру ха ють-
ся. Стул ки че ре паш ки щіль но зми ка ють ся зав дя ки 
м’я зам-за ми ка чам (відкри ти че ре паш ку жи вої без-
зуб ки зо всім не про с то). 

Більшість малорухомих і нерухомих тварин 
живлять ся, фільтруючи завислі у воді поживні 
част ки. Не є ви ключенням і дво с тул кові мо люс ки. 
Ман тія по кра ях черепашки у них зро с та єть ся, 
утво рю ю чи си фо ни (трубки), крізь які до ман т ій ної 
по рож ни ни на ка чуєть ся й ви ка чуєть ся вода (17.15). 
Жив лен ня ті с но пов’язане з ди ха нням. Вода, по -
трапивши до ман тій ної по рож ни ни, про хо дить крізь 
зяб ра, що відфільтровують по живні ча с т ки і пе ре да-
ють їх до ро то вих ло па тей. Там ці частки склею ють ся 
слизом і надходять до рота. 

 Го лов не в параграфі
1. Тип Молюски налічує понад 100 000 видів. 
До ньо го на ле жать класи Че ре во ногі,  Двостулкові 
і Го ло во но гі.
2. Перші молюски були тваринами, які повзали по 
опорі й були за хи щені зве р ху черепашкою. Їхнє тіло 
складалося з го ло ви, ноги та ту лу ба.
3. Черепашка молюсків виробляється особливою 
шкірною склад кою — ман тією.

 Го ловні поняття: черепашка; мантія;  мантійна 
порожнина; тертка.

 Тест-контроль
1. Êðîâîíîñíà ñèñòåìà ìîëþñêіâ: à) çàìêíåíà; 

á) íå çàìêíåíà; â) âіäñóòíÿ.

2. Ëåãåíÿ íàçåìíèõ ÷åðåâîíîãèõ ìîëþñêіâ óòâî ðþ єòü ñÿ: 
à) ÷åðåïàøêîþ; á) ìàíòієþ; â) íîãîþ; ã) ãîëîâîþ.
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3. Âèíîãðàäíі ñëèìàêè: à) ðîçäіëüíîñòàòåâі; á) ãåðìàôðîäèòè; â) íå ìàþòü ñòàòåâîãî 

ðîç ìíî æåí íÿ.

4. Äâîñòóëêîâі ìîëþñêè íå ìàþòü: à) íîãè; á) ãîëîâè; â) çÿáåð; ã) ÷åðåïàøêè; ä) ìàí-

òії.

 Завдання
5. ßê âèíèêëè ìîëþñêè? ßêі òâàðèíè áóëè їõíіìè ïðåäêàìè?

6. Ç ÿêèõ âіääіëіâ ñêëàäàєòüñÿ òіëî ÷åðåâîíîãèõ ìîëþñêіâ? ßêі ôóíêöії âèêîíóþòü öі 
âіääіëè?
7. Ðîçãëÿíüòå ìàë. 17.4, 17.8, 17.9, 18.13 і âèçíà÷òå, ÿêі ÷åðåïàøêè — ïðàâî- ÷è ëі"âî-

çà ê ðó ÷å íі — ìàþòü çîáðàæåíі íà íèõ ìîëþñêè.

8. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó і ñïîñіá æèâëåííÿ ÷åðåâîíîãèõ òà äâîñòóëêîâèõ ìîëþñêіâ.

 Спробуйте відповісти
9. ×îìó ÷åðåâîíîãі ìîëþñêè çìîãëè îñâîїòè ñóõîäіë, à äâîñòóëêîâі — íі? ßê, íà âàø 

ïîãëÿä, âіäáóâàâñÿ ïåðåõіä ÷åðåâîíîãèõ äî íàçåìíîãî ñïîñîáó æèòòÿ?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 5. Âèâ÷åííÿ áóäîâè ìîëþñêіâ
Ìåòà: ïðîâåñòè ñïîñòåðåæåííÿ çà àêâà ðіóìíèìè ìîëþñêàìè. Îçíàéîìèòèñÿ ç áóäîâîþ òà ðіçíî-

ìàíіòòÿì ìîëþñêіâ. 
Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ëóïà, æèâі àêâàðіóìíі ìîëþñêè, ÷åðåïàøêè ìîëþñêіâ, âè çíà ÷à ëü íі êà ð-

ò êè.

Õіä ðîáîòè. Ïðîñòåæòå, ÿê ðóõàþòüñÿ òà æèâëÿòüñÿ àê âà ðі"ó ì íі ÷åðåâîíîãі ìî ëþñ êè. Çíàé äіòü 
âіääіëè їõíüîãî òіëà. ßê öі ìîëþñêè âèêîðèñòîâóþòü òåðòêó? Çàìàëþéòå æèâîãî ìî ëþ ñ êà. 

Ðîçäèâіòüñÿ ÷åðåïàøêè ÷åðåâîíîãèõ òà äâî ñòó ë êî âèõ ìîëþñêіâ. Ïіä êå ð і"â íèö ò âîì ó÷è òå ëÿ 

çíàé äіòü ÷àñòèíè ÷åðåïàøîê, íàçâіòü їõ. Çàìàëþéòå ÷åðåïàøêè, âèçíà÷òå, ÿêèì ìî ëþ ñ êàì 

âîíè íà ëå æàòü. ßêі ðèñè ìîëþñêіâ âè ñïî ñòå ðі"ãà ëè? ßê áóäîâà ÷å ðå âî íî ãèõ ìî ëþ ñ êіâ 
ïî â’ÿ çà íà çі ñïîñîáîì їõ æèòòÿ?

Õіòîíè

Õіòîíè — ìîëþñêè, ÿêі çäåáіëüøîãî çàñåëÿþòü  óçáå-

ðåæíі çîíè ìîðіâ. Ùîá ïðî òè ñòî ÿ òè óäà ðàì õâèëü, 

âîíè ïðèêðіïëÿþòüñÿ äî êàìåíіâ øèðîêîþ ìóñ êó ëè ñ òîþ 

íî ãîþ (17.16). Âіääіëèâøèñü âіä êà ìå íÿ, õіòîíè çãî ð òà-

þòü ñÿ â êóëüêó. Öå ìîæëèâî òîìó, ùî їõíÿ ÷å ðå ïà ø êà 

ñêëàäàєòüñÿ ç âîñüìè îêðåìèõ ïëà ñ òè íîê.  Ãîëîâà â 

õі"òî íіâ ñëà áî ðîç âè íå íà, çàòå âîíè ìà þòü  êіëüêà ïàð 

çÿ áåð. 

Ïîõîäæåííÿ ìîëþñêіâ

Äåõòî ç äîñëіäíèêіâ ââàæàþòü áóäîâó õіòîíіâ (òà é äå-

ÿêèõ іí øèõ ñå ã ìå í òî âà íèõ ìîëþñêіâ) äîêàçîì їõ ïî õîä-

æåí íÿ âіä êі"ëü ÷à ñ òèõ ÷åðâіâ. Âîíè àðãóìåíòóþòü ñâîþ 

òî ÷ êó çîðó òèì, ùî ìîëþñêè ìà þòü íàâêîëî ñåðöåâó 

ïî ðî æ íè íó, ÿêà є çàëèøêîì âòîðèííîї ïî ðî æ íè íè òіëà. 
Åì á ðі"î íà ëü íèé ðîç âè òîê ìî ëþ ñ êіâ òà êі"ëü ÷à ñ òèõ ÷å ð âіâ 
òà êîæ є äóæå ïî äі"á íèì. Çà іíøè ìè ïî ãëÿ äà ìè, ìî ëþ ñ-

êè âè íè ê ëè âіä ïëîñ êèõ ÷å ð âіâ, à êіëü êіñòü çÿáåð ó íèõ 

çáіëüøèëàñü ó çâ’ÿç êó ç ïîäі"ëîì ÷å ðå ïàø êè íà ÷à ñ òè íè 

àáî ç іíøèõ ïðè ÷èí. Íàé âі"ðî ãі"ä íі"øå, âіä ïëî ñ êèõ ÷å ð âіâ 
ïî õî äÿòü äîñèòü äàâíі ñïі"ëü íі ïðåäêè êі"ëü ÷à ñ òèõ ÷å ð âіâ 
òà ìî ëþ ñ êіâ.

Êëàñ ×åðåâîíîãі ìîëþñêè

Клас Черевоногі молюски налічує близь ко 75 000 
ви дів, поширених у солоній і прісній воді та на су-
хо долі. Деякі з тропічних черевоногих на ле жать 
до найгарніших тварин і славляться сво єю кра сою 
(18.1–18.3). Черепашки ципрей, або пор це ля но вих 
сли ма ків (18.1), колись ви ко ри с то ву ва лись як гро-
ші. Американський до лар веде свій «родовід» саме 
від цих черепашок, бо ними роз ра хо ву ва ли ся ко ло-
ні за то ри та інді анці!

Усім, хто відпочивав на Чорному морі, відома 
рапана (18.4). Цей хи жак у ве ликій кі ль кості  по ї дає 
двостул кових мо люсків, па ра лізу ю чи їх отруй ною 
сли ною. Плодючість рапан величезна: один  молюск 
може відкласти за раз близь ко 100 000 яєць, при крі п-
лю ю чи їх до різно ма н і т них пред метів. Ко раблі, що 
про хо ди ли до Чор но го моря з  Японського за ча сів 
Другої світової війни,  занесли яйця ра пан з Да ле-
ко го Сходу, їхньої батьків щини. На с лід ком цьо го 
ста ло значне ско ро чен ня чи се ль ності чо р но мор сь ких 
устриць.

Виноградні слимаки зустрічаються в па р ках, 
 садах, на узліссях (17.9, 17.10). У великій кі ль кості 
ви пов за ють вони влі т ку після дощу. Вино градні сли-
ма ки жи в лять ся соковитим ли с тям ро с лин, іно ді за-
вда ють шко ди виноградникам. Цей ве ли кий  молюск 
здавна вживається в їжу у За хі д ній Європі і навіть 
вирощується на спе ці а ль них фе р мах.

У слизунів черепашка частково або пов ністю зни-
кає (17.6). Деякі з них живуть у лісовій під стилці, де 
живляться гниючими рос ли на ми і дрі б ни ми тва ри-
на ми. Інші поселя ються на полях, в са дах і го ро дах 
і являють серйозну загрозу для сільськогосподар-
ських рос лин.

Довжина звичайного ставковика (18.5) ся-
гає 7 см. Най ча сті ше він зустрічаєть ся у сто ячих 
 водоймах, де повзає по дну та рос ли нах або на по-

§ 18. ×åðåâîíîãі òà äâîñòóëêîâі ìîëþñêè

18.2. Êîíóñè — õèæі ìî-
ëþ ñ êè, ÿêі âè êî ðè ñ òî âó þòü 
 îòðóéíèé õî áî òîê äëÿ ïî ëþ-
âàí íÿ òà ñà ìî çà õè ñ òó

18.3. ×åðåïàøêè ìîðñüêèõ 
÷å ðå âî íî ãèõ ÷àñòî äóæå 
 ãàðíі

18.1. ×åðåïàøêè öèïðåé 
 êîëèñü ñëó ãó âà ëè ãðî øè ìà 
â áàãàòüîõ íà ðîäіâ

Ãëàâà 5. Ìîëþñêè

17.16. Õіòîíè ùіëüíî ïðè òè-

ñ êà þòü ñÿ äî òâåðäîї îïî ðè, 

à çâåð õó їõ çàõèùàє ñåã ìåí-

òî âà íà ÷å ðå ïàø êà

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

18.5. Çâè÷àéíі ñòàâêîâèêè 
òà ðîãîâà êîòóøêà — õà-
ðàêòåðíі ÷å ðå âî íîãі íàøèõ 
ïðі"ñ íèõ âî äî éì

18.4. ×åðåïàøêè ðàïàíè
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18.9. Їñòіâíі ìîðñüêі ìî ëþ ñ-

êè: ìіäії òà óñòðèöÿ

Ãëàâà 5. Ìîëþñêè

18.6. ×åðåïàøêà ïåð ë і"â íèöі 

18.7. Ñòóëêè ðі÷êîâîї 
ïåðëîâîї ñêîéêè і ñõå ìà 

óòâîðåííÿ ïåð ëè íè

§ 18. ×åðåâîíîãі òà äâîñòóëêîâі ìîëþñêè

18.8. Íà ìîðñüêèõ ïіä âî ä íèõ 

ôåðìàõ ïåðëîâèõ ñêîéîê 

âè ðîùóþòü íà ñïåöіàëüíèõ 
îïî ðàõ, ïіä âі"øå íèõ ó òî â ùі 
âîäè

верхневій плівці води. Живиться ставковик різно ма-
н і т ни ми рос ли на ми і дрібни ми без хре бет ни ми.

Êëàñ Äâîñòóëêîâі ìîëþñêè

Клас Двостулкові молюски включає 7000 видів. 
Переважно це придонні й малорухливі тва ри ни, що 
населяють більшість водойм Землі.

У прісних водоймах нашої країни широко роз-
пов сюд жені без зуб ки (17.14) й перлівниці (18.6). 
Для пересування ці тварини висовують ногу  уперед, 
закріплюються у дні та підтягують усе тіло. Яйця 
молюсків роз ви ва ють ся в ма н тій ній по ро ж нині; 
там же з них ви хо дять ли чи н ки, че ре па ш ки яких 
ма ють зубці. Коли над мо лю с ком  з’являється тінь 
риби, він ви ки дає по том ство на зовні.  Личинки 
при кріпля ють ся до зя бер і пла в ців риби і де який 
час ведуть па ра зи тич ний спо сіб жит тя. Це сприяє 
роз се лен ню мо лю с ків.

Фільтруючи воду, беззубки та перлівниці віді-
грають істотну роль в її очищенні. У че ре паш ках 
цих мо лю с ків добре розвинутий внутрішній перла-
мутровий шар, і ра ні ше їх ви ко ри с то ву ва ли для 
ви го тов лен ня ґуд зиків. Близька до них європей ська 
рі ч ко ва перлова скойка (18.7), що на се ляє тіль ки 
чисті річки зі швидкою течією і є  джерелом річко вих 
пе р лів. Через браконьєр ський ви лов  чисельність її 
по стій но ско ро чуєть ся.

Перлина утворюється тоді, коли між стул кою 
че ре паш ки і мантією молюска по трап ляє чужорід-
не тіло, наприклад, піщина або пара зит. Ман тія 
 обростає це тіло, утворюючи навколо нього мі ше чок, 
і по чи нає ви д і ля ти перламутр. Люди на вчи лись 
от ри му ва ти штучні пер ли. Для цього під  мантію 
пер ло вих ской ок уводять кульки з пер ла мут ру чи 
шматочки мантії інших молюсків.

Основні постачальники перлів — морські перло ві 
скойки. Вони населяють переважно мі л ко вод дя тро-
пічних морів і ве дуть си дя чий спо сіб  життя. Їх ви лов-
лю ють та штуч но роз во дять за ра ди перлів (18.8).

Мідії — морські молюски, що ведуть  нерухомий 
спо сіб життя (18.9). Вони прикріпляються до  опори 
міцними шовковистими нит ка ми, які  виділяються 
залозами ноги. Мідії ча с то утворюють  великі скуп-
чен ня. Ці молюски беруть участь в очи щен ні води, 
а та кож у фор му ванні дон но го мулу. Як і уст риць, 
мідій ужи ва ють в їжу та ви ро щу ють шту ч но. Уст ри-

ця ми ла су ва ла ще прадавня лю ди на: про це свід чать 
че ре па ш ки, знайдені в «ку хон них за ли ш ках» на-
ших давніх предків. Через над мірний про ми сел та 
заб руд нен ня води ус т риці ста ли рі д кі с тю. Упе р ше 
їх почали роз во ди ти в Япо нії ще у XVII сто літ ті, 
а те пер це роб лять у ба га тьох краї нах, зо к ре ма і в 
Україні.

Прісноводні дрейсени зовні схожі на мідій, хоча й 
не є їхніми близь ки ми ро ди ча ми (18.10). Вони також 
при кріплю ють ся до опо ри нит ка ми, але мо жуть і 
пе ре су ва ти ся з мі с ця на місце. Нитки при цьому ли-
шаються на ста ро му місці, а сама тва ри на по вільно 
пе ре по в зає на нове. Дрей се ни роблять вагомий 
внесок в очи щен ня на ших во до схо вищ. Вод но час, 
по се ля ю чись на різно ма н і т них  спорудах (ка на лах, 
водозабір них ґрат ках, зро шу валь них тру бах), вони 
за би ва ють їх і зав да ють знач ної шко ди.

Гребінець (18.11) — морський молюск, що при крі-
п лю єть ся до опо ри лише в мо ло дості, а в до рос ло му 
стані здатен плавати, хло па ю чи сту л ка ми (18.12)!

 Го лов не в параграфі
1. Представники класу Черевоногі молюски по ши-
рені у во дой мах і на су хо долі. 
2. Двостулкові молюски — фільтратори, що бе руть 
участь у біо лог і ч но му очи щенні води. Деякі з них 
ви ко ри с то ву ють ся в їжу, інші є дже ре лом здобуття 
перлів.

 Тест-контроль
1. Áàòüêіâùèíîþ ðàïàíіâ є: à) ×îðíå ìîðå; á) ×åðâîíå 

ìîðå; â) ßïîíñü êå ìîðå; ã) Áіëå ìîðå.

2. Äî êëàñó ×åðåâîíîãі ìîëþñêè íàëåæàòü: à) âè íî ã-

ðà ä íèé ñëèìàê; á) äðåé ñå íà; â) ðàïàíà ; ã) áåççóáêà; ä) öè ï ðåÿ; å) ïå ð ëî âà ñêîéêà; є) 
ñòàâêîâèê; æ) ñëèçóí; ç) ðî ãî âà êîòóøêà.

3. Äî êëàñó Äâîñòóëêîâі ìîëþñêè íàëåæàòü: (äèâ. ï. 2).

4. Íà ñïåöіàëüíèõ ôåðìàõ âèðîùóþòü: à) ðà ïàí; á) óñòðèöü; â) äðåé ñåí; ã) âè íî ã ðà ä íèõ 

ñëèìàêіâ; ä) ïåðëîâèõ ñêî éîê; å) áåççóáîê; є) ìіäіé; æ) ñëèçóíіâ.

18.12. Ìîðñüêà çіðêà íà ïà ëà 

íà ãðåáіíöÿ. Çìóëåíèé ïі"ñîê 

ïî êà çóє ñëіä ìîëþñêà, ùî 

ïëè âå 

18.11. ×îðíі êðàïêè ïî  êðàÿõ 

ìàíòії ãðåáіíöÿ — öå î÷і, à 

ùó ïàëüöÿ — îðãàíè äî òè êó 

é õі"ìі÷ íîãî ÷óòòÿ

18.10. «Ґðîíî» äðåéñåí
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îäíîãî–äâîõ ðîêiâ âîíè çäàòíі äîâåñòè äå ðå â’ÿ íі ñâàї 
äî ïîâíîї íå ïðè äà ò íîñòi. ×èìàëî àâàðіé äå ðå â’ÿ íèõ êî-

ðàáëіâ òðàïèëîñÿ ñàìå ÷åðåç äіÿëüíіñòü öèõ ìîëþñêіâ.

Êðèëîíîãi ìîëþñêè

Êðèëîíîãi ìîëþñêè — öå õèæàêè, ùî ïëàâàþòü 

ó òîâùi âîäè ç äîïîìîãîþ âèðîñòіâ íîãè. Äåÿêi ç íèõ 

çáå ðåã ëè ÷å ðå ïàø êó, iíøi — âòðàòèëè. Òàê, ìîðñü êèé 

àí ãå ëîê (18.16), ÿêèé çó ñ ò ð і"÷àєòü ñÿ â Áiëîìó òà Áà ðåí öî-

âî ìó ìî ðÿõ, æèâèòüñÿ iíøèìè êðè ëî íî ãè ìè ìî ëþñ êà ìè. 

Îêðiì õî ëî ä íèõ áåðåãiâ Ïiâíi÷íîї ïіâêóëi, ìîðñüêi àí ãå-

ë êè òðà ï ëÿ þòü ñÿ òà êîæ áiëÿ áå ðåãiâ Àíòàðê òèäè.

§ 19. Êëàñ Ãîëîâîíîãі ìîëþñêè

Ãîëîâîíîãі ìîëþñêè

Клас Головоногі молюски охоплює близько 
600 ви ключно морських видів. Го ло во ногі по бу до-
вані склад н і ше від пред ста в ни ків інших класів мо-
люсків, а за розвитком «інте лек ту» та до ско на лі с тю 
органів чут тя пе ре ве р шу ють усіх без хре бет них. На 
жаль, у мо рях Ук раї ни вони не трап ля ють ся.

Ці тварини дуже своєрідні за будовою. Бі ль-
шість су час них головоногих мо люсків позбавлені 
зовніш ньої че ре паш ки (19.1), а їхній тулуб вкри тий 
ма н ті єю. Го ло ва від ді ле на від тулуба (у каль ма рів 
та ка ра ка тиць) або зро ще на з ним (у вось ми ногів). 
На голові роз та шо ва ні щупальця, або руки (іноді їх 
на зи ва ють також ногами!), які ото чують рот (19.2). 
З їх допомогою мо лю с ки захоп люють здо бич і по ві-
ль но пе ре су ва ють ся. На  руках заз ви чай є при со с-
ки. Унизу голови зна хо дить ся лійка — мус ку ли с та 
тру б ка, через яку викидаєть ся вода з ма н тій ної 
по рож ни ни. Це ос но в ний  орган руху го ло во но гих. І 
лійка, і щу па ль ця голо воногих по хо дять від єди ної 
ноги їх ніх пред ків.

Що спільного між кальмаром та космічною 
 ракетою?

Спосіб плавання головоногих досить не зви чай-
ний. Вода за ка чуєть ся до ман т ій ної по ро ж ни ни крізь 
ма н тій ну щі ли ну. Потім через ско ро чен ня мус ку ла-
ту ри мантії вона з силою виш тов хуєть ся  через лій ку. 
Молюск при цьо му пливе у на пря м ку, про ти ле ж но му 
на прям кові стру ме ня води, яку  ви штовхує. Таке 

 Завдання
5. ×îìó ñïîñіá æèòòÿ äîðîñëèõ áåççóáîê òà ïåðëіâíèöü іíøèé, íіæ ó їõíіõ ëè÷èíîê?

6. Ùî ñòàëî íàñëіäêîì âñåëåííÿ ðàïàíè äî ×îðíîãî ìîðÿ? ßêі âè çíàєòå іíøі "ïðèêëàäè 

âñåëåííÿ òâàðèí ó òі ðåãіîíè, äå їõ ðàíіøå íå áóëî?

7. ×åðåç ÿêі îñîáëèâîñòі áóäîâè ìîëþñêіâ áàãàòî ç íèõ óæèâàþòüñÿ â їæó ëþäèíîþ?

8. Ïîðіâíÿéòå ïîçèòèâíå òà íåãàòèâíå çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè âèíîãðàäíèõ ñëèìàêіâ, 
äðåé ñåí òà іíøèõ ìîëþñêіâ. ×è ìîæíà íàçâàòè їõ «êî ðè ñ íè ìè» àáî «øêіäëèâèìè»? 

×è ìàþòü âçàãàëі ñåíñ öі ïîíÿòòÿ, êîëè éäåòüñÿ ïðî òâàðèí?

 Спробуйте відповісти
9. Äëÿ ÷îãî äâîñòóëêîâі ìîëþñêè óòâîðþþòü ïåðëèíè? ×îìó, íà âàø ïîãëÿä, áàãàòî 

ìî ëþ ñ êіâ çäà þòü ñÿ íàì íàäçâè÷àéíî ãàðíèìè?

Ãîëîçÿáðîâi ìîëþñêè

Ãîëîçÿáðîâi ìîëþñêè íàëåæàòü äî ÷å ðå âî íî ãèõ, 

àëå іñòîòíî âiäðiçíÿþòüñÿ âiä òè ïî âèõ ïðåäñòàâíèêiâ 

öüî ãî êëà ñó (18.13). ×åðåïàøêà â íèõ ïîâíiñòþ çíè êàє, 
à âè ðî ñ òè òiëà óòâîðþþòü äîäàòêîâi çÿá ðà. Áà ãà òî ãî ëî-

çÿá ðî âèõ ìî ëþñêіâ æèâëÿòüñÿ êèø êî âî ïî ðîæ íèí íè ìè. 

Âîíè ìà þòü äè âî âèæ íó îñî á ëèâicòü: æàëêi êëiòèíè їõíiõ 
æåðòâ ïå ðå íî ñÿòü ñÿ æè âè ìè ç êèøå÷íèêó ìîëþñêіâ 
ó ñïåöiàëüíi ìiøå÷êè íà їõíіõ çÿáðàõ! Ìî ëþñê âè êî ðè-

ñ òî âóє öі êëіòèíè äëÿ çà õè ñ òó é íà ïà äó. ×èìàëî ãîëî-

çÿáðîâèõ âіäçíà÷àþòüñÿ äóæå ÿñêðàâèì çàáàðâëåííÿì 

(17.1, çíè çó; 18.14). Ñïðî áóé òå ïðè ïó ñ òè òè, ÷îìó âîíè 

òàê çàáàð âëåíi.

Êîðàáåëüíèé ÷åðâ’ÿê

Áàãàòî äâîñòóëêîâèõ ìîëþñêiâ ïðè ñòî ñó âà ëè ñÿ äî 

æèò òÿ â õîäàõ, ÿêi ñàìi ðîáëÿòü ó ñêå ëÿõ, âàï íÿ êàõ, 

äåðåâèíi. Іíîäі â íèõ íàâіòü âàæêî âïіçíàòè ìî ëþ ñ êіâ. 
Öå ñòîñóєòüñÿ і êîðàáåëüíîãî ÷åðâ’ÿêà, ùî æèâå â äå ðå-

âèíi (18.15). Íà ïå ðå äíüî ìó êіíöі éîãî ÷åðâîïî äіáíîãî 

òiëà ðîç òà øî âà íà íå âå ëè÷ êà ÷å ðå ïàø êà, ÿêîþ  ìîëþñê, 

íå ìîâ ùå ëå ïà ìè, ãðè çå äå ðå âè íó. Ïîçàäó ðîç òà øî âà íі 
äâà ñè ôî íè òà âà ï íÿíi ïëà ñ òèí êè äëÿ çà êðèòòÿ âõîäó 

â íіðêó. Ñòiíêó õîäó ìî ëþñê âè ñ òè ëàє òîí êèì øà ðîì 

âàï íà. Õîäè ìîëþñêiâ, ùî æèâóòü â îä íî ìó øìàòêó 

äå ðå âè íè, íiêîëè íå ñïî ëó ÷à þòü ñÿ.

Æèâèòüñÿ êîðàáåëüíèé ÷åðâ’ÿê äåðåâèíîþ òà ïëà í ê-

òîí íè ìè òâà ðè íà ìè. Ó ×îðíîìó ìîði ìåøêàþòü òðè âèäè 

öèõ ìîëþñêіâ. Ïðè ìà ñî âî ìó ðîç ìíî æåííi óïðî äîâæ 

§ 19. Êëàñ Ãîëîâîíîãі ìîëþñêèÃëàâà 5. Ìîëþñêè

18.16. Ìîðñüêі àíãåëêè 
 øèðÿþòü ó òîâùi âîäè. 

Çà ÿêó îñî á ëèâiñòü âîíè 

 çäîáóëè òàêó íà çâó?

19.1. Âîñüìèíіã

19.2. Ñõåìà áóäîâè  êàëü-

ìàðà

18.15. Êî ðà áå ëü íèé ÷å ð â’ÿê і ïî øêî äæå íà 

íèì äå ðå âè íà

18.13. Ãîëîçÿáðîâèé 

 ìîëþñê íàïàâ íà ãіäðîїäíó 

ìå äó çó

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

18.14. Áàãàòî ãî ëî çÿ á ðî âèõ 

ìîëþñêіâ ìàþòü ôàíòàñòè÷-

íå çàáàðâëåííÿ
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19.9. Øìàòîê îñàäîâîї ïî-

ðî äè ç «÷îðòîâèìè ïà ëü öÿ-

ìè» — ñêàì’ÿíіëèìè ÷à ñ òè íà-

ìè ÷å ðå ïà øîê áå ëå ì íі"òіâ

19.8. Ñêàì’ÿíіëèé âіäáèòîê 

áåëåìíіòà —  ìåçîçîéñüêîãî 

ãîëîâîíîãîãî, ùî äåùî íà ãà-

äó âàâ ñó÷àñíèõ êàëü ìà ðіâ. 
Çà ëè øîê ÷å ðå ïàø êè çíà õî-

äèâ ñÿ âñå ðå äèíі õâî ñ òî âî ãî 

ïëà â öÿ

19.10. Êàðàêàòèöÿ 

òà її çäî áè÷

19.11. Ó ÿêіé áіê ïëèâóòü öі 
êàëüìàðè?

§ 19. Êëàñ Ãîëîâîíîãі ìîëþñêè

19.7. ×åðåïàøêè àìîíіòіâ

Ãëàâà 5. Ìîëþñêè

пе ре су ван ня здобуло назву реактив ного (19.3). Ство-
рені лю ди ною ра ке ти  також ру ха ють ся ре а к ти в но, 
ви ки да ю чи стру ми ну газу.

Усі головоногі — хижаки. Вони ловлять здо бич 
щупальцями і роз ри ва ють її на дрібні шмат ки міц-
ним дзьобом. Головоногі мо жуть чу до во мас ку ва ти-
ся, майже миттєво зміню ю чи колір. Це відбу ваєть ся 
че рез розширення або зву жен ня клі тин шкі ри, які 
мі с тять барвну речовину. Спе ці а ль ним за хи с ним 
ор га ном головоногих є чор ниль ний  мішок. У разі 
не без пе ки вони ви ки да ють із нього стру мінь чо р ної 
ріди ни, а самі зникають не по мі че ни ми (19.4).

Äàâíі ãðóïè ãîëîâîíîãèõ

Кількість сучасних видів головоногих  незначна 
порівняно з вимерлими — па ле он то ло гам ві до мо вже 
понад 11 000 ви коп них видів. Бі ль шість із них мали 
добре розвинені че ре паш ки.

Уже серед головоногих молюсків, котрі жили 
в ке м б рій сь кий період, були види, що плавали в 
тов щі води. Як же це їм вдавалось, адже їх тягла на 
дно важка черепашка? Встановлено, що ці  тварини 
заповнювали її газом і цим полегшували вагу. 

На го ло во но гих палеозойської ери дуже схо жий 
один су час ний рід — перлисті ко раб ли ки, або нау-
тилуси (19.5).

Наутилуси живуть в Індійському океані, на 
гли бині до 350 м. Спірально зак ру че на че ре па ш ка 
на у ти лу са зсередини вкрита перламутром і по ді ле на 
на ка ме ри (19.6). Тіло мо люс ка мі с тить ся в най бли-
ж чій до устя камері, а в інші заходить лише його 
то н кий виріст. З до по мо гою цього виросту на у ти лус 
може за пов нювати че ре па ш ку газом чи рідиною, 
змінюючи її пла ву чість. При бли з но за таким прин-
ци пом змінюють пла ву чість під во д но го чов на. 
На у ти лу си ши ря ють та пла ва ють у воді завдяки 
ре а к ти в но му ру шію, хапаючи здобич — хворих 
риб та рі з но ма ні т них безхре бет них.

Черепашки у вимерлих родичів сучасних нау-
тилусів мо г ли бути не лише спіраль но за кру че ни-
ми, а й вип рям ле ни ми, і складно звитими. Осо б ли-
вою рі з но ма ні т ні с тю відрізнялися амо ні ти, котрі 
про цві та ли з де вон сь ко го до крей дя но го пе рі оду 
(19.7). Це одна з най більш вивчених груп викопних 
тва рин. Ви зна чи в ши, які саме види амо ні тів 
містить гео ло гі ч на по ро да, можна дізна ти ся про 
її вік. Ор га ні з ми, за якими ви значають вік порід, 
на зи ва ють ся ке рі в ни ми ви ко п ни ми.

У міру вдосконалення реактивного руху го ло-
во но гих молюсків черепашка поступово втрачала 
своє зна чен ня. Від тріасового до крей дя но го періо ду 
моря на се ля ли бе лем н і ти — головоногі мо люс ки, 
схо жі на су час них каль ма рів (19.8). Їхня крих ка 
че ре паш ка була схо ва на під мантією і мала мі ц ний 
на ко неч ник. Ці на ко не ч ни ки добре зберег лися, і їх 
часто зна хо дять в оса до вих по ро дах мезо зойської 
ери (19.9).

Êàðàêàòèöі é êàëüìàðè

Каракатиці (19.10) можуть пересува ти  ся не 
тіль ки реактивно, а й завдяки хви ле по д і б ним ко ли-
ванням плавців, розташованих з бо ків тіла.  Зазвичай 
каракатиці меш ка ють на мі л ко водді тро пі ч них 
морів, де по лю ють на рі з но ма ні т них без хребетних. 
Під мантією, на спин но му боці тіла  каракатиць, 
лежить досить велика че ре па ш ка, по рож ни ни якої 
за пов нені газом.

Зовнішній вигляд типових кальмарів по в’я за-
ний з їх пристосуванням до швидкого пла ван ня 
(19.11, 19.12). Під час пла ван ня голова каль ма ра 
спря мо ва на назад. На ній розташовані десять щу-
па лець, два з яких довші від інших. За швид кістю 
руху кальмари по сту па ють ся лише меч-ри бам, 
ту н цям і дель ф і нам. Деякі з них так роз га ня ють-
ся, що ви с т ри бу ють із води і про лі та ють певну 

19.6. Ðîçïèëåíà óçäîâæ 

 ÷åðåïàøêà íàóòèëóñà

19.5. Íàóòèëóñ (ïåðëèñòèé 

êî ðàá ëèê) øèðÿє ó âîäі 
çàâ äÿ êè áóëüáàøêàì ãàçó 

â ÷å ðåïàø öі

19.4. Ðÿòóþ÷èñü âіä âîðîãà, 

âîñü ìèíіã âèêèäàє ñòðó ìіíü 
«÷îðíèëà»

19.3. Âîñüìèí іã ïëèâå, 

âèêè äàþ÷è ñòðó ìіíü âîäè 

ç  ëіéêè
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2. Головоногі здатні до ре ак тив но го руху. При цьо му вони з силою ви ки да ють 
воду з мантійної по рож ни ни.
3. У минулі геологічні епохи були поширені го ло во ногі з доб ре роз ви не ною че ре-
паш кою. Амо н і ти — одна з груп ке р і в них викопних.
4. Головні групи сучасних го ло во но гих — кальмари, ка ра ка тиці й  восьминоги.

 Го ловні поняття: реактивний рух; керівні викопні.

 Тест-контроль
1. ×àñòèíè òіëà ãîëîâîíîãèõ ìî ëþñêіâ: à) ãîëîâà; á) ãðóäè; â) íîãà; ã) òóëóá; ä) ðóêè; 

å) ÷åðåâöå; є) ëіéêà.
2. Ùóïàëüöÿ і ëіéêà ãîëîâîíîãèõ óòâîðèëèñÿ ç: à) ãîëîâè; á) òóëóáà; â) íîãè; ã) ìàíòії; 
ä) ÷åðåïàøêè.

3. Çàïîâíåíà ãàçîì ÷åðåïàøêà çíàõîäèòüñÿ ïіä ìàíòієþ ó: à) íàóòèëóñà; á) àìî íі"òіâ, 
â) êà ðà êà òèöü; ã) êàëüìàðіâ; ä) âîñüìèíîãіâ.
4. Íàéêðóïíіøèìè áåç õðå áåò íè ìè є: à) íàóòèëóñè; á) êàëüìàðè; â) âîñü ìè íî ãè; ã) 

 êàøàëîòè.

 Завдання
5. Ç ÿêèìè òåõíі÷íèìè çàñîáàìè ëþäèíè ïî ðі"â íþ þòü ñÿ ãîëîâîíîãі ìîëþñêè ó òåêñòі 
ïà ðà ã ðà ôà? Íà ÿêіé ïіäñòàâі?
6. Îïèøіòü áóäîâó òà ñïîñіá æèòòÿ íàóòèëóñà. 

7. ×îìó áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ ãîëîâîíîãèõ âòðàòèëè ÷å ðå ïà ø êó?

8. Îïèøіòü çîâíіøíþ áóäîâó êàðàêàòèöü і êàëüìàðіâ. Ïîðіâíÿéòå âіäìіííîñòі â ñïî ñîáі 
æèòòÿ öèõ òâàðèí іç âіäìіííîñòÿìè ó їõíіé çîâíіøíіé áóäîâі.

 Спробуйте відповісти
9. ×îìó, íà âàøó äóìêó, íàóòèëóñè íå çìіíèëèñÿ óïðî äîâæ áàãàòüîõ ìіëüéîíіâ ðîêіâ? 
×îìó íàé ðîç âè íåíіøі áåç õðå áåòíі ïðåä ñòàâ ëåíі íå âå ëè êîþ êіëüêіñòþ ñó ÷àñ íèõ âèäіâ?

Ãіãàíòñüêі ìîëþñêè

Êîëèñü ìîðÿêè ïîáîþâàëèñÿ íàïàäó ãіãàíòñüêèõ 

ñïðó òіâ — êàëüìàðіâ ÷è âî ñü ìè íî ãіâ (19.16). Îäíèì іç 
«äî êà çіâ» іñíóâàííÿ öèõ «ìî í ñ ò ðіâ» áóëè âèÿâëåíі íà 
øêіðі êà øà ëî òіâ ðóáöі âіä ïðè ñî ñîê êàëü ìà ðіâ äі"à ìå ò ðîì 

äî 15 ñì. Ïî ðі"â íÿé òå: ó êàëü ìà ðà äî â æè íîþ 18 ì äіà-
ìåòð ïðè ñî ñ êè — ëèøå 5 ñì, à íàéêðóïíіøі âî ñü ìè íî ãè 

ìà þòü íà áà ãà òî äðі"á íіøі ïðè ñî ñ êè. Íàé âі"ðî ãі"ä íі"øèì 

ìî æ íà ââàæàòè òàêå ïî ÿñ íåí íÿ: êà øà ëî òè äіñòàëè òàêі 
ðóáöі ïіä ÷àñ áі"éîê ç êàëü ìà ðà ìè ùå ó ìî ëî äîìó âіöі. 
Äî âå ëå òåí ñü êèõ ðîç ìі"ðіâ ðóáöі «ðîçòÿãëèñÿ» ðà çîì çі 
øêі"ðîþ êèòà ïіä ÷àñ éîãî ðîñòó!

Çàëèøîê ÷åðåïàøêè êàëüìàðіâ, ùî íàäàє їõ òіëó 

ïðóæ íîñòі, äåùî ñõîæèé íà âíóòðіøíіé ñêåëåò. Ñàìå 

öèì âîíè íàãàäóþòü õðåáåòíèõ, äî ÿêèõ íàëåæàòü íàé-

êðó ï íі"øі òâà ðè íè íà Çåìëі.

Íåáåçïå÷íèé âîñüìèíіã
Äåÿêі âîñüìèíîãè ñòàíîâëÿòü ñìåðòåëüíó íå áåç ïå êó 

äëÿ ëþ äè íè. ßê íå äèâíî, öå íå íàéêðóïíіøі ç íèõ, à 
çîâñіì íå âå ëèêі. Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі Òèõîãî îêåàíó, áіëÿ 

§ 19. Êëàñ Ãîëîâîíîãі ìîëþñêè

19.13. Ùóïàëüöÿ âîñüìèíî-

ãіâ ìî æóòü áóòè ç’єäíàíі 
 ïåðåòèíêàìè

19.15. ×àñòèíà òіëà âî ñü ìè íî-

ãà; âèä íî îêî і ïðèñîñêè

Ãëàâà 5. Ìîëþñêè

19.12. Êàëüìàðè ïðè ñòî ñî-

âàíі äî æèòòÿ ó òîâùі âîäè

19.14. Ìîëîäі âîñüìèíîãè âè-

ëó ï ëþ þòü ñÿ ç êëàäêè ÿєöü

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

19.16. Çà ôàíòàñòè÷íèìè 

óÿâ ëåí íÿ ìè ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, 
æà õ ëèâі ñïðóòè ìî ã ëè çà ãðî-

æó âà òè êî ðà á ëÿì!

від стань по вітрям. Кальмар, що полює на рибу, 
зда тен пе ре гна ти її, звернути лійку проти на-
пряму руху, шви д ко зу пи ни тись та розкинути 
щупальця пря мо перед здобиччю! Че ре паш ка 
в каль ма ра пе ре тво ри ла ся на тонку шкіря с ту плас-
тинку, що ле жить усе ре дині тіла, під ман тією.

Найкрупніші безхребетні — гігантські каль ма-
ри, що мешкають на гли бині 200–1500 м. Найбіль-
ший обмі ряний вче ни ми кальмар сягав 18 м у 
дов жину та важив 300 кг, але ходять ле ген ди про 
те, що каль ма ри бувають ще більши ми. Гі га нт сь кі 
каль ма ри — звичайна здобич кашалотів, най к руп-
н і ших хи жих китів, які пірна ють за ними на гли-
би ну. Лю ди на та кож уживає в їжу каль ма рів, що є 
важливим об’єктом її про мис лу.

Âîñüìèíîãè

Восьминоги  живуть біля дна, ховаючись 
у розколинах між камінням або в печерах (19.1). 
Вони позбавлені навіть залишків черепашки, мають 
мішко подібний тулуб та вісім щупалець. Вось ми но-
ги мо жуть не лише пла ва ти, а й по ві ль но «ходи ти» 
по дну, пе ре би ра ю чи щу па ль ця ми. Бі ль шість вось-
ми ногів не ве ликі (19.13), але най кру п ніші з них 
ся га ють 3–5 м завдовжки.

Восьминоги — найкмітливіші з безхребетних, 
здатні до склад них дій. Вони можуть, на при клад, 
трохи під ні ма ти великий пле с ка тий ка мінь, під-
ста в ля ти під його краї під пі р ки й створювати собі 
та ким чином схованку. Ви ко ну ю чи подібні ро бо ти, 
во сь ми но ги здійсню ють точні і спритні рухи сво ї ми 
щу паль ця ми. Ці ди во ви ж ні тварини легко при ру ча-
ють ся. Самка восьминога будує схованку для яєць і 
охо ро няє кла д ку, але гине незадовго до вилуплення 
молоді (19.14).

Восьминоги мають досконалі органи чут тя: до ти-
ку, хімічного чуття, зору. Очі їх дуже склад но вла-
ш то вані, нагадуючи за будовою очі лю ди ни (19.15). 
Ця схожість не по в’я за на зі спо р і д не н і стю. Річ у тім, 
що в ево люції органів зору хре бе т них і го ло во но гих 
поставали од на кові про бле ми, які ви р і шу ва ли ся 
подібним чином.

 Го лов не в параграфі
1. До нечисленного класу Головоногі молюски на-
лежать одні з най дос ко на л і ших безхребетних.
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19.17. Áëà êè ò íî êі"ëü ÷à ñ òèé 

âîñü ìèíіã

Ãëàâà 5. Ìîëþñêè

Ãëàâà 6

×ëåíèñòîíîãі

19.18. Åêñïåðèìåíò ç âè â÷åí-

íÿ êìіòëèâîñòі âî ñü ìè íî ãà

19.19. Ñàìêà àðãîíàâòà 

ó ñâîє"ìó áóäèíî÷êó

áå ðå ãіâ Àâñòðàëії, ìåøêàє ìàëåíüêèé, çàâäîâæêè äî 

20 ñì, áëà êèò íî ê іëü ÷à ñ òèé âîñüìèíіã (19.17). Ó çáó äæå-

íî ìó ñòàíі âіí óê ðè âàєòü ñÿ áëàêèòíèìè êі"ëü öÿ ìè. Îñêі-
ëü êè òàêèé âî ñü ìè íіã çäàòåí çìіíþâàòè çà áà ð â ëåí íÿ, 

éîãî ëåãêî ñïëó òà òè ç áåç ïå÷ íè ìè âèäàìè. Íå îá åðå æ íå 

ïî âî äæåí íÿ ç öієþ òâà ðè íîþ ìîæå ïðè çâå ñ òè äî її óêó-
ñó. Îòðóòà áëà êè ò íî êі"ëü ÷à ñ òî ãî âîñü ìèíîãà ñïðè ÷è íÿє 
ïà ðàëі÷ äè õà ëü íîї ìó ñ êó ëà òó ðè, і âêó øå íà ëþ äè íà çà 

êі"ëü êà õâè ëèí óìè ðàє âіä ÿäóõè.

×îðíèëî ãîëîâîíîãèõ 

Çàõèñíå ÷îðíèëî є äëÿ ãîëîâîíîãèõ ìîëþñêіâ íå 
ëèøå äèìîâîþ çàâіñîþ (19.4). Âîíî ìіñòèòü ðå ÷î âè íè, 

ùî ïî ðó øó þòü íþõ ðèá. Òàê, ìóðåíè, çëіñíі âî ðî ãè âî-

ñü ìè íî ãіâ, ïî áó âà â øè â ÷îð íèëüíіé õìàðöі, íå ìî æóòü 

çíàé òè âî ñü ìè íî ãà «ïіä ñàìèì ñâîїì íî ñîì». 

Âèêèíóòå ìîëþñêîì ÷îðíèëî íå âіäðàçó ðîç ÷è íÿєòü-
ñÿ ó âîäі, à äåÿêèé ÷àñ çàâèñàє ó її òîâùі ó âèã ëÿäі 
âå ëè êîї êðàïëі"— ÷îðíèëüíîї «áîìáè», ùî çà ôîð ìîþ 

íà ãà äóє ñà ìî ãî ìîëþñêà! Ïå ðåä òèì ÿê âè êè íó òè òå ì íó 

«áîì áó», âîñü ìèíіã àáî êàëü ìàð òåì í і"øàє, à âè êè íóâ øè, 

çìіíþє çàáàðâëåííÿ íà ñâі"ò ëå і ðі"ç êî âіä ïëè âàє âáіê. 
Óâà ãà õè æà êà ïå ðå êëþ ÷à єòü ñÿ ïðè öüî ìó çі ñïðàâæ íüîãî 

ìî ëþñ êà íà éîãî «äâіéíèêà».

Äіÿëüíіñòü âîñüìèíîãіâ 

Ó ñâîїé áóäіâíіé äіÿëüíîñòі âîñüìèíîãè äóæå âèíà õіä-

ëèâі. Âîíè ìîæóòü çðî áè òè ñõî âà í êó іç ïëîñêîãî êà ìå íÿ, 

«ïå ðå áó äó âà òè» ïіäâîä íó ïå ÷å ðó àáî íàâіòü ñêëà ñ òè ñõî-

âà í êó ç êóïè äðіáíîãî êà ì і"í íÿ é ÷å ðå ïà øîê ìî ëþ ñ êіâ. 
Òàì, äå äíî çàñ ì і"÷å íå ëþ äè íîþ, âî ñü ìè íî ãè âè êî ðè ñ òî-

âó þòü äëÿ ñâî їõ ñõî âà íîê íàâіòü êîí ñå ð â íі áà í êè.

Âіäîìèé ôðàíöóçüêèé äîñëіäíèê îêåàíó Æàê Іâ Êóñ-

òî çàïðîïîíóâàâ âîñüìèíîãó çàêîðêîâàíó ñêëÿ íó áà í êó 

ç ëà í ãó ñ òîì óñåðåäèíі (19.18). Âîñüìèíіã äî ñèòü ëåã êî 

çóìіâ âіäêðèòè áàíêó òà äіñòàòè ïðè íà äó.

Àðãîíàâòè

Äî íàéäèâíіøіõ âîñüìèíîãіâ íàëåæàòü àðãîíàâòè, ÿêі 
ìåøêàþòü áіëÿ ïîâåðõíі âîäè ó òåïëèõ ìî ðÿõ. Ñà ì êè їõ 
ñÿãàþòü 45 ñì, à ñàìöі — ó 20 ðàçіâ ìåíøі! Ôà í òà ñ òè ÷ íî 

âіä áó âà єòü ñÿ çàïëіäíåííÿ ó àðãîíàâòіâ. Îäíå ç ùó ïà ëåöü 

ñàìöÿ (ãåêòîêîòèëü) íà áè ðàє ñïå ð ìó â îñîá ëèâèé ñïå ð-

ìî ï ðèé ìà÷, âіäðèâàєòüñÿ âіä òіëà ñà ì öÿ і çàïîâçàє äî 

ìàíòіéíîї ïîðîæíèíè ñà ì êè. Ñàìêà àð ãî íà â òà ç ðå ÷î âè íè, 

ÿêó âèäіëÿþòü ðîçòàøîâàíі íà її ùó ïà ëü öÿõ îñîá ëèâі çà ëî-

çè, áóäóє ñîáі òîíåíüêèé, íіáè ç ïåðãàìåíòó áó äè íî ÷îê 

(19.19). Ïіñëÿ òîãî ÿê âîíà âіä êëà äàє â áó äè íî ÷îê ÿéöÿ, 

ãå ê òî êî òèëü «âèáóõóє» і"çàïëіäíþє їõ.
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Ðіçíîìàíіòíіñòü ÷ëåíèñòîíîãèõ

Ви починаєте вивчення найрізноманітнішої та 
найчисленнішої групи тварин — типу Чле ни с то-
но гі (20.1). Науці відомо приблизно 1 100 000 ви дів 
цьо го типу, але, мабуть, їх загальна кі ль кість — 3–5 
мільйонів! Членистоногі з успіхом за се ли ли всі чо ти-
ри основні середовища життя: воду, ґрунт, су хо діл, 
а також інші організми.

Що ж дозволило членистоногим досягти та ко го 
розмаїття? 

Щоб відповісти на це питання, треба по рі в ня ти 
членистоногих з розглянутими раніше гру па ми. 
Ві ро гі д но, пред ки чле ни с то но гих нагадували кіль-
частих червів, адже ті й інші — двобічно-симет ричні 
тва ри ни з до б ре по мі т ною се г ме н та ці єю тіла. Не р-
во ву  систему чле ни с то но гих і ба га тьох кі ль ча с тих 
че р вів збудо вано за прин ци пом че ре в но го нер вового 
 ланцюжка. 

Які ж надбання мають членистоногі по рі в ня но з 
кі ль ча с ти ми че р ва ми?

Членистоногі побудовані з меншої кількості сег-
мен тів, ніж кільчасті черви, але, що  найголовніше, 
сегменти їх поєднані в гру пи, які від рі з ня ють ся одна 
від одної, — відділи тіла (20.2). У ба га то ще ти н ко вих 
червів сегменти ма ють нечленисті ви ро с ти (па ра по-
дії), а у чле ни с то но гих — членисті кін цівки. Ку ти-
ку ла чле ни с то но гих утво рює міцний та пру ж ний 
зо в ні ш ній ске лет. Його основою є хі тин — речо вина, 
за хімічним скла дом близька до клі т ко ви ни.

Зовнішній скелет має бути твердим та ру х ли вим 
водночас. Тому він складається з твердих пла с ти-
нок та пружних ділянок між ними (20.3). За рух у 
кожному зчленуванні відповідає певна гру па м’язів 
(20.4), розташованих окремими пу ч ка ми, а не об’ єд-
на них у шкірно-м’язовий мішок, як у кі ль ча с тих 
червів. 

Міцний зовнішній скелет заважає росту, який 
від бу ва єть ся ступінчасто, під час линяння. Час від 
часу скелет тріскається, і м’яка тварина вилазить 
із його решток. На цей час під старими  покривами 
всти га ють утворитися нові, м’які та ела с ти ч ні. Доки 
вони не затвер діли, тварина росте.

Оскільки членистоногі здобули зовнішній  скелет, 
вони втратили опорну функцію  порожнини тіла. 

20.1. Ïðåäñòàâíèêè ãîëîâ íèõ 

ãðóï òèïó ×ëå íè ñ òî íî ãі

§ 20. Òèï ×ëåíèñòîíîãі § 20. Òèï ×ëåíèñòîíîãі

20.3. Ùî ñïіëüíîãî ìіæ 

 îáëàäóíêîì ñå ðå ä íüî âі"÷ íèõ 
ëèöàðіâ òà ïîêðèâàìè ÷ëå íè-

ñ òî íî ãèõ? 

20.2. Ñõåìà áóäîâè  ÷ëåíè-

ñòîíîãîї òâàðèíè

20.4. Ñõåìè áóäîâè ñêåëåòà 

òà ìóñêóëàòóðè ÷ëå íè ñ òî íî-

ãèõ (ñêåëåò çîâíіøíіé) і õðå-

áå ò íèõ (ñêåëåò âíóòðіøíіé). 
Ì’ÿçè ó ÷ëåíèñòîíîãèõ ðîç-

ìі"ùå íі âñå ðå äèíі ñêåëåòà, 

à ó õðå áå ò íèõ — ççîâíі

20.5. Áóäîâà òðàõåé — 

 îðãàíіâ äèõàííÿ íàçåìíèõ 

÷ëå íè ñ òî íî ãèõ (ïà âó êî ïî äі"á-

íèõ, áà ãà òî íі"æîê òà êî ìàõ)

20.6. Ìàëüïіãієâі ñóäèíè 

— îðãàíè âèäіëåííÿ íàçåì-

íèõ ÷ëåíèñòîíîãèõ

Кров ви ли ва єть ся з су дин у цю по ро ж ни ну, тобто 
членистоногі мають не за мк не ну кро во но с ну си с те му.

Âіääіëè òіëà ÷ëåíèñòîíîãèõ

Тіло членистоногих звичайно поділене на три від-
ді ли — голову, груди та черевце. На голові роз та шо ва-
ні органи чуття, рот і перетворені кі н ці в ки — ротові 
органи. Груди несуть кі н ці в ки, які слугують для 
пе ре су ван ня. Кінцівки черевця, що мі с тить значну 
частину вну т рі шніх органів,  можуть зни ка ти або 
пе ре тво рю ва ти ся на інші ор га ни (напри клад, па ву-
тин ні бо ро да в ки павуків). У де яких чле ни с то но гих, 
зокрема павуків, голова і гру ди зли ва ють ся, утво рю-
ю чи го ло во г ру ди. А у клі щів від ді ли тіла вза га лі не 
від ме жо ва ні. Певна річ,  залежно від спо со бу життя 
будова чле ни с то но гих може бути дуже рі з но ма ні т-
ною (20.1).

Îñâîєííÿ ñóõîäîëó

Будова членистоногих виявилася надзвичайно 
«вда лою». Так, їхні кінцівки та ротові ор га ни явля-
ють собою універсальний «набір ін стру ме н тів». 
 Кін ців ки слугують не тільки ногами, а й ве с ла ми, 
фільт рами, клі ш ня ми, гачками тощо. Бі ль шість чле-
ни с то но гих — дрібні організми і тому можуть бути 
числе ними в будь-якому се ре до ви щі. В 1 м3 ґрунта 
кі ль кість їх часто сягає од но го мільйона  особин!

Які пристосування дозволили членистоногим 
опа ну ва ти суходіл?

Щоб запобігти висиханню, суходільним тва ри-
нам доводиться дуже економно витрачати воду. 
Змен шити випаровування води через покриви чле-
ни с то но гим допомагає зовнішній скелет, вкри тий 
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20.8. Îñà ïàðàë іçóâàëà 

 ïàâóêà. Âîíà âіäíåñå éîãî 

äî íі"ð êè і òàì âіäêëàäå íà 

 íüîãî ñâîє ÿéöå

20.9. Ïàðàëіçîâàíі ïàâóêè 
â íіðöі îñè ïðèðå÷åíî ÷å êà-

þòü íà ñâîþ äîëþ. Çâåðõó 

âè ä íî ëè÷èíêó îñè, ÿêà ðî ñ-

òå, ïî âî ëі ïîїäàþ÷è  ïàâóêіâ

§ 20. Òèï ×ëåíèñòîíîãі

20.7. Ñõåìà áóäîâè ñêëà ä-

íî ãî îêà ÷ëåíèñòîíîãèõ і 
ôîòîãðàôіÿ ìîëîäîї æіíêè 

êðіçü îêî ñâі"ò ëÿ êà. Çî áðà-

æåí íÿ, ÿêå áà÷èòü ñâі"ò ëÿê, 
ñêëàäàєòüñÿ ç îêðå ìèõ âå ëè-

êèõ òî÷îê

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

во до не п ро ни к ним шаром. Зябри, що є ха ра к те р ни ми 
ор га на ми дихання водних чле ни с то но гих (ра ко по ді-
б них тощо), на суходолі непридатні. Тому на зе м ні 
членистоногі (павукоподібні, ба га то ні ж ки, ко ма хи) 
мають заглиблені у тіло органи ди хан ня — трахеї 
(20.5), а також легені та повітряні мішки. 

В останньому відділі травної системи наземних 
членистоногих відбувається всмоктування води 
з не перетравлених решток їжі. Із крові відходи вида-
ляються мальпігієвими судинами — труб ко подіб ни-
ми видільними залозами (20.6). Вони  відкриваються 
у ки ше ч ник, де відбувається всмок тування води із 
рідких відходів.

Îðãàíè ÷óòòÿ ÷ëåíèñòîíîãèõ

Більшість членистоногих мають добре  розвинені 
органи чуття. На поверхні їхнього тіла зви чай но 
розташовані чутливі до дотику волоски. На го ло ві 
більшості представників типу є вусики — ор гани хі-
мі ч но го чуття та дотику.

Цікава будова очей членистоногих. Багато які 
з них мають складні (фасеткові) очі. Кожне таке око 
складається з численних маленьких простих ві чок, 
або фасеток (20.7). Загальна картина, яку сприй має 
членистоноге, складається з окремих  точок — того, 
що бачать прості вічка.

Ïîâåäіíêà ÷ëåíèñòîíîãèõ

Різнохарактерність поведінки членистоногих 
зумов лена рі з но ма ні т ні с тю їхнього способу жит-
тя. По де ко ли поведінка цих тварин дуже проста, 
на при клад, таргани намагаються втекти від  світла 
в те м ря ву. Це приклад рефлексу уникання сві т ла. 

Згадайте, з якими прикладами рефлексів ви вже 
стикалися!

Але членистоногі можуть виконувати і досить 
складні дії. На при клад, деякі риючі оси (вони 
жи вуть по оди нці) по лю ють на павуків (20.8). Па-

вук — не без пе ч на же р т ва: його отруйний укус уб’є 
будь-яку комаху. Од нак оси спро мо ж ні на но си ти 
 павукам то ч ні уко ли жалом, ви пе ре джа ю чи уку си 
сво їх жертв. Па ву ки потрібні риючим осам як корм 
для ли чи нок. Спій ма них павуків оса від но сить до ні р-
ки і від кла дає на них яйця, з яких ви хо дять ли чи н ки 
(20.9). Якщо оса вб’є павука, він зі псу єть ся до того, 
як його з’їсть личинка. Тому оси лише па ра лі зу ють 
свою же р т ву, по зба в ля ю чи її  здатності до опо ру. У 
стрімкій сутичці оса всти гає влу чи ти жалом саме в 
нер вові центри павука! 

Чи вчаться оси полювати на павуків?
Як це не дивно, ні. Кожна самка оси з’яв ля єть ся 

на світ з усіма необхідними їй уміннями, які за да ні в 
її спадковій програмі. Викопування ні р ки, по шу ки 
па ву ка, його паралізування, пе ре не сен ня до ні р ки 
та всі інші дії оси визначені від її появи на світ. Такі 
спадково зумовлені по слі до в но с ті дій  називають 
інсти н к та ми. 

Проте членистоногі здатні й до вироблення умов-
них рефлек сів. Розглянемо та кий при клад.

Риючі оси, які закладають у нірку декілька 
 павуків, вилітають на полювання і повертаються 
до нір ки. При цьому вони запам’ятовують роз та шу-
ван ня пред ме тів біля свого притулку. Якщо ото чи ти 
 нірку ко лом із шишок, оса запам’ятає цю озна ку 
(20.10, 1). Якщо ж змістити коло вбік, тварина шука-
тиме ні р ку в його центрі, а не там, де вона знаходить-
ся на спра в ді (20.10, 2). У тому разі, коли оса по ба чить 
перед со бою коло з камінців та три ку т ник із ши шок, 
вона шукатиме нірку саме в колі (20.10, 3)!

 Головне в параграфі
1. Членистоногі — найпоширеніші та найрізно-
манітніші тварини на планеті. Описано понад 
1 100 000 видів, що належать до цього типу. 
2. Еволюційний успіх членистоногих пов’язаний із характерними осо б ли во с тя ми 
цих тварин: по ді лом тіла на відділи, на яв ні с тю членистих кі н ці вок та рі з но ма ні т-
них ротових ор га нів, зовнішнім хі ти но вим скелетом, а також  великою кількістю 
окре мих спе ці а лі зо ва них м’я зів.
3. У наземних членистоногих для дихання ви ни ка ють трахеї, а для ви ді лен-
ня — мальпігієві су ди ни.
4. Поведінка членистоногих базується як на інстинктах, так і на умовних 
 рефлексах.

 Головні поняття: відділи тіла; кінцівки; зовнішній скелет; трахеї; мальпігіє ві 
судини; складні (фасеткові) очі; інстинкт.

20.10. Åêñïåðèìåíò ç âè â÷åí-

íÿ óìîâíèõ ðå ô ëå ê ñіâ ó ðè þ -

÷èõ îñ (ïîÿñíåííÿ â  òåêñ òі)
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 Тест-контроль
1. ×ëåíèñòîíîãі çíàõîäÿòüñÿ ó íàéáëèæ÷іé ñïîðіäíåíîñòі ç: à) ìîëþñêàìè; á) êè ø êî âî-

ïî ðî æ íèí íè ìè; â) áàãàòîùåòèíêîâèìè ÷åðâàìè; ã) êðóãëèìè ÷åðâàìè; ä) ñòüî æ êî âè ìè 

÷åðâàìè.

2. Òіëî ÷ëåíèñòîíîãèõ ìîæå ìàòè òàêі âіääіëè: à) ãîëîâó; á) ñïèíó; â) ïîïåðåê; ã) ãðó äè; 

ä) ÷åðåâöå; å) øèþ; є) õâіñò; æ) ãîëîâîãðóäè.

3. ×ëåíèñòîíîãі ðîñòóòü: à) ïîñòіéíî; á) äîêè íå óòâî ðèòü ñÿ õіòèíîâèé ïîêðèâ; â) ìіæ 

ëè íÿí íÿ ìè; ã) ïіä ÷àñ ëè íÿí íÿ.

4. Òå, ùî òàðãàíè íà â÷à þòü ñÿ øóêàòè їæó ó ïåâíèõ ìі"ñ öÿõ, є ïðèêëàäîì: à) іí ñòè í ê òó; 
á) óìîâíîãî  ðåô ëåêñó.

 Завдання
5. ×îìó íîãè ÷ëåíèñòîíîãèõ ïîäіëåíі íà ÷ëåíèêè?

6. ×èì ïîäіáíі і ÷èì âіä ðі-
ç íÿ þòü ñÿ ÷ëåíèñòîíîãі òà 
êіëü ÷àñòі ÷åðâè? ßêå çíà ÷åí-

íÿ äëÿ ÷ëåíèñòîíîãèõ ìà þòü 

çà çíà ÷å íі âàìè âіäìіííîñòі?
7. Íàçâіòü îçíàêè ïî äі"á íî ñ-

òі òà âіäìіííîñòі ìіæ íàìè 

і"÷ëåíèñòîíîãèìè.

8. Îïèøіòü ðіçíèöþ ìіæ 

 іíñòèíêòàìè òà óìîâíèìè 

ðåô ëåêñàìè, íà âå äіòü їõ 
ïðè êëà äè ó âіäîìèõ âàì 

òâà ðèí.

 Спробуйте відповісти
9. Ðîçãëÿíüòå ìàë. 20.11. ×è 

çíàéîìі âàì çîáðàæåíі íà 

íіé òâà ðè íè? Íàçâіòü òèïè 

âçà є"ìèí, â ÿêі âîíè ìî æóòü 

âñòó ïà òè. Ïîáóäóéòå ñõå ìè 

ëà í öþ æ êіâ æèâëåííÿ â åêî-

ñè ñ òå ìі, çî áðà æå íіé íà ìà-

ëþ í êó.

Ïîðîæíèíà òіëà ÷ëå íè ñ òî íî ãèõ

Ïîðîæíèíà òіëà ÷ëå íè ñ òî íî ãèõ âòðà÷àє îïîðíó ôóíê-

öіþ. Âòîðèííà ïî ðî æ íè íà ó ïðîöåñі åì á ðі"î íà ëü íî ãî 

ðîç âè ò êó çëèâàєòüñÿ ç ïå ð âèí íîþ, óòâîðþþ÷è çìі"øà íó 

ïî ðî æ íè íó. ßêùî áóòè òî ÷ íè ìè, òðåáà âіäçíà÷èòè, ùî 

â íåçàìêíåíіé êðî âî íî ñ íіé ñè ñ òå ìі ÷ëå íè ñ òî íî ãèõ òå÷å 

íå êðîâ, à ãåìîëіìôà — ñóìіø êðîâі òà ïîðîæ íèííîї 
ðі"äè íè, òîáòî çàñòîñóâàííÿ ïîíÿòòÿ «êðîâ» ó öüî ìó ðàçі 
є"äåùî óìî â íèì.

Òðèëîáіòè é ðàêîñêîðïіîíè

Íàéäàâíіøі ïðåäñòàâíèêè òèïó ×ëåíèñòîíîãі íà ëå æà-

ëè äî êëàñіâ Ðàêîïîäіáíі" òà Òðèëîáіòè.  Ðàêîïîäіáíі 
ïî øè ðåíі é íèíі, òîäі ÿê òðèëîáіòè іñíóâàëè ëèøå 

20.11. Ìàëþíîê

äî çà âäàí íÿ 9

20.13. Ó ðàçі íåáåçïåêè 

(íàïðèêëàä, ïðè íàïàäі 
 ðàêîñêîðïіîíà) òðèëîáіòè 
çãî ð òà ëè ñÿ â êëóáîê

20.14. Ñâîãî ÷àñó ðà êî ñêîð-

ïі"î íè áóëè íàé íå áå ç ïå ÷ íі"øè-

ìè õèæàêàìè!

20.15. Âçà є"ìî çâ’ÿ çîê 

ìіæ îêðåìèìè îçíà êà-

ìè òèïó ×ëå íè ñ òî íî ãі

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

â ïàëåîçîéñüêó åðó. Âîíè ìàëè ïîäіëåíå íà òðè ÷à ñ-

òè íè òіëî çàâäîâæêè 1–80 ñì (20.12). Îïèñàíî  ïîíàä 

10 000 їõ âèäіâ. Áі"ëü øіñòü òðèëîáèòіâ ïîâçàëà ïî äíó, 

àëå äå ÿêі ç íèõ ðèëèñÿ â ìóëі àáî ïëàâàëè â òîâùі 
âîäè (20.13).

Ìîæëèâî, âіä ÿêèõîñü òðèëîáіòіâ ó êåìáðіéñüêîìó 

ïå ðі"îäі âèíèêëè Ðàêîñêîðïіîíè (20.14), ÿêі íàëåæàòü äî 

êëà ñó Ìåðîñòîìîâі. Âîíè ñÿãàëè 2 ì ó äî â æè íó і áóëè 

íàé êðó ï íі"øè ìè ÷ëåíèñòîíîãèìè çà âñþ іñ òî ðіþ іñ íó âàí-
íÿ öüîãî òèïó! Їõíі ðåøòêè âіäîìі âіä êå ì á ðіé ñü êî ãî ïå-

ðі"îäó äî ñèëóðіéñüêîãî. Ó ñè ëó ðіé ñü êî ìó  ïåðіîäі âіä ðà-

êî ñêîð ïі"î íіâ âèíèêëè ñêîðïіîíè, ÿêі ç êàì’ÿíîâó ãіëüíîãî 

ïåðіîäó ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèò òÿ íà ñó õî äî ëі.

Îçíàêè ÷ëåíèñòîíîãèõ

×è ìîãëè õàðàêòåðíі îçíàêè ðіçíèõ ãðóï (íà ïðè êëàä, 

ìîëþñêіâ òà ÷ëåíèñòîíîãèõ) «ïåðåìіøàòèñÿ» â õîäі 
åâî ëþ öії? Íі, öüîãî íå ìîãëî ñòàòèñÿ, îñêіëüêè îçíàêè 

áóäü-ÿêîї êðóïíîї ãðóïè òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. Âîíè 

çóìîâëåíі ñïåöèôі÷íèì ñïîñîáîì æèòòÿ äàíîї ãðóïè, її 
åâîëþöіéíèì ïîõîäæåííÿì òà çàãàëüíèìè îñî á ëè âî ñ òÿ-

ìè áóäîâè é æèòòєäіÿëüíîñòі òâàðèí. Ïðèêëàäîì  ìîæóòü 

áóòè îçíàêè ÷ëåíèñòîíîãèõ, ïðî ÿêі éäåòüñÿ ó öüî ìó 

ïàðàãðàôі (20.15). 
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî êîëè íà ÿêіéñü ïëàíåòі іñíóє 

æèòòÿ, ïîäіáíå çà ñâîїìè ïåðâèííèìè îçíà êà ìè äî íà-

øî ãî, òî òàì òàêîæ ìàëè ç’ÿâèòèñÿ ÷ëå íè ñ òî íî ãі é іíøі 
âіäîìі íàì ãðóïè òâàðèí. Áіëüøå òîãî, öі"ë êîì іìî âі"ð íî, 

ùî é íà íàøіé ïëàíåòі ÷ëåíèñòîíîãі (ÿê і"іíøі âà æ ëè âі 
ãðóïè) âè íè êà ëè íåîäíîðàçîâî — íå çà ëå æ íè ìè åâî ëþ-

öіé íè ìè ãіëêàìè!

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

20.12. Îêàì’ÿíіëèé òðè ëî áіò

§ 20. Òèï ×ëåíèñòîíîãі
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21.8. Êóáèíñüêèé ðàê 

—  áëèçüêèé ðîäè÷ íàøèõ 

 ðі÷êîâèõ ðàêіâ

21.7. Âàðåíі ðàêè íà áó âà þòü 

÷åðâîíîãî êîëüîðó

21.5. Çîâíіøíÿ áóäîâà 

 øèðîêîïàëîãî ðàêà

21.6. Âíóòðіøíÿ áóäîâà 

ñàì êè ðі÷êîâîãî ðàêà

§ 21. Êëàñ Ðàêîïîäіáíі§ 21. Êëàñ Ðàêîïîäіáíі

Ðіçíîìàíіòíіñòü ðàêîïîäіáíèõ

Перші членистоногі виникли в морях. Бі ль шість 
представників кла су Ра ко по ді б ні зберегли во д ний 
спосіб життя і заселили практично всі водойми на-
шої пла не ти (21.1). Лише деякі види їх живуть на 
су хо долі. Звичайно ра ко по ді б ні — не ве ли кі тва ри ни, 
ба га то які з них завдовжки менші за міліметр.  Проте 
че рез свою чи се ль ність вони ві ді гра ють важли ву роль 
у водних еко си с те мах. Зустрічаються до сить великі 
ракоподібні: від стань між роз ве де ни ми в боки кі н ця-
ми ніг до в го ру ко го краба може перебіль шувати 3 м 
(21.2). Іно ді пред ста в ни ки цьо го  класу зда т ні жи ви-
ти ся навіть хре бе т ни ми тва ри на ми (21.3)!

Характерною ознакою ракоподібних є дихання 
за допомогою зябер та на яв ність двох пар ву си ків. 
Сьогодні відомо близько 45 000 видів  ракоподібних.

Ðі÷êîâі ðàêè

Ми ознайомимося з ракоподібними на  прикладі 
добре відомих річкових раків. 

Із річкових раків України найпоширеніші до в-
го па лий та широкопалий раки (21.4, 21.5). Ці два 
види — конкуренти, які суперничають за їжу та 
мі с ця іс ну ван ня. Довгопалий рак, більш пло дю чий 
та ви три ва лий, поступово ви ті с няє ши ро ко па ло го. 
Широ копалого рака за не се но до Червоної кни ги 
Укра ї ни.

З яких відділів складається тіло  членистоногих? 
Знайдіть їх у рака.

Як у більшості членистоногих, тіло рака скла да-
єть ся із голови, грудей та черевця (21.5). На го ло ві 
розташовані рот, ротові органи та органи чут тя, на 
грудях — ходильні ноги, на черевці — че ре в ні ні ж-
ки та хво с то вий пла вець. Ззовні межа між  головою 
та грудями не дуже по мі т на, оскі ль ки ці від ді ли 

тіла вкри ті зве р ху і з боків осо б ли вою хі ти но вою 
скла д кою — ка ра па к сом. Ка ра пакс за хи щає тіло і 
спря мо вує стру мінь води, який оми ває роз та шо ва ні 
під ним зябра (21.6). 

З чим пов’язане прислів’я «червоний як рак»?
Живі раки бурі, але барвник, яким про со че ний 

їхній панцир, нестійкий до високої те м пе ра ту ри. 
Тому варені раки — червоні (21.7). Інші види ра ків 
мо жуть відрізнятися за кольором (21.8, 21.9).

Річкові раки живуть у прісних водоймах з чи с тою 
водою. Це донні тварини. День вони звичайно про-
во дять у схованках (у норах, під ко ря га ми), а вночі 
ви хо дять на пошуки поживи. Жи в лять ся раки во до ро-
с тя ми, дрібними без х ре бе т ни ми, ре ш т ка ми ме р т вих 
тварин. Шукати їжу їм до по ма га ють спря мо ва ні 
вперед довгі та короткі ву си ки, які зав жди пе ре бу ва-
ють у русі. Довгі ву си ки — орган до ти ку, а ко ро т кі 
(у рі ч ко вих раків вони роз дво є ні) — нюху. Скла д ні 
очі (при бли з но 3000 про с тих вічок) розташо вані на 
стеблинках і здат ні по ве р та ти ся в рі з ні боки. 

Чи правда, що рак звичайно задкує?
У пошуках їжі рак прямує уперед на чотирьох 

па рах грудних ходильних ніг. Але коли його щось 
злякало, він пливе задом уперед завдяки по ту ж ним 
змахам хво с то во го пла в ця, який загрібає воду під 
черевце. Перша пара грудних ніг не бере уча с ті у 
пе ре су ван ні. Вона спрямована уперед, збі ль ше на і 
несе на собі клешні.

Здобич рак хватає клешнями і направляє до рота, 
розташованого знизу голови і оточеного ро то ви ми 

21.1. Íå âñі ðàêîïîäіáíі 
 ïîäіáíі äî ðàêіâ

21.2. Äîâãîðóêèé êðàá ó âіò -
ðèíі ìóçåþ

21.3. Êðàá ñïіéìàâ ÷å ðå ïà-

øå íÿ

21.4. Äîâãîïàëèé ðàê. Ðі"÷ êî-

âі ðàêè ñÿãàþòü 15–20 ñì 

âіä ãîëîâè äî õâî ñ òî âî ãî 

ïëà â öÿ
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21.12. ×åðåâöÿ ñàìêè (âè ä íî 

іêðó) і ñàìöÿ ðі÷êîâèõ ðàêіâ 
(âèä çíèçó). ×åðåâöå ñàìêè 

øèðøå, íіæ ó ñàìöÿ

21.9. Îìàð — êðóïíіøèé 

ìîð ñü êèé ðîäè÷ ðі÷êîâèõ 

 ðàêіâ. Äîâæèíà äåÿêіõ âèäіâ 
îìàðіâ ñÿãàє 80 ñì!

21.10. Íåðâîâà, òðàâíà òà 

ñòà òå âà ñèñòåìè ðі÷êîâîãî 

ðàêà

21.11. Âèäіëüíà,  êðîâîíîñíà 

òè äèõàëüíà ñèñòåìè ðі"÷ êî-

âî ãî ðàêà

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі § 21. Êëàñ Ðàêîïîäіáíі

органами (перетвореними кі н ці в ка ми) — ще ле па ми 
та ногощелепами. Вони втри му ють та по дрі б ню ють 
їжу.

Áóäîâà ðàêîïîäіáíèõ

Їжа, що опинилася в роті, через глотку та стра во-
хід потрапляє до шлунка. Там вона пе ре ме лю єть ся 
особли  вими пластинами і проціджується крізь щі-
лини, що ведуть до кишки. У кишку від кри ваються 
протоки травної залози. Не пе ре тра в ле ні ре ш т ки їжі 
викидаються через анальний отвір.

Нервова система ракоподібних побудована за 
прин ци пом черевного нервового ланцюжка (21.10). 
У го лові, над глоткою та під нею, лежить «голов ний 
мо зок» — скупчення нервових вуз лів. Від нього по 
че ре в но му боці тягнеться нерво вий  стовбур з ву з ла-
ми в ко ж но му сегменті.

Для чого призначені зябра?
Крізь зябра кисень надходить у кров, а ву г ле ки с-

лий газ — у воду. Кров річкового рака безбарв на, а 
в інших ракоподібних буває і че р во ною, і синьою (за-
ле ж но від кольору речовин, що пе ре но сять ки сень). 
Кровоносна система ра ко по ді б них, як і всіх інших 
чле ни с то но гих, не за мк не на. Кров тече по су ди нах 
і по ро ж ни нах між вну т рі шні ми ор га на ми. Серце 
(су ди на з мускулистими  стінками, яка про ка чує 
через себе кров) міститься  неподалік від зя бер, на 
спин но му боці тіла (21.6, 21.11). Кров при но сить до 
вну т рі шніх органів ки сень і по живні ре чо ви ни, які 
над хо дять із травної си с те ми, і заби рає ву г ле ки с лий 
газ та продукти об мі ну.  Продукти обміну ви во дять ся 
з кро ві ор га на ми ви ді лен ня — зеленими за ло за ми, 
які зна хо дять ся біля ос но ви довгих ву си ків.

Майже всі ракоподібні роздільностатеві і ма ють 
зовнішнє запліднення. У річкових раків пря мий 
роз ви ток, тобто з яйця виходить маля, схоже на до-
рослу особину. Черевні ніжки самок  слугують для 

прикріплення і пе ре не сен ня ікри (21.12) та ран ньої 
молоді (21.13).

Річкових раків уживають в їжу. Іноді їх ви ро-
щу ють у ставкових го с по дар с т вах. Але промисел 
ра ків тепер незначний. На жаль, через різні при чи-
ни їх чи се ль ність значно скоротилась. Річ у тім, що 
раки до сить чу т ливі до за бру д нен ня води. Отруй ні 
ви ки ди під при ємств до водойм часто спри чи ня ють 
ма со ву за ги бель цих тварин. Чималої шко ди за вдає 
й ви лов мо ло дих, дрібних раків.  Молодь не всти гає 
вирости і дати потомство, через що раки можуть 
взагалі зникнути.

Линяють раки двічі на рік. Вони найбільш 
ураз ливі під час виношування ікри та першого 
ли нян ня (з початку квітня до кі н ця травня), а та-
кож у період другого линяння (з кінця сер п ня до 
кі н ця ве ре с ня). У ці періоди лов раків  заборонений.

Чому, на вашу думку, раки найуразливіші саме 
у згадані періоди?

 Головне в параграфі
1. Клас Ракоподібні налічує близько 45 000 видів, більшість яких веде во д ний 
спосіб життя.
2. На голові ракоподібних розташовані дві пари вусиків — довгі й короткі.
3. Дихають ракоподібні за допомогою зябер, що знаходяться біля основи ходиль-
них ніг.

 Головні поняття: клішні; короткі й довгі ву си ки; карапакс.
 Тест-контроль

1. Âçàєìèíè ìіæ øèðîêîïàëèì òà äîâãîïàëèì ðàêàìè: à) êîíêóðåíöіÿ; á) ïàðàçèòèçì; 

â) ïðè ÿòå ëþ âàí íÿ; ã) âîíè íå çóñòðі÷àþòüñÿ.

2. Ôóíêöії êîðîòêèõ âóñèêіâ: à) äîòèê; á) çіð; â) íþõ; ã) ñëóõ; ä) ðіâíîâàãà.

3. Ùåëåïè é íîãîùåëåïè — öå: à) ïåðåòâîðåíі êі"í öі"â êè; á) ðîòîâі îðãàíè; â) îðãàíè, 

ðîçòàøîâàíі íà ãî ëî âі; ã) îðãàíè, ïðèçíà÷åíі äëÿ óòðèìàííÿ òà ïî äðі"á íåí íÿ їæі.
4. Îðãàí âèäіëåííÿ ðі÷êîâîãî ðàêà: à) íèðêè; á) çåëåíà çàëîçà; â) ÷åðâîíà çàëîçà; 

ã) íî ãî ùå ëå ïè; ä) âóñèêè.

 Завдання
5. Ùî і ÿêèìè êіíöіâêàìè çäàòåí ðîáèòè ðàê?

6. ßêі îðãàíè ÷óòòÿ â ðі÷êîâèõ ðàêіâ? ×îìó â ðàêà î÷і íà ñòåáëèíêàõ, à ó íàñ — íі?
7. Ùî òàêå êàðàïàêñ і íàâіùî âіí ïîòðіáåí ðàêó?

8. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ çàìêíåíà êðîâîíîñíà ñèñòåìà âіä íåçàìêíåíîї?

 Спробуйте відповісти
9. Ðàêè — êîðèñíі òâàðèíè, ÿêі î÷èùóþòü âîäîéìè âіä ìåðòâèõ ðîñëèí і òâàðèí. Âîíè 

їñòіâíі і äóæå ñìà ÷ íі. Ñïðîáóéòå çàïðîïîíóâàòè çàõîäè ùîäî їõ îõîðîíè. ßê ìî æ íà 

âèëîâëþâàòè ðàêіâ, íå çíèæóþ÷è їõ ÷èñåëüíîñòі?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 6. Çîâíіøíÿ áóäîâà ðі÷êîâîãî ðàêà
Ìåòà: îçíàéîìèòèñÿ ç áóäîâîþ ðàêîïîäіáíèõ íà ïðèêëàäі ðі÷êîâîãî ðàêà.
Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ïðåïàðóâàëüíà âàííî÷êà, ïіíöåò, ïðåïàðóâàëüíà ãîëêà, ëóïà, ôі"ê ñî âà íі 

ðі÷êîâі ðàêè.

21.13. Äåÿêèé ÷àñ ïіñëÿ âè-
ëó ï ëåí íÿ ìîëîäü ðі÷êîâèõ 

ðà êіâ âèñèòü íà ÷åðåâíèõ 

íіæ êàõ ñà ì êè
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Õіä ðîáîòè. Ðîçäèâіòüñÿ çî â íі"ø íþ áóäîâó ðàêà. Çíàé äіòü âіä äі"ëè éîãî òіëà, êàðàïàêñ,  õâîñòîâèé 

ïëàâåöü. Çíàé äіòü îðãàíè ÷óòòÿ. Ïî ðі"â íÿé òå ðіçíі òèïè êіíöіâîê ðàêà. Çà ìà ëþé òå ðàêà, 

çðî áіòü íåîáõіäíі ïіä ïè ñè. ßê ïðè ñòî ñî âà íèé ðàê äî ñâîãî ñïîñîáó æèòòÿ? ßêі ðèñè äî âî-

äÿòü íà ëå æ íіñòü ðàêà äî òèïó ×ëåíèñòîíîãі?

Ðàêè-ñàìіòíèêè
Îäíі ç íàéäèâîâèæíіøèõ ïðåä ñòà â íè êіâ ðÿäó Äå ñÿ-

òè íî ãі ðàêîïîäіáíі"(äî ÿêîãî âіä íî ñÿòü ñÿ é ðі÷êîâі ðà-

êè) — ðàêè-ñà ìі"ò íè êè (21.14). Їõíє íå ñè ìå ò ðè ÷ íå  ÷åðåâöå 

ïî çáà â ëå íå ìіöíèõ ïîêðèâіâ. Òîìó âîíî çà çâè ÷àé çà õî-

âà íå â ïî ðî æ íþ ÷å ðå ïà ø êó ÷å ðå âî íî ãî ãî ìî ëþ ñ êà. Â 

ìіðó ðîñòó ðàêà-ñà ìі"ò íè êà ÷åðåïàøêà ñòàє äëÿ íüîãî 

òі"ñ íîþ. Òîäі ðàê íå ìîâ áè «ëèíÿє» — ðîç øó êóє іíøó 

ïî ðî æ íþ ÷å ðå ïà ø êó і îñå ëÿ єòü ñÿ â íіé.
Äëÿ çàõèñòó òà ìàñêóâàííÿ ðàêè-ñàìіòíèêè ìîæóòü 

ðîç ìі"ùà òè íà ñâîїõ ÷åðåïàøêàõ ãóáîê àáî àêòèíіé 
(21.15). Òàêå ñïіâæèòòÿ âèãіäíå îáîì ñòîðîíàì.  Ðàê-

ñàìіòíèê ïå ðå áó âàє ïіä çàõèñòîì àêòèíії, ÿêà ìàє "æàëêі 
êëі"òè íè, à âîíà æèâèòüñÿ ðåøò êà ìè éîãî ðàöіîíó. 

 Çìіíþþ÷è ÷å ðå ïà ø êó, ðàê-ñà ìі"ò íèê ïå ðå ñà äæóє àê òè íіþ 

íà ñâîє íîâå æèòëî.

§ 22. Ðіçíîìàíіòíіñòü ðà êî ïî äі"á íèõ

Ðÿä Äåñÿòèíîãі ðàêîïîäіáíі

Знайомі нам річкові раки належать до ряду 
 Десятиногі ракоподібні, що складається з понад 
10 000 видів. До цього ряду входять найкрупні-
ші та ево лю цій но най до с ко на лі ші представники 
 ракоподібних. Більшість десятиногих —  мешканці 
мо рів. На від мі ну від рі ч ко вих раків, вони зви чай но 
про хо дять у своєму роз ви т ку стадію плаваю чої ли-
чи н ки (22.1). Це ста дія роз се лен ня, що  допомагає 
тва ри нам осво ю ва ти нові місця  існування.  Морські 
те чії переносять ли чи н ку на від ста ні, які не зда т ні 
подолати дорослі тварини.

До десятиногих належать раки, креветки, раки-
самітники та краби. Усі вони відрізняються за  фор-

22.2. Òðîïі÷íà êðåâåòêà 

 ñèäèòü íà ùóïàëüöÿõ êè ø êî-

âî ïî ðî æ íèí íîї òâàðèíè

22.5. Çíàäíі êðàáè, ùî æè-

âóòü íà òðîïі÷íèõ ìîðñüêèõ 

ïëÿæàõ, ìàþòü êëåø íі ðі"ç-
íî ãî ðîçìіðó. Ðîçìàõóþ÷è 

âå ëè êîþ êëåø íåþ, ñàìåöü 

êëè÷å äî ñåáå ñàìêó

22.4. Îñòàííÿ ïàðà íіã  êðàáà-

ïëàâóíöÿ ïðè ñòî ñî âà íà äî 

ïëàâàííÿ

22.6 Ëàíãóñò

§ 22. Ðіçíîìàíіòíіñòü ðàêîïîäіáíèõÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

мою черевця. Кре ве т ки мають сплощене з  боків 
че ре в це (22.2). У раків воно витягнуте та  розширене 
(22.3). Раки-са мі т ни ки (21.14) хо ва ють м’яке неси-
метричне черевце в порожні че ре па ш ки мо лю с ків. 
Тіло кра бів широке й ко ро т ке, а ма ле нь ке че ре в це 
підігнуте під карапакс (22.4, 22.5).

Багато які десятиногі мають промислове зна чен-
ня. Це великі раки — омари (21.9) й ла н гу с ти (22.6), 
деякі краби та креветки. Омари, що  сягають 37 см 
завдовжки, зрідка трапляються у Чо р но му морі, біля 
берегів Туреччини. На Да ле ко му Сході добувають 
кам ча т сь ко го «краба» (22.7). Як це не дивно, він є 
родичем не крабів, а раків-саміт ників, оскі ль ки має 
несиметричне че ре в це.

Через надмірне ви ло в лю ван ня та забруднення 
води чисельність багатьох де ся ти но гих  знижується, 
і вони потребують ретельної охорони.

Ïëàíêòîííі ðàêîïîäіáíі

Чимало ракоподібних ведуть планктонний спо сіб 
жит тя. Так, близько 90% мор сь ких пла н к тон них 
ба га то клі тин них тварин — ракоподібні. У пріс них 
во до ймах нашої країни найпоширенішими пла н к-
тон ни ми ра ко по ді б ни ми є дафнії (ряд Гіл ля с то ву сі) 
та циклопи (ряд Ве с ло но гі). З ними добре зна йо мий 
будь-який акваріу міст: ці ра ч ки — чудовий корм 
для риб. 

Розміри дафній 3–5 мм. На голові вони мають 
розгалужені вусики (22.8), одне складне око та одне 
про сте ві ч ко. Їхнє сплощене з боків тіло мі с тить ся у 
про зо рій черепашці. Роз та шо ва ні під че ре па ш кою 
кі н ці в ки невпинно рухаються, утво рю ю чи стру мінь 
води й фільтруючи корм. Жи в лять ся даф нії ба к те-
рі я ми та одноклітинними во до ро с тя ми, очи щу ю чи 
воду.

22.1. Ïëàâàþ÷à ëè÷èíêà 

 äåñÿòèíîãîãî ðà êî ïî äі"á íî ãî

21.15. Íà ÷åðåïàøöі, ÿêó çàé-
íÿâ öåé ðàê-ñà ìі"ò íèê іç Ñå-

ðåä çåì íî ãî ìîðÿ,  ñèäÿòü 

äâі àê òè íії

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

21.14. Ðàê-ñàìіòíèê ó ÷å ðå-

ïà ø öі ðàïàíè òà áåç ÷åðå-

ïàø êè. Çâåðõó íà  ÷åðåïàøöі 
âè ä íî âàïíÿíó òðó áî ÷êó ñè-

äÿ ÷î ãî áà ãà òî ùå òè í êî âî ãî 

÷åðâ’ÿêà

22.3. Îäèí іç ìîðñüêèõ  ðàêіâ 
(ðàê-âåäìіäü)
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22.8. ×àñòî çìàõóþ÷è âó-

ñè êà ìè, äàôíії ïëàâàþòü 

ðіçêè ìè ðèâêàìè. Çà öå їõ 
 іíîäі íà çè âà þòü âîäíèìè 

áëî õàìè

22.9. Ñàìêà öèêëîïà. 

Ç áî êіâ її òіëà âèäíî äâà 

ÿéöåâèõ ìіøêè

22.10. Áîêîïëàâ

§ 22. Ðіçíîìàíіòíіñòü ðàêîïîäіáíèõÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

Протягом усього літа в наших водоймах ме ш-
ка ють тіль ки самки дафній. Вони відклада ють 
незаплі днені яйця, з яких розвиваються нові са м ки. 
Восе ни, коли умови життя по гі р шу ють ся, даф нії 
від кла да ють яйця, з яких виходять самці.  Потім 
са м ки продукують особливі спочиваючі яйця, що за-
плі д ню ють ся самцями. За плі д не ні яйця зи му ють на 
дні водойм. Навесні із них виводяться са м ки, яким 
для розмноження не потрібні самці.

Як ви гадаете, з чим по в’я за на назва  циклопів?
На відміну від дафній, циклопи (22.9) мають 

тіль ки одне просте вічко. Вони підстрибують у воді 
за до по мо гою грудних кінцівок, а потім ширяють у 
її товщі на своїх розгалужених вусиках.

Попри невеликі розміри, циклопи — здебільшо го 
хи жа ки. Вони мо жуть бути не тільки ко р мом для 
риб, а й їхніми харчовими кон ку ре н та ми!  Циклопи 
по їда ють навіть крупніших за них тва рин: ма ло ще-
ти н ко вих червів, личинок ко ма рів та ін. Ве ли кі ци-
к ло пи здатні нападати на ли чи нок не ве ли ких риб і 
земноводних.

Циклопи є проміжними хазяями деяких па ра-
зи тів людини (наприклад, стьожака широкого, 
12.13). Багато які ве с ло но гі раки пе ре йш ли до 
 паразитичного способу життя.

Áіëÿ êðàéêè âîäè

У заростях водних рослин, біля бе ре га  прісних та 
со ло них водойм, живе ба га то ра ко по ді б них. Чима ло 
з них належать до рядів Різноногі та Рі в но но гі. 

Найвідоміші пред ста в ни ки різноногих — боко-
плави (22.10). Це сплощені з боків ра ко по ді б ні, що 
на се ля ють усі глибини водойм. Однак най по мі т ні ші 
вони поблизу берега, на обмілині, де не мо жуть по ве р-
ну ти ся спиною догори і змушені пла ва ти на боці. На 
су хо долі бо ко п ла ви вміють до сить спри т но стрибати, 
але від води не від да ля ють ся. Бо ко п ла ви все їд ні та 
є ва ж ли вим ко р мом для ба га тьох риб.

На відміну від різноногих, рівноногі сплощені 
у спин но-черевному напрямку. Вони мешкають 
у мо рях (22.11), прісних водах і навіть на су хо до лі. 
Су хо пу т ні рі в но ногі — добре відомі нам мо к ри ці 
(22.12).

За яку особливість мо к ри ці дістали свою  назву?
Мокриці населяють най рі з но ма ні т ні ші місця (від 

лісів до пустель), але від да ють перевагу вологим схо  ван-
кам. Дихають вони і за допомогою зя бер, і зав дяки 
спе ціальним тру б ча с тим за гли б лен ням кутику ли, 

де відбувається га зо об мін. Гор би ки на па н ци рі ба-
гатьох мо к риць утво рю ють щось по ді б не до во до про-
во ду: якщо мокриця до то р к неть ся до кра п лі роси, 
ця кра п ля втягнеться в ка на ль ці і до те че до зябер.

Живляться мокриці гни ю чи ми рослинами, ли-
шай ни ка ми, цвіллю. Пе ре ро б ля ю чи різні ре ш т ки, 
вони бе руть участь в утво рен ні ґрунту.

Íåäîâãå æèòòÿ â êàëþæàõ

Після весняних та літніх дощів у не ве ли ких 
за гли б лен нях грунту утво рю ють ся ка лю жі. Че рез 
кі ль ка днів вони висихають, але за цей час в них 
про хо дить весь цикл життя дивовижних ра ко по ді б-
них —  представників рядів Зя б ро но гі, (21.1, 22.13) 
та Щит ні (22.14). Яйця їх по ко ять ся у ґрун ті, 
поки його не заллє вода. Вони роз но сять ся ві т ром, 
не бо ять ся ні посухи, ні мо ро зу. За ко ро т кий час, 
поки стоїть калюжа, ра ч ки всти га ють ви й ти з яєць, 
ви ро с ти й за ли ши ти яйця, що че ка ти муть до щів у 
на сту п но му році. Жи в лять ся ці тва ри ни рі з но ма ні-
т ни ми рештками від ме р лих ор га ні з мів, ба к те рі я ми 
та во до ро с тя ми.

Один із поширених у нас видів щитнів (22.14) 
відомий ще з тріасового пе рі оду. За 200 мі льо нів 
років цей вид зовсім не змі ни в ся!

Більшість видів зяброногів, поширених у  нашій 
країні, за не се но до Че р во ної книги. Чому, з ва шо го 
по гля ду, вони осо б ли во вразливі до змін до вкіл ля, 
спри чи не них діяльністю лю ди ни?

 Головне в параграфі
1. До ряду Десятиногі належать раки, кре ве т ки, 
раки-самітники та краби. Де які з них є об’єк тами 
промислу.
2. До рядів Гіллястовусі та Веслоногі належать по-
ширені планктонні рачки, які є важливим ко р мом 
для риб.
3. Мокриці, що належать до ряду Рівноногі, жи вуть 
у вологих місцях  суходолу.

 Тест-контроль
1. Íåâåëè÷êå ÷åðåâöå, ïіäіãíóòå ïіä êàðàïàêñ, ìàþòü: à) îìàðè; á) ðàêè-ñàìіòíèêè; â) êðà-
áè; ã) êðåâåòêè; ä) ðàêè; å) ìîêðèöі.
2. Êàì÷àòñüêèé «êðàá»: à) є îá’єêòîì ïðîìèñëó; á) ìàє 10 íіã; â) є òèïîâèì êðàáîì; 
ã) áëèçüêèé ðîäè÷ ðàêіâ-ñàìіòíèêіâ; ä) õîâàє ÷åðåâöå â ïîðîæíі ÷åðåïàøêè; å) ìàє íå-
ñè ìå ò ðè ÷ íå ÷åðåâöå.
3. Æèâèòèñÿ áіëüøèìè çà íèõ òâàðèíàìè ìîæóòü: à) ìîðñüêі ðі"â íî íî ãі ðàêîïîäіáíі; 
á) äàôíії; â) ìî ê ðè öі; ã) öèêëîïè; ä) ùèòíі.
4. Ñêіëüêè ïîêîëіíü çìіíèëîñÿ ó âèäó ùèòíіâ, ùî їñíóє ç òðіàñîâîãî ïåðіîäó: à) 100 000; 

á) 200 000 000; â) 500 000 000; ã)1 000 000 000?

22.7. Ïàðà êàì÷àòñüêèõ 

«êðà áіâ»

22.12. Ìîêðèöÿ

22.13. Çÿáðîíîãі

2 2 . 1 4 .  Ùè ò å í ü ,  æè â å 

 âèêîïíå!

22.11. Ìîðñüêèé ðі"â íî íî ãèé 

ðà÷îê íàïàâ íà íåðåїñà
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Çà êіí ÷ó єòü ñÿ âîíî äî â ãèì 

âі"ñ ò ðÿì. Âіä êëà äà òè ÿéöÿ 

ìå ÷î õâî ñ òè âè õî äÿòü íà 

áå ðåã, äî ñìó ãè ïðè ïëè âіâ 
і âіä ïëè âіâ (22.18).

Íàéáëèæ÷ і ðîäè÷ і 
 ìå÷îõâîñòіâ — âè ìå ð ëі 
ðà êî ñêîð ïі"î íè (20.14), 

ç ÿêè ìè їõ ïî єä íó þòü 

ó êëàñ Ìå ðî ñ òî ìî âі. 
Ç åâî ëþ öіé íîї òî÷êè  çî ðó 

ìå ÷î õâî ñ òè öі"êà âі òèì, 

ùî íà ãà äó þòü ïðåä êіâ 
ïà âó êî ïî äі"á íèõ.

§ 23. Êëàñ Ïàâóêîïîäіáíі

Ïàâóêîïîäіáíі

На відміну від ра ко по ді б них, майже всі 75 000 ви-
дів класу Па ву ко по ді б ні є ме ш ка н ця ми су хо до лу. 

Павукоподібні — гру па, до якої входять дуже 
несхожі тварини (23.1). Що їх об’єднує?

Головні зовнішні ознаки цих тварин — від су т ність 
ву си ків та складних (фа се т ко вих) глаз. Най імо ві р ні-
ше, предки павукоподібних були ри ю чи ми тва ри на ми 
і втра ти ли ці органи, як непотрібні. Го ло ва і гру ди 
у па ву ко по ді б них зли ли ся в голово груди. Гру д ні 
кі н ці в ки на бли зи ли ся до го ло ви та рота. Пе р ша 
пара хо ди ль них ніг пе ре тво ри ла ся на хе лі це ри (кле-
ш ньо ву си ки), які до по ма га ють утри му ва ти здо бич 
(23.2). Друга пара ніг ча с т ко во взя ла на себе функ ції 
зни к лих вусиків, при сто су ва ла ся до по шу ку здо би чі 
і пе ре тво ри лась на пе ди па ль пи (но го щу па ль ця).

 Завдання
5. ßêå çíà÷åííÿ äëÿ ìîðñüêèõ ðàêîïîäіáíèõ ìàє ðîç âè òîê çі ñòàäієþ ïëà í ê òîí íîї 
 ëè÷èíêè?
6. ßêі îçíàêè áóäîâè ðàêîïîäіáíèõ ïîâ’ÿçàíі ç òèì, ùî áіëüøіñòü їõ ïðåäñòàâíèêіâ 
æèâóòü ó âîäі?
7. Îïèøіòü ðîçìàїòòÿ ñïîñîáіâ æèòòÿ ðàêîïîäіáíèõ.
8. ßêå çíà÷åííÿ äëÿ âîäíèõ åêîñèñòåì ìàþòü ðà êî ïî äі"á íі?

 Спробуйте відповісти
9. Ó íåâåëèêіé âîäîéìі є âîäîðîñòі, äàôíії, öèêëîïè (äåÿêі"— çі ñòüîæàêàìè), ÷åðâè, ëè-

÷è í êè êîìàðіâ, ðі"÷ êî âі ðàêè, ìàëüêè ðèá, äîðîñëі ðèáè — õèæі òà ðîñëèíî їäíі, à òàêîæ  

ìî ëþ ñ êè. Äî âîäîéìè ïðèõîäÿòü ðè áà ë êè. Ñïðî áóé òå íàìàëþâàòè ñõåìó, çà çíà ÷è â øè 

íà íіé, õòî êèì æèâèòüñÿ.

Âóñîíîãi ðàêîïîäiáíi

Äåÿêi ðàêîïîäiáíi, ùî íàëåæàòü äî ãðóïè âóñî íîãèõ 

(22.15), ïåðåéøëè äî ñèäÿ÷îãî ñïîñîáó æèòòÿ. ×åðåç 

öå їõíіé çîâíіøíіé âèãëÿä òàê çìiíèâñÿ, ùî â íèõ  âàæêî 

âïiçíàòè ïðåä ñòà â íèêiâ ñâîãî êëàñó. Ïåðåäíÿ ÷àñòè íà ãî-

ëî âè ïå ðå òâî ðè ëà ñÿ íà îðãàí ïðè êðiïëåííÿ. Ó ìîð ñü êèõ 

æîëóäіâ öå øè ðî êà ïiäîøâà, à â ìîð ñü êèõ êà ÷å ÷îê — ñòå-

áå ëü öå. Їõíє òіëî çàõèùåíå ÷å ðå ïà ø êîþ, ùî ñêëà äà єòü ñÿ 
ç âà ï íÿ íèõ ïëàñòèíîê. Іç ÷åðåïàø êè âè ñòðîìëþþòüñÿ 

÷åðåâíi íiæêè, ÿêi çàãðiáàþòü òà ôiëüòðóþòü âîäó. Ó 

ðàçі íåáåçïåêè òâà ðè íà õîâàєòüñÿ â ÷å ðå ïàøöi òà çà-

êðè âàє ñòóëêè.
Âóñîíîãi — âàæëèâà ÷àñòèíà áiîëîãi÷íèõ îá ðî ñ òàíü. 

Âîíè ïîñåëÿþòüñÿ íà ïiäâîäíèõ îá’є"ê òàõ, äîí íèõ 

 òâàðèíàõ (ìîëþñêàõ òà ðàêîïîäiáíèõ), êèòàõ (22.16), 

à òà êîæ íà äíè ùàõ êîðàáëiâ. Äî âóñîíîãèõ íàëåæàòü 

 òàêîæ äåÿêі ïàðàçèòè÷íі âèäè.

Êîðîïîїäè

Ðÿä Êîðîïîїäè — íåâåëèêà ãðóïà ïàðàçèòè÷íèõ 

ðà êî ïî äі"á íèõ. Öå ñïëîùåíі ðà÷êè âіä 0,5 äî 30 ñì 

çàâ äîâæêè, ÿêі ïðèêðіïëþþòüñÿ äî øêіðè ðèáè çà äî-

ïî ìî ãîþ ïðè ñî ñ êіâ і ñìîê÷óòü її êðîâ (22.17). ×åðåç 

äå ÿêèé ÷àñ âîíè çà ëè øà þòü ðèáó і æèâóòü ñàìі ïî ñîáі.
Êîðîïîїäè — äóæå ïîøèðåíі çîâíіøíі ïà ðà çè òè ðèá. 

Âîíè æè âóòü ÿê ó ïðіñíіé, òàê і â ñîëîíіé âîäі. Øêîäà, 

ÿêîї âîíè çàâäàþòü ðè áàì, íå äóæå âåëèêà, ïðîòå іíî äі 
êî ðî ïî ї"äè ñïðè÷èíÿþòü çàãèáåëü ìîëîäèõ ðèá.

Ìå÷îõâîñòè

Ìå÷îõâîñòè ç’ÿâ è ëè ñÿ ó ìîðÿõ â îð äî âè öü êî ìó  ïå ðі"î  -

äі, ïî íàä 400 ìіëüéîíіâ ðî êіâ òîìó, і çà öåé ÷àñ ìàé æå 

íå çìіíèëèñü. Ñòðîê іñíóâàííÿ ëþäñòâà —  íåçíà÷íà 

÷à ñ ò êà «âіêó» öèõ òâàðèí. 

Çàðàç çáåðåãëèñÿ ï’ÿòü  âèäіâ ìå ÷î õâî ñ òіâ. Öå ïðè-

äîí íі ÷ëå íè ñ òî íî ãі äî 90 ñì çà âäî â æ êè, ÿêі æèâóòü 

áіëÿ áå ðå ãіâ Àìåðèêè òà Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії. Òіëî їõ 
âêðè òå çâå ð õó ìі"ö íèì ùè òîì, ïіä ÿêèì çíà õî äÿòü ñÿ íîãè. 

22.18. Ìå ÷î õâî ñ òè — îäíі 
ç íàé äàâíіøèõ çà îñî á ëè âî-

ñ òÿ ìè áóäîâè ïðåä ñòà â íè êіâ 
÷ëå íè ñ òî íî ãèõ

22.17. Êîðîïîїä

23.1. Ðіçíі ïàâóêîïîäіáíі

§ 23. Êëàñ ÏàâóêîïîäіáíіÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

23.2. Ó öüîãî ïàâóêà äîáðå 

ïîìіòíі îðãàíè, õàðàêòåðíі 
äëÿ ïàâóêîïîäіáíèõ

22.15. Ìîðñüêèé æîëóäü 

(âãîðі) òà ìîðñüêі êà÷å÷êè 
(âíè çó)

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

22.16. Êèò ãîð áà÷ ïî çáó âà-

єòü ñÿ ìîðñüêèõ æîëóäіâ, 
 âèñòðèáóþ÷è ç âîäè
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23.3. Ëîâ÷à ñіòêà   õðåñòî-

âè êà

23.5. Õðåñòîâèê çàìîòóє 
ñâîþ çäîáè÷ ó ïàâóòèííèé 

êîêîí, à ïîòіì ââîäèòü ó її 
òіëî òðà â íі ñîêè

23.4. Êіíåöü ÷åðåâöÿ ïàâóêà 

ç ïàâóòèííèìè áî ðî äà â êà ìè 

êðó ï íèì ïëàíîì. Òîíêі áіëі 
òÿæі"— òіëüêè-íî óòâîðåíà 

ïàâóòèííà íèòêà

23.6. Âíóòðіøíÿ áóäîâà  ñàì-

êè õðåñòîâèêà

23.8. Áóäîâà çÿáåð âîäíèõ 

÷ëåíèñòîíîãèõ òà ëåãåíü ïà-

âó êî ïî äі"á íèõ (ó ïîðіâíÿííі)

23.10. Ïàâóê, ÿêèé æèâå 

â íî ðі, çàêðèâàє âõіä «ëþ-

êîì» ç îïëå òå íî ãî ïà âó òè-

íîþ  ґðóíòó

23.7. Ëåãåíі ñêîðïіîíà 

§ 23. Êëàñ ÏàâóêîïîäіáíіÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

Ïàâóê õðåñòîâèê

Знайомство з павукоподібними ми почнемо з па ву ка 
хрестовика. Усім нам добре знайомі па ву тин ні сі т ки 
хрестовиків (23.3) та й самі павуки, що ді с та ли свою 
назву через своєрідний малюнок на  черевці. 

Хрестовик плете сітку, витягуючи зі спе ці а-
ль них павутинних бородавок, роз та шо ва них на 
кі н ці че ре в ця (23.4), рідину, що швидко твердне 
на повітрі, — павутину. Сітка натягується у міс-
ці, де часто лі та ють ко ма хи. На опорних ни т ках 
по спі ра лі за крі п ле на клейка нитка, що затримує 
ко мах, тільки-но вони до то р к нуть ся до неї. Павук 
ви сить у середині павутини або ховається з її краю.

Якщо влітку ви знайдете павутину хре с то ви ка, то 
зможете побачити, як він полює. Ки нь те до па ву ти ни 
невелику комаху (комара чи муху). Павук ви бі жить 
зі своєї схованки, спри т но про бі жить па ву ти ною, на-
ки не на жертву па ву тинні ни т ки та вб’є її отруйним 
укусом хеліцер. Потім він ста ран но за го р не здобич 
у па ву тин ний кокон (23.5), ро зі мне її хе лі це ра ми 

і пе ди па ль па ми та введе в неї тра в ний сік. Якщо 
впіймається надто велика  комаха, павук сам обі рве 
частину ниток і  випустить її на волю, аби вона не 
зіпсувала всю  сітку.

Павук дізнається про потрапляння до сітки здо би-
чі, відчувши характерні коливання па ву ти ни. Його 
можна навіть «обдурити», якщо часто та  злег ка ко-
ли ва ти павутину травинкою.

Çîâíіøíÿ áóäîâà ïàâóêіâ

Як у більшості павукоподібних, тіло  хрестовика 
складається з головогрудей та черевця (23.6).

 Головогруди вкриті міцним хі ти но вим щи том. 
Навколо рота розташовані хе лі це ри. На кінцях 
їх є кігтики, з яких ви ді ля єть ся секрет от руй ної 
 залози (23.2). Педипальпи допомагають павукам 
від шу ку ва ти, захоплювати й утримувати здобич. 
Крім того, на головогрудях розташовані чотири пари 
хо ди ль них ніг.

Черевце має пружні покриви. На ньому зна хо-
дять ся статевий та анальний отвори, павутинні бо ро-
да в ки, а також зовнішні отвори органів  дихання.

Òðàâëåííÿ, äèõàííÿ, êðîâîîáіã

Як вам уже відомо, павук вводить у свою здо бич 
тра в ний сік. Коли її внутрішні органи пе ре тра в лять-
ся до на пів рі д ко го стану, він ви смо к тує їх за допомо-
гою гло т ки-насоса. У кишці павука перетрав лення 
їжі про до в жу єть ся за участю тра в ної  залози, що 
запов нює більшу частину че ре в ця. В її клі ти нах 
від бу ва єть ся вну т рі ш ньо клі тин не тра в лен ня і 
всмокту вання поживних речовин. Пе ре ва н та же ні 
непе ретравленими рештками клі ти ни тра в ної за ло-
зи ви хо дять у кишку і ви во дять ся че рез ана ль ний 
отвір.

Органи дихання павукоподібних — легені (23.7) і 
тра хеї. Легені павуків нагадують заглиблені все ре ди-
ну тіла зябра (23.8). Трахеї — це заповнені по ві т рям 
трубочки, що пронизують усе тіло.  Кровоносна сис-
тема павукоподібних незамк нена, се р це зна хо дить ся 
на спинному боці черевця.

Îðãàíè ÷óòòÿ é ïîâåäіíêà

Усе тіло павука, а особливо педипальпи,  вкриті 
численними чутливими волосками (23.2). За їх 
 допомогою павук відчуває найлегші до ти ки, до сить 
гучні звуки і навіть коливання по ві т ря від мухи, що 
пролетіла поблизу. На пе ди па ль пах та на но гах зна-

23.9. Ïіäíÿòі âãîðó ïåäèïàëü-

ïè òà íîãè ïàâóêà, ùî çà õè-

ùà єòü ñÿ, íå òіëüêè ëÿêàþòü 

âî ðîãà, à é ñïðèé ìà þòü 

 äî òè êè, êîëèâàííÿ ïîâіòðÿ 

é çà ïà õè



118 119

ви ла зить на якесь видне місце та ви пу с кає по ві т ру 
па ву тин ну нитку. Коли вона ста не досить до в гою, 
вітер підхопить павутинку з па ву че ням і по не се ку-
дись в інше місце. Па ву ти н ки, що лі та ють «ба би ним 
лі том», — це літальні за со би маленьких па ву ч ків.

 Головне в параграфі
1. Клас Павукоподібні налічує близько 75 000 ви дів 
наземних хижих чле ни с то но гих, тіло яких скла да-
єть ся з головогрудей та черевця.
2. На головогрудях павуків знаходяться чотири 
пари ходильних ніг, а також пе ди па ль пи та хе лі-
це ри. 
3. Павуки здатні виробляти павутину, яку ви ді ля-
ють розташовані у черевці  павутинні    залози.

 Головні поняття: головогруди; хеліцери; пе ди па ль пи; статевий диморфізм.
 Тест-контроль

1. Âі÷îê ó õðåñòîâèêà: à) äâі ïàðè; á) òðè ïàðè; â) ÷î òè ðè ïàðè; ã) ï’ÿòü ïàð.

2. Ôóíêöії, ïîäіáíі äî ôóíêöіé âóñèêіâ, ó ïàâóêіâ âè êî íó þòü: à) õåëіöåðè; á) ïðîñòі âі÷êà; 
â) ñêëàäíі î÷і; ã) õîäèëüíі íîãè; ä) ïåäèïàëüïè.

3. Òèïè òðàâëåííÿ, âëàñòèâі õðåñòîâèêàì: à) çî â íі"ø íє (ïîçà ìåæàìè òіëà); á) ïî ðî æ íèí-

íå (ó ïîðîæíèíі òðà â íîї ñèñòåìè); â) âíóòðіøíüîêëіòèííå.
4. Îðãàíè äèõàííÿ ïàâóêіâ: à) ëåãåíі; á) òðàõåї; â) çÿ á ðà; ã) ïîâåðõíÿ òіëà; ä) âіäñóòíі.

 Завдання
5. ×îìó êëàñ Ïàâóêîïîäіáíі íàëåæèòü äî òèïó ×ëå íè ñ òî íî ãі?
6. Ùî ðîáèòü ïàâóê õåëіöåðàìè?

7. ßêó ðîëü ó æèòòі ïàâóêіâ âіäіãðàє ïàâóòèíà?
8. Íàâåäіòü ïðèêëàäè òâàðèí, äëÿ ÿêèõ є õàðàêòåðíèì ñòà òå âèé äèìîðôіçì.

 Спробуйте відповісти
9. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ òà â ÷îìó ñõîæі ïàâóêîïîäіáíі é ðàêîïîäіáíі? ×îìó ïà âó êî ïî äі"á íі 
îñâîїëè ñóõîäіë, à ðà êî ïî äі"á íі — âîäîéìè?

Âîäíèé ïàâóê ñðіáëÿíêà

Ó ñòîÿ÷èõ âîäîéìàõ Óêðàїíè ÷àñòî òðàïëÿєòüñÿ âîä-

íèé ïà âóê (àáî ñðіáëÿíêà) 12–15 ìì çà âäî â æ êè (23.16). 

Âіí äî á ðå ïëàâàє òà ñïðèòíî áіãàє ïî ïіä âî ä íіé ðî ñ ëèí-

íîñòі. Äèõàє ñðіáëÿíêà ïіä âîäîþ çàâäÿêè çàïàñó ïî âі"ò-
ðÿ, ÿêå çà ëè øà єòü ñÿ ìіæ âî ëî ñ êіâ íà її òіëі. Øàð ïî âі"ò ðÿ 

óòâî ðþє íà òіëі âî ä íî ãî ïàâóêà ñâîє"ðі"ä íèé ñðіáëÿñòèé 

«ñêà ôàíäð». Ñõî âà í êà ñðі"á ëÿ í êè — ïіäâîä íèé êó ïîë ç 

ïà âó òè íè ðîç ìі"ðîì ç íà ïå ð ñ òîê.  Ïàâóê íà ïî â íþє éîãî 

áó ëü áà ø êà ìè ïî âі"ò ðÿ, ÿêі ïðè íî ñèòü ç ïîâåðõíі. Ó êó ïîëі 
ïà âóê âіä ïî ÷è âàє, ïî їäàє "çäîáè÷ (äðіáíèõ âîäíèõ áåç õ-

ðå áå ò íèõ), âіä êëà äàє "ÿéöåâèé êî êîí і íàâіòü çèìóє. 

§ 23. Êëàñ Ïàâóêîïîäіáíі

23.13. Ïîçè øëþáíîãî  òàíêó 

ñàìöÿ ïàâóêà ñòðèáóíà

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

23.14. Ñàìêà (ëіâîðó÷) òà ñà-

ìåöü õðåñòîâèêіâ äå ìîí ñòðó-

þòü ñòàòåâèé äè ìîð ôіçì

хо дять ся ор га ни хі мі ч но го чуття (23.9). У павуків, 
як пра ви ло, вісім про с тих ві чок, а в ін ших па ву ко-
по ді б них їх може бути від двох до два на д ця ти. Зір у 
па ву ко по ді б них слабкий, лише  деякі з них мо жуть  
за 20–30 см побачити  сородича. 

Як у інших членистоногих, нервова система 
 павукоподібних побудована за принципом че ре в но го 
нервового ланцюжка.

Поведінка багатьох павуків досить складна. Вони 
будують павутинні сітки й нори, за сто со ву ють зна-
ря д дя (23.10, 23.11) та піклуються про потомство 
(23.12). Особливо складною є шлюбна поведінка 
павуків (23.13).

Ðîçìíîæåííÿ ïàâóêіâ

Самки павуків набагато більші від самців. Це 
про яв статевого диморфізму — істотних  зовнішніх 
від мін но с тей між особинами різної статі (23.14).

Оскільки всі павуки — хижаки, самці дуже 
ри зикують, наближаючись до самок. Самець по-
пе ре джає самку про своє наближення особливим 
 танком (23.13), іноді приносить їй «шлюбний по да-
ру нок» — убиту комаху в па ву тин но му ко ко ні. По ве-
ді н ка са м ця має істотно відрізнятися від поведін ки 
здобичі, інак ше самка одразу його з’їсть. Коли самка 
під пу с кає самця до себе, він за до по мо гою педипальп 
пе ре но сить свої статеві про ду к ти до її статевого 
отвору. Пі с ля за плі д нен ня у ба га тьох видів самка 
з’їдає са м ця.

Чи корисно для виду те, що самки багатьох 
 павуків з’їдають самців після па ру ван ня?

Запліднені яйця відкладаються у кокон із па ву-
ти ни. Са м ка охороняє кокон і до гля дає його (23.12). 
Деякі павуки виношують на своє му тілі, охо ро ня ють 
та годують маленьких па ву ч ків.

Молоді хрестовики (23.15) недовго лишаються 
там, де з’явилися на світ. Тіль ки-но вони під ро с туть, 
їх мати стане для них загрозою. Ма ле нь кий па ву чок 

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

23.16. Ñðі"á ëÿ í êà

23.12. Ñàìêà ïàâóêà àð ãі"î ïè 

ç ÿé öå âèì êîêîíîì

23.11. Öåé ïàâóê íà êè äó þòü 

ñі"ò êó ç ïàâóòèíè íà ïðî ëі"òà-
þ ÷èõ êîìàõ!

23.15. Ìàëåíüêі õðå ñ òî âè êè, 

ùî âèéøëè ç êîêîíà
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Ðÿä Ïàâóêè

До ряду Павуки належить бли зь ко 35 000 ви дів. 
Більшість павуків плете ло ви ль ні сітки, але чи ма ло 
й таких, що несподівано ха па ють комах із за сі д ки 
(24.1). Майже всі павуки ви ко ри с то ву ють па ву ти ну 
для влаштування схованок та плетіння ко ко нів для 
яєць.

Усі павуки отруйні, але щелепи більшості з них 
нездатні прокусити шкіру людини. Проте укус кара-
курта, що мешкає на півдні України, є  небезпечним 
для життя. Це чорний павук до 2 см за вдо в ж ки 
(24.2), що живе в обплетених па ву тин ням схо ва-
н ках. У разі його укусу слід негайно зве р ну ти ся 
до лікаря і вве с ти протикаракуртову си ро ва т ку. 
От ру та каракурта не стій ка до тепла, тому в пе р ші 
одну–дві хвилини після укусу треба притиснути 
до ура же но го мі с ця го лі в ку сі р ни ка і під па ли ти її 
ін шим сі р ни ком.

Прокусити шкіру людини може і най кру п ні ший 
наш павук — тарантул (24.3), але він не небезпеч-
ніший від оси. Най бі ль ши ми у світі павуками є 
па вуки-пта хо ї ди (23.1, 24.4), що мешкають у тропіч-
них лі сах. Вони живляться рі з ни ми безхребет ними, 
а та кож дрі б ни ми жабами, ящі р ка ми та пта ха ми. 
Най кру п ні ші їх види сягають 10 см за вдо в ж ки! Укус 
де яких з них небезпечний для лю ди ни.

Отруйні павуки не «полюють» на людей. Але 
якщо людина навмисно чи випадково за гро жує їм, 
вони можуть її укусити. Щоб уни к ну ти  небезпеки, 
треба обережно поводитися в мі с цях, де ме ш ка ють 
ці тварини.

Ðÿä Ñêîðïіîíè

Ряд Скорпіони — найдавніша наземна група 
чле ни с то но гих, що об’єднує 1500 видів (24.5, 24.6). 
Скорпіони живуть лише в теплих країнах, а в  Ук-
раїні — у Криму, в Одеській області та в Закар патті. 
Крим сь ко го ско р пі о на занесено до  Червоної кни ги 
Укра ї ни!

Звичайно скорпіони сягають 5–10 см (зрідка до 
20 см) завдовжки. Їх характерною ознакою є вели-
кі клешні на педипальпах та гнучка задня ча с ти на 
черев ця («хвіст») з отруйною залозою і го л кою на 
кі н ці.

Скорпіони — нічні хижаки. Здобич вони ха па ють 
клешнями і вбивають отруйним уколом. Жив ляться 
різними безхребетними і на віть дрі б ни ми хребетни-
ми. Уколи скорпіонів, особливо ве ли ких тропічних 
видів, небезпечні для людини. 

§ 24. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïàâóêîïîäіáíèõ

24.5. «Øëþáíà ïðî ãó ëÿ í êà» 

ñêîðïіîíіâ (ëіâîðó÷), ñà ì êà ç 

ìàëÿòàìè (ïðàâîðó÷)

24.9. Іêñîäîâі êëіùі" 
(ãî ëîä íèé òà ïіñëÿ òîãî, 

ÿê íà ñìî ê òà â ñÿ êðîâі)

24.8. Âîäíèé êëіù

24.7. Ãðóíòîâèé êëіù

§ 24. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïàâóêîïîäіáíèõ

24.2. Êàðàêóðò — íàéíåáåç-
ïå÷íіøèé ïàâóê Óêðàїíè

24.3. Òàðàíòóë ñÿãàє 4 ñì çàâ-
äîâæêè. Âіí ìåøêàє â íіð êàõ, 
îáïëåòåíèõ ïà âó òè íîþ

24.1. Êâіòêîâі ïàâóêè ïî ëþ þòü, 
çíåíàöüêà õàïàþ÷è çäî áè÷

24.4. Ïàâóê-ïòàõîїä ñïіé ìàâ 
âåëèêîãî êîíèêà

Для людини отрута павуків та скорпіонів — не 
тіль ки за гро за, а й цінні ліки. Її застосовують у 
біо ло гі ч них дослідженнях та у фармацевтичному 
виробництві (24.6).

При паруванні самець та самка скорпіонів здій с ню-
ють тривалі «шлюбні прогулянки», під час яких три-
ма ють один одного за клешні. Більшість скорпіо нів 
живородні і піклуються про своїх нащадків (24.5). 

Ðÿä Êëіùі

До ряду Кліщі належать дрібні павукоподібні, 
тіло яких не поділене на відділи. Описано бли зь ко 
30 000 видів кліщів, але, мабуть, їх значно  більше. 
Ро то вий апа рат кліщів пристосований до про ко лю-
ван ня і смо к тан ня. 

Безліч (до 100 000 на 1 м2) дрібних кліщів жи вуть 
у ґрунті, траві, у моху (24.7). Деякі з них осво ї ли 
прісні та солоні водойми (24.8). Часто вони ма ють 
яскраво-червоний колір, що попереджає хи жа ків 
про їх неприємний смак.

Багато хто з нас гуляв навесні або влітку лісом 
і ставав жертвою нападу кровосисних іксодових клі-
щів (24.9). Кліща, що вп’явся у шкіру, зма щу ють 
олією, щоб він почав задихатися і виліз назовні, або 
виґвинчують його зі шкіри, обе р та ю чи на вко ло осі. 
Ік со до ві кліщі — пе ре но с ни ки збу д ни ків ба га тьох 
хвороб, включаю чи тяжке вірусне захво рю ван ня клі-
що вий енцефаліт. Ці кліщі ча ту ють на своїх жертв, 
си дя чи на гілках дерев або на траві. По ве р ну в шись 
із лісу, слід ретельно огля ну ти свій одяг та шкіру, 
бо на них мо жуть бути кліщі.

24.6. «Äîїííÿ» ñêîðïіîíà
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3. Êëіùі є çáóäíèêàìè: à) ñîííîї õâîðîáè; á) ãðèïó; â) ìàëÿðії; ã) âèñèïíîãî òèôó; ä) êî-

ðî ñ òè; å) åíöåôàëіòó.
4. Ïåðåíîñíèê åíöåôàëіòó: à) âîäíèé êëіù; á) êî ðî ñ òÿ íèé ñâåðáóí; â) іêñîäîâèé êëіù; 

ã) áîðîøíÿíèé êëіù.

 Завдання,
5. Ùî òðåáà ðîáèòè ïðè óêóñі êàðàêóðòà?

6. ×èì êëіùі ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè, à ÷èì — øêі"ä ëè âè ìè äëÿ ëþäèíè?

7. ßêà ðîëü ïàâóêîïîäіáíèõ ó ïðèðîäíèõ åêî ñè ñ òå ìàõ?

8. ßê âè ãàäàєòå, äëÿ ÷îãî êîñàðèêàì òàêі äîâãі íîãè?

 Спробуйте відповісти
9. Âèïàäêîâà çóñòðі÷ іç äåÿêèìè òâàðèíàìè (íà ïðè êëàä, ç îòðóéíèìè  ïàâóêîïîäіáíèìè) 

ìîæå áóòè íå áåç ïå ÷ íîþ äëÿ ëþäèíè. Ïðîòå öі âèäè, ÿê і âñі іíøі, ìàþòü íåâіä’єìíå 

ïðàâî íà іñíóâàííÿ òà є öіííèìè êîì ïî íå í òà ìè ïðè ðî ä íèõ åêîñèñòåì. ßê ïî єä íà òè 

іíòåðåñè ëþäèíè é òà êèõ òâàðèí?

Ðÿä Ñîëüïóãè

Ñîëüïóãè — äîñèòü âåëèêі ïàâóêîïîäіáíі, âіä 1 äî 

7 ñì çàâäîâæêè (24.13). Âіäîìî ìàéæå 1000 їõ âèäіâ. 
Öå íå íà æå ð ëèâі õèæàêè, ÿêі ïî їäà þòü êîìàõ, áà ãà òî íі-
æîê, ïà âó êіâ, ìîêðèöü, ìàëÿò ãðèçóíіâ, ïòàøåíÿò. ßêùî 

ñî ëü ïó ãà çó ñòðі"÷àє ðіâíîãî їé çà ðîçìіðàìè ñêî ð ïі"î íà, 

ìіæ íèìè ïî ÷è íà єòü ñÿ áіé êà, ó ÿêіé çâè ÷àé íî ïå ðå ìà ãàє 
ñî ëü ïó ãà (24.14). Ñî ëü ïó ãè øâèäêî áі"ãà þòü, çäàòíі ïіä-

ñò ðè áó âà òè íà âèñîòó äî 1 ì і ëàçèòè ïî âå ð òè êà ëü íèõ 

ïî âå ð õ íÿõ. Ñàìêà îõî ðî íÿє ñâîїõ ìàëÿò і ïðè íî ñèòü 

їì êîðì. Ñî ëü ïó ãè íåîòðóéíі, àëå ïðè їõ óêó ñі "ðåøòêè 

çà ãíè ëî ãî êîðìó ìîæóòü ïî òðà ïè òè â ðàíêó і"ñïðè ÷è íè-

òè çà ðà æåí íÿ. Ó íàñ ñî ëü ïó ãè çó ñòðі"÷à þòü ñÿ íà ïіâäíі 
êðà ї"íè, çîêðåìà ó Êðèìó. Їõ çàíåñåíî äî ×åð âîíîї 
êíèãè Óêðà ї"íè.

Ðÿä Ïñåâäîñêîðïіîíè

Ó íàøèõ ïîìåøêàííÿõ ïîäåêîëè ìîæíà çóñòðіòè 
 íåâåëèêèõ ïà âó êî ïî äі"á íèõ, ùî íàãàäóþòü ñêîðïіîíіâ 
і"ñÿãàþòü êіëüêîõ ìіëіìåòðіâ ó äîâæèíó (24.15). Öå 

êíèæ êîâі ïñåâäîñêîðïіîíè, ïðåäñòàâíèêè ðÿäó Ïñåâ-

äîñêîðïіîíè (îá’ єä íóє áëèçüêî 2000 âèäіâ). ×å ðå â öå 

öèõ òâà ðèí ñêðó ã ëå íå é íå ìàє îòðóéíîї çàëîçè. Âîíè 

õèæàêè, ùî ïî ëþ þòü íà êëіùіâ òà äðіáíèõ êîìàõ. Ó ëþä-

ñü êî ìó æèòëі ïñåâäîñêîðïіîíè íå øêі"ä ëèâі, à íà âіòü 
êîðèñíі!

Іíîäі ïñåâäîñêîðïіîíè íà ïà äà þòü íà ìóõ, ÿêі íà áà ãà òî 

áі"ëü øі âіä íèõ. Ìóõà çëі"òàє òà ïå ðå íî ñèòü ïñå â äî ñêî ð ïі-
î íà, ùî ìіöíî òðè ìàє її êëåøíÿìè íà ïå äè ïà ëü ïàõ, äî 

íîâèõ ìіñöü (íàïðèêëàä, ó æèòëî ëþ äè íè). ßêùî âè ïî-

áà÷èòå ó ñåáå âäîìà òàêó äèâíó òâà ðè íó, íå  ëÿêàéòåñü, 

à ïèëüíî ðîç ãëÿ íü òå її òà ïî ðà äóé òå ñÿ ðі"ç íî ìà íі"ò íî ñ òі 
æèòòÿ ïîðó÷ іç âàìè!

Êëàñ Ìîðñüêі ïàâóêè
Äî òèïó ×ëåíèñòîíîãі, êðіì «âåëèêèõ» êëàñіâ, ÿêі âè 

âèâ÷àєòå, íàëåæàòü і êіëüêà «ìàëèõ». Îäèí ç íèõ — êëàñ 

24.13. Ñîëüïóãà

24.14. Áіéêà ñêîðïіîíà 

òà ñîëüïóãè

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

24.15. Êíèæêîâèé 

ïñåâäîñêîðïіîí

§ 24. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïàâóêîïîäіáíèõÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

Чимало кліщів живуть у наших домівках. Борош-
ня ні та сирні кліщі поїдають продовольчі за па си. 
До мові кліщі (24.10) мешкають у пилу, що накопи-
чу ється в меблях, і живляться від то р г ну ти ми  частка-
ми на шої шкіри. Ці кліщі мо жуть спри чи ни ти 
 алергію.

Кліщ, який сам є збудником хвороби лю ди ни,— це 
коростяний свербун (24.11), що спричиняє ко ро с ту. 
Самки свербуна мають до в жи ну 0,3 мм,  самці вдвічі 
ме н ші. Ці кліщі жи в лять ся шкірою  людини, утво-
рю ю чи в ній ходи. Там самки від кла да ють яйця, з 
яких ви лу п лю ють ся личинки. Ли чи н ки виходять на 
по ве р х ню тіла, пе ре по в за ють на нові місця і зно ву 
про ни ка ють у шкіру, де пе ре тво рю ють ся на до ро с-
лих кліщів. Найчастіше ко ро с та вра жає шкіру між 
пальцями та на зги нах рук. За ра жен ня коростою 
від бу ва єть ся при дотиканні до хво ро го або його одя-
гу. Якщо у вас сверблять якісь ча с ти ни тіла, треба 
не гай но звер нутися до лікаря! Лікують ко ро с ту 
хіміч ними пре па ра та ми, згу б ни ми для све р бу нів.

Ðÿä Êîñàðèêè

До ряду Косарики належить понад 5000 видів. 
Їх черевце майже не відділено від головогрудей, 
тулуб не довший 0,5 см, а ноги дуже довгі й тонкі 
(24.12). Бі ль шість косариків хижаки, але деякі з 
них жи в лять ся відмерлою рослинністю та гнилими 
 плодами.

Якщо схопити косарика за ногу, вона легко 
 відірветься, а сам косарик шви д ко втече.  Відірвана 
нога ще довго буде згинатися й розгинатися, від ве р та-
ю чи увагу нападника. Ці рухи схожі на рухи коси, з 
чим і пов’язана назва ко са ри ків. Ноги  косариків такі 
тонкі, що в них немає місця для м’я зів, які згинають 
і розгинають су г ло би. Тому зги нан ня ноги ко са ри ка 
за без пе чу єть ся ско ро чен ням м’я за, що тя г неть ся 
через усю ногу, а роз ги нан ня — під ви щен ням тиску 
рі ди ни в самій нозі!

 Головне в параграфі
1. Деякі павукоподібні, наприклад, каракурт і ско р пі о ни, небезпечні для  людини.
2. Для скорпіонів є характерними педипальпи з клешнями та отруйна залоза на 
кінці черевця.
3. Ряд Кліщі — численна група дрібних па ву ко по ді б них. Серед них є збудники 
(коростяний све р бун) або переносники (іксодові кліщі) хвороб людини.

 Тест-контроль
1. Íàéìåíøèì çà ÷èñåëüíіñòþ ñåðåä ðîçãëÿíóòèõ є ðÿä: à) Ïà âó êè; á) Ñêîðïіîíè; â) Êëі-
ùі; ã) Êî ñà ðè êè.

2. Ó ñêîðïіîíіâ êëåøíі ðîçòàøîâàíі íà: à) âåðõíіõ ùå ëå ïàõ; á) ïåäèïàëüïàõ; â)  âóñèêàõ; 

ã) ïåðøіé ïàðі õî äè ëü íèõ íіã.

24.10. Äîìîâèé êëіù

24.12. Êî ñà ðè êè ïå ðå áè ðà-

þòü íî ãà ìè ïî âі"ëü íî, àëå 

çà âäÿ êè їõ äîâæèíі ïå ðå ñó âà-

þòü ñÿ äî ñèòü øâèäêî

24.11. Êîðîñòÿíèé ñâå ð áóí
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Ìîð ñü êі ïàâóêè (Ïàíòîïîäè). Öі òâàðèíè äèâíî ïî єä íó þòü 
ó ñîáі ðèñè ðà êî ïî äі"á íіõ òà ïà âó êî ïî äі"á íèõ (24.16).

Òóëóá ìîðñüêèõ ïàâóêіâ ñÿãàє 1–18 ìì, à õîäèëüíі 
íîãè (÷îòèðè–øіñòü ïàð) íàáàãàòî äîâøі, ó íà êðó ï íі"øèõ 
âè äіâ — äî 25 ñì. Öå õèæàêè òà çîâíіøíі ïà ðà çè òè, 
ùî æè â ëÿòü ñÿ ì’ÿêèìè òêàíèíàìè êè ø êî âî ïî ðî æ íèí-
íèõ, ìî ëþ ñ êіâ, ãîëêîøêіðèõ òîùî. Їæó ìîðñüêі ïà âó êè 
âñìî ê òó þòü ñâîїì ìóñêóëèñòèì õîáîòêîì.  Êèøå÷íèê їõ 
íå âìіùóєòüñÿ â ìà ëå íü êî ìó òó ëó áі, òîìó éîãî âè ðî ñ òè 
çà õî äÿòü ó íîãè. Ñàìåöü âè íî øóє ÿéöÿ òà ìî ëîäü íà 
ñâîєìó òіëі.

Ó ×îðíîìó ìîðі çóñòðі÷àþòüñÿ ÷îòèðè âèäè  ìîð ñüêèõ 
ïàâóêіâ іç ïðè áëè ç íî òèñÿ÷і іñíóþ÷èõ.

§ 25. Ïîõîäæåííÿ é çîâíіøíÿ áóäîâà êîìàõ

Áàãàòîíіæêè — ðîäè÷і êîìàõ

Ви познайомилися з класом Павукоподібні, до 
яко го належать досить досконалі наземні тва ри ни. 
Але інша еволюційна гілка чле ни с то но гих, що не-
залежно осво ю ва ла суходіл, досягла ще більших 
 успіхів. Це по рі в ня но невелика група ба га то ні жок 
(14 000 ви дів) та комахи — най чи с лен ні ший клас 
тва рин.

Більшість багатоніжок за кількістю подібних 
один до одного сегментів на га ду ють своїх далеких 
че р во по ді б ніх предків. Втім вони принципово 
відріз няються від червів. Це наземні тварини, тіло 
яких по  ді лено на голову й тулуб, що скла да єть ся  із 
чис ленних чле ни ків. Майже всі членики мають кін-
ців ки. Ор га ни ди хан ня ба га то ні жок — тра хеї (20.5), 
ор гани ви ді лен ня — маль пі гі єві су ди ни (20.6). Інші 
озна ки ба га то ні жок є ти по ви ми для інших чле ни с-
то но гих. 

Раніше багатоніжок вважали класом чле ни с то-
но гих, тепер найчастіше по ді ля ють їх на декілька 
класів (зви чай но чотири).

Ìåøêàíöі ïîòàéíèõ ñõîâàíîê

Якщо вам колись доводилося розбирати старі 
купи це г лин та дошок або ворушити пріле ли с тя і 
перевертати каміння на землі, то ви, певне, ба чи ли 
ба га то ні жок. Звичайно в таких схо ва н ках мож на 
знай ти рухливих ру ду ва тих кі с тя нок (25.1), то н-
ких жовтих геофілів (25.2) і не квапних за хи ще них 
па н ци ром кі в ся ків (25.3).

25.8. Ìîæëèâî, òàêèé âè ãëÿä 
ìàëè ïðåäêè êîìàõ, ùî ìåø-
êàëè íà Çåìëі íà ïî÷àòêó 
 êàì’ÿíîâóãіëüíîãî ïåðіîäó
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25.4. Ãîëîâà êіñòÿíêè24.16. Ìîðñüêèé ïàâóê

25.9. Äåÿêі êîìàõè, ùî ìåø-
êàëè íà Çåìëі íàïðèêіíöі 
êàì’ÿ íîâóãіëüíîãî ïåðіîäó

25.5. Ñêîëîïåíäðà

25.6. Êàæàí ñõîïèâ 
ñêîëîïåíäðó

25.7. Ìóõîëîâîê çàíåñåíî 
äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

«Стоногами» найчастіше називають кістянок. Їхня 
довжина — до 3 см. По боках голови роз та шо ва ні 
складні очі, кожне з яких скла да єть ся з кі ль кох де ся-
т ків простих вічок. Упе ред спря мо ва на пара ву си ків, 
що дослі джує на вко ли ш ні пред ме ти на впо ма ц ки та 
за запахом. Перша пара ту лу б них ні жок видо    з мінена 
й утво рює но го ще ле пи, що за кін чу ють ся кі г ти ка ми 
(25.4). По них про хо дить ка нал від  отруйної залози. 
Жи в лять ся кі с тя н ки дрі б ни ми  комахами, яких уби-
ва ють от ру тою. Для лю ди ни  кістянки без пе ч ні, бо 
нездатні про ко ло ти її шкіру.

Циліндричне тіло ківсяків поділене на се г ме н ти 
з двома парами ніг у ко ж но му. Більшість кі в ся ків 
можуть скручуватися спіраллю або кі ль цем, під ста-
в ля ю чи хижакам спину з міцними  щитками.

У теплих країнах та на півдні України ме ш ка ють 
родичі кістянок — сколопендри (25.5, 25.6). Най-
крупніші з них сягають 28 см! У Криму під камінням 
та у щілинах ґрунту мо ж на зу стрі ти сколопендр до-
вжиною 10 см. Укус їх ви кли кає в людини болісну 
 пухлину. 

На Південному березі Криму живе мухоловка 
(25.7) — довгонога спритна багатоніжка, яка  ловить 
комах, підстрибуючи за ними в повітря!

Ïîõîäæåííÿ êîìàõ

Багатоніжки, що мешкали у вологому ґрунті, 
 відомі ще з силурійського періоду. У девоні на су-
хо до лі поширилися справжні наземні рослини. 
 Ділянки суходольної рослинності заселялися рі з-
но ма ні т ни ми безхребетними. З’явилося нове мі с це 
існування — прямо стійні рослини, що під ні ма ли ся 
над ґру н том. Щоб лазити по них, давнім чле ни с то-
но гим до ве ло ся перерозподілити на ва н та жен ня на 
кінцівки: ос но в не на ва н та жен ня стало при па да ти 
на передні ноги, що під ні ма ли тіло  вгору. Ті тва-

25.3. Êіâñÿêè є ñà ï ðî ò ðî-

ôà ìè. Äåÿêі ç íèõ ìàþòü 

çà ëî çè ç îòðóéíèì àáî ñìå-

ð äþ ÷èì ñåêðåòîì

25.2. Ãåîôіëè — õèæàêè, 

ùî ïîëþþòü íà äðіáíіøó, 

íіæ êіñòÿíêà, çäîáè÷

25.1. Êіñòÿíêà ñÿãàє 3 ñì 

çàâäîâæêè
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25.14. Ìåòåëèê áðàæíèê ï’є 
íåêòàð; ìóõà ëèæå çãóùåíå 

ìîëîêî

§ 25. Ïîõîäæåííÿ é çîâíіøíÿ áóäîâà êîìàõ

25.10. Âóñèêè êîìàõ áó âà-

þòü äóæå ðіçíі. Öå âèäíî íà 

ïðè êëà äі ìåòåëèêà ñà òó ð íії, 
æóêà âóñà÷à òà âîøі

25.13. Áóäîâà ðîòîâîãî 

àïàðàòó ãðèçó÷îãî òèïó

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

25.12. Ãðèçó÷èé ðîòîâèé 

àïàðàò æóêà

25.11. Î÷і äåÿêèõ êîìàõ, ÿê 

ó öієї áàáêè, ìîæóòü çà é ìà òè 

áіëüøó ÷àñòèíó ãîëîâè

ри ни, у яких зміцнювалися три пе ред ні пари ніг, 
здобували пе ре ва гу над іншими при за се лен ні но-
вих місць іс ну ван ня. Врешті-решт це при зве ло до 
ві до кре м лен ня гру д но го відділу тіла, що складав ся 
з трьох се г ме н тів. На ступні сегменти пе ре ста ли 
бра ти участь у пе ре су ванні й утворили че ре в це. Вна-
слі док такого ла н цю ж ка змін з’яв и ли ся ко ма хи. 

Крім ходильних кінцівок у більшості сучасних 
ко мах є крила на другому і третьому се г ме н тах 
грудей. Спочатку це були не ве ли кі бічні ви ро с ти 
гру дей, складки покривів (25.8). Ко ма хи, що мали 
такі вирости, швидше ро зі грі ва ли ся на со н ці. Вони 
мешкали на великих спорових ро с ли нах та жи ви-
ли ся вмістом їхніх спо ра н гі їв. При нападі хи жа ків 
(павукоподібних) ці комахи стри ба ли вниз та ши ря-
ли в повітрі завдяки скла д кам на гру дях. На сту п ним 
кроком еволюції міг стати ма ха ль ний політ. Такі 
літаючі комахи поширились у кам’яно вугільному 
періоді (25.9).

Отже, еволюція комах тісно пов’язана з на зе м ни-
ми рослинами. Цей зв’язок позначився і на склад ній 
будові їхнього ротового апарату, що роз ви ну в ся із 
видо змінених кі н ці вок головних сегмен тів. Його 
до ско на лість дозволила ко ма хам з ус пі хом жи ви-

ти ся рі з но ма ні т ною поживою, зо к ре ма щільними 
ча с ти на ми рослин.

Р о з г л я н е м о  з о в н і ш н ю  б у д о в у  к о м а х 
 детальніше.

Ãîëîâà

На голові розміщені ротові органи та основні ор га-
ни чуття. Комахи мають одну пару вусиків —органи 
нюху й дотику (25.10). По боках голови бі ль шо с ті 
комах розташовані складні очі (25.11). Вони до зво-
ля ють тваринам добре роз різняти пред ме ти, що їх 
ото чу ють. Це має особливе значення під час польо ту. 
На голові може бути від од но го до трьох про с тих ві-
чок, що лише ви зна ча ють рі вень осві т ле но с ті.

Не всі органи чуття знаходяться на голові. По всьо-
му тілу розкидані волоски, які реагують на до тик; на 
ро то вих органах і кінцях ніг є органи сма ку. Деякі 
комахи мають орган слуху (на при клад, у ко ни ків 
він знаходиться на пе ред ній парі ніг).

Перші комахи живилися твердим кормом. Для 
його подрібнення знадобився розвинений ротовий 
апа рат гри зу чо го типу (25.12, 25.13). Основою ро-
то во го апа ра ту є ви до змі не ні кінцівки головних се г-
ме н тів. Це па р ні вер х ні щелепи (жувальця), ниж ні 
ще ле пи та непарна нижня губа. До складу нижніх 
ще леп і нижньої губи вхо дять щупики —органи 
чут тя. Частиною ротового апарату є та кож верхня 
губа — складка кутикули.

Які інші типи ротових апаратів можуть бути 
в комах? Згадайте, чим живляться різні комахи.

Багато комах здатні пити рідини (нектар кві ток, 
кров тварин). 

Метелики мають сисний ротовий апарат, до 
скла ду якого входить довгий хоботок. Хоботок скру-
че ний спі рал лю і роз пря м ля єть ся лише під час жи в-
лен ня (25.14). Лижучий ро то вий апа рат мух та кож 
при сто со ва ний до по гли нан ня рі д кої їжі. Щоб  з’їсти 
твердий цукор, муха на но сить на нього кра пе ль ку 
слини, а потім зли зує утворений сироп  (25.14).

25.15. Êîìàð ññå êðîâ

25.16. ×îìó ðîòîâèé àïàðàò 

áäæîëè çäîáóâ íàçâó ãðè çó-

÷î-ëè æó ÷î ãî?

25.17. Ïåðåäíі íîãè áîãî-

ìîëà (çâåðõó) ïðè ñòî ñî âà íі 
äî çà õî ï ëþ âàí íÿ çäî áè ÷і; 
 çàäíі íîãè êîíèêà ñëó ãó þòü 

äëÿ ñòðè á êіâ
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ді ля єть ся на голову й тулуб. Тулуб складається з чи с лен них се г ме н тів, на яких 
розташовані ноги.
2. Тіло комах складається з голови, грудей та че ре в ця. Три пари ніг і дві пари 
крил розташовані на грудях. 
3. Ротовий апарат комах складається з ви до змі не них кінцівок та складок ку ти ку-
ли і має різну бу до ву залежно від способу жи в лен ня.

 Головні поняття: ротовий апарат; крила.

 Тест-контроль
1. Áàãàòîíіæêè: à) ìàþòü îäíó ïàðó âóñèêіâ; á) ìàþòü 

äâі ïàðè âóñèêіâ; â) ïîçáàâëåíі âóñèêіâ.
2. Êðèëà êîìàõ — öå ïåðåòâîðåíі: à) ðîòîâі îðãàíè; 

á) êіí öіâêè; â) ñåãìåíòè ãðóäåé; ã) ñêëàäêè ïîêðèâіâ.
3. Ðîòîâèé àïàðàò ìóõ: à) ëèæó÷èé; á) ñèñíèé; â) ãðè çó-

÷èé; ã) ãðèçó÷î-ëèæó÷èé.

4. Ðîçãëÿíüòå ìàë. 25.22 і âêàæіòü, ÿêі іç ñõåìàòè÷íî 

çî áðà æå íèõ íà íüîìó òâàðèí є êîìàõàìè.

 Завдання
5. ßê ïîâ’ÿçàíå îñâîєííÿ ðîñëèíàìè ñóõîäîëó іç ïîÿ-

âîþ êîìàõ?

6. ×îìó íèæíі ùåëåïè é íèæíÿ ãóáà â êîìàõ іç ãðè çó ÷èì 

ðîòîâèì àïàðàòîì ìàþòü ÷ëåíèñòó áóäîâó?

7. Ïîÿñíіòü íà ïðèêëàäàõ çâ’ÿçîê ìіæ áóäîâîþ ðî òî âèõ 

àïà ðà òіâ êîìàõ òà õàðàêòåðîì їõ æèâëåííÿ.

8. Ïîðіâíÿéòå çîâíіøíþ áóäîâó áàãàòîíіæîê òà êîìàõ.

 Спробуйте відповісти
9. Òіëî êîìàõ ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ âіääіëіâ. Íà êî æ íî-

ìó ç íèõ ìîæå çíàõîäèòèñÿ ïå â íèé íàáіð îðãàíіâ. Êî æåí ç öèõ îðãàíіâ ìàє îáìåæåíó 

êіëüêіñòü îñíîâíèõ âàðіàíòіâ áó äî âè. ×è äîñòàòíüî öüîãî ðіçíîìàíіòòÿ äëÿ íàé ÷è ñ ëåí-

íі"øî ãî ç êëàñіâ òâàðèí?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 7. Çîâíіøíÿ áóäîâà êîìàõ
Ìåòà: îçíàéîìèòèñÿ ç ãîëîâíèìè ðèñàìè çîâíіøíüîї áóäîâè êîìàõ.
Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ÷àøêà Ïåòðі, ïðåïàðóâàëüíà ãîëêà, ïіíöåò, ëóïà, ôіêñîâàíі æóêè ÷è 

 òàðãàíè.
Õіä ðîáîòè. Ðîçãëÿíüòå áóäîâó êîìàõè, çíàéäіòü âіääіëè її òіëà. Çíàéäіòü îðãàíè ÷óòòÿ. Äå âîíè ðîç-

òà øî âà íі? ßêі ôó í ê öії âèêîíóþòü? Ðîçäèâіòüñÿ áóäîâó êіíöіâîê òà êðèë. Íà ÿêèõ ñåãìåíòàõ 
âîíè çíàõîäÿòüñÿ? Çà ìà ëþé òå îðãàíè êî ìàõ, ÿêі âè âèâ÷àëè. Çðîáіòü âè ñíî â êè. ßê ïîâ’ÿçàíі 
ôóíêöії âіääіëіâ òіëà êîìàõ ç їõíüîþ áó äî âîþ? ×èì âіä ðі"ç íÿ þòü ñÿ çà çî â íі"ø íüîþ áó äî âîþ 
êî ìà õè âіä ðà êî ïî äі"á íèõ òà ïà âó êî ïî äі"á íèõ? 

Ìіæ êіëü÷àñòèìè ÷åðâàìè і ÷ëåíèñòîíîãèìè

Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі çóñòðі÷àєòüñÿ áëèçüêî 100 âèäіâ 
òèïó Îíіõîôîðè, ÿêі ïðèìõëèâî ïîєäíóþòü îçíàêè êіëü-
÷àñòèõ ÷åðâіâ òà ÷ëå íè ñ òî íî ãèõ (25.23). ×å ð âî ïî äі"á íå 
òіëî öèõ òâàðèí ñÿãàє 15 ñì, ãîëîâà ñëàáî âіääіëåíà 
âіä òó ëó áà і íåñå ïàðó î÷åé òà íå÷ëåíèñòі âóñèêè, ÿêè-
ìè íàìàöóєòüñÿ øëÿõ ó òåìðÿâі. Ïîëþþ÷è, îíіõîôîðè 
«îá ïëüî âó þòü» çäî áè÷ ëèïêèì ñëè çîì, à ïîòіì ïî âі"ëü íî 
ïіä ïî â çà þòü, ùîá її ç’їñ òè. ×èñëåííі íіæêè îíі"õî ôîð íå-
÷ëå íè ñ òі, ìà þòü êі"ã òè êè. Ïîêðèâè îíі"õî ôîð òîí êі, àëå 
ó íèõ є òðàõåї. Îíі"õî ôî ðè ñêëàäàþòü ñà ìî ñòіé íó äóæå 

äàâíþ çà ïî õî äæåí íÿì ãðóïó.
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25.18. Ïåðåäíі êðèëà æóêіâ 
ïåðåòâîðèëèñÿ íà æîðñòêі 
íàä êðè ëà. Ó êëîïіâ ïåðåäíі 
êðè ëà òâåðäіøàþòü íå ïî âíі-
ñ òþ: çàäíÿ їõ ÷àñòèíà ëèøà-

єòüñÿ ì’ÿêîþ, çáåðіãàþ÷è 

æèë êóâàííÿ

25.19. Çàäíі êðèëà ìóõ (âîíè 

íàçèâàþòüñÿ äçè ç êà ëü öÿ ìè) 

íàäçâè÷àéíî ìàëі. Ïðî òå áåç 

íèõ ìóõà íå ìîãëà á ëіòàòè

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

25.20. «Êëіùі» íà êіíöі ÷å ðå-

â öÿ ùèïàâêè — âè äî çìі"íå íі 
öåðêè, ùî ñëóãóþòü äëÿ 

çà õè ñ òó

25.21. Ñàìêà їçäöÿ ïðî íè çóє 
ÿéöåêëàäîì êîðó äå ðå âà і 
âіä êëàäàє ÿéöå íà ëè÷èí êó 

æóêà âóñà÷à 25.23. Îíіõîôîðà 

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-
ùå çðî çó ìі"òè æèò òÿ 

òâà ðèí!

Кровосисні комарі проколюють шкіру тварин 
та ссуть кров (25.15). Їхній хоботок має кі л кі щетин-
ки. Цей ротовий апарат дістав назву ко лю чо-си с но-
го. Ротовий апарат бджіл і джмелів при сто со ва ний 
як до перетирання твердого пи л ку і бу ду ван ня стіль-
ників, так і до всмо к ту ван ня не к та ру (25.16). Та кий 
ро то вий апарат на зи ва єть ся гри зу чо-ли жу чим.

Ãðóäè

На грудях знаходяться органи пересуван-
ня —ноги та крила (якщо є). Грудний відділ комах 
скла да єть ся із трьох сегментів: передньогрудей, 
 се редньогрудей та задньогрудей. Кожен з них несе 
по парі ніг. Три пари ніг комахи можуть бути як од-
на ко ви ми, так і різними (2.3, 25.17).

Більшість дорослих комах мають дві пари крил, 
розташованих на середньогрудях та за д ньо г ру дях. 
Це складкоподібні вирости стінки тіла. Міцність 
кри лам надають жилки. Роз та шу ван ня жилок на 
кри лах є важливою ознакою, за якою роз рі з ня ють 
та к со ни комах.

Передні та задні крила комах можуть бути 
 однаковими або різними за бу до вою (25.18, 25.19).

×åðåâöå

 У черевці містяться майже всі вну тріш ні  органи 
комах. У багатьох видів воно скла да єть ся з 10–
11 сегментів. На черевці не має спра в ж ніх ніг, але 
іно ді зберігаються їх ви до змі не ні за ли ш ки.  Багато 
ко мах мають парні до да т ки остан ньо го се г ме н та че-
ре в ця — церки (25.20).

На кінці черевця в самок багатьох видів комах 
розташований яйцеклад, призначений для від кла-
дан ня яєць (25.21). Усім відомо жало ос і бджіл — ви-
до змі не ний яй це клад, за допомогою якого мо ж на 
вво ди ти в тіло хижака або жертви виділення от руй-
них за лоз.

 Головне в параграфі
1. Багатоніжки — група, що налічує близько 
14 000 ви дів наземних чле ни с то но гих, тіло яких по-

25.22. Ìàëþíîê 

äî çà âäàí íÿ 4
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Êëàñ Ñêðèòíîùåëåïíі
Öіêàâîþ ãðóïîþ, ñïîðіäíåíîþ ç êîìàõàìè, є ñêðèò-

íî ùåëåïíі. Öå äðіáíі (äî êіëüêîõ ìіëіìåòðіâ çàâäîâæ êè) 

òâà ðè íè, ðî òî âèé àïàðàò ÿêèõ ðîçìіùåíèé â îñî á ëè âіé 
êà ï ñó ëі, ùî óòâî ðþ єòü ñÿ ñêëàäêàìè ïîêðèâіâ. Äî äàíîãî 

êëàñó íà ëå æàòü ðÿäè Äâîõâіñòêè, Áåç âó ñè êî âі òà Íî ãî-

õâі"ñ ò êè (25.24). Іíîäі їõ âіäíîñÿòü äî êî ìàõ ÷è íà âіòü 
áà ãà òî íі"æîê.

Ïîáà÷èòè öèõ òâàðèí ìîæíà ó âîëîãîìó ґðóíòі. Íîãî-

õâіñòêè çóñòðі÷àþòüñÿ â ãî ð ùè êàõ іç êâіòàìè. Âîíè äîá ðå 

ñòðèáàþòü çàâäÿêè «âè ëî ÷ öі» íà êіíöі ÷å ðå â öÿ.

§ 26. Áóäîâà êîìàõ òà їõ ðîëü â åêîñèñòåìàõ

Æèòòÿ íà ñóõîäîëі

Комахи — одна з найпристосованіших до  життя 
на суходолі груп тварин (26.1). Серед головних 
 проблем, які їм доводиться вирішувати, аби  вижити 
чі ль не мі с це посідає економія води. 

Які основні шляхи втрати організмом води на 
су хо до лі?

Вода може випаровуватися з поверхні тіла, і то му 
суходільним тваринам тре ба мати водонепроник ні 
покриви. Вода втрачається при га зо об мі ні, особ ливо 
якщо він відбувається через вологі по верх ні. Вона 
виводиться на зо в ні разом  із про ду к та ми об мі ну ре-
чо вин. Комахам вдалося зме н ши ти ви тра ти води 
завдяки рі з ним при сто су ван ням. Тіло їх за хи ще не 
щіль ним по кри вом — ку ти ку лою. Міц ність шара 
ку ти ку ли при бли з но до рі в нює мі ц но с ті ме та ле вої 
обо ло н ки такої ж ваги. Ззо в ні вона вкри та жиро-
подібним во с ко вим ша ром, що за три мує воду. 
Такі покриви утру д ню ють га зо об мін, але ко ма хи 
мають систему тра хей (20.5, 26.2), яка під во дить 
по ві т ря  майже до ко ж ної клі ти ни. Сті н ки трахей 
тонкі й про ни к ли ві для газів. У тра хей ній системі 
є роз ши ре ні ді ля н ки — по ві т ря ні мі ш ки (26.2). 
Вони на ко пи чу ють по ві т ря та по ліп шу ють його 

26.5. Ñõåìà áóäîâè êðî âî-

íî ñ íîї ñèñòåìè êî ìà õè

§ 26. Áóäîâà êîìàõ òà їõ ðîëü â åêîñèñòåìàõ
Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

25.24. Ñêðèòíîùåëåïíі 
(çëіâà íàïðàâî): 

äâîõâіñòêà, áåç âó ñè êî âå 

òà äâі íîãî õâіñòêè

обмін у ди хальній си с те мі. Тра хеї від кри ва ють ся 
на зо в ні ди ха ль ця ми (26.3). В разі не ста чі води 
(наприклад, у пустелі) ко ма хи мо жуть на деякий 
час закрити ди ха ль ця і таким чином зменшити ви-
паровування. Деякі комахи по си лю ють га зо об мін 
 завдяки рит мічним скороченням че ре в ця. Це дещо 
на га дує наші вдих та видих.

Як вам уже відомо, головні видільні органи 
 комах — мальпігієві судини (20.6, 26.4). Вони яв ля-
ють собою трубочки, що лежать у порожнині тіла й 
від кри ва ють ся в ки ше ч ник перед задньою ки ш кою, 
де від бу ва єть ся всмо к ту ван ня води з від хо дів. За-
вдя ки цьо му з продуктами обміну ви во дить ся лише 
незначна кількість води.

Æèâëåííÿ é êðîâîîáіã

Комахи вкрай різноманітні за способами жи в лен ня 
(згадайте різноманіття їх ротових апа ра тів!). Тому їх 
травна система має досить складну бу до ву, яка може 
дещо відрізнятись у представників окре мих груп. Вона 
складається з травної трубки (що почина ється ротом 
і закінчується анальним отво ром) та по в’язаних з 
нею залоз (26.4). Травна тру б ка поділяєть ся на три 
від ді ли — передню, се ре д ню і задню ки ш ки. 

У розширеній частині середньої кишки ( шлунку) 
відбувається перетравлення їжі під дією шлун кового 
соку, а також всмоктування поживних  речовин. 
Поверхня середньої кишки збільшена  завдяки слі-
по за м к не ним виростам (26.4).

Куди надходять поживні речовини з  кишечнику?
Порожнину між внутрішними органами у ко мах 

заповнює кров. Вона переносить поживні ре чо ви ни 
від травної системи до інших тканин та ор га нів, а та-
кож видаляє з них продукти об мі ну. Оскі ль ки газо-
обмін у комах забезпечується трахейною  сис темою, 
кровоносна система у них звільнена від  дихальної 
функції. Як і в інших чле ни с то но гих, кро во но с на 
система комах не за мк не на (26.5). На спин но му 
боці тіла знаходиться се р це з бі ч ни ми отво ра ми. 
Скорочую чись, серце што в хає кров до го ло вно го 
мозку та інших органів. При роз ши рен ні серця кров 
надходить до нього крізь бо ко ві отво ри.

Між внутрішніми органами комах розташо ваний 
білуватий прошарок — жирове тіло. Воно за хи щає 
внутрішні органи від ушко джень і за па сає поживні 
ре чо ви ни. Частина клітин жи ро во го тіла на ко пи-
чує про ду к ти обміну і ви ко нує фу н к ції своє рі д ної 
видільної  системи. 

26.3. Òåìíі ïëÿìè ç áîêіâ 
÷åðåâöÿ öüîãî òàðãàíà — öå 

äèõàëüöÿ, ÿêèìè âіä êðè âà-

þòü ñÿ íàçîâíі òðàõåї

26.4. Òðàâíà òà âèäіëüíà 
ñèñ òåìè êî ìà õè

26.2. Ðîçòàøóâàííÿ òðàõåé 
і"ïî âі"ò ðÿ íèõ ìіøêіâ ó òіëі 
 êîìàõè. Äå òóò ïîâіòðÿíі 
 ìіøêè, à äå òðàõåї?

26.1. Êîìàõè çóñòðі÷àþòüñÿ 
íà âіòü ó ñïåêîòíèõ òà áåçâîä-
íèõ ïó ñ òå ëÿõ. Öåé æóê ÷î ð-
íèø ïіä íÿâ äîãîðè ÷åðåâöå, 
ùîá êðà ï ëі ðîñè, ÿêі âðàíöі 
çáè ðà þòü ñÿ íà éîãî òіëі, 
 ñòіêàëè äî ðîòà
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26.11. Îñîáëèâà çàëîçà íà 

÷åðåâöі æóêà áîìáàðäèðà 

çäàòíà âèêèäàòè їäêó ðі"äè-

íó ç òåìïåðàòóðîþ áëèçüêî 

100 °Ñ! Ðіäèíà ðîçіãðіâà єòüñÿ 
âíà ñëі"äîê õіìі÷íîї ðå à ê öії 
ìіæ äâî ìà її êîì ïî íå í òà-

ìè, ùî çìі"øó þòü ñÿ ïіä ÷àñ 

«âèñòðіëþâàííÿ»

26.10. Ñàìåöü âîäíîãî  êëîïà 

áåëîñòîìè íîñèòü ÿéöÿ íà 

ñïèíі, ïîêè ç íèõ íå âè ëó ï-

ëÿòü ñÿ ëè÷èíêè

26.13. Çàñòåðåæëèâå 

 çàáàðâ ëåííÿ

§ 26. Áóäîâà êîìàõ òà їõ ðîëü â åêîñèñòåìàõÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

26.7. Ñàìöі æóêіâ-íî ñî ðî ãіâ 
âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ñàìîê 

 âèðîñòîì íà ãîëîâі

26.9. Ñàìêè áàãàòüîõ âèäіâ 
òàðãàíіâ íîñÿòü ïàêåò ç ÿéöÿ-

ìè ç ñîáîþ (éîãî âèäíî çà 

÷åðåâöåì êîìàõè)

26.6. Íåðâîâà ñèñòåìà 

êî ìàõè

Ðåãóëÿöіÿ æèòòєäіÿëüíîñòі

Складна поведінка, рухливість та активність бага-
тьох комах потребують високої складності нерво вої 
системи. Як і в інших членистоногих, її по бу до ва но 
за принципом черевного нервового лан цюж ка. Пар-
ні нервові вузли, розташовані в сегмен тах го ло ви, 
зливаються, утворюючи скла д ний нер вовий центр 
— головний мозок (26.6). Він отри мує та обробляє 
інформацію, що надходить від вуси ків та очей, і 
управляє діяльністю ротового  апарату. Осо б ли во 
розвинений головний мозок у соціаль них комах 
— таких, як бджо ли та му ра ш ки.

Навкологлоткові стовбури з’єднують головний 
мо зок ко ма хи з черевним нервовим ланцюжком. 
Ко жен сегмент тіла має пару нервових вузлів, що 
ча с то зливаються між собою. Вони відповідають за 
ро бо ту м’язів.

Нервова система забезпечує швидкі реакції 
 організму на різноманітні подразники, тоді як 
 життєвим циклом управляє ендокринна система. 
 Наприклад, ли нян ня комах спричиняється осо б-
ли вим го р мо ном, який ви ро б ля ють розташовані у 
гру дях ендо кринні за ло зи. Умовно кажучи,  гормон 
слу гує хі мі ч ним «на ка зом», що розноситься  кров’ю 
до всіх клітин тіла.

Ñòàòåâà ñèñòåìà

Майже всі комахи роздільностатеві; для де яких 
видів є характерним статевий диморфізм (26.7). 
Ста те ва система розвинена лише у дорослих  особин. 
У деяких видів розмноження — єдине жит тє ве «за-
вдання» до ро с лої комахи, яка навіть може бути 
по зба в ле на зда т но с ті до живлення!

Життя на суходолі виключає зовнішнє за плід-
нення, тому у всіх комах воно є внутрішнім (26.8). 
Самці комах мають спеціальні па ру ва ль ні  органи, 
а самки — сім’яприймачі (мішечки для  зберігання 
спе р ма то зо ї дів). Статеві залози самок (яє ч ни ки) і 
са м ців (сім’яники) парні й роз та шо ва ні в черевці. У 
окремих груп комах на кінці черев ця са м ки є яйце-
клад (25.21).

Деякі комахи відкладають укриті щільною обо ло н-
кою пакети яєць. Ці пакети вони розміщують у рі з них 
схованках або носять на собі (26.9). Зу стрі ча єть ся в 
цьому класі й турбота про по том с т во (26.10), осо б ли-
во характерна для со ці а ль них ко мах.

Íåçâè÷àéíі îðãàíè êîìàõ

Чимало комах мають спеціальні пахучі за ло зи, 
необхідні їм для взаємодії між собою. На пе в но, ба га-
то хто з вас знайомий із неприємним за па хом за лоз 
клопів-че ре па шок, яких через нього на зи ва ють «во-
ню ч ка ми» (26.8). Залози багатьох ко мах ви ді ля ють 
от руйні речовини, аби відганяти во ро гів (26.11). 
Ба га то які ли чи н ки та де які дорос лі ко ма хи ма ють 
пря ди ль ні за ло зи. Ці видозмі нені слин ні залози 
ви ді ля ють шовкові нитки.

Ðîëü êîìàõ â åêîñèñòåìàõ

Завдяки своїй численності комахи відіграють ви-
няткову роль у більшості наземних екосистем. Вони 
є запилювачами безлічі квіткових рослин. Багато 
ко мах — зовнішні паразити різних тва рин.  Комахи 
по їда ють значну частину зеленої маси ро с лин. Саме 
вони беруть найактивнішу участь у пе ре тво рен ні від-
ме р лих ро с лин і тру пів тва рин. Гі га нт сь ке  дерево, 
що впа ло на зе м лю в тро пі ч но му лісі, за мі сяць–пів-
тора зни щу єть ся те р мі та ми та ін ши ми  комахами, 
які руй ну ють де ре ви ну. Своєю ді я ль ні с тю вони спри-
я ють по ве р нен ню не об хід них ро с ли нам еле ме н тів у 
при ро д ний кругообіг речовин. Ко ма хи є дже ре лом 
жи в лен ня ба га тьох ін ших  тварин.

Чи знайоме вам слово «шкідник»? Що воно 
 означає?

Комахи можуть істотно впли ва ти на штучні 
 екосистеми, що створює людина,— лани, сади, 
 городи, лісопосадки. У природних еко си с те мах 
 чисельність усіх видів регулюється взаємодією 
між хи жа ка ми та жертвами або між кон ку ре н та-
ми. Запроваджува ти таку взаємодію у шту ч них 
еко си с те мах лю ди на ще тіль ки вчить ся. Тому в 
них час від часу від бу ва ють ся спа ла хи чи се ль но с ті 
ро с ли но їд них ко мах. Ці ко ма хи ста ють се р йо з ни ми 
кон ку ре н та ми люди ни, зме н шу ю чи врожай. Ми 
часто на зи ва є мо  таких комах «шкі д ни ка ми» і ве де-
мо про ти них спра в ж ню вій ну. На жаль, «хі мі ч на 
зброя» (от ру то хі мі ка ти) вра жає не тіль ки на ших 
кон ку ре н тів, а й ін ші види, і нас са мих.

Насправді «шкідник» — це просто вид, що над мі р-
но  розмножився в умовах штучної еко си с те ми. Щоб 
«шкі д ни ки»-ко ма хи не на но си ли нам зби т ків, треба 
об ме жу ва ти їхню чи се ль ність за до по мо гою таких 
охоронних заходів, які не по ру шу ють середовища 
існування інших видів.

26.8. Ïàðóâàííÿ êëîïіâ-÷å-
ðå ïà øîê

26.12. Çàõèñíå çà áà ð â ëåí íÿ 

і"ôîðìà òіëà
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 Завдання
5. ßêà ôóíêöіÿ êðîâі êîìàõ?

6. ßê ïîáóäîâàíà íåðâîâà ñèñòåìà êîìàõ? ×îìó âîíà ìàє ñàìå òàêó áóäîâó?

7. ßê ôóíêöіîíóє åíäîêðèííà ñèñòåìà êîìàõ?

8. ßêà ðîëü êîìàõ ó ïðèðîäíèõ åêîñèñòåìàõ?

 Спробуйте відповісти
9. Áàãàòî âèäіâ êîìàõ є íàøèìè õàð÷îâèìè êîí êó ðå í òà ìè, æèâëÿ÷èñü їæåþ, ÿêó ìè âè-

ðî ùó є"ìî äëÿ ñåáå. Õіìі÷íà áîðîòüáà ç íèìè çàâäàє øêîäè ïðèðîäíèì åêî ñè ñ òå ìàì òà 

íàøîìó çäîðîâ’þ. Äîçâîëèòè їì áåç ïå ðå ø êî ä íî ðîçìíîæàòèñÿ ó øòó ÷ íèõ åêî ñè ñ òå ìàõ 

îçíà÷àє — çà ëè øè òè ñÿ áåç їæі. Ùî æ ðîáèòè?

Ïåðâèííîáåçêðèëі êîìàõè

Áіëüøіñòü êîìàõ ìàє êðèëà. Äåÿêі ðÿäè (íàïðèêëàä, âîøі 
òà áëîõè) âòðàòèëè їõ ó çâ’ÿçêó çі ñïîñîáîì æèòòÿ. Àëå є 
é òàêі êîìàõè, ïðåäêè ÿêèõ íі"êî ëè íå ìàëè êðèë, — ïå ð âèí-

íî áå ç ê ðè ëі. Äî íèõ íàëåæèòü ðÿä Ëó ñ êі"â íè öі. Ëóñ êіâíèöþ 

çâè ÷àé íó (26.15) âè ìîãëè çóñòðіòè ó ñåáå âäî ìà. Öі 
êîìàõè æè â ëÿòü ñÿ êðî õ ìà ëü íèì êëåé ñ òå ðîì òà êëåєì і 
ìîæóòü óøêî äæó âà òè ïà ëі"òó ð êè êíè æîê, øïà ëå ðè òîùî. 

Ñïіé ìà òè ëó ñ êі"â íè öþ äîñèòü íå ïðî ñ òî: âîíà äî á ðå õî-

âà єòü ñÿ, øâèäêî áіãàє òà ìàє îáòі÷íå òіëî, ÿêå âàæêî 

 ñõîïèòè.

Ïîëіò êîìàõ

Êðèëà êîìàõ — öå òîíêі âèðîñòè êóòèêóëè. Ó áі"ëü øî-

ñ òі êîìàõ ïіäíіìàííÿ òà îïó ñ êàí íÿ êðèë âіä áó âà єòü ñÿ 
ïðè çìіíі ôîðìè ãðóäíèõ ñåãìåíòіâ. Ïîêðèâè êî ìàõ 

ñêëà äà þòü ñÿ ç îêðåìèõ õіòèíîâèõ ïëàñòèíîê, ç’єä íà íèõ 

ìіæ ñîáîþ ãíó ÷ êè ìè çâ’ÿçêàìè. Âåðõ íÿ ïëà ñ òè í êà, îïó-

ñ êà þ ÷èñü, òè ñ íå íà îñíîâó êðèëà і ïіäíіìàє éîãî âãîðó 

(26.16). Ì’ÿçè, ïî â’ÿ çàíі ç îñíîâàìè êðèë, ïîâåð òàþòü 

їõ, çàáåçïå÷óþ÷è ïðîñóâàííÿ êîìàõè âïåðåä.

Ñåðåä êîìàõ òіëüêè áàáêè çäіéñíþþòü íåçàëåæíі 
ðóõè ðіçíèìè ïàðàìè êðèë. Ó æóêіâ, êëîïіâ, êîíèêіâ 
òà іíøèõ êîìàõ ó ïîëüîòі áåðå ó÷àñòü ëèøå îäíà ïàðà 

êðèë. Ìå òå ëè êè і áäæî ëè, ùî ìàþòü îäíàêîâî ðîç âè-

íå íі ïàðè êðèë, ïіä ÷àñ ïîëüîòó ç÷іïëþþòü їõ і ëіòàþòü 

íіáè íà äâîõ êðèëàõ.

ßê çëіòàþòü ìóõè?

Ìè âñі çíàєìî, ÿê øâèäêî çëіòàє õàòíÿ ìóõà, êîëè 

її íàìàãàþòüñÿ çëîâèòè. Âèðіøàëüíó ðîëü ïðè çëüîòі 
 âіäіãðàє çà ä íÿ ïàðà її êðèë — äçèçêàëüöÿ. Öі íåâåëèêі 
áó ëà âî ïî äі"á íі âè ðî ñ òè ïåðåä çëüîòîì ïî÷èíàþòü äóæå 

øâè ä êî ðó õà òè ñÿ. Â òàêèé ñïî ñіá äîñÿãàєòüñÿ äîñèòü 

âå ëè êà øâèäêіñòü ì’ÿ çî âèõ ñêî ðî ÷åíü, ùî ñïðè ÷è íÿ þòü 

ðóõ êðèëà. Äçè ç êà ëü öÿ íà ÷åá òî «ðîç ãà íÿ þòü»  ñèñ òåìó 

ðóõó ìóõè ïå ðåä ïîëüî òîì!

À îñü âåëèêèì íі÷íèì ìåòåëèêàì ó ïðîõîëîäíó  ïîãîäó äî-

âîäèòüñÿ äåÿêèé ÷àñ òðі"ïî òі"òè êðè ëà ìè, ùîá  ðîçіãðіòèñü.

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

Çàáàðâëåííÿ êîìàõ

Деякі з комах сяють, як живі самоцвіти, а ін-
ші — зо всім непомітні.

Чи має забарвлення комах якесь значення?
Беззахисні комахи можуть стати не по мі т ни ми 

для хижаків, якщо їхнє за ба р в лен ня зіллється з ото-
чен ням. Таке забарвлення на зи ва єть ся за хи с ним. 
За хи с ною буває і форма тіла (26.12).

Комахи із неприємним запахом і смаком або 
отруйні часто мають яс к ра ве за ба р в лен ня, яке на зи-
ва єть ся за сте ре ж ли вим (26.13). По зна йо ми в шись 
із вла с ти во с тя ми таких ко мах, хижак за па м’я тає, 
що їхне за ба р в лен ня пов’язане з певними не га ра з-
да ми.

Забарвлення комах може виконувати й інші 
функ ції — наприклад, утру д ню ва ти  розпізнавання 
ко н ту ру тіла або допомагати со ро ди чам упі з на ва ти 
один од но го.

Поширена у комах і мімікрія — схожість забарв-
лення і форми тіла двох ви дів, один з яких неїстів-
ний або небезпечний і тому має за сте ре ж ли ве забарв  -
лення (26.14). Другий, незахищений вид схо жий 
на захищеного, за вдя ки чому об ма нює хи жа ків.

 Головне в параграфі
1. Будова комах відбиває їхне при сто су ван ня до 
жит тя на суходолі.
2. Кровоносна система комах незамкнена. Ди ха ль ну 
систему утворюють трахеї та по ві т ря ні мі ш ки. Га зо-
об мін від бу ва єть ся без уча с ті кро ві. Го ло вні органи 
ви ді лен ня комах — маль пі гі є ві су ди ни. Травна си с те ма 

скла да єть ся з пе ред ньої, середньої та за д ньої ки шок і по в’я за них з ними залоз. Нервову 
систему комах побу довано за принципом че ре в но го нер вового  ланцюжка. 
3. Комахи відіграють величезну роль у кругообігу речовин у наземних 
 екосистемах.
4. Комахи можуть мати захисний або за сте ре ж ли вий тип забарвлення. Для де яких 
комах характерна мімікрія, тобто зовнішня схожість з іншими  видами.

 Головні поняття: штучні екосистеми; захисне й застережливе забарвлення, 
мімікрія. 

 Тест-контроль
1. Êîìàõà ïîòîíå, ÿêùî ó âîäі îïèíèòüñÿ: à) òіëüêè ãî ëî âà; á) òіëüêè ÷åðåâöå; â) âñå 

òіëî; ã) êîìàõè íå òî íóòü âçàãàëі.

2. Îðãàíàìè âèäіëåííÿ êîìàõ є: à) æèðîâå òіëî; á) êè øå ÷ íèê; â) òðàõåї; ã) ìàëüïіãієâі 

ñóäèíè; ä) øëóíîê. 

3. Ïîíÿòòÿ «øêіäíèê» õàðàêòåðèçóє: à) ñïîñіá æèòòÿ âèäó; á) òå, ùî âèä êîíêóðóє ç ëþ-

äèíîþ ó øòó÷íèõ åêî ñè ñ òå ìàõ; â) ðîëü âèäó â ïðèðîäíèõ åêîñèñòåìàõ.  

4. Çàáàðâëåííÿ ñîíå÷êà є: à) çàõèñíèì; á) çà ñòå ðå æ ëè âèì; â) ïðèêëàäîì ìіìіêðії.

§ 26. Áóäîâà êîìàõ òà їõ ðîëü â åêîñèñòåìàõ

26.16. Ó áіëüøîñòі êîìàõ êðè-

ëà ïіäíіìàþòüñÿ âíà ñëіäîê 

ñêîðî÷åííÿ âåðòè êàëüíèõ 

ì’ÿ çіâ ãðó äåé, à îïó ñ êà þòü ñÿ 

çàâäÿêè ñêî ðî÷åí íþ ãî ðè çî-

í òà ëü íèõ ì’ÿ çіâ

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

26.15. Ëóñêіâíèöÿ çâè ÷àé íà

26.14. Íà ìàëþíêàõ âè áà ÷è-

òå îñó, æóêà, ìóõó òà ìå òå-

ëè êà. Ñïðî áóé òå ïî ÿñ íè òè, 

÷îìó âîíè òàê çà áà ð â ëå íі òà 
ïî äі"á íі îäíå äî îä íî ãî
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Æèòòєâèé öèêë êîìàõ

За способом індивідуального роз ви т ку всіх 
 комах можна поділити на дві ве ли кі групи. У пред-
ста в ни ків од ні єї групи з яйця виходить ли чи н ка, 
яка на га дує дорослу особину. Це ко ма хи з не по в-
ним  перетворенням. Їхній роз ви ток скла да єть ся 
з трьох ста дій: яйця, личинки та зрі лої комахи. 
Ли чи н ка від різняється від зрілої особини мен ши ми 
роз мі ра ми, а також не до роз ви не ни ми кри ла ми та 
ор га на ми ста те вої системи (27.1). Зга дай те: у «вели-
ких» (до ро с лих) тарганів є кри ла, а в «ма ле нь ких» 
(личинок) їх немає. Ли чи н ка ли няє, росте і піс ля пе-
в ної кі ль кості линянь стає до ро с лою (27.2).

У комах із повним перетворенням личинки 
 зовсім несхожі на зрілих особин (27.3). Зазвичай 
вони че р во по ді б ні. Якщо в таких личинок є очі, то 
вони зав жди про с ті.

Порівняйте гу се ни цю та метелика.
Розвиток комах з повним пе ре тво рен ням скла да-

єть ся з чотирьох стадій: яйця, личинки, ля ле ч ки та 
зрілої комахи (27.4). Ля ле ч ка не ру хо ма або ма ло ру-
хо ма. На цій стадії відбувається повна  перебудова 
ор га ні з му.

Личинка комахи з неповним перетворенням має 
більшість пристосувань до ро с лої особини. Для її роз-
ви т ку потрібен бі ль ший запас по жи в них ре чо вин. 
Тому такі комахи зви чай но менш плодючі, ніж ті, 
що мають повне пе ре тво рен ня.

Ротовий апарат комах з неповним пере творен-
ням — гризучий або колючо-сисний. Гризу чий 
 ротовий апарат добре пристосований до жи в лен ня ли-
с тям та ін ши ми частинами ро с лин. Колючо-сис ний 
ро то вий апа рат дозволяє живитися соками рослин 
та кро в’ю і тка нин ною рі ди ною тварин. Нові мо ж ли-
во с ті з’я ви лися у комах з повним пере творенням. 
У дея ких з них виникли ротові  апарати, при да т ні 
для до бу ван ня нектару. Розквіт ко мах із пов ним 

пе ре тво рен ням по в’я за ний з при сто су ван ням до жи-
в лен ня на кві т ках. В обох гру пах комах по ши ре не 
хи жа ц т во.

Розглянемо основні ряди комах із неповним 
 перетворенням.

Ðÿä Òàðãàíè

До найдавніших комах належить ряд Та р га ни, 
що налічує понад 3500 видів (26.9, 27.5). Спло ще не 
тіло й щільні покриви тарганів добре від по ві да ють 
їх ньо му способу життя. Ці нічні тварини вдень 
перебувають у схованках. Жи в лять ся вони пе ре ва-
ж но ро с лин ни ми та тваринними ре ш т ка ми, мають 
гризучий ротовий апарат.

Таргани пристосовані до життя в теплих ши ро-
тах. У нас їм холодно: в Укра ї ні у природних умо вах 
живе лише декілька видів. Зате вони добре по чу ва-
ють ся в житлі люди ни. Чорний тарган і пру сак 
(ру дий та р ган) — справжня напасть для не охай них 
го с по динь. Це не лише неприємні «су сі ди», а й пе ре-
но с ни ки за ра з них хвороб. Чорний та р ган віддає пе-
ревагу вологим приміщенням, а пру сак — су хі шим. 
У Криму обидва види мо жуть жити «на волі».

Ðÿä Áàáêè

Комахи, що нагадують сучасних бабок, відомі ще 
з кам’я но   вугільного періоду. Давні бабки  сягали у 
роз ма ху крил 90 см. Нині відомо близько 3000 ви дів 
ряду Бабки (25.11, 27.6, 27.7).

Бабки — хижаки. Великі фасеткові очі, дві пари 
сильних крил, гризучий ротовий апарат — усе це 
робить дорослу бабку чудово пристосованою до 
полю вання на літаю чих комах. Личинки бабок 
роз ви ва ють ся у воді, полюючи на відповідну за 
роз мі ра ми здо бич, навіть на мальків риб та пу го ло-
в ків. У де яких видів личинки досить ви мо г ли ві до 
чи с то ти води, і чисельність їх ско ро чу єть ся через 
за бру д нен ня во до йм.

Ðÿä Ïðÿìîêðèëі
До ряду Прямокрилі належить близько 20 000 ви-

дів: коники, цвіркуни, кобилки й са ра на, а та кож 
багато інших (27.8–27.10). Пред ста в ни ки даного 
ряду — одні з найкращих стрибунів. На хи ля є ш ся, 
щоб схопити коника, мить — а його вже нема. Навіть 
не встигаєш помітити, коли він зник, такі сильні й 
різкі рухи задніх кінцівок цієї  комахи. 

Передня пара крил прямокрилих  перетворилася 
на жорсткі надкрила. У скла деному стані  надкрила 
захищають крила від ушкоджень, а в польо ті пра цю-

27.4. Ñòàäії æèòòєâîãî öè ê ëó ìåòåëèêà: ÿéöå, ëè÷èíêà (ãóñå íèöÿ), çà ëÿ ëü êó âàí íÿ ãó ñå íè-

öі, ëÿëå÷êà íà ðіçíèõ ñòà äі"ÿõ ðîçâèòêó òà çðіëà îñî áè íà

27.5. Äåÿêі òðîïі÷íі òà ð ãà íè, 
ÿê öåé êóáèíñüêèé òàðãàí, 
ñÿãàþòü çàâäîâæêè 6 ñì

27.6. Áàáêè — ñòðіìêі 
 õèæàêè, ÿêі ïîëþþòü 
íà ëі"òà þ ÷èõ êîìàõ

27.7. Ëè÷èíêè áàáîê æè âóòü 
ó âîäîéìàõ

27.8. Êîíèêè é êîáèëêè 

 ïîäіáíі, àëå âіäðіçíÿþòüñÿ 

òèì, ùî ó êîíèêіâ äîâøі 
 âóñèêè. Êîíè êè — õèæàêè, 

êî áè ë êè — ðîñëèíîїäíі

27.1 .  Ó ÷åðâîíîêëîï іâ 
(êëîïіâ-ñîëäàòèêіâ) ëè ÷è í êè 
 ñõîæі íà çðіëèõ îñîáèí і "çîâ-
íі âіäðіçíÿþòüñÿ ëèøå ðîç ìі-
ðîì òà âіäñóòíіñòþ êðèë

27.2. Îñòàííє ëèíÿííÿ ñà ðà-
íè: ëè÷èíêà ïå ðå òâî ðþ єòü ñÿ 
âіäðàçó íà êðèëàòó îñî áè íó

27.3. Ó êîìàõ іç ïîâíèì ïåðå-
òâîðåííÿì ëè÷èíêè òà çðі"ëі 
îñîáèíè çîâñіì íå ñõî æі
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Попелиці — маленькі м’якотілі комахи з  двома 
парами крил. Живлячись соками рослин, по пе ли-
ці завдають шкоди садам та городам. По пе ли ці 
 малорухливі, а дорослі самки щи тівок і зо всім не-
зда т ні до пере сування.

 Головне в параграфі
1. Вирізняють два основні типи розвитку комах: з 
неповним (яйце — ли чи н ка — доросла особина) і повним (яйце — личинка — ля ле-
ч ка — доросла осо би на) пе ре тво рен ням.
2. До комах із неповним перетворенням, що ма ють гризучий ротовий апарат, на-
лежать ряди Та р га ни, Бабки та Прямокрилі.
3. У представників ряду Клопи та Рівнокрилі, що також належать до комах 
із неповним пе ре тво рен ням, ротовий апарат колючо- сисний, при зна че ний для 
в исмоктування соків рослин, а також крові та тканинної рідини тварин.

 Головні поняття: неповне й повне пе ре тво рен ня; лялечка.

 Тест-контроль
1. Іç çàïðîïîíîâàíèõ ñòàäіé óêëàäіòü ñõåìè ïîâíîãî é íå ïî â íî ãî ðîçâèòêó êîìàõ: à) äî ðî-

ñ ëà êîìàõà; á) ëè ÷è í êà; â) ëÿëå÷êà; ã) ÿéöå.

2. Âèáåðіòü îçíàêè, ïðèòàìàííі ëè÷èíêàì êîìàõ іç íå ïî â íèì ïåðåòâîðåííÿì: à) ñõîæà 

íà äîðîñëó îñî áè íó; á) ÷å ð âî ïî äі"á íà; â) ìàє ñêëàäíі î÷і; ã) ìàє êðèëà; ä) ìàє íå ÷ëå-

íè ñ òі íîãè.

3. Äîðîñëі áàáêè æèâëÿòüñÿ: à) ëèñòÿì і òðàâîþ; á) êî ìà õà ìè; â) êâіòêîâèì ïèëêîì; 

ã) ìàëü êà ìè ðèá; ä) ðåøòêàìè òâàðèí; å) âîäíèìè áåçõðåáåòíèìè.

4. Æèâëÿ÷èñü, êëîïè: à) ðîçãðèçàþòü äåðåâèíó; á) âè ї"äà þòü ïèëîê; â) âè ñìî ê òó þòü ñîê; 

ã) çëèçóþòü íåêòàð.

 Завдання
5. ×îìó ðîçâèòîê êîìàõ іç íåïîâíèì ïå ðå òâî ðåí íÿì є «íå ïî â íèì»?

6. ßê ïîâ’ÿçàíі êîìàõè ç ïîâíèì ïåðåòâîðåííÿì òà êâі"ò êî âі ðîñëèíè?

7. ßêі îñîáëèâîñòі òà ð ãà íіâ äîçâîëÿþòü їì âèæèâàòè â æèòëі ëþäèíè?

8. ßê ïîâ’ÿçàíà áóäîâà áàáîê і ïðÿìîêðèëèõ ç õà ðà ê òå ðîì їõíüîãî æèâëåííÿ?

 Спробуйте відповісти
9. ×îìó ëè÷èíêè êîìàõ íå ëіòàþòü і íå  ðîçìíîæóþòüñÿ?

Êîáèëêè é ñàðàíà
Êîáèëêàìè é ñàðàíîþ íàçèâàþòü êîðîòêîâóñèõ ïðÿ-

ìî êðè ëèõ. Âіäìіííîñòі ìіæ íèìè ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî 
êîáèëêè (27.8) âåäóòü îäèíî÷íèé ñïîñіá æèòòÿ, à ñà ðà íà 
çäàòíà óòâîðþâàòè âåëèêі çãðàї"— äî 10 ìіëüÿð äіâ îñî-
áèí (27.10, 27.15)! Çãðàї ñàðàíè ìî æóòü ñÿ ãà òè â äîâæè íó 

27.12. Âîäîìіðêà (ëі"âî ðó÷) 

òà  âîäíèé ñêîðïіîí. Ñå ðå-

ä íі é çàäíі íîãè âî äî ìі"ð êè 

äóæå äî â ãі é çìà ùåíі çíè çó 
æè ðî âèì ìà ñ òè ëîì. Âîíà 

íå ïëà âàє ïî âå ð õ íåþ âîäè, 

à êî â çàє íåþ, ïîëþþ÷è íà 

äðіáíèõ êîìàõ

27.11. Õèæèé êëîï 

 âèñìîêòóє ãóñåíèöþ

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі § 27. Êîìàõè ç íåïîâíèì ïåðåòâîðåííÿì

27.9. Ïîëüîâі öâіðêóíè

27.10. Ñàðàíà çäàòíà óòâî ðþ-

âà òè âåëèêі ñêóï÷åííÿ

27.13. Öі íåñõîæі ìіæ ñî áîþ 

êîìàõè (öèêàäà, ùè òі"â êè 

é ïî ïå ëè öÿ) íàëåæàòü äî ðіâ-
íîêðèëèõ

ють, як крила літаків. Навіть цвіркочуть пря мо кри лі 
за допомогою надкрил: коники та цвір куни швидко 
труть ними одне об одне, а ко би л ки та  сарана труть 
стегна об надкрила. Цві р ко тін ня са м ців пря мо кри-
лих — спосіб при ваб лю ван ня  самок. 

Прямокрилі мають гри зу чий ротовий апарат. 
Най ча с ті ше вони ро с ли но їдні, але є серед них і хи-
жаки (наприклад, ко ни ки, 27.8). Мешкають усю ди 
на суходолі, крім зони вічної криги. Чи с лен ні, і 
тому ві ді гра ють ва ж ли ву роль у ба га тьох еко си с те-
мах, переробляючи велику кількість зеле ної маси 
рослин.

Êëîïè òà Ðіâíîêðèëі
Представники ряду Клопи, що включає 35 000 ви -

дів, дещо нагадують жу ків. Передня пара крил у них 
перетворилася на надкрила з жо р с т кою пе ред ньою 
та перетинчастою задньою ча с ти на ми (25.18). Ро-
товий апарат у клопів колючо-си с ний (27.11). Так, 
по сті ль ний клоп живиться кро в’ю лю ди ни, ме ш ка-
ю чи в її житлі.

Один із найвідоміших водних клопів — во до мі р ка 
(27.12). У водного ско р пі о на передні ноги здатні ха-
пати здобич (27.12). Цей спло ще ний  малорухливий 
клоп схо жий на буруватий гни ю чий ли с ток. При 
наближенні здобичі він стрімко за хо п лює її ногами. 
На задньому кінці його тіла є ди ха ль на трубка, яку 
во д ний скорпіон ви ста в ляє над по ве р х нею води, щоб 
дихати по ві т рям.

Тропічні родичі водних скорпіонів, бело сто-
ми, — одні з найбільших ко мах, завдовжки до 10 см 
(26.10). Живляться вони мальками риб і пуголов-
ками. Жителі Південно-Східної Азії вжи вають цих 
ко мах у їжу (варять з ними супи).

Ряд Рівнокрилі охоплює близько 45 000 видів: 
попелиць, цикад і щитівок (27.13). Ротовий  апарат 
у них колючо-сисний, як у клопів. Усі рі в но кри лі 
жи в лять ся соками ро с лин. Цикади — най гу ч ні ші 
співаки серед комах. Це вони наповню ють своїм 
цві р ко тін ням нічну тишу у нас в Криму і в тропіч-
них кра ї нах.

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!
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120 êì і ïðîëіòàòè áåç çó ïè í êè äî 2000 êì. Ñі"â øè íà 
çå ì ëþ, òàêà çãðàÿ çíèùóє âñþ ðî ñ ëèí íіñòü äî âêî ëà. 
Ïіñëÿ îä íî ãî ç íà øåñòü ñàðàíè â Àô ðèöі "çàãèíóëî âіä 
ãîëîäó 800 000 ÷î ëî âіê.

Áîãîìîëè é ïà ëè ÷ íè êè

Áîãîìîëè — õèæàêè, ùî ïіäñòåðіãàþòü çäîáè÷ ó çà-
ñі"ä öі. Öåé ðÿä âêëþ÷àє áëèçüêî 2000 âèäіâ. Íàéõàðàê-
òåðíіøà îçíàêà áîãîìîëіâ — âêðèòі ãî ñ ò ðè ìè øè ïà ìè 
ïå ðåäíі íîãè (25.17). Ñêëàäàþ÷èñü íà çðà çîê ñêëà äà íî ãî 
íîæà, âîíè óòâîðþþòü ìіöíèé õà ïà ëü íèé àïà ðàò.

×àòóþ÷è íà çäîáè÷, áî ãî ìîë çàâìèðàє, ñêëàâøè 
 ïåðåäíі êіíöіâêè, íà÷åáòî ìîëèòüñÿ (ç öèì ïîâ’ÿçàíà íàç-
âà ðÿäó). Êîëè ç’ÿâëÿєòüñÿ æåðòâà, õè æàê ïіä êðà äà єòü ñÿ 
äî íåї і ðàïòîì çàõîïëþє її ïåðåäíіìè íî ãà ìè.

Ïàëè÷íèêіâ ÷åðåç їõ äèâíèé çîâíіøíіé âèãëÿä íà çè-
âà þòü òàêîæ ïðèìàðîâèìè. Äî öüîãî ðÿäó íà ëå æèòü 
áëèçü êî 2500 âèäіâ. Öå ñïðàâæíі ìàéñòðè ìà ñ êó âàí íÿ 
(27.16). Ïàëè÷íèêè ðîñëèíîїäíі, ìåøêàþòü çäå áі"ëü øî ãî 
ó òðî ïі"êàõ.

Ðÿä Âîøі
Ðÿä Âîøі ìà ëî ÷è ñå ëü íèé — óñüîãî 500 âèäіâ. 

Âîøі"— çîâíіøíі ïà ðà çè òè ññàâöіâ. Ó çâ’ÿçêó çі ñïî ñî áîì 
æèòòÿ òіëî їõ ñïëî ùå íå, êðèëà âіä ñó ò íі, à íîãè ïðè ñòî-
ñî âà íі äî çà õî ï ëåí íÿ âîëîññÿ (25.10, 27.17).

Òðè âèäè âîøåé (ëî á êî âà, ãîëîâíà òà îäå æ íà) 
 ïàðàçèòóþòü íà ëþäèíі. 
Âîíè îñî á ëè âî íåáåçïå÷-
íі òèì, ùî ïå ðå íî ñÿòü 
çáó ä íè êіâ äå ÿêèõ òÿ æ êèõ 
õâî ðîá — âè ñè ï íî ãî é 
 ïîâîðîòíîãî òèôó òîùî. 
Âè ïà ä êî âî çàðàçèòèñÿ âî-
øà ìè ìîæå áóäü-õòî, àëå 
îõàé íà ëþ äè íà âіä ðà çó 
íà ìà ãà òè ìåòü ñÿ ïî çáó òè-
ñÿ їõ, à íå ñòà íå íî ñі"єì 
 ïàðàçèòіâ.

§ 28. Êîìàõè ç ïîâíèì ïå ðå òâî ðåí íÿì

Ðÿä Æóêè

Комах із повним пе ре тво рен ням більше, ніж 
з непов ним, а найчисленнішим з усіх є ряд Жуки, до 
якого належить понад 350 000 видiв. Їх ньою голов-
ною осо б ливiстю є жорсткi й мiцнi над кри ла (25.18). 
У си дя чо го жука друга пара крил скла де на і  схована 
пiд над кри ла ми. Ротовий апа рат жукiв — гри зу чий.

Бiльшiсть турунiв — хижі жуки, що жи в лять ся 
без х ре бе т ни ми. Один з найбiльших жуків Укра ї ни, 
кримський турун, сягає за вдо в ж ки 5 см (28.1). 

 Через від ло в лю ван ня для ко лекцiй та за сто су ван-
ня отруто хiмiкатiв ця комаха ста ла рiдкiсною, її 
 занесено до Че р во ної книги Укра ї ни. Від вилову 
 по терпають i ве ликi тропiчнi жуки, на при клад 
 американський жук-ге р ку лес (28.2) — ро дич на ших 
жу ків-носорогів (26.7).

Деякi жуки освоїли водне середовище, як пла-
вунцi (2.3) та водолюби. Заднi ноги їх пе ре тво ри ли ся 
на своєрiднi весла — вони спло щенi та вкритi волос-
ками. Щоб дихати пiд водою, цi жуки пiрна ють iз за-
пасом повiтря пiд кри ла ми або на  волосках грудей.

Характер живлення жу ків-листоїдів ві до бра же-
но в їхній назві. Усім відомий ко ло рад сь кий жук 
жи вить ся рослинами ро ди ни Па с льо но ві (28.3). 
У Пів ні ч ній Америці, на своїй ба ть кі в щи ні, він живе 
на ди ко ро с лих пасльонових і має не ви со ку чи се ль-
ність. Там, де людина вирощує кар то плю,  помідори 
й пе ре ць, ко ло рад сь кий жук пе ре тво ри в ся на  одного 
з най лю ті ших ворогів го род ни ків.

Легко впiзнати рогачiв (28.4) та вусачiв (25.10, 
27.3), перших — по величезних щелепах-«рогах» 
(турнірній зброї самців у змаганні за самку), дру гих 
— по до в гих ву си ках. Ли чи н ки вусачів  живляться 
де ре ви ною, кон ку ру ю чи в її спо жи ван ні з нами. 
Тому ми навісили на цих ко мах ярлик «шкід ників 
лісу». Однак, хоча оті «шкі д ни ки»  гризуть де ре ви ну 
багато мі ль йо нів ро ків, до поя ви лю ди ни ліси від їх 
ді я ль ності не зникали. 

Жуки-мертвоїди (28.5) та гнойовики (28.6)  жив-
ляться гноєм і падаллю, виконуючи ва ж ли ву роль 
у кругообiгу ре чо вин у природi. Вони за ри ва ють 
гни ючі за ли ш ки в зе м лю, де самка від кла дає на них 
яйця. З яєць ви хо дять ли чи н ки, які пе ре тра в лю ють 
за го то в ле ну по жи ву на ча с т ки ґру н ту. Споживають 
гни ючі ре ш т ки й до ро с лі комахи.

Ðÿä Ìåòåëèêè

Ряд Метелики, до якого належать най кра сивiші 
з комах, налічує 140 000 видiв (28.7–28.12).  Ротовий 
апа рат метеликiв сисний. Це довгий хоботок, придат-
ний лише для пиття нектару з квiток (25.14, 28.7). 
Ли чи н ки ме те ликiв — гусеницi мають гри зу чий 

§ 28. Êîìàõè ç ïîâíèì ïåðåòâîðåííÿìÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

27.17. Ëîáêîâà âîøà

28.5. Ïàðà æóêіâ-ìåðòâî їäіâ 
(ãðîáàðèêіâ) ãîòóєòüñÿ çà êî-
ïà òè ìåðòâîãî êàæàíà

28.3. Êîëîðàäñüêі æóêè íà 
áóëüáі êàðòîïëі

28.2. Äîâæèíà ñàìöÿ æóêà-
ãåðêóëåñà (ëіâîðó÷) ìîæå 
ïåðåáіëüøóâàòè 15 ñì,  ñàìêà 
ìå í øà

28.6. Ãíîéîâèê ñêà ðà áåé 
 êîòèòü êóëüêó ç ãíîþ. Äàâíі 
єãèï òÿíè ââà æà ëè ñêàðàáåїâ 
ñâÿ ùåí íè ìè, âáà ÷à þ ÷è ïîäіá-
íіñòü ó ðóñі ãíî éî âîї êóëü êè 
òà ñîíöÿ

28.4. Æóêіâ-îëå íіâ çàíå ñåíî 
äî ×å ð âî íîї êíè ãè Óêðàї"íè

28.1. Êðèìñüêèé òóðóí

27.15. Ïðîëіòàþ÷à çãðàÿ 

 ñàðàíè ìîæå çàêðèâàòè 

 ñîíöå; îïóñêàþ÷èñü, âîíà 

çàâ äàє ãîëîäó òà íåùàñòÿ

27.16. Ïðåäñòàâíèêè ðÿäó 

Ïàëè÷íèêè äóæå õèìåðíі. 
Ùî âîíè âàì íàãàäóþòü?
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28.15. Ïàäàëüíà (ëіâîðó÷) 

і"ì’ÿ ñ íà ìóõè ìîæóòü áóòè 

ïåðå íîñíèêàìè іíôåêöіé

§ 28. Êîìàõè ç ïîâíèì ïåðåòâîðåííÿì

28.10. Øîâêîâè÷íèé 

øîâ êî  ïðÿä íà êîêîíі, 
ç ÿêîãî âіí âè âі"â ñÿ

28.11. Ïàâèíîî÷êà (íі÷íèé 

ìåòåëèê) çі ñêëàäåíèìè і"ðîç -

ïðàâëåíèìè êðèëàìè

28.8. Çàñîáè çàõèñòó â ãó ñå-

íèöü ðіçíîìàíіòíі:  íåïîìіòíå 
ñåðåä ëèñòÿ çà áà ð â ëåí íÿ, 

êîë êі âîëîñêè àáî âіä ëÿ êó-

þ ÷èé õèæàêіâ ìà ëþ íîê íà 

òіëі

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

28.7. Ðіçíі ìåòåëèêè. 

Ñïðîáóéòå ïîÿñíèòè, ÷èì 

âèãіäíі äëÿ íèõ ïîìіòíі íà 

çíіìêàõ îñî á ëè âîñòі ôîðìè 

é çà áàðâ   ëåííÿ òіëà

28.14. Äðîçîôіëà — îäíà 

ç íàéêðàùå âèâ÷åíèõ òâà-

ðèí

28.13. Ëè÷èíêè і ëÿëå÷êè 

(ïðà âî ðó÷) êîìàðіâ

 ротовий апарат i живляться рослинами (28.8). 
Ме те ли ків iнакше на зи ва ють ще лускокрилими 
— їхні кри ла, мов че ре пи цею, вкриті дрiбненькими 
рiзно барвними лусочками (28.9). Коли ми беремо 
 метелика в руки, лусочки сти ра ють ся і тендітна 
кра са  зникає. 

Найгарнiшi комахи ча с то є i найрiдкiс нішими. 
Вони зникають, бо люди ловлять їх, щоб «ми лу-
ва ти ся», — для колекцiй. Чим бiльше ми будемо 
 ловити таких комах або купувати вже висушенi 
 екземпляри, тим швидше вони перестануть при кра-
ша ти собою  природу.

Один вид метеликiв, шовковичний шовко пряд 
(28.10), давно одомашнений людиною. За ля ль ко ву-
ю чись, його гусiнь обмотує себе тонкою ни т кою, яка 
видiляється прядильними залозами. Розмотую чи ці 
кокони, людина отримує на ту ра ль ний шовк.

Чому багато метеликів такі яскраві?
Нiчнi метелики вдень нерухомi. Їхні пе реднi 

кри ла замаскованi пiд колір схованки ко ма хи, а за-
днi можуть мати яскраве вiдлякуюче за ба р в лен ня. 
На при клад, сидяча павиноочка в разi  небезпеки 
роз кри ває переднi крила, стра ха ю чи  хижака «очи-
ма» на задніх (28.11). У такий спосіб цей ме те лик 
ви грає ту мить, за яку він може  втекти. У ден них 
ме те ликiв крила зазвичай забарв ленi яс к ра во, аби 
зда ле ка впізнавати особин сво го виду  та відлякувати 
хижаків (28.12). 

Äâîêðèëi

Комари (5.8, 25.15) та мухи (5.4, 25.14, 25.19) 
належать до ряду Дво крилi, який налiчує близько 
100 000 видiв. Зад ня пара крил у них зме н ши ла ся 
до двох ма ле нь ких булавоподібних виростів — дзи-
з ка лець. 

Ротовий апарат цих комах лижучий або  колючо-
сисний. Комарi звичайно живляться нектаром 
або соками рослин. Проте самкам багатьох видiв 
 треба напитися крові, щоб вiдкласти яйця. Вони 
вiд кладають їх у воду, де й розвиваються ли чи н ки 
(28.13). Личинки всіх двокрилих не мають нiг, 
а у личинок мух немає i голови, є лише її  зачатки.

У розвитку генетики (науки про спад ко вiсть) 
ва ж ли ву роль відіграли мухи дро зофiли (плодовi 
мухи). Непримхливiсть та короткий період розвит ку 
зро би ли їх зручними експериментальними тва ри на-
ми (28.14).

Найвiдомiше двокриле — хатня муха (25.14). 
Її ли чи н ки живляться гниючими вiдходами, а до-
рослi комахи — рiзноманiтною їжею, в тому числi 
i з на шо го столу. Часто відвiдуючи смiтники, мухи 
пе ре но сять збуд никiв багатьох хвороб: дизентерiї, 
ге па ти ту та iн. Тому хатня муха та її родичi (28.15) 
являють небезпеку для людини.

Ïåðåòèí÷àñòîêðèëi

До ряду Перетинчастокрилi входять бджоли, 
джмелi, оси, мурашки та їздцi — майже 300 000 ви -
дiв. Гризучо-лижучий ротовий апарат дозволяє цим 
комахам i гри з ти, i  смоктати, i зли зу ва ти (25.16) 
їжу. Пред ста в ни ки ряду мають двi пари прозо рих 
крил (у му ра шок вони певний час є лише в де яких 
осо бин). У ба га тьох видів довгий яй це клад са мок 
при зна че ний для відкладання яєць (25.21). У iнших 
вiн пе ре тво ри в ся на жало для впо р с ку ван ня от ру ти. 
Бджо ли застосовують жало для за хи с ту, а оси — та-
кож при полюванні на комах, що слугують кормом 
для їх ли чи нок.

Живлячись пилком i нектаром, багато які пере-
тинчастокрилі запилюють дикi та культурнi ро с ли-
ни. Особливо кориснi в цiй ролi джмелi (28.16). Ко-
жен вид джмелiв запилює певнi види рослин. Ба га то 
їх видів занесено до Червоної кни ги  України.

Характерною особливістю пе ре ти н ча с то к ри лих є 
піклування про по том с т во. Чимало з них  готують з 

28.9. Ëóñî÷êè íà êðèëàõ 

 ìåòåëèêà

28.12. Äåííå ïàâèíå îêî
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 Завдання
5. ×èì æèâëÿòüñÿ æóêè?
6. ×èñåëüíіñòü äåÿêèõ âèäiâ êîìàõ ñêîðî÷óєòüñÿ. Ç ÿêèõ ïðè÷èí?
7. ×îìó ñåðåä ïåðåòèí÷àñòîêðèëèõ íåìàє æîäíîãî âèäó, ó ÿêîãî æàëîì áóëè á «îçáðîє-
íi» і ñàìêè, і ñàìöi?
8. ×èì äëÿ íàñ âàæëèâi ïåðåòèí÷àñòîêðèëi?

 Спробуйте відповісти
9. Çàïðîïîíóéòå çàõîäè ùîäî îõîðîíè: à) êðèìñüêîãî òó ðó íà; á) æóêiâ-ðîãà÷iâ. Ùî 
ñïiëüíîãî â öèõ ïðî ïî çèöiÿõ? ×èì ïîÿñíþєòüñÿ ðі"ç íè öÿ ìіæ íèìè?

Ðÿä Áëîõè

Áëîõè — єäèíèé ðÿä êîìàõ ç ïîâíèì  ïåðåòâîðåííÿì, 
óñі ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî âòðà òè ëè êðèëà (28.19). Öå çî-
â íі"ø íі ïàðàçèòè ññàâöiâ i ïòàõiâ, ÷ó äî âî ïðè ñòî ñî âàíi 
äî æèòòÿ ñåðåä âîëîññÿ ÷è ïið’ÿ. Çàâäÿêè îñî á ëè âіé, 
«ïðó æèííié» áóäîâi çàäíiõ íiã âîíè ìîæóòü ñòðè áà òè íà 
âèñîòó êiëüêà äåñÿòêiâ ñàí òè ìåòðiâ. ßê âè ââà æà є"òå, ÷îìó 
òiëî áëіõ ñòèñíåíå ç áîêiâ, à âî øåé (27.17) — ñïëþùåíå 
çâåðõó âíèç?

×åðâîïîäiáíi ëè÷èíêè áëіõ ðîçâèâàþòüñÿ ó ñìiòòi 
â ëiãâèùàõ òâàðèí-õàçÿїâ. Áëîõè ìîæóòü çìiíþâàòè ñâî їõ 
õà çÿ їâ, ïåðåíîñÿ÷è çáóäíèêіâ áàãàòüîõ íå áåç ïå ÷ íèõ çà-
õâîðþâàíü. Ïіä ÷àñ ñåðåäíüî âi÷íèõ åïiäåìié ÷óìè ñàìå 
áëîõè ïåðåíîñèëè âіðóñ ÷óìè âіä ùóðіâ äî ëþ äåé.

Îõîðîíà ïåðåòèí÷àñòîêðèëèõ

Äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè çàíåñåíî 173 âèäè êî ìàõ. 
Çäåáiëü øîãî âîíè çíèêàþòü ÷åðåç ðóé íó âàí íÿ ìiñöü іñ-
íó âàí íÿ òà õiìiçàöiþ ïîëiâ. Âçÿòè ó÷àñòü ó çáåðå æåííi 
ìiñöü іñ íó âàí íÿ áàãàòüîõ âèäiâ ìîæóòü i  øêîëÿðі.

Îêðåìi âèäè ïåðåòèí÷àñòîêðèëèõ âèâîäÿòü ïîòîìñò âî 
â ïîðîõíi àáî â ñóõèõ ñòå á ëàõ òðàâ. Íà îñâîєíèõ ëþäè-
íîþ òåðèòîðіÿõ ðåøòêè ðîñëèí çâè÷àéíî ïðè áèðàþòü. 
Òîìó ïîòðіáíі øòó÷íi ãíiçäiâëi äëÿ êîìàõ (28.20). Їõ 
óñòà íî â ëþ þòü íà ïðèêiíöi êâiòíÿ, çíiìàþòü i õîâàþòü 
íà çáåðåæåííÿ ó âåðåñíi. Çáåðiãàþòü ïiä íà êðèò òÿì, 
ó çàõèùåíîìó âiä ãðè çóíiâ ìiñöi. Ñòàðі ãíіçäіâ ëі íå âè-
êè äà þòü, à ðîç êëà äà þòü íà âåñíi áіëÿ íîâèõ ãíі"ç äî âèõ 
êàìåð äëÿ âèõîäó çèìóþ÷èõ êîìàõ.

ßê çðîáèòè øòó÷íі ãíіçäіâëі?
Ãíiçäiâëi äëÿ ïåðåòèí÷àñòîêðèëèõ ðîáëÿòü iç ñòå á ëèí 

î÷å ðå òó, ÿêèé çàãî òîâëÿþòü çåëåíèì, àáè î÷åðåòèí êè íå 
ðîçòðiñêóâàëèñü. Ñòåáëèíè äiàìåòðîì 2–12 ìì íàðiçà-
þòü òàê, ùîá îäíi êiíöi áóëè çàêðèòi ìiæâóçëÿì, à іíøі 
áóëè âiäêðèòi і ìàëè êàíàë äî â æè íîþ íå ìåíøå 10 ñì. 
Æìóòêè ç 20–100 î÷åðåòèí ïðè â’ÿ çó þòü äî êiëêiâ íà 0,5 
ì âèùå âåð õі"â’ÿ òðàâ. Ìîæíà ùіëüíî íàáèòè î÷å ðå òè í-
êà ìè ÿùèê àáî áàíêó, âіä êðè òè ìè êіíöÿìè íà çî â íі. Òàêi 
ãíiçäіâëі ìåíøå íàìîêàþòü i ïðè âàá ëèâiøі äëÿ êîìàõ. 
Îêðiì î÷å ðå òó ïðèäàòíі äëÿ âè êî ðè ñ òàí íÿ ïî ðî æ íèñòi 
ñòåáëèíè äèêèõ òðàâ òà ãiëêè ç ì’ÿêîþ  ñåð öåâèíîþ. 
Ãíiçäiâëi îðiєíòóþòü íà ïiâäåíü i òðîõè íà õè ëÿ þòü óíèç, 
ùîá ó íèõ íå ïî òðà ï ëÿ ëà âîäà. 

§ 28. Êîìàõè ç ïîâíèì ïåðåòâîðåííÿìÃëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

цією метою спецiальнi схо ва н ки і за без пе чу ють сво їх 
личинок запасами корму (20.8, 20.9).

Успiшнiше від усіх iнших комах бережуть нашi 
вро жаї їздцi (25.21, 28.17). Уко лом яй це кла да вони 
вiдкладають у здобич одне чи кiлька своїх яєць. 
Ли чинки, що виходять з них, поступово з’їда ють 
ко ма ху-хазяїна. Їздцiв ви ко ри с то ву ють для бiоло-
гiч ної бо ро ть би з рослиноїдними ко ма ха ми, яка 
є од ним із найпер спек тив нi ших спо со бів охорони 
посiвiв. Обпри скуючи отрутохімікатами поля, щоб 
зни щи ти сво їх ха р чо вих конкурентiв, ми водночас 
убиваємо і хи жакiв та паразитів, котрі об ме жу ють їх 
чи сельнiсть. Проте нашi вро жаї краще збе ре жуть ся, 
якщо ми бу демо не зни щу ва ти хижакiв, а всіляко 
їх  охороняти.

Значна кількість видів комах є рiдкiсними і по тре-
бує охорони (28.18). Ре а ль на допомога в цій справі 
— створення спецiальних охо рон них те ри торiй — ен-
то мо логiчних за ка з никiв. Ними мо жуть стати навiть 
невеликi дiлянки шкiльних садiв.

 Головне в параграфі
1. Найрiзноманiтнiший ряд комах — Жуки. Вони 
мають жорсткi надкрила та гризучий ротовий 
 апарат.
2. Для ряду Метелики є характерним сисний 
 ротовий апарат. Вiзерунок на їхнiх крилах утво ре-
ний найдрiбнiшими лу со ч ка ми.
3. Задня пара крил представникiв ряду Двокрилi 
перетворилася на дзи з ка ль ця. Ротовий апарат 
у них, як правило, колючо-сисний або лижучий.
4. Живлення багатьох перетинчастокрилих по в’я-
за не з квiтками. Для них ха ра к те р на турбота про 
потомство.
5. Чимало комах, особливо рiдкiсні та  красиві 
види, запилювачі, а також хижаки та паразити, що 
 обмежують чисель нiсть ро с ли но їд них видів, по тре-
бу ють охо ро ни.

 Головні поняття: відлякуюче забарвлення; біо ло гі ч на боротьба.
 Тест-контроль

1. Äî êîìàõ іç ïîâíèì ïåðåòâîðåííÿì íàëåæàòü: à) æóêè; á) òàðãàíè; â) ìåòåëèêè; ã) ïðÿ-

ìî êðèëi; ä) êëîïè; å) äâî êðèëi; є) ïåðåòèí÷àñòîêðèëi; æ) áàáêè.

2. Ëóñî÷êàìè âêðèòi êðèëà: à) áàáîê; á) êëîïiâ; â) ìóõ; ã) ìåòåëèêiâ; ä) áäæіë; å) êî-

íèêiâ.

3. Ëþäèíà îäîìàøíèëà: à) õàòíþ ìóõó; á) ïðóñàêà; â) øîâêîâè÷íîãî øîâêî ïðÿäà; ã) ïî-

ñòі"ëü íî ãî êëîïà.

4. Äî ïåðåòèí÷àñòîêðèëèõ íàëåæàòü: à) ìóõè; á) ìå òå ëè êè; â) îñè; ã) áäæîëè; ä) êî ìàði; 

å) äæìåëi; є) ìî ø êè.

28.17. Íà öіé ãóñåíèöі ïîìіò-
íі ëÿëå÷êè їçäöіâ, ùî ç’їëè її, 
êîëè áóëè ëè÷èíêàìè

28.18. Áäæîëó-òåñëÿðà 

 çàíåñåíî äî ×åðâîíîї êíè-
ãè Óêðà ї"íè

28.16. Äæìіëü íà çà ïè ëþ âà-

íіé íèì ðîñëèíі Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

28.20. Øòó÷íі ãíіçäіâëі äëÿ 

îñ

28.19. Ëþäñüêà áëîõà
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Êîëîíії ñîöіàëüíèõ êîìàõ

Деякі комахи живуть поодинці, інші — здатні 
збиратися величезними зграями, як сарана. Але 
со ці альні комахи не просто мешкають разом, а утво-
рю ють «громади» — колонії. Соціальними є всі 
пред ста в ни ки  ряду Терміти і всі мурашки (ряд 
Пе ре ти н ча с то к ри лі), а також деякі  представники 
ін ших груп перетинчастокрилих: оси, джме лі та 
бджо ли (29.1).

Колонії соціальних комах складаються з осо бин 
різного віку, обов’язки яких чітко  розподілені:  одні 
з них до гля да ють по том с т во, інші зби ра ють по жи ву, 
тре ті охо ро ня ють колонію. Роз мір  колоній буває 
різний. Вони можуть скла да ти ся і з де ся т ків, і з 
мільйонів осо бин.

Часто в колонії є лише одна плодюча сам         ка — ма-
т ка. Її робота — безперервне відкладання яєць. 
Інші роботи виконують нездатні до роз  множення 
осо бини. Зазвичай серед них можна вирізнити 
 декілька груп: робочі упорядковують гніздо, го ду-
ють і чис тять по том с т во, збирають по жи ву; со л да ти 
за хи ща ють ко ло нію від можливої небезпеки. У ме до-
но с них бджіл ко ж на робоча бджола, в міру того як 
до ро с лі шає, перехо дить від одних робіт до ін ших. 
У му ра шок і те р мі тів ко жен із робочих усе життя 
за йня тий од ні єю роботою. 

Окрім іншого, колонії багатьох соціальних ко-
мах об’єднує спільне травлення. Так, у му ра шок 
роз ві д ни ки знаходять поживу, з’їдають її та ча с т-
ко во перетравлюють. Потім вони від ри гу ють на пів-
пе ре т ра в ле ний корм для інших особин (29.2), а ті 
передають його далі. Самотні му ра ш ки та те р мі ти 
нездатні самостійно живитись! У му ра ш ни ку му ра-
ш ка живе до двох ро ків, а ві до кре м ле на від колонії 
швидко гине навіть у банці з кормом.

Ще 200 років тому вчені вважали, що колонії ко-
мах влаштовані так само, як людське су спільство. 

29.4. Ðîáî÷і îñîáèíè áåç-

ïå ðå ð â íî îáëèçóþòü ìàòêó 

òåð ìіòіâ, çëèçóþ÷è ðå ÷î âè íè, 

ÿêі âîíà âèäіëÿє

29.5. Ðіçíîìàíіòíі 
òåðìіò íèêè

§ 29. Ñîöіàëüíі êîìàõè

29.3. Òåðìіòè â òåðìіòíèêó. 
Ó öåíòðі — ìàòêà, îòî÷åíà 

ðî áî ÷è ìè. Ïîçàäó íåї — ñà-

ìåöü; çëіâà é çâåðõó âè ä íî 

âåëèêèõ ñîëäàòіâ ç ìі"ö íè ìè 

ùåëåïàìè

§ 29. Ñîöіàëüíі êîìàõè

29.1. Ñîöіàëüíі êîìàõè: òåð-

ìіòè, ïàïåðîâі îñè, áäæî ëè

Однак дослідження не підтвердили цю ду м ку.  По-пе р-
ше, ос но вою соціальної поведінки ко мах є  інстинкти. 
По-друге, різні групи в колонії мо жуть від рі з ня ти ся 
за будовою та зовнішнім ви гля дом осо бин (29.3). 
Часто ці відмінності по в’я за ні з різним «ви хо ван-
ням» молоді. Так, усі ли чи н ки  медоносної бджо ли 
в перші дні після ви лу п лен ня жи в лять ся ви ді лен-
ня ми особливих за лоз робочих бджіл —  маточним 
молочком. Че рез  кілька днів бі ль шість ли чи нок 
пе ре хо дить на живлення ін шим ко р мом (су мі ш шю 
меду та пил ку). Із них ви ро с та ють  робочі бджоли. 
Деяких ли чи нок будуть го ду ва ти  маточ ним мо ло ч-
ком аж до за ля ль ко ву ван ня. Із них роз ви ва ють ся 
май бу т ні матки.

Колонію соціальних комах можна порівняти 
із «надорганізмом», де кожна група виконує роль 
пе в но го органа.

Як підтримується цілісність колонії таких 
 комах?

Для існування «надорганізму» необхідна на ла го-
дже на взаємодія його частин. Найчастіше соціаль ні 
ко ма хи взаємодіють за допомогою спе ціаль них па-
ху чих речовин (ре чо ви ни тривоги,  приваблювання 
тощо). Ма т ка є спра в ж нім центром колонії. Її тіло 
ви ді ляє хі мі ч ні ре чо ви ни, що впли ва ють на роз ви ток 
усіх ін ших особин. Робочі  особини, які об ли зу ють 
її тіло (29.4), пе ре да ють ці ре чо ви ни одне од но му, і 
ко ж на осо би на в  колонії отри мує хімічні си г на ли від 
матки. Коли ма т ка з часом слабне, та ких речовин ви-
ді ля єть ся  менше. Реагуючи на це, робочі по чи на ють 
ви ро щу ва ти  личинок, з яких мо жуть роз ви ну ти ся 
нові ма т ки, одна з них згодом замінить свою матір.

Час від часу з кожного гнізда вилітають  крилаті 
самки й самці. Якщо їм пощастить, вони за сно ву ють 
нові колонії.

Соціальний спосіб життя дає комахам багато пе ре-
ваг. Якщо одну особину легко вбити, то знищи ти ко-
ло нію дуже непросто — адже на місці за ги б лих ко мах 
не вдо в зі з’яв лять ся нові. Те м пе ра ту ра тіла кожної 
особини залежить від те м пе ра ту ри  навколишнього 
се ре до ви ща. Со ці а ль ні ко ма хи  підтримують у гні з ді 
по стій ну, досить високу  температуру та не об хід ну 
во ло гість.

Ðÿä Òåðìіòè

Відомо близько 2500 видів, що належать до ряду 
Терміти. Це комахи з неповним перетворенням, 
які дещо нагадують тарганів. Їх основний корм 

29.2. Ïåðåäàâàííÿ êîðìó 

â ìó ðà øîê
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29.6. Ìóðàøêè ãóðòîì 

 òÿãíóòü ãó ñå íè öþ äî ñåáå 

â ìóðàøíèê

29.7. Ìóðàøêè ðîçñåëÿþòü 

é îõîðîíÿþòü ïîïåëèöü, 

à ïî òіì ëàñóþòü їõíіìè 

 öóêðèñòèìè âè äі"ëåí íÿ ìè 

29.8. Ìóðàøêè ëèñòîðіçè 
âèðіçàþòü ñâîїìè ùåëåïàìè 

øìàòêè ëèñòÿ і íåñóòü їõ äî 

ñâîãî ãíіçäà, ùîá âè ðî ùó âà-

òè íà íèõ їñòіâíі ãðèáè

— де ре ви на. У тропіках саме ці комахи повертають 
у біо ло гі ч ний кругообіг речовини відмерлої де ре-
ви ни. Тон кі по кри ви термітів погано захищають 
їх тіло від ви си хан ня. Щоб захиститися від сухого 
по ві т ря, вони виїдають лише внутрішню ча с ти ну 
де ре ва,  лишаючи тонкий зо в ні ш ній шар. Так само 
терміти чинять і з де ре в’я ни ми спорудами лю ди ни. 
Якщо на шляху до дерева з’яв ля єть ся не здо лан на 
пе ре шко да, ко ма хи влаштовують кри тий пе ре хід 
із гру до чок ґру н ту, які склеюють сли ною. Із цього 
ж мате ріалу вони  будують і гні з да, що іноді ся га ють 
зна ч них роз мі рів, а сво єю міцністю не по сту па ють ся 
бетону (29.5).

Як терміти перетравлюють деревину?
У кишечнику термітів живуть ендосимбіотичні 

джгу ти ко но с ці (5.16), які допомагають своїм ха зяям 
пе ре тра в лю ва ти деревину.

На півдні України, у Причорномор’ї, мешкає 
се ред зем но мор сь кий терміт. Його гнізда зна хо-
дять ся під землею, а чисельність невелика.

Ìóðàøêè

Усі мурашки — соціальні комахи. Майже  кожен 
бачив великі ку по ли мурашників рудої лі со вої 
 мурашки (29.6). На від мі ну від термітів, бі ль шість 
 мурашок не бо ять ся ви хо ди ти на відкритий про с тір, 
де вони шу ка ють собі здобич — різно манітних ко-
мах. Се ред му ра шок спостерігається «ско тар с т во»: 
бага то які з них здатні вирощувати по пе лиць, щоб 
живи тись їх ні ми цу к ри с ти ми виді леннями (29.7). 
 Деякі му ра ш ки опа ну ва ли й ви ро щу ван ня грибів 
(29.8). 

Більшість видів мурашок дають користь, за хи-
ща ю чи рослини від надмірного розмноження рос-
линоїдних комах. Але є й такі, що  поселяються в бу-
дівлях людини і можуть завдавати великої  шкоди.

Îñè òà áäæîëè

Хто не стикався в спекотні літні дні із про но з ли-
ви ми паперовими осами, які метушливо  збирають 
корм для своїх личинок? Гнізда вони бу ду ють із 
па пе ру, який «винайшли» набагато ра ні ше за лю-
дей (29.1). Це сильно пережована кора, скле є на 
сли ною. У кожній комірці гнізда роз ви ва єть ся ли-
чи н ка оси.

Одну з соціальних комах ще здавна успішно одо-
маш ни ла людина. Це ме до но с на бджола (29.9). Дикі 

бджо ли влаштовують гнізда в дуплах, порож нинах 
під ко рою, іноді — просто на гілках дерев (29.10). 
Ко мі р ки у гніздах бджіл по бу до вані з во с ку — м’я-
ко го ма те рі а лу, який ви ро б ля ють осо б ли ві за ло зи 
ро бо чих особин. Такі комірки ви ко ри с то ву ють ся не 
лише для ви ро щу ван ня по том с т ва: у  деяких з них 
запасається мед — продукт пе ре ро б ки кві т ко во го 
не к та ру.

Заради меду та воску бджіл утримують на  пасіках 
у дерев’яних розбірних ву ли ках (29.11).

Бджоли — дуже «кмітливі» комахи. У по шу ках 
квіток вони відлітають на велику відстань від ву ли-
ків і повертаються назад. Бджола-роз ві д ни ця, яка 
знай шла добре джерело нектару, летить до ву ли ка, 
привертає увагу інших бджіл і осо б ли вим танком 
сповіщає їх про свою зна хі д ку (29.9).

У фруктових садах, на полях соняшника чи греч-
ки, розташованих поблизу пасік, запилення кві ток 
завжди буває успішнішим, ніж віддалік від па сік. 
Це заслуга ме до но с них бджіл.

 Головне в параграфі
1. Терміти, мурашки, джмелі, деякі бджоли та оси 
є cоціальними комахами. Вони живуть  колоніями, 
де спостерігається розподіл функцій між  окремими 
осо би на ми.
2. У багатьох соціальних комах колонії скла да ють ся 
з окремих груп особин, які відрізняються за роз мі-
ра ми та особливостями будови.
3. У типовому випадку в колонії відкладає яйця лише одна особина — матка.
4. Поведінка соціальних комах відзначається великою складністю. Вона 
 ґрунтується на інстинктах.

 Головні поняття: соціальні комахи.
 Тест-контроль

1. Âèçíà÷òå, ÷èì ó êîëîíії çàéìàєòüñÿ ìàòêà, ÷èì — ñîëäàòè, à ÷èì — ðîáî÷і: à) óïîðÿä-

êóâàííÿì ãíіçäà; á) âіäêëàäàííÿì ÿєöü; â) äîãëÿäîì çà ïîòîìñòâîì; ã) íà êî ïè ÷åí íÿì 

êîðèñíîї іíôîðìàöії; ä) çáèðàííÿì êîðìó; å) çàõèñòîì âіä íåáåçïåêè; є) íі÷èì íå çà-

éìà þòü ñÿ.

2. Óïðîäîâæ æèòòÿ ðіä çàíÿòü çìіíþþòü ðîáî÷і îñîáèíè: à) ðóäèõ ìóðàøîê; á) ìå äî-

íî ñ íèõ áäæіë; â) àôðèêàíñüêèõ òåðìіòіâ.

29.10. Ãíіçäî äèêèõ áäæіë

29.11. Áäæîëÿðі çà ðî áî-

òîþ

29.9. Ðîçâіäíèöі ìå äî íî ñ íîї 
áäæîëè, ùî çіáðàëè áàãàòî 

íåêòàðó òà ïèëêó, «ðîç ïî âі"äà-
þòü» ïðî ìі"ñ öå çíà õî äæåí íÿ 

їæі іí øèì áäæî ëàì çà äî-

ïî ìî ãîþ òàí êó (ïðà âî ðó÷). 

Íà íîãàõ âäà ëîї ðîç âі"ä íè öі 
âè ä íî çà ïî â íå íі ïè ë êîì 

«êîøèêè»
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3. Òåðìіòè æèâëÿòüñÿ: à) íåêòàðîì; á) ìóðàøêàìè; â) òàðãàíàìè; ã) äåðåâèíîþ.

4. Ãíіçäà ç ïàïåðó áóäóþòü: à) òåðìіòè; á) äåÿêі îñè; â) äåÿêі áäæîëè; ã) ìóðàøêè.

 Завдання
5. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ êîëîíіÿ âіä çâè÷àéíèõ ñêóï÷åíü êîìàõ?

6. ßê ðîçïîäіëåíî ôóíêöії êîëîíіàëüíèõ êîìàõ? Іç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî?

7. ßêà ðіçíèöÿ ìіæ êîëîíіÿìè êîìàõ і êîëîíіÿìè êîðàëîâèõ ïîëіïіâ? Ó ÷îìó їõíÿ 
 ñõîæіñòü?
8. ßêі îñîáèíè â êîëîíіÿõ òåðìіòіâ і ìóðàøîê ìàþòü êðèëà? ×îìó?

 Спробуйте відповісти
9. Ñêëàäіòü ïîðіâíÿëüíó õàðàêòåðèñòèêó æèòòÿ êîëîíії ñîöіàëüíèõ êîìàõ і ëþäñüêîãî 

ñó ñ ïі"ëü ñ ò âà íà ïðèêëàäі íåâåëèêîãî ïîñåëåííÿ àáî êîëåêòèâó ïіäïðèєìñòâà. ßê ðîç ïî äі-
ëå íî ðîëі â òàêіé êîëîíії òà ñóñïіëüñòâі: âіäòâîðåííÿ ïîòîìñòâà? çàñâîєííÿ і"íàêîïè÷åííÿ 

íîâèõ çíàíü? çàõècò ïîñåëåííÿ?

Òàíîê áäæіë
Áäæîëà-ðîçâіäíèöÿ, ùî çíàéøëà êîðì, ñïîâіùàє 

іíøèõ áäæіë ïðî éîãî ìіñöåçíàõîäæåííÿ òàíêîì (22.9, 

22.12). Ðîçâіäíèöÿ áіãàє ïî ñîòàõ «âі"ñі"ì êîþ». Îêðåìі 
åëå ìå í òè її òàíêó ïîâіäîìëÿþòü ïðî âіäñòàíü äî ïî æè âè 

òà íàïðÿìîê ïîëüîòó äî íåї âіäíîñíî ïîëîæåííÿ ñî í öÿ 

íà íå áî çâîäі. Іíøі áäæî ëè ðî çó ìі"þòü öå ïîâіäîì ëåííÿ, 

çà çà ïà õîì ðîç âі"ä íèöі âñòà íî â ëþ þòü çà ïàõ ìі"ñ öÿ, ç 
ÿêîãî âîíà ïîâåðíóëàñü, і âèðóøàþòü çà êî ð ìîì.

ßêùî íå äàòè ðîçâіäíèöі ïîâіäîìèòè ïðî ñâîþ çíà-

õі"ä êó îä ðà çó, âîíà çìіíèòü ïîâіäîìëåííÿ ïðî íà ïðÿ ìîê 

ïîëüî òó âіä ïî âі"ä íî äî äîáîâèõ çìіí ïîëîæåííÿ ñî í öÿ. 

Ó òîìó ðàçі, êîëè íà øëÿ õó äî çäîáè÷і є ÿêàñü ïåðå-

øêîäà (íàïðèêëàä, âå ëè êèé áó äè íîê) áäæî ëè îá ëå òÿòü 

її çáîêó, àëå îäíàêîâî «îá÷èñëþâàòèìóòü» íà ïðÿ ìîê 

òà âіäñòàíü çà ïðÿìîþ ëі"íі"єþ!

Ìóðàøêè-êî÷іâíèêè
Äåÿêі âèäè ìóðàøîê, ùî æèâóòü ó òðîïі÷íèõ ëіñàõ, 

êî ÷ó þòü óñієþ ñі"ì’єþ ç ìіñöÿ íà ìі"ñ öå (22.13). Êîëîíè 

òàêèõ êî÷іâíèêіâ ìî æóòü ñÿãàòè äî â æè íè 1 êì! Іíî äі 
âîíè çó ïè íÿ þòü ñÿ, ðî áî÷і ñïëі"òà þòü ñÿ ñâîїìè òі"ëà ìè 

é óòâî ðþ þòü ìóðàøíèê, äå ñàìêà âіä êëà äàє ÿéöÿ. Ïðè 

íàáëèæåííі êîëîíè ìóðàøîê-êî ÷і"â íè êіâ ìіñ öåâі æè òå-

ëі ïî ëè øà þòü ñâîї ïîñåëåííÿ і çà áè ðà þòü ñâіé ñü êèõ 
òâà ðèí. Òàêі ìóðàøêè çäàòíі âáèòè òà ç’їñòè ñâè íþ і 
íà âіòü ëþäèíó! Îäíàê ãîëîâíà çäîáè÷ öèõ õè æà êіâ — êî-

ëî íії ñîöіàëüíèõ êîìàõ: îñ, áäæіë, òå ð ìі"òіâ òà іíøèõ 

Ãëàâà 7 

Ïåðâèííîâîäíі 

õîðäîâі

29.13. Ìóðàøêè-êî ÷і"â íè êè 
ìàéæå ñëіïі, àëå ìàþòü äóæå 
ìіöíі ùåëåïè. Òàì, äå ïðî-
éøëà їõíÿ êîëîíà, íå çà ëè øà -
єòüñÿ æîäíîї êîìàõè.  Íàâіòü 
îäèí êî÷іâ íèê —ñåð éîçíèé 
ñó ïðî òè â íèê, à іç ñі"ì’єþ, ÿêà 
ñêëà äà єòü ñÿ іç ñî òåíü òèñÿ÷ 
òàêèõ ìóðàøîê, íå âïî ðà єòü-
ñÿ æî ä íà òâà ðè íà

Ãëàâà 6. ×ëåíèñòîíîãі

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

29.12. Ñõåìà òàíêó áäæіë. 
Êі"ëü êіñòü êîëèâàíü ÷åðåâöÿ 
ðîç âі"ä íèöі ïîñåðåäèíі óìîâ-
íîї «âі"ñі"ì êè» âіä ïî âі"äàє 
âіä ñòà íі äî ïî æè âè, à êóò 
íà õè ëó öієї «ïå ðå òè í êè» äî 
âå ð òè êà ëі äî ðі"â íþє êóòó ìіæ 
íàïðÿìêîì íà ñîíöå òà íà-
ïðÿ ì êîì, ó ÿêî ìó êîìàõàì 
òðå áà ëåòіòè
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Ðîäè÷і õîðäîâèõ

Ви познайомилися з найдосконалішими  групами 
безхребетних — молюсками та чле ни с то но ги ми. 
Тре тьою з «вершин» еволюції тва рин є хре бетні 
(30.1). Це один із підтипів типу Хордові (по ряд із 
безчерепними та покривниками). Хо р дові — «наш» 
тип, адже до нього (разом з іншими 50 000 ви дів) на-
ле жить і лю ди на! Поверніться до схе ми на по ча т ку 
гла ви 1 (c. 7): хо р дові не є близь ко спо рі д не ни ми з 
тими типами без х ре бе т них, які ви вже вивчали. Най-
бли ж чим до нас є ди во ви ж ний тип Гол ко шкірі! 

За спо со бом життя та зовнішнім виглядом голко-
шкірі й хордові дуже різні. Більшість гол ко шкі рих —
малорухливі донні тварини, най ча с ті ше з про ме невою 
симетрією.  Ще в середні віки бі ль шість  голкошкірих 
на віть не вважали тва ри на ми! Але по ча т ко ві ста дії 
за ро д ко во го роз ви т ку гол ко шкі рих і хо р до вих дуже 
по дібні, що сві д чить про їх спо рі д не ність.  Розглянемо 
гол ко шкі рих де та ль ні ше.

Òèï Ãîëêîøêіðі 

Ві до мо понад 6000 видів типу Голкошкірі. Зви чай-
но вони мають круглясте тіло, від якого від хо дять 
промені (вирости); у центрі тіла зна хо дить ся рот. 
Вапняні пластинки у їхній шкірі утворюють своє-
рідний ске лет. На по верхні ске ле т них пла с ти нок 
зви чай но роз та шо вані го л ки, що сти р чать на зовні. 
Вони слу гу ють для за хи с ту, пе ре су ван ня і навіть для 
за хо п лен ня здо бичі. Ха ра к те р ною озна кою пред ста в-
ни ків цьо го типу є во д но су дин на  сис тема, необхідна 
для пе ре су ван ня та жи в лен ня. До її скла ду входять 
заповнені во дою канали, відрост ки яких заходять 
у чи с ленні во д но су динні ні ж ки. За зви чай це тонкі 
роз тяжні тру бо чки з при со с ком на кінці (30.2). Бі-
ль шість гол ко шкі рих  пересуваються за до по мо гою 
таких ні жок. Заповне на во дою ні ж ка ви тя гу єть ся 
і з допомогою присос ка при крі п лю єть ся до рі з них 
предметів. Ви ка чу ю чи воду з ні ж ки, тва ри на під тя-
гує до цих пред ме тів своє тіло. Ли чи н ка гол ко шкі рих 
— пла ва ю ча, із двобіч  ною си ме т рі єю (7.8). Ба га то 
гол ко шкі рих  бар висті й на про чуд га р ні.

Найдавніша група сучасних голкошкірих —мор-
ські лілії (30.3). Вони сидять на дні ротом дого ри та 
збирають своїми роз га лу же ни ми про ме ня ми пожив-
ні частинки, які опу с ка ють ся зверху. Одні мор сь кі 
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30.5. Îôіóðà

30.4. Ìîðñüêà çіðêà

30.3. Ìîðñüêà ëіëіÿ

30.1. Ïіäòèï Õðåáåòíі 
 íàëåæèòü äî òèïó Õîðäîâі

30.2. Âîäíîñóäèííі íіæêè 

ìîð ñü êîї çіðêè. Ïðè ñìî ê-

òó þ ÷èñü íèìè äî ñòóëîê 

÷åðåïàøêè  ìîëþñêà, âîíà 

ðîç öіïëþє їõ! 

лілії прикріплені до дна сте бе ль ця ми, а ін ші не 
мають сте бе лець, зате мо жуть пе ре пли ва ти з місця 
на мі с це, ви ма ху ю чи  променями. 

Морські зірки — хижаки (10.9, 18.12, 30.4).  Рот 
у них розташований на нижньому боці тіла. Вони 
зда т ні вивертати назовні свій шлунок, об го р та ти 
ним велику здобич та перетравлювати її поза вла с-
ним ті лом! Офіури (змієхвістки) — най ру х ли ві ші 
гол  ко шкірі, що пересуваються, кро ку ю чи по дну 
ви дов женими променями (30.5). Во д но су дин ни ми 
 ніж ками, які роз та шо вані на про ме нях, офі у ри 
 збирають дрібні частинки по жи ви. У де яких з них про-
ме ні ба га то ра зо во га лу зять ся (30.6), що дозволяє цим 
тва ри нам зби ра ти по жи ву зі значної пло щі дна. 

Куполоподібне тіло морських їжаків вкри те  міц-
ною шкаралупою (30.7). Свої рухливі голки вони 
використовують не тіль ки для захисту, а й для пе-
ре су ван ня: ними мо жна пе ре сту па ти, мов ди ба ми. 
Де які го л ки не ве ликі й закінчуються  маленькими 
щи п чи ка ми. Коли якась дрібна тва ри на то р ка єть ся 
по верхні тіла морського їжака, ці го л ки ха па ють її і 
пе ре да ють одна одній, доки не достав лять у рот. Втім 
морські їжаки жи в лять ся переваж но ро с ли на ми, 
зі ск рі ба ю чи мі ц ни ми  зубами во до рості з під водних 
пред ме тів.

Голотурії повзають «на боці» і нагадують фо-
р мою тіла червів (30.8). Деякі з них сягають 5 м 
за вдо в ж ки! Ва п ня ний ске лет у го ло ту рій сла б кий, 
зате добре роз ви не ний шкі р но-м’я зо вий мі шок. Рот 
ото че ний щу па ль ця ми — видо зміненими водносу-
динними ні ж ка ми. При нападі хижака деякі голо-
турії ви ки да ють на нього свої внутрішні ор га ни, 
які по тім швидко регенерують. Трепангів (їстів них 
го ло ту рій) вживають у їжу. Делікатесом вва жа єть ся 
також ікра багатьох морських їжаків.

Голкошкірі — виключно морські тварини, які 
погано переносять опріснення води. Тому в Чо р но-
му морі їх небагато (сім видів го ло ту рій, один вид 
мор сь ких зі рок та чотири види офіур), а в Азов сько-
му — зовсім немає.

Ïåðøі õîðäîâі 

Перші представники типу Хордові з’явилися 
в кембрійський пе рі од. До те пер сперечаються щодо 
того, хто були їхні пред ки: давні голкошкірі чи 
якісь спо рі д нені з ними групи. Так чи інакше, пред-
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30.9. Ñõåìà çîâíіøíüîї òà 
âíó ò ðі"øíüîї áóäîâè ïåðøèõ 

õî ð äî âèõ 

30.10. Ðèáà ïëèâå, õâèëå-

ïîäіá íî âè ãè íà þ ÷è òіëî. 

 Ïîäіáíî äî öüîãî ïëà âà ëè é 

ïåðøі "õîðäîâі 

30.7. Ìîðñüêèé їæàê 

30.8. Ãîëîòóðії

30.6. Ãîëîâà ãîðãîíè — îôі-
ó ðà ç ðîçãàëóæåíèìè ïðî ìå-

íÿ ìè, ùî ñèäèòü íà êîëîíіі 
êî ðà ëіâ

30.11. Çàëèøêè òâàðèí іç 
êåì áðіéñüêîãî ïåðіîäó, ùî 

ìî ã ëè íàëåæàòè äî ïåðøèõ 

õî ð äî âèõ. Ïîìіòíі ñïëîùåíі 
ñå ã ìå í òî âàíі òіëà ç ïëà â öÿ ìè 

òà õîðäîþ âñåðåäèíі

30.12. Ñõåìà áóäîâè õî ð äî-

âîї òâà ðè íè. Âîíà íå âіä ïî-

âі"äàє ÿêіéñü ðåàëüíіé іñòîòі, 
à ëèøå âіä òâî ðþє çà ãà ëü íі 
õà ðà ê òå ð íі ðèñè òèïó

ки хо р до вих ста ли свого часу ві ль но п ла ва ю чи ми 
фільт раторами. Уяві мо собі їхню бу до ву та спо сіб 
жит тя.

Тваринам, які жи в лять ся плаваючими у воді 
дріб ними ча с т ка ми, по трі бен якийсь ці ди ль ний 
при стрій. Вони можуть ви ко ри с то ву ва ти зо в ні ш ній 
стру мінь води або ство рю ва ти його ро бо тою джгу ти-
ків, ві йок чи м’язів. Давні хордові чинили ін ак ше 
— вони пе ре мі ща ли ся в то в щі води самі й фі ль т ру-
ва ли її на бі га ю чий стру мінь! Їхнім  цідильним при-
стро єм була про ни за на зя б ро ви ми щі ли на ми глотка 
(30.9). Ці щі ли ни затримували по жи ву, а оскі ль ки 
їхні сті н ки до б ре оми ва ли ся во дою, у них від бу ва в ся 
й газообмін. Саме тому в  хордових ди ха ль на і травна 
си с те ми по в’я за ні одна з одною. 

Із можливих способів плавання (робота війок, 
пла в ців, кінцівок тощо) давні хордові «обрали» 
дуже про с тий: вони хви ле по ді б но вигинали своє тіло 
(30.10). Ці рухи за без пе чу ва ли ся роз та шо ва ни ми 
з боків м’язами. М’я зи були се г ме н то ва ні, тоб то  по-
ділені на ча с ти ни (30.9), що дозволяло ви ги на ти тіло 
в по трі б ній ді ля н ці, а не по всій до в жи ні. З часом  
у про це сі ево люції виник пру ж ний осьо вий стри-
жень, який до по ма гав тваринам ви тра ча ти  менше 
зу силь при пла ванні. При зги нан ні тіла стри жень 
«на ко пи чу вав» у собі зу сил ля і від да вав їх, коли тіло 
випрямлялось. Так ви ни к ла хо р да.

Плаванням та жи в лен ням давніх хордових управ-
ля ла центральна не р во ва си с те ма. Це була тру б ка з 
не р во вих клі тин, яка тяглася уздовж усьо го тіла; від 
неї від хо ди ли нерви до кожного із се г ме н тів м’я зів. 
Щоб ви зна ча ти, куди пливти,  такому «пер шо хо р-
до во му» по трібні були ор га ни чут тя. При ро д но, що 
вони розміщалися пе ре ва ж но на передньому кі н ці 
тіла. Для обробки їхніх «по ка зань» спе ре ду з’яв и-
ли ся схожі на міхури роз ши рен ня не р во вої тру б ки 
— го ло вний мо зок. Решта не р во вої труб ки утво ри ла 
спин ний мо зок. 

Нещодавно риси пе р ших хордових від тво рю ва ли 
лише по їх сучасних потомках. Але останнім часом в 
оса до вих по ро дах ке м б рій сь ко го періоду були знай де ні 
залишки по ді б них тварин (30.11). Вони ви яви ли ся 
майже та ки ми, якими їх уяв ля ли вче ні!

Îñíîâíі îçíàêè õîðäîâèõ

Як і деякі типи безхребетних (наприклад, гол ко-
шкірі), хордові — три ша ро ві тварини із вто рин ною 

порожниною тіла. На відміну від гол ко шкі рих, вони 
мають двобічну симетрію. Хо р до ві є част ково се г ме-
н то ва ними тваринами, бо мають сег ментовану опо р-
но-рухову систему. Їм при та ман ні й де які уні кальні 
осо б ли вості (30.12): 

1) упродовж усього життя або на деяких його ста ді-
ях у них є пружний осьовий ске лет —  хорда; 

2) на спинному боці тіла, над хордою, знаходить ся 
центральна нервова си с те ма тру б ча с тої бу до ви;

3) органи дихання (зябра або легені) роз ви ва ють-
ся з передньої частини травної  системи. 

У високорозвинених представників даного типу 
хорда є лише на ранніх ста ді ях розвитку, а згодом 
замінюється хребтом. Хребет — осьо вий ске лет, що 
складається з окремих частин (хре б ців). На від мі ну 
від без хребетних тва рин, у хордових головний ор ган 
кро во но с ної системи (се р це) міститься на че ре в но му 
боці тіла. Кровоносна си с те ма бі ль шо с ті хордо вих 
(крім покривників) за мкне на.

 Головне в параграфі
1. Тип Голкошкірі об’єднує близько 6000 видів 
 морських малорухливих тва рин, таких, як мор ські 
зір ки та морські їжаки. Цей тип спо рі д не ний із ти-
пом  Хордові. 
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ðà çî âî âіäáóâà ëèñÿ âіä ìî âè âіä ïå â íèõ åâî ëþ öіé íèõ 
íàä áàíü і ïî âå ð íåí íÿ äî îçíàê ïðåä êіâ. Âè íè ê íåí íÿ 

 õîð äîâèõ і ìîãëî ñòàòè íà ñ ëіä êîì îäíîãî ç òà êèõ «âіä-

ñòó ïіâ», êîëè ÿêіñü ôі"ëü ò ðà òî ðè âòðàòèëè ìàëîðóõîìі 
äî ðî ñ ëі ôî ð ìè. 

Çà äðóãîþ âåðñієþ, íà øè ìè ïðåä êà ìè áóëè äîííі 
÷å ð âî ïî äіáíі òâàðèíè. Òàê, íå âå ëè êèé ñó ÷àñ íèé òèï 

 Íàïіâõîðäîâі, ïîçà âñÿêèì ñóìíіâîì, áëè çü êî ñïî ðі"ä-

íå íèé ç õî ð äî âè ìè. Äî íüîãî íàëåæèòü êëàñ Êè ø êî âî-

äèøíі (30.14), ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî ìà þòü õà ðà ê òå ð íó 

äëÿ õî ð äî âèõ áó äî âó ãëî ò êè іç çÿ á ðî âè ìè ùіëèíàìè.

Âіðîãіäíî, äîñèòü áëèçüêîþ äî íàñ ãðóïîþ є òèï 
Ïîãîíîôîðè (16.14). 

§ 31. Áåç÷åðåïíі і Ïîêðèâíèêè

Ëàíöåòíèê 

На піщаних мі л ко вод дях Чорного моря можна 
знай ти тва ри ну за вдо в ж ки до 7 см — ла н це т ни ка 
(31.1). Його назва по в’я за на з тим, що формою він 
на га дує ла н цет (хі ру р гі ч ний ін стру мент). Бі ль шість 
часу ла н це т ник про во дить, за ну ри в шись у ґрунт на 
дні. Ла н це т ник — представник типу Хордові. Йому 
вла с тиві всі озна ки типу: хо р да, не р во ва труб ка на 
спин но му боці, зяброві щі ли ни в гло т ці. Лан цетник 
на ле жить до кла су Го ло во хо р до ві під ти пу Без че-
репні. Цей під тип вклю чає близько 30 видів. 

За деякими ознаками ланцетник нагадує найдав-
ніших хо р до вих (30.11, 31.2). Він є фі ль т ра то ром, але 
не вільноплаваючим, а донним.  Занурений у ґрунт, 
ланцетник ви ста в ляє назовні пе ред ро то ву лій ку, 
оточену щу па ль ця ми. Про хо джен ня стру ме ня води 
че рез глотку за без пе чу єть ся ро бо тою  війок на пе ре-
го ро д ках між зя б ро ви ми щі ли на ми. До сли зу, що 
тече по цих пе ре го ро д ках, при ли па ють по живні ча-
с ти н ки, які разом з ним по тра п ля ють до ки ше ч ни ку. 
Ла н це т ник пішов від пла ва ю чих фі ль т ра то рів. Про 
це свідчить наявність хо р ди та сегмен тованої му с ку-
ла ту ри з обох боків тіла (31.3, 31.4).

Зариваючись у ґрунт, ланцетник ус ве р д лю єть ся 
в дно передньою за го с т ре ною частиною тіла, опо рою 
для якої слугує хо р да. Передня ділянка центра ль ної 
нервової си с те ми, що відповідає голов ному мозку, у 
ла н це т ни ка зникає, бо в іншому  разі вона ушко джу-
ва ла ся б твердими  частинками ґру н ту. Пе р ші хо р до-
ві, ймо ві р но, мали голов ний мо зок. Із пе ре хо дом до 

2. Тип Хордові об’єднує понад 50 000 видів і яв ляє собою одну з вершин ево лю ції 
тва рин.
3. Хордові — тришарові вториннопорожнинні тва ри ни з двобічною си ме т рі єю тіла. 
Вони мають хо р ду (принаймні на ранніх стадіях розвитку), центра ль ну не р во ву 
систему на спинному боці та ор га ни дихання, пов’язані з ор га на ми тра в лен ня. 
4. Хордові пішли від вільноплаваючих фі ль т ра то рів. 

 Тест-контроль
1. Ñêåëåò ãîëêîøêіðèõ ñêëàäàєòüñÿ ç: à) êіñòîê; á) õðÿ ùіâ; â) âàïíÿíèõ ïëàñòèíîê; 

ã) õіòèíó. 
2. Òèï Õîðäîâі îá’єäíóє ïіäòèïè: à) Õðåáåòíі; á) Ïî êðè â íè êè; â) Áåç÷åðåïíі; ã) Áåç-

ùåëåïíі; ä) Ùå ëå ï íî ðîòі. 
3. Õîðäîâі: à) ïîâíіñòþ ñåãìåíòîâàíі òâàðèíè; á) ÷àñò êîâî ñåãìåíòîâàíі òâàðèíè; â) íå-

ñå ã ìå í òî âà íі "òâàðèíè. 

4. Çà ñïîñîáîì æèòòÿ ïåðøі õîðäîâі áóëè: à) ñèäÿ÷èìè ôіëüòðàòîðàìè; á) ðèþ÷èìè õè-

æà êà ìè; â) âі"ëü íî ï ëà âà þ ÷è ìè õèæàêàìè; ã) âіëüíîïëàâàþ÷èìè ôіëüòðàòîðàìè.

 Завдання
5. Ïîÿñíіòü çâ’ÿçîê ìіæ çîâíіøíüîþ áóäîâîþ ðіçíèõ ãîëêî øêіðèõ òà õàðàêòåðíèì äëÿ 

êî æ íîї ãðóïè ñïîñîáîì æèòòÿ. 

6. Îïèøіòü ñïîñіá æèòòÿ ïåðøèõ õîðäîâèõ. Ñïðîáóéòå ïîÿñíèòè áóäîâó öèõ òâàðèí, 

âè õî äÿ ÷è ç їõíüîãî ñïî ñî áó æèò òÿ. 

7. Ïîÿñíіòü, ÷îìó âіëüíîïëàâàþ÷èì òâàðèíàì-ôі"ëü ò ðà òî ðàì ïîòðіáíі áіëüø ðîç âè íå íі 
îð ãà íè ÷óòòÿ, íіæ ñè äÿ ÷èì. 

8. Çà äîïîìîãîþ ìàë. 30.12 çíàéäіòü ó ñåáå ðèñè ïî äі"á íîñòі ç óçà ãàëü íå íèì õîðäîâèì. 

×è є íà ìàëþíêó îçíà êè, ÿêèõ íåìàє ó âàñ? 

 Спробуйте відповісти
9. Çãàäàéòå ðіçíèõ áåçõðåáåòíèõ, ÿêі є ôіëüòðàòîðàìè. Îïèøіòü, ÿê âîíè ôі"ëü ò ðó þòü 

âîäó, і ïîðіâíÿéòå їõ іç ïåðøèìè õîðäîâèìè. ×îìó â íèõ íå âèíèêëè õà ðà ê òå ð íі îçíàêè 

õîðäîâèõ?

Äèâíà іñòîðіÿ ãîëêîøêіðèõ 

Ãîëêîøêіðі — äàâíÿ ðіçíîìàíіòíà ãðóïà, âіäîìà 

âіä êå ì á ðіé ñü êî ãî  ïåðіîäó. Âîíè ïîõîäÿòü âіä íå ðó-

õî ìî ñè äÿ ÷èõ òâàðèí, ùî íàãàäóâàëè ìîðñüêèõ ëіëіé. 

Ñàìå òîìó â íèõ âèðîáèëàñÿ ï’ÿ òè ïðî ìå íå âà  ñèìåòðіÿ. 
Çà âè êî ï íè ìè ðå ø ò êà ìè ç ïà ëåî çîé ñü êîї åðè îïè ñà íî 

24 êëà ñè ãîë êî øêі"ðèõ — íàáàãàòî áі"ëü øå, íіæ іñ íóє 
ñüî ãî äíі. Íàé áіëüøі ç âè ìå ð ëèõ ìîð ñü êèõ ëі"ëіé  ñÿãàëè 
25 ì çàâ äîâæêè!

Äåÿêі ç ãîëêîøêіðèõ âòðàòèëè ïðîìåíåâó ñè ìå ò ðіþ 

і âäðó ãå íàáóëè äâîáі÷íîї. Ó ãîëîòóðіé, ÿêі ëå æàòü íà 

áîöі, öå ïîâ’ÿçàíå ç ïîâçàííÿì ó ïåâ íîìó íà ïðÿ ì êó, 

à ó íå ïðà âè ëü íèõ ìîðñüêèõ їæàêіâ (30.13) — іç ïðè ñòî-

ñó âàí íÿì äî ðèòòÿ â ґðóíòі. 

Õòî áóëè ïðåäêè õîðäîâèõ?

Іñíóþòü äâà îñíîâíі âàðіàíòè âіäïîâіäі íà öå ïè òàí íÿ. 
Çãі"ä íî ç ïåðøîþ âåðñієþ, õî ð äîâі — ïîòîìêè äàâ íіõ 
ãîë êî øêі"ðèõ. Íà âіòü ñåðåä ñó ÷àñ íèõ ãîë êî øêі"ðèõ є ôі-
ëü ò ðà òî ðè (ìîð ñü êі ëіëії), ùî ìàþòü âі"ëü íî ï ëà âà þ ÷èõ 

ëè ÷è íîê. ßê ìè áà ÷è ëè, â іñòîðії ãîë êî øêі"ðèõ áà ãà òî-

§ 31. Áåç÷åðåïíі і ÏîêðèâíèêèÃëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

30.13. Ñêåëåò íå ïðà âè ëü íî ãî 

ìîðñüêîãî їæàêà 

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

30.14. Öÿ òâàðèíà íàëåæèòü 

äî êëàñó Êèøêîâîäèøíі

31.2. Âіäáèòîê òâàðèíè 

ç êåì   áðіé ñüêîãî ïåðіîäó, 

ùî íà ãà äóє ëà í öå ò íè êà

31.1. Ëàíöåòíèêè
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31.3. Áóäîâà ëàíöåòíèêà 

31.4. Ïîïåðå÷íèé çðіç ëàí-
öåò íèêà â äіëÿíöі ãëîòêè 

31.5. Ñõåìà áóäîâè àñöèäії

ма ло ру х ли во го спо со бу  життя зна чен ня го ло вно го 
мо з ку зме н ши ло ся. Він за ва жав тварині за ну рю ва ти-
ся в ґрунт і тому зник. Оскі ль ки у лан цетника немає 
го ло вно го моз ку, у ньо го відсутній і череп. 

Уникнути за смі чу ван ня зябрових щілин (вони у 
перших хордових від кри ва ли ся назовні) до по ма гає 
навколозяброва по ро ж ни на (31.3, 31.4), утво ре на 
скла д кою шкіри, що вкриває передню  частину 
тіла.

Ïіäòèï Ïîêðèâíèêè 

До типу Хордові на ле жить також підтип По-
кри в ни ки, що вклю чає істот, у яких досить важ ко 
в пі зна ти на ших родичів. Бі ль шість по кри в ни ків 
має хорду лише на ли чи н ко вій стадії роз ви т ку. Цей 
під тип об’єднує близько 1400 ви дів. Ми роз гля не мо 
пред ста в ни ків класу Асцидії (31.5–31.9). 

За до по мо гою мал. 31.5 визначте, який спо сіб жит-
тя ведуть ас ци дії. На яких тварин вони най біль  ше 
схожі? У чому їхня відмінність від цих тва рин? 

До ро с ла ас ци дія — сидяча тварина, дещо  схожа 
на губку (31.6). Вода заходить у ро то вий отвір 
 асцидії, фільтрується крізь про ни за ну зя б ро ви ми 
щілинами глотку і виходить че рез кло а ка ль ний 
отвір. Стру мінь води утворюють вій ки, роз та шо ва ні 
на зя б ро вих пе ре го ро д ках. Тіло ас ци дії вкри те міш-
коподібною обо ло н кою, або ту ні кою (так називався 
давньоримський одяг). Саме з нею пов’я зана назва 
підтипу, до яко го на ле жать ас ци дії,— По кри в ни-
ки. 

Хорди в дорослих асцидій немає (31.5). Чому ж їх 
відносять до типу Хордові? Тому, що їхні ли чи н ки 
мають усі ознаки цього типу (31.7).  Личинка деякий 
час активно плаває у воді, зна хо дить місце для при-
крі п лен ня, осідає на дно і зго дом пе ре тво рю єть ся на 
до ро с лу асцидію. 

У Чорному та Азовському морях по ши рені кіль ка 
видів асцидій. Серед них є як одиночні, так і колоні-
альні. Колонії утво рю ють ся шляхом брунь кування, 
і всі спо рі д нені особини зна хо дять ся у спільній 
ту ніці. Часто група ко ло ні а ль них ас ци дій має 
спільний кло а ка ль ний отвір (31.9), з яко го ви хо дить 
досить сильний струмінь води. Саме завдяки цій 
особливості деякі по кри в ни ки пе ре йш ли до ре а к ти-
в но го руху в то в щі води! 

Що таке реактивний рух? Які ще тва ри ни його 
використовують?

Трапляються одиночні плаваючі по кри в ни ки 
(31.10), а також колоніальні з різною формою ко ло-
ній. Так, у Чорному морі живуть вогнетілки. Це 
плаваючі ко ло ні альні покривники, колонія яких 
нагадує тонкий прозорий мішок завдовжки 10–20 
см. Удень їх помітити не ле г ко, зате вно чі вони яс к-
ра во сві тять ся.

 Головне в параграфі
1. Ланцетник належить до типу Хордові, підтипу 
Безчерепні, класу Го ло во хо р до ві. 
2. Хорда ланцетника видається вперед відносно не-
р во вої системи; го ло вний мозок відсутній. 
3. Ланцетник фільтрує воду, пропускаючи її крізь 
гло т ку із зябровими щі ли на ми. Спосіб життя ла н-
це т ни ка — придонний. 
4. До підтипу Покривники належить клас Асцидії. 
Усі покривники — фі ль т ра то ри, більшість з них 
ма ють хорду лише на ли чи н ко вій стадії. 
5. Асцидії ведуть прикріплений спосіб жит тя, іно ді 
утворюючи ко лонії. Де які по кри в ни ки пла вають у 
товщі води. 

 Тест-ко н т роль
1. Çÿáðîâі ùіëèíè ëàíöåòíèêà: à) âіäêðèâàþòüñÿ íà çî â íі; 
á) âêðèòі íà âêî ëî çÿ á ðî âîþ ñêëàäêîþ. 

2. Ëàíöåòíèê óñâåðäëþєòüñÿ â ґðóíò: à) ïåðåäíіì êі"í öåì 

òіëà; á) çàäíіì êіíöåì. 

3. Ñòðóìіíü âîäè êðіçü çÿáðà ëàíöåòíèêà óòâî ðþ єòü ñÿ: 
à) ïðèáіéíèìè õâè ëÿ ìè; á) ðó õà ìè âіéîê; â) ïëà âàí íÿì 

ëà í öå ò íè êà â òîâùі âîäè. 

4. Àñöèäії ìàþòü õîðäó: à) ëèøå íà ëè÷èíêîâіé ñòàäії; 
á) ëèøå â äîðîñëîìó ñòàíі; â) óñå æèòòÿ; ã) íå ìàþòü 

âçàãàëі. 

 Завдання
5. Îïèøіòü çîâíіøíþ áóäîâó ëàíöåòíèêà. Çàçíà÷òå ðèñè 

ïðèñòîñóâàííÿ äî ïðè äîí íî ãî ñïîñîáó æèòòÿ. 

31.8. Àñöèäії áóâàþòü íà ïðî-
÷óä ãàðíі! 

31.7. Ñõåìà áóäîâè ëè÷èíêè 
àñöèäії 

31.6. Àñöèäії

31.9. Çіð÷àñòі àñöèäії, ÿêі 
 æèâóòü ó ×î ð íî ìó ìîðі. 
Êîæ íà «çіðî÷êà» — ãðóïà 
 òâàðèí çі ñïіëüíèì êëî à êà ëü-
íèì îòâî ðîì
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6. Íà ÿêіé ïіäñòàâі ïîêðèâíèêіâ âіäíîñÿòü äî òèïó Õîð   äîâі?
7. ßêі îçíàêè âêàçóþòü íà òå, ùî íà ìàë. 31.6 òà 31.8 

çî áðà æå íî àñ öè äіé, à íå ãóáîê (ïî ðі"â íÿé òå ç ìàë. 6.3 

òà 6.5)? 

8. Çðîáіòü ïðèïóùåííÿ, ÿê âïëèâàє íà ïîêðèâíèêіâ çà-
áðó ä íåí íÿ âîäè, òà îáґðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.

 Спробуйте відповісти
9. Ïîÿñíіòü, íà ÿêіé ïiäñòàâі ìîæíà îá ðà òè îäíå ç ïðè-

ïó ùåíü: à) ëàíöåòíèê ïiøîâ âiä ïðåäêiâ, ÿêi ìàëè ãîëîâ-

íèé ìîçîê, àëå âòðàòèëè éîãî â õîäi åâîëþöiї; á) ïðåä êè 

ëà í öå ò íè êà íiêîëè íå ìàëè ãîëîâíîãî ìîçêó.

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 8. Áóäîâà ëà í öå ò íè êà

Ìåòà: âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé îðãàíіçàöії õîðäîâèõ òâàðèí íà ïðèêëàäi ëà í öå ò íè êà.

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ìiêðîñêîï, òîòàëüíèé ïðåïàðàò òà ïî ïå ðå ÷íèé çðіç ëàíöåòíèêà.
Õiä ðîáîòè. Ïiäãîòóéòå ìiêðîñêîï äî ðîáîòè. Ðîç äèâiòüñÿ ôîðìó òіëà òà ðîçòàøóâàííÿ îð ãà íіâ 

ëàíöåòíèêà íà òî òà ëü íî ìó ïðåïàðàòі. Çíàé äіòü îðãàíè ëà í öå ò íè êà íà ïî ïå ðå÷ íî ìó çðiçі. 
Ïîðіâíÿéòå ïðåïàðàòè ç ìà ëþ í êà ìè â ïіä ðó ÷ íè êó. Çðîáiòü ìàëþíêè òà ïіäïèñè äî íèõ. 

Âèçíà÷òå, ÿêі îçíàêè õî ð äî âèõ íàÿâíі ó ëà í öå ò íè êà. ßê ïðè ñòî ñî âà íèé âіí äî ñâîãî ñïî-

ñî áó æèò òÿ?

Áóäіâíèêè áóäèíî÷êіâ
Äî ïіäòèïó Ïîêðèâíèêè, îêðіì êëàñó Àñöèäії, íà-

ëå æàòü òàêîæ êëàñè Ñàëüïè (31.10) òà Àïåíäèêóëÿðії 
(31.11). Àïåíäèêóëÿðії ïі"ø ëè âіä ëè÷èíîê іí øèõ ïîêðèâ-

íèêіâ, ÿêі âòðà òè ëè äîðîñëó ñòà äіþ. Óïðî äîâæ óñüî ãî 

æèòòÿ âîíè çáå ðі"ãà þòü ìó ñ êó ëè ñ òèé õâіñò, âñåðåäèíі 
ÿêîãî òÿ ã íóòü ñÿ õîðäà òà ñïèí íèé ìîçîê. Îäèí âèä 

àïå í äè êó ëÿ ðіé òðà ï ëÿ єòü ñÿ â ×î ð íî ìó ìîðі. Äîâæèíà 

öèõ òâà ðèí — áëè çü êî 5 ìì.

Іç ñëèçó, ùî âîíè âè äі"ëÿ þòü, àïåíäèêóëÿðії ðî á ëÿòü 

áóäèíî÷îê (31.11). Ðî áî òîþ õâî ñ òà òâà ðè íà ñòâî ðþє 
ñòðó ìіíü âîäè, çà âäÿ êè ÷îìó áóäèíî÷îê ïî ñòіé íî ïå-

ðå ìі"ùó єòü ñÿ â òîâùі âîäè. Ó ïå ðåä íіé éîãî ÷àñòèíі 
çíàõîäèòüñÿ ðå øі"ò êà, ÿêà çà òðè ìóє âåëèêі ÷à ñ òè í êè. 
Äðіáíі ÷à ñ òè í êè їæі çà òðè ìó þòü ñÿ ëî âè ëü íîþ ñіòêîþ 

çі ñëè çó ó ôî ð ìі ïà ðà øó òà. Êîëè ñі"ò êà íà ïî â íþ єòü ñÿ, 
àïåí äèêóëÿðіÿ ç’їäàє її ðàçîì ç ïî æè â íè ìè ÷àñòèíêàìè 

òà óòâî ðþє íîâó. 

§ 32. Ïåðøі õðå áå ò íі

Ïîõîäæåííÿ õðå áå ò íèõ 

Головний напрям еволюції хордових, за ко но мі р-
ним результатом якого стала поява перших хребет-
них, був пов’язаний із вільноплаваючими твари-
нами. Вони плавали завдяки вигинам тіла, і такий 

Ãëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі § 32. Ïåðøі õðåáåòíі

32.2. Âіäáèòîê ùèòêîâîãî

32.1. Ðåêîíñòðóêöіÿ âè ãëÿ äó 

ðіçíèõ ùèòêîâèõ 32.4. Ìіêñèíà

спосіб життя зумовив докорінні зміни в їхній  будові: 
розвиток вну т рі ш ньо го ске ле та і  мускулатури, удо-
сконалення не р во вої си с те ми та ор га нів чуття.

Що сприяло розвитку вну т рі ш ньо го скелета  пер-
ших хре бе т них? 

Для зміцнення сегментованої мускулатури, що 
забезпечувала вигини тіла, знадобилось укріп лен ня 
місць, до яких при крі п лю ва ли ся м’я зи. Вод но час 
виникла необхідність за хи с ту від ушко джень дедалі 
досконалішої центральної не р во вої си с те ми. Тому 
у перших хордових виникли роз та шо ва ні вздовж 
спинного мо з ку хорди —  хребці, які утво ри ли 
хребет. Сформувався че реп — роз та шо ва на в голові 
частина вну т рі ш ньо го ске ле та, при зна че на для за-
хи с ту го ло вно го мозку. На яв ність хребта й че ре па 
— го ло вні озна ки під ти пу Хре бетні. 

Ùèòêîâі — äàâíі õðåáåòíі 

Перші хребетні на ле жа ли до класу Щиткові 
(32.1–32.3) і населяли Землю від кембрійського до 
де вон сь ко го пе рі оду. Вони мали зовнішній  панцир з 
окре мих щитків, найкраще розвинений на пе ред ній 
ча с тині тіла. 

Розгляньте представників щиткових.  Спробуйте 
припустити, який спо сіб життя вони вели. 

Більшість щиткових були придонними тва ри на-
ми й живилися рі з но ма ні т ни ми безхребетними. У 
разі не без пе ки (наприклад, нападу ракоскорпіо на) 
вони від пли ва ли, ене р гій но пра цю ю чи хвос том. Роз-
ста в лені в боки краї па н ци ра щи т ко вих ді я ли при 
цьому, як крила літака: під ні ма ли їхнє тіло до го ри 
в то в щу води. 

Êðóãëîðîòі — ðîäè÷і ùèòêîâèõ 

З появою досконаліших хребетних щи т кові 
 вимерли, проте й дотепер збе ре г ли ся їхні ро-
дичі — пред ста в ни ки класу Круглороті. Ві до мо 
близько 50 ви дів круглоротих — міног та міксин 
(32.4–32.7). Роз гля не мо міног де та ль ні ше. 

Тіло міног вугроподібне (32.5), голе, густо вкри те 
слизом, завдовжки 50–80, зрі д ка 100 см. У цих тва-
рин добре розвинені очі, а зверху голови є одна ніз-
дря. Рот розташований у гли би ні присмокту валь ної 
лій ки (32.6) і оточений зу бця ми. З боків пе ред ньої 
ча с ти ни тіла по мі т ні отвори зябрових мішків. 

32.3. Ðîò ó ùèòêîâèõ ìàâ 

âèãëÿä êðóãëîãî îòâîðó, íå 

îáìåæåíîãî ùåëåïàìè

31.10. Ñàëüïà — îäèíî÷íèé 
ïëà âàþ÷èé ïîêðèâíèê. Êðіçü 
ïðîçî ðå òіëî âèäíî îðãàí 
 ñâі÷åííÿ 

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

31.11. Àïåí äèêóëÿðіÿ 
â áó äè íî ÷ êó 
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32.5. Ìіíîãà 

32.8. Ïіñêîðèéêà —  ëè÷èíêà 

ìіíîãè 

32.9. Ñêåëåò ìіíîãè

32.6. Ðîò òà ãîëîâà ìіíîãè 

32.7. Ìіíîãè íàïàëè 

íà êî ðî ïà 

32.11. Ñõåìà êðîâîíîñíîї ñè ñ òå ìè ìі"íî ãè. 

Âåíîçíó êðîâ ïîêàçàíî ñèíіì êî ëüî ðîì, 

àðòåðіàëüíó — ÷å ð âî íèì

32.10. Ãîëîâíèé ìîçîê ìі"íî-

ãè (âãîðі) ïîðіâíÿíî ç ãîëîâ-

íèì ìîçêîì ëþäèíè.  Âіääі"ëè 
ìîç êó çîáðàæåíî ðі"ç íè ìè 

êîëüîðàìè

Мінога живиться, присмоктуючись ро то вою 
лій кою до риб — як пра ви ло, хворих або осла б ле них 
(32.7). Зубцями, розташованими навколо рота та 
на язи ці, вона просвердлює шкіру жертви, вво дить 
у її тіло травні соки й ви смо к тує на пів пе ре т ра в ле ні 
тканини.

Міноги живуть і в морях, і в прісних водах. Для 
розмноження вони за хо дять до невеликих  річок зі 
швидкою течією, будують на дні гніздо (яму), ви ки-
да ють туди ікру і невдовзі гинуть.  Запліднення в них 
зовнішнє: самець по ли ває ікру молочком (так на зи-
ва ють ся статеві продукти  самців хре бе т них, які ви-
ки да ють ся у воду при  зовнішньому за плі д нен ні). 

Із ікри виходить личинка — піскорийка (32.8). 
 Декілька років вона живе в нірці на дні, жи в ля чись 
дрібними безхребетними. 

Іноді міноги завдають шкоди рибальству, зни-
щую чи цін них риб. Наприклад, поява занесених 
людиною міног у північноамериканських Ве ли ких 
озерах призвела до різкого зниження чисель ності 
цін них ло со се вих риб.

Міног можна вживати в їжу, вони дуже сма ч ні. 
Чисельність міноги укра ї н сь кої, яка живе в на шій 
країні, настільки невелика, що ця тварина потребує 
охорони й занесена до Червоної книги України. 
На жаль, міноги та їхні ли чи н ки дуже чутливі до 
за бруднення води. Українська мінога нереститься 
на кам’янистих обмілинах. Коли на більшості рік 
України були збудовані греблі, не ре с то ви ща міног 
зникли. Зараз українська мінога «навчилася» не-
реститися у створених людиною умовах, наприклад 
на мілководдях, вкритих бе тон ни ми плитами. Її 
чисельність почала зро с та ти.

Âíóòðіøíÿ áóäîâà ìіíîã 

Уздовж осі тіла міног проходить добре роз ви не на 
хорда, яка надає тілу пружності. Над хо р дою зна-
хо дять ся невеликі хрящі, розташовані в ко ж но му 
се г менті тіла (32.9). Це — хребцеві дуги, зачат ки 
хре б ців. У мі но ги вони лише захищають спин ний 
мо зок, але у роз ви не ні ших хо р до вих  входять до 

скла ду хре б ців, з яких утворений  хребет. Го ло вний 
мозок та органи чуття міноги за хи ще ні хря що вим 
черепом.

Ротова лійка міноги підтримується хрящовою 
опо рою. Добре розвинений ске лет ди ха ль но го апа ра-
ту — зяброва решітка. У її отвори про хо дять зяб рові 
мішки. За нею мі с тить ся на вко ло се р це вий хрящ, 
який захищає серце. 

На прикладі міног ви маєте змогу по зна йо ми ти ся 
з де яки ми загальними озна ка ми хребетних тва рин. 
Зве р ніть увагу: у міног, як і в інших хре бе т них, є 
внутрішній скелет! 

Хребетні ма ють го ло вний мо зок. Порівняно з моз-
ком най ро з ви не ні ших хребетних мозок мі ног дуже 
про с тий, але скла да єть ся з таких са мих  відділів 
(32.10).

Хребетні мають серце та замкнену кро во но с ну 
систему (32.11). Серце міног двокамерне: кров 
зби ра єть ся в пе ред серді й викидається зі шлу но ч-
ка. Із серцем ме жу ють роз ши рені ділянки су дин: 
веноз  ний си нус та ар те рі а ль ний конус. Як і в усіх 
хре бетних, кро во носні су ди ни міног по ді ля ють ся на 
артерії, вени та ка пі ля ри. Ар те рії  не суть кров від 
серця, вени — до серця. Ка пі ля ри — це най тонші 
су ди ни, що з’єднують ар терії та вени. У ка пі ля рах 
від бу ва єть ся га зо об мін між кро в’ю та ото чу ю чи ми 
тка ни на ми. 

У міног кров артеріями надходить від серця до 
зя б ро вих мішків, а потім до всіх органів. У зябрах 
вона збагачується киснем і від дає вуглекислий газ. 
Така кров називається ар те рі а ль ною. У тканинах 
тіла кров віддає кисень та насичується ву г ле ки с лим 
газом, тоб то стає ве но з ною. Кров у хребетних черво -
на. Такого кольору їй надає гемоглобін — речовина, 
що мі с тить ся у че р во них кро в’я них тіль цях, які 
пе ре но сять ки сень.

Розгляньте мал. 32.11 і скажіть, чи може веноз на 
кров текти в артеріях. 

Уздовж спинного боку порожнини тіла міног 
роз та шо вані парні стрі ч ко по ді б ні органи ви ді лен ня 
— нирки.
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ì’ÿ çè, âíàñëіäîê ÷îãî çÿáðîâà ðåøіòêà ïî âåðòàєòüñÿ ó 
âè õі"ä íå ïî ëî æåí íÿ. Íà ÿâ íіñòü ó ïðåä êіâ ðèá ðîç ÷ëå íî-

âà íî ãî çÿáðîâîãî ñêå ëå òà ñâіä÷èòü, ùî âîíè íå âåëè 

ïàðàçèòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Íàçâà ìіíîãè

Íàçâà ìіíîãè ïîõîäèòü âіä ïîëüñüêîãî ñëîâà min-

og, ÿêå, ó ñâîþ ÷åðãó, ïіøëî âіä íіìåöüêîãî Neunauge 

(neun — äåâ’ÿòü, Auge — îêî), òîáòî äåâ’ÿòèî÷êà. Ñïðî-

áóé òå ïî ÿñ íè òè òàêó íàçâó (32.5, 32.6)!

Ìіêñèíè
Äî êëàñó Êðóãëîðîòèõ íàëåæàòü ïіäêëàñè Ìіíîãè 

òà Ìіêñèíè. Ìіêñèíè — âè êëþ ÷ íî ìîðñüêі ìåøêàíöі 
(32.12), ùî æèâëÿòüñÿ ðèáàìè, íàâіòü òàêèìè âå ëè êè ìè, 

ÿê àêó ëè. Ðîç ðè âà þ ÷è øêіðó æåðòâè çó áöÿ ìè ÿçè êà, ìі-
ê ñè íà ãëè áî êî ïðîíèêàє â її òіëî. Âîíà âïî ð ñ êóє â ðèáó 

âè äі"ëåí íÿ ñëèí íèõ çàëîç, ùî ïå ðå òðà â ëþ þòü òêà íè íè, 

à ïîòіì óñìî ê òóє íà ïіâ ðі"ä êèé âìіñò, çà ëè øà þ ÷è âіä æå-

ð ò âè ëèøå øêі"ðó òà êіñòêè. 
Î÷і â ìіêñèí ñõîâàíі ïіä øêіðîþ, çàòå íà ãîëîâі 

ðîç âè íåíі îðãàíè äîòèêó — âóñèêè (32.13). Òіëî öèõ 

òâàðèí íàäçâè÷àéíî ãíó÷êå. Ùîá óïå ð òè ñÿ â æåðòâó àáî 

âè ñëè ç íó òè ç ðóêè, ÿêà її ñõî ïè ëà, ìіêñèíà ìîæå íà âіòü 
çà â’ÿ çà òè ñÿ âóçëîì (32.14).

§ 33. Ïîõîäæåííÿ òà îñî á ëè âî ñ òі áóäîâè ðèá

Âèíèêíåííÿ ùåëåï 

Як було зазначено, підтип Хребетні виник 
у ре зуль та ті вдосконалення при сто су вань перших 
хор дових до вільного плавання. Круглороті —  потом-
ки щи т ко вих, що істотно змінилися вна слі док на-
бу тої ними здатності при смо к ту ва ти ся до здо би чі. 

Більшого еволюційного успіху до ся г ли  потомки 
тих щиткових, які жи ви ли ся завдяки ак ти в но му 
пла ван ню. Перевага при та ко му спо собі жит тя була 
у тварин із досконалішими орга нами чут тя. Коли 
вони почали  розрізняти окре мі поживні частин-
ки (пла н к тонні ор га ні з ми), фі ль т ру ван ня посту-
пово  замінилося хи жа ц т вом. Де які з «пожив них 
 частинок» на ма га ли ся втекти від хи жа ка або ви р-
ва ти ся з його рота. Хижаки, в свою чергу, ста ва ли 
ру х ли ві ши ми й пристосовувалися до утри му ван ня 
здо бичі. 

Як утримували здобич первинні хребетні?
У таких тварин їжа фільтрувалася крізь зябро ві 

щілини між зябровими ду га ми (33.1). У зв’я з ку із 

 Головне в параграфі
1. Підтип Хребетні ха ра к те ри зу єть ся розвитком че ре па та сегментованого  хреб та. 
2. Перші хребетні на ле жа ли до класу Щиткові. Су часні родичі щиткових —пред-
ставники класу Кру г ло роті. Відомо бли зь ко 50 видів кру г ло ро тих. До них належать 
міноги та мі к си ни. 
3. У круглоротих з’яв ля ють ся численні органи, характерні для хре бе т них: го ло-
вний мозок, че реп, зачатки хребців, серце, нирки. 
4. Артерії — це судини, які несуть кров від серця, вени — до серця. Ка пі ля ри з’єд-
нують артерії та вени, у них від бу ва єть ся газообмін. Артеріальна кров зба га че на 
киснем, а венозна — насичена вугле кислим га зом. 

 Головні поняття: че реп; молочко; вени, ар терії та капіляри; ве но з на та ар-
те рі а ль на кров.

 Тест-контроль
1. Ïåðøі ïðåäñòàâíèêè ïіä òè ïó Õðåáåòíі: à) áåç ùå ëåïíі; á) ìіíîãè; â) ìі"ê ñè íè; ã) ùè ò-

êîâі; ä) êðó ã ëî ðî òі. 
2. Ìіíîãè â Óêðàїíі: à) çàâäàþòü øêîäè ðèáíîìó ãî ñ ïî äàð ñ ò âó; á) ÷èñëåííі; â) є ðіäêіñ-
íèìè é ïîòðåáóþòü îõî ðî íè; ã) âіäñóòíі âçàãàëі.
3. Ìіíîã âіäíîñÿòü äî õðåáåòíèõ, áî âîíè ìàþòü: à) ðîòîâó ëіéêó; á) õðåáåò; â) êі"í öі"â êè; 
ã) çà ÷à ò êè õðåáöіâ — õðåáöåâі äóãè.

4. Âіä ñåðöÿ äî çÿáåð ó ìіíîã òå÷å êðîâ: à) âåíîçíà; á) àðòåðіàëüíà; â) âåíàìè; ã) àð-

òå ðі"ÿ ìè.

 Завдання
5. Ùî âè çíàєòå ïðî áóäîâó òà ñïîñіá æèòòÿ ùèòêîâèõ? 

6. Ïîÿñíіòü íàçâó êëàñó Êðóãëîðîòі. ßê âîíà ïîâ’ÿçàíà ç õàðàêòåðíèì äëÿ öèõ òâàðèí 

ñïîñîáîì æèâëåííÿ?

7. ×îìó ãîëîâíèé ìîçîê ìіíîãè é ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç îäíàêîâèõ âіääіëіâ, àëå äóæå 

âіäðіçíÿєòüñÿ çà ñòó ïå íåì їõ ðîçâèòêó?

8. Îïèøіòü êðîâîîáіã ó êðóãëîðîòèõ.

 Спробуйте відповісти
9. ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó ïåðøі õðåáåòíі òâàðèíè çíèêëè, à äî íàøîãî ÷àñó äîæèëè ëèøå 

їõíі ðîäè÷і, ùî ïå ðå éø ëè äî íàïіâïàðàçèòè÷íîãî ñïî ñî áó æèòòÿ?

 Êðóãëîðîòі"— öå ðèáè ÷è íі? 
Çà äåÿêèìè îçíàêàìè êðóãëîðîòі íàãàäóþòü ðèá, 

і"òî ìó їõ ïîäåêîëè âіäíîñèëè äî íàä êëà ñó Ðèáè. Ïðî òå 
ó êðó ã ëî ðî òèõ є äóæå іñòîòíà âіäìіííіñòü — âіä ñó ò íіñòü 
ùå ëåï. Çà öієþ îçíàêîþ êëàñè Ùèòêîâі òà Êðóãëîðîòі 
îá’ єä íó þòü ó ãðóïó Áåç ùå ëåïíі. Ðåøòó õî ð äî âèõ ãðó-
ïó þòü ó íàä êëàñ Ðèáè òà íàäêëàñ ×î òè ðè íî ãі, ÿêі 
ñêëà äà þòü ãðó ïó Ùå ëå ï íî ðîòі. 

×è ìîãëè êðóãëîðîòі áóòè ïðåäêàìè ðèá?

Âèíèêíåííÿ ðèá ïî â’ÿ çà íå ç ïîÿâîþ ùåëåï, ÿêі ðîç âè-
âà ëèñü іç çÿ á ðî âî ãî ñêåëåòà. Äëÿ öüîãî çÿáðîâèé ñêå ëåò 
ìàâ ñêëàäàòèñÿ ç îêðå ìèõ ÷àñòèí. Ìіæ òèì ó ìі"íîã âіí 
öіëіñíèé (32.9), ùî є ïðèñòîñóâàííÿì äî ïà ðà çè òè ç ìó. 
Êîëè ìі"íî ãà ïðè ñìî ê òó єòü ñÿ äî æå ð ò âè, âîäà äëÿ äè-
õàí íÿ íå ìîæå íàä õî äè òè ÷åðåç її ðîò і òîìó çà õî äèòü 
êðіçü çÿ á ðî âі ìі"ø êè. Ïðè âèäèõó ìіíîãà ñòèñ êóє ì’ÿçàìè 

ïðóæ íó çÿáðîâó ðå øі"ò êó, à ïðè âäèõó —ðîç ñëà á ëþє 

§ 33. Ïîõîäæåííÿ òà îñî á ëè âî ñ òі áóäîâè ðèáÃëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

32.12. Ìіêñèíè áіëÿ ìîð ñüêîї 
çіðêè

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

32.14. Ìіêñèíà, ùî çà â’ÿ çà-

ëà ñÿ âóçëîì

32.13. Ãîëîâà ìі"ê ñè íè

33.1. Åòàïè ðîçâèòêó ùå ëåï 

іç çÿ á ðî âèõ äóã ó ïðåäêіâ 
ðèá
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33.2. Ùåëåïè ðèá ìîæóòü 

áóòè íå áåç ïå ÷ íîþ çáðîєþ!

33.6. Àêâàëàíãіñò áіëÿ ðîòà 

êè òî âîї àêóëè 

Ãëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

33.4. Ðåøòêè öèõ ïà í öè ð íèõ 

ðèá òðàïëÿþòüñÿ íàé ÷à ñ òі"øå 

33.5. Òàêі ïàíöèðíі ðèáè 

 ñÿãàëè 6 ì çà âäî â æ êè! 

33.8. Îäíà ç íàéñòðіìêіøèõ 

êіñò êîâèõ ðèá — ïàðóñíèê 

33.7. Íàéáіëüøà ñó÷àñíà 

ðèáà — êèòîâà àêóëà, ÿêà 

ñÿãàє 20 ì çà âäî â æ êè. Âîíà 

æè âèòü ñÿ ïëà í ê òî íîì òà äðіá-

íîþ ðèáîþ 

33.9. Îäíà ç öèõ ðèá  çàâæäè 

ðóõàєòüñÿ ïîâіëüíî, à іí øà 

íàçäîãàíÿє çäîáè÷ øâèä êèì 

ðè â êîì. Äå ÿêà?33.10. Ñõåìà áó äî âè ìó ñ-

êó ëà òó ðè ðèá
33.11.  Îð ãà íè ÷óò òÿ 

 ñàçàíà

33.3. Ñõåìà ïî õî äæåí íÿ ïàð-

íèõ і íåïàðíèõ ïëà â öіâ

при сто су ван ням до утри му ван ня ру х ли вої здо бичі 
одна із зя б ро вих дуг пе ре тво ри ла ся на ще ле пи. Це 
від кри ло перед давніми ри ба ми нові мо ж ли во с ті. 
Ще ле пи до зво ля ли вби ва ти здобич і  відривати від 
неї шма т ки. У да в ніх риб ще збе рігався ус па д ко ва-
ний від щи т ко вих зо в ні ш ній ске лет із кі с т ко вих 
пла с тин. Міцність щелеп на ба га то зростала, якщо 
на них були роз та шо вані ці пла с ти ни. Так ви ни к ли 
зуби (33.2). 

Ïàðíі òà íåïàðíі ïëàâöі 

Із часом органи чуття, щелепи та опорно-ру хо ва 
си с те ма давніх риб удосконалювались. Пе р шим ри-
бам потрібно було не тіль ки шви д ко пла ва ти, а й 
лег ко ро би ти по во ро ти: різкий ривок убік  рятував 
від хижака або допомагав схопити  здобич. Для 
по во ро тів ці риби ви ко ри с то ву ва ли бічні  шкір ні 
скла д ки, розташовані вздовж тіла (33.3).  Оскіль ки 
ос но в не на ва н та жен ня при па да ло на пе редні та за д-
ні ді ля н ки таких складок, у цих  місцях з’яв и ли ся 
парні пла в ці — грудні та че ревні. Опорою па р ним 
пла в цям у риб слугують пояси пла в ців: гру д ні плав-
ці під три мує плечевий пояс, а че ре в ні — та зо вий. 
 Разом із па р ни ми пла в ця ми вдо с ко на лю ва ли ся 
не парні. Най по ту ж ні шим із них став хво с то вий 
пла вець. 

Åâîëþöіéíà іñòîðіÿ ðèá 

Перші риби виникли від щиткових наприкінці 
силу рійського пе рі оду. Три групи риб ево лю ці о ну ва ли 
незалежно одна від одної.

Девонський період — час найбільшої рі з но ма ні т-
но с ті представників кла су Панцирні риби; у ка м’я-
но ву гі ль ний період вони вимерли, не за ли ши в ши 
потомків. Передня частина тіла цих риб була вкри та 
кі с т ко вим па н ци рем (33.4, 33.5). Бі ль шість їх вела 
придонне життя. 

Дві інші групи риб, класи Хрящові риби (33.6, 
33.7) та Кіст кові риби (33.8), про цві та ють і нині. 
У на зві ко ж но го з цих кла сів відображено одну з його 
го ло вних ознак. Ске лет хря що вих риб по бу до ва ний 
із во ло к ни с то го хря ща, що може на ко пи чувати 
мі не ральні солі і ста ва ти дуже тве р дим. У скелеті 
кі с т ко вих риб та кож тра п ля єть ся хрящ, але зав жди 
на яв на й спра в ж ня  кістка.

Îñîáëèâîñòі áóäîâè ðèá 

Отже, характерною ознакою риб є на яв ність ще-
леп та парних і не па р них плавців. Тіло їх зви чай но 
вкрите лускою. Ске лет складається із хре б та, че ре па, 
ске ле та пла в ців та їхніх по ясів.

Форма тіла риб досить різноманітна і по в’я за на зі 
способом пересування (33.9). У риб, які швид ко пла-
вають, воно то р пе до по ді б не, а в тих, що ле жать на 
дні,— спло ще не. Зазвичай тіло риб сти с не не з боків, 
оскільки най ча с ті ше вони пла ва ють за вдя ки бічним 
ви ги нам тіла. Рухи риб за без пе чує се г ме н то ва на му-
с ку ла ту ра (33.10), роз та шо ва на з бо ків тіла. 

Більшість риб мають добре розвинені органи чут-
тя: зору, слуху, нюху й смаку (33.11). Ха ра к те р ним 
органом чуття риб є ще й бічна лінія (33.13). За її 
до по мо гою риби сприймають най менші ко ли ван ня 
води, які спричиняє будь-яке тіло, що ру ха єть ся в 
ній. Бі ч на лінія складається із за по в не них слизом 
каналів, котрі ле жать у то в щі  шкіри. Вони від кри-
ва ють ся на зо в ні отворами. Ко ли ван ня води пе ре да-
ють ся слизу в ка на лах і сприй ма ють ся особ ливими 
чу т ли ви ми клітинами. 
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33.16. Òðàâíà 

ñèñ òåìà òà 

äå ÿêі іíøі îð-

ãà íè ðèá

íà ïðè êëàäі 
ñàì öÿ àêó ëè 

33.12. Êðîâîíîñíà ñèñòåìà 

ðèáè

33.13. Ñõåìà áóäîâè êàíàëó 

áі"÷ íîї ëіíії ðèá

33.14. Ñå÷îñòàòåâà ñèñòå-

ìà ñàì êè (âãîðі) òà ñàìöÿ 

 îêóíÿ

33.15. Æè â ëåí íÿ ðèá äóæå 

ðіç íîìàíіòíå

Дихають риби зябрами, що містяться в зя б ро-
вих щі ли нах з боків глотки. Кровоносна система 
(33.12) майже така, як у кру г ло ро тих (32.11). Сер це 
дво ка ме р не, скла да єть ся з пе ред се р дя та  шлуноч-
ка. Ви ді ль на система пред ста в ле на па р ни ми стрічко-
подібними ни р ка ми, що тя г нуть ся вздовж вер х ньої 
сті н ки по ро ж ни ни тіла (33.14). До скла ду  статевої 
си с те ми входять парні яє ч ни ки в са мок і  сім’яники 
в самців.

Як і в інших хордових, нервову систему риб 
утво рю ють головний та спинний мозок, а та кож 
чи с ленні нерви. 

Òðàâíà ñèñòåìà ðèá 

Завдяки щелепам риби можуть живитися рі з но-
ма ні т ною їжею, яку іноді важко  перетравлювати 
(32.15). Тому вони мають до сить скла д ну тра в ну 
систему, багато рис будови якої є ха ра к те р ни ми 
для всіх еволюційних по то м ків риб (вклю ча ю чи 
нас з вами).

Травна система починається ротовою по ро ж-
ни ною, що відкривається назовні ротом (33.16). 
 Щелепи звичайно несуть на собі зуби. У ротовій 
по ро ж нині роз мі щу єть ся язик (скла д ка слизової обо-
ло н ки рота). Ротова по ро ж ни на переходить у глот ку, 
про рі за ну у риб зя б ро ви ми щі ли на ми. 

Із глотки через стравохід пожива потрапляє до 
шлу н ка, де пе ре тра в лю ється під дією ки с лот і трав-
них соків. Далі вона іде до кишечнику, де за кін чу-
єть ся перетравлення і від бу ва єть ся всмо к ту ван ня 
поживних речовин. Ки ше ч ник скла да єть ся з трьох 
частин: тонкої, тов с тої і прямої ки шок. У пря мій 
кишці накопичується кал.

У перетравленні корму беруть участь травні 
за ло зи. Найбільша залоза тіла — печінка. Вона ви-
ді ляє жовч, яка через жо в ч ний міхур потрапляє до 
кишечнику, де бере участь у пе ре тра в ленні жи рів. 
Поруч зі шлу н ком мі с тить ся підшлунко ва за ло за, 
що ви ро б ляє травні соки ки ше ч ни ку.

 Головне в параграфі
1. У риб є щелепи, які часто несуть на собі зуби. 
2. Риби плавають за допомогою парних (грудних і черевних) та непарних (на при-
клад, хвостового) пла в ців. Форма тіла різних риб відображає вла с ти вий їм спосіб 
плавання. 
3. Сучасні риби належать до двох класів: Хря що ві риби та Кісткові риби.
4. Риби дихають зябрами, розташованими з боків глотки; мають двокамерне се р це, 
яке складається з передсердя та шлуночка. 
5. Крім органів зору, нюху, смаку тощо, риби ма ють органи бічної лінії, які сприй-
мають най менші коливання води. 
6. Травна система риб складається з ротової порож нини, глотки, стра во хо ду, 
шлу н ка, тонкої, тов с тої та прямої кишок, а також травних залоз — пе чі н ки й 
підшлункової за ло зи.

 Головні поняття: щелепи; грудні та черевні парні плавці, непарні плавці, хво-
с то вий плавець; грудний та тазовий пояси; бічна лінія.

 Тест-контроль
1. Ùåëåïè óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê âèäîçìіíåííÿ: à) ðî òî âîї ëіéêè; á) çÿáðîâèõ äóã; â) êіñò-
êîâèõ ïëàñòèíîê çî â íі"ø íüî ãî ñêåëåòà; ã) ãðóäíèõ ïëàâöіâ. 
2. Çóáè óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê âèäîçìіíåííÿ: (äèâ. ï.1). 

3. Îïîðó ïàðíèì ïëàâöÿì çàáåçïå÷óþòü: à) ðåáðà; á) õðåáåò; â) ãðóäíèé ïîÿñ; ã) çÿáðîâі 
äóãè; ä) òà çî âèé ïîÿñ. 

4. Îðãàíàìè äèõàííÿ ðèá є: à) òðàõåї; á) ëåãåíі; â) çÿáðà; ã) çÿáðîâі äóãè; ä) äèõàëüöÿ. 

 Завдання
5. Îïèøіòü ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé, ÿêі ñïðè÷èíèëè ïîÿâó ñïðàâæíіõ ðèá. ×èì ðèáè âіä-

ðіçíÿþòüñÿ âіä êðó ã ëî ðî òèõ? 

6. Ðîçêàæіòü ïðî ðіçíîìàíіòíіñòü ôîðìè òіëà ðèá. ×èì âîíà çóìîâëåíà? Ùî âè çíà є"òå 
ïðî çàáàðâëåííÿ ðèá? ×îìó äåÿêі ðèáè ìàþòü ÿñ ê ðà âå çàáàðâëåííÿ, à іíøі"—ìàéæå 

íå ïî ìі"ò íå? 
7. Ùî ÿâëÿє ñîáîþ áі÷íà ëіíіÿ? Íà ïðèêëàäі öüîãî îðãàíà ñïðîáóéòå ïîêàçàòè, ÿê 

ïîâ’ÿçàíі éîãî ñòðó ê òó ðà òà ôóíêöії. 
8. ßêі ç åâîëþöіéíèõ íàä áàíü ðèá çáåðåãëèñü і â íàñ ç âàìè? ßêèõ çìіí âîíè çàçíàëè 

â õîäі åâîëþöії? ×îìó öå ñòàëîñü?
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 Спробуйте відповісти
9. Ó òåêñòі ïàðàãðàôà ïî ÿñ íå íî ïðè÷èíè, ùî çóìîâèëè âèíèêíåííÿ îñíîâíèõ îçíàê 

ðèá. ×è ìîãëà åâîëþöіÿ éòè ÿêîñü іíàêøå? ßê âè ãàäàєòå, ÷è ìîãëè á іíî ï ëà íå òÿ íè, 

ÿêáè âîíè ïðè ëå òі"ëè íà Çå ì ëþ â ñèëóðіéñüêèé ïåðіîä, ïå ðåä áà ÷è òè ïîÿâó ðèá? ßêùî 

âè çíàéäåòå ÿêіñü íå âè êî ðè ñ òàíі ìîæëèâîñòі åâî ëþöії äàâíіõ õðå áå ò íèõ, ïðî іëþ ñ ò ðóé-

òå їõ ìà ëþ í êà ìè íà çðà çîê ìàë. 33.1 òà 33.3. ×îìó åâîëþöіÿ éøëà ñàìå òèì øëÿ õîì, 

ÿêèé îïè ñà íî â ïà ðà ã ðàôі?

Äå ìåøêàþòü ðèáè?

Ïåâíà ðі÷, ðèáè ìå ø êà þòü ó âîäîéìàõ: ðі÷êàõ і îçå-

ðàõ, ìîðÿõ і îêåàíàõ. Äåÿêі ç íèõ çäàòíі âèïîâçàòè íà 

ñóõîäіë, àëå ëèøå íà êî ðî ò êèé ÷àñ. Ó ïðі"ñ íèõ âî äîéìàõ, 

ó ìîðÿõ íåïîäàëіê âіä óçáåðåææÿ ðèá çâè ÷àé íî áі"ëü øå, 

íіæ ó âіä êðè òî ìó îêåàíі. Ðèáè æè âóòü íà âñіõ ãëè áè íàõ: 

і áіëÿ ïî âåðõíі, і â íàéãëèáøèõ îêå àí ñü êèõ çà ïà äè íàõ 

(33.17). ßê æå âîíè âèòðèìóþòü òèñê âîäè, ÿêèé, íà-

ïðèêëàä íà ãëè áèíі 10 êì, ñòàíîâèòü òîí íó íà êâà ä ðà-

ò íèé ñàí òè ìåòð? Ðі÷ ó òіì, ùî âîäà òà âîäíі ðîç ÷è íè, 

ÿêèìè çàïîâíåíå òіëî ãëè áî êî âî ä íèõ ðèá, ìàé æå íå 

çìі"íþ þòü ñâіé îá’ єì ïіä òèñêîì. Îòæå, âíóòðіø íіé òèñê 
ó òіëі òàêèõ ðèá äî ðі"â íþє çî â íі"ø íüî ìó. Òà êèì ÷è íîì, 

âîäíèé òèñê àæ íіÿê íå çà âà æàє ðèáàì âåñòè çâè÷àéíå 

äëÿ íèõ æèòòÿ!

§ 34. Õðÿùîâі ðèáè

Êëàñ Õðÿùîâі ðèáè 

Клас Хрящові риби об’ єд нує близько 650 видів 
морських риб завдовжки від 15 см до 20 м. Нині 
існують три ряди хря що вих риб: до сить численні 
ряди Аку ли (34.1) і Ска ти (34.2) та невеликий ряд 
Хи ме ри (34.3). 

Розгляньте мал. 34.1 та 34.2 і спробуйте при пу с-
ти ти, який спо сіб життя ве дуть акули та скати. 

Типові акули — хи жа ки, що плавають у то в щі 
води в пошуках здобичі. Вони відіграють ве ли че з ну 
роль у житті морських еко си с тем, обмежуючи чи-
се ль ність багатьох інших видів тварин. Бі ль шість 
ска тів — при донні тва ри ни, що живляться ґрун то-
ви ми без х ре бе т ни ми. Химери при сто су ва лись до 
роз гризання че ре па шок мо лю с ків. 

Îñîáëèâîñòі áóäîâè õðÿùîâèõ ðèá 

Перше, що впадає в очі при погляді на акулу 
(34.1),— це міцне то р пе до по ді б не тіло, головним 
ру ші єм якого є хвіст. Верхня частина хвостового 
пла в ця довша за нижню. Основ ними стернами слу-

34.3. Õèìåðà. Ñâîþ íàçâó 

öÿ ðèáà äі"ñ òà ëà ÷åðåç äè â-

íèé âè ãëÿä, ó ÿêîìó íà ÷åá-

òî  ïîєäíàíі ðèñè ðіçíèõ 

òâà ðèí

Ãëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèò òÿ 

òâà ðèí!

33.17. Ãëèáîêîâîäíі ðèáè

§ 34. Õðÿùîâі ðèáè

34.6. Ãîëîâà ñêàòà êðóïíèì 

ïëà íîì. Çà î÷èìà ðîç òà øî âà-

íі âåëèêі áðè ç êà ëü öÿ — îòâî-

ðè, ùî âåäóòü äî çÿ á ðî âîї 
ïîðîæíèíè

34.5. Ïðèäîííà àêóëà

34.4. Ïàùà àêóëè. Çâåð-

íіòü óâàãó: çóáè ðîçòàøîâàíі 
â äå  êі"ëü  êà ðÿäіâ!

гу ють парні грудні плавці. Спин ний плавець допо ма-
гає підтримувати об ра ний напрямок руху. Рух акул 
за без пе чу єть ся по ту ж ною му с ку ла ту рою. 

Рот акули спрямований донизу, під час укусу 
ще ле пи здатні висуватися (33.2). На них у де кілька 
ря дів розташовані гострі зуби (34.4). З боків 
 голови, ближче до грудних плавців, знаходяться 
п’ять–сім пар зябрових щілин. 

Тіло акул вкрите лускою, яка за будовою на га дує 
зуби, а на дотик схожа на грубий на ж дак. У скатів 
на шкірі розкидані окремі великі луски. 

Дихають акули, вбираючи воду напіввідкритим 
ротом і випускаючи її крізь зяброві щілини.  Дихання 
полегшується завдяки плаванню акули, яке спри чи-
няє течію води крізь зябра. Багато акул про во дять 
усе життя в русі, щоб не за ди х ну ти ся. Там, де біля 
дна проходять підводні течії, акули мо жуть за ли ша-
ти ся нерухомими (34.5). Скати засмок тують воду 
зверху через осо б ливі отво ри —бриз кальця (34.6) 
і випускають її крізь зя б ро ві щілини на че ре в но му 
боці тіла. 

Більшої плавучості тілу акули надає велика печін-
ка, де накопичується жир. Жир лег ший від води і 
тому зменшує питому вагу риби.

Що, крім доброї плавучості та високої швид ко сті, 
потрібно хижакам для полювання? 

Для хижаків, що розшукують здобич, важливі 
органи чуття. Акули мають дуже добрий нюх (34.7), 
не по га ний зір і добре розвинені органи бі ч ної лі нії. 
Органи чуття скатів розвинуті слабкіше. 

Ðîçìíîæåííÿ õðÿùîâèõ ðèá 

Багато в чому хрящові риби побудовані  простіше 
від кісткових, проте успішно конкурують з  ними. 
Одне з пояснень цього — досить до ско на лий  спосіб 
роз мно жен ня хрящових риб. Кількість по то м ків у 
них звичайно невелика, зате кожен з них є до сить 
крупним, добре сформованим і має достат ній  запас 
поживних речовин.

Для всіх хрящових риб є характерними внут ріш -
нє запліднення та прямий розвиток. На че  ревних 
плавцях самців розташовані спеціальні відрост  ки, 
за до по мо гою яких вони вводять сперма тозоїди в 
ста те ві шляхи самок. 

Серед хрящових риб є як яйцекладні, так і жи во-
ро д ні (34.8). Перші відкладають незначну кіль кість 
великих (діаметром до 60 см) яєць у роговій обо лонці 

34.1. Àêóëà õàðàêòåðíîãî 

âè ãëÿäó

34.2. Ñêàò, ùî ïëèâå íàä 

äíîì
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34.7. Àêóëà-ìîëîò. Її "ãîëîâà 

ñïëî ùå íà, à î÷і ðîç òà øî-

âà íі íà ñïðÿìîâàíèõ óáіê 
 âèðîñòàõ. Íè ðåöü ïîðó÷ іç 
íåþ íà ðà æà єòü ñÿ íà íå áåç ïå-

êó, áî àêóëó ïðè âàá ëþє çà-
ïàõ êðîâі âáèòîї íèì ðèáè 

34.8. Æèâîðîäіííÿ â àêóëè. 
Âè ä íî íî âî íà ðî äæå íî ãî, 

ÿêèé ùå ç’єäíàíèé ç ìà òі"ð’þ

34.10. Åìáðіîí æèâîðîäíîї 
 àêóëè

34.11. Ñêàò ìàíòà

34.12. Êàòðàí — 

 ÷îðíîìîðñüêà àêóëà

34.13. Ìîðñüêà ëèñèöÿ

34.14. Ìîðñüêèé êіò

(34.9). Часто яйця мають вирости,  якими прикрі-
плюються до підводних предметів. Із яйця  ви хо дить 
досить велике маля, що де який час живе із запасу 
поживних речовин, який йому дістався від матері. 

У яйцеживородних хрящових риб маля роз ви-
ва єть ся у яйці, яке затримується в яйце проводах 
са м ки. Усі необхідні для розвитку за ро д ка по жи в ні 
ре чо ви ни містяться в яйці. Маля ото че не  тонкою 
обо ло н кою, що розривається під час на ро джен ня. У 
хрящових риб зі справжнім живо  родінням  зародок 
отримує живлення з ор га ні з му ма те рі  зав дяки щіль-
но му зв’язку їхніх кро во но с них си с тем в осо б ли во му 
ор гані — плаценті (34.10). 

Ðіçíîìàíіòíіñòü àêóë і ñêàòіâ 

До акул належать і найнебезпечніші морські 
хи жа ки, і тварини, які живляться донними безхре-
бетними. Найкрупніші сучасні риби — це ки то ва 
(до 20 м завдовжки, 33.6, 33.7) та гі га нт сь ка 
(до 15 м) акули. Вони живляться планктоном: за 
 годину одна така акула фільтрує до 2000 т води! 

Для решти великих акул поживою є крупні 
тварини: риби, кальмари, морські ссавці. Деякі з них 
при на гі д но нападають і на лю ди ну. Найнебез печніші 
серед них — біла акула (до 6–8 м завдов жки, 33.2), 
тигрова акула (до 5–9 м) та акула-мо лот (до 6 м, 
34.7). 

Більшість скатів веде придонний спосіб життя 
і живиться невеликими безхребетними. Однак най-
кру п ні ший скат манта (34.11), який сягає 6,6 м у 
роз ма ху грудних пла в ців і до 2 т маси,— фі ль т ра тор. 
Манта плаває в товщі води й фільтрує воду крізь 
зяброві щілини, заганяючи пла н к тон них тва рин у 
широкий рот за допомогою двох ло па тей з обох боків 
голови. Манти живородні й навіть охо ро ня ють сво їх 
малят у перші дні їхнього життя. 

Õðÿùîâі ðèáè Óêðà ї"íè 

У Чорному морі зви чай ни ми є три види хря що-
вих риб. Це колюча акула, або катран, та два види 
скатів: морська ли си ця і морський кіт. 

Катран невеликий, лише зрідка сягає 2 м зав-
довжки (34.12). Спереду його спинних плавців 
стир чать колючі шипи. Для людини він  безпечний. 

Морська лисиця вкри та кістковими бляшками 
з шипами (34.13). Її до в жи на сягає 1 м. 

Морський кіт, або хво с то кол, — небезпечний 
для людини (34.14). Най кру п ні ші особини  сягають 
2,5 м, але, як правило, морські коти набагато дріб-
ніші. Ці потайні риби ча с то нерухомо лежать на 
мі л ко вод ді. Якщо випадково на сту пи ти на мор сь ко-
го кота, він може вко ло ти гострою голкою, що є на 
його хво с ті. Біля ос но ви голки роз та шо ва на  залоза, 
яка виділяє от руй ний слиз. Укол чорномор ського 
мор сь ко го кота не сме р те ль ний для лю ди ни, але 
спри чи няє сильний біль, тим ча со вий па ра ліч, по га-
не самопочуття. 

 Головне в параграфі
1. До класу Хрящові риби належить близько 650 ви-
дів — акули, скати й хи ме ри.
2. Більшість акул — хи жа ки, які мають тіло то р пе до-
по ді б ної форми. Деякі з них небезпечні для лю ди ни. 
Найкрупніші з акул — фільтратори.
3. Скати — здебільшого придонні риби, які жи в-
лять ся безхребетними. Найкрупніші з них та кож є 
фільтраторами.
4. Хрящові риби ви пло джу ють небагато добре 
при сто со ва них до жит тя по то м ків; деякі з цих риб 
жи вородні.

 Головні поняття: лу с ки; яйцеживородіння; жи-
во ро дін ня.

 Тест-контроль
1. Äî õðÿùîâèõ ðèá íà ëå æàòü: à) õèìåðè; á) îñåòðè; 

â) ìîðñüêі êîòè; ã) êèòè; ä) êèòîâі àêóëè; å) ìîðñüêà ëè-

ñè öÿ; æ) ìàíòà; ç) àêóëà-ìî ëîò.

2. Õèæàêè, ÿêі ïëàâàþòü ó òîâùі âîäè, íàëåæàòü äî: à) 

àêóë; á) ñêàòіâ; â) õèìåð. 

3. Ó àêóë ïîäіáíó äî ëóñêè áóäîâó ìàþòü: à) ïëàâöі; 
á) êі"ñ ò êè; â) çóáè; ã) î÷і. 
4. Ó õðÿùîâèõ ðèá çà ïëі"ä íåí íÿ: à) âíóòðіøíє; á) çî-

â íі"ø íє; â) іíîäі âíóòðіøíє, à іíîäі çîâíіøíє; ã) íå âіä-

áóâàєòüñÿ âçàãàëі. 

 Завдання
5. ßêі îðãàíè òà ÷àñòèíè òіëà àêóë çàáåçïå÷óþòü їõíі 
ðóõè? 

6. Íà ÿêі ãðóïè çà ñïîñîáîì ðîçìíîæåííÿ ìîæíà ïî-

äі"ëè òè õðÿùîâèõ ðèá? Îïèøіòü ðîçìíîæåííÿ ïðåä ñòà-

â íè êіâ öèõ ãðóï.

7. ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó íàé êðó ï íіøі õðÿùîâі ðèáè (äî 

ðå÷і, ÿê і íàéêðóïíіøі êèòè) є ôі"ëü ò ðà òî ðà ìè?

8. ×è ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó äëÿ ëþäèíè õðÿùîâі ðèáè, 

ïîøèðåíі â ×îðíîìó ìîðі? ßêùî òàê, òî ÿê çà õè ñ òè òè ñÿ 

âіä öієї íåáåçïåêè?

34.9. ßéöå àêóëè (âãîðі) òà 
çà ðîäîê ó ÿéöі, ç’єä íà íèé 

ç âå ëèêèì æîâòêîâèì ìі-
ø êîì (çà ïà ñîì ïîæèâíèõ 

 ðå÷îâèí)
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 Спробуйте відповісти
9. Íåáåçïå÷íі äëÿ æèòòÿ ëþäèíè àêóëè ìîæóòü âè êëè êà òè æàõ. Áóâ ÷àñ, êîëè ðîç ðî-

á ëÿ ëè ñÿ ñïîñîáè їõ çíè ùåí íÿ. Òåïåð ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî áàãàòî òàêèõ âèäіâ ïî òðå áó þòü 

îõî ðî íè. Ñïðîáóéòå çàïðîïîíóâàòè çà ñî áè çà õè ñ òó ëþäèíè âіä àêóë, ÿêі á íå çà ãðî æó-

âà ëè їõ іñíó âàí íþ.

Åëåêòðè÷íі ñêàòè 
Ðîçìіðè òіëà åëåêòðè÷íèõ ñêàòіâ — âіä 15 ñì äî 2 ì 

çàâäîâæêè (34.15). Äåÿêі ç їõíіõ ì’ÿçіâ ïå ðå òâî ðè ëè ñÿ 

íà îðãàíè, çäàòíі âè ðî á ëÿ òè åëå ê ò ðè ÷ íèé ñòðóì.  Ðîçðÿä 

åëå ê ò ðè ÷ íî ãî ñêàòà ñÿãàє íà ïðó ãè 300 âîëüò (áі"ëü øå, 

íіæ ó ïîáóòîâіé ðîç åò öі) ïðè ñèëі ñòðó ìó äî 5 àìïåð 

(êðіçü çâè ÷àé íó ëàì ïî ÷êó ïðîõîäèòü ñòðóì ìåí øå âіä 

1 àìïåðà). Ðîç ðÿä äî çâî ëÿє îãëóøèòè çäî áè÷ (ðèá), ÿêó 

ïî òіì ñêàò ìîæå ç’їñòè, òà çàõèñòèòèñÿ âіä õè æà êіâ. 
Êîëè ñêàò ñïîêіéíî ëå æèòü, âіí ñòâîðþє íà âêî ëî 

ñåáå ïî ñòіé íå åëåêòðè÷íå ïîëå. Ïîÿâà â öüîìó ïîëі 
áóäü-ÿêî ãî äî ñèòü êðóïíîãî òіëà ñïðèéìàєòüñÿ îñî á ëè-

âè ìè îð ãà íà ìè ÷óòòÿ ñêàòà. 

Óäàð ñòðóìó âіä åëåêòðè÷íîãî ñêàòà íåáåçïå÷íèé äëÿ 

ëþäèíè. Ó äàâíèíó ïñèõі÷íî õâîðèõ ëþäåé íà ìà ãà ëè ñÿ 

ëі"êó âà òè, ñàäÿ÷è íà åëå ê ò ðè ÷ íî ãî ñêàòà. Ìî æ ëè âî, äå-

ÿêèì áіäîëàøíèì öå «ëі"êó âàí íÿ» íàâіòü äîïîìàãàëî! 

Âèêîðèñòàííÿ õðÿùîâèõ ðèá ëþäèíîþ

Ì’ÿñî àêóë і ñêàòіâ äîñèòü ñìà÷íå, áàãàòå íà âі"òà ìі-
íè і âæèâàєòüñÿ ëþäèíîþ â їæó. Ó äå ÿêèõ êðàїíàõ âîíî 

ââà æà єòü ñÿ öіëþùèì. 

Іç ïå÷іíêè àêóë îòðèìóþòü ðå÷îâèíè, çà äîïîìîãîþ 

ÿêèõ ó ìå äè öè íі íàìàãàþòüñÿ áîðîòèñü іç çëîÿêіñíèìè  

 ïóõëèíàìè.

Іç øêіðè àêóë ìîæíà âèãîòîâëÿòè ðіçíі âèðîáè 

(íàïðèêëàä, âçóò òÿ). Äå ÿêі íà ðî äè âè êî ðè ñ òî âó âà ëè çóáè 

àêóë äëÿ âè ãî òî â ëåí íÿ çáðîї (34.16).

§ 35. Çîâíіøíÿ áóäîâà êі"ñ ò êî âèõ ðèá

Êëàñ Êіñòêîâі ðèáè 

До класу Кісткові риби належить понад 20 0-
00 ви дів, які населяють майже усі водойми  нашої 
пла не ти. Цей клас виник на початку девон ського 
пе рі оду і від ра зу поділився на дві еволюцій ні гі-
л ки — підкласи Ло па те пері та Про ме не пе рі. 

Плавець променеперих складається з про ме нів, 
яки ми рухає мускулатура, розташована в самому 
ту лубі (35.1). Рухи таких пла в ців швидкі та то ч ні, 
однак не дуже сильні. У лопатеперих муску латура, 
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Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèò òÿ 

òâà ðèí!

34.16. Çáðîÿ òèõîîêåàí-

ñüêèõ òóáіëüöіâ, âè ãî òî â ëå íà 

іç çó áіâ àêóë

34.15. Åëåêòðè÷íèé ñêàò

35.2. Ðîãîçóá є ïðèêëàäîì 

ëîïàòåïåðèõ ðèá

35.3. Ëóñêè ðіçíîї ôî ð ìè: 

êðóã ëÿñòà êîðîïà  é øèïó-

âàòà  îêóíÿ

35.4. Çâ’ÿçîê ìіæ  ðîçìіðàìè 

ðèáè òà êіëüöÿìè íà ëó ñ êàõ

що спри чи няє рух пла в ця, мі с тить ся на са мо му пла-
в ці та ви да єть ся разом з ним із тіла (35.2). Рухи пла-
в ців ло па те пе рих риб не шви д кі, але по ту ж ні. 

У девонський період переважали лопатепері 
риби, а починаючи з ка м’я но ву гі ль но го періоду 
панівною групою стали променепері. Вивчення 
кіст кових риб ми почнемо з більш численної гру пи 
— променеперих.

Çîâíіøíÿ áóäîâà ðèá 

Тіло типових кісткових риб (наприклад, осе лед-
ця, ка ра ся, оку ня) вкрите дрібною кі с т ко вою лу с кою 
— тонкими пла с ти н ка ми, що на кла да ють ся одна 
на одну (35.3). Луски та шкіра вкри ті  слизом, який 
виділяють шкірні за ло зи риб. Він за хи щає шкі ру 
від бактерій, робить її слизькою та змен шує те р тя 
об воду при плаванні.

Із чим пов’язана наявність кілець на лусці 
риби?

Річні кільця виникають на лусці тому, що в різ ні 
сезони року риба росте з різною шви д кі с тю. Улі т ку, 
коли ко р му вдосталь, риба росте швидко, і на лу с ці 
лишається широка світла смужка.  Узим ку ко р му 
мало, риба майже не росте — смуга ву зь ка й темна. За 
цими смужками можна ви зна чи ти вік риби. Розмір 
лу с ки залежить від розміру риби — отже, за лускою 
можна ви зна чи ти шви д кість ро с ту риби (35.4).

Більшість кісткових риб має торпедоподіб ну, 
спло ще ну з боків форму тіла. Риби, що жи вуть у тов-
щі води, як правило, зверху темні, а знизу світ лі. Це 
по яс ню єть ся тим, що при погляді  зверху гли би на 
води зда єть ся те м ною, а поверхня  знизу — сві т лою. 
В обох ви па д ках риба є не по мі т ною для мо ж ли вих 
хижаків і жертв.

Із бо ків голови риби роз та шо ва ні зя б ра, при кри ті 
спі ль ною зябровою кри ш кою. Ця кришка не тіль ки 
захищає зябра, а й до по ма гає про ка чу ва ти крізь них 
воду (35.5, 35.6). 

На голові більшості риб містяться очі та ні з д рі, 
а іно ді й дотикові вусики (33.11). Смак їжі риби мо-
жуть сприй ма ти всією по ве р х нею шкіри.  Слух у них 
розвинений добре, але орган слуху зовні непомітний. 
Вну т рі шнє вухо — па р ний ор ган, роз та шо ва ний у 
за д ній частині че ре па риб. Воно ті с но по в’я за не з ор-
га ном рі в но ва ги. Крім того, як вам ві до мо, для риб 
дуже ва ж ли ви ми є ор га ни бі ч ної лінії (33.13). 

35.1. Ðі÷êîâèé îêóíü ìàє õà-
ðàêòåðíó äëÿ ïðî ìå íå ïå ðèõ 

ðèá áóäîâó ïëàâöіâ
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35.8. Ñòåðëÿäü — íàé ìåíøà 

ç îñåòðîïîäіáíèõ Óêðàї"íè. 

Ñÿãàє 1 ì і ïðîâîäèòü óñå 

æèò òÿ ó ïðі"ñ íіé âîäі

§ 35. Çîâíіøíÿ áóäîâà êі"ñ ò êî âèõ ðèá

35.5. Íàïðÿìîê ñòðóìåíÿ 

âîäè, ùî ïðîõîäèòü êðіçü 
çÿáðà êіñò êîâèõ ðèá

35.6. Êðіçü âіäêðèòèé ðîò 

öієї ðèáè ìî æ íà ïîáà÷èòè 

її "çÿáðà

35.7. Єäèíèé âèä îñåòðî-

ïîäіáíèõ, ÿêèé çáåðіã ïðî-

ìèñëîâå çíà÷åííÿ â íàøіé 
êðàїíі, — öå  ðîñіéñüêèé 

 îñåòåð, ùî çó ñòðі"÷à єòü ñÿ 
â ãè ð ëàõ Äó íàþ òà Äíіï ðà. 

Éîãî äî â æè íà ñÿ ãàє 2,3 ì, 

à ìà ñà — 100 êã

Ðÿä Îñåòðîïîäіáíі

Із сучасних про ме не пе рих риб представники ряду 
Осетроподібні (35.7, 35.8) найбільше збе ре г ли  дав ні 
риси бу до ви, а саме: хрящовий вну т рі шній ске лет, 
добре розвинену хо р ду, не рі в но ло па те вий хво с то вий 
пла вець. Голова осетроподібних за хи ще на міцними 
покривними кі с т ка ми. Цей не чи с лен ний ряд об’ єд нує 
бли зь ко 25 ви дів, поширених в Північ ній пів кулі; 6 
із них тра п ля ють ся в  Україні.

Більшість осе т ро по ді б них у дорослому стані 
живе в морях, а для не ре с ту заходить у ріки, де шу-
кає місця зі швидкою течією. Риби, що пе ре хо дять 
для нересту з мор сь кої води в прісну (або навпаки), 
називаються прохідними. 

Які ще хребетні мають прохідний спо сіб жит тя?
Одна з найбільших кі с т ко вих риб — білуга. Моло ду 

білугу зображено на знімку, вміщеному на  початку 
цієї гла ви. У сі м де ся ти рі ч но му віці  білуга має 5 м за-
вдо в ж ки і масу тіла до 1 т, але зда т на сягати й 8,5 м 
та 1,5 т. Це хижак, що жи вить ся пе ре ва ж но рибою, 
але може поїдати навіть  молодих тю ле нів! Колись 
білуга під ні ма ла ся з Чо р но го моря Дніп ром аж до 
Києва. Нині надія на збе ре жен ня бі лу ги по в’я за на 
лише з її штучним роз ве ден ням на ри бо за во дах. А 
для рибництва зру ч ні ше ви ро щу ва ти гібрид білуги 
та сте р ляді (35.8) — бі с те ра. Ця риба до б ре ро с те 
і в прі с ній, і в мор сь кій воді, її можна роз во ди ти на-
віть у ста в ках. 

Осетроподібні належать до найцінніших риб. 
Ніж на, жирна осетрина і чо р на ікра є визнаними в 
 усьому світі де лі ка те са ми. На жаль, ріки Північ ної 
 півкулі пе ре кри ті гре б ля ми і сильно за бру д не ні, що 
пе ре шко джає но р ма ль но му нересту цих риб, а над-
мі р ний промисел загрожує їх повним зни щен ням. 
Бі ль шість осетроподібних за не се но до Чер воної 
кни ги. 

Ðÿä Îñåëåäöåïîäіáíі 

Оселедцеподібні — зграйні риби, що живуть 
у товщі води морів усієї Землі. Звичайно вони 
 невеликі, мають спло ще не з бо ків тіло, вкри те дрі-

б ною лускою. Як у більшості кісткових риб, їхній 
хво с то вий плавець рі в но ло па те вий. До цьо го ряду 
на ле жить ба га то про ми с ло вих риб. На жаль, їхня 
чи се ль ність по стій но скорочується.

Чорноморсько-азовський оселедець (35.9), на від-
міну від більшості інших пред ста в ни ків ряду,— про-
хі д на риба, на нерест заходить до рі чок. Його до в жи на 
20–35 см. Живиться оселедець дрі б ни ми рибами, на при-
клад кількою, а також  ракоподібними.

Кілька (35.10) за довжиною рідко пе ре бі ль шує 12 
см, проте буває дуже чи с лен ною. Жи вить ся вона 
планктонними тва ри на ми. Бі ль шість на се лен ня на-
шої держави ку ш ту ва ло кі ль ку в то ма т но му со у сі, в 
олії («шпроти»), копчену чи со ле ну. 

Хамса (35.11) відзначається великим ротом. Від-
кри ва ю чи його, вона про ці джує воду та від фільтро-
вує планктон. Довжина хамси рідко буває більше 15 
см, зате вона дуже жи р на.

 Головне в параграфі
1. Клас Кісткові риби налічує понад 20 000 видів. До 
складу скелета цих риб завжди входить  кістка.
2. Клас Кісткові риби поділяють на два  підкласи — 
Ло па те пе рі та  Променепері.
3. Типові кісткові риби вкриті тонкою кістковою 
лускою. За річними кі ль ця ми на лусці можна ви зна чи ти вік риби. 
4. Ряд Осетроподібні об’єднує близько 25 видів променеперих риб, що  зберігають 
багато давніх рис будови. Майже всі осе т ро по ді б ні риби Укра ї ни зна хо дять ся під 
загрозою зни к нен ня і потребують ретельної охорони та шту ч но го  розведення. 
5. Представники ряду Оселедцеподібні — про ми с ло ві морські риби, на при клад, 
оселедець, кілька, хамса. 

 Головні поняття: зяброва кришка; прохідні риби.
 Тест-контроль

1. Çÿáðîâі ùіëèíè êіñòêîâèõ ðèá: à) âіäêðèâàþòüñÿ íà çî â íі îêðåìî; á) íå ìàþòü âè õî äó 

íàçîâíі; â) âêðèòі ñïі"ëü íîþ çÿáðîâîþ êðèøêîþ. 

2. Ðèáè, ÿêі æèâóòü ó òîâùі âîäè, çâè÷àéíî: à) ñâіòëі; á) çâå ð õó ñâіòëі, çíèçó òåìíі; 
â) òåìíі; ã) çâåðõó òåìíі, çíè çó ñâі"ò ëі. 
3. Ïðîõіäíèìè íàçèâàþòü ðèá: à) òіëüêè òèõ, ÿêі äëÿ íå ðå ñ òó ïå ðå õî äÿòü іç ìîðñüêîї 
âîäè ó ïðіñíó; á) òіëüêè òèõ, ÿêі"äëÿ íåðåñòó ïåðåõîäÿòü іç ïðіñíîї âîäè â ìîð ñü êó; â) 

і òèõ, і"іíøèõ. 

4. Íàéêðóïíіøèé ïðåäñòàâíèê îñåòðîïîäіáíèõ: à) ðî ñіé ñü êèé îñåòåð; á) ñòåðëÿäü; â) áі-
ëó ãà; ã) áіñòåð; ä) õàìñà. 

 Завдання
5. ×îìó òіëî ðèá óêðèòå ñëèçîì?

6. ×îìó áіëüøіñòü âèäіâ îñåòðîïîäіáíèõ âіäíîñÿòü äî ïðîõіäíèõ ðèá? 

7. ßêі îðãàíè ÷óòòÿ є äëÿ ðèá íàé ãî ëî â íі"øè ìè, à ÿêі — ìåíø âàæëèâèìè? ×è áóäå âàøà 

âіäïîâіäü âіä ðі"ç íÿ òè ñÿ ùîäî ðіçíèõ ðèá?

8. Ïîðіâíÿéòå ðÿäè Îñåòðîïîäіáíі òà Îñåëåäöåïîäіáíі.

35.9. Çîâíіøíÿ áóäîâà ÷îðíî-

ìîðñüêî-àçîâñüêîãî îñå  ëåä öÿ 

35.10. Êіëüêà, àáî øïðîò

35.11. Õàìñà — íàé ÷è ñ ëåí íі-
øà ðèáà ×îðíîãî ìîðÿ
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 Спробуйте відповісти
9. ßê âè ââà æà є"òå, ïðî ùî ìîæíà äіçíàòèñü, âèâ÷àþ÷è ëóñêè ðèá ðіçíîãî âіêó ç îäíієї 
âîäîéìè?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 9. Çîâíіøíÿ áóäîâà êіñòêîâèõ ðèá

Ìåòà: îçíàéîìëåííÿ іç çîâíіøíüîþ áóäîâîþ êіñòêîâèõ ðèá, âèâ÷åííÿ їõ ïðè ñòî ñó âàíü äî  âîäíîãî 

ñïî ñî áó æèò òÿ.

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ïðåïàðóâàëüíà âàííî÷êà, ïіíöåò, ëóïà, ôіêñîâàíà ðèáà àáî æèâі àê âà ðі"ó-
ì íі ðèáè òà ëóñêà ðі÷êîâèõ ðèá.

Õіä ðîáîòè. Ðîçäèâіòüñÿ áóäîâó ôіêñîâàíîї ÷è æèâîї ðèáè. ßêі îðãàíè ðîçòàøîâàíі íà її "ãîëîâі? 
×èì âîíà âêðè òà? Çíàé äіòü áі÷íó ëіíіþ, çÿáðîâі êðèøêè, ïàðíі òà íåïàðíі ïëàâöі. Çà ìà ëþé-

òå áóäîâó âèâ÷åíîї ðèáè òà çðîáіòü ïіäïèñè äî ñâî ãî ìàëþíêà. Ñïðîáóéòå âè çíà ÷è òè âіê 
ðèáè çà її ëóñêîþ. Íàçâіòü ïðè ñòî ñó âàí íÿ ðèá äî æèòòÿ ó âî ä íî ìó ñå ðå äî âèùі.

Òі, ùî ðîçìíîæóþòüñÿ çà îêåàíîì

Äåÿêі ïðî õі"ä íі ðèáè, íàïðèêëàä ðі÷êîâі âóãðè, ùî íà ëå-

æàòü äî ðÿäó Âó ã ðî ïî äі"á íі (35.12), âèõîäÿòü äëÿ íå ðå ñ-

òó іç ðі"÷îê ó ìîðÿ. Єâðî ïåé ñü êèé ðі"÷ êî âèé âó ãîð ìå ø êàє 
â ðі"÷ êàõ Àò ëà í òè ÷ íî ãî áà ñåé íó, õî÷à ìîæå âõî äè òè é ó 

×î ð íå ìîðå, à çâіä òè — ó ðі÷êè Óêðàїíè. Öå îáå ðå æ íèé 

íі÷íèé õèæàê, ùî ñÿãàє 1 ì çà âäî â æ êè.

Єâ ðî ïåé ñü êі âóãðè ïðÿìóþòü íà íåðåñò ÷åðåç óñþ Àò-

ëà í òè êó, äî Ñàðãàñîâîãî ìîðÿ (35.13)! Òóäè æ ïðè ïëè âà-

þòü і àìåðèêàíñüêі âóãðè. Öå ðà éîí іç íàé ñî ëî íі"øîþ 

і íàé ãëè á øå ïðîãðіòîþ âî äîþ â Àòëàí òè÷íîìó îêå àíі, 
çà ðî ñ ëèé ãі"ãà íò ñü êè ìè âî äî ðî ñ òÿ ìè — ñàð ãà ñà ìè. Ïіñëÿ 
íåðåñòó äîðîñëі ðèáè ãèíóòü. Ëè÷èíêè єâðî ïåé ñü êèõ âó-

ã ðіâ âèðóøàþòü ó ïî äî ðîæ, ùî òðè âàє äåêіëü êà ðî êіâ, 
іç òå ï ëîþ òå ÷і"єþ Ãî ëü ô ñ ò ðіì. Ðîç ñå ëÿ þ ÷èñü, âó ã ðè 

ìî æóòü çàïëè âàòè äî íàé ìåíøèõ ñòðó ì êіâ і íà âіòü ïå-
ðå ïî â çà òè ñó õî äî ëîì!

ßê âè íè ê ëè ïîäîðîæі âóãðіâ?
Ïðè ïó ñ êà þòü, ùî ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ñïîñîáó  æèòòÿ 

ðі"÷ êî âèõ  âóãðіâ áіëüøà ÷à ñ òè íà Àòëàíòè÷íîãî îêå à íó 

íàãà äóâàëà çà ñâîїìè óìîâàìè Ñàðãàñîâå ìîðå. Іç  ÷àñîì 

 êëіìàò і õіä îêåàíñüêèõ òå÷іé çìіíèëèñü, âîäà â Àò ëà í òè ÷-

íî ìó îêå àíі ñòàëà ìåíø ñî ëî íîþ òà òå ï ëîþ. Ïðîòå âó ã ðè 

çáå ðå ã ëè ñâіé ñïîñіá æèò òÿ. ßê і ðà íі"øå, âîíè ïëè âóòü ó 

 íàïðÿìêó çðîñòàííÿ ñîëîíîñòі òà òå ì ïå ðà òó ðè ìîð ñüêîї 
âîäè і âðåøòі-ðåøò äіñòàþòüñÿ äî Ñàð ãà ñî âî ãî ìîðÿ.

§ 36. Ðі"ç íî ìà íі"ò íіñòü êі"ñ ò êî âèõ ðèá

Îñî á ëè âî ñ òі áóäîâè êіñòêîâèõ ðèá

Го ло вні риси будови риб, яких ви вже ви вча ли 
(§ 33), є характерними й для кі с т ко вих риб. Тому ми 
зупинимося лише на деяких осо б ли во с тях  будови 
пред ста в ни ків цього кла су.

Скелет типових кі с т ко вих риб складається з че-
ре па, хребта з ребрами, кісток плавців та їхніх по-

§ 36. Ðіçíîìàíіòíіñòü êі"ñ ò êî âèõ ðèáÃëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

35.12. Єâðîïåéñüêèé 

 ðі÷êîâèé âóãîð

35.13. Ìіñöå íåðåñòó ðі"÷ êî-

âèõ âóãðіâ і øëÿõè, ÿêè ìè 

âîíè òóäè ïëèâóòü

36.3. Áóäîâà çÿáåð 

êіñòêîâîї ðèáè 

36.2. Áóäîâà ñàìêè îêóíÿ

ясів (36.1). У хребті мо ж на ви рі з ни ти два від ді ли: 
тулу бовий (який скла да єть ся з хре б ців, з’єд на них 
із ре б ра ми) та хво с то вий. У м’я зах ба га тьох ви дів 
є дрі б ні м’я зові кі с т ки, що мо жуть по ра ни ти горло 
лю ди ни, яка ква п ля чись їсть рибу.

Над органами тра в лен ня знаходиться пла ва ль-
ний мі хур, за по в не ний газом (36.2). Якби не цей 
ор ган, тіло риб було б важчим від води, і їм до во ди-
ло ся б до кла да ти багато зусиль, щоб не опу с ти ти ся 
на дно. Пла ва ль ний міхур роз ви ва єть ся як випин 
стінки стравоходу.

Як і у хрящових риб, стінки глотки кісткових риб 
пронизані зя б ро ви ми щі ли на ми, роз та шо ва ни ми 
між зя б ро ви ми ду га ми. На цих дугах є ні ж ні зя б-
рові пе лю с т ки, у яких про хо дять крово носні су ди ни 
(36.3). Від зябрових дуг від хо дять кі с т кові ви ро с ти 
— зя б ро ві тичинки, що за по бі га ють ви хо ду ко р му 
із глотки крізь зя б рові щілини. Як ви па м’я та є те, 
особливістю кі с т ко вих риб є на яв ність зя б ро вих 
кришок.

На відміну від хря що вих риб, більшість кі с т ко-
вих мають зовнішнє за плі д нен ня та дрібну ікру без 
щіль ної обо ло н ки. З ікри н ки ви хо дить ма ло ру х ли ва 
личинка (36.4), що перетворюється на маль ка, який 

36.4. Äåÿêі åòàïè ðîçâèòêó  

ëî ñî ñіâ : äîðîñëі ðèáè íà 

íå ðå ñ òі, іêðà і ëè÷èíêè

36.1. Ñêåëåò îêóíÿ 



180 181

36.5. ×îðíîìîðñüêèé ëî ñîñü

Ãëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

36.10. Êàðàñü (óãîðі) òà 
çîëîòà ðè á êà

§ 36. Ðіçíîìàíіòíіñòü êі"ñ ò êî âèõ ðèá

активно плаває. З часом ма льок  виростає в мо ло ду 
рибу. 

Ðÿä Ëîñîñåïîäіáíі

Чимало представників ряду Лососеподібні  мають 
не ве ли кий жировий плавець, позбав лений кіст кових 
променів (36.5). До цього ряду належать  різ ні види 
лососів — «червоної риби». Че р во на (ло со се ва) ікра 
— відомий делікатес. Де які з ло со сів, на при клад 
форелі (36.6), є осідлими ри ба ми, але біль шість з 
них належать до прохідних риб.

Молодість прохідні лососі проводять у морі, жив-
лячись дрібною рибою. Через кілька років вони, 
долаючи відстані в ти сячі кілометрів, пли вуть 
на нерест до тих рі чок, де ви ве ли ся з ікри самі! У 
від кри то му морі лососі орі є н ту ють ся за сон цем та 
зірками, по бли зу берегів — за за па хом вод рі д ної 
річки. У міру на бли жен ня до місць не ре с ту ці риби 
змінюються: іхнє тіло сти с ка єть ся з бо ків, за ба р в-
лен ня яскравішає, а ще ле пи са м ців дзьо бо по ді б но 
ви ги на ють ся (36.7). Пря му ю чи до не ре с то ви ща (мі-
л ко во д них ділянок рі чок зі шви д кою те чі єю), ло сосі 
долають во до спа ди, стри ба ю чи до 3 м у ви со ту (36.8). 
У підхожих мі с цях риби ру ха ми хво с та ви ко пу ють 
яму. Самки від кла да ють туди ікру, са м ці по ли ва-
ють її мо ло ч ком. Молоді лососі, що роз ви ва ють ся з 
ікри, де який час жи вуть у  річці, а зго дом пливуть 
до моря. 

А їхні батьки? У більшості видів лососів  вони 
гинуть незабаром після нересту. Ведмеді та пта хи в 
цей час поїдають тільки най більш ласі ча с ти ни ри-
б’я чих тіл, решта згниває на бе ре гах рі чок.

Чорноморський лосось сягає близько 1 м зав-
довжки, живе в морі, а взимку нереститься в рі ч ках 
(36.5). Це рідкісна риба, але його родичі, ти хо оке-
анські лососі, мають про ми с ло ве значення на Да ле-
ко му Сході та в Північній Аме риці. 

Окрім «червоної риби», до ряду Лососеподібні на-
ле жить і добре відома всім щука (36.9). Цей хи жак 
населяє озера й річки по всій території на шої кра ї ни. 
Стрілоподібна форма тіла щуки  відповідає її спо со бу 
по лю ван ня: вона на па дає на здо бич рі з ким ри в ком 
із засідки. Великі щуки ся га ють 1,5 м.

Ðÿä Êîðîïîïîäіáíі 

До ряду Коропоподібні належить багато добре 
ві до мих риб наших прісних водойм. Бі ль шість з них 

живиться не ве ли ки ми безхребетними або рос линним 
кормом і не має зубів у роті. Проте на остан ній парі 
зя б ро вих дуг цих риб звичайно роз та шовані гло т ко ві 
зуби, які по дрі б ню ють корм. Коропоподіб ні по зба в-
лені шлунка, і їжа пе ре тра в лю єть ся у них в кишеч-
нику. Ба га то риб цьо го ряду шту ч но ви ро щу ють ся 
у ста в ко вих го с по дар с т вах.

За витривалістю практично жодна з риб не може 
по рі в ня ти ся з карасем (36.10). Він здатен жити 
у водоймах із брудною водою, що про ме р за ють до 
дна взимку і пересихають улітку. Не спри я т ли ві 
умови карась переживає, глибоко занурюючись у 
мул. Зви чай но він невеликий, але іноді сягає 45 см 
за вдо в ж ки. Приблизно 1000 років тому в Ки таї було 
ви ве де но золоту рибку — де ко ра ти в ний  різ новид 
ка ра ся. Нині отримано без ліч різноманіт них по рід 
зо ло тих рибок (36.10). 

Дуже поширені у водоймах нашої країни лящ 
і пліт ка. Ці риби сягають 45 см завдовжки. Лящ має 
високе, стиснуте з боків тіло (36.11); плітка бі ль ше 
витягнута в довжину, від близьких видів риб вона 
відрізняється жовтогарячими очима (36.12). Деякі 
рі з но ви ди плітки (вобла, та ра ня) можуть ви хо ди ти 
з річок у море й жити там. 

У прісні водойми України вселили тов с то ло би-
ків — риб, завезених з Далекого Сходу (36.13). Го ло-
ва в товстолобиків широка, очі ни зь ко поса джені. Ці 
риби — фільтратори, що живляться планк тонними 
ор га ні з ма ми. Вони є най кру п ні ши ми ри ба ми ряду 
Ко ро по по ді б ні, які живуть у во дой мах Украї ни. У 
на ших умовах при ро д ний не рест тов с то ло би ків не мо-
ж ли вий. Ікру їх оде р жу ють від крупних риб на ри бо-
за во дах, а по тім за ри б ню ють від по відні во до йми. 

Сазан поширений у прісних водоймах нашої краї-
ни. Ще в давньому Китаї почали вирощувати «свій сь-
ко го» сазана — ко ро па. Виведено  різновиди ко ро па, 
що майже не мають луски, — дзе р ка ль ний і голий 
(36.14). Ця риба невимоглива, шви д ко наби рає вагу, 
має смачне м’ясо. Жи вить ся ро с лин ним ко р мом і 
дон ни ми без х ре бе т ни ми. Ко роп зда тен висувати рот 
уперед і вибирати корм із то в щі мулу.

36.7. Ñàìåöü ëîñîñÿ (ãîð-

áóøі) ó çâè ÷àé íî ìó òà øëþá -

íîìó âáðàí íі

36.9. Ùóêà

36.13. Òîâñòîëîáèê

36.12. Ïëіòêà

36.11. Ëÿù

36.14. Çëіâà íàïðàâî: ñà çàí 

(äè êèé êîðîï) і øòó÷íî âè âå-

äå íі ïî ðî äè êîðîïіâ: ëó ñ êà-
òèé, äçå ð êà ëü íèé і ãî ëèé  

36.8. Ëîñîñü äîëàє âî äî ñïàä

36.6. Ôîðåëü ñÿãàє 35 ñì 

çàâ äîâæêè. Öÿ ðèáà íà ñå ëÿє 
÷è ñ òі ïðî òî÷íі âîäîéìè і є 
÷óäîâèì îá’єê òîì ñïîð òè â-

íî ãî ðè áà ëü ñ ò âà
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36.20. Áè÷êè êðóãëÿêè: ñà ì êà 

(âãîðі) і ñàìåöü ó øëþá íîìó 

âáðàí íі. Äîâæèíà öèõ ðèá 

15–20 ñì

36.21. Ìîðñüêèé ñîáà÷êà

36.19. Ìå÷-ðèáà

36.18. Ñêóìáðіÿ

36.17. Òóíåöü

36.16. Ñòàâðèäà

36.15. Ñóäàê

Ðÿä Îêóíåïîäіáíі 

Найчисленнішою гру пою сучасних риб, що 
 на лі чує понад 6000 видів, є ряд Оку не по ді б ні. 
 Представники цього ряду мають ко лючі промені 
в плав цях; че ревні плавці у них зсу нуті вперед і роз-
та шо ва ні під гру д ни ми.

Більшість оку не по ді б них — морські риби. У пріс -
них водоймах Укра ї ни зви чайні окунь (35.1) і су дак 
(36.15). Мальки цих риб живляться дрі б ни ми без х-
ре бе т ни ми, а дорослі риби — хижаки, які по їда ють 
дрібніших риб. Тіло судака  витягнуте, ся гає 130 см 
(оку ня — 40 см). Самець су да ка  охороняє кла д ку 
ікри від ворогів, очищає від мулу. Оку ні роз ві шу-
ють на під во д них предметах ікряні шну ри, схожі 
на ме ре жані стрі ч ки. 

До морських оку не по ді б них належать такі цін-
ні промислові риби, як ста в ри да (36.16), ту нець 
(36.17) і скумбрія (36.18). Ці риби тра п ля ють ся 
і в Чорному морі. Довжина ставриди та ску м б рії — 
близь ко 50 см, тунця — до 3 м. Ту н ці, ми с ливці за 
ри бою, при сто со вані до швид ко го пла ван ня. Зав дяки 
енергійній роботі м’язів температура тіла тун ця, 
який пли ве, може на 10° С перевищувати те м пе ра-
ту ру води.

У Чорне та Азовське моря подеколи заходить із 
Се ред зем но го моря меч-риба (36.19). На її вер х ній 
ще ле пі розташований довгий костяний ви ріст — меч, 
який роз сі кає воду при швид ко му пла ван ні (до 130 
км/год!) та вражає здобич (різних риб).  Дорослі 
меч-риби сягають 4,5 м.

Розгляньте мал. 36.20 і 36.21 і спробуйте визна-
чити спосіб життя зображених на них риб.

Багато окунеподібних пристосувалися до жит тя 
на дні, наприклад, би ч ки та морські со ба ч ки — не-
ве ликі придонні риби. Деякі види бичків є най д рі б-
ні ши ми хребетними тваринами, довжина їх менше 
1 см.

Грудні плавці бичків утворюють присосок, що 
дозволяє цим рибам при крі п лю ва ти ся до каменів 
на дні. Звичайно за ба р в лен ня бичків захисне, що 
ро бить їх непомітними в підводному середовищі. 
Під час не ре с ту за ба р в лен ня самців багатьох ви дів 
стає яс к ра ві шим (36.20).

Бички живляться при дон ни ми безхребетними, 
а морські собачки зде бі ль шо го рослино їдні (36.21). 

Вони знаходять собі схо ва н ки між ка ме нів на мі л ко-
вод ді та об’їдають з них во до рості. Собачки до бле с но 
охороняють свої схо ва н ки від вто р г нен ня ро ди чів.

Деякі з придонних окунеподібних небезпечні 
для людини. Так, якщо на сту пи ти на  морського 
дракончика (36.22), який трапляється на пі ща но-
му та мулистому мі л ко вод ді Чорного моря, мож на 
отримати укол його от руй них шипів. Та кий укол 
спричиняє дуже сильний біль і навіть може бути 
сме р те ль ним. Морський дракончик — най не бе з пе ч-
ні ша риба України.

 Головне в параграфі
1. Скелет кісткових риб складається з черепа, хребта з ребрами й кі с ток плавців 
та їхніх поя сів.
2. Більшість кісткових риб має плавальний мі хур — заповнений газом ор ган, що 
дозволяє їм без зусиль утримуватися в товщі води.
3. Ряд Лососеподібні об’єднує цінних прохідних та осідлих риб — лососів, фо ре-
лей, щук. 
4. До ряду Коропоподібні належить багато про ми с ло вих риб прісних вод Украї-
ни: сазан (ко роп), лящ, товстолобик та ін. Багатьох із них шту ч но ви ро щу ють у 
ста в ко вих господарствах. 
5. Окунеподібні — найчисленніший ряд кі с т ко вих риб. До нього належать такі 
промислові риби, як судак, ставрида, тунець, скумбрія.

 Головні поняття: плавальний міхур.

 Тест-контроль
1. Ïëàâàëüíèé ìіõóð ðîçâèâàєòüñÿ ÿê: à) âèïèí ñòðà âî õî äó; á) ïîðîæíèíà â ïëà âà ëü íіé 
ìóñêóëàòóðі; â) âіääіë êè øå ÷ íè êó; ã) øêіðíà ñêëàäêà.

2. Â Óêðàїíó ç Äàëåêîãî Ñõîäó çàâåçåíèé: à) ÷î ð íî ìîð ñü êèé ëîñîñü; á)  ÷îðíîìîðñüêî-

àçîâñüêèé îñå ëå äåöü; â) òîâñòîëîáèê; ã) òèõîîêåàíñüêèé ëîñîñü. 

3. Íå ìàє øëóíêà: à) îêóíü; á) ùóêà; â) ñòàâðèäà; ã) ñóäàê; ä) ôîðåëü; å) ëÿù.

4. Ïðèäîííèé ñïîñіá æèòòÿ âåäóòü: à) ìå÷-ðèáà; á) ìîð ñüêèé ñîáà÷êà; â) áè÷îê; ã) ñóäàê; 

ä) ìîðñüêèé äðà êî í ÷èê.

 Завдання
5. ßêі ôó í ê öії âèêîíóє ñêåëåò ðèá і ç ÿêèõ ÷àñòèí âіí ñêëàäàєòüñÿ?
6. Îïèøіòü áóäîâó çÿáåð êіñòêîâèõ ðèá. ßê âîíà ïî â’ÿ çà íà ç ôóíêöіÿìè çÿáåð?

7. Ðîçãëÿíüòå ìàë. 36.9. Ïîÿñíіòü, ÷îìó â çàáàðâëåííі ùóêè çâè÷àéíî ïîìіòíі ðîçïëèâ-

÷àñòі ïëÿìè òà ñìóãè. Îïèøіòü ñïîñіá ïîëþâàííÿ ùóêè. 

8. ßêèõ âè çíàєòå ïðîìèñëîâèõ ðèá? À ÿêі ðèáè âè ðî ùó þòü ñÿ ó ñòàâêîâèõ ãîñïîäàðñò-

âàõ?

 Спробуйте відповісти
9. Ðîçäèâіòüñÿ ðèá, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêàõ ó öüîìó òà ïî ïå ðå äíüî ìó ïàðàãðàôàõ. 

Ïî ÿñ íіòü, ç ÷èì ïî â’ÿ çà íі âіäìіííîñòі ó ôîðìі їõíüîãî òіëà òà ðîçòàøóâàííі ïëà â öіâ. 
Âèõîäÿ÷è ç öèõ îçíàê, ñïðî áóé òå îïèñàòè îñî á ëè âîñòі ïëàâàííÿ ðèá.

36.22. Ìîðñüêі äðà êî í ÷è êè : 

îäèí ëåæèòü íà äíі, äðó ãèé 

çàðèâñÿ â ïіñîê
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Ðÿä Ñîìîïîäіáíі 

Îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ïðіñíîâîäíèõ ðèá Óêðàїíè 

є"ñîì, ùî іíîäі ñÿãàє 5 ì çà âäî â æ êè òà âàãè 300 êã 

(36.23). Öå íå íàæåðëèâèé õèæàê, ÿêèé æèâèòüñÿ ðè áà ìè, 

ðà êà ìè, æà áà ìè і íà âіòü âî äî ïëà â íè ìè ïòà õà ìè. Ñîì 

çâè ÷àé íî ïîëþє âíî÷і, à âäåíü òðè ìà єòü ñÿ íà ãëè áèíі, ó 
âè ð âàõ, áіëÿ êî ð ÷іâ. Îáðàíі íèìè ñõîâàíêè ñîìè îáî ðî íÿ-

þòü âіä çà çі"õàíü іíøèõ ðèá. Âå ëè êèé ñîì ìîæå íà ïà ñ òè 

íà âіòü íà ëþäèíó, ÿêùî íè ðåöü çäà ñòü ñÿ éîìó ñõî æèì 

íà ðî äè ÷à. Øêіðà ñîìà ãîëà, áåç ëóñîê. Ó äàâ íèíó âіä-

ìè òîþ äî÷èñòà øêі"ðîþ ñîìà («ðèá’ÿ÷èì ïó õè ðåì») çà-

òÿ ãó âà ëè âіêíà çàìіñòü ñêëà. Ðÿä Ñîìîïîäіá íі, äî ÿêî ãî 

íà ëå æèòü ñîì, íàëі÷óє áëè çü êî 1200 âè äіâ. Çäå áі"ëü øî ãî 

öå íåâåëèêі ïðі"ñ íî âîäíі ðèáè òå ï ëèõ êðà їí. Áà ãà òüîõ 

іç íèõ ðîçâîäÿòü â àêâà ðіóìàõ. 

Ãëèáîêîâîäíі õèæàêè

Ó ×îðíîìó ìîðі, íà ãëèáèíі 50–200 ì, çðіäêà òðà ï-

ëÿ єòü ñÿ äèâîâèæíà ðèáà — ìîð ñü êèé ÷îðò (36.24). Äâі 
òðå òè íè äîâæèíè її ïіâ òî ðà ìå ò ðî âî ãî òіëà ìîæå ñêëà äà-

òè ãîëîâà. Íàä ïàùåþ ÷îðòà, ùî ïðè÷àїâñÿ, òðіïî÷å òà 
çà ìà íþє ðèá ÷åðâîïîäіáíà «âóäêà» — çìіíåíèé  ïðîìіíü 
ñïèí íî ãî ïëà â öÿ. Ðіçêî ðîççÿâëþþ÷è ïàùó,  ìîð ñüêèé 

÷îðò çàñìîêòóє ðà çîì іç âîäîþ íåîáåðåæ íó çäî áè÷.

Ìîðñüêèé ÷îðò íàëåæèòü äî ðÿäó Âóäèëüíèêîïîäіá íі, 
÷èìàëî ïðåäñòàâíèêіâ ÿêîãî æèâóòü â îêåàíàõ íà ãëè áè-

íі ïîíàä 1 êì. Íà «âóäêàõ» ãëèáîêîâîäíèõ âóäèëü íèêіâ 
çâè ÷àé íî ðîçòàøîâàíі ïðè íà äè, ÿêі "ñâіòÿòüñÿ.

ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó áàãàòî ãëèáîêîâîäíèõ ðèá 

 ìàþòü äóæå ðîç òÿ æ ëèâі øëó í êè і âåëè÷åçíі çóáè (33.17, 

36.25)?

Ïàðàçèòè÷íі ñàìöі

Óìîâè æèòòÿ íà âåëèêèõ ãëèáèíàõ äóæå ñêëàäíі. Òàì 

çàâ æäè òåìíî і òîìó íåìàє çåëåíèõ ðîñëèí. Íå÷èñ ëåííі 
òâà ðè íè ãëèáèí òàêîæ ïî ëþ þòü îäíå íà îäíîãî (33.17) 

òà æèâëÿòüñÿ ðåøòêàìè ïîìåðëèõ îð ãà íі"ç ìіâ, ÿêі íàä-

õî äÿòü çâåðõó. Ñàìöÿì і ñàìêàì îäíîãî âèäó íå ëå ã êî 

çíàéòè ñîáі ïàðó ïіä ÷àñ íåðåñòó é íå áóòè ç’їäå íè ìè. 

Ïðè ñòî ñó âàí íÿì äî òàêèõ óìîâ ñòàëî ïà ðà çè òó âàí íÿ 

ñà ì öіâ íà ñà ì êàõ, ùî є õà ðà ê òå ð íèì äëÿ  áàãàòüîõ ãëè-

áî êî âî ä íèõ âó äè ëü íè êіâ.
Ñàìöі öèõ âó äè ëü íè êіâ íà áà ãà òî äðі"á íі"øі çà ñà ìîê. 

Êîëè ñà ìåöü çíàõîäèòü ñà ì êó (çà çà ïà õîì òà ñïåöèôі÷-
íèì äëÿ êî æ íî ãî âèäó õàðàê òåðîì ñâі"÷åí íÿ ïðè íà äè 

íà «âó ä öі»), âіí ïðèêðіï ëþєòüñÿ äî íåї ùå ëå ïà ìè і 
 íàçàâæäè çðî ùó єòü ñÿ ç íåþ. Êðî âî íî ñ íі ñè ñ òå ìè äâîõ 

ðèá ç’єäíóþòüñÿ, і ñàìåöü ñòàє ïðè äà ò êîì ñàìêè, її äî-

äà ò êî âîþ ñòàòå âîþ çà ëî çîþ (36.26).

§ 37. Ïîâåäіíêà êі"ñ ò êî âèõ ðèá

Ùî çóìîâëþє ïî âå äі"í êó ðèá?

Поведінка риб істотно за ле жить від тем пе ратури 
води, адже температура тіла риби зумов лена темпе-
ратурою довкілля. Так, риби на ших прі с них  водойм 
активно жи в лять ся і ро с туть  вліт ку, а зиму про во-
дять, стоячи в зи му ва ль них ямах під льо дом. Ве с на 
— час нересту бі ль шо с ті риб. Мо лодь, яка ви во-
дить ся з ви ки ну тої навесні ікри, за літо під ро с тає 
настільки, що може благополуч но пе ре зи му ва ти.

Живлячись (37.1), ря ту ю чись від хижаків (37.2) 
чи розмножуючись (37.3), риби де мон стру ють  досить 
скла д ну по ве ді н ку. Вона ґрунтується на склад них 
інстинктах, але риби здатні й до умо в них  рефлексів. 
Усі ак ва рі у мі с ти знають, як легко при вчи ти риб до 
певного роз мі щен ня го ді в ни ці та спо со бу го ду ван ня. 
Взагалі ак ва рі ум дає чу до ву змо гу ви вча ти поведін-
ку риб та їхні вза є мо зв’я з ки з довкіллям. Тим, хто 
утри мує, а осо б ли во роз мно жує ек зо ти ч них риб, слід 
до б ре зна ти, які їм по трі б ні умови.

Знання поведінки риб є необхідним і для їх 
ло в лі, і для охорони. На ве де мо кілька прикладів. 
До сві д че ний рибалка знає, у яких місцях, де та чим 
жи в лять ся риби, і ви ко ри с то вує ці відомості для ус-
пі ш ної риболовлі. Принаді (на при клад, блеш ні для 
хи жих риб) треба мати ті самі озна ки, за яки ми риби 
ви би ра ють собі по жи ву (37.4). Ко ман ді ри бо ло в но го 
су д на слід ста ви ти чи тя г ну ти сітки саме там, де є 
достатня кі ль кість про ми с ло вої риби, і саме так, 
аби риби опи ни лись у знаряд ді лову. Для того, щоб 
про хі д ні риби, які під ні ма ють ся до місць не ре с ту, 
об хо ди ли пло ти ну об ві д ним ка на лом, цей ка нал має 
на га ду ва ти їм не ве ли ку стрім ку рі ч ку.

Çãðàéíі ðèáè

Багато які риби ве дуть одиночний спосіб жит-
тя. Наприклад, щуки не зби ра ють ся у зграї, адже 

Ãëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

37.1. Áðèçêóí ïðèöіëüíèì 

ïëþ â êîì çáèâàє êîìàõ, ùî 

ñè äÿòü íàä âîäîþ

37.2. Ó ðàçі çàãðîçè ç áîêó 

õèæàêà ðèáà-їæàê íàáèðàє 
âîäó ÷è ïîâіòðÿ і ïå ðå òâî ðþ-

єòü ñÿ íà êîëþ÷ó êóëþ

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

36.26. Ñàìêà âóäèëüíèêà 

ç äâî ìà êà ð ëè êî âè ìè ñàì-

öÿìè

36.25. Ãîëîâà ãëè áî êî âî ä-

íîї ðèáè

36.24. Ïîëþâàííÿ  ìîðñüêîãî 

÷îðòà

36.23. Ñîì

37.4. Ùóêà ñïіé ìà ëà ñÿ 

íà áëåøíþ; ëèí íà áëè-

æà єòü ñÿ äî ïðèíàäè âäà ëî ãî ðèáàëêè

37.3. Ãіð÷àêè âіäêëàäàþòü 

іêðó ó ìàíòіéíó ïî ðî æ íè íó 

äâî ñòó ë êî âèõ ìî ëþ ñ êіâ!
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37.5. Êîñÿê ðèá  çàìêíóâñÿ 

â êіëüöå. Êîæíà ðèáà ïëè âå 

ñëіäîì çà іíøèìè, à êî ñÿê çà-

ëè øà єòü ñÿ íà îäíîìó  ìіñöі!

Ãëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

37.7. Áіéöåâі ðè á êè (âãîðі) 
êè äà þòü іêðó ó ãíі"ç äî ç ïі"íè, 
à òðè ãî ë êî âі êî ëþ ÷ êè — ó 

ãíі"ç äî ç âîäíèõ ðîñ ëèí. 

Â îáîõ âèïàäêàõ ãíі"ç äî áó-

äóє ñà ìåöü

37.6. Ïîêè ðèáàëêà âè òÿ ãó-

âàâ  ïіðàíüþ, іíøі ðèáè ç її 
çãðàї âñòè ã ëè çàëèøèòè âіä 

íåї ëèøå íåäîãðèçîê

хи жа кам, що полюють із засідки, оточен ня собі 
подіб них тільки за ва жа ти ме. Проте є багато риб, 
що утво рюють косяки (зграї, 37.5). Навіть не-
зграйні риби збираються в групи під час  нересту.

Чи є в косяку ватажок? Постійного ватажка  немає, 
косяк буде рухатися за будь-якою рибою, якщо вона 
впевнено попливе в яко мусь напрямку. За вдя ки 
бі ч ній лінії та іншим ор га нам чуття риби від чу-
ва ють кожний рух своїх най бли ж чих сусідів і «при-
лаштовуються» до них.

Які переваги дає зграйний спо сіб життя?
Чимало риб живляться дрібними без х ре бе т ни-

ми — пла н к тон ни ми або при дон ни ми. Їхня по жи ва 
ча с то утво рює великі скупчення, і якщо одна з риб 
при ве де до них увесь косяк, корму ви ста чить на всіх. 
Хижаку набагато важче підійти не по мі че ним до ко-
ся ку, ніж до окремої риби. На віть ви хо пи ти рибу з ко-
ся ку ва ж че: із безлічі ці лей важко ви рі з ни ти якусь 
одну. А піраньї, не ве ликі хижі ама зонські риби, 
згра єю по лю ють на віть на кру п ну здобич (37.6).

Òóðáîòà ïðî ïîòîìñòâî

Більшість риб перестає піклуватися про своє 
по том с т во, відклавши ікру. Як правило, майже всі 
потомки таких риб гинуть, не доживши до ста те вої 
зрі ло с ті, але якщо їх було багато, ча с ти на з них все 
ж продовжить свій рід. Є риби, які ви ки да ють по 
кілька мільйонів ікринок. У се ре д ньо му на  кожну 
пару батьків припадає по два  нащадки, яким по-
щастило вижити.

Завдяки якій поведінці деякі риби можуть від кла-
да ти меншу кількість ікри?

Зменшити кількість відкладених ік ри нок мо жуть 
ті риби, які піклуються про своїх потомків. Відомі 
різні види турботи про потомство (37.7–37.10). Одні 
риби тільки будують гнізда для ікри (як ло со сі), інші 
до того ж охоро няють кла д ки, як су да ки (36.15), бій-
цеві рибки, ко лю ч ки (37.7).  Деякі ви но шу ють ікру 
й мо лодь у роті (37.9) або у спе ці а ль них роз ро д них 
сум ках (37.10). До ро с лі дис ку си на віть вигодовують 
маль ків осо б ли вим «мо ло ком», що ви ро б ля ють їхні 
шкірні за ло зи. Маль ки живляться в обох ба ть ків по 
черзі (37.8)!

Трапляються живородні риби, які наро джу ють 
добре сформоване потомство. В акваріумах час то роз-
мно жу ють гупі, мечоносців та інших живо родних 
риб, близьких родичів коропоподібних (37.11).

Ëîïàòåïåðі ðèáè

Як уже було зазначено, клас Кісткові риби 
 поділяється на підкласи Променепері та  Лопатепері 
(35.2). Раніше ми розглядали променеперих риб. До 
ло па те пе рих належать ряди Дводишні та Ки с те пе-
рі. У будові лопатеперих риб є багато давніх рис (так, 
у них добре розвинена хорда і по га но — хребет). Окрім 
зябер ці риби мають ле гені — ор га ни для дихання 
повiтрям. Легені, як і пла ва ль ний мі хур, є ви до змі-
не ни ми виростами сті н ки  стравоходу.

37.10. Íà ÷åðåâі ñàìöÿ ìîð-

ñü êî ãî êî íè êà  âè ïè íà єòü ñÿ 
áðó íà ò íó âà òà ðîç ðî ä íà ñóì-

êà ç іêðîþ. Іç öèõ õèìåð íèõ 

íà âèãëÿä ðèá ÷à ñ òî ðîá ëÿòü 

ñóâåíіðè, ÷åðåç ùî ÷îð íî-

ìîðñüêèé êî íèê  ìàé æå çíèê 

ïî áëè çó ïëÿæіâ і çà íå ñå íèé 
äî ×å ð âî íîї êíè ãè Óêðà ї"íè

37.9. Ìàëüêè îäíієї ç  öèõëіä 

(àô ðè êàí ñü êèõ ðèá іç ðÿäó 

Îêó íå ïî äі"á íі) âè ïëè â ëè íà ãî-

äіâëþ ç áà òü êіâ ñü êî ãî ðîòà, 

äå âîíè ïå ðå õî âó âà ëèñü

37.11. Äîáðå âіäîìі àêâà-
ðіóìіñòàì ãóïі є ïðèêëàäîì 

ñòà òå âî ãî äèìîðôіçìó: ëі"âî-

ðó÷ — âàãіòíà ñàìêà, ïðà âî-

ðó÷ — ñà ìåöü

37.8. Ïåðåäà÷à ìàëü êіâ 
ìіæ  äèñêóñàìè. Òîé іç 
áàòü êіâ, ùî íà êî ïè ÷èâ íà 

ñâî їé øêі"ðі «ìîëîêî», ïî-

âіäîìëÿє ïðî öå ìàëü êіâ 
îñî á ëè âèì õà ðà ê òå ðîì 

ïëà âàí íÿ
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37.12. Ïðîòîïòåð â àê òè â íî-

ìó ñòàíі òà ó ñïëÿ÷öі 

Дводишні риби живляться придонними без-
хребетними з твердими покривами — ракопо-
дібними та мо лю с ка ми. Розквіт цих риб припав на 
де вон сь кий та ка м’я но ву гі ль ний періоди;  сьогодні 
за ли ши ло ся лише шість видів таких риб. Зокрема, 
в Африці жи вуть про то п те ри — дводиш ні риби з 
ви до в же ним ту лу бом та щу па ль це по ді б ни ми пла-
в ця ми. При пе ре си ханні водойми про то п тер ви ко-
пує нору і впа дає у сплячку, упро довж якої дихає 
легенями (37.12).

У річках Пі в ні ч но-Східної Австралії живе ро го зуб 
— ма ло ру х ли ва риба 1,75 м завдовжки (35.2, 37.13). 
Кожні 40–50 хви лин рогозуб піднімається на по ве-
р х ню, щоб із шу м ним від ди хом по но ви ти по ві т ря 
у своїй єди ній ле гені. Під час по су хи, коли річки 
пе ре си ха ють і пе ре тво рю ють ся на брудні  калюжі, 
бі ль шість риб гине у воді, бідній на  кисень, але 
ро го зуб за вдя ки ле ге не во му ди хан ню доживає до 
сезону до щів.

Кистепері риби — хижаки, які полюють із 
 засідки. Для них характерні довгі м’ясисті лопаті 
в основі плавців. Такий пла вець дещо нагадує кін-
цівку чо ти ри но гих тварин. Кистепері були по ши ре ні 
в дру гій половині па лео зой сь кої ери і май же ви ме р ли 
на при кінці мезозойської. Сен са ці єю  стала зна хі д ка 
у XX столітті сучасної ки с те пе рої ри би — ла ти мерії 
(37.14, 37.15). 

Нині відомо два види латимерій. Один з них живе 
на гли бині кількох со тень метрів біля  Коморських 
ос т ро вів (між Ма да га с ка ром та Афри кою), а дру-
гий — біля ос т ро ву Сулавесі ( Індонезія). Тіло цих 
хи жа ків, вкри те дуже мі ц ною лу с кою, сягає 1,8 м 
за вдо в ж ки. У зв’я з ку із при сто су ван ням до гли бо ко-
во д но го життя легені лати мерій  перестали ви  кори-
стовуватися для  дихання.

 Головне в параграфі
1. Рибам властива досить складна по ве ді н ка, що ґру-
н ту єть ся на інсти н к тах та умовних ре ф ле к сах.
2. Розрізняють одиночні та зграйні види риб. Життя 
у зграї допомагає ба га тьом рибам зна хо ди ти корм 
та захищатися від хижаків.
3. Риби, у яких роз ви не на турбота про по том с т во, 
відкладають ме н шу кі ль кість ікринок, але в них 
виживає більша частина по то м ків.

4. Сьогодні існують кілька видів ряду Дво ди ш ні, 
які крім зябер ви ко ри с то ву ють для дихання  легені. 
Ці риби при сто су ва ли ся до живлення при дон ни-
ми без х ре бе т ни ми у водоймах, що час від часу 
 пересихають.
5. До ряду Кистепері на ле жать латимерії. Це гли-
бо ко во д ні хижаки з ви до в же ни ми м’я си с ти ми 
 основами плавців.

 Тест-контроль
1. Çãðàéíі ðèáè âіä÷óâàþòü îäíå îäíîãî ãîëîâíèì ÷èíîì 

çàâäÿêè: à) çîðó; á) ñëó õó; â) íþ õó; ã) áі÷íіé ëіíії.
2. Íàïðÿìîê ïåðåñóâàííÿ êî ñÿ êó ðèá âèçíà÷àє: à) íàé êðó-

ï íі"øà ðèáà; á) íàéñòàðøà ñàìêà â êîñÿêó; â) áóäü-ÿêà 

ðèáà, ùî âïåâíåíî ïëèâå â ÿêèéñü áіê.
3. Âèíîøóþòü іêðó â ðîç ðî ä íèõ ñóìêàõ: à) ñóäàêè; 

á) ìîð ñü êі êîíèêè; â) öè õ ëі"äè.

4. Äî ðîçãðèçàííÿ ÷å ðå ïà øîê ìîëþñêіâ ïðèñòîñîâàíі: 
à) ïі"ðà íüї; á) ðîãîçóáè; â) ëà òè ìåðії.

 Завдання
5. Äå òà ÿê ìîæíà çà ñòî ñî âó âà òè çíàííÿ ïðî ïîâåäіíêó 
ðèá?

6. Íàâåäіòü ïðèêëàäè òóð áî òè ïðî ïîòîìñòâî ó ðèá.

7. Ïîðіâíÿéòå ëîïàòåïåðèõ òà ïðî ìå íå ïå ðèõ ðèá.

8. ×îìó âіäêðèòòÿ ëàòèìåðії ñòàëî ñåíñàöієþ?

 Спробуйте відповісти
9. Â÷åíі ââàæàþòü, ùî âñі êіñòêîâі ðèáè ïîõîäÿòü âіä ðèá, ÿêі ìàëè ëåãåíі, àëå ó áі"ëü-
øî ñ òі ñó÷àñíèõ âèäіâ ëåãåíі âіä ñó ò íі. Ïðèïóñòіòü, íà ÿêèé îðãàí, ó ÿêèõ óìî âàõ і ÷îìó 

ïå ðå òâî ðè ëè ñÿ ëå ãåíі ó ïðî ìå íå ïå ðèõ ðèá? 

Ðèáè-÷èñòèëüíèêè

Äåÿêі äðіáíі ðèáè, íàïðèêëàä ãóáàíè (37.16), à òà êîæ 

îêðå ìі âèäè êðåâåòîê (37.17) æè â ëÿòü ñÿ ïà ðà çè òà ìè, 

ÿêèõ âîíè çáè ðà þòü ç іíøèõ ðèá. ×èñòèëüíèêè äáàé ëè-

âî çíі"ìà þòü øêі"ð íèõ ïà ðà çè òіâ, êî ëîíії áà ê òå ðіé, îìå-

ð ò âіëі øìà òî ÷ êè øêіðè. ×à ñ òî «êëі"є"í òà ìè» їõ áó âà þòü 

íå áåç ïå÷íі õè æà êè, àëå âîíè ëèøå ïî êі"ð ëè âî ïіä ñòà â-

ëÿ þòü ñâîї áîêè і íà âіòü ðîòè äëÿ î÷è ùåí íÿ. ×è ìà ëî 

äі"ëÿ íîê êî ðà ëî âèõ ðèôіâ, äå äîáðå ëî âèòü ñÿ ðèáà, є 
ìіñöÿìè ìå ø êàí íÿ ÷è ñ òè ëü íè êіâ. Ðèáè, ùî ïî òðå áó þòü 

î÷è ùåí íÿ, ïðè ïëè âà þòü òóäè і ÷å êà þòü, äîêè ÷è ñ òè ëü-

íèê íå çâі"ëü íèòü ñÿ âіä çáè ðàí íÿ ïà ðà çè òіâ ç іíøèõ ðèá. 

Çâè ÷àé íî ÷è ñ òè ëü íè êè, ùîá õè æà êè íå ñïðèé íÿ ëè їõ çà 
çäîáè÷, âіä ðі"ç íÿ þòü ñÿ ñâîє"ðі"ä íèì çà áà ð â ëåí íÿì і"ñïî-

ñî áîì ïëà âàí íÿ.

37.14. Ñïіéìàíèé 1938 ðîêó 

ïðåäñòàâíèê êèñòåïåðèõ 

ðèá, ðàíіøå âіäîìèõ ëèøå 

ïî  âèêîïíèõ âèäàõ, çäèâóâàâ 

óñіõ çîî ëî ãіâ

37.13. Ðîãîçóá ñïëèâàє äî 

ïî âå ð õ íі, ùîá âäèõíóòè  ïî-

âіòðÿ

37.15. Äâà ñó÷àñíèõ âèäè 

 ëàòèìåðіé: ç Êîìîðñüêèõ 

îñ òðî  â іâ  ( ó ãîð і)  ò à  ç 

 Іíäîíåçії

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

37.16. ×èñòèëüíèê çà ðî áî-

òîþ 
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Ãëàâà 8

Àìôіáії òà ðåïòèëії

Ãëàâà 7. Ïåðâèííîâîäíі õîðäîâі

Ðèáàëüñòâî

Ñó÷àñíà ëþäèíà ïåðåéøëà âіä ïîøóêó їæі â ïðè ðî äі 
äî її âèðîùóâàííÿ (íàïðèêëàä, âіä ïîëþâàííÿ äî òâà ðèí-

íè ö ò âà). Îäíàê ó ðèáàëüñòâі äîòåïåð âè êî ðè ñ òî âó þòü ñÿ 

äèêі òâà ðè íè. Ó ðèáíèõ ãîñïîäàðñòâàõ çâè÷àéíî ëèøå 

ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ ðîç ìíî æåí íÿ äè êèõ ðèá. Íà-

ïðè êëàä, îäåðæàâøè ìîëîäü îñå ò ðî âèõ, її âè ïó ñ êà þòü 

ó ïðè ðîäíі âî äî éìè. Ó âіä íî ñè íàõ ìіæ ëþ äè íîþ òà 

ðè áà ìè çìі"íè ëè ñÿ õіáà ùî çíà ðÿ ä äÿ ëîâó. Ç ïîÿâîþ 

ãіãàíòñüêèõ ðèáàëüñüêèõ òðàóëåðіâ ëþäèíà ìîæå âè íè-

ùè òè âñі ïðîìèñëîâі âèäè ðèá!

Ïàì’ÿòàéòå: ëîâëÿ ðèá ïіä ÷àñ íå ðå ñ òó çàáîðîíåíà 

òà êàðàєòüñÿ çàêîíîì, áî ãóáèòü і ñà ìèõ ðèá, і їõíє ïî-

òîì ñ ò âî. Åëå ê ò ðî âó ä êà (áðàêîíüєðñüêå çíà ðÿ ä äÿ ëîâó) 

çíè ùóє âñіõ âîäíèõ òâà ðèí åëå ê ò ðî øî êîì. Áðà òè ó÷àñòü 

ó çíè ùåííі ðèá ÷è íі — âèðіøóâàòè êîæíîìó ç íàñ!

Òі, ùî ïîëèøàþòü âîäó

Àíàáàñ, àáî ïîâçóí (37.18), ùî æèâå â Ïіâäåííî-

Ñõіäíіé Àçії, êîëè âèïàäàє ðîñà ÷è äîùèòü, âèïîâçàє íà 
ñóøó ó ïîøóêàõ äîùîâèõ ÷åðâіâ òà іíøèõ áåçõðåáåò íèõ. 

Ïîâçàþòü àíàáàñè, ÷іïëÿþñü çà íàâêîëèøíі ïðåä ìå òè 

ïëàâöÿìè òà øèïàìè íà çÿáðîâèõ êðèøêàõ. Âîíè ìî-

æóòü ïðîïîâçàòè ñîòíі ìåòðіâ і çíàõîäèòèñü íà  ñóõîäîëі 
ïîíàä äîáó.

Ëåòþ÷і ðèáè, ùî æèâóòü áіëÿ ïîâåðõíі âîäè â óñіõ 
òðîïі÷íèõ ìîðÿõ, çäàòíі íåíàäîâãî çëіòàòè (37.19). Ïðè 

íàïàäі õèæàêà âîíè ðîçãàíÿþòüñÿ ç äîïîìîãîþ ìî ãó ò-

íüî ãî õâîñòîâîãî ïëàâöÿ (øâèäêіñòü ðóõó íà ïîâåðõíі 
ñÿãàє 65 êì/ãîä) і ïіäіéìàþòüñÿ â ïîâіòðÿ, âè êî ðè ñ òî-

âó þ ÷è ñâîї âåëè÷åçíі ãðóäíі ïëàâöі ÿê êðèëà ëіòàêà! 
Çâè ÷àé íà äëÿ íèõ äàëüíіñòü ïîëüîòó — êіëüêà äåñÿòêіâ 
ìåòðіâ, àëå іíîäі âîíè ïðîëіòàþòü äî 400 ì.

Àêâàðіóì â äîìі
Óòðèìàííÿ âäîìà ðèá — îäíå ç íàéïîøèðåíіøèõ 

ëþäñüêèõ çàõîïëåíü. Íà âіäìіíó âіä ñîáàê і êіøîê, ÿêі 
æèâóòü ó òîìó æ ñåðåäîâèùі, ùî é їõíі õàçÿї, ðèáè 

æèâóòü â îñîáëèâіé øòó÷íіé åêîñèñòåìі — àêâàðіó-
ìі. Çàâîäÿ÷è àêâàðіóì ç ðèáàìè, âè áåðåòå íà ñåáå 

 ñåðéîç íó âіäïîâіäàëüíіñòü. ×è âïåâíåíі âè, ùî áóäåòå 

ðåãóëÿð íî äîãëÿäàòè çà ñâîїìè ãîäîâàíöÿìè, à íå ïî-

êè íå òå їõ íàïðèçâîëÿùå, âäîñòàëü íàãðàâøèñÿ ç íèìè? 

Íå çà áó âàé òå: êðàñà àêâàðіóìà çàëåæèòü ïå ðå ä ó ñіì íå 

âіä ðі"ä êèõ ðèá, ðîñëèí òà äîðîãîї äîïîìіæíîї òåõíіêè, 
à âіä òîãî, íàñêіëüêè äáàéëèâî éîãî äî ãëÿ äà þòü. Ïåðø 

íіæ ïðèäáàòè àêâàðіóì, ïîçíàéîìòåñÿ çі ñïåöіàëüíîþ 

ëі"òå ðà òó ðîþ, ïîðàäüòåñÿ ç äîñâіä÷åíèìè ëþäüìè.

Àêâàðіóì æèâå ñâîїì æèòòÿì. Âіí íå ïåðåñòàíå âàñ ðà-

äóâàòè, ÿêùî âàì âäàñòüñÿ ñòâîðèòè ñèñòåìó, äå ó  ñòàëіé 
ðіâíîâàçі áóäóòü æèòè ðèáè òà іøíі òâàðèíè,  âîäíі ðî ñ-

ëè íè, ðіçíîìàíіòíі âîäíі òà ґðóíòîâі "ìіêðîîðãàíіçìè.

37.17. Êðåâåòêà-÷è ñ òè ëü íèê 

íà ìó ðå íі

37.18. Çîâíіøíіé âèãëÿä 

àíà áà ñà òà àíàáàñ íà ìіëêî-

âîääі

37.19. Ëåòþ÷і ðèáè: 

íà ñó õî äî ëі òà â ïîëüîòі
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Âèõіä íà ñóõîäіë

Вам уже відомо, що хребетні тварини  мешкають 
як у воді, так і на суходолі. У воді  переважають 
пред ста в ни ки надкласу Риби, а на суходолі — над-
кла су Чо ти ри ногі, що по хо дять від риб. 

Як же давні хребетні змогли вийти на суходіл?
За невеликим винятком, сучасні риби швидко 

гинуть, опинившися на суходолі. Вага їхнього тіла, 
позбавленого підтримки води, зростає у без ліч  разів. 
Плавці більшості риб не придатні для пе ре су ван ня 
суходолом, і вони лише тріпочуть, не зру ша ю чи 
з місця. Зя б ра і шкіра швидко висихають, при сто-
со ва ні до умов водного се ре до ви ща органи чут тя 
пе ре ста ють сприй ма ти зо в нішні  подразники. На скі-
ль ки сучасні риби спритні у воді, настіль ки ж вони 
без по мі ч ні на су хо долі. 

Найяскравішою ознакою чотириногих є наяв-
ність двох пар кінцівок, які розвинулися з па р них 
плавців риб.

Наприкінці девонського періоду суходіл був 
ото че ний широкими мілководдями, де мешкали 
різнома нітні лопатепері риби.  Найзагрозливішими 
хижа ками у цих водоймах були вже відомі вам ки-
с те пері риби, що сягали 1,5 м завдовжки (38.1). 
Вони мали ле гені, за вдя ки яким не задиха лися у 
бідній на ки сень воді. Деякі з них присто сувалися 
до пе ре су ван ня на мі л ко водді, від што в ху ю чись від 
му ли с то го дна своїми лапоподіб ними пла в ця ми 
(38.2). Пе ре ва гу при цьому мали риби, у пла в цях 
яких му с ку ли с та частина по дов жу ва лась, а кі ль-
кість про ме нів зме н шу ва лась. Від му ли с то го дна 
не зру ч но від што в ху ва тись ані плав цем з багать ма 
гну ч ки ми про ме ня ми, ані тве р дим цільним пла в-
цем (він за ну рить ся в ґрунт). Саме тому у та ких риб 
ви ни к ли кінцівки з кі ль ко ма па ль ця ми (38.2, 38.3). 
Цих тва рин вже мо ж на вва жа ти чо ти ри но ги ми!

§ 38. Ïîõîäæåííÿ ÷îòèðèíîãèõ

38.4. Ïîðіâíÿííÿ åëåìåíòіâ 
ïå ðåä íüîї і çàäíüîї "êіíöіâîê 

òà ñêåëåò ïåðåäíіõ êіíöіâîê 

äå ÿêèõ ÷îòèðèíîãèõ

§ 38. Ïîõîäæåííÿ ÷îòèðèíîãèõ

38.3. Ïîðіâíÿííÿ ïåðåäíіõ 
êіí öіâîê êè ñ òå ïå ðèõ ðèá òà 

ïå ð øèõ ÷îòèðèíîãèõ íà ñêà-

ì’ÿ íі"ëî ñ òÿõ і íà ñõåìàõ

38.1. Îäíà ç íàéâіäîìіøèõ 

äåâîíñüêèõ êèñòåïåðèõ ðèá

38.2. Ùå ðèáà (ïàíäåðèõò, 

378 ìëí ðîêіâ òîìó, âãîðі) 
òà âæå ÷îòèðèíîãå (àêà í òî ñ-

òå ãà, 360 ìëí ðîêіâ òîìó). Íà-

øè ìè ïðåä êà ìè ìîãëè áóòè  

ïîäіáíі äî íèõ  òâàðèíè

38.5. Ïîðіâíÿéòå ôîðìó êіí-
öіâîê ðіçíèõ ïðåäñòàâíèêіâ 
íàäêëàñó ×îòèðèíîãі!

Нині відомо вже кілька груп девонських чо-
ти ри но гих. Вони поєднували в собі ознаки риб 
(зя б ра, покрите лускою тіло, плавальна ло пать на 
хвості) та чотириногих (кінцівки з п’ятьма–вісьма 
пальцями). Це були водні тварини, що, ві ро гі д но, 
могли іноді ви по в за ти на суходіл. На су хо долі було 
вдосталь корму (без х ре бетні за се ли ли його вже да-
в но) і ще не з’явилися хижаки. При пе ре си ханні 
однієї во до йми перші чо ти ри ногі могли переповзти 
до сусідньої.

Наслідком освоєння суходолу, що почалося 
в де вонському пе рі оді, стало ви ни к нен ня  сучасних 
груп чотириногих. Пе р ши ми з них були кла-
си Зем новодні (або Ам фібії) та Пла зу ни (або Ре-
п тилії).

Áóäîâà êіíöіâîê

Як ви зрозуміли, із черевних плавців риб роз ви ну-
ли ся задні кін цівки чотириногих, а з гру д них — пе-
редні. Кінцівка складається з кількох від ді лів, 
з’єднаних суглобами. Відділи та су г ло би пе ред ніх та 
задніх кінцівок подібні за будовою, але на зи ва ють ся 
по-різному (38.4). Опору  кінцівкам (як і пла в цям) 
дають пояси: переднім кі н ці в кам — пле чо вий пояс, 
а за д нім — тазовий. Кінців ки  чотириногих змі ню-
ва ли ся відповід но до спо со бу життя тих чи інших 
ви дів (38.5).

На кінцях пальців часто є кігті, що скла да-
ють ся з рогової (білкової) речовини. Іноді вони 
пе ретворюються на копита чи нігті або зовсім  зни-
кають.

Наведіть приклади використання кігтів чо ти ри-
но ги ми.
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38.6. Äåÿêі ñïîñîáè 

 ïåðåñóâàííÿ ÷îòèðèíîãèõ

Ãëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

Ñïîñîáè ïåðåñóâàííÿ ÷îòèðèíîãèõ

Із виходом хребетних на суходіл способи їх 
пе ре су ван ня ускладнилися (38.6). Пе ре мі щу ю чи 
кін цівки, вони стали повзати, а ві ді рва в ши  черево 
від зе м лі, — ходити, бігати. Якщо при по в зан ні 
тіло про ти с ку єть ся між якимись пред ме та ми, ноги 
мо жуть стати непотрібними і зни к ну ти, а тіло — на-
бу ти змієподібної форми. Ходити й бігати  можна на 
чо ти рьох кінцівках або на двох, ви пря ми в ши тіло 
вертикально. 

Деякі чо ти ри ногі перейшли до стрибків. Освою-
ючи дерева, наші родичі навчилися ла зи ти по них 
та стрибати з гілки на гілку. Збі ль шен ня дов жини 
стрибка дозволило декому з них пе ре йти до ши рян ня 
на розтягнутих шкірних скла д ках. Інші чотири-
ногі опанували політ за до по мо гою крил, на які 
перетворилися передні кі н ці в ки. 

Наземні хре бе т ні заселили навіть ґру н т. Одні 
роз грі ба ють собі шлях міцними ла па ми, інші 
 продавлюють ву зь кі ходи та про ти с ку ють ся ними. 

Нарешті, деякі чотириногі повернулися у во ду. 
Риби є первинноводними тваринами, тобто такими, 
які ніколи не мешкали на суходолі. На від мі ну від 
них, сучасні чотириногі, що опа ну ва ли водне се ре-
до ви ще, є вторинноводними. Дехто з них плаває, 
ви ги на ю чись усім тілом чи завдяки рухам хвоста, 
дехто загрібає воду кі н ці в ка ми. На кін цівках мо-
жуть утво рю ва ти ся пла ва ль ні пе ре ти н ки, в інших  
випадках ноги пе ре тво рю ють ся на ласти.

Наведіть приклади чотириногих, які пе ре су ва-
ють ся названими способами.

Óñêëàäíåííÿ õðåáòà

Для пересування суходолом чотириногим зна до-
би ло ся зміцнення хребта порівняно з рибами. Адже 
тіло риб під три му єть ся з усіх боків  водою, тоді як 
на зе м ним чо ти ри но гим до во дить ся поклада тися на 
власні сили. На суходолі часто зру ч ні ше повертати-
ся не всім тулубом, а лише по ве р ну ти голову (коли 
треба щось роз ди ви тись або  схопити щелепами). 
Тому у чо ти ри но гих хребці, що під три му ють голо-
ву, на бу ва ють осо б ли вої ру х ли во с ті і утво рю ють 
шийний від діл хреб та. Ос но в на вага тіла при па дає 
на задні кі н ці в ки й та зо вий пояс. Крижовий відділ 
хре б та з’єд на ний з та зо вим поя сом. 

Таким чином, у чотириногих ви ни ка ють два від-
діли хре б та, яких не було в риб: ший ний та кри жо вий. 
У амфібій до складу шийного та кри жо во го від ді лів 
хребта входить по одному хребцю (38.7), у ін ших 
чотириногих кількість таких хре б ців біль ша.

Ãîëîâíèé ìîçîê ÷îòèðèíîãèõ

Розмаїття і складність способів життя представ-
ників надкласу Чотириногі потребує високого  рівня 
розвитку центральної нервової си с те ми, особ ли-
во — головного мозку. Як у всіх хре бе т них,  голов ний 
мозок чотириногих скла да єть ся з п’яти від ді лів 
(38.8, 38.9, порівняйте з 32.10).

Спочатку у хребетних передній мозок від по ві дав 
за нюх; в ході еволюції у багатьох чо ти ри но гих він 
збільшився і утворилися півкулі  головного мо з ку. 
Про мі ж ний мозок разом з іншими від ді ла ми мозку 
за без пе чує вза є мо дію вну т рі шніх  органів. Се ре д ній 
мо зок пов’язаний з ор га на ми зору.  Мозочок є цен-
тром, що відповідає за скла д ні по слі до в но с ті рухів 
(на при клад, ходін ня чи по літ). До в га с тий мо зок, де 
роз та шо вані центри управ лін ня ди хан ням та се р це-
вою ді я ль ні с тю, по сту по во пе ре ходить у спин ний. 
Від пе ре лі че них від ді лів го ло вно го мо з ку від хо дять 
че ре п но мо з кові нер ви, що з’єд ну ють мо зок з ін ши-
ми ор га на ми.

У риб складною поведінкою управляє серед-
ній мо зок. У чотириногих ці фу н к ції перейшли до 
  переднього мозку та півкуль головного мозку. 

 Головне в параграфі
1. Перші представники надкласу Чотириногі  пішли 
від да в ніх ки с те пе рих риб.
2. Кінцівки чотириногих — це видозмінені пла в ці 
риб. У всіх чотириногих вони побудовані за  одним 
прин ци пом. Відмінності в бу до ві кінцівок пов’яза ні 
з рі з но ма ні т ні с тю спо со бів життя різних ви дів.
3. У хребті чотириногих, на відміну від риб, з’яв ля-
ють ся ший ний та кри жо вий відділи.
4. Головний мозок усіх хребетних складається 
з п’я ти відділів. Ступінь їх роз ви т ку визначається 
способом життя цих тварин.

 Головні поняття: відділи та су г ло би кінцівок; 
пальці; шийний та кри жо вий відділи хребта; від ді ли головного мозку.

 Тест-контроль
1. Ïåðøі ÷îòèðèíîãі áóëè: à) ïåðâèííîâîäíèìè; á) ñó õî ïó ò íè ìè; â) âòîðèííîâîäíèìè.

2. Ó çàäíіé êіíöіâöі ÷îòèðèíîãèõ ïåðåäïëі÷÷þ ÿê ÷àñòèíі ïåðåäíüîї êіíöіâêè âіä ïî âі"äàє: 
à) ñòå ã íî; á) ãî ìі"ë êà; â) ñòîïà; ã) ïëå÷å.

38.7. Ñêåëåò ñàëàìàíäðè

38.8. Âіääіëè ãîëîâíîãî 

 ìîç êó õðåáåòíèõ

38.9. Ãî ëî âíèé ìîçîê êі"ñ ò êî-

âîї ðèáè, æàáè òà êðî êî äè ëà 

(çâå ð õó âíèç)
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3. Íîâі âіääіëè õðåáòà, ÿêі âèíèêëè â ÷îòèðèíîãèõ: à) øèé íèé; á) òóëóáîâèé; â)  êðèæîâèé; 

ã) õâîñòîâèé; ä) ãðó ä íèé.

4. Ñêëàäíі ïîñëіäîâíîñòі äіé ÷îòèðèíîãèõ çàáåçïå÷óє: à) ïåðåäíіé ìîçîê; á) ïðîìіæíèé 

ìî çîê; â) ñå ðå ä íіé ìîçîê; ã) ìî çî ÷îê; ä) äî â ãà ñ òèé ìîçîê.

 Завдання
5. ×îìó êіíöіâêè íàçåìíèõ ÷îòèðèíîãèõ ìàþòü íåâåëèêó êіëüêіñòü ïàëüöіâ?
6. ßêі âіäîìі âàì ñïîñîáè ïåðåñóâàííÿ ÷îòèðèíîãèõ íå ïîêàçàíі íà ìàë. 38.6?

7. ×îìó і çìіé, і êèòіâ, і ëþäèíó âіäíîñÿòü äî íàäêëàñó ×î òè ðè íî ãі?
8. ×îìó â õîäі åâîëþöії õðå áå ò íèõ óñêëàäíþâàâñÿ ãî ëî âíèé ìîçîê áàãàòüîõ їõ ïðåäñòàâ-

íèêіâ?

 Спробуйте від по ві с ти
9. Ïîðіâíÿéòå îïà íó âàí íÿ ñóõîäîëó ðî ñ ëèíàìè, áåç õðåáåòíèìè òà ÷î òè ðè íî ãèìè. ×èì 

ïîäіáíі öі ïîäії і ÷èì âîíè âіä ðі"ç íÿ þòü ñÿ?

Ñòåãîöåôàëè

Íàéäàâíіøі àìôіáії íàëåæàëè äî ñòåãîöåôàëіâ 
(38.10, 38.11), àáî ïà í öè ðî ãî ëî âèõ çåìíîâîäíèõ, ùî 

óñ ïà ä êó âà ëè âіä ðèá äîáðå ðîç âè íå íі ïî êðèâíі êіñòêè 
÷åðåïà. Ó êàì’ÿíîâóãіëüíèé ïåðіîä ñòå ãî öå ôà ëè ñêëàäà-

ëè ãîëîâ íó ãðóïó íà çå ì íèõ õðå áå ò íèõ. Ñå ðåä íèõ áóëè 

ÿê äðі"á íі òâà ðè íè, òàê і âåëèêі õè æà êè, êі"ëü êîõ ìå ò ðіâ 
 çàâäîâæêè.

Ó ïåðìñüêèé ïåðіîä ñòåãîöåôàëіâ ïî÷àëè âè òі"ñ íÿ òè 
ïëà çó íè. Ïðîòÿãîì ìå çî çîé ñü êîї åðè іñ íó âà ëè ìàé æå 

âè êëþ ÷ íî âîäíі ñòåãîöåôàëè, îñòàííі ç ÿêèõ çíè ê ëè 
ó êðåéäÿíèé ïåðіîä.

Ïðåäêè ñó÷àñíèõ çåìíîâîäíèõ

Â åïîõó ïàíóâàííÿ ïëàçóíіâ íà ñóõîäîëі çáå ðå ã ëè ñÿ 

ëèøå íå âå ëè êі íàâêîëîâîäíі çåìíîâîäíі, ÿêі ìå ø êà ëè 

ó âè ñî êîãіð’ÿõ àáî â õîëîäíèõ ðàéîíàõ, àäæå çå ì íî-

âîäíі ëå ã øå âіä ïëàçóíіâ ïåðåíîñÿòü õîëîäè. Öі òâà ðè íè 

é ñòàëè ïðåä êà ìè ñó ÷àñ íèõ çå ì íî âî ä íèõ.

Òàê, áåçõâîñòі (æàáè, ðîïóõè òà іíøі) ïîõîäÿòü âіä 

íå âå ëè êèõ ñòåãîöåôàëіâ, ùî æèëè íàâêîëî âè ñî êî ãі"ð íèõ 

ðі"÷îê і â ðàçі íåáåçïåêè ñòðèáàëè ó âîäó. Òіëî їõ ïî ñòó-

ïî âî âêî ðî ÷ó âà ëî ñÿ (38.12). Ëè ÷è í êè áåç õ âî ñ òèõ — ïó-

ãî ëî â êè íàáóëè îá òі"÷ íîї ôî ð ìè òіëà, àáè ïðî òè ñòî ÿ òè 

ñèëі áó ð õ ëè âèõ ãіð ñü êèõ ïî òî êіâ. Îñêі"ëü êè â öèõ ïî òî-

êàõ áðàêóє ïðè äà ò íèõ äî ñïîæèâàííÿ áåç õ ðå áå ò íèõ (їõ 
çíî ñèòü òå ÷іÿ), ïó ãî ëî â êè ïðè ñòî ñó âà ëè ñÿ äî æè â ëåí íÿ 

ðî ñ ëèí íі"ñ òþ.

Ãëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

39.5. Çåëåíà ðîïóõà, її іêðà 

òà ïóãîëîâêè

39.4. Ñïіâàþ÷èé ñàìåöü çå-

ëå íîї ðîïóõè

39.3. Êіëü÷àñòà ÷å ð â’ÿ ãà — 

ïðåä ñòà â íèê ðÿäó Áåçíîãі

39.2. Ðîïóõà àãà — îäèí іç 
íàé êðó ï íі"øèõ ïðåä ñòà â íè êіâ 
ðÿäó Áåçõâîñòі

39.1. Çâè÷àéíèé òðèòîí íà-

ëå æèòü äî ðÿäó Õâîñòàòі

§ 39. Êëàñ Çåìíîâîäíі, àáî Àì ôі"áії

Îñíîâíі ãðóïè çåìíîâîäíèõ

Найбільше спорідненою з рибами групою су час-
них чотириногих є клас Зе м но водні, або Ам фібії. 
До сучасних земноводних на ле жать при бли з но 
4000 ви дів. Зви чай но це невеликі тварини, що меш-
кають у во ло гих мі с цях або біля води; деякі з них 
стали вто рин но во д ни ми. При сто су ван ня до жит тя в 
на зе м но му та водному середовищах ві до бра же но і в 
на зві всього класу (ам фібії — «які живуть по двійним 
жит тям»).

Більшість видів ряду Хво с таті (39.1) має ви хі-
д ну для ам фі бій форму тіла. У пред ста в ни ків ряду 
Без х вості у зв’я з ку зі зда т ні с тю стри ба ти зник хвіст 
та вко ро ти ло ся тіло (39.2). Зе м но водні ряду Без ногі 
пе ре йш ли до під зе м но го жит тя і ззов ні нагадують 
до що вих червів (39.3).

Щоб ближче познайомитися із земноводними, 
роз гля не мо спо сіб життя наших звичайних тва рин: 
зе ле ної ро пу хи (39.4, 39.5) та жаб (39.6).

Íåðåñò і ðîçâèòîê

Навесні ропухи виходять після зимівлі із нір та ін-
ших схованок і йдуть до водойм, де вивелись самі (де-
які жаби зимують на дні водойм). Са м ці при хо дять 
раніше і кличуть самок ме ло дій ним спі вом. Виводячи 
трелі, ропуха роздуває го р ло вий мі шок — резонатор, 
який робить її спів го ло сні шим (39.4).

Згадайте, які резонатори в жаб.
Самці намагаються обхопити лапами будь-яку 

тварину, яка нагадує самку. Якщо в «обіймах» опи-
ниться самець, він особливо скри к не, і пе р ший са-
мець зро зуміє свою помилку. Са м ка, що при хо дить 
на поклик, від по ві дає ін ак ше, і тоді са мець об хо п лює 
передніми лапами її тулуб. Це спри чи няє до зрі ван ня 

38.10. Äåÿêі ñòåãîöåôàëè êàì’ÿíîâóãіëüíîãî òà ïåðì-

ñüêîãî ïåðіîäіâ

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

38.11. Ïîëþâàííÿ ïåðì ñüêî-

ãî ñòåãîöåôàëà åðі"îïñà

38.12. Òðіàäîáàòðàõóñ —òðіà-
ñîâèé ðîäè÷ ñó ÷àñ íèõ áåç-

õâîñòèõ çåì íîâîäíèõ
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39.7. Æèòòєâèé öèêë ãî ñ ò ðî-
ìî ð äîї æàáè

39.8. Ñõåìà îíîâëåííÿ 

 ïîâіòðÿ â ëå ãå íÿõ æàáè

39.10. Ãîëîâà çåëåíîї 
 ðîïóõè

39.6. Ðîïóõà і æàáà — ÷èì 
âîíè ðіçíÿòüñÿ îäíà âіä 
 îäíîї? Ðî ïó õà (ðî ñіé ñü êîþ 
— æàáà) æèâå â äîñèòü ñó õèõ 
ìіñ öÿõ. Її øêі"ðà â ãîð áè êàõ, 
 ãîëîâà çà êðó ã ëå íà, ùå ëå ïè 
áåç çó áі. Âîíà ÷à ñ òі"øå õî äèòü, 
íіæ ñòðèáàє. Æàáà (ðî ñіé-
ñüêîþ — ëÿ ãó ø êà) ìå ø êàє 
ó âî ëîãèõ ìі"ñ öÿõ àáî áіëÿ 
âîäè. Її øêі"ðà ãëà äå íü êà, ãî-
ëîâà çà ãî ñ ò ðå íà,  íà âåð õ íіé 
ùå ëå ïі є çóáè. Æàáè çâè ÷àé íî 
ñòðè áà þòü, à íå õî äÿòü

39.9. Øêіðíі çàëîçè àì ôі"áіé: 
çðіç ÷å ðåç øêіðó

39.11. Ðóõè ÿçèêà æàáè ïіä 

÷àñ ëîâіííÿ êîìàõè

ікри, і незабаром самка по чи нає її ви ки да ти. Пара ро-
пух то спливає на поверхню, то за ну рю єть ся у воду, 
роз тя гу ю чи сли зо вий шнур ікри (39.5) і за плу ту ю чи 
його між во д ни ми ро с ли на ми (жаби від кла да ють 
ікру гру д кою). Самка викидає ікру пор ці я ми, і ко ж-
ну пор цію са мець поли ває мо ло ч ком. За плі д нен ня в 
ро пух, як у бі ль шо с ті без х во с тих ам фі бій, зо в ні ш нє. 
Пі с ля не ре с ту вони за ли ша ють во до йми та вируша-
ють до місць по стій но го мешкання — у сади, го ро ди, 
поля (зе лені жаби залишаються влітку біля води).

Порівняйте запліднення в риб та земноводних.
Із відкладеної ікри незабаром виходять ли чи н-

ки — пуголовки (39.5, 39.7). Спочатку вони ви сять, 
прикріпившися присосками до рослин, та  невдовзі 
по чи на ють плавати. Дихають пуголовки зя б ра ми. 
Рот пу го ло в ка оточений роговими пла с ти н ка ми. 
Ними він зі ск рі бає з різних предметів во до рості, 
а принагідно об’ їдає загиблих тварин.

Поступово в пуголовка розвиваються кі н ці в ки 
та ле ге ні. Зрештою відбувається його пе ре тво рен-
ня — ме та мор фоз (39.7). Під час ме та мор фо зу хвіст 
пу го ло в ка роз смо к ту єть ся, травна система пе ре бу-
до ву єть ся, пристосовуючись до живлення тва рин-
ним ко р мом. Мо ло да ро пу ха або жаба виходить на 
су хо діл. 

Як ви вважаєте, чому хвіст у пуголовка не від па-
дає, а розсмоктується?

Äèõàííÿ çåìíîâîäíèõ

Тваринам, котрі існують на межі двох се ре до вищ, 
до ці ль но мати дві системи органів дихання (га зо об мі-
ну). На су хо долі ва ж ли ву роль ві ді гра ють ле ге ні (па р-

ні по ро ж нисті мі ш ки зі скла д ча с ти ми сті н ка ми), які 
амфібії успадкували від своїх предків — ки с те пе рих 
риб. По ди віть ся на живих ропух або жа б: у них не-
впинно рухається уго ру-вниз дно ро то вої по ро ж ни ни. 
Так вони на ка чу ють по ві т ря в ле гені (39.8). Ди хан ня 
у воді  відбувається через шкіру. Де які види земно-
водних по зба в ле ні ле ге не во го ди хан ня, але всім їм 
властиве шкі р не ди хан ня. 

Для того щоб дихати шкірою, її потрібно зволо-
жувати. Тоді кисень повітря розчиняється в  тон кій 
плівці слизу на поверхні шкіри і може пе ре хо ди ти 
в кров. Цю плівку виділяють спеціальні шкі р ні 
 залози (39.9). Шкіра амфібій зволожена і прохо-
лодна, адже сли зові залози не да ють їй пе ре си ха ти. 

Із часом до ос но в ної функції слизових залоз (зво ло-
жу ван ня шкі ри) до да ли ся нові (захист тіла від ін фе к-
цій та хижаків). Так, ропуха захищена від хи жа ків 
отруйними шкірними залозами, що ви гля да ють як 
горбики; найбільші скупчення їх зна хо дять ся з обох 
боків по за ду голови (39.10). Якщо хи жак укусить 
ро пу ху, із залоз видавиться їдка от руй на рідина, і 
він змушений буде від сту пи ти ся від жертви. Іноді 
ка жуть, що від до то р кан ня до  ропух утво рю ють ся 
бородавки, але це ви га д ки. 

Äîáóâàííÿ êîðìó

Ропухи, як усі дорослі земноводні, є  хижаками. 
Звичайно вони полюють уве чері та вночі, а в хмар-
ну по го ду і вдень. Ропухи неквапливо по хо джа ють 
там, де можна зустріти здобич — жу ків, сли зу нів, 
червів та ін ших наземних без х ре бе т них. Цим вони 
від рі з ня ють ся від жаб, які ча с ті ше їдять  літаючих 
ко мах. Здо бич роз шу ку єть ся  здебільшого за до по мо-
гою зору. Ро пу ха, як і бі ль шість без хвостих, хапає 
поживу язиком. Пе ред ній кінець язи ка при крі п ле-
ний до щелепи, а за д ній вільний і може ви ки да ти ся 
з рота (39.11, 39.12). Язик  лип кий і зда тен утриму-
вати же р т ву.

Якщо здобич велика, ропухи й жаби про што в-
ху ють її до глотки за до по мо гою очей! Очні яб лу ка 
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 Головні поняття: метаморфоз; шкірні залози; середнє вухо; барабанна 
 перетинка.

 Тест-контроль
1. Äî ðÿäó Áåçõâîñòі íàëåæàòü: à) ÷åðâ’ÿãè; á) òðèòîíè; â) øïîðêîâі æàáè.

2. Äîðîñëі çåìíîâîäíі: à) ðîñëèíîїäíі; á) õèæàêè; â) âñåїäíі.

3. Ôóíêöії øêіðíèõ çàëîç àìôіáіé: à) çàõèñò âіä âîðîãіâ; á) çâîëîæåííÿ øêіðè äëÿ ïî-

ëіï øåí íÿ ãàçîîáìіíó; â) çàõèñò âіä іíôåêöіé.

4. Ó àìôіáіé áàðàáàííà ïåðåòèíêà âіäìåæîâóє: à) âíóòðіøíє âóõî âіä ñåðåäíüîãî; á) âíó-

ò ðі"øíє âóõî âіä çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà; â) ñåðåäíє âóõî âіä çîâíіøíüîãî ñå ðå äî âè ùà; 

ã) ñåðåäíє âóõî âіä ðîòîâîї ïîðîæíèíè.

 Завдання
5. ×îìó ðèáè íå ìàþòü ïîâіê, à çåìíîâîäíі — ìàþòü?

6. Îïèøіòü ïîâåäіíêó ðîïóõè â ðіçíі ñåçîíè ðîêó.

7. ßêå çíà÷åííÿ äëÿ æàáè ìîæå ìàòè ñïëåñê âiä ñóñiäêè, ùî ñòðèáíóëà ó âîäó?

8. ×îìó çåìíîâîäíі «âèðëîîêі», òîáòî їõíі î÷і ðîç òà øî âàíі íà ãîðáèêàõ?

 Спробуйте відповісти
9. ßê âіäáèâàþòüñÿ âіäìіííîñòі ìіæ ñïîñîáîì æèòòÿ çå ëå íîї ðîïóõè òà çåëåíîї æàáè 

íà çî â íі"ø íüî ìó âèãëÿäі öèõ òâà ðèí?

Íåðåñò òðèòîíіâ

Çâè÷àéíі òðèòîíè çèìóþòü íà ñóõîäîëі, à íàâåñ-

íі éäóòü ó âîäó. Øëþáíèõ ïіñåíü ó íèõ íåìàє, çàòå 
ñà ìåöü, ó ÿêîãî âè ðî ñ òàє êðà ñè âèé ãðå áіíü, âè êî íóє 
 ïåðåä ñà ì êîþ øëþ á íèé òàíåöü. Ïîòіì âіí âіä êëà äàє íà 
âî äî ðîñòі ïà êåò іç ñïå ð ìà òî çî ї"äà ìè — ñïå ð ìà òî ôîð, à 

ñàì êà ïåðåíîñèòü éîãî ñîáі â êëîàêó, äå é âіä áó âà єòü-
ñÿ çà ïëі"ä íåí íÿ. Çà ïëі"ä íåí íÿ ó òðè òî íіâ, ÿê ó áі"ëü øî ñ òі 
õâîñòàòèõ, є âíó ò ðі"øíіì. Іêðèíêè âіä êëà äà þòü ñÿ ïî 

 îäíіé (39.15).
Ëè÷èíêà, ÿêà ðîçâèâàєòüñÿ ç іêðè, íàãàäóє äî ðî ñ ëî-

ãî òðèòîíà, àëå ìàє çîâíіøíі çÿáðà ç áîêіâ ãîëîâè òà 

ïëà âà ëü íó ñêëàäêó íà õâîñòі. Íà âіäìіíó âіä ïóãîëîâ êà, 

ìå òà ìîð ôîç ëè÷èíêè òðèòîíà âіäáóâàєòüñÿ ïî ñòó ïî âî,  

áåç іñòî ò íèõ âíóòðіøíіõ ïåðåáóäîâ.

ßê çáåðåãòè ïóãîëîâêіâ?

Ïóãîëîâîê — âêðàé óðàçëèâà ñòàäіÿ ðîçâèòêó 

 áåçõâîñòèõ, і òîìó íàøèì æàáàì òà ðîïóõàì äî âî äèòü-

ñÿ âіä êëà äà òè áà ãà òî òèñÿ÷ іêðèíîê, ùîá íå çíè ê íó òè. 

À ÷è ìà ëî òðî ïі"÷ íèõ âèäіâ ïіêëóþòüñÿ ïðî ñâîþ іêðó 

àáî ëè ÷è íîê. Àìå ðè êàí ñü êà êâà ê øà-êîâàëü áóäóє íà 
ìі"ë êî âîä äі îêðó ã ëó çà ãî ðî ä êó ç ãëèíè äіàìåòðîì äî 

30 ñì, êóäè é âіäêëàäàє іêðó. Çàãîðîäêà çàõèùàє іêðó 

âіä õè æà êіâ. Іí øèé âèä êâàêø âèìàçóє äóïëà äåðåâ 

ñìî ëîþ. Äóïëà çáå ðі"ãà þòü äîùîâó âîäó. Ó íåї êâàêøі 
é âіä êëà äà þòü іêðó.

§ 39. Êëàñ Çåìíîâîäíі, àáî ÀìôіáіїÃëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

39.15. Çâè÷àéíі òðè òî íè: 

ñàìåöü ïå ðåä ñà ì êîþ ó âî-

äі, іêðà, ëè ÷è í êà, äî ðî ñ ëà 

îñî áè íà íà ñó õî äî ëі

втя гу ють ся до ни зу, тиснуть на стінки ротової порож-
нини і што в ха ють здобич.

Знищуючи багато рослиноїдних комах та 
 слизунів у са дах та на городах, ро пу хи дають 
величез ну користь людям.

Îðãàíè ÷óòòÿ

Безхвості при сто су ва ли ся рятуватись від  хи-
жаків стри б ка ми. А як поводитись хи жа ко ві, 
 жертви якого можуть од ним стрибком стати не до-
ся ж ни ми? Під кра да ти ся, щоб за хо пи ти жертву 
зне на ць ка. Як вря ту ва ти ся від хижака, що під кра-
да єть ся? Зав ча с но його помітити! Для цього по трі б ні 
досконалі ор га ни чут тя.

Очі в без х во с тих дуже великі порівняно з  тілом. 
Обробка зорової картини, яку спо сте рі гає амфі бія, 
по чи на єть ся вже в оці. Око амфібій (39.13) ви рі з няє 
із за га ль ної ка р ти ни рухливі предмети.

Зна ч но складніше, ніж у риб, збудований і  орган 
слу ху. Вода густіша від по ві т ря, і звуки по ши рю ють-
ся в ній краще. У риб орган слуху (вну т рі шнє вухо) 
знаходиться все ре ди ні голови. На су хо до лі по трі бен 
орган, що посилює звуки. І в хо ді ево лю ції земновод-
них до вну т рі ш ньо го до да ло ся ще й се ре д нє вухо. Це 
за по в не на по ві т рям по ро ж ни на, від ме жо ва на від до-
вкілля тонкою й пру ж ною  барабанною пе ре ти н кою 
(39.10). Се ре д нє вухо  посилює зву кові ко ли ван ня, 
які пе ре да ють ся до вну т рі ш ньо го вуха.

Коли амфібії дихають легенями, повітря про хо-
дить через їхні ніздрі та ор ган нюху.  Цей орган 
пра цює тільки в наземному се ре до вищі. Бічна  лінія, 
ха ра к те р на для личинок зе м но во д них і вторин-
новодних видів (39.14), на впа ки, ви ко ри с то ву єть ся 
ви клю ч но у воді.

 Головне в параграфі
1. До класу Земноводні належать близько 4000 су-
час них видів, що об’ єд ну ють ся у ряди Без х вості, 
Хво с таті й Без но гі. 
2.  Для безхвостих земноводних характерні 
 зо внішнє запліднення і роз ви ток зі стадією 
 личинки — пуголовка.
3. Земноводні поєднують шкірне та легеневе 
 дихання. Шкіра в них волога, багата на за ло зи.
4. Земноводні мають середнє вухо — відділ ор га на 
слуху, відокремлений від до вкіл ля ба ра бан ною 
перетинкою.

39.12. Æèâëåííÿ ñ іðî ї 
 ðîïóõè

39.13. Îêî æàáè çáóäîâàíå 

ìàéæå òàê, ÿê ó ëþäèíè. 

Ñâіò ëî, ùî ïðîõîäèòü çі"íè-
öåþ, çàëîìëþєòüñÿ íà êðèø-

òàëèêó і ïàäàє íà ñіò êіâêó

39.14. Øïîðêîâà æàáà — 

âòî ðèí íî âî ä íå áåçõâîñòå, 

ÿêå ÷àñòî óòðèìóþòü â àê âà-

ðі"ó ìàõ. Ñïðîáóéòå ïîÿñíèòè 

õà ðà ê òå ð íó ïîçó öієї òâà ðè íè 

íà çíіìêó
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39.20. Ðèíîäåðìà Äà ð âі"íà

Ãëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

39.21. «Ïîëîãè» ó òóðáîò-

ëè âîї æàáè

39.19. Ñàìêà ñó ðè íàì ñü êîї 
ïіïè ç êëà ä êîþ іêðè íà 

 ñïèíі

40.3. Ïîÿñíіòü, ç ÷èì ïî â’ÿ çà-

íà ïîçà öієї æàáè. Ïî êà æіòü 
ìіñöå, äå її òàç ç’єä íó єòü ñÿ 
ç õðåáòîì

39.18. Ñàìåöü ïîâèòóõè 
ç  іê ðîþ

39.17. Ñàìêà ñóì÷àñòîї 
 êâàê øі

39.16. Іêðà îäíîãî ç àìå ðè-
êàí ñü êèõ âèäіâ áåçõâîñòèõ іç 
ïðÿ ìèì ðîçâèòêîì; âè é íÿ òèé 
ç іêðèíêè çàðîäîê

40.2. Ñòðèáîê çåëåíîї æàáè

40.1. Áóäîâà òіëà âñіõ áåç-

õâîñòèõ âіäáèâàє ïðè ñòî-

ñó âàí íÿ їõíіõ ïðåäêіâ äî 

ñòðèá êіâ

Íàðåøòі, äåÿêі âèäè áåçõâîñòèõ ìàþòü ïðÿìèé ðîç-

âè òîê, ìèíàþ÷è ñòàäіþ ïó ãî ëî â êà. Òàê, àíòèëüñüêі òà 

êà ðèá ñüêі ëèñòÿíі æàáè âіäêëàäàþòü іêðó íà çåìëþ ó 

âî ëîãі ìіñöÿ. Íà âіòü â іêðèíöі çàðîäêè áіëüøå ñõîæі íà 

æà áå íÿò, íіæ íà ïó ãî ëî â êіâ (39.16). Íàðîäæóþòüñÿ âîíè 

öіëêîì ñôî ð ìî âà íè ìè.

Âèíîøóâàííÿ ïîòîìñòâà

Ó ïіâäåííîàìåðèêàíñüêèõ ñóì÷àñòèõ êâàêø ïóãî-

ëîâêè ðîçâèâàþòüñÿ â ñóìöі — øêіðíіé ñêëàäöі, ÿêà 

âіä êðè âà єòü ñÿ íà ñïèíі (39.17).

Ó Çàõіäíіé Єâðîïі ìåøêàє ïîâèòóõà, ðîäè÷êà  íàøèõ 

êóìîê. Ñàìåöü ïіâòîðà-äâà ìіñÿöі íîñèòü íà ñîáі øíóð 

іêðè, âêðèòîї ùіëüíèìè îáîëîíêàìè (39.18). Êîëè іêðà 

äî çðі"âàє, âіí âèïóñêàє ïó ãî ëî â êіâ ó âîäîéìó.

Ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі æèâå âåëèêå, äî 20 ñì çàâäîâ-

æêè, âîäíå áåçõâîñòå — ñó ðè íàì ñü êà ïіïà (39.19). 

Ïіä ÷àñ íåðåñòó ñàìåöü ðîçìіùóє âåëèêі іêðèíêè íà 

ñïèíі ñàìêè. Іêðè í êè âðîñòàþòü ó øêіðó ñïèíè, äå é  âіä-

áóâàєòüñÿ ðîç âè òîê òà ìå òà ìîð ôîç ïîòîìñòâà!

Ìàéæå æèâîíàðîäæåííÿ

 Ó íåâåëèêîãî íà âêî ëî âî ä íî ãî áåçõâîñòîãî ç ×è ëі"— 

ðèíîäåðìè Äàðâіíà (39.20) ïó ãî ëî â êè ðîç âè âà þòü ñÿ і 

ïðîõîäÿòü ìå òà ìîð ôîç ó ãîðëîâîìó  ðåçîíàòîðі ñà ì öÿ, 

êóäè іêðà ïî òðà ï ëÿє êðіçü îòâіð ïіä ÿçè êîì. Ïіä ÷àñ 

ðîç âè ò êó âîíè ïðèðîñòàþòü äî ñòі"í êè ãî ð ëî âî ãî ìі"ø êà 

ñàìöÿ, îòðè ìó þ ÷è ïîæèâíі ðå ÷î âè íè ç éîãî êðîâі.

Â àâñòðàëіéñüêîї òóðáîòëèâîї æàáè ñàìåöü ïðîêîâ òóє 

çàïëіäíåíó іêðó, і ïóãîëîâêè ðîçâèâàþòüñÿ ó øëó í êó, 

æè â ëÿ ÷èñü âèäіëåííÿìè éîãî ñòіíîê! Ñëèç ïó ãî ëî â êіâ 

ïðè ãíі"÷óє âèäіëåííÿ øëó í êî âî ãî ñîêó, і òîìó âîíè íå 

ïå ðå òðà â ëþ þòü ñÿ. «Íàðîäæóþòüñÿ» æàáåíÿòà  ÷åðåç 

ðîò áà òü êà (39.21)!

Ñòðèáêè ó âîäó

Безхвості мають дуже своєрідну форму тіла 
(40.1). Як вона виникла?

Безхвості походять від невеликих тварин, що меш-
кали біля водойм і рятувалися від хижаків у  воді. 
Найшвидший спосіб опинитися у воді — стриб нути 
в неї (40.2, 40.3). Тому перші без х во с ті ста ли «стри-
бу н ця ми у воду». Цей спо сіб життя і сьо го дні вла с ти-
вий багатьом їхнім потомкам (на при клад,  зеленим 
жабам). Навіть ті безхвості, які при сто су ва ли ся до 
ін шо го спо со бу жит тя,  зберегли осо б ли во с ті бу до ви, 
по в’я за ні зі зда т ні с тю до  стрибків.

Îñîáëèâîñòі ñêåëåòà áåçõâîñòèõ

На прикладі жаби роз гля не мо пристосування 
без х во с тих земноводних до стрибків.

1. Для стрибка потрібні мі ц ні штовхаючі кі н ці в-
ки. Вони мають бути до в ги ми, щоб, коли тіло вже 
буде знаходитися в повітрі, від што в ху ван ня від 
опо ри ще три ва ло (40.2). Саме це ми й спо сте рі га є мо 
в жаб! Для по дов жен ня кі н ці в ки між  гомілкою та 
сто пою у них з’являється до да т ко вий (ска ка ль ний) 
відділ (40.4).

2. Щоб поштовх не пом’якшувався при ви ги нан ні 
тіла, воно має бути ко ро т ким та негнучким. Отже, 
хребет без х во с тих укоротився (у жаб лише дев’ять  
хре б ців!), а су г ло би між хребцями стали  тужавими 
та ма ло ру х ли ви ми.

3. Хвіст заважатиме стрибку. Тому у  безхвостих 
він зникає, а хвостові хребці зро с та ють ся в єди ну 
кі с т ку — уро с тиль.

4. Аби тіло в польоті не переверталося, по штовх 
має бути прикладений спереду від центра ваги тіла. 

§ 40. Áóäîâà áåç õ âî ñ òèõ çå ì íî âî ä íèõ
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40.4. Îñîáëèâîñòі ñêåëåòà 

æàáè, ïîâ’ÿçàíі ç ïðè ñòî ñó-

âàí íÿì äî ñòðè á êіâ

40.6. Âíóòðіøíі îðãàíè æàáè 

(ðîçðіç ç áðþ ø íî ãî áîêó). 

Ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ àíà òî ìії 
õðå áå ò íèõ ó ðі"ç íî ìà íі"ò íèõ 
íà â÷à ëü íèõ çà êëà äàõ çà ãó á-

ëå íî áåç ëі÷ æàá. Íà ùà ñ òÿ, 

âè ìîæåòå âèâ÷àòè їõíþ áó-

äî âó çà ìà ëþ í êîì

Ãëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

40.8. Ñõåìà áóäîâè êðîâî-

íîñíîї ñèñòåìè çå ì íî âî ä-

íèõ

40.5. ×åðåï æàáè çâåðõó
У жаб поштовх пе ре да єть ся на хребет через та зо вий 
пояс і крижовий хре бець. Більшість внутріш ніх 
ор га нів розташована по за ду кри жо во го хре б ця. Ор-
га ни, які містяться спе ре ду, полегшені. Саме тому 
череп жаби скла да єть ся з тонких і ле г ких кісток  та 
хряща (40.5).

5. Коли жаба приземляється, їй необхідно по сла-
би ти удар об опору. Саме це й роблять роз ста в ле ні в 
боки та напівзігнуті передні кі н ці в ки. По м’я к ше ний 
ними удар передається на пле чо вий пояс, що пів-
кільцем охоплює хребет і з’єднаний з ним пружними 
м’язами, які «гасять» удар.

6. Жорсткі ребра під час приземлення можуть по-
шко ди ти розташовані поруч органи. Тому ребра 
в жаб відсутні.

Водночас із ускладненням скелета у жаб від бу-
ва ло ся й усклад  нення м’язів (40.6). Особливого роз-
ви т ку набули м’язи кінцівок. Найбільш  розвинена 
му с ку ла ту ра за д ніх ніг (у багатьох країнах, зо крема 
у Фран ції, жаб’ячі ніжки — делікатес). Із кож ним 
су г ло бом зв’язані м’язи, що за без пе чу ють рухи в 
ньо му (м’я зи-згиначі та м’я зи-роз ги начі).

Âíóòðіøíі îðãàíè

Будова травної, видільної та статевої си с тем 
амфібій (40.6) і риб (33.16) має багато спільного, 
але є й істотні відмінності. Для життя на су хо до лі 
ва ж ли во, що в ро то ву по ро ж ни ну амфібій від кри ва-
ють ся про то ки слин них за лоз, які зволожують їжу. 
У на зе м них видів ве ли ку роль у захопленні здобичі 
ві ді грає язик (39.11, 39.12). Пря ма  кишка, се чо во-
ди та ви відні ка на ли ста те вих за лоз від кри ва ють ся у 
клоаку (роз ши рен ня за д ньо го від ді лу кишечнику).

Нервова система земноводних ускладнена 
 порівняно з ри ба ми. У амфібій збільшилася загаль на 
маса го ло вно го мозку; у передньому  мозку утво ри ли-
ся дві пів кулі (40.7),  ускладнилася бу до ва спин но го 
 мозку.

Êðîâîíîñíà ñèñòåìà

Земноводні мають трикамерне серце та кро во но-
с ну систему, що складається з двох кіл кро во обі гу 
(40.8). Ма лим ко лом кров рухається від шлу но ч ка 
се р ця до ле гень, зба га чу єть ся там ки с нем і по ве р та-
єть ся до лівого пе ред се р дя. Ве ли ким колом вона тече 
від шлуночка до вну т рі шніх ор га нів, що спо жи ва ють 
ки сень, і повертається до правого  передсердя. 

Кров зба га чу єть ся киснем не тільки в малому 
колі, але й у шкірі, у великому колі. До шлуночка 
над хо дить різна за вмістом кисню кров, що змі шу-
єть ся не повністю. При ско ро ченнi шлуночка з нього 
спо ча т ку ви штовхується найбiднiша на  кисень кров, 
яка пря мує до легень i шкiри. Потiм ви хо дить та, що 
мiстить бiльше кисню: вона  постачає його бiльшості 
ор ганiв. Най ба га т ша на ки сень кров виходить iз се р-
ця остан ньою i за без пе чує ним мо зок та органи  чуття.

 Головне в параграфі
1. Скелет і мускулатура безхвостих земноводних 
пристосовані до стрибків.

40.7. Ãîëîâíèé ìîçîê æàáè 

(âèãëÿä çâåðõó, ïîðіâíÿéòå 

ç 38.9)
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ÿçè ÷îê ãó á íîї ãà ð ìîíії. À ùîá öі çâóêè áóëè ãó ÷ íі"øè ìè, 

ñàìöі áà ãà òüîõ áåç õâîñòèõ ìàþòü ðå çî íà òî ðè — ïó çèðі 
ç ðîç òÿ æ ëè âîї øêіðè, ó ÿêі âîíè âè äó âà þòü ïî âі"ò ðÿ ç 

ëå ãåíü ïіä ÷àñ ñïіâó (39.4, 40.9, 40.10).
Áåçõâîñòі ñïіâàþòü íå òіëüêè íà íåðåñòі. Òàê, çå ëåíі 

æàáè âëіòêó ãîëîñíî ñïі"âà þòü õîðîì, ïîâіäîìëÿþ÷è, 

ùî âîíè çàéíÿëè òó ÷è іíøó äіëÿíêó âî äî éìè. Îñîá ëèâîñòі 
êðè êіâ áåç õ âî ñ òèõ âè êî ðè ñ òî âó þòü ñÿ äëÿ їõ  âèâ÷åííÿ 
òà êëà ñè ôі"êàöії. Êðèêè ñïî ðі"ä íå íèõ  ðіçíîâèäіâ àì ôі"áіé 
ðîç ðі"ç íÿ þòü ñÿ, ÿê äіàëåêòè îäíієї ìîâè.

Áóäîâà îðãàíà ñëóõó

Äëÿ ïîñèëåííÿ çâóêіâ ó àìôіáіé ñëóãóє ïîðîæíèíà 

ñå ðå ä íüî ãî âóõà, ùî óòâîðèëàñÿ іç çà ëè ø êіâ  ïîðîæíèíè 

ïåð øîї çÿ á ðî âîї ùіëèíè (áðè ç êà ëü öÿ). Äî áà ðà áàí íîї 
ïå ðå òè í êè, ÿêà âіääіëÿє ñåðåäíє âóõî âіä äî âêіë ëÿ,  ïðè-

ðî ñ òàє ïà ëè ÷ êî ïî äі"á íà ñëó õî âà êі"ñ òî ÷ êà — ñòðåìіí öå 
(40.11). Іíøèé êі"íåöü ñòðå ìі"í öÿ ç’єäíàíèé ç îâàëü íèì 

âі"ê íîì âíó ò ðі"ø íüî ãî âóõà. Ïëî ùà áà ðà áàí íîї ïå ðå òè-

í êè íà áà ãà òî áі"ëü øà âіä ïëî ùі îâà ëü íî ãî âі"ê íà, òîìó 

ñèëà çâó êî âèõ êî ëè âàíü çáі"ëü øó єòü ñÿ. Ùîá òèñê ó 

 ñåðåäíüîìó âóñі áóâ òàêèé ñàìèé, ÿê і ççîâíі, âîíî ñïî-

ëó ÷å íå ç ðî òî âîþ ïî ðî æ íè íîþ ñëó õî âîþ òðó áîþ.

Ç îðãàíîì ñëóõó ïîâ’ÿçàíèé îðãàí ðіâíîâàãè. 

Öå ìіøå÷îê  іç òðüîìà êàíàëàìè, ðîçòàøîâàíèìè â ðі"ç-
íèõ ïëî ùè íàõ. Êîëè òіëî çìіíþє ïî ëî æåí íÿ, ðіäèíà 

â êà íà ëàõ ðó õà єòü ñÿ, і öåé ðóõ ðåєñòðóєòüñÿ ÷ó ò ëè âè ìè 

êëі"òè íà ìè.

§ 41. Ðіçíîìàíіòíіñòü  çåìíîâîäíèõ

Áåçõâîñòі çåìíîâîäíі Óêðàїíè

Окрім знайомих вам жаб і ропух, в Укра їні меш-
кають й інші безхвості: ку м ки, часничниці та  квакші. 
Кумки сягають 4–6 см завдов жки. Бі ль шість часу 
вони проводять у стоячих водоймах, пла ва ю чи на 
поверхні води та збираючи водних без х ре бе т них. 
За ба р в лен ня верхньо го боку тіла ку мок за хи с не 
(зе ле не чи буре), а нижнього — за сте ре ж ли ве: жов-
ті, ора н же ві або червоні плями на чо р но му тлі (41.1). 
Захоплені не без пе кою на су хо до лі, ку м ки часто ви ги-
на ють ся і по ка зу ють во ро гу своє яс к ра ве черево. Їхні 
шкірні за ло зи ви ді ля ють слиз, що від ля кує хи жа ків і 
за хи щає від ба к те рій. У селах ку мок на зи ва ють «кри ни-
ч ка ми» та  іноді кидають у по су ди ни з мо ло ком. Мо-
локо з «кри ничкою» довго за ли ша єть ся сві жим, бо 
от ру та  кумок, не шкі д ли ва для лю ди ни,  при гні чує 

2. Земноводні мають трикамерне серце та два кола кровообігу.
 Головні по нят тя: велике й мале кола кро во обiгу.
 Тест-контроль

1. Äî õâîñòîâîãî âіääіëó õðåáòà æàáè íàëåæèòü: à) óðî ñ òèëü; á) õâîñòîâі õðåáöі; â) òà-

çî âèé ïîÿñ; ã) íå íàëåæèòü íі÷îãî.

2.  Ñå÷îâîäè áåçõâîñòèõ: à) âіäêðèâàþòüñÿ â ñå÷îâèé ìіõóð; á) âіäêðèâàþòüñÿ â êëî à êó; 

â) âіä êðè âà þòü ñÿ íà çîâíі ñà ìî ñòіé íè ìè îòâîðàìè; ã) ñëіïî çàìêíåíі.

3. Ñåðöå æàáè ñêëà äà єòü ñÿ: à) ç ïåðåäñåðäÿ òà øëóíî÷êà; á) ç äâîõ ïåðåäñåðäü òà 

øëó íî ÷ êà; â) ç ïåðåäñåðäÿ òà äâîõ øëóíî÷êіâ; ã) ç äâîõ ïåðåäñåðäü òà äâîõ øëóíî÷êіâ.

4. Іç øëóíî÷êà æàáè âèõîäèòü: à) òіëüêè àîðòà; á) òіëüêè ëåãåíåâà àðòåðіÿ; â) àîðòà 

і"ëåãåíåâà àðòåðіÿ; ã) ëåãåíåâà àðòåðіÿ і ëåãåíåâà âåíà.

 Завдання
5. Îïèøіòü ïðèñòîñóâàííÿ æàáè äî ñòðèáêіâ. ×îìó öåé ñïîñіá ïåðåñóâàííÿ ïî òðå áó âàâ 

çìіí ìàéæå â óñіõ ÷àñòèíàõ òіëà áåçõâîñòèõ?

6. ×îìó â æàá є ñëèííі çàëîçè, à â ðèá і êèòіâ — íåìàє?
7. Ïðèïóñòіòü, ÿêі îñîáëèâîñòі ïåðåñóâàííÿ õàðàêòåðíі äëÿ áåçõâîñòèõ, çîáðàæåíèõ íà 

ìàë. 40.1.

8. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó ïåðåäíіõ òà çàäíіõ êіíöіâîê æàáè. ×èì ïîÿñíèòè âіäìіííîñòі 
ìіæ íèìè ?

 Спробуйте відповісти
9. Äîáðå ñòðèáàþòü íå òіëüêè áåçõâîñòі àìôіáії. ßêі ùå òâàðèíè ïåðåñóâàþòüñÿ ñòðèá-

êàìè? Ïîðіâíÿéòå ïðè ñòî ñó âàí íÿ ðіçíèõ òâàðèí äî ñòðèáêіâ.

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 10. Áóäîâà ñêåëåòà çåìíîâîäíèõ

Ìåòà: âèâ÷èòè áóäîâó ñêåëåòà çåìíîâîäíèõ íà ïðèêëàäi æàáè.

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ñêåëåò æàáè, ëóïà.

Õiä ðîáîòè. Ðîçãëÿíüòå ñêåëåò æàáè. Âèçíà÷іòü éîãî îñ íî â íі ÷àñòèíè. Çíàéäiòü âiääiëè õðå á òà 

æàáè, íàçâiòü їõ. Ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàþòüñÿ êіíöіâêè æàáè? Ïîðiâíÿéòå áó äî âó ñêå ëå òіâ 
æàáè òà ðèáè. Іç ÷èì ïî â’ÿ çàíi âè ÿâ ëåíi âiäìiííîñòі? Çà äî ïî ìî ãîþ ìàë. 38.4, 38.7, 40.4 

ïîÿñíіòü, ÷èì ñêåëåò æàáè âіä ðі"ç íÿ єòü ñÿ âіä ñêåëåòà ñà ëà ìà í ä ðè. Ñõå ìà òè ÷ íî çà ìà ëþé òå 

ñêå ëåò æàáè òà ïіäïèøіòü éîãî ÷àñòèíè. Çðîáiòü âèñíîâêè: ÿêі îñî á ëè âî ñ òі ñêåëåòà æàáè 

ïî â’ÿ çà íі ç ïðè ñòî ñó âàí íÿì äî íà çå ì íî ãî æèòòÿ, à ÿêі — ç ïå ðå ñó âàí íÿì  ñòðèáêàìè?

Ñêі"ëü êè ïàëüöіâ ó æàáè?

Íà çàäíіõ êіíöіâêàõ æàáè ïî ï’ÿòü ïà ëü öіâ, à íà 

ïå ðåä íіõ — ÷îòèðè! Öå õà ðà ê òå ð íà îçíà êà áіëüøîñòі 
ïðåä ñòà â íè êіâ êëàñó Çå ì íî âîäíі. Âіä ïå ð øèõ ÷îòèðè-

íîãèõ, êîòðі ìàëè áіëüøå ïàëüöіâ (äî âî ñü ìè), ïіøëè 

äâі åâî ëþ öіéíі ãі"ë êè: ç ÷îòèðìà ïàëüöÿìè (àìôіáії) òà 
ç ï’ÿ òü ìà (ðåïòèëії òà їõ íàùàäêè, âêëþ ÷à þ ÷è íàñ ç 

âàìè). Ïå â íà ðі÷, â îáîõ ãі"ë êàõ êі"ëü êіñòü ïà ëü öіâ ìîæå 

çìåí øóâàòèñÿ, à äåÿêі ÷îòèðèíîãі (áåçíîãі çå ì íî âî ä íі, 
çìії òîùî) âòðà÷àþòü íàâіòü êіíöіâêè.

Ãîëîñ áåçõâîñòèõ

Áåçõâîñòі àìôіáії äîñèòü ÷àñòî ñïіëêóþòüñÿ ìіæ 

ñîáîþ, âè äà þ ÷è çâóêè. Ó їõíіõ äè õà ëü íèõ øëÿ õàõ є íå-
âåëèêі ì’ÿ çè — ãî ëî ñîâі çâ’ÿ ç êè. Çâóê âè íè êàє "çàâ äÿêè 

òîìó, ùî ïіä ÷àñ âè äè õó ãî ëî ñîâі çâ’ÿçêè òðåì òÿòü, ÿê 

§ 41. Ðіçíîìàíіòíіñòü  çåìíîâîäíèõÃëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

40.9. Æàáà, ùî ñïіâàє
41.1. Ãіðñüêà êóìêà; óíè-

çó — çà õè ñ íà ïîçà

40.11. Ñõåìà áóäîâè îðãàíà 

ñëóõó æàáè (ðîçðіç ÷å ðåç 

 ãîëîâó)

40.10. Øëþáíèé çàêëèê 

 ñàì öÿ êâàêøі
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41.6. Òðèòîíè: ãðå áå íÿ ñ òèé, 

àëüïіéñüêèé òà êàðïàò ñüêèé

41.9. Ëіòàþ÷і æàáè çäàòíі 
øè ðÿ òè ó ïîâіòðі íà ïëàâàëü-
íèõ ïåðåòèíêàõ. Äåÿêi ç íèõ 

ìî æóòü çiñêî÷èòè ç âåðõiâêè 

ï’ÿ òè ìå ò ðî âî ãî äå ðå âà é âiä-

ëåòiòè âiä íüî ãî íà 7 ì!41.5. Ïðóäêà æàáà

41.4. Ïàðà òðàâ’ÿíèõ æàá ïіä 

÷àñ íåðåñòó

41.3. Ñіðà ðîïóõà ïіäíіìà-

єòüñÿ é íàäóâàєòüñÿ ïåðåä 

çâè ÷àé íèì âóæåì, ùîá çäà-

âà òè ñÿ áіëüøîþ

41.2. Çâè÷àéíà  ÷àñíè÷íèöÿ

41.7. Ãіãàíòñüêà 
ñàëàìàíäðà

41.8. Æàáà ãîëіàô

ріст ба к те рій. На бі ль шій ча с тині Укра ї ни мешкає 
зви чай на кумка, а в Кар патах — гір сь ка кумка. У 
зви чай ної кумки кі н ці па ль ців при по гля ді зве р ху 
те м ні, а в гір ської — жовті.

З чим, на вашу думку, пов’язана назва кумки?
Часничниця здобула свою назву через сла б кий 

за пах часнику, який інколи йде від цієї ам фібії 
(41.2). Її довжина — до 8 см. Часничниця здатна 
швидко й гли бо ко закопуватися в зе м лю, роз грі ба-
ю чи її ро го ви ми «лопатами» на сту п нях. Від інших 
амфібій Укра ї ни вона відрізняється ве р ти ка ль ною 
зі ни цею.

Звичайна квакша — невелика (до 6 см зав-
довжки) ам фі бія, що добре лазить по ро с ли нах. 
На кі н цях па ль ців у квакш є прилипальні ди с ки, 
які до зво ля ють їм «хо ди ти» по гладеньких ве р ти-
ка ль них по ве р х нях. Го лос у са м ців квакш рі з кий 
та гу ч ний (40.10). Фотознімок квакші у стри б ку 
від кри ває цю главу.

До ропух належать три види, що живуть в Укра ї-
ні: уже знайома вам зелена ропуха (39.5), її близь ка 
ро ди ч ка очеретяна ропуха (39.6) і кру п ні ша сіра 
ро пу ха, яка сягає 10 см завдовжки (39.12, 41.3). 
Оче ре тя на ропуха — західно європейський вид, за не-
се ний до Міжнародної Че р во ної книги та Червоної 
книги України, що тра п ля єть ся у нас на Західному 
Поліссі.

Жаб поділяють на зелених і бурих. Зе ле ні жаби 
проводять літо біля водойм, стрибаючи при не без пе-
ці у воду (39.6, 40.2, 40.9). Їхній розмір завдовж ки 
— від 6 до 17 см. До слі джен ня остан ніх ро ків до ве ли, 
що зе лені жаби — група з ба га тьох « видів», зда т них 
до схре щу ван ня одне з од ним.  Вивчення цієї гру пи 
належить до най ці ка ві ших проб лем су час ної на у ки 
про зе м но во д них.

Серед бурих жаб розрізняють трав’яну (41.4), 
гостроморду (39.7) та прудку (41.5). У бу рих жаб 
з боків голови проходить через око темна сму га 
— скро не ва пляма. Живуть вони на луках та в лісах. 
Тра в’я на жаба має плямисте черево з мармуровим 
ма лю н ком, її довжина — до 10 см. У го с т ро мо р дої 
жаби черево світле, довжина її до 8 см. Прудка жаба, 
що мешкає в Закарпатті, схо жа на гостромор ду, але 
від рі з ня єть ся дуже до в ги ми но га ми. Вона зда т на 
стри ба ти на 3 м в довжину та на 1 м у  висоту! Прудку 
жабу за не се но до Червоної кни ги Укра ї ни.

Õâîñòàòі çåìíîâîäíі Óêðàїíè

Із хвостатих земноводних у нашій країні жи вуть 
тритони та саламандри. Хвіст у три тонів спло ще ний 
з бо ків, у саламандр — округ лий. Живуть вони у 
во ло гих місцях на суходолі, жи в ля чись  дріб ними 
без х ре бе т ни ми, яких ло в лять язи ком. Спо сіб їх жит-
тя дуже потайний: небагато людей ба чи ли тритонів 
улітку.

На більшій частині нашої країни мешкають 
зви чай ний (39.1, 39.15) та гре бе ня с тий три то ни 
(41.6). Гре бе ня с тий три тон кру п ні ший, його че ре во 
в яс к ра вих плямах, гре бінь са м ця об ри ва єть ся біля 
ос но ви хвоста. У За хі д ній Укра їні існують три види 
хвостатих, занесених до Червоної книги Украї ни: 
аль пій сь кий і ка р пат сь кий три то ни (41.6) та во-
г ня на са ла ма н д ра. 

У вогняної саламандри запліднені ікринки за-
три му ють ся в яйцепроводах і розвиваються до ли-
чи н ко вої стадії (фотознімок саламандри з  тільки-но 
на ро дже ни ми личинками відкриває главу 1). Де які 
ро дичі вогняної саламандри за три му ють ікрин ки в 
яй це про во дах ще довше і наро джують малят, го то-
вих до на зе м но го життя. Яс к ра ве  за барвлення во г ня-
них са ла мандр по пе ре джає про їхню от руй ність.

Åêçîòè÷íі çåìíîâîäíі

У теплих країнах зе м но водні набагато рі з но ма ні-
т ні ші, ніж у по мі р но му поясі, де розташована наша 
кра ї на. Усьо го у світі на лі чу єть ся понад 3500 ви дів 
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 Головне в параграфі
1. Із земноводних в Україні ме ш ка ють кумки, ча с ни ч ни ці, ропухи, квакші, жаби, 
тритони та са ла ма н д ри.
2. Очеретяну ропуху, прудку жабу, аль пій сь ко го і карпатського тритонів та во г ня ну 
са ла ма н д ру за не се но до Червоної книги України. Усі види зе м но во д них по тре бу ють 
охо ро ни.

 Тест-контроль
1. «Êðèíè÷êà» — öå: à) æàáà; á) ðîïóõà; â) êóìêà; ã) àëüïіéñüêèé òðèòîí.

2. Âåðòèêàëüíó çіíèöþ ìàþòü: à) ðîïóõè; á) ÷à ñ íè ÷ íè öі; â) êóìêè; ã) ëіòàþ÷і æàáè; ä) ÿñ-

ê ðà âî îêі êâàêøі.
3. Âîäíèé àáî íàâêîëîâîäíèé ñïîñіá æèòòÿ âåäóòü: à) ðî ïó õè; á) ÷à ñ íè ÷ íè öі; â) ñàëàìàíä-

ðè; ã) çåëåíі æàáè; ä) áóðі æàáè; å) êóìêè; є) êâàêøі; æ) òðèòîíè.

4. Äî Ìіæíàðîäíîї ×åðâîíîї êíèãè çàíåñåíî: à) çåëåíó ðîïóõó; á) î÷åðåòÿíó ðîïóõó; 

â) ãіð ñü êó êóìêó; ã) ãðå áå íÿ ñ òî ãî òðèòîíà; ä) çâè÷àéíó ÷àñíè÷íèöþ.

 Завдання
5. ßê âіäðіçíèòè êóìêó, ÷àñíè÷íèöþ, êâà ê øó, ðîïóõó òà æàáó?

6. Õòî êðàùå ïëàâàє"— òðèòîíè ÷è ñàëàìàíäðè?

7. Áіëüøіñòü çåìíîâîäíèõ — ìåøêàíöі òåïëèõ øè ðîò. Ïîÿñíіòü, ÷îìó.

8. ×îìó âñі áåçëåãåíåâі ñàëàìàíäðè — íåâåëèêі òâà ðè íè?

 Спробуйте відповісти
9. Âèçíà÷òå, ÿêі âèäè çåìíîâîäíèõ ïîøèðåíі ó âà øіé ìі"ñ öå âîñòі. Ó ÿêèõ âîäîéìàõ âîíè 

íåðåñòÿòüñÿ? Ùî âè ìîæåòå çðîáèòè äëÿ їõ îõîðîíè?

Áåçíîãі çåìíîâîäíі
Áåçíîãèõ çåìíîâîäíèõ íà çè âà þòü ùå ÷åðâ’ ÿ ãà ìè, 

òîìó ùî çîâíі âîíè ñõîæі íà äî ùî âèõ ÷åðâ’ÿ êіâ (39.3, 
41.13). Öå íå äèâíî: ÷å ð â’ÿ ãè òàêîæ ïðî êëà äà þòü õîäè 

ó âî ëî ãî ìó ґðóíòі. Äåÿêі ç íèõ æèâóòü ó áóäіâëÿõ ñî öі-
à ëü íèõ êî ìàõ — ìóðàøíèêàõ òà òåðìіòíèêàõ. Іñ íó þòü 

і"âîäíі âèäè. Æè â ëÿòü ñÿ âîíè ðі"ç íè ìè  áåçõðåáåòíèìè.

Áåçíîãі çåìíîâîäíі ìàéæå ïîçáàâëåíі î÷åé òà õâî ñ òà. 

Çà ïëі"ä íåí íÿ ó ÷åðâ’ÿã âíó ò ðі"øíє, є âèäè ç ïî çà âî ä íèì 

ðîç âè ò êîì. Ñàìêà ó òàêèõ âèäіâ âіä êëà äàє ÿéöÿ ó âî ëî-

ãіé íîðі, îõî ðî íÿє òà çâî ëîæóє êëà ä êó. Іç ÿéöÿ âè õî äèòü 

ìàëÿ, ãîòîâå äî æèò òÿ íà ñó õî äîëі.

Àêñîëîòëü òà àìáіñòîìà
Àêñîëîòëіâ (âî ä íèõ òâà ðèí іç äîáðå ðîç âè íå íè ìè 

çî â íі"ø íі"ìè çÿ á ðà ìè) òà àìáіñòîì (íà çå ì íèõ àì ôі"áіé, 
ÿêі íà ãà äó þòü ñàëàìàíäð) ñâîãî ÷àñó îïèñàëè ÿê ðіçíі 
ãðó ïè ïіâäåííîàìåðèêàíñüêèõ õâîñòàòèõ (41.14). Àêñî-

ëîòëіâ ðîç âî äè ëè â àê âà ðі"ó ìàõ, äå âîíè äî á ðå ðîçìíî-

æóâàëèñü. Àëå â ñå ðå äè íі XIX ñò. àê ñî ëîòëі, ùî æèëè â 

áàñåéíі Ïà ðè çü êî ãî áîòàíі÷íîãî ñàäó, ðà ï òîì ïðî éøëè 

ìåòà ìîðôîç і ïå ðå òâî ðè ëè ñÿ íà àì áі"ñ òîì!

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â àêñîëîòëіâ ñòàòåâà ñèñòåìà äî-

çðіâàє ðàíіøå âіä іíøèõ ñèñòåì òіëà і âîíè çäàòíі ðîç ìíî-

æó âà òè ñÿ, çàëèøàþ÷èñü ëè÷èíêàìè. Öå ÿâèùå íàçè âàєòüñÿ 
íå îòå íіÿ. Îäíàê çà ïåâíèõ óìîâ àêñîëîòëі ïðî õî äÿòü 

ìå òà ìîð ôîç і ñòàþòü àì áі"ñ òî ìà ìè.

§ 41. Ðіçíîìàíіòíіñòü çåìíîâîäíèõÃëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

41.11. Äåðåâîëàç

41.10. Ïіâäåííîàìåðèêàí-

ñüêі"áåçõâîñòі: ÿñêðàâîîêà 

êâà ê   øà òà ïðè êðà øå íà 

ðîãàòêà

41.12. Áåçëåãåíåâі "ñàëà ìàí-

äðè

без х во с тих, майже 350 видів хво с та тих і менше за 
200 ви дів без но гих зе м но во д них.

Найбільше земноводне — гігантська саламанд-
ра, яка мешкає у водоймах Японії та Ки таю (41.7). 
Її довжина сягає 1,5 м. Серед без х во с тих  найбільша 
африканська жаба го лі аф, до в жи ною до 35 см 
(41.8). Дуже ве ли кі також деякі ро пу хи (39.2).

Тропічні амфібії дивні не тільки своїми роз мі-
ра ми. У Пiвденно-Схiднiй Азiї мешкають лiтаючi 
жаби, що здатні до ширяючого польоту (41.9). Се-
ред ек зо ти ч них видів зустрічаються дуже яскра ві 
(41.10) і отруйні. Інді анці Центра ль ної  Америки 
зма щу ва ли на ко не ч ни ки своїх стріл от ру тою 
 дереволазів (41.11), і ці стрі ли навіть при лег ко му 
по ра нен ні вби ва ли оленя за кілька хви лин.

Із хвостатих земноводних найбагатша видами 
група — без ле ге не ві са ла ма н д ри, які живуть зде-
бі ль шо го в Північній Аме ри ці (41.12). У них  немає 
легень і малого кола кровообігу і газообмін від бу ва-
єть ся крізь шкіру. Тому всі без ле ге не ві саламанд ри 
невеликі. Деякі з них дуже ру х ли ві, жи вуть навіть 
на деревах і здатні стрибати, від што в ху ю чись 
хвостом.

Îõîðîíà çåìíîâîäíèõ

Усі без винятку види земноводних України 
 потребують охорони. На жаль, багато які з них чу т-
ли ві до забруднення або порушення місць  існування. 
Без ліч зе м но во д них гине на  автошляхах під ко ле са-
ми ав то мо бі лів. У За хі д ній Єв ро пі,  будуючи ав то стра-
ди, пе ред ба ча ють під земні пе ре хо ди для ам фі бій. У 
нас таких переходів немає.

Деякі люди чомусь вороже ставляться до 
 амфібій. Не схо жість цих корисних тварин з нами 
в жодному разі не може бути причиною їх зни щен ня 
(ми теж не схо жі на зе м но во д них, але ж вони нас не 
чіпляють). Ба га то мо жуть зро би ти для охо ро ни зе м-
но во д них і шко лярі. Перш за все не об хід но при пи ни-
ти їх без глу з де ви ни щу ван ня на мі с цях не ре с ту (є 
така жо р с то ка «роз ва га» — бити жаб па ли ця ми). Не 
тре ба ви ло в лю ва ти пред ста в ни ків рі д кі с них ви дів. 
Слід ту р бу ва ти ся про чи с то ту малих во до йм, не до пу-
с ка ю чи забруд нення їх сміттям, на ф то про ду к та ми 
та отруто хіміка та ми. У разі за бру д нен ня во до йм 
під приємст вами не об хід но не гай но зве р ну ти ся до 
при ро до охо рон них дер жа в них ор га нів.

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèò òÿ 

òâàðèí!

41.14. Àêñîëîòëü òà àìáі-
ñòîìà

41.13. ×åðâ’ÿ ãà 
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42.5. Âèëóïëåííÿ ìàëÿòè ïëà-

çó íà (êîìîäñüêîãî âà ðà íà, 

íàé áі"ëü øîї ñó÷àñíîї ÿùіðêè)

42.6. Äâà åòàïè ëèíÿííÿ 

çìії

§ 42. Êëàñ Ïëàçóíè, àáî Ðåïòèëії

42.3. Ðîçìíîæåííÿ ðå ï òè ëіé: 
çà ëè öÿí íÿ ó ÿùіðîê (ñà ìåöü 

óòðèìóє ñàìêó çà øèþ), 

 ïàðóâàííÿ â ÷å ðå ïàõ і âіä êëà-

äàí íÿ ÿєöü çìієþ

42.4. Äâà ñàìöі ãðèìó÷îї çìії 
ìі"ðÿ þòü ñÿ ñèëîþ â òó ð íі"ð íî ìó 

äâî áîї. Ïå ðå ìî æåöü çà ëè øèòü-

ñÿ õà çÿ ї"íîì íà öіé òå ðè òî ðії òà 
çà âî ëî äіє ñà ì êîþ 

42.2. Ñõåìà çàðîäêîâèõ îáî-

ëî íîê ðåïòèëіé òà ðîç êðè òå 

ÿéöå êðî êî äè ëà

42.1. Ïåðøі ðåïòèëії ìàëè 

ïðè áëè ç íî òàêèé âèãëÿä

§ 42. Êëàñ Ïëàçóíè, àáî Ðå ï òèëії

Îñâîєííÿ ñóõîäîëó

Земноводні, що першими з чотириногих за се ли ли 
суходіл, не змогли остаточно позбутися за ле ж но с ті 
від водного середовища або вологих місць су хо до лу. 
Наприкінці кам’яновугільного періоду по су ш ли ві 
та від да лені від води ділянки суші по ча ла осво ю ва-
ти інша гру па хре бе т них — пла зу ни, або ре п тилії 
(42.1). Пристосовуючись до жит тя на су хо до лі, 
вони за зна ли іс то т ні ших змін, ніж амфібії. Голо-
вні від мін ності плазунів від ам фі бій — зда т ність 
від кла да ти яйця, що роз ви ва ють ся на су хо долі, та 
суха  шкіра.

Для розвитку зародка потрібне рідке  сере до ви ще. 
Як же яйця рептилій розвиваються на  сухо долі?

Яйце плазунів істотно відрізняється від ікрин ки 
риб та земноводних. По-перше, щільні яй це ві обо-
ло н ки захищають зародок від ви си хан ня та ушко-
джень. По-друге, тіло зародка оточене  рі диною, яка 
мі с тить ся всередині за ро д ко вих обо ло нок (42.2). 
Мо ж на ска за ти, що ре п тилії взяли з со бою в яйце 
части ну во д но го се ре до ви ща, де від бу ва єть ся їхній 
роз ви ток. За ро д ко ві оболонки  лежать усе ре ди ні 
яй це вих. Їх утво рює не ма те рин сь кий організм, а 
сам за ро док!

Усім рептиліям притаманне внутрішнє за плід-
нення. Самець і самка після більш-менш скла д но го 
періоду залицяння паруються (42.3). Іноді цьо му 
 передують турніри самців (42.4). Під час па ру ван ня 
са мець за допомогою парувального ор га на вво дить 
у статеві шляхи самки спе р ма то зо ї ди. Там і від бу ва-
єть ся злит тя статевих клітин — за плі д нен ня. По тім 
з ор га ні з му самки до яйця над хо дять поживні ре чо ви-
ни, не об хідні для роз ви т ку за ро д ка, і воно вкри ва єть-
ся яй це ви ми обо ло н ка ми. Як пра вило, пі с ля цьо го 
самка від кла дає яйця у при да т не для їх ньо го роз ви-
т ку мі с це. Ета пи роз ви т ку, що від по ві да ють стадії 
ли чи н ки ам фі бій, про хо дять у ре п ти лій  всередині 
яйця. Із ньо го ви лу п лю єть ся по вні с тю сфо р мо ва не 

маля (42.5). Не всі ре п ти лії від кла да ють яйця: серед 
них є яй це жи во родні та жи во ро д ні.

Плазуни — справжні наземні тварини, здатні 
найекономніше з усіх хребетних витрачати воду. 
Вони ма ють сухі та мі ц ні по кри ви, по збавлені шкір-
них за лоз і вкриті ро го вою лу с кою або  щит ками. 
Ані спе ко т ли ве по ві т ря, ані ко лю чі  рослини не 
мо жуть за шко ди ти шкі рі ре п ти лій. Проте з часом 
на віть довго вічний по ве р х не вий шар їх ньої шкіри 
зно шу єть ся. Щоб по но ви ти його, реп ти лії ли ня ють. 
Най ці ка ві ше  відбувається  линяння у змій: вони ви-
по в за ють зі ста рої  шкіри, знімаю чи її «пан чо хою», 
по чи на ю чи з  голови (42.6). Після ли нян ня за ли ша-
єть ся ски не на  змією шкі ра, ви ве р ну та на ви во ріт, 
— ли но ви ще.

Òåìïåðàòóðà òіëà ïëàçóíіâ

Як і амфібії (та інші групи, що ви вже  вивчали), 
переважна більшість сучасних ре п ти лій — хо ло д но-
кро в ні тварини. Це означає, що те м пе ра ту ра їхньо го 
тіла значною мірою за ле жить від тем ператури до-
вкіл ля. На при клад, звичайні в нас прудкі ящірки 
вра н ці ма ють таку ж температуру тіла, як і остигла 
за ніч земля. Мляво виповзають вони на відкриті 
мі с ця і під ставляють себе со ня ч но му промінню. По-
сту по во температура їхнього тіла під ви щу єть ся, і 
вони по чи на ють шукати  поживу — рі з но ма ні т них 
без х ре бе т них.

Ящірка — дрібна тварина і встигає охолонути за 
ніч. Як ви вважаєте, чи відрізняється вранці те м-
пе ра ту ра тіла великого варана (великої ящірки) від 
те м пе ра ту ри середовища?

Тіло великих рептилій стигне досить повільно 
і вранці ще може зберігати частину отриманого ра-
ні ше тепла. А вимерлі гігантські пла зу ни через свої 
розміри мали майже по стій ну ви со ку те м пе ра ту ру 
тіла. За вдя ки цьому обмін ре чо вин у них відбувався 
швидше, ніж у хо ло д но кро в них тва рин.

Деякі потомки великих рептилій з часом менша-
ли у зв’язку з переходом на живлення дрі б ни ми 
тва ри на ми або пристосуванням до польоту. Якщо 
ці тварини зберігали високу температуру тіла і шви-
д кість життєвих процесів, вони на бу ва ли здат ності 
розігріватися за рахунок енергії ко р му та постійно 
підтримувати високу те м пе ра ту ру. Так ви ни к ли те-
п ло кровні тва ри ни — ссавці, пта хи,  літаючі ящіри 
та деякі динозаври.
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42.10. Ñåéñìîçàâð (ëі"âî ðó÷) 

áóâ 35 ì çàâäîâæêè òà âà æèâ 

33 ò, à áðàõіîçàâð (ïðà âî ðó÷) 

ñÿãàâ 23 ì òà 75 ò! Öі"äèíî-

çàâðè іñíóâàëè â þð ñüêèé 

ïå ðі"îä

42.11. Ïòåðàíîäîí — 

ðèáîїäíèé ëіòàþ÷èé ÿùіð, 

ùî æèâ íàïðèêіíöі êðåé äÿ-

íî ãî ïå ðі"îäó òà ìàâ ïîíàä 

7 ì ó ðîç ìà õó êðèë

42.14. Ìîðñüêі ðåïòèëії áóëè 

õèæàêàìè: ëі"âî ðó÷ ïëå çі"î-

çàâð ïîëþє íà áå ëå ì íі"òà, 
ïðàâîðó÷ — ãðó ïà іõòіîçàâ-

ðіâ

42.7. Äèìåòðîäîí, ùî íà-

ëåæàâ äî çâіðîïîäіáíèõ 

 ðåï òè ëіé, æèâ ó ïåðìñüêèé 

ïå ðі"îä

42.8. Âіä òâàðèí, ïîäіáíèõ 

äî öüîãî ëàãîçóõà, ùî æèâ 

ó òðі"à ñî âî ìó ïå ðі"îäі, ïі"ø ëè 

äèíî çàâðè, ïòà õè, êðî êî äè-

ëè òà ëі"òà þ÷і ÿùåðè!

42.9. Áіéêà äâîõ ñàìöіâ 
 öåðàòîçàâðіâ — õèæèõ äè íî-

çà â ðіâ þðñüêîãî ïå ðі"îäó

42.13. Áàãàòî ðîñëèíîїäíèõ 

äèíîçàâðіâ, çîêðåìà ãà ä ðî-

çà â ðè, æèëè ñòà äà ìè

42.12. Äåÿêі äèíîçàâðè ìàëè 

âêðèòå ïіð’ÿì òіëî òà ñâîє"ðіä-

íі êðèëà, õî÷ íå áóëè çäàò íі 
äî àêòèâíîãî  ïîëüîòó

Ðîçêâіò ïëàçóíіâ 

Плазуни — група з давньою та «сла в ною» ево-
лю цій ною історією. У пермський період значного 
роз кві ту набула одна з ранніх груп рептилій — 
 звіроподібні. Де які з них мали дивовижні гре бе ні 
вздовж спи ни (42.7). Підставляючи гре бінь сонцю, 
вони  могли швидко розігріватися вранці. Се ред зві-
роподібних були як рослиноїдні, так і хижі,  великі 
та дріб ні тварини. Саме від дрібних зві ро по ді б них 
у тріасовий період виникли ссавці.

Мезозойська ера — час найбільшого розквіту 
пла зу нів (42.8–42.14). Звіроподібних по ті с ни ли 
інші гру пи ре п ти лій, передусім динозаври, до яких 
на ле жа ли найкрупніші наземні тварини за всю істо-
рію пла не ти. Хижі динозаври пе ре су ва ли ся на двох 
но гах, а серед рослиноїдних були і дво ногі, і чо ти ри-
но гі. Величезні ди но за в ри підтримували постійну 
температуру тіла за ра ху нок сво єї маси (до 75–130 
т), а дрі б ні та ру х ливі були  теплокров ні та вкриті пі-
р’ям (42.12)! Чи ма ло динозав рів  відзначалися скла д-
ною по ве ді н кою. Їхні слі ди  свідчать про те, що вони 
ча с то жили ста да ми і турбу валися про по том с т во.

У той час поширилися й інші групи рептилій. 
Так, повітря в юрський та крейдяний періоди  за-
хопили літаючі ящери (42.11), а моря — плезіо-
заври та іх тіо за в ри (42.14).

Êіíåöü ïàíóâàííÿ ïëàçóíіâ

Упродовж мезозойської ери відбувалося ви ми ран-
ня деяких груп тварин: склад видів, які населя ли 
Зе м лю, змінювався багато разів. На змі ну  вимерлим 
видам з’являлися нові. Однак наприкін ці крей дя-
но го пе рі оду вимирання кру п них ре п ти лій по си-
ли ло ся, а нові види перестали з’яв ля тись. Це стало 
на с лід ком якоїсь значної еко ло гі ч ної кри зи, тобто 
по ру шен ня сталого існування  екосистем.

Запропоновано чимало пояснень причин цієї 
 кризи. На той час поширилися квіткові ро с ли ни, 
змі ню ва в ся клімат. Втім по дібні за ма с ш та ба ми 
 зміни відбувалися й ра ні ше, та рептилії з ус пі хом їх 

пе ре жи ва ли. Можливо, падіння на Зем лю велико го 
метеорита на при кі н ці крейдяного періоду змі ни ло 
умови на всій пла неті. Але це лише прискори ло ви-
ми ран ня ве ли ких ре п ти лій, яке по ча ло ся ра ні ше. 
Пі с ля зни к нен ня їх минуло ба га то часу, доки їхнє 
мі с це в еко си с те мах за йня ли сса в ці та пта хи.

Можна сказати, що великі рептилії доскона ло 
при сто су ва ли ся до певних умов життя і втра тили 
змогу змінюватися в ході еволюції з тією шви д кі с тю, 
якої вимагали зміни довкілля.

Із багатьох груп плазунів, що населяли Землю 
в минулому, сьогодні збе ре г ли ся лише чотири  ря ди: 
 Черепахи, Дзьобоголові, Лу с каті та Кро ко ди ли.  
Вони охоплюють приблизно 7000 сучасних ви дів.

 Головне в параграфі
1. Плазуни (або рептилії) виникли в ка м’я но ву гі ль-
ний період. Головні їх особливості — наявність на 
певних ста ді ях розвитку зародкових оболонок та 
суха шкі ра, вкри та лу с ка ми або щи т ка ми.
2. Сучасні плазуни — холоднокровні тварини, тоб то 
те м пе ра ту ра їхнього тіла істотно залежить від те м-
пе ра ту ри довкілля. Свого часу від плазунів пі ш ли 
те п ло кро в ні тварини (пта хи, сса в ці тощо).
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Øêіðÿñòà ÷åðåïàõà çðі"ä êà òðàïëÿєòüñÿ â óñіõ  òåïëèõ 
ìîðÿõ íàøîї ïëà íå òè. Íà æàëü, öåé íàä çâè ÷àé íèé âèä 

ñòàâ äóæå ðіäêіñíèì ÷åðåç çà áðó ä íåí íÿ ëþ äè íîþ 

 Ñâіòîâîãî îêå à íó. Çâè÷àéíèé ïîëіåòèëåíîâèé êóëüîê, 

êè íó òèé ó âîäó, ìîæå çãóáèòè òàêó äèâíó òâàðèíó, ÿêùî 

âîíà ñïðèéìå éîãî ÿê ìåäóçó і ïðîêîâòíå. Íèíі ìі"ñ öÿ, 
êóäè ïðèïëèâàþòü âіäêëàäàòè ÿéöÿ øêі"ðÿ ñ òі ÷å ðå ïà õè, 

ïåðåáóâàþòü ïіä ìіæíàðîäíîþ îõî ðî íîþ. Êëà ä êè ÿєöü 
çáèðàþòü і âèðîùóþòü â іí êó áà òî ðàõ, à  íîâîíàðîäæåíèõ 

÷å ðå ïà øå íÿò âè ïó ñ êà þòü ó ìîðå. Çàâäÿêè òàêèì çà õî äàì 

÷è ñå ëü íіñòü öèõ òâàðèí ïîñòóïîâî çðîñòàє.

§ 43. Áóäîâà ïëàçóíіâ

Çîâíіøíÿ áóäîâà ïëàçóíіâ

Познайомитися з особливостями зовнішньої 
 будови плазунів можна на при кла ді по ши ре ної в 
Укра їні прудкої ящі р ки, по рі в ню ю чи її з інши ми 
ре п ти лі я ми.

Прудка ящірка — невелика тварина, що жи вить-
ся комахами (43.1). Вона має захисне забарв лення 
(буре в са мок, зе ле не в са м ців); під час роз мно жен-
ня са м ці стають яс к ра ві ши ми. Тіло ящі р ки вкрите 
ро го ви ми лу с ка ми, а голова — ро го ви ми щи т ка ми, 
під якими ле жать кісткові пла с ти н ки.

Кінцівки прудкої ящірки розташовані з боків 
ту лу ба і закінчуються па ль ця ми з кі г тя ми (43.1). 
У без но гих ящірок та змій кінцівки зни ка ють, у де-
яких че ре пах пе ре тво рю ють ся на ласти (42.16).

На голові ящірки знаходяться очі, ніздрі та вуш-
ні отвори, у глибині яких розташована ба ра бан на 
перетинка. У змій барабанної перетинки та ву ш них 
отворів немає (43.2). Ре п тилії ди ха ють крізь ні з д рі, 
про пу с ка ю чи по ві т ря через ор ган нюху. Очі пру д кої 
ящір ки за кри ва ють ся мигальними повіка ми. У змій 
та деяких ящірок око при кри те звер ху про зо рим 
щи т ком. Ящірки та змії об ма цу ють пред ме ти до в-
гим язи ком (43.2). В такий спосіб вони до слід жують 
не тіль ки по ве р х ню предметів: запах пред ме тів, до 
яких тва ри на до то р к ну ла ся язи ком, сприй ма єть ся 
осо б ли вим органом чут тя, роз мі ще ним у верхній 
ча с тині ротової по ро ж ни ни.

У деяких змій на голові є ямки, які сприй ма ють 
тепло, — термолокатори (43.2). Навіть у пов ній тем-

3. У мезозойську еру на Землі панували рі з но ма нітні рептилії, що мали до ско налі 
при сто су ван ня до свого середовища існування. Екологічна криза наприкін ці крей-
дя но го пе рі оду при зве ла до ви ми ран ня бі ль шості з них.
4. Описано близько 7000 видів сучасних пла зу нів, що належать до рядів Че ре па-
хи, Дзьо бо го ло ві, Лускаті та Крокодили.

 Головні поняття: яйцеві обо ло н ки; зародкові обо ло н ки; холоднокровні   й те п-
ло кро в ні тварини; еко ло гі ч на криза.

 Тест-контроль
1. Çàðîäêîâі îáîëîíêè ðåïòèëіé є ÷àñòèíîþ: à) ÿé öå âèõ îáîëîíîê; á) ñàìîãî çàðîäêà; 

â) îðãàíіçìó ìàòåðі.
2. Òåïëîêðîâíіñòü âèíèêàëà ó çâ’ÿçêó: à) çі çáі"ëü øåí íÿì ðîçìіðіâ äðіáíèõ òâàðèí; á) çìå-

í øåí íÿì ðîçìіðіâ âå ëè êèõ òâàðèí; â) âîäíèì ñïîñîáîì æèòòÿ.

3. Ãðóïà ðåïòèëіé, ùî ç’ÿâèëàñÿ ðàíіøå іíøèõ: à) äè íî çà â ðè; á) çâіðîïîäіáíі; â) ïëåçіîçàâ-

ðè; ã) ëіòàþ÷і ÿùåðè.

4. Ñó÷àñíà åêîëîãі÷íà êðèçà, ñïðè÷èíåíà äіÿëüíіñòþ ëþäèíè, є: à) ïåðøîþ åêî ëî ãі"÷ íîþ 

êðè çîþ â іñòîðії æèòòÿ íà Çåìëі; á) òієþ ñàìîþ êðèçîþ, ïіä ÷àñ ÿêîї âèìåðëè äè íî çà â ðè; 

â) îä íі"єþ ç êðèç, ùî âіäáóâàëèñÿ â іñòîðії Çåìëі.

 Завдання
5. ßêà îñíîâíà âіäìіííіñòü ìіæ ðîçâèòêîì çå ì íî âî ä íèõ òà ïëàçóíіâ?
6. ßêі âèäè ïîâåäіíêè ïîâ’ÿçàíі ç ðîçìíîæåííÿì ðå ï òè ëіé?

7. Ïîðіâíÿéòå øêіðó ïëàçóíіâ òà çåìíîâîäíèõ.

8. Ç’ÿñóéòå ïîíÿòòÿ «õîëîäíîêðîâíі» òà «òå ï ëî êðî â íі» òâàðèíè, íàâåäіòü ïðèêëàäè òèõ 

òà іíøèõ.

 Спробуйте відповісти
9. ßêі òâàðèíè âèêîíóþòü ó ñó÷àñíèõ åêîñèñòåìàõ ðîëü, àíàëîãі÷íó òіé, ùî â ìå çî çîé-

ñü êó åðó áóëà õàðàêòåðíîþ äëÿ ïëàçóíіâ? Ñïðîáóéòå çíàéòè ïîäіáíèõ çà ôîðìîþ òіëà 
òà ñïî ñî áîì æèòòÿ âèìåðëèõ ðåïòèëіé і ñó÷àñíèõ òâàðèí (ññà â öіâ, ïòàõіâ). ×èì âîíè 

ïî äі"á íі? ×èì âіä ðі"ç íÿ þòü ñÿ? ×îìó?

Âïëèâ ðîçìіðіâ íà òåìïåðàòóðó òіëà 
Ó õîäі æèòòєâèõ ïðîöåñіâ òåïëî óòâîðþєòüñÿ ïî 

âñüî ìó îá’єìó òіëà, à âòðà÷àєòüñÿ ëèøå ÷åðåç éîãî 

ïî âå ð õ íþ. Іç çáіëüøåííÿì ðîçìіðіâ òіëà âіäíîøåííÿ 

ïëîùі éîãî ïîâåðõíі äî îá’єìó çìåíøóєòüñÿ (ðîçãëÿíüòå 

ìàë. 42.15. Ó ìåíøîãî êóáó âіäíîøåííÿ ïëî ùі ïî âå ð õ-

íі äî îá’єìó äîðіâíþє 6, à áі"ëü øî ãî —òіëüêè 3!). Ñàìå 

òîìó ÷èì êðó ï íі"øà òâàðèíà, òèì ëåãøå їé ïіäòðèìóâàòè 

âè ñî êó òå ì ïå ðà òó ðó òіëà. Ìàëåíüêèì òâàðèíàì ñêëà ä íі-
øå ðî çі"ãðі"òè òіëî, à âåëèêèì — îõîëîäèòè.

Ñó÷àñíà òåïëîêðîâíà ðåïòèëіÿ
Ñüîãîäíі íà Çåìëі іñíóє ëèøå îäèí òåïëîêðîâíèé âèä 

ðåïòèëіé. Öå øêі"ðÿ ñ òà ÷å ðå ïà õà (42.16), íàé êðó ï íі"øà 

ç ÷å ðå ïàõ. Її äî â æè íà 2–2,5 ì, âàãà — äî 750 êã. ßê і 
ïòàõè òà ññàâöі,  âîíà ïіä òðè ìóє ïîñòіéíó òåìïå ðàòóðà 

òіëà, іñòî ò íî âèùó âіä òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ.  Âіðîãіäíî, 

çà ôі"çі"î ëî ãі"÷ íè ìè ìå õà íі"ç ìà ìè ðåãóëÿöії "òåì ïåðàòóðè öÿ 

òâàðèíà äåùî íàãàäóє ãіãàíòñüêèõ  ðåïòèëіé ìè íó ëî ãî.

§ 43. Áóäîâà ïëàçóíіâÃëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

42.16. Øêіðÿñòі ÷åðåïàõè 

 âèõîäÿòü íà áåðåã òіëüêè äëÿ 

òîãî, ùîá âіä êëà ñ òè ÿéöÿ

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

42.15. Ïîðіâíÿéòå öі êóáè!

43.1. Ïðóäêі ÿùіðêè (çâå ð õó 

âíèç): ãî ëî âà ñàìöÿ, ñà ìåöü 

òà ñàìêà. Áîêè ñà ì êè ðîç-

äó òі: ó її òіëі ðîç âè âà þòü ñÿ 

ÿéöÿ
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43.6. Ñêåëåò êðîêîäèëà. Íàç-
âіòü çíàéîìі âàì  ÷àñòèíè òà 
êіñòêè!

43.9. ßéöåâà çìіÿ çàêîâ-
òóє êó ðÿ ÷å ÿéöå, äåìîí-
ñòðóþ÷è çäà ò íіñòü ùå ëåï äî 
 ðîçòÿãóâàííÿ

Ãëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

43.2. Çîâíіøíÿ áóäîâà ãðè-
ìó ÷îї çìії. Îòðóéíі çóáè 
÷àñò êîâî ïðè êðè òі ñêëà ä êîþ 
øêі"ðè

43.5. Ðåãåíåðàöіÿ õâîñòà ó ãà-
òå ðії. Ðåãåíåðîâàíà ÷àñòè íà 
âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ðåø òè õâî-
ñ òà і íå ìîæå  âіäïàäàòè

43.7. Ñêåëåò ìîðñüêîї ÷å ðå-
ïà õè ó âіòðèíі ìóçåþ. Áі"ëü-
øà ÷àñòèíà õðåáòà òà ïî ÿñè 
êі"í öі"âîê ëåæàòü âñå ðå äè íі 
ïà í öè ðà, ÿêèé çðî ñ òà єòü ñÿ 
ç âіäðîñòêàìè õðåáöіâ, ðå á-
ðà ìè òà ãðó ä íè íîþ

43.8. Âóæ, ùî ç’їâ æàáó, 
ó ðåíò ãåíіâñüêèõ ïðîìåíÿõ

ряві такі змії здатні відчувати тепло, що йде від їхніх 
теплокровних жертв — ссавців та  птахів. 

На щелепах прудкої ящірки є дрібні зуби. Усі 
вони майже од на ко ві за бу до вою та фу н к ці я ми. Ще-
ле пи й зуби дозволяють тварині утримувати ко ма ху 
та ро зі м’я ти її хітинові обо ло н ки. Ще ле пи че ре пах 
без зу бі, але несуть на собі роговий дзьоб із го с т ри ми 
кра я ми (43.3). Саме цим дзьобом че ре па хи від ку шу-
ють шма то ч ки по жи ви.

Деякі змії мають отруйні зуби, які за будовою 
на га ду ють го л ки шприца (43.2, 43.4). Крізь них під 
час уку су впорскується отрута, що вби ває жерт ву 
і полегшує її перетравлювання, а та кож за хи щає 
змію від ворогів.

У всіх рептилій є добре розвинений хвіст. Якщо 
схопити прудку ящірку за хвіст і завдати їй при 
цьому болю, у хвості скоротяться особливі м’язи 
і він «відірветься».

Навіщо ящіркам зда т ність втрачати хвіст?
Відірваний хвіст кілька хвилин продовжує зви-

ва ти ся, відволікаючи увагу нападника. Замість 
втра че но го хвоста згодом регенерує новий. Не всі 
ящір ки зда т ні втра ча ти та по но в лю ва ти хвіст, про-
те ця зда т ність є у га терії (єди но го представника 
дзьо бо го ло вих, 43.5). 

Не від ри вай те хвости ящі р кам із «до слід ни цької» 
ці ка во с ті — це безглуздо й жо р с то ко!

На кінчику хвоста американських гримучих 
змій знаходиться брязкальце (43.2). Це ла н цю жок 
по ро ж ни с тих мі хур ців, що з тріском труться один 
об од но го при тремтінні хвоста, відлякуючи мо ж ли-
вих ворогів. Взагалі будь-яка змiя при на бли женнi 
не без пе ки намагається вте к ти, а якщо це їй не вда-
єть ся,— грізно попереджає ворога про свою при су-
т ність. Коли й після цьо го ворог не від сту па єть ся, 
вона, за хи ща ю чись, може вкусити, в тому чи с лі й 
лю ди ну. Про с то так змiї на людей не на па да ють.

Âíóòðіøíÿ áóäîâà 

Скелет плазунів складається з тих самих ча с-
тин, що і в амфібій, але тулубовому відділу ам фі-
бій відпові дають гру д ний та по пе ре ко вий від ді ли 
ре п ти лій (43.6). Хребці гру д но го від ді лу, ребра, з 
якими вони з’єднані, та груднина утво рю ють груд-
ну кліт ку. Кри жо вий відділ ре п ти лій скла да єть ся 
з двох хреб ців, ший ний — із семи–де ся ти.

Тіло черепах вкрите панцирем, наслідком чого 
стали незвичайні перебудови скелета (43.7). Своє рі д-
ним є і скелет змій. У ньому зни ка ють кі н ці в ки, їхні 
пояси та груднина, збі ль шу єть ся кі ль кість хребців. 
Кістки черепа змій спо лу че ні одна з  одною рухливо, 
що за без пе чує мо ж ли вість за ко в ту ван ня великої 
здобичі (43.4, 43.8, 43.9).

Рептилії — рухливіші від ам фібій, мають кра ще 
розвинену мускулатуру і нервову систему, міц ні ші 
кістки. М’я зи ре п ти лій си ль ні ші від  подібних за ве ли-
чи ною м’я зів ссавців, але швидше стом люються.

У ящірки, як і в інших рептилій, їжа по тра п ляє 
з ротової по ро ж ни ни у стравохід, далі в шлу нок та 
кишечник. У шлунку вона не тільки за знає дії трав-
них соків, а й пе ре ти ра єть ся його му с ку ли с ти ми сті н-
ка ми. Ки ше ч ник у ро с ли но їд них  видів до в ший, ніж 
у хижих, пряма кишка від кри ва єть ся в  клоаку.

Придивіться до живої ящі р ки, і ви побачите, як 
вона дихає. Оскільки суха шкіра рептилій утру д-
нює газообмін, їхні легені розвинуті краще, ніж у 

43.3. Ðîãîâèì äçüîáîì öÿ 
÷åðåïàõà âіäêóøóє øìà ò êè 
âіä óñіÿíîãî êî ëþ ÷ êà ìè 
êàê òóñà

43.4. ×åðåï ãàäþêè òà çáіëü-
øåíå âі"ñ ò ðÿ її îò ðóé íî ãî 
çóáà



220 221

 Завдання
5. ßêі ôóíêöії âèêîíóþòü çóáè ðåïòèëіé?
6. ×îìó, ç âàøîãî ïîãëÿäó,  äåÿêі çìії ìàþòü òåð ìî ëî êà òî ðè, à ÿùіðêè, ÷åðåïàõè òà 

êðî êî äè ëè — íі?
7. Ïîðіâíÿéòå ñêåëåòè ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ ãðóï ðå ï òè ëіé. ×èì çóìîâëåíі âèÿâëåíі âà-
ìè âіäìіííîñòі?
8. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ êðîâî íîñíі ñèñòåìè çå ì íî âî ä íèõ òà ïëàçóíіâ?

 Спробуйте відповісти
9. ßêі çìіíè â áóäîâі ñåðöÿ òà êðîâîíîñíîї ñèñòåìè êðîêîäèëіâ áóëè á êîðèñíі äëÿ íèõ 

ïðè їõíüîìó ñïî ñî áі æèòòÿ? Îáґðóíòóéòå ñâîþ âіä ïî âіäü.

Êðîâîíîñíà ñèñòåìà êðîêîäèëіâ
Ñåðöå êðîêîäèëіâ ÷îòèðèêàìåðíå, ïåðåãîðîäêà ìіæ 

ïðà âèì òà ëіâèì øëóíî÷êàìè ìàéæå ïîâíà. Êîëè êðî êî-

äèë ïåðåáóâàє â àêòèâíîìó ñòàíі, îáîìà äóãàìè éîãî 

àîðòè òå÷å ëèøå àðòåðіàëüíà êðîâ, і äâà êîëà  êðîâîîáіãó 
ïî âíі"ñ òþ ðîçäіëåíі. Àëå ñó ÷àñ íі êðî êî äè ëè — õè æà êè, 

çäàòíі ãî äè íà ìè ëåæàòè, ïðè÷àїâ øèñÿ íà äíі âî äî éì 

(43.11). Ïðè öüîìó їõíі ëåãåíі ìàé æå íå ïðà öþ þòü. 

Ó òà êî ìó ñòàíі äëÿ íèõ âèãіäíî, ùî êðîâ ìîæå ïðî õî äè-

òè êðіçü îòâіð ìіæ øëó íî ÷ êà ìè іç ïðà âî ãî øëó íî ÷ êà â 

ëіâó äóãó àî ð òè, ìè íà þ ÷è ëå ãå íі. Àäæå â òàêèé ñïî ñіá 

çìåí øóþòüñÿ âèòðàòè åíåðãії íà êðîâîîáіã, ìіæ òèì ÿê 

 ìîçîê, îð ãà íè ÷óòòÿ òà ïå ðåä íі êі"í öі"â êè îòðè ìó þòü ÷å ðåç 

ïðà âó äóãó àîðòè «íàé êðà ùó» êðîâ. Ñàìå òîìó êðî êî äèë 

çäàòåí ó áóäü-ÿêó ìèòü ñõî ïè òè íå îá åðå æ íó çäî áè÷.

§ 44. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïëàçóíіâ

Ñâіäêè äàâíèíè

Черепахи виникли ще в тріасовий період і з то го 
часу зазнали мало змін. Найхарактернішою  ознакою 
їх є панцир. У на зем них черепах він ку по ло по д і-
б ний, а у во д них — більш плос кий. Нині існу ють 
близь ко 250 видів ряду Че ре па хи.

У нашій країні мешкає болотяна че ре па ха з 
пан ци ром до 20 см завдовжки (44.1). Вона на се ляє 
різ номанітні прісні водойми. Це хижак, який жи-
вить ся вод ни ми без хре бет ни ми та хво рою ри бою, 
спри т но пла ває і пірнає. Яйця че ре па хи відкла да ють 
на доб ре про грі тих піща них уз бе реж жях. Черепа-
шенята ви лу п ля ють ся во се ни, але за ли ша ють ся під 
землею до  весни.

Сухопутні черепахи рослиноїдні. Рос лин ний 
корм дає менше енергії, ніж тваринний, чере пахи змушені її еко но ми ти і тому 
рухаються дуже  повіль но. Най кру п ні ші су хо путні 

§ 44. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïëàçóíіâÃëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

43.11. Êðîêîäèë ïðè÷àїâñÿ 
íà äíі âîäîéìè

ам фі бій. Ди хан ня рептилій по в’я за не з роз ши рен-
ням гру д ної клі т ки, яке за без пе чує вдих, та її сти с-
кан ням, що спричиняє видих. Черепахи  змінюють 
об’єм ле гень, ру ха ю чи взад-уперед кінці вками, 
або, по ді б но до ам фі бій, закачують по ві т ря у ле ге ні 
 горловим на со сом.

Серце більшості рептилій складається з двох 
пе ред сердь та шлуночка, поділеного неповною 
 перегородкою на праву та ліву частини (43.10). Із 
шлу но ч ка виходять три судини: легенева ар те рія 
(до неї по тра п ляє венозна кров з правої ча с ти ни 
шлу но ч ка), ліва дуга аорти (заповнюється змі ша-
ною кро в’ю) і пра ва дуга аорти (з арте ріальною 
кров’ю, що надходить від лівої ча с ти ни шлуноч-
ка). Від пра вої дуги аорти ві до кре м лю ють ся суди-
ни, які за без пе чу ють голову та  передні кінців ки 
найбагатшою на ки сень кров’ю. Потім дуги ао р ти 
з’єднуються, кров у них  перемішується і над ходить 
до решти ор га нів.

Видільна система рептилій демонструє ви со кий 
сту пінь пристосування до життя на сухо долі, де до-
водиться економити воду. Рептилії  втрачають із се-
чею не ба га то рідини. Часто їхня сеча — майже сухі 
кри с та ли речовин, які під ля га ють  видаленню.

 Головне в параграфі
1. Плазуни мають добре розвинені органи чуття, 
особливо зору та нюху. У змій відсутнє середнє вухо, 
але деякі з них мають органи теплового  чуття.

2. Отруйні змії озброєні зубами, якими вони вво дять от ру ту в тіло жертв та ворогів. 
Проте по змо зі вони намагаються уникати зу стрі чей з во ро га ми.
3. У хребті плазунів відокремлюються грудні (спо лу че ні з ребрами) та по пе ре ко ві 
хребці, утво рю єть ся грудна клітка.

 Головні поняття: термолокатори; грудний та по пе ре ко вий відділи хре б та; 
гру д на клітка. 

 Тест-контроль
1. Òіëî ÿùіðêè âêðèòå: à) êіñòêîâèìè ëóñêàìè; á) ðîãîâèìè ëóñêàìè; â) ðîãîâèìè ùèò-

êàìè.

2. Íàâêîëèøíі ïðåäìåòè çìії äîñëіäæóþòü, äî òî ð êó þ ÷èñü äî íèõ: à) ñïåöіàëüíèìè ùó-

ïà ëü öÿ ìè; á) ïå ðåä íі"ìè êі"í öі"â êà ìè; â) æàëîì; ã) ÿçèêîì; ä) õâîñòîì.

3. Çóáè âіäñóòíі ó: à) ÿùіðîê; á) âñіõ çìіé; â) îòðóéíèõ çìіé; ã) êðîêîäèëіâ; ä) ÷åðå-

ïàõ.

4. Îíîâëåííÿ ïîâіòðÿ ó ëåãåíÿõ ÿùіðêè âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè: à) çìіíàì îá’єìó ãðóäíîї 
êëіòêè; á) ïðèïëèâó êðîâі ç ëåãåíåâîї àðòåðії; â) ïî âі"ëü íèì ðóõàì êіíöіâîê; ã) ðîáîòі 
ãî ð ëî âî ãî íàñîñó.

43.10. Ñõåìà áóäîâè êðî âî-

íî ñ íîї ñèñòåìè ïëà çó íіâ

44.2. Ãàëàïàãîñüêà ÷åðå ïàõà

44.1. Áîëîòÿíà ÷åðåïàõà
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44.6. Æîâòîïóç, çàíåñåíèé 

äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðà ї"íè
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44.3. Ìîðñüêà ÷åðåïàõà 

(áіññà )

44.7. Êîìîäñüêèé âàðàí

44.4. Ãàòåðіÿ

44.5. Âåðåòіííèöÿ

44.8. Ïåðøі çìії áóëè ìà ëåíü-
êè ìè òà  ÷åðâîïîäіáíèìè (ÿê 
ñó÷àñíі ñëі"ïóíè, ëіâî ðó÷); 
çãî äîì âè íèê ëè ÿñ ê ðàâі 
ãіãàí òè (ïîäіáíі äî ñіò ÷à ñòîãî 
 ïіòîíà, ïðà âî ðó÷) 

44.9. Çâåðõó âíèç: åñ êó ëà ïіâ 
(ìåøêàє â Çàõіäíіé Óêðàї-
  íі), ëåîïàðäîâèé (Ïіâ äåí íèé 
 áåðåã Êðèìó), ÷î òè ðè ñìó ãèé 
òà æî â òî ÷å ðå âèé (Ïіâäåíü 
Óêðà ї"íè) ïîëîçè, çàíåñåíі äî 
×å ð âî íîї êíè ãè Óêðà ї"íè

44.10. Ìіäÿíêà — ùå îäíà 
÷åðâîíîêíèæíà çìіÿ

черепахи жи вуть на Га ла па го сь ких і Сей шельсь ких 
островах; їхній пан цир ся гає 120 см зав дов ж ки 
(44.2). Вік де я ких з них може зна ч но пе ре більшу ва-
ти 200 ро ків.

Плавання морських черепах (44.3) нагадує  політ 
у воді, під час якого вони машуть ла с та ми, наче кри-
лами. Такі черепахи повертаються від кла да ти яйця 
на той берег, де самі з’явилися на світ. Іноді для цього 
вони вирушають у мандрівку че рез пів пла не ти! Лю-
ди на значно скоротила їх чи сель ність, споживаючи 
черепах та їхні яйця в їжу та ви го то в ля ю чи з ро го вих 
щитків їхньо го па н ци ра рі з ні дріб ниці: гребені, 
оправи для оку ля рів тощо.

Чимало спільного за будовою зі стародавніми 
реп тиліями має гатерія, єдиний су час ний представ-
ник ряду Дзьо бо го ло ві (44.4). Її найближчі ро дичі 
іс ну ва ли ще на по ча т ку тріасового пе рі оду!  Гатерія 
ся гає 65 см за вдо в ж ки і ме ш кає на уз бе реж жях 
Нової Зе ландії. На бі ль шості ос т ро вів, де вона жила, 
її винищили люди та завезені ними собаки і сви ні. 
Наприкінці XIX ст. для збе ре жен ня  гатерії було 
ство ре но спеціальні заповідники, і сьо го дні це один 
із видів, які найретельніше  охороняються.

ßùіðêè

До ряду Лускаті належать підряди Ящ і р ки 
(близь ко 4000 видів) та Змії (понад 2500 видів). Ящі-
р ки над зви чай но різноманітні: се ред них є де ревні, 
на зе м ні й підземні види, хижі й рос ли ноїдні, ма ле-
нь кі (4 см) і великі (понад 3 м). В Ук раїні по ши рені 
пруд ка ящі р ка (43.1) та ще п’ять спо рід нених з нею 
ви дів, а та кож два види без но гих ящі  рок — ве ре тін-
ни ця і жо в то пуз. Веретінниця живе в лі сах пі в ні ч-
ної ча с ти ни Укра ї ни (44.5); жовтопуз трап ляєть ся 
на Пі в ден но му бе резі Криму (44.6). Ці ящір ки 
відрізня ють ся від змій на яв н і стю ми га ль них повік 
на очах.

Багато ящірок теплих країн живуть на де ре вах. 
У Південно-Східній Азії меш ка ють літаючі дра ко-
ни — ящірки близько 20 см завдовжки, здат ні до 
ширяючого по льо ту (38.6). Роз тя гу ю чи шкі ря с ті 
пе ре тин ки по бо ках тіла, вони пе ре літа ють з гілки 
на гілку і можуть на льоту ло ви ти ко мах.

Найкрупніша з ящірок — комодський ва ран 
(42.5, 44.7). Вона мешкає на острові Комодо (Ін до-
не зія) і сягає 3,1 м завдовжки. Така ящ і р ка  здатна 

підсте рігати в за сі д ці і вби ва ти навіть ка банів, 
 оленів та буй во лів!

Çìії

Безногість незалежно виникала у кількох гру пах 
ящі рок; від однієї з них пішли змії. При сто су ван ня 
до під зе м но го жит тя та про тис ку ван ня між пе ре шко-
да ми стало причиною того, що кінцівки цих тва рин 
зни к ли, а кістки че ре па та залишки гру д ної клі т ки 
ста ли рухомо сполучатися між  собою. За вдя ки та-
ким змінам змії набули здат ності заков тувати ве ли-
ку здо бич. Їхня бу до ва  виявилася на сті ль ки вда лою, 
що вони за се ли ли й від кри ті місце вості (44.8).

Найкрупніші змії — не отруй ні удави та піто ни, 
які душать здобич. У Південно-Східній Азії ме ш кає 
сітча с тий пітон (44.8), до 12 м зав дов ж ки, а в Ама-
зо нії — водний удав ана ко н да, що може зростати до 
11,5 м. Та ким змі ям не важко з’їсти й люди ну, але 
вони рідко на па да ють на неї.

Більшість змій на ле жить до ву жо по д і б них. 
 Звичайно це невеликі нео труйні змії, що жи в лять ся 
ми шо по ді б ни ми гри зу на ми, го роб це по д і б ни ми пта-
ха ми та ящірками. У нашій країні меш ка ють кіль ка 
видів полозів (44.9), зокрема еску лапі в (лісо вий) 
полоз, свя щен на змія давніх рим лян, на звана так 
на честь бога ліку ван ня Ес ку ла па.

Біля води майже по всій Україні можна зу стрі ти 
вужів — звичайного і водного. Ці змії жив ляться 
жабами та ри бою. Зви чай но го вужа лег ко впі з на ти 
по жовтих плямах з боків го ло ви (41.3). У лісах 
трапляється мідянка — не ве ли ка і зо всім без печ на 
змія, яка жи вить ся зде бі ль шо го ящір ками (44.10). 
Нетямущі люди чо мусь вва жа ють  мідянку от руй ною 
і пе ре слі ду ють її. Не осві че ність при зве ла до того, 
що ця гра ці о з на змія стала  рідкісною і за не се на до 
Че р во ної книги України.

Отруйні змії нашої країни — гадюки (44.11). 
У Степу мешкає степова гадюка (занесена до 
Чер воної книги України), на Поліссі — звичайна, 
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Крокодили турбуються про своє потомство.  Самка 
за ко пує яйця в теплий пісок або гниючі решт ки ро-
с лин. Перед вилупленням кро ко ди ля та по чи на ють 
квакати; по чув ши ці своєрідні звуки, сам ка ви ко пує 
яйця і ви ві ль няє малят. Кро ко ди ли мо жуть жити 
80–100 ро ків.

В Африці поширений нільський кро ко дил, який 
сягає 6 м та 600 кг (44.13). Здо бич цей хижак під-
стерігає біля води — це можуть бути на віть буй во ли 
та но со ро ги. Ін ко ли нападає на лю ди ну.  Крокодили 
ри ють для себе глибокі ями на дні  водойм. У засуху 
такі ями ря ту ють ба га ть ох тва рин, які при хо дять 
до них на во допій.

На Південному Сході США живуть міссі сіпські 
ал і га то ри (44.14), трохи менші від ніль сь ких 
кро ко ди лів. Ставки, що викопу ють та роз чи ща ють 
 алігатори, є місцем про жи ван ня багатьох видів 
тва рин і рос лин. В Індії живуть га ві а ли — ри бо їд ні 
кро ко ди ли до 6,6 м завдовжки (44.14).

 Головне в параграфі
1. В Україні мешкають болотяні черепахи, кі ль ка 
видів ящірок і не отруй них змій та гадюки.
2. Усі плазуни нашої країни потребують охо ро ни.
3. У разі зустрічі з отруйною змією треба по во ди ти ся 
вкрай обережно.

 Тест-контроль
1. «×åðåïàøà÷à ïîâіëüíіñòü» є õàðàêòåðíîþ äëÿ: à) óñіõ ÷åðåïàõ; á) ìîðñüêèõ ÷å ðå ïàõ; 

â) çâè÷àéíîї â Óêðà ї"íі áî ëî òÿ íîї ÷åðåïàõè; ã) ðîñëèíîїäíèõ ñóõîïóòíèõ ÷å ðå ïàõ.

2. Âåðåòіííèöÿ і æîâòîïóç âіäðіçíÿþòüñÿ âіä çìіé: à) íà ÿâ íі"ñ òþ î÷åé; á) íàÿâíіñòþ íіã; 
â) íàÿâíіñòþ ìèãàëüíèõ ïîâіê; ã) âіä ñó ò íі"ñ òþ íіã.
3. Íàéêðóïíіøі çìії Àìåðèêè: à) óäàâè; á) ïіòîíè; â) ñëі"ïó íè. 
4. Ìîðäà ðèáîїäíèõ êðîêîäèëіâ: à) âèäîâæåíà; á) øè ðî êà é êî ðîò êà; â) çіãíóòà ãà÷-
êîì. 

 Завдання
5. Íàçâіòü ïðè÷èíè çìå í øåí íÿ ÷èñåëüíîñòі ñó÷àñíèõ ïëàçóíіâ. 
6. ßê ïîâîäèòèñÿ ç îòðóéíèìè çìіÿìè?

7. ßêі ïëàçóíè íàøîї êðàїíè ïîòðåáóþòü îñîáëèâîї îõîðîíè? 

8. Îïèøіòü ñïîñіá æèòòÿ êðîêîäèëіâ òà їõíі âçà є"ìî âіä íî ñè íè ç іíøèìè âèäàìè òâàðèí. 

 Спробуйте відповісти
9. Çðîáіòü ïðèïóùåííÿ: ÿê ìîãëà âèíèêíóòè îòðóéíіñòü ó çìіé? Ìàéòå íà óâàçі, ùî 

îòðóòà çìіé ïðèçíà÷åíà íå òіëüêè äëÿ ïîëþâàííÿ òà çàõèñòó âіä âîðîãіâ, à é äî ïî ìà ãàє 
їì ïåðåòðàâëþâàòè çäî áè÷.

Óêóñè îòðóéíèõ çìіé 
Ùî ðîáèòè ïðè óêóñі ãàäþêè? Ãîëîâíå — íå ïà íі-

êó âà òè. ßêùî íà ñëèçîâіé îáî ëî í öі ðîòà íå ìàє óøêî-

äæåíü, áàæàíî óïðîäîâæ êіëüêîõ õâè ëèí ïі"ñ ëÿ óêóñó 
âіäñìîêòàòè îò ðó òó ç ðàíêè, ÷àñ âіä ÷àñó ïîëîùó÷è ðîò 

âî äîþ. Âîä íî ÷àñ íà óðàæåíó êіíöіâêó ìî æ íà íà êëà ñ òè 

44.12. Іíäіéñüêà êîáðà (àáî 
î÷ êî âà çìіÿ) òà ãðèìó÷à çìіÿ 
â ïîçàõ çàãðîçè

§ 44. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïëàçóíіâÃëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

44.11. Ñïðàâà íàëіâî — ñòå-
ïîâà і"çâè÷àéíà ãà äþ êè òà 
ãàäþêà Íіêîëüñüêîãî.  Ìîæ  -
ëè âî, ãà äþ êà Íіêîëü ñüêî-
ãî — ðіçíîâèä çâè ÷àé íîї 
 ãàäþêè

44.13. Êðîêîäèë íіæèòüñÿ 

íà ñîíöі

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

а в Лі состепу — гадюка Нікольського. Най більша 
до в жи на на ших гадюк — бли зь ко 1 м, зви чай но вона 
значно ме н ша. Гадюки являють собою ва ж ли ву час-
тину при ро д них еко си с тем, регулюючи чисель ність 
ми шо по ді б них гри зу нів.

Якщо наступити на гадюку чи взяти її в руки, 
вона може вкусити. Укус спричиняє болісну пух-
лину, си ль не нездужання. На тра пи в ши на гадю ку, 
тре ба бути обережним і просто відійти вбік. Га дю ки 
ні ко ли не на па да ють пер ши ми і, як пра ви ло, на ма-
га ють ся схо ва тись. Деякі люди вби ва ють га дюк. Це 
нерозумно і жо р с то ко: сліпий страх та не на висть 
— не ліпші при кра си розум ної іс то ти.

Отрута наших гадюк, а також інших отруйних 
змій (10.8, 44.12) може використовуватися для ви-
готовлення цінних ліків.

Ðÿä Êðîêîäèëè

Як це не дивно, най б лижчі родичі кро ко дилів —
птахи, з якими вони ма ють спільних предків. 
Кроко дили — хи жа ки-засідники, які меш ка ють 
 у водоймах. Їхнє тіло вкрите круп ни ми ро го ви ми 
щи т ка ми. 

Існує понад 20 видів крокодилів. Більше по ло-
ви ни з них — на межі ви ми ран ня. Ці тва рини збе-
ре г ли ся з часів динозаврів, але можуть зникнути 
най бли ж чим часом через великий попит на га манці, 
взут тя та інші вироби з кро ко ди ло вої  шкіри.

44.14. Àëіãàòîð ïîêàçóє 
ñâîþ øè ðî êó òà ìіöíó ïàùó 

(âãîðі); ìî ð äà ãà âі"à ëà, íà-

âïàêè, äóæå âè äîâ æå íà. Öå 

äîç âî ëÿє éîìó õà ïà òè ðèáó, 

ðî á ëÿ ÷è ðіçêèé áîêîâèé ðóõ 

ãî ëî âîþ 
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44.17. Õàìåëåîí çëіâà ñè-

äèòü ñå ðåä ÷åðâîíîãî ëèñòÿ 

і «ëÿ êàє» ôî òî ãðà ôà ñâîїì 

ÿñ ê ðà âèì çà áà ð â ëåí íÿì; õà-

ìå ëå îí ñïðàâà ïîëþє і òîìó 

ñòàâ òüìÿ íèì і íå ïî ìі"ò íèì

Ãëàâà 8. Àìôіáії òà ðåïòèëії

Ãëàâà 9 

Ïòàõè

44.15. Ïàëåöü ëþäèíè, ÿêó 

âêó ñè ëà ãàäþêà, ÷åðåç ãî-

äèíó, êі"ëü êà äíіâ òà êіëüêà 
 òèæíіâ ïі"ñ ëÿ óêó ñó

44.16. ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàє ó 
âàñ öÿ õèìåðíà òâàðèíà?

äæãóò, àëå ùî íàé áі"ëü øå ÷åðåç 10 õâè ëèí éîãî íå îá-

õіä íî çíÿ òè. Ðі÷ ó òіì, ùî â ìі"ñ öі óêó ñó îòðóòà ðóéíóє 
òêà íè íè (44.15), і íà äàëі öå ìîæå ñïðè ÷è íè òè òÿæêі 
íà ñ ëіä êè — âіä ìè ðàí íÿ òêà íèí, íà ãíî єí íÿ òà іí. Ðîç ðі-
çè â ìіñöі óêó ñó, íà äî â ãî íà êëà äå íèé äæãóò, ïðè ïі"êàí íÿ 
ãà ðÿ ÷è ìè ïðåä ìå òà ìè çíà÷íî óñêëàäíþþòü  îäóæàííÿ. 

Ïîòåðïіëîìó òðåáà âèïèòè ÿêîìîãà áіëüøå ðіäèíè 

(ãàðÿ÷îãî ÷àþ, êàâè, àëå íå àëêîãîëþ!) òà äîáðå ïðî-

ïî òі"òè. Êî ðè ñ íі ïðî òè àëå ð ãі÷íі ëіêè (àí òè ãі"ñ òà ìіííі ïðå ïà-
ðà òè: ñó ï ðà ñòèí, òà âå ãіë òà іí.), ñîëі êàëü öіþ.  Óêóøåíó 

ëþ äè íó íå îá õіä íî íåãàéíî äîñòàâèòè äî ëіêàðíі. ßêùî 

óêóñ çà ãðî æóє æèòòþ, їé òðåáà îäðàçó ââåñòè ïðî òè ãà-

äþ êî âó ñèðîâàòêó.

Õàìåëåîíè

Â Àôðèöі òà íà ïіâäíі íà øî ãî êîíòèíåíòó ìåø êàє äè-

âî âè æ íà ãðóïà ÿùіðîê — õà ìå ëå î íè (44.16, 44.17). Óñі 
ðèñè їõíüîї áó äî âè ñâіä÷àòü ïðî ïðè ñòî ñó âàí íÿ äî æèò òÿ 

íà äå ðåâíіé ðîñëèííîñòі. Ïàëüöі íіã õà ìå ëå îíіâ çðîñ-

ëè ñÿ â îñîáëèâі êëåøíі, ÿêèìè âîíè îáõîïëþþòü ãі"ë êè 
äå ðåâ. Äîâãèé õâіñò ñêðó ÷óєòü ñÿ ñïіðàë ëþ, îáâèâà þ÷è 

ãі"ë êè. Øêі"ðà öèõ ÿùіðîê çäàòíà çìіíþ âà òè çà áàð â ëåí íÿ 

çàëåæíî âіä çìіí äîâêіëëÿ, òåìïåðàòóðè òà åìî öіé íî ãî 

ñòàíó òâàðèíè. Î÷і çàê ðèòі øêі"ðîþ òàê, ùî âè ä íî òіëü êè 
çіíè öþ, çàòå âîíè ðó õà þòü ñÿ íå çà ëåæ íî îäíå âіä îä íî-

ãî. Äîâ ãèé ÿçèê õà ìå ëå î íіâ çäà òåí ñòðіì êî âè êè äà òè ñÿ 

ç ðîòà, àáè ñõîïèòè çäîáè÷ — ÿêóñü êî ìà õó. Çî â íі"ø íіé 
âèã ëÿä õàìåëåîíіâ äóæå õè ìå ð íèé, їõ âàæ êî ðîç ã ëå ä і"òè 
ñåðåä ëèñòÿ. Ðóõè öèõ òâàðèí ïîâіëü íі, à òåð ï і"í íÿ, ç ÿêèì 

âîíè ÷à òó þòü íà çäî áè÷, ãі"ä íå çàõîï ëåííÿ.
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Ïîõîäæåííÿ ïòàõіâ

Клас Птахи налічує по над 9600 сучасних  видів, 
що зустрічаються май же у будь-якому регіоні  нашої 
пла не ти. Го ро бець і стра ус, пі н г він і сова, ко лібрі і 
пе лі кан — на пе р ший по гляд усі вони дуже рі з ні. Од-
нак їхня бу до ва до сить одно ма ніт на — це ре зуль тат 
пристосування їхніх спіль них предків до польоту.

У тріасовий період кілька груп плазунів по чали 
освоювати повітряне середовище. Для польо ту їм 
знадобилися несучі площини — крила. Одна  група 
(літаючі яще ри) використовувала для цього шкі ря с-
ті перетинки на крилах (42.11), друга — видо змінені 
по дов жені лус ки (пі р’я). Саме від дру гої гру пи і 
пі ш ли птахи.

Які ще тварини освоїли політ?
Питання про те, від яких плазунів походять 

пта хи, в науці дотепер лишається спірним. Річ у 
тім, що характерних для пта хів ознак (пера, крила 
тощо) на бу ла не одна гру па мезозойських пла зунів, 
а кі ль ка! Одна з та ких груп належала до ві до мих вам 
динозаврів (42.12).

Мабуть, пір’я у предків птахів виникло як 
за сіб підтримання сталої тем ператури тіла. Най-
вірогідніше, птахи пі ш ли від на зе м них тварин, 
здат них до швидкого бігу. По ма хи опе ре ни ми пе-
ред ні ми кін цівками до по ма га ли їм під ст ри бу ва ти 
за здо бич чю (лі та ю чи ми ко ма ха ми), стер ну ва ти, 
а згодом спур ху ва ти на гі л ки де рев, ря ту ю чись від 
хи жаків.

Найдавніший відомий науці птах — протоавіс 
(«праптах») існував 225 млн років тому (45.1). Кра-
ще дос л і д же ний археоптерикс (45.2, 45.3), вік 
якого становить 150 млн ро ків. Він дуже на га ду вав 

§ 45. Êëàñ Ïòàõè§ 45. Êëàñ Ïòàõè

45.3. Ìîæëèâî, òàê âè ãëÿ äàâ 

àðõåîïòåðèêñ ó ïîëüî òі. Éîãî 

êðè ëà áóëè ùå íàäòî ñëàá êі 
äëÿ ìà õàëü íî ãî  ïî ëüîòó, àëå 

äîçâîëÿëè  ïëàíåðóâàòè

45.4. Ïòàõè Êîíôóöіÿ 
—  ãðóïà ïòàõіâ êðåéäÿíîãî 

 ïåðіîäó, ùî íå çà ëè øè ëà 

ïî ñîáі íàùàäêіâ

45.6. Ó ïàëåîãåíîâèé  ïåðіîä, 

êîëè âåëèêі ðåïòèëії çíèê-

ëè, à âåëèêі ññàâöі ùå íå 

âèíèê ëè, äåÿêі ïòàõè áóëè 

íàé íåáåçïå÷íіøèìè õè æà êà-

ìè ñâî ãî ÷àñó. Íà ìàëþíêó 

 çîáðàæåíî äіàòðèìó, ùî 

 ïîëþє íà äðі"á íèõ ïðåäêіâ 
 ñó÷àñíèõ êî íåé

45.2. Âіäáèòîê àðõåîïòå-
ðèêñà — ïòà õà þðñüêîãî 

 ïåðі"îäó

45.1. Ñêåëåò òà ðå êî í ñ ò ðó-

ê öіÿ ïðî òî à âі"ñà — ïåðøî-

ïòàõà òðі"à ñî âî ãî ïå ðі"îäó

не ве ли ких ди но за в рів, був укритий пі р’ям, мав кри-
ла та міг літати (хоча був по га ним лі ту ном).

Åâîëþöіéíà іñòîðіÿ ïòàõіâ

Птахи стали досить поширеною групою ще у крей-
дя но му періоді мезозойської ери. У той час іс ну ва ли 
кілька груп птахів (45.4), з котрих до на шо го часу 
збереглася лише одна. Деякі з пта хів крей дя но го пе-
ріоду мали озна ки, успадковані від ре п ти лій: зу ба с ті 
щелепи (45.5), по дов же ний хвіст. Вони від рі з ня ли ся 
цим від су час них пта хів, що ма ють без зу бий дзьоб та 
вкорочений хвіст, до  якого ві я лом прикріплені хво-
с тові пера. Ча с ти на пта хів у ході еволюції втратила 
здатність до польо ту і пе ре тво ри ла ся на тварин, що 
плавали (45.5) або бігали (45.6). Най бі ль шо го роз ма-
ї т тя до ся г ли  птахи у кай но зой сь ку еру.

Ïîëіò ïòàõіâ

Найхарактерніша особливість більшості су час-
них птахів — здатність до польоту (45.7–45.12), що 
зав жди викликала заздрість людини. Деякі мрій ни-
ки минулого робили собі кри ла на зра зок пта ши них, 
але не могли піднятися на них у повіт ря. Адже м’я-
зи, завдяки яким лі та ють пта хи, у 60 разів си ль ні ші 
від подібних м’язів лю ди ни.  Людина стала лі та ти 
лише з допомогою лі та ль них апа ра тів — лі та ків, 
гелікоптерів, планерів.

Із фізики вам відомо, що на всі предмети тисне по-
вітря, яке їх оточує. Якщо тиск на верхню по верхню 
тіла мен ший, ніж на нижню, ви ни кає під ні мальна 
сила. Крила птахів (і літаків!) ут во рю ють таку рі з-
ни цю ти с ків (45.7). Пташине крило скла да єть ся з 
двох частин, дещо різних за свої ми фу н к ці я ми (45.7, 
45.10). Бли ж ча до тулуба ча с ти на крила створює 
піднімальну силу, яка утри мує пта ха в по вітрі. Від-
да ле на від тулуба ча с ти на за без пе чує про су ван ня 
пта ха впе ред. Ва ж ли ву роль при цьому ві ді гра ють 

45.5. Ñêåëåò òà ðå êî í ñ ò ðó ê-

öіÿ ãåñïåðîðíіñà — ðè áî їä-

íî ãî çóáàñòîãî ïòàõà, ÿêèé 

æèâ ó êðåé äÿ íî ìó ïåðіîäі
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 Головне в параграфі
1. Клас Птахи налічує понад 9600 сучасних  видів.
2. Птахи пішли від плазунів наприкінці трі а со во го 
пе рі оду.
3. Під час махального польоту ближча до тулуба 
птаха частина кри ла створює піднімальну силу, 
а від да ле на — забезпечує його просування  вперед.
4. Багато птахів засвоїли ширяння, тобто по літ з не-
ру хо ми ми крила ми.

 Головні поняття: піднімальна сила; ма ха ль ний 
та ширяючий політ; пер шо ря д ні махові пера; кри-
ль це.

 Тест-контроль
1. Ïåðî є: à) âèðîñòîì øêіðè; á) çìіíåíèì âîëîññÿì; 

â) ïåðåòâîðåíîþ ëóñêîþ; ã) êіãòåì, ùî ðîçðіññÿ.

2. Çàëèøêè ïåðøèõ ïòàõіâ âіäîìі ç: à) êðåéäÿíîãî ïåðіîäó; á) òðіàñîâîãî ïåðіîäó; â) äå-

âîí ñü êî ãî ïåðіîäó; ã) ïàëåîãåíîâîãî ïåðіîäó.

3. Ïòàõè, ùî ìàþòü çóáè íà ùåëåïàõ: à) íіêîëè íå іñíóâàëè; á) іñíóâàëè â ìåçîçîéñüêó 

åðó; â) âіäîìі ñåðåä ñó÷àñíèõ ïòàõіâ.

4. Ó ïîëüîòі ïòàõ ðóõàєòüñÿ âïåðåä óíàñëіäîê: à) ðóõó êðè ëà âíèç і íàçàä; á) ïîâîðîòó 

ïåðøîðÿäíèõ ìàõîâèõ ïåð; â) îïóñêàííÿ õâîñòà; ã) ðóõó êðèëà âïåðåä.

 Завдання
5. ßêі âіäîìі âàì îçíàêè ïòàõіâ ïîâ’ÿçàíі ç їõ ïðèñòîñóâàííÿì äî ïîëüîòó?

6. ×èì ïòàõè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ ëіòàþ÷èõ òâàðèí?

7. ×îìó â ëіñíèõ ïòàõіâ êðèëà êîðîòøі, íіæ ó áі"ëü øîñòі ïòàõіâ, ùî ìåøêàþòü íà âіä-

êðèòèõ ïðîñòîðàõ?  

8. Ó ÷îìó ïåðåâàãè øèðÿþ÷îãî ïîëüîòó ïåðåä ìà õà ëü íèì? À íåäîëіêè?

 Спробуйте відповісти
9. Îðåë òà ñèíèöÿ ïîëåòіëè çà êîðìîì äëÿ ïòàøåíÿò. Ñïèðàþ÷èñü íà òåêñò ïà ðà ã ðà ôà, 

îïè øіòü їõíіé ïîëіò âіä âèëüîòó ç ãíіçäà äî ïîâåðíåííÿ â íüîãî. 

Ïîëіò êîëіáðі
Íàéìåíøі ñåðåä ïòàõіâ — êîëіáðі, íàéêðèõіòíіøі 

ç ÿêèõ âàæàòü 1,6 ã. Áàãàòî ç íèõ æèâëÿòüñÿ êâі"ò êî âèì 

íå ê òà ðîì, çàâèñàþ÷è â ïî âіòðі íàä êâіòêîþ (45.13). Ïðè 

öüî ìó âîíè ðóõàþòü êðè ëà ìè âïå ðåä-âíèç òà íà çàä-óãîðó 

— òàê, íіáè îïè ñó þòü âі"ñі"ì êó. Êðè ëî öèõ ïòà õіâ ìàé æå 

íå çãè íà єòü ñÿ і âіëüíî îáåð òàєòüñÿ ó ïëå ÷î âî ìó ñó ã ëîáі. 

§ 45. Êëàñ Ïòàõè

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!45.10. Ïðè îïóñêàííі êðèëà 

ïòà õà ïåð øî ðÿ ä íі ìàõîâі 
ïåðà îáåð òà þòü ñÿ íà âêî ëî 

ñâîєї îñі

Ãëàâà 9. Ïòàõè

45.7. ßêùî òèñê ïîâіòðÿ íà 

íèæíþ ïîâåðõíþ êðèëà ïòà-

õà áіëüøèé, íіæ íà âåð õ íþ, 

âè íè êàє ïіäíіìàëüíà ñèëà

45.9. Ðîç÷åïіðåíі õâîñòîâі 
ïåðà òà ïëàâàëüíі "ïåðåòèíêè 

íà íî ãàõ äîïîìàãàþòü  öüîìó 

ïå ëі"êà íó ãàëüìóâàòè ïðè 

 ïîñàäöі

розташовані на кінцях крил першорядні ма хові 
пера. Вони зак р і п лені у крилі не жор ст ко, а скріпле-
ні гнуч кою пе ре тин кою і ру ха ють ся до сить вільно. 
Повернена вперед ча с ти на кожного з цих пер вуж че 
за д ньої. При опу с кан ні крила опір повітря скручує 
першорядні ма хо ві пера. Внаслідок цього вони на 
якусь мить по ве р та ють ся під гострим ку том до ре ш-
ти кри ла та до напряму польоту (45.10). На хи ле не 
перо відштов хує по вітря на зад і вниз, завдяки чому 
птах ле тить уперед.

Піднімальна сила крил літака змінюється за крил-
ками (45.8). У пта хів у місці з’єднання двох частин 
крила зна хо дить ся криль це. Як і за крилки лі та ка, 
криль ця птахів зміню ють піднімаль ну силу крил при 
зльоті та приземленні.

Хвостові пера птахів утворюють додаткову пло щи-
ну, що спирається на повітря в польоті та до по ма гає 
га ль му ва ти під час приземлення (45.9). 

Ìàõàëüíèé òà øèðÿþ÷èé ïîëіò

Ми розглянули найпоширеніший серед птахів 
спо сіб польоту — махальний (45.11). Але серед 
птахів є чимало й «планерів». Кожен з вас бачив 
пта ха, що летить, не ма ха ю чи крилами (45.12). Під 
час ши ря ю чо го по льо ту птах наче ковзає по ві т рям, 
«з’їжджа ю чи» з ньо го, як ми з’їж джа є мо з гори на 
сан ча тах. Уго ру він піднімаєть ся, ви ко ри с то ву ю чи 
висхідні по вітряні по то ки. Такі по то ки утво рю ють-
ся, коли по вітря ний стру мінь відхи ляєть ся вго ру від 
перешкоди, або вна слі док під йо му вгору нагрітого 
повітря.

45.8. Ïîðіâíÿéòå çàêðèëêè 

ëіòà êà òà êðèëüöÿ ïòàõà!

45.12. Øèðÿþ÷èé ïîëіò 
 áåð êóòà

45.11. Ìàõàëüíèé ïîëіò 
êðèæ íÿ



232 233

Çà âäÿ êè öüîìó êîëіáðі ìî æóòü íå òіëü êè çà âè ñà òè â ïî-

âіòðі, à é ïіä íі"ìà òè ñÿ âåðòèêàëüíî âãîðó і "íàâіòü ëіòàòè 
çàäîì íà ïå ðåä. ×à ñ òî òà ðó õіâ êðè ëà êî ëіáðі ìîæå ñÿ ãà òè 

100 çìàõіâ çà ñå êó í äó, à ÷à ñ òî òà ñå ð öå âèõ  ñêîðî÷åíü 

— 1000 óäà ðіâ çà õâè ëè íó!

Ïòàõ іç êіãòÿìè íà êðèëàõ

Ïòàøåíÿòà îäíîãî ç ñó÷àñíèõ ïòàõіâ, ãî à öè íà, ïî-

äіá íî äî äàâíіõ ïòàõіâ, ìàþòü êіãòі íà êðèëàõ. Êіãòі 
äîïî ìàãàþòü їì ëàçèòè ïî ãі"ë êàõ äå ðåâ, ÿêі ðîñòóòü íàä 

âî äîþ (45.14). Ó ðàçі íåáåçïåêè ïòàøåíÿ òà êè äà þòü ñÿ 

ó âîäó, ïëà âà þòü і íàâіòü ïіðíà þòü, à çãî äîì çíîâ ïіä-

íіìàþòüñÿ íà äåðåâà. Äî ðî ñ ëèé ãî à öèí ëіòàє ïî ãà íî. 

Âіí æèâå ó òðî ï і"÷ íèõ ëіñàõ Ïіâäåí íîї Àìå ðè êè і çäàòåí 

ëèøå ïåðå ëіòàòè ç ãіëêè íà ãіëêó. 

§ 46. Çîâíіøíÿ áóäîâà ïòàõіâ

Ïіð’ÿ ïòàõіâ

Найпомітніша зовнішня особливість птахів 
— їхнє пі р’я. Воно необхідне для польоту, зігріває 
і захищає тіло, робить його об ті ч ним. За бу до вою та 
фу н к ці я ми пера виділяють три групи пір’я пта хів: 
ко н ту р ні і пу хові пера та пух (46.1). Ко н турні пера 
склада ються з очи на, стри ж ня та опа ха ла (46.2). 
Очин — це ниж ня, занурена у шкіру ча с ти на стриж-
ня. На стри ж ні крі пить ся опа хало, що скла даєть ся 
з без лічі то н ких та вузь ких пла с ти нок (бо р і док), 
роз та шо ва них по обидва боки стри ж ня. З обох бо ків 
ко ж ної із бо рі док є дрі б ніші бо рі до ч ки з га чечка ми. 
Цими га чеч ка ми борід ки зв’я зані одна з од ною. 
Зав дя ки та кій бу дові перо по єднує в со бі ле г кість, 
мі ц ність та віднос ну не про никність для по токів 
по вітря.

Роз’єднайте борідки контурного пера, а потім 
при гла дь те його рукою. Що при цьому спостеріга-
ти меться?

Залежно від розташування та функцій ко н турні 
пера можна поділити на кілька різновидів. На 

46.4. Äçüîáè ðіçíèõ ïòàõіâ

§ 46. Çîâíіøíÿ áóäîâà ïòàõіâ

45.13. Ïîìàõè êðèë êîëіáðі 
÷àñòî íå âëîâëþє àíі îêî ëþ-

äè íè, àíі ôîòîàïàðàò!

Ãëàâà 9. Ïòàõè

46.3. Ñõåìà áóäîâè êî í òó ð-

íî ãî ïåðà

46.3. Ðàéñüêі ïòàõè ìàþòü 

ôà í òà ñ òè ÷ íå îïåðåííÿ

45.14. Ïòàøåíÿ ãîàöèíà

кри лах роз та шо ва ні махові пера, що утво рю ють 
основ ну пло щи ну крила. До ко ро т ко го хво с та пта хів 
кріп ляться стернові пера, дуже важ ливі для зльо-
ту, поса д ки та галь му ван ня. Бі ль шу частину тіла 
пта ха вкри ва ють покривні пера. Вони змен шу ють 
опір по ві т ря під час по льо ту і за хи ща ють тіло від 
ушкод жень.

Пухове пір’я та пух (пух є не у всіх пта хів) зна хо-
дять ся під по кри в ни ми перами. Борі дочки в пу хо вих 
пер відсутні, тому в них немає і цілісного опа ха ла. 
У пуху стри жень уко ро че ний, борідки від хо дять від 
ньо го пуч ком. Пуховий шар птаха утри мує те п ло. 
Зношене пір’я випадає та за мі ню єть ся новим під 
час линяння.

Пера птахів часто дуже цікаво забарвлені. Сму-
гасті пера роблять птаха строкатим і до по ма га ють 
йому стати непомітним для жертв та ворогів. Де які 
птахи мають яскраві пера, що містять рі з но ма нітні 
ба р в ни ки та мальовничо пе ре ло м лю ють світ ло 
(46.3). Яскраве пір’я до по ма гає пта хам впі з на ва ти со-
ро ди чів та утру д нює розпізнавання їх хи жа ка ми.

Çîâíіøíі îñîáëèâîñòі ïòàõіâ

Беззубі щелепи птахів, вкриті тонким ро го вим чо х-
лом, утво рю ють дзьоб (46.4). Легкість дзьоба — одне 
з ба га ть ох при стосувань птахів до польо ту. Проте він 
не придатний до пережовування корму. Тому пта хи 
або проковту ють по жи ву цілою, або роз ри ва ють її 
дзьо бом та кігтя ми на шматки.

На відміну від багатьох чотириногих, птахи не 
можуть допомагати собі під час живлення пе ред-
ні ми кінцівками. А ще їм потрібно чепуритися, 
огляда тися, годува ти пташенят! Впоратися з цими та 
інши ми видами діяльності птахам допомагає дуже 
довга гнучка шия.

Порівняйте, що можемо зробити шиєю ми, та що 
— птахи (46.5). Обережно: не скру тіть шию!

46.1. Êîíòóðíå і ïóõîâå ïåðà 

òà ïóõ (çëіâà íàïðàâî)
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46.6. Øïàê ãîäóє ïòàøåíÿò

46.5. Öåé ïåëіêàí äå ìîí-

ñòðóє ðóõëèâіñòü øèї

46.7. Áіëèé ëåëåêà. Äçüîá 

äîðîñëîãî ïòàõà ÷åð âî íèé, 

à ïòàøåíÿòè — ÷î ð íèé

46.8. Ñіðà ÷àïëÿ

На відміну від шиї, тулуб птахів ма ло ру х ли вий. 
Якщо б їхнє тіло під час польоту ви ги на ло ся, це при-
зво ди ло б до зай вих вит рат енергії. А ноги (задні кі н-
ці в ки) птахів дуже рухливі: одній їх парі до во дить ся 
виконувати ті функції, які у бі ль шо с ті чотириногих 
виконують дві!

Придивіться до пташиних ніг (46.6): суг лоб, 
 кот рий ми часто сприймаємо як ко л і н ний, про-
ги на єть ся на зад, а не вперед! На справді це не 
ко лін ний, а гомілково стопний су г лоб. Порівняно 
з ре п ти лі я ми птахи «по дов жи ли» не лише шию, 
а й ноги. «Встав ши на вшпи нь ки», вони при дбали 
ще один відділ ноги. Частина ноги птаха ни ж че 
го міл ковостоп но го су г ло ба утво ри ла ся зі зро с лих 
дріб них кі с ток і на зи ваєть ся цівкою. Май же в усіх 
пта хів ці в ка вкри та лускою — спа д ком пла зу нів.

Ëåëåêîïîäіáíі òà Æóðàâëåïîäіáíі

«Довгошиїсть» та «довгоногість» птахів най-
більш помітні у пред ста в ни ків рядів Ле ле ко по дібні 
(118 ви дів) і Журавлеподібні (бли зь ко 200 ви дів). До 
пер шо го ряду належать лелеки (46.7) та чаплі (46.8), 
до другого — журавлі (46.9) та па с ту ш ки (46.10). 
Ці ряди, хоча й схожі зовнішньо, не є близько спорід-
неними. Схожість ле ле ко по ді б них та жу ра в ле по ді б-
них — наслідок подібності  способу жит тя цих на вко-
ло во д них птахів. Ме ш ка ю чи побли зу во доймищ, 
вони полю ють на не ве ли ких тва рин — безхре бетних, 
рибу, зе м но во д них, гри зу нів та ін. Щоб хо ди ти у 
воді, по трібні довгі ноги; схо пи ти здо бич, яка хо-
ва єть ся у воді або в за ростях тра ви, допомагають 
довгі шия та дзьоб. Ле ле ко по ді б ні гніз дяться як в 
оче  ретяних за ро с тях, так і на де ре вах. А білі ле ле-
ки — ще й на бу ді в лях  людини. Журав леподібні 
звичайно влаштовують гні з да на зе м лі.

За винятком пастушків, птахи обох рядів до б ре 
літають. Пастушки ж зо всім несхожі на сво їх ро ди-
чів — журавлів (46.9, 46.10). Ці некрупні пта хи 
з темним забарвленням пристосувалися до жит тя в 
гущі трави, де вони легко пе ре бі га ють се ред сте б лин. 
У разі не без пе ки оті «невидимки»  частіше хо ва ють-
ся, ніж злі та ють. Ночами ми ча с то чуємо кри ки цих 
птахів, але рідко бачимо їх са мих.

Обидва описані ряди птахів здавна потер пали від 
людини. Так, чапель іноді вва жають «шкід никами 
рибного го с по дар с т ва». Проте це не так, бо до ве де но, 
що чаплі жи в лять ся ма ло цін ною  рибою, яку лю ди на 
майже не викорис товує.

Порушення спокою птахів під час гні з ду ван ня 
завдає їм великої шкоди. Особливо лякливі журав лі. 
Тому не можна з’являтися у травні–ли п ні  поблизу 
гнізд журавлів або колоній чапель.

 Головне в параграфі
1. Перо птаха складається із зануреного в шкіру 
очина та стриж ня, що під три мує опахало з бо рі док. 
На бо рідках сидять борідочки, на яких роз та шо ва ні 
дрібні га чечки.
2. Щелепи птахів позбавлені зубів, вкриті ро го вим 
чохлом і утворюють дзьоб; шия та ноги видов жені.
3. До рядів Лелекоподібні та Журавлеподібні 
 належать великі та се редні за розміром на вко ло во-
д ні пта хи.

 Головні поняття: контурні та пухові пера; пух; 
очин; стри жень; опа ха ло; борідки; цівка. 

 Тест-контроль
1. Ìàõîâі ïåðà çíàõîäÿòüñÿ íà: à) êðèëàõ; á) õâîñòі; 
â) òó ëóáі ïòàõà; ã) öіâöі.
2. Æèâëÿ÷èñü, ïòàõè: à) æóþòü; á) ïðîêîâòóþòü ïî æè âó 

öіëîþ; â) ðîçðèâàþòü їæó íà øìàòêè; ã) âè ñìî ê òó þòü 

ì’ÿêі òêàíèíè âèäîâæåíèì äçüîáîì.

3. Äî ðÿäó Ëåëåêîïîäіáíі íàëåæèòü: à) ÷àïëÿ; á) æó ðà-

âåëü; â) îðåë; ã) êîëіáðі; ä) ãî ðî áåöü; å) äåðêà÷.

4. Ëåëåêîïîäіáíі æèâëÿòüñÿ: à) çåìíîâîäíèìè; á) 

ãîðîá öå  ïîäіáíèìè ïòàõàìè; â) ðè áîþ; ã) ëèñòÿì; ä) 

 ìåòåëèêàìè.

 Завдання
5. ßêі ïòàõè ìàþòü ãóñòіøèé ïóõîâèé ïîêðèâ: òі, ùî ìå-

ø êà þòü ó òåïëèõ øèðîòàõ ÷è õîëîäíèõ; òі, ÿêі æè âóòü 

íà ñóõîäîëі, ÷è íà âêî ëî âîäíі?
6. Îïèøіòü îñîáëèâîñòі áóäîâè òà ôóíêöії ðіçíèõ âèäіâ ïіð’ÿ.

7. Ðîçäèâіòüñÿ ìàë. 46.4 òà 46.5. ßê ïîâ’ÿçàíі îñî á ëè âî ñ òі áóäîâè äçüîáіâ öèõ ïòàõіâ 
çі ñïîñîáîì äîáóâàííÿ êîðìó?

8. ×îìó ëåëåêà ìàє äîâãі íîãè òà øèþ?

 Спробуйте відповісти
9. Ó ðèáîðîçâîäíèõ ãîñïîäàðñòâàõ ðèáîїäíі ïòàõè ìî æóòü øêîäèòè âè ðî ùó âàí íþ ðèáè. 

ßê çàïîáіãòè öüîìó, íå çíèùóþ÷è ïòàõіâ?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 11. Çîâíіøíÿ áóäîâà òà ïîêðèâè ïòàõіâ
Ìåòà: îçíàéîìèòèñÿ іç çîâíіøíüîþ áóäîâîþ ïòàõіâ òà îñîáëèâîñòÿìè їõ ïіð’ÿ, âêàçàòè îçíàêè 

ïðèñòîñóâàííÿ ïòàõіâ äî ïî ëüîòó. 

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: ëóïà, ëåçî, òàáëèöі, îïóäàëà ïòà õіâ, íàáіð ïіð’ÿ. 

Õіä ðîáîòè. Ðîçäèâіòüñÿ çîâíіøíіé âèãëÿä ïòàõà. ßêó ôî ð ìó ìàє éîãî òіëî? ßêі îñî á ëè âî ñ òі áóäîâè 

ùåëåï, øèї, òó ëó áà, õâîñòà, êіíöіâîê є õàðàêòåðíèìè äëÿ ïòàõіâ? Ðîçäèâіòüñÿ áó äî âó êîíòóð-

íîãî òà ïóõîâîãî ïіð’ÿ. ßê ïîáóäîâàíå îïà õà ëî êî í òó ð íî ãî ïåðà? ßê ðîç òà øî âà íі ðіçíі 
âèäè ïіð’ÿ íà òіëі ïòà õà? Çàìàëþéòå ôîðìó òіëà ïòàõà òà áóäîâó ïåðà, çðîáіòü ïіäïèñè. ßê 

ïî â’ÿ çà íі âèâ÷åíі âàìè îñî á ëè âîñòі áó äî âè ïòà õіâ ç їõ ïðè ñòî ñó âàí íÿì äî ïîëüî òó?

46.10. Äåðêà÷ íàëåæèòü äî 

ïà ñòóøêіâ

46.9. Øëþáíèé òàíîê ñіðèõ 

æóðàâëіâ. Öüîãî ïòàõà çà-

íåñåíî äî ×å ð âî íîї êíè ãè 

 Óêðàїíè
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Найпомітнішою з кі с-
ток скелета птаха є гру д ни-
на з великим ви сту па ю чим 
 кілем (47.2). До кіля при-
крі п лю єть ся «дви гун» пта-
ха — по тужні м’я зи, які 
опу с ка ють та під ні ма ють 
кри ла під час  польоту. Реб-
ра з’єднані одним  кін цем 
із грудними хреб цями, а ін-
шим — з гру д ни ною. Вони 
скла да ють ся з двох ру х ли-
во зчле но ва них ча с тин. Від 
верхньої ча с ти ни кожно го 
ребра від хо дить від ро с ток, 
що на кла да єть ся на сусіднє 
ребро і змі ц нює грудну 
клі т ку.

Передня кінцівка пта-
хів дуже змінилася (47.3). 
Із па ль ців ру хливим за-
лишився тіль ки пе р ший, 
до якого при крі п лю єть ся 
 криль це. 

Òðàâëåííÿ ïòàõіâ

Птахи багато їдять, адже під час польоту 
 витрачається велика кі ль кість енергії. Серед лі та ю-
чих птахів немає спра в ж ніх тра вої д них тва рин, що 
жи в лять ся ви клю ч но листям та тра вою. Пе ре трав лю-
ван ня цієї ба га тої на клі т ко ви ну їжі по тре бує зна ч-
но го часу і та ким пта хам до ве ло ся б  літати із зай вою 
вагою. Тому пта хи жив лять ся легкоза своюваною 
їжею — тва ри на ми, пло да ми або на сінням рослин.

У зерноїдних птахів (наприклад, у голуба)  пе ред 
шлунком знаходиться воло — розши рен ня страво-
ходу, де роз м’як шується твердий корм.

Шлунок птахів скла да єть ся з двох відділів: 
 залозистого та м’язового (47.4). У за ло зи с то му 
 пожива обробляється тра в ни ми со ка ми. Стінки 
 м’язового відділу здатні ско ро чуватись, пе ре ти ра-
ю чи їжу. У зерноїдних пта хів цьо му сприяє за ко-
в ту ван ня дрі б них камінців. Таким чином, пта хи 
«жують » шлу н ком!

Çàõèñò äëÿ ïіð’ÿ

Іç øêіðíèõ çàëîç ó ïòàõіâ íàáóëà ðîçâèòêó òіëüêè îä-

íà — êóïðèêîâà, ÿêà çíà õî äèòü ñÿ íàä «îñ íî âîþ» õâîñòà. 

Âè äі"ëåí íÿ ìè öієї çàëîçè ïòà õè çìà ùó þòü ïі"ð’ÿ, íà äà þ ÷è 

éîìó ïðóæíîñòі òà åëà ñ òè÷ íîñòі. Öå íàä çâè ÷àé íî âà æ ëè-

âî äëÿ âî äî ïëàâ íèõ ïòàõіâ: çàâäÿêè æè ðî âî ìó ñåêðåòó 

çàëîçè їõíє ïі"ð’ÿ íå íà ìî êàє (46.11).
Ó äåÿêèõ íàâêîëîâîäíèõ ïòàõіâ êóïðèêîâà çà ëî çà 

íå ôóí ê ö і"î íóє. Íàïðèêëàä, ÷àïëі çàìіñòü її ñåê ðå òó 

 ïîñèïàþòü ñåáå ïіð’ÿ íîþ ïóä ðîþ. Òàêі ïòà õè ìà þòü ïó ä-

ðå ò êè — îñî á ëèâі äіëÿíêè øêіðè ç ãіëëÿ ñ òèì òà  ëàìêèì 

ïóõîâèì ïіð’ÿì. Âåðõіâêè öèõ ïåð ïî ñòіé íî  âіäëàìóþòüñÿ, 

óòâîðþþ÷è ïóä ðó. Ïòà õè çіñêîá ëþ þòü її òà ðîç ïî ä і"ëÿ þòü 

ïî ïіð’þ, ùîá âîíî íå íà ìî êà ëî.

Ïåëіêàíîïîäіáíі
Äî ðÿäó Ïåëіêàíîïîäіáíі âõîäÿòü 56 âèäіâ. Áà ê ëà íè 

ìåøêàþòü íà óçáåðåææі, ãíіçäÿòü ñÿ êîëîíіÿìè. Âîíè 

÷ó äî âî ïіðíà þòü, çäî áó âà þ ÷è ðèáó. Öі ïòàõè íå ìà þòü 

êóï ðè êî âîї çà ëî çè, òîìó їõíє îïå ðåí íÿ ïðî ìî êàє. Ïіñëÿ 
ïî ëþ âàí íÿ ïòà õàì äî âî äèòü ñÿ ñó øè òè éîãî, øè ðî êî ðîç-

ñòàâ ëÿ þ ÷è êðèëà. Ëþäèíà òðèâàëèé ÷àñ ïå ðå ñëіäó âà ëà 

áàêëàíіâ (46.12) òà ïåëіêàíіâ (45.9, 46.5) òіëü êè çà òå, 
ùî âîíè є ðè áîї"ä íè ìè ïòàõàìè. І çðå ø òîþ « ïåðåìîãëà»: 

ìàéæå âñі íàøі âèäè öüîãî ðÿäó çà íå ñå íî äî ×åð âî-

íîї êíèãè Óêðà ї"íè. Êîëîíії ïå ë і"êàíіâ çáå ðå ã ëè ñÿ ëèøå 

ó ×îðíî ìîðñüêîìó òà Äó íàé ñü êî ìó çàïîâіä íèêàõ.

§ 47. Âíóòðіøíÿ áóäîâà ïòàõіâ

Ñêåëåò ïòàõіâ

Пристосування до польоту вплинуло на осо б ли-
вості всіх систем органів пта хів. У  їхньому скеле ті 
поєднуються такі якості, як легкість і міц ність. 
Це зумовлено особливою будовою кі с ток — порож-
нистих, із внутрішніми роз пі р ка ми (47.1). До ске-
ле та пта хів прикріплюються мі ц ні та ви три ва лі 
м’я зи.

Шия пта ха скла да єть ся з багатьох хребців (до 25 
проти 7 у ссавців). Вони з’єд нані рухомо, але мі ц но, 
що запобігає вивихам шиї. Інші хребці з’єд на ні май-
же не ру хо мо. По пе ре кові, кри жо ві та де які хво с тові 
хре б ці, а та кож кістки та зо во го поя су зрос ли ся в 
одну ве ли ку кі с т ку — скла д ний кри ж. Це най ва ж-
ли ві ша вну т рі шня опора ту лу ба пта хів. Остан ні 
хво с то ві хре б ці та кож утво рю ють одну  кістку.

Ãëàâà 9. Ïòàõè

47.2. Ñêåëåò ãîëóáà

§ 47. Âíóòðіøíÿ áóäîâà ïòàõіâ

47.1. Áóäîâà ïòàøèíîї êі"ñ ò êè 
íà ãà äóє îïîð íі êîíñòðóê öії â 
òåõíі÷íèõ ñïîðóäàõ 47.3. Ñêåëåò êðèëà ïòàõà

46.12. Áàêëàí

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

46.11. Ïіð’ÿ êà÷îê íå  íàìîêàє 
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47.4. Òðàâíà òà âèäіëüíà 
 ñèñòå ìè ïòà õà

47.5. Äèõàëüíà ñèñòåìà 

ïòàõà

Ãëàâà 9. Ïòàõè

47.6. Ñïіâè âіäіãðàþòü âà æ ëè-

âó ðîëü ó æèòòі ïòàõіâ

Пряма кишка птахів відкривається в клоа ку, 
куди та кож виходять се чо во ди та статеві шляхи. 
Се чо во го міхура у птахів немає — накопичені від хо-
ди були б зайвою ма сою у польоті. Сеча пта хів дуже 
густа, нагадує білу кашку, виділяється  досить часто 
і неве ли кими порціями.

Äèõàëüíà òà êðî âî íî ñ íà ñèñòåìè

Окрім великої кі ль кості поживних ре чо вин, 
 птахам необхідна до с тат ня кі ль кість кис ню. 
Ефектив ність їх дихання збільшують по вітряні 
 мішки. Це ви ро с ти ди ха ль них шля хів, що містять ся 
в по ро ж ни ні тіла або все ре дині кі с ток (47.5). Під час 
вдиху до ле гень птахів (як і у наші ле ге ні) потрап-
ляє по ві т ря з ди халь них шля хів. Але, на відміну 
від інших тварин, у них під час ви ди ху через ле ге ні 
про хо дить повітря з по ві т ря них мі ш ків. Зав дяки 
цьому через легені птахів зав жди проходить сві же 
повіт ря.

У тому місці, де трахея поділяється на два брон хи 
(дихальні шляхі, що ведуть до легень та повіт ряних 
мішків), розташований дуже ва ж ли вий для птахів 
голосовий апарат (47.6). При про хо дженні по ві т ря 
че рез го ло со вий апарат в ньо му ко ли ва ють ся осо б-
ливі перетинки, які при цьому видають звуки.

Висока активність та політ птахів були б немож-
ливі без підтри му ван ня високої сталої тем пера тури 
тіла. Те п ло кро в ність птахів потребує ефе к ти в но го 
за без пе чен ня тканин киснем.  Велике та мале кола 
кро во обі гу у них повністю  розді лені, чотирика мер-
не серце скла дається з двох шлуноч ків і двох перед-
сердь. Від нього від хо дять лише дві су ди ни (47.7, 
по рі в няй те з 43.10): ле ге не ва ар те рія несе ве но з ну 
кров від пра во го шлуночка до ле гень, а пра ва дуга 
ао р ти — ар те рі а ль ну кров усім  іншим органам.

Íåðâîâà ñèñòåìà òà ïîâåäіíêà ïòàõіâ

Головний мозок птахів (47.8) відзначається 
вели кими розмірами півкуль та центру ке ру ван ня 
ру ха ми — мозочка, що дуже важливо для  польоту. 
З ор га нів чуття у птахів краще за інші роз ви нені 
ор га ни зору та слуху. Поведінка пта хів є  од нією з 
най с к лад н і ших у тва рин но му сві ті. Бі ль шість її 
про явів зумовлена складними інстинк тами, але ва-
ж ли ву роль відіграють також  умо в ні ре ф ле к си.

Деякі птахи здатні застосовувати знаряддя. Так, 
аф ри кан сь кий сте р в’я т ник по люб ляє ласу вати 
яй ця ми страусів. Розбити яйце дзьо бом хижак не 
в змо зі — не вистачає сил. Він роз ко лює міцну шка-
ралупу, прицільно кидаючи в яйце ка мінь (47.9)!

Во ро нові пта хи вміють рахувати десь до 10. Стве-
р джу ва ти це мо ж на, зо к ре ма, на підставі  таких 
спо сте ре жень: ворони ро зу мі ють, що коли в бу ди нок 
увійшло ві сім мис ливців, а вийшло з ньо го сім, то 
там ще хтось за лишився і на бли жа ти ся до цьо го 
місця не без пе ч но!

 Головне в параграфі
1. Усі системи органів птахів полегшені, що по в’я-
за не з пристосу ванням до польоту.
2. Характерною особливістю літаючих птахів є кіль 
на груднині, до якого прикріплюються вели кі грудні 
м’язи.
3. Завдяки повітряним мішкам газообмін у ле ге-
нях птахів відбу ваєть ся як при вдиху, так і при 
ви диху.
4. Птахи є теплокровними тваринами і мають 
чо ти ри ка ме р не сер це та по вні с тю розділені кола 
кро во обі гу.

 Головні по нят тя: кіль груднини; повітряні міш-
ки; чо ти ри ка ме р не серце.

 Тест-контроль
1. Íàéðóõîìіøå ó ïòàõіâ ç’єäíàíі õðåáöі: à) ãðóäíі; á) ïî-

ïå ðå êî âі òà ãðóäíі; â) øèéíі òà ïî ïå ðå êîâі; ã) øèé íі; 
ä) õâîñòîâі.
2. Ó ïòàõіâ âіäñóòíі: à) ëåãåíі; á) çóáè; â) íèðêè; ã) ïå÷іí-
êà; ä) ñå ÷î âèé ìіõóð; å) ñòðà âî õіä.

3. Ãàçîîáìіí ó ëåãåíÿõ ïòàõіâ âіäáóâàєòüñÿ: à) òіëüêè 
ïðè âäèõó; á) òіëüêè ïðè âèäèõó; â) ïðè âäèõó é âèäèõó; 

ã) ó ïðîìіæêàõ ìіæ âäèõîì і"âèäèõîì.

4. Øëóíîê ïòàõіâ ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ âіääіëіâ: à) ïî-

ðè ñ òèé; á) çà ëî çè ñ òèé; â) êî ðіí íèé; ã) ì’ÿçîâèé; ä) 

ñêî ðî ÷ó âà ëü íèé.

 Завдання
5. ßêі ôóíêöії ó ïòàõіâ âèêîíóþòü ïîâіòðÿíі ìіøêè?

6. Ñåðåä ïòàõіâ íåìàє ïîâíіñòþ òðàâîїäíèõ òâàðèí. Îä íàê âåëèêó ÷àñòèíó â ðàöіîíі 
 äåÿêèõ ìàëîëіòàþ ÷èõ ïòàõіâ (íàïðèêëàä, ãî à öè íà) ñêëàäàє ëè ñ òÿ äå ðåâ àáî ÷à ãàð íèêіâ. 
ßê öå ìîæíà ïîÿñíèòè?

7. ×îìó âîëî íåäîðîçâèíåíå â õèæèõ òà êîìàõîїäíèõ ïòàõіâ?
8. Áіæó÷è íàì âàæêî íàâіòü ðîçìîâëÿòè. ßê æå ñïіâàє æàéâîðîíîê, çà âè ñà þ ÷è âèñîêî 

â íåáі?

47.8. Ãîëîâíèé ìîçîê ãóñÿ 

(ïî ðі"â íÿé òå ç ìàë. 38.8 òà 

38.9!)

47.9. Ñòåðâ’ÿòíèê ðîç êî ëþє 
êàìåíåì ÿéöå ñòðàóñà

47.7. Ñõåìà áóäîâè 

 êðîâîíîñíîї ñèñòåìè ïòà õіâ
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 Спробуйте відповісти
9. Óñі ïòàõè ïîâ’ÿçàíі іç çåìëåþ: íà íіé (íà ґðóíòі, äå ðå âàõ òîùî) âîíè âèðîùó þòü 

ïî òîì ñ ò âî, æè â ëÿòü ñÿ, ñïëÿòü. Íàéìåíøå ïîâ’ÿçàíі іç çåìëåþ ñòðèæі: æè â ëÿòü ñÿ âîíè 

êî ìà õà ìè, ÿêèõ ëî â ëÿòü ó ïîâіòðі, ñïàòè ìîæóòü ó íåáі, ïіä ÷àñ ëüîòó. Ñïðî áóé òå «âè-

íàé òè» (óÿâèòè) ïòàõà, ÿêèé ïîâíіñòþ ðîçіðâàâ çâ’ÿ çîê іç çåìëåþ і íі"êî ëè íå ñіäàє íà 
íåї. ßêèìè ìàþòü áóòè æèòòєâі ñè ñ òå ìè òàêîї òâàðèíè?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà № 12. Áóäîâà ñêåëåòà ïòàõіâ
Ìåòà: îçíàéîìèòèñÿ ç îñîáëèâîñòÿìè ñêåëåòà ïòàõіâ òà éîãî ïðèñòîñóâàííÿìè äî ïî ëüî òó.

Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè: òàáëèöі, ñêåëåòè ïòàõіâ.
Õіä ðîáîòè. Ðîçäèâіòüñÿ ñêåëåò ïòàõà. Çíàéäіòü éîãî ãî ëî âíі ÷àñòèíè òà íàçâіòü їõ. Ïî ðі"â íÿé òå 

õðåáöі, ùî íàëåæàòü äî ðіçíèõ âіääіëіâ õðåáòà. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó ïåðåäíіõ òà çà ä íіõ 
êі"í öі"âîê. Ñõåìàòè÷íî çàìàëþéòå ñêåëåò, çðîáіòü âіä ïî âіäíі ïіä ïè ñè. Âèçíà÷òå, ÿêèõ çìіí 
çà çíàâ ñêåëåò ïòàõіâ ó çâ’ÿ ç êó ç їõ ïðèñòîñóâàííÿì äî ïîëüî òó.

Ïòàøèíі іíêóáàòîðè

Ñìіòòєâі êóðè, ïîøèðåíі â Àâñòðàëії òà ó Íîâіé Ãâі-
íåї, íå íàñèäæóþòü ÿéöÿ, à âè âî äÿòü ñâîїõ ïòàøå íÿò 

â іíêóáàòîðàõ! Ñà ì êà âіä êëà äàє ÿéöÿ â òå ï ëèé ґðóíò 

— íà ãðі"òèé ñî í öåì ïі"ñîê, ãíè þ ÷å ëèñòÿ àáî íàâіòü ó 
òå ï ëèé ïîïіë âóëêàíó. Íà öüî ìó її òóðáîòà ïðî ïîòîì-

ñòâî çàêіí÷óєòüñÿ. Ñà ìåöü áóäóє áіëÿ êëàä êè іíêóáàòîð 

— ïà ãîðá äі"à ìå ò ðîì äî 15 ì òà 4,5–6 ì çà ââè ø êè. 

Çàëåæ íî âіä òå ì ïå ðà òó ðè âіí çáі"ëü øóє ÷è çìåíøóє 
ïà ãîðá. Ãî òîâі äî ñà ìî ñòіé íî ãî æèò òÿ ïòà øå íÿ òà ïðî-

ðè âà þòü õіä íà çîâíі.

Ïåðíàòі ìèòöі
Ñàìöі êóðіííèêіâ (òðî ïі"÷ íі ïòàõè ðÿäó Ãî ðîá öå-

ïîäіáíі) áóäóþòü ðè òó à ëü íі ìàé äà í ÷è êè (47.10). Âîíè 

ïðè êðà øà þòü їõ ÷å ðå ïàø êà ìè, êà ì і"í öÿ ìè, ÿãî äà ìè òà 

êâіòêàìè, ÿêі ÷àñ âіä ÷àñó çàìіíþþòü íà ñâіæі. Іíøі âèäè 

ñïî ðóä æó þòü íà ìàéäàí÷èêàõ êóðіíöі äî 50 ñì çàâ âèø-

êè ç ãіëî ÷îê àáî ñòåáëèí. Êîæåí ñà ìåöü îõî ðî íÿє ñâіé 
ìàé äà í ÷èê, ÷å êà þ ÷è íà ñàìêó. Áіëÿ ìàé äàí ÷è êà âіäáó-

âà þòü ñÿ øëþáíі іãðè òà ïà ðó âàí íÿ; ïіñëÿ öüî ãî ñàìêà 

áóäóє ãíі"ç äî â іíøîìó ìіñöі.

§ 48. Ðîçìíîæåííÿ ïòàõіâ

Øëþáíå âáðàííÿ ïòàõіâ

Перед періодом розмноження пта хи ли ня ють, 
у них з’яв ляєть ся шлю б не вбран ня. У багатьох ви дів 
при цьому спостерігається ста те вий ди мор фізм у за-
барвленні (48.1). Щоб ви ве с ти пта ше нят, ва ж ли во 
бути не по м і т ним на гні з ді, тому той із ба ть ків, хто 
дог ля дає по то м ків, часто має за хи с не за бар в лен ня. 
При ут во ренні пари саме він ви би рає ста те во го парт-

47.10. Êóðіííèê ôàðáóє 
ñâîþ ñïî ðó äó ñîêîì ÿãіä

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!
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48.1. Ñàìåöü òà ñàìêà ìàí-

äà  ðèíêè

§ 48. Ðîçìíîæåííÿ ïòàõіâ

48.4. Áó äî âà ÿéöÿ 

(âèä  çâåð õó)

48.3. Åòàïè ïðîõîäæåííÿ 

ÿéöÿ ïòà õà ÿéöåïðîâîäîì

48.2. Øëþáíèé ðèòóàë â îëó-

øі (ðÿä Ïå ëè êà íî ïî äіáíі)

нера, через що іншому з ба ть ків  потрібне яс к ра ве 
вбран ня. У бі ль шо с ті видів пта ше нят до гля дає сам-
ка, але в де яких — са мець. У птахів, що утворюють 
по стій ні пари, від мін ності в забарв ленні ба ть ків 
ви ра же ні слабо або від су т ні (жу равлі, ле беді, гуси, 
дя т ли, ба га то горобцепо діб них).

Шлюбна по ве ді н ка ви яв ля єть ся в різно ма н і т них 
ритуалах — танцях (48.2) або бійках. У ба га тьох 
пта хів вони являють собою захоплююче видовище.

Ðîç âè òîê ÿéöÿ

Усі пта хи відкла да ють яйця. Зап л і д нен ня в них 
вну т рі шнє. Чоловічі ста те ві органи представ лені пар-
ни ми сім’я ни ка ми, жі но чі — одним яє ч ни ком. Від-
сутність другого яєчника змен ши ла вагу  птахів.

Під час розмноження яєчник нагадує вино градне 
ґроно, «ягоди» яко го — великі  яйцеклітини. Ко жен 
з нас добре знає пта ши ну яй це клі ти ну — жо в ток 
яйця. Дозріла яй це клі ти на по трап ляє до яй цеп ро-
во ду через широку лійку (48.3). Заплід нення відбу-
ваєть ся у верхньому відділі яй це про во ду. За ро док 
по чи нає свій розвиток з не ве ли ко го за ро д ко во го 
дис ка на по верхні жовтка. Решта жовтка — запас 
по жи в них речовин.

Під час руху жовтка  яйцепроводом на ньо го 
 нашаровується білок — запас води та по жив них ре-
чо вин. Потім яйце «одя гаєть ся» у дві тонкі підшка-
ра лу пові обо ло н ки та тверду вапняну шка ра лу пу 
(48.4). Для по бу до ви шка ра лу пи потрібен кальцій, 
який над хо дить із кісток самки. Шка ра лу па може 
бути бі лою або мати за хи с не  забарвлення.

Шкаралупа здається крихкою, але спро буй те 
роз да ви ти яйце, стиснувши його ру кою! Це зовсім 
не ле г ко. За кру г ле не скле п і н ня шка ра лу пи пе ре-
роз по ді ляє зо в ні ш ній тиск, обер і га ю чи яйце від 
уш код жень. Зовнішній шар шкаралупи захищає 
яйце від ін фе к цій.

Жовток прикріплений до шкаралупи особ ли-
вими білковими канатиками (48.4). За будь-яко го 
по ло жен ня яйця жовток по ве р та єть ся за ро д ко вим 
дис ком до го ри — ближ че до ба ть ків сь ко го тепла. 
Оскіль ки пір’я по га но про во дить тепло, на черевно-
му боці пта ха, який на си джує кладку,  утво рюєть ся 
на сид на пляма. У цьому місці пух та  пір’я ви па да-
ють, а кровообіг по ліпшується. Саме на сид ною пля-
мою пта хи й «сідають» на яйця, що від кла да ють ся 
у гніз до або просто на землю.
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48.5. Âèëóïëþâàííÿ  ïòà øå-

íÿòè

§ 48. Ðîçìíîæåííÿ ïòàõіâ

48.11. Ïåðåïåëè

48.10. Ïàðà ñіðèõ êóðіïîê

48.9. Ãëóõàð ïіä ÷àñ òî êó âàí-

íÿ. Öüîãî ïòàõà  çàíåñåíî äî 

×åðâîíîї êíèãè Óêðà ї"íè

48.8. Ñàìåöü òåòåðóêà, ùî 

òîêóє

Підшкаралупові оболонки на тупому кінці яйця 
розшаровуються, утворюючи по вітря ну камеру. У яй-
ці зародок дихає крізь пори шка ралупи. За кілька 
годин до ви луп лен ня пта шеня розриває внут р і ш ню 
оболонку по вітря ної камери і по чи нає ди ха ти ле-
генями. На його  дзьобі є особливий  виріст, що зго дом 
зни кає, — яй це вий зуб (48.5). Ним, не мов кон се р в-
ним но жем, пта ше ня роз криває  шкаралупу.

Âèãîäîâóâàííÿ ïòàøåíÿò

Вигодовування потомства — одне з най скла д-
ні ших завдань, що стоять перед птахами. Ба ть ки 
мо жуть приносити корм пташенятам до 900 ра  зів на 
добу маленькими порціями, як, на при клад,  великі 
синиці, або 2–3 рази, але багато, як це  роблять ве-
ли кі хижаки.

Територія, з якої збирається корм,  охороняється 
від ін ших осо бин цьо го ж виду. У різних птахів ці те-
риторії мають різний розмір — від кі ль кох  десятків 
ква д ра т них ме т рів у дрі б них го ро бце по ді б них до 
де ся т ків ква д ра т них кі ло ме т рів у  хижих пта хів.

У зерноїдних та комахоїдних птахів самка най-
ча с ті ше по чинає на си джу ван ня, лише від кла в ши 
остан нє яйце. Пташенята при цьому ви лу п лю ють ся 
од но ча с но. У хи жих та рибоїдних птахів наси д жу -
вання по чи на єть ся після першого яйця. Тому у цих 
ви дів перше пта ше ня буває набагато до ро с лі шим та 
си ль ні шим від інших. Коли корму до ста т ньо, це не 
має істо т ньо го значення, але якщо його не ви ста чає, 
ба ть ки го ду ють тіль ки перших пта ше нят, а решта 
гине.

За особливостями розвитку потомства пта хів 
 поділяють на дві групи (48.6). У ви вод ко вих  птахів 
яйця відносно великі, довго насиджуються, але з них 
з’являються опушені пташенята, що вже не за ба ром 
можуть супроводжувати батьків. Вони самі шу ка-
ють собі корм і ховають ся в разі небезпеки. До цієї 
групи належать стра уси, кури, ка ч ки,  кулики та 
деякі інші птахи.

Яйця нагніздних птахів (наприк лад, го роб  -
цеподібних та со ко ло по д і б них) відносно дрібні, 
а строк насиджування — короткий. Пташенята ви-
луп лю ють ся го ли ми, незрячими, безперими. Вони 
по вністю за ле жать від бать к і всь кої оп і ки.  Батьки 
го ду ють їх, зігріва ють, за хи ща ють від  не безпеки і 
на віть ви но сять із гні з да послід! Гнізда у на гні з д них 
птахів улаш то вані на ба га то краще, ніж у ви вод ко-

вих. Як пра ви ло, у на гні з д них пта хів про по том ство 
пік лу ють ся і самець і самка.

Деякі з птахів підкидають яйця в чужі гнізда. 
Це явище здобуло назву гні з до во го паразитизму. 
Ві до мо близько 80 видів таких птахів. Один з них, 
зви чай на зозуля, мешкає в Україні.

Êóðîïîäіáíі òà Ãóñåïîäіáíі

Типові виводкові птахи належать до рядів 
 Куроподібні (близько 270 видів) та Гу се подібні 
(близь ко 150 видів). Поширені вони на всіх ма-
териках, окрім Ан та р к ти ди. Більшість свійських 
птахів  належить до цих рядів, що по  в’язане з їх ньою 
 плодючістю та ле г кі с тю вигодовування пта ше нят. 

Свійські кури походять від банків ських курей, 
які й тепер мешкають у лісах Індії (48.7). Задля 
м’яса та яєць лю ди на вивела багато порід курей. 
Нині існують птахоферми з ав то ма ти зо ва ним 
утри му ван ням таких птахів. Не су ч ки жи вуть у 
клі т ках, ніко ли не ви хо дя чи з них. Один кон ве єр 
по дає їм їжу та воду, дру гий — ви но сить продукти 
жит тє ді я ль но с ті, тре тій — зби рає яйця. Сьо го дні 
свій сь ка ку р ка — най по ши ре ні ший у світі птах.

Куроподібні оселяються в чагарниках, густій 
траві та в лісах. Звичайно вони здатні швидко злі-
та ти, але не при сто со вані до три ва лих пе ре льо тів. 
Живлять ся переважно рос лин ною їжею.

У лісах на півночі України поширені тете рук 
(48.8) і глухар (48.9). Степи та поля нашої кра ї ни 
населяють сіра куріпка (48.10) і пе ре пел (48.11). 
Усі вони потерпають від мисливців і бра ко нь є рів, 
а куріпка та пе ре пел — ще й від от рує н ня отруто хі мі-
катами. Ги нуть ці птахи і при збиранні  вро жаю.

У жнива та косовицю вкрай важливо, щоб тва ри-
ни, які меш ка ють у траві, не потрапляли під ножі 
ком бай на. Ско ше ні ділянки полів ля кають тва рин, 
і вони на ма га ють ся сховатись у траві. Коли поле ко-
сять від кра їв до центра, комбайн збирає усіх його 
мешканців на остан ньо му тра в’я но му ост рівці, де 
вони й ги нуть (48.12). Щоб цього не ста ло ся, коси ти 
тре ба «в розгін» — від центра поля до країв або від 
од но го краю до іншо го (ще кра ще — у напрямку до 
лісос му ги).

Гусеподібні мешкають біля води. Усі пред ста в-
ни ки ряду добре пла ва ють,  заг р і ба ю чи воду  лапами 
зі шкі ря с тою пе ре ти н кою між пальцями, а де які 
і глибоко пірна ють. Во ни чудово лі та ють, але по ві ль но 
пере су вають ся су хо до лом.

48.6. Âè âî ä êîâі òà íà ãíіçäíі 
ïòà øå íÿ òà

48.7. Ñâіéñüêà êóðêà òà її 
äè êèé ðî äè÷ — áàíêіâñüêà 
 êóð êà
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3. Äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè çàíåñåíî: à) ïåðåïåëà; á) êðè æ íÿ; â) ãëóõàðÿ; ã) òå òå ðó-

êà.

4. Ñâіéñüêà êóðêà ïіøëà âіä: à) òåòåðóêà; á) ãëóõàðÿ; â) ñìіòòєâîї êóðêè; ã) áàí ê і"âñü êîї 
êóðêè; ä) ïіâíÿ.

 Завдання
5. Íàâіùî ïîòðіáíі ïòàõàì øëþáíі ðèòóàëè?

6. ×îìó ÿéöÿ ç âèìèòîþ øêàðàëóïîþ øâèäøå ïñó þòü ñÿ?

7. ×îìó ãíіçäà â íàãíіçäíèõ ïòàõіâ, ÿê ïðàâèëî, êðàùå âëàøòîâàíі, íіæ ó âè âîä êî âèõ?

8. Ïîðіâíÿéòå ñâіéñüêèõ êóðêó òà êà÷êó. ×èì âîíè ðі"ç íÿòü ñÿ îäíå âіä îäíîãî? ×îìó?

 Спробуйте відповісти
9. Çàïðîïîíóéòå ìîæëèâі ñïîñîáè ðÿòóâàííÿ òâàðèí âіä çà ãè áåëі ïіä ÷àñ ñіëü ñü êî ãî ñ-

ïî äàð ñü êèõ ðîáіò.

Ïðèéîìíі áàòüêè çîçóëåíÿò

Çîçóëі ïіäêèäàþòü ÿéöÿ â ãíіçäà ðіçíèõ õàçÿїâ — ñëà â-

îê, âіëüøàíîê, ùåâðèêіâ, ñîëîâ’їâ òîùî. Ó öèõ  âèäіâ ÿéöÿ 
ìà þòü ðіçíå çà áà ð â ëåí íÿ, і çîçóëі â êî æ íî ìó  âèïàäêó 

âіä ïî âі"ä íî «çàáàðâëþþòü» і ñâîї ÿéöÿ! Ïðè  öüîìó âîíè 

îáèðàþòü õàçÿїíà òîãî âèäó, ó ãíіçäі ÿêîãî âèëóïèëèñÿ 

ñàìі. ßê ñàìå çîçóëі «ïіäðîá ëÿþòü» çàáàðâ ëåííÿ ÿєöü, 
äîñі íå ç’ÿñîâàíî.

Çîçóëÿ ïіäêèäàє äî îäíîãî ãíіçäà òіëüêè îäíå ÿéöå. 

Çî çó ëå íÿ âè ëó ï ëþ єòü ñÿ ðà íі"øå «íàçâàíèõ áðàòіâ», ùîá 

âè êè íó òè їõ іç ãíіçäà (48.15). Âіäòåïåð «íàçâàíі áà òü êè» 

ãî äó âà òè ìóòü òіëüêè ñâîãî ïіäêèäüêà, ÿêèé âèðîñòå áі"ëü-
øèì âіä íèõ ñàìèõ.

Çîçóëÿ çàâäàє øêîäè ïòàõàì-õà çÿ ÿì, àëå íå çàãðî-

æóє їõíüîìó іñíó âàí íþ. Ðîêàìè ëіñîâі ïòàõè âè ãî äî-

âó þòü ïå â íó ÷àñòèíó ïòàøåíÿò-ïàðàçèòіâ, àëå çàâäÿêè 

âèñîêіé ïëî äþ ÷î ñ òі íå çìåíøóþòü ïðè öüîìó ñâîþ 

 ÷èñåëüíіñòü.

Êîëîíії

ßêùî ìіñöü, ïðèäàòíèõ äî ãíіçäóâàííÿ, ìàëî, ïòà õè 

ìî æóòü ñåëèòè  ñÿ êî ëî íі"ÿ ìè і ñïіëüíî êîðèñòóâàòèñÿ 

ãíі"ç äî âîþ òå ðè òî ðі"єþ. Íàé áіëüøі êî ëîíії — ïòà øè íі 
áà çà ðè âëàøòîâó þòü ìîðñüêі ïòà õè (48.16). Íà îä íî ìó 

êâà ä ðà ò íî ìó ìåòðі òóò ìîæíà ïîáà÷èòè ÷îòèðè ãíіç äà. 

Äå ñÿ ò êè ìі"ëü éî íіâ áà ê ëà íіâ òà іíøèõ ïòà õіâ ãíі"ç äÿòü ñÿ 

íà Çàõіäíîìó óç áå ðåææі Ïåðó â Ïіâ äåí íіé Àìå ðèöі. 
Áà ãà òèé íà ôîñôîð òà àçîò ïòà øè íèé ïîñëіä íà êî-

ïè ÷ó âà â ñÿ â öèõ ìіñöÿõ ðî êà ìè. Òàê âè íè ê ëî âі"äî ìå 

äî á ðè âî — ãó à íî. Íàä çâè ÷àé íà öіí íіñòü îòèõ «ôàá ðèê 

äî á ðè âà» áóëà âіäîìà ùå òèñÿ ÷ó ðî êіâ òîìó, і"â Ïå ðó 

іí äі"à í öі іíêè âçÿ ëè ïòàõіâ ïіä îñî á ëè âó îõî ðî íó. Єâðî-

ïåéöі-êî ëî íі"çà òî ðè òàê ïî-õè æà öü êè çáè ðà ëè ãó à íî, 

ùî çíà÷íî çìåíøèëè éîãî çà ïà ñè. Íèíі äіþòü çà êî íè, 

çà ÿêè ìè äî áó âàí íÿ ãó à íî çà ðіê ìàє íå ïå ðå âè ùó âà òè 

éîãî ðі"÷ íèé «ïðè ðіñò».

§ 48. Ðîçìíîæåííÿ ïòàõіâÃëàâà 9. Ïòàõè

В Україні на гніздовищах та прольоті тра п ля-
ють ся понад 20 видів гу се по д і б них: ка чок, гу сей та 
ле бе дів. Зо бра же ний на по чатку цієї гла ви кри жень 
часто осе ля єть ся навіть у великих мі с тах. На гні з до-
ви щах зустрічається ле бідь-ши пун (48.6, угорі), а 
на про льо тах та зи мі в лях — його пів ні ч ний ро дич, 
ле бідь-кликун. У ши пу на шия ви гну та «двій кою», 
дзьоб червоний, у кли ку на шия пря ма, дзьоб жо в тий 
або чорний.

Колишня назва гу се по ді б них — пла с ти н ча с то-
дзьо бі. Таку назву вони здо бу ли через поперечні 
ро гові ви ро с ти, яки ми у бі ль шості цих птахів вкри-
ті краї дзьо ба. У ри бо їд них качок кро ха лів (48.13) 
ви ро с ти пе ре тво ри ли ся на зубці, призначені для 
утримування здобичі (48.14). У бі ль шості качок 
вони дрі б ні і при сто со ва ні до від ці джу ван ня  корму з 
води, у гу сей — кру п ні ші й роз та шо вані рі д ше, ніж у 
ка чок. Та ки ми пла стинами зру ч но ску ба ти траву.

Більшість куроподібних та гу се по д і б них є об’єк -
тами мис ливсь ко го про ми с лу. 

 Головне в параграфі
1. Усі птахи відкладають яйця. Під час руху яй це-
клі ти ни (жов т ка яйця) яй це про во дом спе ці а ль ні 
за ло зи огортають її білковим ша ром, ут во рю ють 
під шка ра лу по ві оболонки та шкаралупу.
2. У виводкових птахів пташенята одразу жи в лять-

ся та пересуваються са мо стійно, а в на гні з д них досить тривалий час по вні с тю 
залежать від ба ть ків.
3. До рядів Куроподібні та Гусеподібні належать ба га то свійських птахів.

 Го ло вні поняття: жовток; білок; шкаралупа; ви во д ко ві та нагніздні пта хи.

 Тест-контроль
1.  ßéöåâèé çóá: à) ïåðåòâîðþєòüñÿ íà «ãà÷îê» íà êіíöі äçüîáà õèæèõ ïòàõіâ; á) ïåðåòâî-

ðþєòüñÿ íà ïëàñòèíêè ïî êðàÿõ äçüîáà â ãóñåïîäіáíèõ; â) ïîäîâæóє äçüîá ó äÿòëіâ; 
ã) çíèêàє ïіñëÿ âèëóïëåííÿ ó âñіõ ïòàõіâ.
2. Ïòàøåíÿòà íàãíіçäíèõ ïòàõіâ: à) íàðîäæóþòüñÿ ãî ëè ìè, áåç ïіð’ÿ òà ïóõó; á) ìåíøå 

íіæ çà äåíü ñòàþòü çäàòíèìè ñàìîñòіéíî øóêàòè ñîáі ïîæèâó; â) íà ðîä æó þòü ñÿ  ñëіïèìè; 

ã) íà ðî äæó þòü ñÿ íіìèìè; ä) ó ïåðøі ÷àñè æèòòÿ íå çäàòíі ñàìîñòіéíî ïіäòðè ìó âà òè ñòàëó 

òå ì ïå ðà òó ðó òіëà; å) ó ðàçі íå áåç ïå êè ñà ìî ñòіéíî õî âà þòü ñÿ.

48.12. Âèáіð ïðàâèëüíîãî 

ñïî ñî áó êîñіííÿ çáåðіãàє 
æèòòÿ ìåø êàí öÿì ïîëіâ і 
ëóê

48.14. Äçüîáîì êðî õà ëÿ 

çðó÷ íî õà ïà òè ðèáó, à äçüî-

áîì êà ÷ êè — âіä öі"äæó âà òè 

äðіá íèé êîðì

48.13. Êðîõàëü Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

48.16. Íà ïòà øè íèõ áà çà ðàõ 

ñêóï ÷óєòü ñÿ áåçëі÷ ïòàõіâ 

48.15. Çîçóëåíÿ âèêèäàє 
ç ãíі"ç äà ÿéöå õàçÿїâ (âãîðі); 
ëі"ñî âà òè íі"â êà ãî äóє çî çó-

ëåíÿ (óíè çó)
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49.4. Êіëüöþâàííÿ ïòàõà. ßêùî 
äî âàøèõ ðóê ïî òðà ïèòü îêіëü-
öüîâàíèé ïòàõ àáî  êіëüöå, 
 ïîâіäîìòå ïðî öå Öåíòð êі-
ëü öþ âàí íÿ (01030, ì. Êèїâ, 
âóë. Á. Õìåëü íèöüêîãî, 15, 
Іí ñòè  òóò çîî ëîãії). Âіäіøëіòü 
çà öієþ àäðåñîþ êі"ëü öå àáî 
ïå ðå ïè ñà íі íàïèñè íà íüî-
ìó. Óêàæіòü ìіñ öå òà äàòó 
 çíàõіäêè

49.5. Ïðîëіòíі øëÿõè òà 

ìі"ñ öÿ ñêó ï ÷åí íÿ ïòà õіâ â 

 Óêðàїíі

49.6. Êàðòèíà íіìåöüêîãî 

õóäîæíèêà XVI ñò. Ëóêàñà 

Êðà íà õà, íà ÿêіé  çîáðàæåíî 

ìè ñ ëèâñüêі òðî ôåї"— îìå-

ëþ õіâ

49.8. Õèæі ïòàõè îá ìåæóþòü 

÷è ñåëüíіñòü ãðè çóíіâ

49.2. Îìåëþõ — ïðåä ñòà â-
íèê êî ÷î âèõ ïòàõіâ

49.1. Ãîðîáöі òà ñèíèöі 
— îñіäëі ïòàõè

49.3. Ëåëåêè ëåòÿòü êëè íîì

49.7. Êàíþê ïîáà÷èâ çäî áè÷

§ 49. Ìіãðàöії òà îõîðîíà ïòà õіâ

 Ìіãðàöії ïòàõіâ

Освоївши повітря, пта хи дістали змогу вільно ру ха-
ти ся пла не тою. Лише високі гори та мор сь кі  простори 
мо жуть за ва жа ти їхнім міграціям (пе ре льо там). Пта-
хи мі г ру ють, щоб уникну ти го ло ду ван ня. Пір’я до б ре 
збе рі гає те п ло, і пта хи хо лод них країн відліта ють на 
зиму не в «те п лі», а в «ситі» краї! Сиг налом до початку 
зимової міграції для  птахів зви чай но є скорочення 
світлового дня  восени.

Осідлі птахи не відлітають на зиму, бо здатні 
знаходити собі корм і взимку. Це го робці, во ро ни, 
си ни ці та деякі інші (49.1). Ча с то вони при літа ють 
взи м ку до населених пун к тів, де теп л і ше і легше 
знайти їжу. Кочові пта хи з на стан ням холодів від лі-
та ють у по шу ках поживи за кі ль ка со тень кіло метрів 
на пів день. У нас та ки ми пта хами є оме лю хи (49.2) 
та снігурі. Пе ре лі т ні пта хи ма н д ру ють на тисячі 
кіло метрів (49.3). Наприклад, білі ле ле ки з Укра ї ни 
зи му ють у Цен т ральній Аф риці, а  чимало во до пла в-
них пта хів — на уз бе реж жях Чор но го та Се ред зем-
но го мо рів. По ляр ний кря чок, який гніз диться в 
Арк тиці, від лі тає на зиму до берегів Ан тар к ти ди, 
здійсню ю чи щорічну на вко лос в і т ню по до рож.

Як птахи не збиваються з путі?
Під час пе ре льо тів птахи орі є н ту ють ся пе реваж но 

по небесних світи лах. Вони здатні від чу ва ти  маг нітне 
поле Землі. Користують ся пе р на ті мандрів ники й 
на зе м ни ми орі є н ти ра ми: ру с ла ми рік,  горами, мо-
ря ми тощо.

Є птахи (зокрема, деякі соколоподібні), які пере-
літають по оди нці, але бі ль шість мігрують  зграя ми. 
Зграя ва та ж ка не має, та багато видів (гу се по ді б ні, 
ле ле ко по ді б ні) летять  у пев но му по ряд ку, ви ши ку-
ю чись кли ном або лінією (49.3). Пта хи, що по черзі 
ле тять по переду, ча с т ко во до ла ють опір по ві т ря для 
всієї зграї.

З метою вивчення перельотів птахів кільцю ють, 
чі п ля ю чи їм на ногу металеве кільце (49.4). Якщо 
такого птаха спіймають удру ге, мож на буде про слі-
д ку ва ти від стань, яку він по до лав за ми ну лий час. 
Кільцю ван ня до по ма гає вивчати й інші осо б ли вості 
життя пернатих.

Існують пролітні шляхи (49.5), якими про лі тає 
багато птахів. На них є зручні місця, де тисячі 
їх збираються для пе ре по чин ку або на зимівлю.  Най-

більші ску п чен ня птахів в Ук раїні  знаходяться на 
уз бе реж жях Чор но го та Азовсь ко го мо рів. На двох 
таких те ри то р і ях ство ре но Чо р но мор сь кий та Ду най-
сь кий заповідники.

Час перельотів є традиційним часом полю вання 
на птахів. Птахи, що ві д’ї ли ся влітку, — привабли ва 
здобич для мисливців. У нашій країні по лю ють на 
гу сей, ка чок, пе ре пе лів, ку ликів, фа за нів, го лу бів 
та па с тушків. Полюван ня на за не се ні до Чер воної 
книги Укра ї ни види за бо ро не но. На жаль, у деяких 
кра ї нах по люють навіть на дрі б них пта хів, на при-
клад, в Італії та Марокко — на со лов’їв, вільша нок 
та оме лю хів (49.6). Місцеві мисливці при но сять 
до до му де сят ки кри х і т них  тушок.

Õèæі ïòàõè

Ряди Со ко ло подібні (290 видів) та Совоподібні 
(144 види) об’єднують хижих птахів. Со ко ло по-
дібні зви чай но шу ка ють здо бич засвітла, а со во по-
дібні —вночі. Зовні ці дві гру пи схожі, але вони не 
є бли зь ко с по рі д не ни ми. Їхня подібність ви никла 
че рез од на ко вий ха ра к тер жив лення —  хижацтво. 
І ті, й інші ма ють за гну тий дзьоб та кігті на лапах 
(49.7). У пред став ників обох рядів добре розвине ний 
зір, а в совоподібних — також слух.

Ще кілька десятиліть тому тварин штучно поді-
ля ли на «ко рис них» та «шкідли вих». Хижі пта хи 
зви чай но потрапляли до «шкідливих». Наслід ком 
та ко го ста в лен ня стало те, що більшість хи жих пта-
хів на шої краї ни довелося занести до Чер во ної кни-
ги. Се ред них орли, гри фи, со ко ли, сови та сичі.

Насправді хижаки зберігають для нас уро жай, 
 поїдаючи тварин, які живляться на по лях (49.8). 
Пев на річ, іноді вони можуть на па с ти на свій сь ко го 
птаха. Але завжди можна знай ти спосіб від на ди ти 
хи жа ка від подвір’я, не вбиваючи його (на при клад, 
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 Головне в параграфі
1. Перелітні птахи здійснюють сезонні міграції на 
відстань у тисячі та де ся т ки тисяч кілометрів.
2. Знайшовши окільцьованого птаха або кільце, слід 
повідомити про це в Ін сти тут зоології у м. Ки є ві.
3. Представники ряду Соколоподібні є хижаками 
або харчуються па дал лю.
4. До ряду Совоподібні належать нічні хижі пта хи. 
Риси їхньої схожості із со ко ло по ді б ни ми по в’я за ні 
з подібним способом життя.

 Головні поняття: міграції; осідлі, кочові та пе ре лі т ні птахи.

 Тест-контроль
1. Äî ïåðåëіòíèõ ïòàõіâ íàëåæàòü: à) ãîðîáåöü; á) áі"ëèé ëåëåêà; â) ñíіãóð; ã) âî ðî íà; 

ä) âіëüøàíêà; å) ñè íè öÿ; æ) îìåëþõ; ç) ãðàê; è) ïî ëÿð íèé êðÿ ÷îê; ê) ñî ëî âåé.

2. Äëÿ ïåðåëіòíèõ ïòàõіâ ñèãíàëîì äî ïî÷àòêó çèìîâîї ìіãðàöії є: à) ïîæîâòіííÿ ëè ñ òÿ; 

á) ïîõîëîäàííÿ; â) îñіí íÿ ïîõìóðà ïîãîäà; ã) ñêîðî ÷åííÿ òðèâàëîñòі ñâіòëî âî ãî äíÿ; 

ä) ïî ÷à òîê íà â÷àëü íî ãî ðîêó.

3. Î÷і ñîâè ñïðÿìîâàíі âïåðåä äëÿ òîãî, ùîá: à) êðàùå îö і"íþ âà òè âіäñòàíü äî çäîáè÷і; 
á) êðàùå ÷óòè; â) áà ÷è òè â òåì ðÿâі.
4. Çíàéøîâøè ïòàøåíÿ, ùî ñèäèòü ó ëіñі íà çåìëі, ñëіä: à) çðî áè òè ç íüîãî ÷ó÷åëî; á) 

óçÿòè éîãî â ðóêè, ðîçäèâèòèñü òà íà ïè ñà òè ïðî çíàõіäêó â Іíñòè òóò çîî ëî ãії äî ì. Êèєâà; 
â) çàáðàòè ç ñî áîþ òà âè ãî äó âà òè; ã) ïіòè ãåòü, íå íàáëèæàþ÷èñü äî íüîãî.

 Завдання
5. Ïîìіðêóéòå, ùî ìîæå áóòè ïåðåøêîäîþ ïіä ÷àñ ïå ðå ëüîòіâ äëÿ íàâêîëîâîäíèõ ïòà-

õіâ? À äëÿ ëіñîâèõ?

6. Ïіä ÷àñ ïåðåëüîòіâ ñîêîëîïîäіáíі «ñóïðîâîäæóþòü» çãðàї іíøèõ ïòàõіâ. ×îìó õèæі 
ïòàõè çâè÷àéíî ìіãðóþòü ïî îäè íöі?
7. ×îìó â ñîâ áåçøóìíèé ïîëіò?
8. ßêі ïòàõè íàéáіëüøå ïîòåðïàþòü âіä âèðóáêè ñòàðèõ äåðåâ?

 Спробуйте відповісти
9. Íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі ïðîêëàäіòü ìîæëèâі øëÿõè ìі"ã ðà öіé íà âêî ëî âîä íèõ, ëіñî âèõ 

òà õèæèõ ïòàõіâ. Ñïðî áóé òå âèçíà÷èòè îðієíòèðè ïіä ÷àñ ìіãðàöії, ìіñöÿ ãî äіâëі òà âіä-

ïî ÷è í êó, ìîæëèâі ïå ðå øêî äè.

Ïòàõ — ãåðá Óêðàїíè
Çà îäíієþ ç âåðñіé, ìàëèé ãåðá íàøîї êðàїíè — òðè-

çóá є ñòèëіçîâàíèì çî áðà æåí íÿì ñî êî ëà ñàïñàíà ïіä ÷àñ 

íàïàäó íà çäîáè÷. Êè їâ ñü êі êíÿçі íàìàãàëèñÿ âі"äî áðà-

çè òè â öüîìó ãåðáі ñèëó, øâèäêіñòü, ñìі"ëè âіñòü. Âçà ãàëі 
íàøі ïðåä êè ïî ëþ á ëÿ ëè õèæèõ ïòà õіâ, ïðè ðó÷àëè їõ 
äëÿ ñîêîëèíîãî ïî ëþ âàí íÿ. Ïîëþâàííÿ ç ïðè ðó ÷å íèì 

ïòàõîì (ñîêîëîì, îðëîì àáî ÿñòðóáîì, ÿêèé çäî áó âàâ 

õàçÿїíó äè ÷èíó) — çäàâíà áóëî íàéó ëþ á ëå íі"øîþ ðîç-

âà ãîþ çíàòі.
Íèíі ñàïñàíà, ÿê âèä, ùî çíèêàє, çàíåñå íî äî ×å ð âî-

íîї êíèãè Óêðàїíè. Ó ìèíóëîìó éîãî íèùèëè ÿê «øêіä-

ëèâîãî» ïòàõà, òåïåð éîãî ëîâëÿòü äіëêè-áðàêîíüєðè  

çà ðà äè ñî êî ëè íèõ ïîëþâàíü.

§ 49. Ìіãðàöії òà îõîðîíà ïòàõіâÃëàâà 9. Ïòàõè

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâàðèí!

49.12. Ïóãà÷à çàíåñåíî äî 

×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè

49.9. Ãðèôè æèâëÿòüñÿ 

 ïàäàëëþ

49.10. Àíäñüêèé êîíäîð 

ñÿ ãàє 3,2 ì ó ðîçìàõó êðèë 

і"âà æèòü 11 êã

49.11. Âóõàòà ñîâà  ïîøèðåíà 

â Óêðàїíі. Іíî äі âîíà ãíіç-
äèòüñÿ íàâіòü ó ìіñòàõ

об не с ти свійських пта хів сіткою). На ших пред ків 
тішили краса та сила хи жаків, соколи та беркути 
допомагали їм на полюванні, і якщо ми не  врятуємо 
цих пта хів, наші ону ки вже їх не по ба чать.

Деякі соколоподібні жив лять  ся па дал лю (49.9). 
До цього ряду звичайно відносять півден ноамери-
канського кондора — найбільшого із су час них 
літа ючих пта хів (49.10). В Укра ї ні най бі ль ши ми 
хи жа ка ми (із роз ма хом крил 2 м) є бе р кут (45.12), 
що ме ш кає в Карпа тах, та чорний гриф, який зустрі-
чається у Крим сь ко му за по ві д ни ку. 

У сов, на відміну від інших птахів, очі роз та шо-
вані не з боків голови, а спе ре ду, як у нас з ва ми 
(49.11–49.13). Таке розташування очей до по ма гає 
птаху чітко визначати місце знаходження здо бичі. 
Пі р’я у сов дуже м’яке, тому літають вони без шу м но.

Îõîðîíà ïòàõіâ

Птахи потерпають не тільки від по лю ван ня 
і бра ко нь єр с т ва, багато які з них зни ка ють че рез руй-
нування місць, де вони гніздяться та  живляться, а 
також від хі мі ч но го за бруд нення довкілля.

Під час гні з ду ван ня (тра вень–ли пень) пта хів не 
мож на ту р бу ва ти: го мо н і ти, торкатися гнізд або пта-
ше нят. Не підби рай те пта ше нят ані в гнізді, ані на 
землі! Ви го ду ва ти їх ви не змо же те, але  віджахнете 
їхніх батьків (що, мабуть, знахо дяться не по далік). 
Великої шкоди завдають «ко ле к ці о не ри», які зби ра-
ють пташині яйця. Кожен із ек зем п лярів та кої «ко-
ле к ції» позбавляє життя од но го чи кількох  птахів 
(якщо батьки залишать кла д ку). Проте у сер п ні, по 
завершенні періоду розм ноження,  можна зро би ти 
ко лек цію із гнізд го роб це по д і б них, які  щороку влаш-
товують собі нові.

Кожен із нас може допомогти птахам, для  цього 
не варто чекати повноліття. Узимку, коли кор му не 
ви ста чає, пернаті особливо потребують на шої до по-
мо ги, і їх необхідно підгодовувати (49.1).  Корисно 
ро би ти шту ч ні гніздовища — ду п ля н ки, синич ни-
ки, шпа кі в ні. Нині се ред на ших птахів найбільшу 
по тре бу в штучних гніздовищах ма ють хижі пта хи. 
Бі ль шість сов є дупло гніздниками, а со ко ло по ді б ні 
зви чай но осе ля ють ся на вер х і в ках ве ли ких де рев. Втім 
великі ду п ли с ті де ре ва ви ру бу ють у пер шу чер гу. 
Тому, вла ш то ву ю чи шту ч ні гніздо ви ща для цих пта-
хів, ви сприятимете їх ньо му виживанню.

49.13. Õàòíіé ñè÷
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Ïðèâàáëþâàííÿ ñîâ

Øòó÷íі ãíіçäîâèùà äëÿ ñîâ òà ñè÷іâ (49.14) ñëіä ðîç-

âі"øó âà òè ðàí íüîþ âåñíîþ àáî âîñåíè â ãóñòèõ ïà ð êàõ, 

íà âè ñîòі íå íèæ÷å 4–6 ì âіä ïîâåðõíі çåìëі, ïî áëè çó 

óçëіñü ÷è ãà ëÿ âèí. Íà äíî òðå áà íàñèïàòè øàð ñóõîї 
ïî òå ð òі, òèðñè àáî òîðôó 4–5 ñì çàâ òîâ ø êè. Ùîá ãíіç-
äîâèùå íå âïàëî і äî íüîãî íå ïî òðà ïè ëà êó íè öÿ, éîãî 

ñëіä îá ïå ð òè íà îäèí–äâà ñó ÷ êè. Ìîæíà òðî õè íà õè ëè òè 

ãíі"ç äî âè ùå âïå ðåä, çàê ëè íèâ øè ìіæ çàä íüîþ ñòіí êîþ 

òà ñòîâáó ðîì äå ðå âà òîâ ñòèé äðþ ÷îê. Òóäè, äå æèâóòü 

ñè÷і, íå òðåáà ïðè âàá ëþ âà òè âå ëè êèõ ñîâ, áî âîíè ìî æóòü 

çíè ùè òè ñâîїõ äðі"á íі"øèõ ðî äè ÷іâ.

Íàéðіäêіñíіøі ïòàõè Óêðàїíè
Âåëèêèì õèæèì ïòàõàì äëÿ õà ð ÷ó âàí íÿ íåîáõіäíà 

âå ëè êà òå ðè òî ðіÿ, òîìó їõ ÷è ñå ëü íіñòü çàâæäè áóëà íåâè-

ñîêîþ, à íèíі âîíè çîâñіì çíèêàþòü. Ïåðø çà âñå, òîìó, 

ùî ÿâ ëÿ þòü ñîáîþ ÷óäîâó ìіøåíü äëÿ ìè ñ ëè â öіâ. Áà ãà òî 

õòî ç íèõ æèâèòüñÿ ãðè çó íà ìè, ÿêèõ  òðàâèòü ëþ äè íà, і 
ãèíå âіä îò ðó òè. ×àñòî ïòàõè ðîç áè âà þòü ñÿ îá ïðîâîäè 

àáî ïîòðàïëÿþòü íà íèõ ïіä åëå ê ò ðè ÷ íèé ñòðóì.

×îðíèé ãðèô â Óêðàїíі ãíі"ç äèòü ñÿ òіëüêè â ãîðàõ 

Êðèì ñü êî ãî çà ïî âі"ä íè êà, àëå òàì ëèøèëîñÿ ìåíøå 

20 îñîáèí (49.15). Â îñòàííі ðîêè ó êðèìñüêèõ ëіñàõ, 
íà âіòü ó çà ïî âі"ä íè êó, ñòà ëî ìàëî äèêèõ òâàðèí. Íå 

çíà õî äÿ ÷è ñîáі ïî æè âè íà çà ïî âі"ä íіé òå ðè òîðії, ãðè ôè 

 çìóøåíі øóêàòè êîðì çà її ìåæàìè, äå ãèíóòü âіä ðóêè 

áðà êî íü є"ðіâ.

§ 50. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïòàõіâ

Áåçêіëüîâі ïòàõè

Птахи кількох рядів утратили здатність лі та ти. 
На сам пе ред це безкільові птахи — дав ня гру па, до 
якої на ле жать близько десяти видів (50.1–50.3). 
У без кі льо вих малі крила, відсутній кіль на 
 груднині.

Безкільові — велетні у світі пернатих. Най-
крупнішим із сучасних птахів є африкансь кий 
стра ус (50.1), представник ряду Стра у со по дібні. 
Він сягає 2,7 м за вви ш ки і може ва жи ти до 90 кг. 
Серед без кі льо вих лише ківі (50.2), який мешкає в 
лі сах Нової Зе ла н дії, не ве ли кий на зріст (55 см). 
Цей птах, що на лежить до ряду Кі ві по дібні, має не-
звичайно роз ви не ний нюх.

§ 50. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïòàõіâÃëàâà 9. Ïòàõè

50.6. Âå ð òè êà ëü íå ïî ëî æåí-

íÿ òіëà ïіíãâіíіâ íàäàє їì 

âіä äà ëå íîї ñõî æî ñ òі ç ëþ-

äè íîþ

49.14. Øòó÷íі ãíіçäîâèùà 

äëÿ ñîâ (ðîçìіðè âêàçàíî 

áëà êè ò íèì êîëüîðîì) òà 

 ñè÷іâ (÷å ð âî íèé êîëіð). Óíè-

çó — âà ðі"à í òè êîíñ òðó ê öії

49.15. ×îðíèé ãðèô çі ñâî їì 

ïòàøåíÿì

50.5. «Äèòÿ÷èé ñàäîê» іìïå-

ðà òîð ñü êèõ ïіíãâіíіâ

50.4. Ïëàâàííÿ ïіíãâіíà 
 íàãàäóє ïîëіò ïіä âîäîþ

50.3. Ñòðàóñè çäàòíі áіãàòè 
çі øâè ä êі"ñ òþ äî 70 êì çà 

 ãîäèíó!

50.2. Êіâі

Нездатні до польоту, безкільові роз вивалися, 
 головним чином збільшуючи свої розміри та швид-
кість пересування (50.3). Здебільшого це росли-
ноїдні пта хи. Для них, на відміну від лі та ю чих 
пта хів, обмеження ваги тіла не є ва ж ли вим. У  пір’ї 
безкільо вих борідки не зчеплені між собою, адже 
цим пта хам під час польоту не треба об пи ра ти ся 
ними об по ві т ря. 

В Аф риці існу ють ферми, де страусів роз во дять 
заради м’я са та яєць. Ці пта хи доб ре на вча ють ся, на 
них навіть можна їздити верхи.

Ðÿä Ïіíãâіíîïîäіáíі

Представники ряду Пінгвіноподібні (17 ви дів) 
не літають, зате чудово плавають (50.4). Їхні кри ла 
пе ре тво ри ли ся на ласти, завдяки чому пі н г ві ни пла-
ва ють зі швид к і стю до 40 км за го дину.  Пірнаючи за 
ри бою, най кру п ніші з них можуть знахо дитися під 
во дою до 10 хвилин і опус ка ти ся на глибину до 380 
м! Зу с т р і ча ють ся пі н г ві ни лише в Пів ден ній пів кулі, 
а кі ль ка видів ме ш кає в  самій Ан та р к ти ді (50.5).

Для зручності  плавання ноги пінгвінів роз та шо-
вані на зад нь о му кінці тіла, тому на су хо долі ці птахи 
стоять і ходять з вертикально ви пря м ле ним ті лом 
(50.6). Оперення в них дуже гу с те і збе рі гає тепло 
тіла навіть у хо лодній воді. Пі р’ї ни на ля га ють одна 
на одну, як че ре пиці на даху.

Живуть пінгвіни колоніями. Яйця відкла да ють у 
ма ле нь кі ямки; ан та р к тичні види, які роз м но жу ють-
ся на снігу, три ма ють яйце на лапах, при кри ва ю чи 
його спец іаль ною черевною скла д кою шкіри. Про 
пта ше нят піклу ють ся і самка, і са мець, ви го до ву-
ю чи їх на пів пе ре т ра в ле ною рибою та ви ді лен ня ми 
осо б ли вих залоз, роз та шо ва них у стра во хо ді. Поки 
бать ки шука ють здо бич, пта ше ня та де яких видів 

50.1. Àôðèêàíñüêèé  ñòðàóñ
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50.9. Êðóê — íàé êðó ï íі"øèé 

ñåðåä ãî ðî áöå ïî äі"á íèõ 

 ïòàõіâ

50.8. Âåëèêèé ñòðîêàòèé  äÿòåë 

ó äóïëі ç  ïòàøåíÿòàìè

50.7. «Êóçíÿ» âåëèêîãî 

ñòðî êà òî ãî äÿòëà

50.13. Ñіðà âîðîíà

50.12. Ëàñòіâêà áіëÿ ãíіçäà

50.11. Ñîðîêîïóä — âñå їä-

íèé ïðåä ñòà â íèê ãîðîáöå-

ïîäіáíèõ. Ñâîþ çäîáè÷ âіí 
÷à ñ òî íà øïè ëþє íà ãіëêè

50.10. Ðіííèê çáèðàє êîðì 

íà äíі ìіëêèõ âîäîéì

збирають ся в «ди тячі са д ки» (50.5), де пе ре бу ва ють 
під на гля дом кі ль кох  дорослих особин.

Ðÿä Äÿòëîïîäіáíі

Дятлоподібні — це птахи-дереволази, хоча 
з 380 ви дів цьо го ряду кілька мешка ють на землі. 
 Поживу дятли звичайно шу ка ють на деревах. У 
те п лу пору року вони добува ють із деревини ко мах, 
а взим ку уріз но маніт нюють свій раціон на сін ням 
хвой них де рев. Ви до бу ва ю чи на сіння, дят ли  за кріп-
люють ши ш ки в зручних заглибленнях на де ре вах, 
утво рю ю чи своєрідні «кузні» (50.7).

Дзьоб — «долото» дятла. Ним птах добуває  з-під  
кори поживу та ви довбує приміщення для гні з-
да — дупло (50.8). Здо бич дятел ви тя гує своїм тон-
ким, до в гим та клійким язиком.

На лапі дятла два пальці спрямовані впе ред, а два 
— назад. Завдяки цьому він легко бі гає по сто в бу рах 
і закріплюється, щоб дов ба ти де рево.  Сидя чи на сто-
вбурі, птах спирається на нього і хво стом, який має 
ко роткі та тверді сте р но ві пе ра. Крила в дятлів окру-
глі, тому їм легко лі тати між гілок де рев, але важко 
долати відкриті про с то ри. В Україні мешкає кілька 
видів дятлів. Стро ка ті дя т ли (ве ли кий, се редній 
та малий) тра п ля ють ся і в на се ле них пунк тах.

Ðÿä Ãîðîáöåïîäіáíі

Із птахів ми найчастіше бачимо пред ставників 
ряду Го роб це подібні. До нього на лежить близько 
5100 ви дів, май же дві тре ти ни за га ль ної кі ль ко с ті 
пернатих. Про цві тан ня го ро бце по ді б них по в’я за не 
з їх ні ми ма лими роз мі ра ми та гну ч кою поведін кою. 
Най кру п ні ший пред ста в ник цього ряду — крук 
(50.9) ва жить бли зь ко 1,5 кг, а найменші —кілька 
гра мів. Горобцеподібних мо ж на зустріти в найрізно-
манітніших мі с цях су хо до лу (50.10).

Більшість горобцеподібних — комахоїдні, але се-
ред них є й такі, що живляться на сінням, і все їд ні 
(50.11). Одні з них гніз дяться на землі, інші —між 
гіл лям дерев, треті — у дуп лах, че т ве р ті бу ду ють собі 
гнізда з гли ни. Усі го роб це подібні є на гні з д ни ми пта-
ха ми, пташе нят зви чай но ви го до ву ють ко ма ха ми.

Більшість представників ряду належить до 
гру пи співочих птахів. Їхні пісні — гарний і 
склад ний свист, трелі, щебетання та пе ре ли ви. Се-
ред спі во чих є справжні вірту о зи. У пісні со ло в’я, 
 наприклад, налічують шість–сім різних ча с тин 

(«колін»)! Співа ють лише самці, які приваблюють 
піс нею сам ку і за яв ля ють свої пра ва на  гніздову 
територію. Ба га то співочих пта хів вда ло імі ту ють 
своїм голосом різноманітні звуки. Сой ка може ня-
в ка ти мов кішка, рипіти як дверцята або гар чати 
не мов ав то мобіль; шпа ки чудово ко піюють люд сь ку 
мову. Є свідчення, що цей птах здатен вимовляти 
вивчені ним фрази сві домо.

Вийшовши за поріг школи, ми можемо на 
 влас ні очі переконатися в різноманітності наших 
спі во чих пта хів. Прямо під ногами, на асфальті, 
стрибають го ро бці (49.1). Ці осі д лі ро с ли но їдні 
птахи осе ля ють ся в різних схованках — дуплах або 
під да ха ми бу ди н ків. Горобець, здається, не боїться 
людей, але спро буй те до то р к ну ти сь до нього, і од-
разу  зро зу мі є те, що він пильно  стежить за всіма 
вашими рухами!

У саду ми зустрінемо синиць (49.1). Це ко  ма  хо-
їдні дуплогніздні птахи. Вони обе режніші і вод но час 
«простодушніші» від горобців. Близь ко сини ця вас 
не підпустить, але взимку може ви пад ко во за ле ті ти 
у кватирку.

Рано-вранці в саду виводить трелі найкращий 
спі вак наших країв — соловей, гні з до яко го зна хо-
дить ся на землі, в чагар нику. Цей ко ма хої д ний пе ре-
літний пта х дуже обе реж ний: його можна  почу ти, та 
важ ко по ба чи ти. 

Ластівки будують домівки з глини під  да ха ми 
будинків (50.12). Комах вони ло в лять у по ві т рі. Це 
здавна улюблені наші сусіди. До лю ди ни вони ста-
в лять ся спокійно, три ма ю чись від неї на від стані, 
але гніздо будують просто над го ло вою.

Представників родини Воронові, до якої  на-
лежать крук (50.9), ворона (50.13), грак (50.14), 
сорока, сой ка, гал ка та інші птахи, вва жа ють 
най ро зум н і ши ми серед птаства. Так, дві во ро ни 
мо жуть відібра ти їжу в со ба ки. При цьо му їхні 
дії добре узгоджені: одна дра тує со ба ку, сми ка ю чи 
його за хвіст, а інша між тим намагається по цю пи-
ти корм. Зграя во рон здатна забити яс т ру ба! На 
жаль, во ро ни та сой ки зни щу ють ба га то кла док 
інших пта хів.

Чорних граків (50.14) часто помилково на зи-
ва ють воронами. Граки осе ля ють ся ко ло н і я ми, 
бу ду ю чи гні з да на верхівках де рев. Це всеїдні, не 
по ло х ливі, а іноді й настирливі птахи.
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 Головне в параграфі
1. Безкільові птахи втратили здатність літати у зв’яз-
ку з при сто су ван ням до на земного спо со бу жит тя. 
До цієї групи на ле жить най к руп н і ший птах — аф ри-
кан сь кий страус.
2. Пінгвіни досконало освоїли плавання та втра тили 
здатність літа ти. У цих рибоїдних пта хів крила пе-
ре тво ри ли ся на ла с ти.
3. Дятли до бу ва ють поживу (пе ре ва ж но комах) з 
де ре ви ни за до по мо гою до ло то по ді б но го дзьоба та 
довгого липкого язика.
4. Ряд Го ро бце по дібні — най чи с лен ні ша група 
пта хів, яка налічує близь ко 5100 видів. Це дрібні 
та середні за роз м і ром птахи, багато яких чу до во 
спі ва ють.

 Тест-контроль
1. Íàéêðóïíіøèì ñåðåä ñó÷àñíèõ ïòàõіâ є: à) ñòðà óñ; á) æó ðà âåëü; â) ãðèô; ã) ïóãà÷; ä) 

êіâі.
2. Êîëîíії ïіíãâіíіâ òðà ï ëÿ þòü ñÿ: à) íà ïіâäíі Àô ðè êè; á) íà ïіâäåíü âіä åêâàòîðà; â) ó Ïі-
â íі"÷ íî ìó Ëüî äî âè òî ìó îêå àíі; ã) ó ×èëі; ä) ó ×îð íî ìó ìîðі.
3. Óçèìêó äÿòëè æè â ëÿòü ñÿ: à) äåðåâíèìè êî ìà õà ìè; á) ñàëîì; â) ìå ð ç ëè ìè ÿá ëó êà ìè; 

ã) íà ñіí íÿì õâîéíèõ äå ðåâ.

4. Íàéäîâøèé ÿçèê ìàє: à) ñèíèöÿ; á) äÿòåë; â) æàé âî ðî íîê; ã) æàáà.

 Завдання
5. ×îìó íàéêðóïíіøі ïòà õè — áåçêіëüîâі?
6. Îïèøіòü ðèñè ïî äі"á íîñòі òà âіäìіííîñòі â áóäîâі áåç êі"ëüî âèõ ïòà õіâ òà ïіíãâіíіâ. Іç ÷èì 

âîíè ïîâ’ÿçàíі?
7. Äëÿ êîãî ñïіâàþòü ñïіâî÷і ïòàõè?
8. ßêі ãîðîáöåïîäіáíі òðàïëÿþòüñÿ ó âàøіé ìіñöåâîñòі?

 Спробуйте від по ві с ти
9. Ó § 45 ìè ðîç ãëÿ äà ëè ïîÿâó ó ïòàõіâ çäà ò íîñòі ëі"òà òè. Ïðåäêè áåç êі"ëüî âèõ òà ïі"í ã âі"íіâ 
öþ çäàòíіñòü âòðà òè ëè. Ñïðîáóéòå óÿâèòè, ÿê âіäáóâàâñÿ â íèõ öåé ïðî öåñ. ßê çìіíþâà-

ëàñÿ áóäîâà ïòàõà? ×îãî íàáóëè і ùî âòðà òè ëè íåëіòàþ÷і ïòàõè?

Áó ðå âі"ñ íè êî ïî äіáíі
Áëè çü êî 100 âè äіâ ðÿäó Áóðåâіñíèêîïîäіáíі — ìå-

ø êàíöі îêåàíіâ, ùî æèâëÿòüñÿ ìîð ñü êè ìè òâà ðè íà ìè. 

Êðèëà àëü áà ò ðî ñіâ (50.15) і áó ðå âі"ñ íè êіâ äóæå äîâãі òà 
âó çü êі, ïðè ñòî ñî âàíі äî ñòðèìêèõ і ïîñòіéíèõ îêå à íі"÷ íèõ 
âі"ò ðіâ. Öі ïòàõè çäàòíі òðèâàëèé ÷àñ áåç óòîìè øèðÿòè 

íàä âîäîþ. Çà ðіê âîíè ìîæóòü îá ëå òі"òè âñþ Çåìëþ, à 

ñóõîäіë їì ïî òðі"áåí ëèøå äëÿ âèâåäåííÿ ïòà øå íÿò.

Áàãàòî æåðòâ ìîðñüêèõ êàòàñòðîô ãèíóëè âіä ñïðà ãè 

— àäæå ëþ äè íà íå ìîæå ïèòè ñîëîíó ìîð ñü êó âîäó. 

Áó ðå âі"ñ íè êî ïî äіáíі ï’þòü її áåç øêîäè äëÿ ñåáå, à íàä-

ëè øîê ñîëåé ó íèõ âè âî äèòü ñÿ ñïå öіàëüíèìè çà ëî çà ìè 

§ 50. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïòàõіâÃëàâà 9. Ïòàõè

50.14. Ãðàê

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

50.18. Ðіçíі ïàïóãè

50.17. ×àéêà çâè÷àéíà

50.16. Îçå ð íèé ìàðòèí

50.15. Ðèòóàë çàëèöÿííÿ â ìà-

í ä ðі"â íèõ àëüáàòðîñіâ

êðіçü íî ñîâі îòâî ðè, âіä ÿêèõ âіä õî äÿòü òî íå íü êі 
òðóáî÷ êè. Òîìó áóðåâіñíèêî ïîäіáíèõ íà çè âà þòü ùå 

òðóá êî íî ñè ìè.

Ñèâêîïîäіáíі
Ðÿä Ñèâêîïîäіáíі (320 âèäіâ) âêëþ÷àє ìà ð òè íî âèõ, 

÷èñòóíіâ і êó ëè êіâ. Ìàðòèíîâі çîâíі íàãàäóþòü òðóá êî-

íî ñèõ, àëå ìàþòü êîðîòøі é øèðøі êðèëà. Öі ïòàõè 
æè â ëÿòü ñÿ ìîðñüêèìè і íàçåìíèìè äðіáíèìè òâà ðè íà-

ìè, äåÿêі ïіä áè ðà þòü õà ð ÷îâі âіäõîäè. Ìà ð òè íè áі"ëü øå 

ïî â’ÿ çàíі ç ñó õî äî ëîì, áàãàòî їõ âèäіâ îñå ëÿ þòü ñÿ 

íà âíó ò ðі"øíіõ âîäîéìàõ. Â Óêðà їíі íàé áіëüø ïî øè ðåíі 
îçåð íèé ìàðòèí (50.16) і ÷îðíèé êðÿ÷îê.

×èñòóíè ìåøêàþòü íà óçáåðåææÿõ ìîðіâ Ïі"â íі"÷ íîї 
ïіâ êóëі. Їõíі âóçüêі êî ðîòêі êðèëà äîáðå ïðè ñòî ñî âàíі 
äî ïå ðå ñó âàí íÿ і â ïîâіòðі, і ïіä âîäîþ. «Ëі"òà þ ÷è» ïіä 

âîäîþ, öі ïòàõè ïî ëþ þòü íà ðèáó. 

Ó áіëüøîñòі êó ëè êіâ äîâãі øèÿ, äçüîá і íîãè. Çàâ-

äÿêè öüîìó âîíè äіñòàþòü äðіáíèõ áåç õ ðå áå ò íèõ іç 
âîäè, òðà â’ÿ íèõ çàðîñòåé òà ìóëó. Öå íàâêîëîâîä íі 
ïòàõè. Â Óêðàїíі íàé áіëüø ïî øè ðå íà ÷àéêà çâè÷àé íà 

(50.17). 

Ïàïóãè

Îäèí ç íàéäèâíіøіõ ðÿäіâ ïòàõіâ — Ïà ïó ãî ïî äі"á íі 
(325 âèäіâ), ïîøèðåíі ïåðåâàæíî ó òðîïіêàõ (50.18). 
Âå ëè êèé ìі"ö íèé äçüîá öèõ ïòàõіâ ïðèñòîñîâàíèé äî 

æèâ ëåííÿ ðі"ç íî ìà íі"ò íè ìè ïëî äà ìè. Çà âäÿ êè ÿñ ê ðà âèì 

áàð âàì, âè øó êà íèì ôîðìàì, ñêëà ä íіé ïî âå äіíöі òà çäà-

ò íîñòі êî ïі"þ âà òè ëþä ñü êó ìîâó ïà ïó ãè — íàéöіêàâіøі 
ïòà õè äëÿ óòðè ìó âàí íÿ âäîìà. Äåÿêі ç íèõ ìîæóòü 

âè â÷è òè äî 800 ñëіâ òà ôðàç! Íà æàëü, ïðè âàá ëè âіñòü 
ïàïóã çà ãðî æóє їõ іñíó âàí íþ: áåç ëі÷ ïòà õіâ âіä ëî â ëþ-

єòü ñÿ â ïðèðîäі äëÿ ïðîäàæó â çîî ìà ãà çè íàõ. 15 âèäіâ 
ïàïóã óæå âè íè ùå íî, íàáàãàòî áі"ëü øå çíà õî äèòü ñÿ 

ïіä çà ãðî çîþ çíè ê íåí íÿ. ßêùî âè áà æà є"òå ïðè äáà òè 

ïà ïóãó, îáè ðàé òå òіëüêè òі âèäè, ùî ðîç ìíî æó þòü ñÿ 

â íå âî ëі. Íàé äî ñ òó ï íі"øèì ç íèõ є õâèëÿñòèé ïà ïó æîê 

(ìàë. 50.18, ëіâîðó÷).
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Ãëàâà 10

Cñàâöі

Ãëàâà 9. Ïòàõè

50.23. Òåðàòîðíіñ («æà õ ëè-

âèé ïòàõ») âіäãàíÿє êîéîòà 

âіä çà ãè á ëî ãî ìàìîíòà

50.22. ßéöå òà ðå êî í ñ ò ðó ê öіÿ 
âèãëÿäó åïі"î ð íі"ñà

50.21. Ïîøòîâà ìàðêà Íî âîї 
Çåëàíäії іç çîáðàæåííÿì 

ìîà

50.20. Äðîíò

50.19. Ñîâèíèé ïàïóãà

Îñòðіâíі ïòàõè
Òâàðèííèé ñâіò âіä äà ëå íèõ âіä ìà òå ðè êіâ îñ ò ðî âіâ 

äóæå ñâîє"ðі"ä íèé. Íà íèõ ìåøêàþòü ëèøå òі âèäè, ÿêі 
çìî ã ëè ÿêîñü ïî äî ëà òè ìîðÿ, ùî âіä äі"ëÿ þòü öі îñ ò ðî âè. 

Ïòàõè íà îñ ò ðî âàõ çâè÷àéíî ðі"ç íî ìà íі"ò íіøі, íіæ íàçåìíі 
òâà ðè íè (ÿê âè ãàäàєòå, ÷îìó?).

Îñòðîâíі ïòàõè íåðіäêî âòðà÷àþòü çäàòíіñòü äî ïîëüî-

òó:  õèæàêіâ íà îñ ò ðî âàõ ÷à ñ òî íåìàє, à óëåòіòè â ìîðå 

íå áåç ïå ÷ íî. Òàêі ïòàõè íå÷èñëåííі òà áåç çà õè ñ íі і òîìó 

îñîá ëè âî âðàçëèâі, íàïðèêëàä, íåëіòàþ÷èé ñî âè íèé ïà-

ïóãà, ùî ìåøêàє â Íîâіé Çåëàíäії (50.19). Íà îñ ò ðî âàõ 

Ñâ. Ìà â ðè êіÿ â Іí äіé ñü êî ìó îêå àíі æèëè äðîí òè (50.20) 

— íå ëіòà þ÷і ïòàõè ðîç ì і"ðîì ç іíäè êà, ùî íà ëå æà ëè 

äî ðÿäó Ãî ëó áî ïî äіáíі. Íà íèõ ïî ëþ âà ëè  ìîðåïëàâöі, їõ 
çíèùóâàëè çàâåçåíі íà îñòðіâ  ñî áà êè òà ñâèíі. Áі"ëü øå 

íà Çåìëі äðî í òіâ íåìàє.

Íàéêðóïíіøі ïòàõè
Íàéêðóïíіøі íå ëі"òà þ÷і ïòàõè çáåðåãëèñÿ äî іñòîðè÷-

íîãî ÷àñó, і ëþ äè íà âèíèùèëà îñòàííіõ ç íèõ ëèøå 

êіëüêà ñòî ëіòü òîìó. Íîâî çå ëàíä ñüêі ìîà, ùî çíè ê ëè 

íà ïî ÷à ò êó íàøîї åðè, ñÿ ãà ëè 4 ì і 300 êã (50.21). 

 Ìàäàãàñêàðñüêі åïі"î ð íі"ñè (50.22) áóëè íèæ÷і, àëå âà æè-

ëè äî 500 êã! ßéöÿ åïі"î ð íі"ñà âà æè ëè 12 êã і áóëè áі"ëü øå 

ÿєöü äè íî çà â ðіâ. Їõ çíàõîäÿòü äîòåïåð. Ïåâ íî, âі"äî ìîñòі 
ïðî åïіîðíіñіâ ñòàëè ïіäґðóíòÿì àðàá ñüêèõ ëå ãåíä ïðî 

ãіãàíò ñüêîãî ïòà õà Ðóõ.

Ìîà òà åïіîðíіñè áóëè ðîñëèíîїäíèìè, ÿê і ñó÷àñíі 
ñòðàóñè. Íà âіäìіíó âіä íèõ, äåÿêі ç äàâíіøèõ çà íèõ 

íå ëі"òà þ ÷èõ ïòà õіâ æè âè ëè ñÿ òâàðèíàìè і çîâíіøíüî íàãà-

äóâàëè íàé áëè æ ÷èõ ðî äè ÷іâ ïòà õіâ — õèæèõ  äèíîçàâðіâ. 
Âîíè ìàëè âå ëè êó ãî ëî âó ç ñè ëü íèì äçüî áîì òà âåëèêі 
êі"ã òèñòі íîãè (45.6). Ç ÷àñîì òàêі ïòàõі çíèêëè ÷åðåç 

êîí êó ðå í öіþ ç õè æè ìè ññà â öÿ ìè. Íàé äî â øå (ìàé æå 

äî êіíöÿ íåî ãå íî âî ãî ïå ðі"îäó) âîíè çáå ðі"ãà ëè ñÿ ó 

 Ïіâäåííіé Àìå ðèöі, äå íà òîé ÷àñ íå áóëî âåëèêèõ õè-

æèõ ññà â öіâ.
Íàéêðóïíіøі âіäîìі ïòàõè, çäàòíі äî ïîëüî òó, ìå ø êà-

ëè â Àìåðèöі â íåîãåíîâèé ïåðіîä. Âîíè áóëè ðî äè ÷à-

ìè ñó÷àñíèõ êîíäîðіâ (49.10) і æèâèëèñÿ ïà äàë ëþ, àëå 

ñÿ ãà ëè 7,6 ì ó ðîçìàõó êðèë (50.23)!
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Ðîçâèòîê çóáіâ

Як ви пам’ятаєте, у пермський період на Землі 
поширилися звіроподібні рептилії (42.7). Однією з 
груп звіроподібних були звірозубі (51.1). Вони ста-
но в лять для нас особливий інтерес, тому що  ссавці 
(і ми з вами) пі ш ли саме від звірозубих. З’ясує мо, з 
чим по в’я за на їхня на зва.

Які функції можуть виконувати зуби?
У більшості рептилій всі зуби мають схо жу 

 конічну форму і призначені для утримання здо бичі. 
Іно ді ре п тилії мнуть їжу щелепа ми або відри ва ють 
від неї великі шматки. Звірозубі ре п тилії ста ли 
пережо ву вати їжу, змі шу ю чи її зі сли ною. Це зробило 
тра в лен ня на ба га то ефективні шим.

Для жування слугували зуби, розташовані в 
ку тах рота (сила їх стис кан ня най бі ль ша). Ці зуби 
набули широких плоских по вер хонь. Такі зуби 
 називають корінними. До відкушування при сто-
су ва ли ся пе редні зуби з гострими ріжучими кра я-
ми — різці. Між різця ми й корінними мі с ти ли ся 
крупні зуби, за допомогою яких звірозубі утри му ва-
ли, вби ва ли і розривали на шматки жертву, — ікла. 
Отже, відбув ся роз поділ фу н к цій між гру пами зубів 
(51.2). Таку бу до ву зубної си с те ми ус пад ку ва ли від 
зві ро зу бих і сса в ці.

Âèãîäîâóâàííÿ ìîëîêîì

Звірозубі відзначалися різноманітністю роз мі рів, 
були серед них і досить великі тварини. У тріа совий 
пе рі од поширились інші, досконаліші  групи ре п ти лій, 
зокрема динозаври. Ус пі ш ні ше уни ка ли кон ку ренції 
з ними ті зві ро зубі, які в ході ево лю ції  ставали дрібні-
шими. Чимало з них уже встиг ли при сто су ва ти ся до 
ви со кої те м пе ра ту ри тіла, що  підтримувалася за вдя-
ки їх вели ким роз мі рам. Змен шен ня  розміру та ких 
тва рин спри я ло розвитку в них теп ло кров ності. Для 
збере ження те п ла ви ник во ло ся ний по крив.  Малята 
об ігріва ли ся те п лом матері.

Теплокровним тваринам доводиться захища-
тись не тіль ки від переохолодження, а й від пе-
ре грі ван ня. Тіло звірозубих рептилій — предків 
сса в ців охо ло джу ва ло ся за вдя ки ви па ро ву ван ню 
поту, який виділяли потові за ло зи. Вгамовуючи 
 спрагу, ма ля та зли зу ва ли піт матері. Вони росли 
 швид ше, якщо виділення за лоз містили по живні 
ре чо ви ни. З того часу, як го ду ва ль на фу н к ція ста-

§ 51. Ïîõîäæåííÿ ññàâöіâ

51.5. Õîäèòü êà÷êîíіñ ïî-

ãàíî, àëå äîáðå ïëàâàє òà 
ïі"ð íàє

51.6. Òіëî єõèäíè (âãîðі) 
âêðè òå ãîëêà ìè, à ìîðäà âè-

òÿãíóòà òðóáêîþ. Її ðîäè÷ êà 

ïðîєõèäíà (âíèçó) íå òàêà 

êîëþ÷à

§ 51. Ïîõîäæåííÿ ññàâöіâ

51.1. Ïåðøі çâіðîçóáі ìàëè 

ïðè áëèçíî òàêèé âèãëÿä

51.2. Ñêàì’ÿíіëèé ÷åðåï 

 çâіðîçóáîї ðåïòèëії 
ç òðüîìà ãðó ïàìè çó áіâ

51.3. Êà÷êîíіñ çáåðіã íàé äàâ -

íіøèé ñåðåä ññàâöіâ ñïî ñіá 

ãî äó âàí íÿ ìà ëÿò 

51.4. Ïåðøі ññàâöі áóëè 

 äðіá íèìè òâàðèíàìè, ùî 

æè âè ëè ñÿ êîìàõàìè

51.7. Ìàëÿ êåíãóðó, ÿêå 

 âèñèòü íà ñîñêó â ñóìöі

ла голов ною для ча с ти ни че ре в них по то вих залоз, 
ці за ло зи мо ж на вва жа ти мо лочними, а тварин, 
що їх мали, — сса в ця ми (51.3). Такі ево лю ційні пе-
ре тво рен ня відбували ся протягом тривалого часу.

Êëàñ Ññàâöі

Перші представники класу Ссавці (або Звірі) 
з’яви лися у тріасовий період (51.4). Сьогодні на Зем лі 
налічується близько 4000 видів звірів. У кай но   зой-
ську еру вони стали панівною гру пою  хребет них.

Упродовж юрського та крейдяного пе р і одів (двох 
третин своєї історії) ссавці були дрібни ми й не по мі-
т ни ми істотами. Як теплокровні, вони мусили ви-
трачати ба га то енергії на підтримування по стій ної 
темпе ратури тіла. Їм доводилось освоювати їжу (зо-
к ре ма рослинну), за яку не треба було кон ку ру ва ти 
з репти ліями. Усе це зумовило вдо с ко на лен ня зу бів 
та ще леп. Жит тя пер ших звірів було спов неним не-
без пе ки, особ ли во в «ди тя чо му» віці, і то му тур бо та 
про по том ство на бу ла осо б ли во го  значення.

Від ссавців юрського періоду незалежно одна від 
одної виникли дві сучасні групи — підкласи Яй це-
кладні та Живородні.

Ïіäêëàñ ßéöåêëàäíі çâіðі 

До підкласу Яйцекладні (або Пер шозвірі) 
 входять кілька сучасних видів з Австра лії та  най-
ближчих до неї островів: кач коніс і єхи д ни. Ці най-
да в ні ші за рисами будови су часні сса в ці на ле жать 
до ряду Одно прохідні. 

Качконіс — напівводна тварина, яка, по дібно до 
качок, проціджує скаламучену воду крізь свій дзьоб 
(51.3, 51.5). Вкриті голками єхидни  населяють сухі 
ліси й ча гар ни кові хащі, де за допомогою  довго го лип-
ко го язи ка ловлять комах (51.6). Ка ч ко ніс сягає 60 
см завдовжки, єхидна — 80 см. 

Найдивовижніше те, що качконоси та єхид ни 
від кла да ють яйця, але вигодовують своїх малят 
мо локом. Качконоси насиджують кладку, а  єхид-
ни ви но шу ють яйця в сумці — спеціальній шкі р-
ній складці. Сосків у цих звірів немає, і малята 
 злизують мо ло ко зі шкіри ма тері (51.3).  Качконоси 
та єхидни те п ло кровні, але тем пе ра ту ра їхнього тіла 
нижча і менш стала, ніж в інших звірів. Подіб но до 
рептилій, ці звірі мають клоаку, куди від кри ва ють ся 
пря ма киш ка, сечоводи і статеві про то ки.
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51.9. Çíà÷íó ÷àñòèíó ÷àñó 

îïî ñó ìè ïðîâîäÿòü íà  çåìëі, 
àëå äîáðå ëàçÿòü, ÷і"ï ëÿ þ-

÷èñü çà ãіëêè õâîñòîì. Öå 

õèæàêè, ùî æèâëÿòüñÿ ðі"ç íè-
ìè äðіáíèìè òâà ðè íà ìè

Ãëàâà 10. Ññàâöі

51.8. Ñõåìà і çíіìîê ïî êà çó-

þòü çâ’ÿçîê çà ðîä êà ïëà öåí-

òàðíèõ ññàâöіâ іç ìàò êîþ (íà 

ïðè êëàäі ëþäèíè) 

Ïіäêëàñ Æèâîðîäíі çâіðі 

Підклас Жи во родні (або Справжні звірі) по ді-
ля ють на дві групи — Сумчасті та Пла цен тарні 
звірі. До сумчастих на ле жить один ряд  Сумчасті, 
до плацентарних — 18 рядів.       

Як сумчасті, так і плацентарні — живородні 
тва ри ни, що ви го до ву ють но во на род же них мо ло-
ком. Су м ча с ті ма ють ко роткі те р мі ни ва гі т но с ті 
і народжу ють ма лень ких та сла б ких малят. Лише 
після три ва ло го пе ре бу ван ня в ма те рин сь кій  сумці, 
де вони висять на сосках (51.7), малята стають від-
носно незалежними від ма те рі.

У плацентарних термін вагітності тривалі ший, 
а но во на ро джені малята крупніші та зріліші. 
 Зародок одер жує поживні речовини через спеціаль-
ний ор ган — пла це н ту (51.8). Пла це н та вро с тає 
в стінку ма т ки, у ній май же з’єдну ються крово носні 
си с те ми ма те рі й за ро д ка, так що їх  розділяє лише 
то н ка мем бра на (плі в ка). Через пла це н ту поживні 
ре чо ви ни й кисе нь пе ре да ють ся від  матері до зарод-
ка, а про ду к ти його жит тє ді я ль но с ті — у зво рот но му 
на прям ку. Під час по ло гів зв’я зок між плацен тою 
і стін кою ма т ки роз ри ва єть ся.

Ðÿä Ñóì÷àñòі

Більшість представників ряду Сумчасті пошире-
ні в Австралії та на най бли ж чих до неї остро вах; 
 опосуми (51.9) живуть в Америці. Усь о го відомо 
близь ко 250 видів сум ча с тих. Пла цен тарні ссавці, 
до ско на лі ші від сум частих за будовою, ви ті с ни ли їх 
на бі ль шо с ті ко н ти не н тів. Проте в Ав с т ра лію  пла цен-
тарні не по тра пи ли, і цей кон ти нент засе лений рі з-
но ма ні т ни ми сум ча с ти ми. Ціка во, що австра лійські 
су м ча с ті та пла це н та р ні інших ко н ти не н тів еволю-
ціонували по ді б но і дали чимало схожих  видів.

Втім головні споживачі трав’янистої рос лин ності 
се ред сумчастих (кенгуру, 51.10) і пла цен тар них 
(ко пи т ні) не схожі між собою. Це  пов’язане з тим, 
що пе ре но си ти в сумці крупних малят  легше при 
вертикаль ному по ло женні  тулуба.

Багато які види сумчастих дуже вразливі і по тре-
бу ють охо ро ни (51.11). Сум ча с тий вовк, най круп -
ніший хижак серед сум ча с тих (51.12), оче вид но, 
вимер ще на початку XX ст. Є свідчення про  зустрічі 
з ним у важко приступних районах ос т ро ва  Тасманія. 
Най імо вір ніше, це фа н та зії, хоч деяка на дія на 
 збереження цього рідкісного виду ще за ли шаєть ся.

 Головне в параграфі
1. У звірозубих рептилій, предків ссавців, від бу в ся 
розподіл зубів на три різні за функціями гру пи: 
різці, ікла і корінні.
2. Ознаки ссавців — теплокровність, волосяний по-
крив, вигодову вання малят молоком тощо.
3. Клас Ссавці, або Звірі, включає близько 4000 су-
часних видів. До нього на ле жать під кла си Яй це кла-
д ні та Живородні звірі.
4. До підкласу Живородні звірі належать групи су-
м ча с тих і пла центарних.
5. У плацентарних ссавців зародок отримує пожив-
ні речовини з крові матері через спеціальний ор-
ган — плаценту.

 Головні поняття: різці, ікла і корінні зуби; во-
ло ся ний покрив; по тові та мо ло ч ні залози; сумка; 
пла це н та.

 Тест-контроль
1. Ãðóïà çóáіâ ññàâöіâ, íàéáëèæ÷à çà ôóíêöіÿìè äî çóáіâ ðåïòèëіé: à) ðіçöі; á) іêëà; 
â) êîðіííі.
2. Ïîòîâі çàëîçè ó ññàâöіâ: à) çàõèùàþòü âіä ïå ðå îõî ëî äæåí íÿ; á) çàõèùàþòü âіä ïå ðå-

ãðі"âàí íÿ; â) çâî ëî æó þòü øêіðó äëÿ øêіðíîãî äè õàí íÿ.

3. Ññàâöі: à) âіäðàçó ñòàëè ïàíіâíîþ ãðóïîþ òâàðèí; á) òðèâàëèé ÷àñ áóëè ìàëîïîìі"ò -
íèìè; â) ïåðåáóâàþòü ïіä çàãðîçîþ âèìèðàííÿ.

4. Ðèñè ñõîæîñòі ÿéöåêëàäíèõ і ðåïòèëіé: à) êëîàêà; á) òåï ëî êðîâíіñòü; â) âî ëî ñÿ íèé 

ïîêðèâ; ã) âіäñóòíіñòü çóáіâ; ä) âèãîäîâóâàííÿ ìàëÿò ìî ëî êîì.

 Завдання
5. Ïîÿñíіòü ïîõîäæåííÿ ñëîâà «ññàâöі».

6. Îïèøіòü, ÿê âèíèêëè ìîëî÷íі çàëîçè.

7. Ïîðіâíÿéòå ðîçìíîæåííÿ ïіäêëàñіâ ßéöåêëàäíі òà Æèâîðîäíі.
8. Ïîðіâíÿéòå çàðîäêîâèé ðîçâèòîê ñóì÷àñòèõ і ïëàöåíòàðíèõ.

 Спробуйте відповісти
9. Êîðèñòóþ÷èñü äîäàòêîâîþ ëіòåðàòóðîþ, çіñòàâòå ïîäіáíі çà ñïî ñî áîì æèòòÿ âèäè 

ñóì ÷à ñ òèõ і ïëà öå í òà ð íèõ ññàâöіâ. ßêèì іç öèõ òâà ðèí íå âäàєòüñÿ çíàéòè âіäïî â і"ä íîñòі 
â іíøіé ãðóïі?

51.10. Äîðîñëèé êå í ãó ðó — 

ñèëüíèé òà ñòðіìêèé çâіð

51.11. Êîàëà — äåðåâíå 

ñóì ÷àñòå, ÷èñåëüíіñòü ÿêîãî 

çà îñòàííє ñòîëіòòÿ äóæå 

ñêî ðî òè ëàñü

51.12. Ôîòîçíіìîê ñó ì ÷à ñ òèõ 

âî â êіâ, çðîáëåíèé íà ïî ÷à ò-

êó XX ñò.
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Øëÿõ äî ñóìêè

Âàãіòíіñòü ñóì÷àñòèõ íåòðèâàëà — 8–40 äíіâ. Íîâîíà-

ðîäæåíå ìàëÿ äóæå ìàëå, âіä 0,5 äî 3 ñì çà âäî â æ êè. 

Áі"ëü øó ÷àñòèíó ÷àñó, ÿêèé ìàëÿ ïëà öå í òà ð íèõ ïðî âî äèòü 

ó ìàòöі, ìàëÿ ñó ì ÷à ñ òèõ ïåðåáóâàє ó ñóìöі. Ìàòè âè ëè-

çóє äëÿ íüîãî äîðіæêó â ñâîїé øåðñòі, і ìàëÿ âіäðà çó 

ïіñëÿ íà ðî äæåí íÿ ïîâçå òієþ äîðіæêîþ â  ñóìêó. Ó êåí-

ãóðó öåé øëÿõ — áëè çü êî 15 ñì. ßêùî âè õî äè òè ëèøå 

ç ðîçìіðіâ ìà ëÿò, òî ìîæíà ïîðіâíÿòè òàêèé «ïîä âèã» 

ùå íåçðÿ÷îãî êå í ãó ðÿ òè ç íå îá õіä íі"ñ òþ äëÿ  íåìîâëÿòè 

ëþ äè íè âè äå ð òè ñÿ íà òðèìåòðîâèé ïàãîðá! Ìàíäðіâêà 
íà ñòіëüêè äè âî âèæ íà, ùî â÷å íі XVII–XVIII ñò. ââà æà ëè, 

íі"áè òî ìàëÿòà ñóì ÷à ñ òèõ ðîç âè âà þòü ñÿ áåç ïî ñå ðåä íüî 

іç ñîñêіâ ìà òå ðі.

Æèòòÿ â ñóìöі
Ïîòðàïèâøè äî ñóìêè, ìàëÿ çíà õî äèòü ñîñîê і"ïðè-

ñìî ê òó єòü ñÿ äî íüîãî. Êіí÷èê ñîñêà ïðè öüî ìó  íàáðÿêàє, 
çàïîâíþþ÷è ñîáîþ éîãî ðîòîâó ïî ðîæ íè íó.  Ìîëîêî ó 

ñòðà âî õіä âïî ð ñ êó єòü ñÿ ñêî ðî ÷åí íÿì ì’ÿ çà, ðîç òà øî-

âà íî ãî â ñàìіé ìî ëî ÷ íіé çàëîçі. Ó òàêîìó ñòà íі ìàëÿ 

ïå ðå áó âàє äî òðüîõ ìіñÿöіâ. Íàâіòü ïî÷àâøè  ñàìîñòіéíî 

ïåðåñóâàòèñü, âîíî ùå òðèâàëèé ÷àñ ïðî äî â æóє ãî äó-

âà òè ñÿ ìî ëî êîì і òðè ìà єòü ñÿ ïîáëèçó ìà òå ðі. Ó ðàçі 
íå áåç ïå êè ìàëÿ õîâàєòüñÿ â ñóìöі (51.13).

Ðÿòóþ÷èñü âіä õèæàêіâ (íàïðèêëàä, âіä çäè÷à âіëèõ ñî-

áàê äèí ãî, çàâåçåíèõ äî Àâ ñ ò ðà ëії ëþ äè íîþ ùå â êàì’ÿ-

íîìó âіöі), ñàìêà êåíãóðó ìîæå âè êè íó òè  ïіäðîñëîãî 

ìà ëþ êà іç ñóìêè âáіê. ßêùî âîíà âè æè âå, òî ïå ðå ãî äîì 

ïî âå ð íåòü ñÿ і ïіäáåðå éîãî.

§ 52. Çîâíіøíÿ áóäîâà ññàâöіâ

Çîâíіøíÿ áóäîâà õèæèõ

Ссавці настільки різноманітні, що дати  загальну 
ха ра к те ри с ти ку їхньої бу до ви дуже важ ко. Роз гля-
не мо її на при кладі пред став ників ряду Хижі, що 
вклю чає близь ко 240 видів. При най м ні двох тварин 
цьо го ряду — со ба ку та кішку знає  кожний.

Представники ряду Хижі живляться іншими тва ри-
на ми. Ма ють гнучке та му с ку ли с те тіло. Як у біль шості 
зві рів, воно вкри те шерстю (во ло ся ним по кри вом), 
що добре зберігає теп ло (52.1). Подібно до лу с ки пла-
зунів та пір’я пта хів, во лос ся скла даєть ся з  рогової 
ре чо ви ни. Ос но ва («коріння») волоса зна хо дить ся 
у во ло сяній сумці, куди відкри ва ють ся прото ки 
 сальних за лоз. Секрет цих залоз ро бить во лос ся 

§ 52. Çîâíіøíÿ áóäîâà ññàâöіâ

51.13. Íàâіòü ïіäðîñëі ìà-

ëÿòà ñóì÷àñòèõ õî âà þòü ñÿ 

â ìàòå ðèíñüêіé ñó ì öі

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

Ãëàâà 10. Ññàâöі

52.2. Äâà òèïè âîëîññÿ

 хижаків гнуч к і шим, а у водних тва рин за по б і гає 
його на мо кан ню. На не митій го лові лю ди ни во лос ся 
«заса люєть ся» саме че рез ви д і лен ня та ких за лоз.

Розрізняють два типи волосся — остьове і під ше р-
с тя (52.2). Остьове волосся захищає шкіру й під ше р-
с тя від ушкоджень, а м’яке гу с те  підшерстя збе рі гає 
тепло. У хи жих та де я ких інших  звірів є і тре тій тип 
во лос ся — вібри си. Це органи до ти ку — довге во лос-
ся, роз та шо ва не по одинці або  невеликими гру па ми 
на морді та на кінцівках (52.3). Шерсть зігріває тіло 
звірів, а розміщені у шкірі потові за ло зи його охо-
лоджують. Оскільки запах поту може попередити 
жертву про наближен ня хижака, у ба га ть ох хи жа-
ків по то вих за лоз мало. Тому, на при клад, соба ка 
охолоджується, висунув ши язик і дихаю чи ши ро ко 
від кри тим  ротом.

У більшості ссавців міцна гнучка шия. Вона 
за без пе чує рухливість ве ли кої голови з добре роз ви-
не ни ми органами чуття.

Навіщо звірі рухають вушними ра ко ви на ми?
Крім внутрішнього та середнього вуха, ссавці 

 мають зовнішнє вухо: вушну раковину й зо в ні ш ній 
слу хо вий прохід. Вуш на ра ко ви на, як ло ка тор, 
спря мо вуєть ся на дже ре ло зву ку. Лю ди на втра ти-
ла цю зда т ність, хоча деякі люди вміють «ру ха ти» 
 вухами.

Рот звірів обмежований губами —  мускулистими 
складками шкі ри. Ма ля там губи потрібні для  ссання 
мо ло ка, а дорос лим тваринам допомагають за хоп лю-
ва ти корм. У хи жих до б ре розвинені всі три гру пи 
зубів, але най б іль ши ми є ікла. Характер на для ряду 
оз нака — пе ре тво рен ня од но го з вер х ніх та нижніх 
ко р і н них зубів обох бо ків на хижі зуби, що мають 
гострий ріжучий край. Ними хи жа ки  розгризають 
кі с т ки (52.4).

Кінцівки звірів розташовані не з боків ту луба, як 
у сучасних реп тилій, а під ним. Це по лег шує утри-
му ван ня тіла над землею: реп тилії цього  досягають 
за ра ху нок сили м’язів, а ссавці — завдя ки мі ц-
но с ті кі с ток. У де я ких звірів (на прик лад, со бак 
і кі шок) кінцівки ви дов жені внас л і док того, що 
вони «підняли ся на вшпинь ки» (52.5). Інші  ссавці 
(вед меді, люди) ходять, спираючись на всю сто пу. 
На кінцях па ль ців хижих є кігті.

На черевному боці тулуба у ссавців зна хо дять ся 
соски мо ло ч них за лоз. У самок соски роз винені 
кра ще, але є вони й у самців. На че реві роз та шо-

52.5. Çàäíі êіíöіâêè ñîáàêè 

(ëіâî ðó÷) òà ìàâïè (ïðà âî-

ðó÷)

52.4. Çóáè ñîáàêè

52.3. Òèãðè îáìàöóþòü îäèí 

îäíîãî çà äîïîìîãîþ âі"á-

ðè ñіâ

52.1. Ãóñòà øåðñòü çàõèùàє 
çà ñè ïàíó ñíіãîì ëàéêó âіä 

 õîëîäó
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52.6. Õâіñò ìîæíà âèêîðè ñòî -

âó âàòè і òàê

52.8. Ðèñі

§ 52. Çîâíіøíÿ áóäîâà ññàâöіâÃëàâà 10. Ññàâöі

52.10. Íàéêðóïíіøі íàøі 
õè æà êè: âîâê òà áóðèé âå-

ä ìіäü

52.7. Ëіñîâèé êіò äóæå íà ãà-

äóє ñâіéñüêó êіøêó

52.9. Ëèñèöÿ «ìèøêóє» —ïî-

ëþє íà ìèøåé

52.12. Êóíèöåâі (çâåðõó âíèç): 
êó íè öÿ, âèäðà òà  áîðñóêè

52.11. Ïîëþþ÷è íà òþ ëå íіâ, 
áіëèé âåäìіäü ìîæå ñòðè áà-

òè ó âîäó é ïіðíàòè

ва ні зовнішні статеві орга ни. У са мок це статеві 
губи — складки шкіри, що оточу ють вхід до  піхви, 
а у са м ців — сім’яники (звичайно роз та шо ва ні у шкі-
р но му вирості, мошонці) і ста те вий член.

Хвіст у звірів може виконувати найрізно маніт-
ніші функції (52.6). Кішки за його допо могою 
утри му ють рівновагу, ходячи по паркану або гі л ці. 
 Лисиці та собаки «стерну ють» хвостом на бігу: 
хвіст ви ги наєть ся в один бік, а тулуб роз ве р та єть ся 
в ін ший. Копитні хвостом відганяють кро во со сів. 
У ба га тьох ссавців хвіст відіграє важливу роль у 
спі л ку ван ні. Одна з при чин ворожнечі між кі ш ка ми 
та со ба ками — від мін ність «мови» хвостів. Ма ха ю чи 
хвостом, со ба ка ви яв ляє бла го душність, тоді як для 
кішки це си г нал во ро жо с ті.

Ðÿä Õèæі

Різні родини ряду Хижі пристосовані до  різних 
способів полювання. В Україні по ши рені пред став ни-
ки родин Котячі, Вовчі, Вед ме деві та Ку ни цеві.

Чим пояснити сильний запах у со бак та його від-
сутність у кішок?

Котячі — «найхижіші з хижаків». Представ-
ники інших родин ряду ча с то пе ре хо дять на жи в лен-
ня рослинним кормом, але кішки жив ляться лише 
тва рин ною їжею. Характерні ознаки  котячих по в’я-
за ні з по лю ван ням із засідки. Це безшум на хода, 
втя ж ні кігті, від су т ність вла с но го за па ху, чу до вий 
зір, мі ц ні, хоча й ма ло вит ри валі м’я зи. В Укра ї  ні є 
два ви ди ди ких котячих — лісо вий кіт (52.7) і зви-
чай на рись (52.8). Оби д ва види  занесено до Чер воної 
кни ги Укра ї ни — вони не тер п лять близь ко го су сід-
с т ва лю ди ни, а та кож гинуть від рук бра ко нь є рів. 
Кру п ніші ро дичі  наших ко тя чих — афри кан сь кий 
лев та азі ат сь кий тигр.

Вовчі полюють, заганяючи здобич. Їхні м’я зи 
дуже витривалі: вовк за добу може про бігти 60–
70 км. Кігті вовчих не втягуються. Крім  свійського 
со ба ки, в Україні ме ш ка ють ще кілька видів, 
що належать до цієї родини, — вовк, лисиця та 
 єнотовидний со ба ка.

Лисиця (52.9) полює на будь-яку здобич, з якою 
може впоратись, від зайця до коника. Це наш 
 звичайний хижак.

Вовки (52.10) набагато більші від лисиць. Вони 
полюють зграями, на па да ю чи на круп ну здо бич, але 

їдять і комах, і мишоподібних гри зунів. У За хі д ній 
Європі вовк охо ро ня єть ся, а в нашій кра їні на  нього 
дозволено полювати будь-якої пори року, ни щи ти 
лігви ща й уби ва ти цу це нят. Це по в’я за но з тим, що 
во в ки подеколи «ріжуть» нашу худобу. Але ж там, 
де ра ні ше мешкали дикі тва рини, нині пасуть ся свій-
сь кі. Вов кам немає з чого ви би ра ти, і вони  нападають 
на худобу. Ми позба вили во в ка при ро д ної здо бичі, 
оголосили йому нещадну війну, нам і відповідати за 
його зник нення. 

А які почуття викликає вовк у вас? Чому ним 
іноді захоплюються та милуються?

Єнотовидний собака завезений до України з Да-
ле ко го Сходу. Він не при м х ли вий до їжі, має до б ре 
хутро. Однак всеїдність цієї тварини обернула сь 
 іншим боком: єнотовидний со ба ка зни щує кла д ки 
че ре пах, птахів, що гніздять ся на зе м лі, змій.

Ведмеді всеїдні. Ці гіганти принагідно жи в лять-
ся яго да ми, мураш ка ми, ри бою; можуть «за ла ма ти» 
оле ня. На зиму вед меді на ко пи чу ють жир і впа да-
ють у зимову сплячку. В Укра їні, в Кар па тах, ще 
зу стрічається бу рий ведмідь (52.10). Полю вання на 
нього різко ско ро ти ло чисельність цих  тварин, але 
його не припинено в на шій кра ї ні і те пер. Най кру п-
ні ший представ ник ряду — бі лий ве д мідь ме ш кає 
в Арктиці (52.11).

Куницеві звичайно мають довгий і гнуч кий ту луб 
та короткі лапи (52.12). Вони добре при сто со вані до 
по лю ван ня між гілками дерев і в рі з них схован ках 
здобичі. Куницеві звичайно не ве ликі. Дов жи на тіла 
куниці близько півметра, ви д ри — май же метр. Най-
кру п ні ший пред став ник ро ди ни в Україні — бо р сук. 
Його тіло ши ро ке та обваж ніле, дов жи на — бли зь ко 
метра. Деякі види, на прик лад ку ни ця, ча с то осе ля-
ють ся в мі с тах. Ви д ру та борсу ка занесено до Черво-
ної кни ги Укра ї ни.
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Ñîáàêà òà êіøêà

Ïðåäêè ñâіéñüêîãî ñîáàêè — âîâêè òà øà êàëè ÷à-

ñ òî äîїäàëè çà ëèø êè çі ñòîëó íàøèõ ïðåäêіâ, äàâíіõ 
 ìèñëèâöіâ. Ëþäñüêà òà ñîáà÷à çãðàї ìîãëè ïîëþâàòè 

ðà çîì: ëþ äèíі äî ïî ìà ãà ëè ãîñòðå ÷óòòÿ òà øâèäêі íîãè 

ñîáàê, à ñîáàêàì — ñèëà òà ðîçóì ëþäèíè. Òîìó ñî áà-

êà — íàé äà â íі"øà ñâіéñüêà òâàðèíà (52.15).

Ëþäèíà âèâåëà áàãàòî ñëóæáîâèõ, ìèñ ëèâñü êèõ òà 

äå êî ðà òè â íèõ ïîðіä ñîáàê. ßê і òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó, êî æåí 

ñîáàêà áà÷èòü ó ëþäèíі âà òà æ êà, ÷åêàє âіä íåї çà ñòó ï-
íè ö ò âà і òîìó ëàäåí їé ñëó æèòè. Іíøà ðі÷ — êі"ø êà, ÿêó 

ëþäèíà «çàïðîñèëà» îõî ðî íÿ òè ñâîþ äîìіâ êó âіä ùóðіâ 
òà ìèøåé. Êіøêà ââà æàє, ùî êâà ð òè ðà — її òå ðè òî ðіÿ, äå 

âîíà ïî áëà æ ëè âî çíî ñèòü ïðè ñó ò íіñòü õàçÿїâ.

§ 53. Âíóòðіøíÿ áóäîâà ññàâöіâ

Ñêåëåò ññàâöіâ

Ссавці надзвичайно різноманітні за розмірами 
(53.1). Слон, наприклад, ва ж чий від най д р і б н і ших 
зем ле рий ок більше ніж у 1 300 000 разів. Скелет 
дрі б них ссавців (таких, як полівка на мал. 53.2, 
лі во руч) скла даєть ся з тонких кісток без гре бе нів 
та ви ро с тів. В міру зростання розмірів тіла зві рів 
від но с ні роз мі ри ске лета збі ль шу ють ся. 

Розгляньте мал. 53.2 і за особливостями бу дови 
скелета ви зна ч те, який звір крупніший.

При збі ль шенні дов жи ни тіла вдвічі маса тва ри ни 
зро с те у вісім ра  зів, а сила м’я зів та мі ц ність ске ле-
та — лише вчетверо. Це по яс нюєть ся тим, що маса 
тіла залежить від його об’є му, а сила м’язів і міцність 
кі с ток — від площі їх ньо го по пе реч но го пе ре різу. 
Тому у ве ли ких тва рин віднос но кру п ніші м’я зи 
та кіст ки (як у бе ге мо та на мал. 53.2, пра во руч). 
На кіст ках у них з’яв ля ють ся гребені та ви ро с ти, 
по тріб ні для прикріплення міцних м’я  зів. Але від 
збі ль шен ня кі с ток та м’я зів маса тіла ще бі ль ше зро-
с тає! Че рез це розміри ссавців, як і інших тва рин, не 

 Головне в параграфі
1. За будовою і функціями волосся звірів по ді ля ють на остьове, підшер стя та вібриси.
2. Кінцівки ссавців розміщені під тулубом, а не з боків, як у реп тилій.
3. До ряду Хижі належать близько 240 видів. В Україні поширені пред ста в ни ки 
родин Котячі, Вовчі, Ведмедеві, Куницеві.

 Головні поняття: остьове во лос ся, підшерстя та вібриси; зовнішнє вухо; хижі 
зуби; губи.

 Тест-контроль
1. Ôóíêöіÿ âіáðèñіâ: à) çіãðіâàííÿ òіëà; á) çàõèñò âіä óø êîä æåíü; â) îáìàöóâàííÿ ïðåä ìåòіâ.
2. Ó âîëîñÿíó ñóìêó (îñíîâó âîëîñà) âіäêðèâàþòüñÿ: à) ñàëüíі çà ëî çè; á) ïîòîâі çà ëî çè; 

â) ïіäøåðñòÿ.

3. Õèæі çóáè íàëåæàòü äî: à) êîðіííèõ çóáіâ; á) ðіçöіâ; â) іêëіâ.
4. Äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè çàíåñåíі: à) áóðèé âå ä ìіäü; á) ëіñîâèé êіò; â) âèäðà; 

ã) єíîòîâèäíèé ñîáàêà; ä) âîâê; å) ðèñü; є) áîðñóê; æ) áіëèé âåäìіäü.

 Завдання
5. ßê ïîâ’ÿçàíі áóäîâà é ôóíêöії ðіçíèõ òèïіâ âîëîññÿ?

6. Îïèøіòü ïðèñòîñóâàííÿ ïðåäñòàâíèêіâ ðÿäó Õèæі äî ïîїäàííÿ іíøèõ òâàðèí.

7. ×îìó â íîâîíàðîäæåíèõ çâіðіâ íåìàє çóáіâ?
8. ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó áіëèé âåäìіäü — áіëîãî êî ëüî ðó? ×îìó, ñèäÿ÷è â çàñіäöі, âіí 
çà êðèâàє íіñ ëàïîþ? 

 Спробуйте відповісти
9. Ñîáàêè òà êіøêè — äîáðå âіäîìі íàì òâàðèíè. Ïî ÿñ íіòü âіäìіííîñòі ìіæ íèìè, âèõî-

äÿ÷è ç îñîáëèâîñòåé їõíüî ãî ñïîñîáó æèòòÿ. 

Âåëèêі êіøêè

Іç âåëèêèõ êіøîê ëèøå ëåâè (52.13) — çãðàé íі òâà ðè íè, 

ùî æè âóòü ðî äè íà ìè (ïðàéäàìè). Òè ã ðè (52.3), ëå î ïà ð-

äè, ïóìè, ÿãóàðè òà іíøі âåëèêі êі"ø êè âå äóòü îäè íî÷ íèé 

ñïîñіá æèòòÿ. Óñі ñó÷àñíі âåëèêі êіøêè äóæå ïî òå ð ïà þòü 

âіä çà êîí íî ãî òà íåçàêîííîãî ïîëþâàííÿ íà íèõ ëþ-

äèíè. Âіäîìî, ùî òèãðè ùå â іñòî ðè÷ íèé ÷àñ ìå ø êà ëè 

â ïî íèççі Äíіïðà. Íåçàáà ðîì âîíè ìî æóòü çíè ê íó òè ç 

ëèöÿ Çåìëі.
Ëèøå îäíà êіøêà ïîëþє, çàãàíÿþ÷è çäî áè÷. Öå ãå-

ïàðä, ÿêèé çáå ð і"ã ñÿ â ñàâàíàõ і íà ïіâïó ñ òå ëÿõ Àôðè êè 

òà Àçії (2.4) Ó ãåïàðäà «ñîáà÷èé» äîâ ãî íî ãèé ñè ëóåò, 

íå âòÿæíі êіãòі. Ïîëþþ÷è, âіí ðîçâèâàє øâèäêіñòü äî 110 

êì íà ãîäèíó. Öå íàéøâèäøà íàçåì íà òâàðèíà.

Øàáëåçóáі êіøêè

Âåëèêі êіøêè ç’ÿâèëèñÿ ðàíіøå âіä äðіáíèõ і ïðè-

ñòîñóâàëèñÿ äî ïîëþâàííÿ íà âå ëè êèõ òâàðèí. Íà êî íåé, 

íîñîðîãіâ, ñëî íіâ ïîëþâàëè øà á ëå çóáі êіøêè (52.14). 

Їõíі âåð õ íі іêëà íàãàäóâàëè êèíäæàëè і âè äà âà ëè ñÿ âïå-

ðåä íàâіòü ïðè çà êðè òіé ïàùі. Çàäíÿ ïî âåð õ íÿ öèõ çó áіâ 
áóëà çà ãî ñ ò ðå íà íà çðà çîê ëåçà. Òàêі çóáè áóëè çäàòíі 
ïðî áè òè òîâ ñ òó øêóðó òà ì’ÿçè êðó ï íîї çäî áè÷і.

Âèìåðëè øàáëåçóáі êіøêè íàïðèêіíöі íåîãåíîâî ãî ïå-

ðі"îäó, ïіä ÷àñ çíà÷íîãî ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñòі "âåëèêèõ 
òðà âîї"ä íèõ òâàðèí.

52.15. Áàãàòî ñòî ëіòü ñî áà êà 

âіä äà íî äîïîìàãàє ëþ äè íі íà 
ïî ëþ âàííі (Ïіòåð Áðåé ãåëü 

Ñòàð øèé, XVI ñò.)

§ 53. Âíóòðіøíÿ áóäîâà ññàâöіâÃëàâà 10. Ññàâöі

53.2. Ñêåëåòè ññàâöіâ 
іç ðіç íèìè ðîçìіðàìè òіëà

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

52.13. Ëåâ

52.14. Øàáëåçóáà êіøêà 

 ñìіëîäîí ïî ðó÷ іç ñó÷àñíèì 

òèã ðîì

53.1. ×îìó áіëêà ìîæå ñòà òè 

íà çàäíі ëàïè, à ñëîí, ÿêèé 

ìàє íàáàãàòî ìіöíіøó ìóñêó ëà-

òóðó, íå çäàòíèé äî öüî ãî?
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53.8. Íіçäðі áåãåìîòà ðîçìі-
ùåíі òàê, ùî âіí ìîæå äè õà-
òè, ìàé æå íå âè ñó âà þ ÷èñü 
іç âîäè. Ïіäíå áіííÿ âіä äі"ëÿє 
äè õà ëü íі øëÿõè âіä ðîòîâîї 
ïî ðîæ íè íè

53.7. Ñõåìà áóäîâè êðîâîíîñ-

íîї ñèñòåìè ññàâöіâ

§ 53. Âíóòðіøíÿ áóäîâà ññàâöіâ

53.5. Ðîçðіçè ëåãåíü ðå ï òè ëії 
(ëіâîðó÷) òà ññàâöÿ. Ëå ãå íі 
ññà â öіâ ìіñòÿòü áàãàòî äðі"á-

íèõ êî ì і"ðîê, äå âіä áó âà єòü-
ñÿ ãà çî îáìіí

53.6. Âíóòðіøíÿ áóäîâà 

 êðîëÿ

Ãëàâà 10. Ññàâöі

53.4. Âèäèõ êèòà, ùî ñïëè-

âàє íà ïîâåðõíþ îíîâèòè 

 ïîâіòðÿ â ëå ãå íÿõ, óòâî ðþє 
âå ëè ÷å ç íі «ôî í òà íè»

53.3. Ñêåëåò êðîëÿ мо жуть пе ре бі ль шу ва ти  певні зна чен ня. Якби по лів-
ка яки мось чу дом збільшила ся до роз мі рів бе ге мо та, 
кістки не витри мали б її ваги. 

Скелет ссавців складається з тих самих ча с тин, 
що і в рептилій, а хребет — з тих самих відділів 
(53.3). Цікаво, що більшість ссавців мають од на ко ву 
кі ль кість ший них хре б ців — сім.

Äèõàëüíà òà êðîâîíîñíà ñè ñ òå ìè

Ссавці — теплокровні тварини, їх обмін ре чо вин 
прискорений і по тре бує значної кі ль ко с ті кис ню 
(53.4). Ле гені сса в ців працюють ефе к ти в ні ше від 
ле гень ін ших чо ти ри но гих (крім пта хів). Внут рішня 
по вер х ня цих ор га нів у зві рів збільше на зав дяки 
численним коміркам. Якщо ле ге ню реп тилії мо ж на 
по рі в ня ти з мі ш ком, то у ссавця вона схо жа на гу б ку, 
у ко ж ній порі якої відбувається га зо об мін (53.5).

Спробуйте зробити кілька вди хів і види хів, вби-
ра ю чи по ві т ря грудною кліткою (гру д не ди хан ня), 
а потім — животом (діаф раг маль не ди хан ня).

Повніше поновлювати повітря в легенях сса в цям 
допомагає діафрагма — м’язова пе ре го ро д ка, що по-
ді ляє порожнину тіла на груд ну та че ре в ну ча с ти ни 
(53.6). Ссавці здійсню ють дихальні рухи, не тіль ки 
роз ши рю ю чи та зву жу ю чи груд ну  клітку, а й ско ро-
чу ю чи та роз слаблюючи ді а ф ра г му. 

Ссавці мають чо ти ри ка мерне се р це, в якому не 
змішується артеріальна та ве ноз на кров. На  відміну 
від пта хів, у них залишилася лише ліва дуга  аорти 
(53.7, порівняйте з 43.10, 47.7).

Òðàâíà ñèñòåìà 

Травлення у ссавців починається вже в ротовій 
порож  нині, де подрібнена та роз терта зу ба ми їжа змо-
чуєть ся слиною. По-справ ж ньо му жу ва ти  можуть 
лише ссавці. Ще леп ний суг лоб ба га тьох із них (наш 
у тому числі) доз во ляє не тільки від кри ва ти і за кри -
вати рот, а й ру ха ти ниж ньою  щелепою впе ред-назад 
і впра во-вліво.

Чи можемо ми водночас дихати й жувати?
Ротова порожнина у ссавців відокремлена від 

но со во го проходу підне б і н ням, і тому при диханні 
їжа з рота не потрапляє в дихальні шля  хи (53.8). У 
глотці дихальні та травні шля хи спо лу чені, і тому  
дихати та ковтати водночас не мо ж ли во.

Через глотку їжа по трапляє до стравоходу і да-
лі — до шлунка, де перетравлюється під дією шлун-
кового соку. У тонкому ки шеч ни ку про до в жу єть ся 
травлення і всмоктуються поживні ре чо вин. До його 
початкового відділу — два на дця ти па лої киш ки над-
ходять секрети двох за лоз — під шлу н ко вої за ло зи 
та печінки. 

Далі йде товста кишка, де відбувається всмокту-
вання води. Від місця, де тонкий кишечник перехо-
дить у товстий, відходить сліпа ки ш ка з червоподіб-
ним відро с т ком (апе н ди к сом). У де я ких тра вої д них 
тва рин (53.6) сліпа кишка добре роз ви не на, бо в ній 
за к і н чуєть ся пе ре трав лю ван ня гру бої рос лин ної їжі. 
У хи жих і все їдних тва рин у цьо му по тре би немає, і 
сліпа киш ка в них змен ше на.

Екскременти накопичуються в ос тан нь о му 
 відділі кишечнику (прямій кишці) і виводять ся на-
зо в ні через анальний отвір.
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 Спробуйте відповісти
9. ×è ìîãëè á іñíóâàòè ëіëіïóòè òà âåëåòíі, îïèñàíі ó êíèçі Äæ. Ñâіôòà «Ïîäîðîæ Ãóë-

ëіâåðà»? ßê ìàëî á çìіíþâàòèñÿ ñïіâ âіä íî øåí íÿ ìіæ ÷àñòèíàìè òіëà ó äóæå ìàëåíü êèõ 

і äóæå âå ëè êèõ ëþ äåé? Ñïðî áóé òå íà ìà ëþ âà òè їõ.

Ñåðåäíє âóõî ññàâöіâ
Ó ñåðåäíüîìó âóñі ññàâöіâ çíàõîäÿòüñÿ òðè ñëóõîâі 

êі"ñ ò êè: äî óñïàäêîâàíîãî âіä ðåïòèëіé ñòðåìіíöÿ äî äà ëè-

ñÿ ìîëîòî÷îê òà êîâàäåëêî (53.11, ïîðіâíÿéòå ç 40.11). 
Âîíè ïå ðå äà þòü і ïîñèëþþòü çâóêîâі êî ëè âàí íÿ âіä 

áà ðà áàí íîї ïå ðå òè í êè äî âíó ò ðі"ø íüî ãî âóõà, äå çíà õî-

äÿòü ñÿ îðãàí ñëóõó (çàâèòêà òîùî) òà îðãàí ðі"â íî âà ãè. 

ßê öå íå äèâíî, ìî ëî òî ÷îê òà êîâàäåëêî âèíèê ëè â 

õîäі åâî ëþöії ç êіñòîê, ùî ñêëàäàëè ùå ëå ï íèé ñóãëîá 

ðåïòèëіé. Ç÷ëå íі"â íà êіñòêà, ùî âõîäèëà äî ñêëà äó íè-

æ íüîї ùå ëå ïè ðå ï òè ëіé, ïå ðå òâî ðè ëà ñÿ íà ìî ëî òî ÷îê, 

à êâà ä ðà ò íà êіñòêà, ÿêà ïîєäíóâàëà ãî ëî âíó ÷à ñ òè íó 

÷å ðå ïà ç íè æ íüîþ ùåëåïîþ, — íà êî âà äå ë êî. Äî ðå÷і, 
ñòðåìіíöå — öå ïåðåòâîðåíèé çà ëè øîê çÿ á ðî âîї äóãè 

ïå ð øèõ õðå áå ò íèõ, êîòðèé ó ðèá ïіä òðè ìó âàâ ùåëåïè.

§ 54. Êîìàõîїäíі òà ïðèìàòè

Ðÿä Êîìàõîїäíі

Найдавніша група сучасних плацентарних 
ссав ців — ряд Комахоїдні. Ба гать ма сво ї ми риса-
ми пред став ни ки ряду на га ду ють перших зві рів. 
 Комахоїдні — дрібні, зде бі ль шо го нічні, тва ри ни. 
Вони ма ють відносно од но рі д ні зуби і менш роз ви-
не ний, ніж у інших плацентарних, мозок. Відо мо 
близь ко 370 ви дів цих  звірів.

Багато хто з вас зустрічав їжаків (54.1). Це не-
ква п ли ві нічні звірі, що живляться рі з но ма ні т ною 
їжею. Тіло їжака вкрите голками, і в разі небез пеки 
він скручується в ко лю чий клу бок.

Землерийки — найдрібніші ссавці (54.2, 54.3). 
Маса деяких із них дорівнює 1–1,5 г, що гра нич но 
мало для те п ло кро в них тва рин. Щоб підтри му ва ти 
ста лу те м пе ра ту ру в та ко му ма лому тілі, зе м ле рий-
кам до во дить ся майже безперервно їсти. Дрі б на 
землерийка з’їдає за добу у 4–5 разів бі ль ше без х ре-
бе т них, ніж важить сама! Зем лерийки ак тивні вдень 
і вночі, за будь-якої пори року. Вони жи вуть у лі сах, 
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Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

53.11. Áóäîâà âíó ò ðі"ø íüî ãî 

òà ñåðåäíüîãî âóõà ññà â öіâ

Âèäіëüíà, ñòàòåâà òà íåðâîâà ñèñòåìè

Видільна система ссавців представлена пар ни ми 
нир ками, сеча з яких ви во дить ся через се човоди 
до сечового міхура, а звідти — на зовні се чо ви ді ль ним 
ка на лом. У самців сечовидільні канали та сім’я-
проводи, що йдуть від сім’яників, об’єднані в сечо -
статевий канал, розташований у ста те во му члені.

Парні яєчники самок лежать у черевній по-
рожнині. Із на бли жен ням часу роз мно ження яйце-
клі ти ни з яє ч ни ків виходять у порож нину тіла, 
а з неї — до яйцепроводів, де відбувається за плі д-
нен ня. Зародок розвивається у роз ши ре но му від ді лі 
яй це про во дів — матці.

Ссавці мають найрозвиненіший головний мо зок у 
тваринному царстві (53.9). Найкращого роз ви т ку на-
буває передній мозок та його півкулі. Поверх невий 
шар півкуль — кора головного мозку ста ла голов ним 
ке ру ю чим центром нервової си с те ми. Збіль шенню 
площі кори сприяло утво рен ня на ній складок, за-
вдяки яким поверхня півкуль вкри та зви ви на ми.

Людина успадкувала від інших ссавців ви со ко ефе-
к ти в ні нервову, кро во но с ну, дихальну, тра в ну, ста те-
ву та інші системи. Як розпорядитися цим спад ком 
(53.10) — за ле жить від кожного з нас.

 Головне в параграфі
1. Великі тварини мають міцніші скелет і му с ку ла-
ту ру.

2. Порожнина тіла звірів поділена діафрагмою (м’язовою перегородкою) на дві: 
груд ну та че рев ну.
3. Серце ссавців чотирикамерне, артеріальна та венозна кров не змішується.

 Головне поняття: діафрагма.

 Тест-контроль
1. Ó áіëüøîñòі ññàâöіâ øèéíèõ õðåáöіâ: à) 8; á) 7; â) 6; ã) 5.

2. Äèõàëüíі ðóõè ññàâöіâ ïîâ’ÿçàíі ç: à) ðîç øè ðåí íÿì òà çâó æó âàí íÿì ãðóäíîї êëіòêè; 
á) ðî áî òîþ ãîðëîâîãî íàñîñó; â) ñêî ðî ÷åí íÿì òà ðîç ñ ëàá ëåí íÿì äіàô ðàã ìè.

3. Âіä ñåðöÿ ññàâöіâ âіäõîäèòü: à) ïðàâà äóãà àîðòè; á) ëі"âà äóãà àîðòè; â) і ïðàâà, і ëіâà 
äóãè àîðòè.

4. Ó äâàíàäöÿòèïàëіé êèøöі ññàâöіâ їæà ïåðåòðàâëþєòüñÿ ïіä äієþ ñåêðåòó: à) ïå ÷ і"í êè; á) êó-

ï ðè êî âîї çàëîçè; â) ïіäøëóíêîâîї çàëîçè; ã) ñëèííîї çàëîçè.

 Завдання
5. ×èì і ÷îìó âіäðіçíÿþòüñÿ ñêåëåòè âåëèêèõ і äðіáíèõ òâàðèí?

6. Ïîðіâíÿéòå êðîâîíîñíі ñèñòåìè ïëàçóíіâ, ïòàõіâ òà ññàâöіâ.
7. Ëþäèíà ìàє àïåíäèêñ, ÿêèé íå áåðå ó÷àñòі â ïå ðå òðà â ëþ âàííі їæі. Ïðî ùî ñâіä÷èòü 

öåé ôàêò?

8. ßêі õàðàêòåðíі äëÿ ññàâöіâ îðãàíè âіäñóòíі ó ïòà õіâ?

53.9. Ãîëîâíèé ìîçîê êîíÿ

53.10. Âіä îæèðіííÿ ïî òå ð ïà-

þòü íå òіëü êè ëþäè

54.2. Çåìëåðèéêà

54.1. Їæàê óáèâ і ïîїäàє ìà-

ëåíüêîãî âóæà
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54.8. Ëèñèé óàêàðі — ïіâ äåí-

íîàìåðèêàíñüêà ìàâ ïà

54.7. Äîâãîï’ÿò

54.6. Êîòÿ÷і ëåìóðè

54.5. Òóïàéÿ ïî єäíóє â ñîáі 
ðèñè êî ìà õî їä íèõ і ïðè-
ìàòіâ

§ 54. Êîìàõîїäíі òà ïðèìàòè

54.4. Õîõóëÿ

54.3. Ìàòè-çåìëåðèéêà âî-
äèòü çà ñîáîþ ñâіé ïіä ðî-
ñ òà þ ÷èé âè âî äîê. Ùîá íå 
çàãóáèòèñÿ, ìàëÿòà òðè ìà þòü-
ñÿ çóáàìè çà її õâіñò і"õâî ñòè 
îäíå îäíîãî

54.11. Ãіáîíè

54.10. Çåëåíà ìàðòèøêà

54.9. Ãîëîâà ïàâіàíà

Ãëàâà 10. Ññàâöі

сте пах і пу с те лях, на се ля ють  опале ли с тя, нори під 
ко р і н ням та пух кий ґрунт.

Чудово пристосований до життя у ґрунті кріт 
(38.5). Очі в нього дуже малі, вуха при криті шкір-
ною складкою, густа шерсть щільна та шо в ко ви с та. 
Пе редні лапи крота — справжні ло па ти для роз грі-
бан ня землі. Живиться він до що ви ми че р ва ми, різно-
манітними ґрун то ви ми і навіть  дрібними на земними 
тваринами.

До Червоної книги України занесено хоху лю — 
водну тварину близь ко 20 см завдовж ки (54.4). Вона 
живе в норах по берегах во дойм із по вільною те чі єю. 
Між пальцями в неї є плавальна пе ре тин ка. Навіть 
взим ку під льодом хохуля збирає свій корм — мо-
люсків, п’явок, дрі б ну рибу. Шкур ка цього зві р ка 
дуже цін на: вона легка, тепла й  міцна. Рані ше чи с-
лен на, хо ху ля стала рі д кі с ною тва ри ною і по тре бує 
ре те ль ної охо ро ни.

Більшість рядів плацентарних ссавців пішли від 
давніх пред став ників ряду Ко ма хоїдні.

Ðÿä Ïðèìàòè

«Примати» означає «перші». Так назвав Карл 
Лінней (1.8) ряд, до якого включив і люди ну. До 
цього ряду належить близько 190 видів. За багать ма 
ознаками примати — звірі із досить про с тою будо-
вою, але вони пере вершують інші гру пи за ступенем 
розвитку не рво вої си с те ми та скла д ністю по ве ді н ки. 
Че реп приматів великий, очі у бі ль шості ви дів спря-
мо ва ні впе ред. Це дозволяє їм бачити обома очи ма 
пред ме ти, що знаходяться спереду, і точніше оці-
нювати від стань до них.

Чому примати мають високорозвинені органи 
чут тя?

Це стало наслідком освоювання приматами крон 
де рев. Адже стрибаючи з гілки на гілку не обхідно 
то ч но оці ню ва ти відстань і добре уп рав ля ти сво їм 
ті лом.

Ряд Примати поділяють на два підряди: На пів-
ма в пи та Мавпи.

До напівмавп належать невеликі нічні тва рини, 
які живуть на де ре вах в Африці та Азії. У Пі в ден-
но-Східній Азії ме ш ка ють тупайї — не ве ликі  звірі, 
схожі на білок (54.5). Острів Ма да га с кар сла вить ся 
різно ма н і т н і стю своїх лемурів (54.6). На Філіп-
пінських остро вах живуть здатні до величез них 
стри б ків до в го п’я ти (54.7). Це «най ви т рі ш ку ва ті-
ші» з тварин.

Мавпи Америки є досить віддаленими ро дичами 
мавп Африки та Азії. Усі аме ри канські мавпи  ведуть 
деревний спосіб життя, у більшості є чіпкі хво с ти 
(52.6). Живляться вони пло да ми, лис тям та різно ма-
н і т ни ми дрі б ни ми тва ри на ми. Чи ма ло з них ма ють 
яс к раві па с ма во лос ся та інші  ознаки, за яки ми 
впізнають со ро ди чів (54.8).

Родина Мартишкові населяє Африку і Пів денну 
Азію. Найбільші з них — павіани, які ве дуть на зе м-
ний спосіб життя (54.9). Ці ве ликі  мавпи жи вуть 
добре орга нізовани ми стадами під ке рі в ни ц т вом 
зрі лих самців — ва тажків. До в жи на тіла павіана 
може бути понад 1 м.

Мартишки (54.10) та макаки — рухливі  мавпи, 
що багато часу про во дять на деревах. До в жи на їх-
нього тіла 40–80 см. Як ла бо ра торні тва ри ни  деякі 
мартишкові зро би ли люд ству не оці нен ну по слу гу.

Ðîäèíà Ëþäèíîïîäіáíі ìàâïè

До цієї родини належать наші най б лижчі ро ди чі 
— гібони та орангутани з Південно-Східної Азії, го ри-
ли й шимпанзе з Африки. Гібони (54.11) та ора н гу-
та ни (54.12) — де рев ні ма в пи, го ри ли (53.10, 54.13) 
і шимпанзе (54.14) зде б іль шо го пе ре су ва ють ся по 
землі. Чи се ль ність лю диноподібних мавп, осо б ли во 
горил та ора н гу та нів,  скорочується, усі вони по тре-
бу ють охо ро ни.

Гібони спритно переміщуються у кронах дерев, 
здатні перестрибувати з гілки на гілку, роз гой ду-
ю чись на довгих ру ках. Орангутани крупніші, 
з біль шою масою тіла. Вони не стри ба ють, а ла зять 
по гі л ках.

Найбільші мавпи — горили. Їхній ріст ся гає 2 м, а 
маса — 250 кг. Це рослиноїдні лісові меш канці, які 
живуть невеликими родинни ми гру па ми.  Стосунки 
всередині таких груп доброзичливі. Лише зрі д ка ва-
та жок страхає мож ли вих су про ти в ни ків: га р чить та 
б’є себе кулаками у груди.
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2. Äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè çàíåñåíî: à) êðîòіâ; á) õîõóëü; â) äîâãîï’ÿòіâ.
3. Äî íàïіâìàâï íàëåæàòü: à) øèìïàíçå; á) «ñíіãîâі ëþäè»; â) òó ïàéї; ã) ìàêà êè; ä) äîâ-

ãîï’ÿòè; å) ëå ìó ðè; æ) ãіáîíè; è) ïàâіàíè; ê) îðà í ãó òà íè; ë) ìàð òèøêè; ì) ãî ðè ëè.

4. Äî ëþäèíîïîäіáíèõ ìàâï íàëåæàòü (äèâ. ï. 3):

 Завдання
5. Ðîçêàæіòü ïðî ïðèñòîñóâàííÿ êðîòà äî ïіäçåìíîãî ñïî ñî áó æèòòÿ.

6. ×îìó ëþäèíà íàëåæèòü äî ðÿäó Ïðèìàòè ïіäðÿäó Ìà â ïè?

7. ßêі, ç âàøîãî ïîãëÿäó, ñòîñóíêè ìàëè ñêëàñòèñÿ ó ïðåä ñòà â íè êіâ ðіçíèõ âèäіâ ðî äè íè 

Ëþäè, ùî іñíóâàëè â îäèí іñòîðè÷íèé ÷àñ?

8. Ïîÿñíіòü, ÿê òðåáà ðîáèòè øòó÷íå äèõàííÿ. 

 Спробуйте відповісти
9. Çàïðîïîíóéòå ñõåìè äîñëіäіâ, ùî äîçâîëèëè á ïîðіâ íÿòè ìèñëåííÿ ëþäèíè òà ëþäè-

íîïîäіáíèõ ìàâï.

Íåïîâíîçóáі òà ßùåðè

Ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі ìåøêàþòü äèâîâèæíі ññàâöі, ùî 

íàëåæàòü äî ðÿäó Íåïîâ íîçóáі (54.16–54.18). Õà ðà ê òå ð-

íîþ îçíàêîþ їõ є ÷àñòêîâà àáî ïîâíà âіä ñó ò íіñòü çó áіâ. 
Ëі"íèâöі (54.17) æè â ëÿòü ñÿ ðî ñ ëèí íі"ñ òþ, à áðî íå íîñöі 
(54.18) òà ìó ðàø êî їäè (54.16) — êîìà õàìè. Ó íåî ãå íî-

âî ìó ïåðіîäі іñíóâàëè ãіãàíòñüêі íåïîâ íîçóáі: áðî íå íîñöі 
ãëі"ï òî äî í òè òà ëіíèâöі ìå ãà òåðії (54.19). 

Äåùî íà ãà äó þòü íåïîâ íî çóáèõ ïðåä ñòà â íè êè ðÿäó 

ßùå ðè, ïî øè ðå íі â Àô ðèöі òà Àçії (54.20). 

§ 54. Êîìàõîїäíі òà ïðèìàòèÃëàâà 10. Ññàâöі

54.13. Ãî ðè ëè

54.12. Îðàíãóòàí

54.14. Øèì ïàí çå

54.15. Àâñòðàëîïіòåêè —íàé-

áëè æ ÷і ðîäè÷і ëþ äåé

Найближче до людини стоять шимпанзе. Вони 
ведуть на півде рев ний спосіб життя у гру пах чисель-
ністю від 2 до 50 особин. У спілку ванні між со бою 
шимпанзе використовують по над 30 звуків,  міміку, 
пози і жести. Їхні руки та ноги не тільки при сто со-
вані до лазіння по де ре вах, а й здатні утриму вати 
різні пред мети та маніпулювати ними.

Людиноподібні мавпи мають най с к лад н і шу 
пове дінку серед усіх тварин, за ви ня т ком лю ди ни. 
 Досить навести та кий приклад. І шим пан зе, і ора н-
гу та ни вміють робити штуч не ди хан ня но во на род-
же ним, якщо ті не по чи на ють ди ха ти самі! Са м ки 
ви тя гу ють з рота маляти язик,  притискують до його 
рота свій і починають вдувати в ньо го по ві т ря. Ча с-
то в такий спосіб їм удається ожи ви ти ма лят, які 
захли нулися під час по логів.

Ðîäèíà Ëþäè

Представники родини Люди роз ви ну ли ся від 
спіль них із людиноподібними ма в па ми пред ків 
у неоге новий період. До цієї родини належали кіль-
ка ви дів родів Ав с т ра ло пі те ки (54.15) та Люди. 
Сьо го дні з них залишився єдиний вид — людина 
розум на, до якого на ле жи мо й ми з вами. Деякі 
роман тики вва жа ють, що дотепер на Землі живе ще 
один вид — «сніго ва лю ди на». Її існуван  ня під тве р-
джу ють роз повіді оче ви д ців, нечіткі фотогра фії та 
ама торські кі но ка д ри. На жаль, на у ко вих до казів 
існу ван ня поруч із нами ще од но го виду людей 
 немає.

 Головне в параграфі
1. Представниками ряду Ко ма хо їдні є їжаки,  кроти, 
земле рийки, хохулі. Це найдавніша за  рисами бу до-
ви група плацентарних ссавців.
2. Для ряду Примати є характерним висо кий 
 розвиток не р во вої си с те ми та органів чуття.
3. Ряд Примати поділяється на підряди Напівмав-
пи та Мавпи; до підряду Мавпи на ле жать ро ди ни 
Ма р ти ш ко ві, Лю ди но по дібні мавпи, Люди та  деякі 
інші.
4. Усі сучасні люди належать до виду людина 
 розумна.

 Тест-контроль
1. Çåìëåðèéêàì äîâîäèòüñÿ їñòè ìàéæå áåçïåðåðâíî, 

òîìó ùî: à) ó íèõ áàãàòî âî ðîãіâ; á) âîíè äóæå ìàëі òà 
їì âàæêî ïіäòðèìóâàòè ñòàëó òåì ïå ðà òó ðó òіëà; â) âîíè 

æè â ëÿòü ñÿ íå äî ñòà ò íüî ïî æè â íèì êîðìîì.

54.20. ßùіð. Öå âêðèòèé ìіö-
íèìè ëóñ êà ìè êî ìà õî їä íèé 

ññàâåöü

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

54.17. Ëіíèâåöü

54.18. Áðî íå íî ñåöü

56.16. Âåëèêèé ìóðàøêîїä ðàçîì ç õâîñòîì ñÿãàє 2 ì

54.19. Ãëіïòîäîíò îáîðîíÿєòüñÿ âіä ãіãàíòñüêîãî õè æî-

ãî ïòàõà ôîðîðàêîñà (ëі"âî ðó÷); ìåãàòåðіé íà ìà ãà єòü ñÿ 
íàõèëèòè äåðåâî (ïðàâîðó÷)
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55.6. Òþëåíü, ùî ïëè âå

55.3. Ó çðó÷íèõ ñõîâàíêàõ 

ñêóï ÷óєòü ñÿ áåçëі÷ êàæàíіâ

§ 55. Ðóêîêðèëі, ëàñòîíîãі òà êèòîïîäіáíі

55.4. Ìàëÿòà òþëåíіâ ïî êðè-
òі ì’ÿêèì áіëèì õó ò ðîì

55.5. Ñóïåðíèöòâî ñàìöіâ 
ìîð ñü êèõ ñëîíіâ

55.9. Ïîðіâíÿííÿ ðîçìіðіâ 
òіëà ëþäèíè, æèðàôè,  ñëîíà, 

ãî ëó áî ãî êèòà, êà øà ëî òà 

і"ãіãàíòñüêî ãî êàëü ìà ðà
55.2. Ñõåìà åõîëîêàöії 
 êàæàíà

55.1. Ëåòþ÷à ëèñèöÿ — íàé-

êðó ï íі"øèé êðèëàí

55.8. Ìîðæі

55.7. Êîñàòêè íàìàãàþòüñÿ 

âïîëþâàòè ìîðñüêèõ ëåâіâ

55.10. Ãîëîâà äåëü ôі"íà. Íà 

ãî ëîâі çâåðõó ðîç òà øî âà íà 

єäèíà íіçäðÿ

Ðÿä Ðóêîêðèëі

Ссавці не тільки стали па ні в ною групою су хо до-
лу, а й завоювали повітря і воду.

Повітряне середовище освоїли близько 850 ви-
дів ряду Рукокрилі. Довгі пальці їхніх пе редніх кі н-
ці вок розтягують тонку шкіря с ту перетин ку (55.1). 
Край літальної пе ре тин ки підтри мується тулубом і 
хвостом (це доб ре вид но на знімку ні ч ни ці, вмі ще но-
му на по чат ку даної глави). До ру ко кри лих на ле жать 
кри ла ни (55.1) та кажани (25.6, 55.2). Дов жи на 
тіла кри ланів сягає 40 см, жи в лять ся вони соко ви-
ти ми пло да ми. Ка жа ни  сягають 17 см за вдо в ж ки, і 
ко р мом для них слу гу ють пе ре ва ж но кома хи (де які 
види спо жи ва ють не к та р кві ток, ри бу або кро в ве ли-
ких тва рин).

Навіщо кажанам великі вуха?
Більшість рукокрилих активні в присмер ках 

та вночі, іноді в не прог лядній темряві. Ще у XVI-
II ст. деякі вчені при пу с ти ли, що ка жа ни «ба чать» 
 вухами. Ця здо га д ка підтвер ди ла ся лише в XX ст., 
коли було доведе но зда т ність ка жа нів до ехо ло ка ції. 
Ка жан під час польо ту ви дає зву ки ви со кої ча с то ти, 
які не сприймає вухо лю ди ни (уль т ра зву ки). Лю ди-
на чує звуки ча с то тою від 20 до 20 000 ко ли вань за 
секунду, а кажан видає до 150 000 коли вань за се ку-
н ду. Він чує відлун ня сво го го лосу від най д рі б ні ших 
пе ре шкод, а та кож від здо би чі (55.2). Ба га то які 
ка жа ни мають на морді вирости для спря мо ву ван ня 
зву ків, які вони ви да ють, а та кож великі вуха, щоб 
їх уло в лю ва ти.

Удень кажани ховаються в схованках (55.3). 
Тем пература їхнього тіла при цьому падає до тем пе-
ратури довкілля. Якщо та ко го кажана раптом потри-
вожити, йому знадобиться декілька хвилин, щоб 
ро з і г р і ти ся до нормаль ної те м пе ра ту ри (35–40 °С).

Ðÿä Ëàñòîíîãі

До ряду Ластоногі належить понад 30 видів вод-
них ссавців, які зберігають зв’язок із су хо долом 
(55.4–55.8). За будовою тіла вони нагадують пред-
ста в ни ків ряду Хи жі і є їхні ми ро ди ча ми. Тіло 
 ластоногих об тічне, вкри те  товстим ша ром жиру. 
 Волосяний по крив щіль ний та густий, у крупних 
видів дуже роз рі дже ний. Кі н ці в ки пере творилися 
на ла с ти, хвіст не по мі т ний. Живляться ластоногі 
у воді: ло влять рибу, збирають при дон них без х ре бе-
т них тощо. Деякі види здатні до ехолокації. Ла с то-
ногі — пре красні плавці, що пірнають на гли  би  ну 
100–600 м, пла ва ють зі швидкістю 15–25 км/год і 
мо жуть до 40 хвилин перебувати під во дою. Са м ки 
на ро джу ють малят на лігви щах, роз та шо ва них на 
бе резі або на плаваю чих кри жи нах (55.4).

Найкрупніші ластоногі — морські слони (55.5), 
які мешкають у Західній півкулі, від Каліфор нії 
до Ан тар к ти ди. Вони сягають 6,5 м зав довж ки і ма-
си 3,5 т. Завдяки ре зо на то ру, що нага дує хо бот, ре він-
ня великого сам ця чути за  кілька кі ло ме т рів. Дуже 
великі й мор жі (55.8), які ме ш ка ють в Ар к ти ці та 
ся га ють відповідно 4 м та 2 т. Ікла мо р жів пе ре тво-
ри ли ся на бивні, за до по мо гою яких вони зо рю ють 
дно, до бу ва ю чи мо лю с ків, роз ко лю ють лід.

Ластоногі є об’єктом промислу, їх добува ють 
за ра ди жиру та шкури. Це значно змен шило кіль-
кість усіх видів даного ряду. Знижує чи се ль ність 
ла с то но гих і за бру д нен ня морів, а також те, що 
їх три во жать на лі г ви щах. Тю лень-мо нах, ще в 
пе р шій по ло вині XX ст. по ширений біля берегів 
Кри му та ги р ла Дунаю, у во дах України тепер зник.

Ðÿä Êèòîïîäіáíі

Китоподібні — водні тварини, які по вні с тю 
 розірвали зв’язок із суходо лом. До цього ряду на ле-
жить близько 80 видів.

Розгляньте мал. 55.9–55.13 та на їх підставі 
опишіть ознаки ки то по д і б них.

§ 55. Ðóêîêðèëі, ëàñòîíîãі òà êè òî ïî äіáíі



278 279

 Головне в параграфі
1. Представники ряду Рукокрилі пристосовані до по льо ту. Лі та ль на пе ре ти н ка 
рукокрилих роз тя гу єть ся паль ця ми пе ред ньої кі н ці в ки.
2. Ряд Ластоногі об’єднує водних тва рин, які ви хо дять для на род жен ня малят на 
суходіл.
3. Представники ряду Китоподібні — цілком водні тварини. До цьо го ряду на ле-
жать найкрупніші су часні тварини — ву са ті кити.
4. Рукокрилі, деякі китоподібні та ластоногі здатні до ехо локації.

 Головне поняття: ехолокація.
 Тест-контроль

1. Êðèëî êàæàíà óòâîðåíå: à) ïіð’ÿì; á) øêіðÿñòîþ ïåðåòèíêîþ, ÿêà ðîçòÿãóєòüñÿ îäíèì 

ïà ëü öåì; â) øêіðÿñòîþ ïåðåòèíêîþ, ÿêà ðîçòÿãóєòüñÿ êіëüêî ìà ïàëüöÿìè.

2. Êàæàíè ìîæóòü ëіòàòè â òåìðÿâі çàâäÿêè: à) çäà ò íî ñ òі äî åõî ëî êàöії; á) äîòèêó çà 

äî ïî ìî ãîþ âіáðèñіâ; â) ñïðèé ìàí íþ åëåê ò ðî ìàã í і"ò íèõ ïîëіâ.
3. Ìàëÿòà ëàñòîíîãèõ íàðîäæóþòüñÿ: à) íà ïîâåðõíі âîäè; á) íà äíі; â) íà áåðåçі.
4. Êіëüêіñòü ïàð êіíöіâîê ó êèòîïîäіáíèõ: à) äâі; á) îäíà; â) æîäíîї.

 Завдання
5. ×îìó, íà âàø ïîãëÿä, çäàòíіñòü äî åõîëîêàöії âëà ñ òè âà ñàìå ðóêîêðèëèì, ëàñòî íîãèì 

і êè òî ïî äі"á íèì, à íå іíøèì ðÿäàì çâіðіâ? 
6. ×îìó ó âåëèêèõ ëàñòîíîãèõ øåðñòü ðіäøà, íіæ ó äðі"á íèõ?

7. Ïîðіâíÿéòå ïðèñòîñóâàííÿ äî âîäíîãî ñïîñîáó æèò òÿ ëàñòîíîãèõ òà êèòîïîäіáíèõ.

8. ×îìó êèòåíÿòà çâè÷àéíî íàðîäæóþòüñÿ õâîñòîì óïå ðåä?

 Спробуйте відповісти
9. Ó õðÿùîâèõ і êіñòêîâèõ ðèá ëîïàòі õâîñòîâîãî ïëà â öÿ ðîç òà øî âàíі ó âåð òè êàëüíіé 
ïëîùèíі, à â êèòіâ — ó ãî ðè çî í òà ëü íіé. Ç ÿêèìè âіä ìіí íîñò ÿ ìè ó ñïîñîáі ïëà âàí íÿ öå 
ïîâ’ÿçàíå? ×îìó ñàìå ìîðñüêі ññàâöі — êèòè ìà þòü ãîðè çîíòàëüíèé õâî ñ òî âèé ïëà-

âåöü?

ßê ïіðíàє êàøàëîò?

Íåçâè÷àéíà ôîðìà òіëà êàøàëîòà (55.12) ïî â’ÿ çà íà 

ç òèì, ùî ó éîãî ãîëîâі, ÿêà ñÿãàє òðåòèíè çàãàëüíîї 
äî â æè íè òіëà, ðîç òà øî âà íà ïî ðî æ íè íà, çà ïî â íå íà 

âîñ êîïîäіáíîþ ðå ÷î âè íîþ — ñïå ð ìà öå òîì (ó äà â íè íó 

ââà æà ëè, ùî öå ñïåðìà). Çà âäÿ êè ñïå ð ìà öå òó êà øà ëîò 

çäàòåí ðåãóëþâàòè ñâîþ ïëà âó ÷іñòü. Çáèðàþ÷èñü ïі"ð-

íà òè, âіí ïî ñè ëþє êðîâîîáіã íà âêî ëî öієї ïî ðî æ íè íè, 

ñïå ð ìà öåò ïëà âèòü ñÿ, éîãî ãó ñ òè íà çáі"ëü øó єòü ñÿ (ÿê 

ëіä ëåãøèé âіä âîäè, òàê і çà ñòè ã ëèé ñïå ð ìà öåò ëå ã øå 

ðіä êî ãî). Êèò ñòàє âàæ÷èì çà âîäó і ëåãêî ïіðíàє ïî ëþ-

âà òè íà ãіãàíòñüêèõ êàëü ìà ðіâ. Òî ÷ íî íå âè çíà ÷å íî, íà 

ÿêó ãëè áè íó ïі"ð íàє êà øà ëîò: íà ïå â íî, áіëüøå, íіæ 1 êì, 

à ìîæëèâî, äî 2 êì!  Êîëè êà øà ëîò õî÷å çðèíóòè íà 

ïîâåðõíþ, âіí íà áè ðàє ó íî ñî âі ïðî õî äè âîäó, îõî ëî-

äæóє ñïå ð ìà öåò, çìåíøóþ÷è éîãî ãó ñ òè íó, ñòàє ëå ã øèì 

çà âîäó і ñïëè âàє! 

Ñèðåíè

Äî ðÿäó Ñèðåíè âõîäÿòü ñïîðіäíåíі ç õîáîòíèìè 

âîäíі ññàâöі, ÿêі ïåðåäíüîþ ÷à ñ òè íîþ òіëà íàãàäóþòü 

§ 55. Ðóêîêðèëі, ëàñòîíîãі òà êèòîïîäіáíіÃëàâà 10. Ññàâöі

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

55.14. Ïîðіâíÿéòå ôîðìó 

òіëà òþëåíÿ, äåëüôіíà і ñè-
ðå íè (äþãîíÿ)

55.12. Íà öіé êàðòèíі çîáðà-

æå íî íåçâè÷àéíîãî áіëîãî 

êàøà ëîòà, ïîëþâàííÿ íà 

 ÿêîãî îïè ñà íî â ðîìàíі 
àìå ðè êàí ñü êî ãî ïèñü ìåí íè-

êà Ã. Ìåë âіëëà «Ìîáі Äіê». 

 Êàøàëîòè ñÿ ãà þòü 21 ì çà-

â äîâæêè

55.13. Ïàùà âóñàòîãî êèòà 

ç êèòîâèì âóñîì òà éîãî 

æèâ ëåííÿ

Передні кінцівки китоподібних перетвори лися 
на ласти, задні — зникли. Тіло в цих тварин торпедо-
подібне, шия не виражена, хвіст дуже рух ли вий і має 
по ту ж ний плавець із гори зон таль ними лопатями. Во-
ло ся но го по кри ву не має, під шкі рою — товстий шар 
жиру. Опинившись на мілко водді, кити не  можуть 
його полишити і зви чай но  ги нуть.

Пологи та вигодовування малят молоком від бу-
ва ють ся під водою. Китеня зви чай но з’яв ля єть ся 
хво с том уперед і відразу здатне до плавання. Ки то по-
дібні відзначаються складною поведінкою і  мають 
високорозвинений мо зок. Мо зок ка ша ло та в 4 рази 
більший від мозку лю ди ни, а мозок дель фі на не 
має собі рівних за кі ль кі с тю складок кори пів куль.

До китоподібних належать підряди Зу баті кити 
та Вусаті кити. Зубаті кити — хи жа ки. Їхні  щелепи 
усаджені численними однорідни ми зу ба ми. Дель фі-
ни (55.10) живлять ся ри бою, ка ша ло ти (55.12) — го-
ло во но ги ми мо лю с ка ми, у тому числі гіган тсь ки ми 
каль марами, а косатки (55.7) — різно ма н і т ни ми 
тва  ринами, до тюленів включно. 

Зубаті кити здатні до ехолокації. У голові в них є 
жирові «лінзи», що спря мо ву ють звуки, ви да ні ки та-
ми та від би ті від пере шкод. Подібно до ру  кокрилих, 
кити дізнаються за луною про фор му, роз мір, вла с-
ти во с ті різних об’ єк тів.

Вусаті кити (55.11) живляться план к тон ни ми 
ра коподібними та дрібною ко ся ч ною ри бою. Корм 
ра зом із водою потрапляє до ве ли чез ної пащі кита, 
а по тім відціджується крізь пла с ти ни китового вуса 
(55.13), що звисає в ро то ву по рожнину. Зу бів у ву са-
тих китів немає.

Китів здавна добували заради їхнього жиру. Про-
ми сел китів став особ ли во інтен сив ним у  першій 
по ло вині XX ст., з появою вдо с ко на ле них за со бів 
по лю ван ня на них. Це при зве ло до різ кого ско ро-
чен ня чисельності най ц і н н і ших ви дів. Сьо го дні 
ки то бійний про мисел ре гу люєть ся міжнарод ними 
уго да ми, але ос та точ но знищення ки тів не при пи не-
но. У морських во дах нашої кра ї ни ме ш ка ють три 
види дель фі нів, яких через зме н шен ня чи се ль но с ті 
за не се но до Че р во ної книги України.

55.11. Íàé êðóïíіøà òâà ðè íà 

íà Çåìëі — ãîëóáèé êèò  

ñÿãàє 33 ì çàâäîâæêè. Öå 

ïðåäñòàâíèê âóñàòèõ êèòіâ
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ëàñòîíî ãèõ, à çàäíüîþ — êèòîïîäіáíèõ (55.14). Âіäîìі" 
÷îòèðè âèäè ñèðåí: äþãîíü і ëàìàíòèíè, ùî æè âóòü 

ó ìîðі ïîáëèçó óçáåðåæ òà ó ðі÷êàõ (55.15). Äîðîñ ëі ñè-
ðå íè ñÿãàþòü ìàñè 700–800 êã і ç’їäàþòü çà äåíü 30–40 

êã ðîñëèí. Â Àìå ðèöі ëà ìà í òè íіâ âè êî ðè ñ òî âó þòü äëÿ 

ðîç ÷è ñ ò êè êàíàëіâ âіä çà ðî ñ òàí íÿ. Ìî ëî ÷ íі çàëîçè â ñè-

ðåí ðîçòàøîâàíі íà ãðó äÿõ, ïіä ÷àñ ãî äó âàí íÿ ìàëÿò 

âîíè çáіëüøó þòü ñÿ â ðîç ì і"ðàõ. Ãî äó þ ÷è äè òèí ÷à, ñàìêà 

ïіäòðèìóє éîãî ëà ñ òà ìè. Öі îñî á ëè âîñòі òà ôà í òà çіÿ ìî-

ðÿêіâ ïî ðî äè ëè ëå ãåí äè ïðî ðó ñà ëîê і"ìîð ñü êèõ äіâ. 
«Ñïîñòåðіãàâ òðüîõ ìîð ñü êèõ äіâ, — ïèñàâ ó  ñâîєìó 

ñó äî âî ìó æóðíàëі Êîëóìá. — Âîíè áóëè íå òàêі "êðàñèâі, 
ÿêèìè їõ ìà ëþ þòü».

Ìîðñüêà êîðîâà — âòðà÷åíèé âèä

1741 ðîêó ðîñіéñüêà åêñïåäèöіÿ Âіòóñà Áåðèíãà âіä-

êðè ëà ìîð ñü êèõ êîðіâ — ñèðåí, ùî ìåøêàëè â Òè õî ìó 

îêå à íі, ïî áëè çó Êî ìàí äîð ñü êèõ îñòðîâіâ (55.16). Âîíè ñÿ-

ãà ëè 10 ì çàâäîâæêè òà 4 ò ìàñè. Öі íåêâàïëèâі "òâàðèíè 

çîâñіì íå ïîáîþâàëèñÿ ëþäåé. Ïî÷àëîñÿ  âèíèùåííÿ 

їõ çàðàäè ì’ÿ ñà, æèðó òà øêóðè. Ïіä ÷àñ ïî ëþ âàí íÿ íà 

íèõ ìîðñüêі êî ðî âè ñà ìî âіä äà íî íà ìà ãà ëè ñÿ äî ïî ìî ã-

òè ñâîїì ïî ðà íå íèì ñîðîäè÷àì і ñàìі ïî òðà ï ëÿ ëè ïіä 

ïîñòðіëè. 1768 ðîêó, ÷åðåç 27 ðîêіâ ïі"ñ ëÿ âіä êðèò òÿ 

åêñïåäèöії Áåðèíãà, óñі ìîð ñü êі êî ðî âè áóëè âèíèùåíі 
ëþ äè íîþ! 

§ 56. Ðîñëèíîїäíі ññàâöі

Ïðè ñòî ñó âàí íÿ äî æè â ëåí íÿ ðî ñ ëèí íі"ñ òþ

Най ва ж ли віші ряди ро с ли но їд них сса в ців — 
Парно копитні (бли зь ко 170 ви дів), Не пар но ко-
питні (17 ви дів), Гри зу ни (1600 видів) та Зай це по-
дібні (60 видів). Живлення ро с лин ні с тю  потребує 
осо б ли вої будови зубів. Рі з ця ми ро с ли но їд ні  зрізають 
тра ву або листя та роз гри за ють тверде на сін ня чи пло-
ди (56.1), тому вони в цих тварин  досить ве ликі. Най-
крупніші різці у гри зунів та зайце подібних, у яких 
вони ростуть упро  довж  усьо го жит тя. У гри зунів по 
два різці на обох ще ле пах, а в зай це по д і б них — по 
чо ти ри. Різці  менше сти ра ють ся спе ре ду, де вони 
тве р ді ші, і тому само за гострюються. Корінні зуби 
ро с ли но їд них тва рин, при зна чені для пе ре ти ран ня 
гру бих ко р мів, збі ль шені й по кри ті го р бо чка ми. 

§ 56. Ðîñëèíîїäíі ññàâöіÃëàâà 10. Ññàâöі

56.3. ßê áà÷èìî íà öüîìó 

çíіì êó, êî ïè òî ìîæå áóòè і 
 çáðîєþ

56.4. Äèêèé âіñëþê — êó-

ëàí, ÿê і іíøі ïðåäñòàâíèêè 

 ðîäèíè Êîíі, ïðè ñòî ñî âà íèé 

äî øâèä êîãî áіãó

56.5. Ñàìêà êîçóëі. Ó ñà ì öÿ 

є íå âå ëèêі ðîãè

56.2. Áàðàí ðÿòóєòüñÿ âіä 

ïóìè (àìåðè êàíñüêîãî õè æà-

êà ç ðî äè íè Êîòÿ÷і)

55.15. Ëàìàíòèí 

55.16. Çàâäÿêè ñïîêіéíіé âäà-

÷і òà ðî ñ ëè íî їä íîñòі ìîð ñüêà 

êîðî âà ìîã ëà ñòà òè êî ðè ñ íîþ 

ñâіé ñü êîþ òâà ðè íîþ

Ікла, не потрібні для жив лення ро с лин ні с тю, у гри-
зу нів, зай це по ді б них і ба га ть ох ко пи т них зни к ли.

Як вам уже ві до мо, багато хижих ви дів, щоб 
шви д ше бі га ти, «ста ли на вшпинь ки». Ко питні «під-
нялися» на кінчики пальців, що подовжило їхні кі-
н ці в ки та при швид ши ло біг (56.2). Ни ж ня ча с ти на 
ноги коня — єдиний вели чезний па лець, «взу тий» у 
ро го ве копито (56.3, 56.4).  Зайцеподіб ні ря ту ють ся 
від хи жаків ве ли ки ми стри б ка ми.  Гризуни, як пра-
ви ло, не ті ка ють, а на ма га ють ся схо ва тись.

Чому копитні зви чай но крупніші від гри зунів?
Ссавцям, як те п ло кро в ним тва ри нам, потрібно 

багато по жи в них ре чо вин. Хижі та всеїдні звірі 
отри му ють усе не об хід не з м’яс ною їжею. Перед ро с-
ли но їд ни ми ж постала проблема: де взяти незамін  ні 
по живні ре чо ви ни, що є лише у тва рин ній їжі?

Розв’язується ця проблема по-різному. Де які 
гри зу ни (білки та хов ра хи) час від часу  живляться 
тва рин ною їжею, інші травоїдні «поїдають» своїх 
ендосимбіо нтів. У їхній тра в ній си с те мі жи вуть 
мі к ро ор га ні з ми (інфузорії, аме би, ба к те рії тощо), 
які допомагають хазяям роз ще п ля ти ро с лин ну 
їжу. Травоїдні пе ре тра в лю ють де яку  частину цих 
ен до си м бі о н тів,  одержуючи не за мінні по жи в ні ре-
чо ви ни. Мі к ро ор га ні з ми жи вуть у хо м’яків у шлу-
н ку, у зайцепо дібних — у слі пій і тов с тій киш ках, 
у ко не й  — у слі пій  кишці.

У парнокопитних із групи жуйних (корів, овець, 
оленів, антилоп та жираф) місцезнаходженням бак-
терій та найпростіших є передній відділ шлу н ка. 
Їжа, «об ро б ле на» ен до си м бі о н та ми, від ри гу єть ся 
й пе ре  жовується за но во. Це за без пе чує її по в ніше 
пе ре тра в лен ня.

Êîïèòíі

У пред ставників ряду Не пар но ко питні  непарна 
кі ль кість пальців: один у коней, зебр (56.3) та 
 віслюків (56.4) і три в носо рогів. Для ряду Па р но-
ко питні ха ра к те р на пар на кі ль кість па ль ців: два в 
жуй них і чоти ри у сви ней та бе ге мо тів.

Більшість копитних — стадні тварини. Козулі 
(невеликі лісові олені, 56.5) живуть гру пами з 5–12 
особин, а антилопи — багатоти сячними ста да ми. 
Роги жуйних — це кі с т кові вирости, які в биків,  ко з-
лів, ба ранів (56.2) та анти лоп укриті зве р ху  роговим 
чохлом. У більшості оленів роги мають тіль ки самці 

56.1. Ìіöíі ðіçöі, ùî ïî ñòіé-
íî ðîñòóòü і ñà ìî çà ãî ñ ò ðþ-

þòü ñÿ, äîçâî ëÿþòü õî â ðà õó 

ðîç ãðè çà òè òâåðäі çå ð íà
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56.10. Ìîëîäèé âåäìіäü 

ïåðå ñëіäóє ëîñåíÿ; ìàòè 

 êèíóëàñÿ íà âïå ðåé ìè

56.7. Ñàìåöü ëîñÿ

56.11. Çàâäÿêè ñõðå ùó âàí-

íþ ïîðіä ñâіéñüêîãî êîíÿ 

äіñòàëè ïîðîäó, ùî äóæå 

íà ãà äóє òà ð ïà íà — çíè-

ùåíîãî ëþ äè íîþ ïðåä êà 

 ñó÷àñíèõ êî íåé

56.8. Êàáàí

56.9. Çóáð

§ 56. Ðîñëèíîїäíі ññàâöіÃëàâà 10. Ññàâöі

56.12. Ïîñåëåííÿ áîáðіâ. Їõíі ðîäèíè ñóìіñíèìè çó ñèë ëÿ ìè 

ñòâî ðþ þòü íàé ñêëà ä íі"øі ñïî ðóäè — ãðåáëі, õàòêè. Áîá ðè 

âà ëÿòü äåðåâà òàê, ùîá âîíè ïà äà ëè ó âîäó і їõ áóëî ëå ã øå 

ðîç ãðèçàòè íà ÷àñòèíè òà ñïëàâ ëÿ òè

56.14. Ñàìêà çàéöÿ-ðóñàêà 

ãîäóє çàé÷åíÿò

56.13. Áàéáàê, àáî ñòå ïî âèé 

áàáàê

56.6. Íîñîðîãè ñÿãàþòü ìàñè 

3,5 ò і äîáðå  îçáðîєíі

— це зброя для турнірних боїв у пе рі од парування. 
Ба га то жуй них ви ко ри с то ву ють роги також для 
захи сту від хи жаків.

Цікавий ріг носорога (56.6). Кістки в ньо му 
 немає, і за будовою він нагадує жмут злип ло го во-
лос ся.

Один з найкрупніших звірів нашої краї ни —
лось (56.7, 56.10). Це лісовий олень, що сягає 
2 м зав вишки і живиться травою та гілка ми. У 
20–30-х ро ках XX ст. лось май же зник, але завдяки 
охо ро ні його чисельність згодом дещо зросла. Най-
по ши реніші в Україні козуля і кабан (56.8). Вони 
іноді тра п ля ють ся на віть на око ли цях ве ли ких міст. 
Ка бан, як усі свині, все їдний: поїдає ко ре не ви ща, 
плоди, на сіння, без хре бет них та дрібних гри зу нів. 
Корм може ви ко пу ва ти сво ї ми ве ли ки ми ікла ми.

Зубр — великий бик, що здавна жив у лісах 
Євро пи (56.9). На початку XX ст. зубрів у при ро ді 
було знищено, лише кілька осо бин за ли ши ли ся 
в зоопарках. Саме з них пізніше відтво рили «дику» 
по пу ля цію цих лісових ве летнів. Нині в різних 
об ла с тях нашої краї ни налічується понад 600 зуб-
рів. Зу бра за не се но до Чер во ної книги Укра ї ни.

Інший лісовий бик, європейський тур, пре-
док свій сь кої ко ро ви, був повністю знищений у XVI-
II ст., а предок свійського коня, дикий сте по вий кінь 
та р пан (56.11), — у XIX ст. Раніше ста да та р па нів, 
що кочували в степах України, на лі чу ва ли сотні 
ти сяч тва рин.

Ãðèçóíè òà Çàéöåïîäіáíі

Гризуни є рядом ссавців, який перебуває у 
роз кві ті. Найчисленніші з них — ми шо подібні гри-
зу ни здатні значно скорочувати врожаї сільсько-
господарських культур. Зо рав ши степи, людина 
ство ри ла чу до ву кор мо ву базу для іс ну ван ня ми шей 
та по лі вок. Ці тва ри ни мо жуть роз мно жу ва ти ся до 
ше с ти разів на рік. Адже корму на полях ви ста чає 
з лишком, а хижаків знищує людина!

Хатня миша і сірий пацюк — наші най   ближчі 
сусіди-вороги. Воюючи з ними, людина май же зав-
ж ди програє. Особливо важко бо ро ти ся з па цю ка-
ми — це стій кий та кмітливий супро тивник. Про те 
іноді людина пе ре ма гає в бо ротьбі з гри зу на ми. У 
повоєнні роки крапчасто му хов ра ху (56.1) в Укра-
ї ні був оголошений повсюдний бій. Його труї ли, 
про во ди ли зма гання школярів зі зни щен ня зві р ків. 
Сьо годні крап ча с тий ховрах по тре бує охо ро ни.

Найкрупніший наш гризун — бобер (56.12). Це 
звичайний звір водойм, узбережжя яких багаті на 
деревну рослинність. У ньо го лапи з пе ретинкою між 
паль ця ми та плос кий хвіст-вес ло. Щоб по ле г ши ти 
собі добування корму, бобер будує гре б лі, за ли ва ю чи 
во дою великі те ри торії. Ко лись цю  тва рину із цінним 
хутром було май же зни ще но, але те пер вона роз се-
ляєть ся, віднов лю ю чи свою  чисель ність.

Ми можемо пишатися тим, що саме в Ук раїні був 
збережений один рідкісний гризун. У сте пах північ-
ного сходу нашої країни мешкає байбак (56.13). 
Він живе в норах, ро динами. Будь-яку не без пе ку, 
зокрема появу лю ди ни, байбаки зу стрі ча ють дзві-
н ким сви с том, попереджаючи про неї сусідів. Ра ні-
ше по ши ре ний майже по всій Єв ро пі, байбак був у 
20-ті роки XX ст. майже скрізь зни ще ний. Лише в 
Укра ї ні лишилося кілька де сятків поселень цього 
гри зу на. Нині завдяки охо ро ні  байбак навіть по чав 
роз се ля ти ся.

Зайцеподібних в Україні небагато. Повсюдно 
по ширений заєць-русак (56.14). У По ліссі ін ко ли 
тра п ля єть ся заєць-біляк (56.15). До При чор но мо р’я 

56.15. Çàєöü-áіëÿê
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2. Êіëüêіñòü ðіçöіâ ó áîáðà: à) ïî îäíîìó íà âåðõíіé òà íèæíіé ùåëå ïàõ; á) ïî äâà íà 

âåðõíіé òà íèæíіé ùå ëå ïàõ; â) ïî ÷îòèðè íà âåðõíіé òà íèæíіé ùå ëå ïàõ.

3. Â Óêðàїíі çíèêëè: à) ëîñü; á) òóð; â) çóáð; ã) òàðïàí; ä) êàáàí; å) áîáåð; æ) áàéáàê; 

è) çàєöü-ðóñàê.

4. Îñòàííіì ÷àñîì â Óêðàїíі âіäíîâèëàñÿ àáî âіäíîâ ëþєòü ñÿ ÷è ñåëüíіñòü òàêèõ òâàðèí 

(äèâ. ïóíêò 3):

 Завдання
5. Ïîÿñíіòü ñëîâà «ïàðíîêîïèòíі», «íåïàðíîêîïèòíі» òà «æóéíі».

6. Îïèøіòü îñîáëèâîñòі áóäîâè òðàâíîї ñèñòåìè ðî ñ ëè íî їä íèõ òâà ðèí.

7. Çàçíà÷òå, ÿêà êіëüêіñòü ïàëüöіâ âіäïîâіäàє êîæíіé òâà ðèíі: êî ðî âà; êіíü; íîñîðіã; àí-
òè ëî ïà; ñâèíÿ; ëþ äè íà; áåãåìîò.

8. Ðîçãëÿíüòå ìàë. 56.12 òà îïèøіòü æèòòÿ ðîäèíè áîá ðіâ.

 Спробуйте відповісти
9. ×îìó îäíèõ òâàðèí ëþäèíà ìîæå çíèùèòè, à ç іíøè ìè áîðåòüñÿ äåñÿòèðі÷÷ÿìè і"ìàéæå 

áåçðåçóëüòàòíî? Ñïðî áóé òå îïèñàòè õà ðà ê òå ð íі îçíà êè âðà ç ëè âèõ òà ñòіéêèõ âè äіâ.

Ðÿä Õîáîòíі
Áëèçüêèìè ðîäè÷àìè êîïèòíèõ є Õîáîòíі. Äî ëüîäîâè-

êî âîãî ÷àñó âîíè áóëè øèðîêî ïî øè ðåíі íà  Çåì ëі, 
íàëі÷óþ÷è êіëüêà äå ñÿòêіâ âèäіâ. Íà ñüî ãî äíі âіä êî ëè ø-

íüîї ðіçíî ìà í і"ò íîñòі çáåðåãëîñÿ ëèøå äâà âèäè — àôðè-

êàíñüêèé (53.1) òà іíäіéñüêèé (56.18) ñëîíè. Öå íàé áіëüøі 
ç ñó÷àñíèõ íà çå ì íèõ òâà ðèí. Òàê, àô ðèêàíñüêèé ñëîí 

 ñÿãàє çàâ âèø êè 4 ì òà ìàñè 5–6 ò.

Æèâëÿòüñÿ ñëîíè ãðóáèì ðîñëèííèì êîð ìîì. Íà 

êîæ íіé ùåëåïі â íèõ ðîç òà øî âà íî ïî äâà êî ðіí íèõ çóáè, 

ðîç ìі"ðîì ç ëþäñüêó ãîëîâó. Âåðõíі ðіçöі ñëîíіâ ïå ðå-

òâî ðè ëè ñÿ íà äîâãі áèâíі. Íèìè ñëîíè ïіäðè âà þòü ґðóíò 

ó ïî øó êàõ êî ðå íå âèù. Íіñ òâà ðè íè çðіññÿ ç âåð õ íüîþ 

ãó áîþ òà ïå ðå òâî ðè â ñÿ íà äîâ ãèé õîáîò — ñâîє"ðі"ä íó 

«ðóêó» ñëîíà. Õî áî òîì ñëîíè ïіäíî ñÿòü äî ðîòà êîðì, 

íà áè ðà þòü âîäó, ïіä òðè ìó þòü ñëîíå íÿò íà ïå ðåõîäàõ. 

Ïіä ÷àñ ðóõó õî áîòíі ñòóïà þòü íà âñþ ñòóïíþ, êîæåí 

їõíіé ïà ëåöü «âçó òèé» ó íå âå ëè êå êîïè òî.

Äæåðåëî ñàëà

Âñåїäíèé íàùàäîê êàáàíà, ñâіéñüêà ñâè íÿ, äëÿ 

óêðà ї"í öіâ — óëþáëåíå äæåðåëî ì’ÿñà òà ñàëà (56.19). 

Òðè âàëèé ÷àñ Óêðàїíà ïîòåðïàëà âіä ÷èñëåííèõ íàáіãіâ 
òà òàð, ÿêі çà áè ðà ëè äî Îðäè õóäîáó. Òàòà ðè — ìó ñó ëü ìà-

íè, і їõíÿ âіðà çà áî ðî íÿє їñòè ñâè íè íó. Ñâèíåé òà òà ðè íå 

çà áè ðà ëè, і òîìó óê ðàїíöі ðîçâîäèëè ñàìå їõ.
Õî÷à ñâèíі і ëþäè íå є áëèçüêèìè ðîäè÷àìè, âîíè íà-

âäèâîâèæó ïîäіáíі çà áіî õі"ìі"÷ íè ìè îñîáëèâîñòÿìè òêà íèí 

òà êëіòèí. Îñòàííіì ÷àñîì äîñëіäíèêè ñòâî ðþ þòü ïîðîäè 

ñâèíåé, ùå áіëüøå íàáëèæåíèõ çà öèìè îçíà êà ìè äî 

ëþ äè íè. Ìî æ ëè âî, â ìàé áó ò íüî ìó äëÿ ïå ðå ñà ä êè õâî-

ðіé ëþ äèíі òèõ ÷è іíøèõ îðãàíіâ (ñå ð öÿ, ïå ÷і"í êè, íè ðîê 

òîùî) áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè ñàìå òà êèõ ñâèíåé!

за ве зе ний дикий кріль (56.15), пре док свійсько го 
кроля. Кролі, на відміну від зайців, мають  корот кі 
вуха і жи вуть у норах ве ли ки ми  поселеннями.

Òâàðèííèöòâî

Коли людина перейшла від полювання до тва рин-
ни ц т ва, вона одо маш ни ла саме рослиноїдних тва-
рин: ко ров, свиней, кіз, овець, кролів тощо (56.17). 
Ко ней та ві с лю ків люди використовують як тя г ло ву 
силу. Хи жих зві рів (ли сиць, норок тощо) ви ро щу ють 
на фе р мах заради цінного  хутра.

Чому людина вирощує на м’ясо саме ро с ли но їд-
них сса в ців?

Корову годують рослинною їжею, тоді як, напри-
клад, ра ці он но р ки по тре бує інших тварин,  котрих, 
у свою чер гу, треба го ду ва ти рослинним ко р мом.

Людина дуже змінила свійських тварин, оде р-
жа в ши їх різноманітні по ро ди. Так, мо лочні по ро-
ди корів мають добре роз ви не ні молочні  залози, 
а м’ясні породи швидко ро с туть і на ко пи чу ють 
 велику масу. Чимало порід свій сь ких тварин не 
мо жуть існувати без по стій но го до гля ду лю ди ни.

Нині створено автоматизовані ферми, де ху до ба 
перетворилася на щось по ді б не до ланки кон ве є ра: 
вона не ви хо дить із фе р ми, їжу їй під во зять, за ли-
ш ки жит тє ді я ль ності вби ра ють. Проте на ба га то 
кра щих результатів ча с то до ся га ють на фе р мах, де 
ху до бу утримують не ве ли ки ми, по 20–40 го лів, ста-
да ми в умовах, наближених до при ро д них.

 Головне в параграфі
1. До рослиноїдних ссавців належать пред ста в ни ки 
рядів Не пар но ко питні,  Парнокопитні, Гри зу ни та 
Зайцеподібні.

2. Корінні зуби рослиноїдних ссавців покриті го р бо чка ми, як тер т ка, що до зво ляє 
тваринам краще пе ре ти ра ти корм. Різці гризунів та зайце подібних ро с туть уп ро-
довж усьо го жит тя і са мо за го с т рю ють ся.
3. Гризуни — найчисленніший ряд звірів. Сірий па цюк і хатня миша часто живуть 
поруч із лю ди ною.
4. Серед рослиноїдних тварин багато видів, одо маш не них людиною.

 Головне поняття: копито.

 Тест-контроль
1. Ó çàéöіâ óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ ðîñòóòü: à) іêëà; á) ðіçöі; â) êîðіííі çóáè; ã) ùå ëå ïè.

§ 56. Ðîñëèíîїäíі ññàâöіÃëàâà 10. Ññàâöі

56.17. Ó ñіëüñüêîìó ãîñ-

ïîäàðñòâі ëþäèíà âèêî-

ðèñòîâóє ñàìå ðîñëèíîїäíіõ 
 ññàâöіâ

56.19. Âñåїäíіñòü, ïëî äþ-

÷іñòü òà íåâèáàãëèâіñòü  ñâèíі 
ðî á ëÿòü її ÷óäîâîþ ñіëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêîþ òâà ðè íîþ

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

56.18. Іíäіéñüêèé ñëîí 

56.16. Ìàëÿ äèêîãî êðîëÿ
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57.8. Ãðàþ÷èñü, ìîëîäі "çâіðі 
íà áóâàþòü âàæëèâèõ äëÿ 

äîðîñ ëîãî æèòòÿ íà âè ÷îê

57.1. Ññàâöі âіäçíà÷àþòüñÿ 
ñêëàäíèìè іíäèâіäóàëüíèìè 
ñòîñóíêàìè. Ñà ìåöü ïà âі"à íà 
ïåñòèòü ìàëÿ, ÿêå ñèäèòü íà 
ñïè íі ó ñà ì êè

57.2. Ñëîíè íàìàãàþòüñÿ ïіä-
âå ñ òè íà íîãè ìàëÿ

57.3. Ñóòè÷êà ìіæ ñàìöÿìè  
áåãåìîòіâ

57.4. Ïіä ÷àñ íàïàäó âîâêіâ 
âіâöåáèêè òðè ìà þòü «êðó-
ãîâó îáîðîíó», çàõèùàþ÷è 
ìî ëîäü. Àëå ïðè çі"òê íåí íі 
ç ëþäèíîþ öÿ òàêòèêà âè ÿâè-
ëà ñÿ çãóá íîþ. Ùîá ïі"äі"éòè 
äî îäíієї âáè òîї òâà ðè íè, 
ìèñëèâöі çíèùóâàëè âñå 
 ñòàäî: âіâöå áè êè ñòîÿëè äî 
îñòàí íüîãî, íå ïіä ïó ñ êà þ ÷è 
ëþäåé äî ìåðò âèõ ðîäè÷іâ

57.5. Ñàäîâі ñîíі (äåðåâíі 
ãðè çó íè) â çèìîâіé ñïëÿ÷öі 
â äóïëі

57.7. Ãîðíîñòàé ó ëіòíüîìó 

(âãîðі) òà çèìîâîìó (âíèçó) 

âáðàí íі

§ 57. Ïîâåäіíêà ññàâöіâ

Ïîâåäіíêà ó ãðóïі

Поведінка багатьох ссавців відрізняється склад-
ністю та гнучкістю. Складна поведінка є одним із 
способів пристосування до середо ви ща про жи ван ня. 
По ве ді н ка тварин, так само як їхня бу до ва та жит-
тєві функції, до по ма гає їм ви жи ва ти та за ли ша ти 
потомство (57.1–57.4).

На відміну від косяків риб, у групах звірів, як 
правило, існує чітка ієрархія — наявність  ступенів 
підпорядкування. Так, зграя павіанів  складається 
з кількох ва та ж ків (великих сам ців), під ле г лих са м-
ців, зрі лих са мок, моло ді та ма лят обох ста тей (57.1). 
Ва та ж ки пе р ши ми отримують їжу, підко ряють собі 
інших осо бин, зате й пер ши ми ста ють до бою з хи жа-
ка ми (на прик лад, леопар дами). 

Відносини все ре дині групи звичайно добро зич ли-
ві та взаємовигідні. Стадні ко питні по пе ре джа ють 
одне од но го про набли ження хи жаків, а іноді разом 
за хи ща ють ся від нападу (57.4). Де які хи жа ки (вов-
чі, леви, дель ф і ни) по лю ють гру па ми. По лю ван ня 
зграєю звичайно буває більш вда лим. Але ба га тьом 
зві рам, що жи вуть гру па ми, до во дить ся під тве р джу-
ва ти свій ієрархічний стан у численних су ти ч ках 
із суперниками (57.3).

Чи часто гинуть звірі під час сутичок за свій 
ієрар хічний стан?

Як правило, ці сутички безкровні, оскільки про-
ти в ни ки до три му ють ся при род же но го ри ту а лу (пра-
вил по ве ді н ки). Чим кра ще «озброє ні» ( зубами, кі г-
тя ми, рога ми) звірі, тим жорсткіше ри ту ал  сутичок 
стри мує їх від убив с т ва одне  одного. Було б добре, 
якби подібних правил дотримувалися й люди...

Ñåçîííі çìіíè â æèòòі çâіðіâ

Спосіб життя звірів може змінюватися від  сезону 
до сезону. Узимку в по мірних широтах тва ри нам 
важче знайти собі їжу й зігрітись. Тому, на при клад, 
і смерт ність серед ко пи т них нашої краї ни взимку 
на ба га то вища, ніж в інші се зо ни. Чи ма ло дрібних 
звірків (їжаків, ховрахів, ба ба ків, сонь), не ма ю чи 
змоги добувати корм, впа да ють у спля ч ку (57.5). 
Температу ра їх ньо го тіла силь но зни жуєть ся, а всі 
життєві про це си упо в іль ню ють ся. Перед суворою 
зи мою та зи мо вою спляч кою ба га то які звірі по си ле-
но жив лять ся і на ко пи чу ють жир (57.6). Сса в ці, що 
за ли ша ють ся актив ними взи м ку, можуть змі ню ва ти 
зо в ні ш ній ви гляд зав дяки ли нян ню (57.7).

Часто весна — сезон розмноження. У цей час 
на віть одиночні звірі шукають собі по діб них. 
 Ластоногі, наприклад, збираються на не ве ли ких 
ді ля н ках уз бе реж — лігвищах.

Ïîâåäіíêà, ïîâ’ÿçàíà ç ðîçìíîæåííÿì

У сезон розмноження багато які звірі зма га ють ся 
за шлюбних парт нерів, улаш то ву ю чи спра в ж ні бої. 
Для цього у них є навіть «турнірна зброя» (роги в 
копитних) або засоби захисту (грива в ле вів, яка за-
хи щає шию від кігтів су пе р ни ка, 57.8).

У багатьох ссавців самець після па ру ван ня стає 
байдужим до самки та її майбутнього по том ства. В 
ін ших, наприклад у вовків, батьки ра зом до гля да-
ють мо ло д няк. У всіх звірів сам ки дог ля да ють за 
ма ля та ми і ви го до ву ють їх своїм мо локом. Де які 
види за ли ша ють ма лят у схо ванці (на при клад, у 
норі), куди по вер та ють ся, щоб їх нагодувати. Ін-
ші — но сять ма лят із собою. Малята багатьох тварин 
(ка жа нів, при матів, опо сумів) можуть міц но чі п ля-
ти ся за матір (57.9).

У деяких звірів не тіль ки малята, які ссуть  мо-
локо, а й «підлітки» на до в го за ли ша ють ся біля ма те-

57.6. Ïіä ÷àñ çèìîâîї ñïëÿ-
÷ êè ó íîðі áàéáàêó ñòàþòü 

ó ïðèãîäі íàêîïè÷åíі íèì 

 çàïàñè æèðó
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Вивчення поведінки тварин — найцікавіший 
роз діл зоології. 

 Головне в параграфі
1. У ссавців, які живуть групами, як правило, ви ра-
же на ієрархія — наявність ступенів під по ряд ку ван-
ня одних особин іншим.
2. Ссавцям властиві різноманітні форми тур бо ти 
про по том ство.
3. Складна по ве д і н ка ссавців ґрун туєть ся на 
природже них інстинктах та на вла с но му дос віді.          

 Головні поняття: ієрархія; сплячка. 

 Тест-контроль
1. Ïîâåäіíêà îñîáèíè â ñóòè÷öі ç ðîäè÷åì æî ð ñ ò êі"øå 

äèêòóєòüñÿ ïðèðîäæåíèì ðèòóà ëîì ó çâіðіâ, ÿêі: à) ìà þòü 

íåáåçïå÷íó ïðèðîäíó çáðîþ; á) ìàþòü ìåíøі ðîç ì і"ðè; 

â) ïî çáà â ëå íі íå áåç ïå ÷ íèõ çóáіâ, êіãòіâ àáî ðîãіâ.
2. Øâèäøå ïîêèäàþòü ìàòіð ìàëÿòà: à) ãðèçóíіâ; á) êè-

òî ïî äі"á íèõ; â) ëþäèíè.

3. Ó çâіðіâ ó÷àñòü ñàìöіâ ó çàõèñòі òà íàâ÷àííі ïî òîì ñ ò-

âà: à) íå ñïîñòåðіãàєòüñÿ; á) ñïî ñòå ðі"ãà єòü ñÿ çàâ æäè; â) 

ñïîñòåðіãàєòüñÿ ëèøå â äå ÿêèõ âèäіâ.
4. Ãðà â ìàëÿò çâіðіâ: à) ñïîñіá çãàÿòè ÷àñ, ïîêè ìàòè âіäïî ÷è âàє àáî ïîëþє; á) ñïîñіá 

íà áóò òÿ íàâè÷îê, ùî çíàäîáëÿòüñÿ ó äîðîñëîìó æèòòі; â) øêі"ä ëè âà ïî âå äі"í êà, çó ìî â ëå-

íà íå äî ñâі"ä ÷å íі"ñ òþ.

 Завдання
5. Ó âåäìåäÿ ïіä ÷àñ çèìіâëі òåìïåðàòóðà òіëà íî ð ìà ëü íà, à ó ñîíü, õîâðàõіâ òà áàé áà-

êіâ — äóæå çíèæåíà. Ïî ÿñ íіòü, ÷îìó.

6. ×îìó ãðèâà çàõèùàє øèþ ëåâà, à íå ëåâèöі?
7. Ïîðіâíÿéòå ïåðåâàãè é íå äî ëі"êè îäèíî÷íîãî æèòòÿ òà æèòòÿ ó ãðóïі.
8. ßêі ìîæíà çðîáèòè âèñíîâêè ùîäî åâîëþöії ëþ äè íè, âèõîäÿ÷è іç çäàòíîñòі íî âî íà-

ðî äæå íèõ ÷іïëÿòèñÿ çà îïîðó?

 Спробуйте відповісти
9. Çàðåєñòðîâàíî ÷èìàëî âèïàäêіâ, êîëè äåëüôіíè âèø òîâ õó âà ëè íà ïî âåðõíþ âîäè 

ëþäåé, ÿêі òîíóëè. ×èì, íà âàøó äóìêó, öå ïî ÿñ íþ єòü ñÿ? ×è ñòàëè á äåëüôіíè òàê 
÷èíèòè ç âåëèêîþ ðèáîþ? ßê òàêà ïî âå äі"í êà ïî â’ÿ çà íà ç îñîá ëè âî ñ òÿ ìè îðãàíіâ ÷óòòÿ 
äåëüôіíіâ?

Ìàëÿòà é äîðîñëі
×èì âіäðіçíÿєòüñÿ öóöåíÿ âіä äî ðîñ ëî ãî ñî áà êè? 

Íå ëèøå ðîçìіðîì, à é ñïіââіäíîøåí íÿì ÷à ñ òèí òіëà. 
Ó ïòà øå íÿò і çâіðÿò óêîðî÷åíà ãîëîâà, îïó ê ëèé ëîá, 

êðóãëі î÷і, ïóõëі ùîêè (57.13). Áà æàí íÿ áàãàòüîõ ëþäåé 

ïðè ãî ð íó òè äè òè íó, ïðè ãî ëó áè òè êî øå íÿ ÷è öó öå íÿ ïî ÿñ-

íþ єòü ñÿ çàìèëóâàííÿì âіä öèõ çâîðóøëèâèõ îñî á ëè âî ñ-

òåé. Íà âіä ìі"íó âіä ïî äî âæå íèõ, ðі"ç êèõ ðèñ äî ðî ñ ëèõ, 

çî âíіøíіé âèãëÿä ìàëÿòè âèêëèêàє áà òü êіâñüêі ïî ÷óò òÿ. 

Ó ìіðó ïіäðîñòàííÿ ïðî ïîðöії (ñïіââіäíî øåí íÿ ÷à ñ òèí) 

§ 57. Ïîâåäіíêà ññàâöіâÃëàâà 10. Ññàâöі

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

57.10. Ìàëåíüêèé ïàâіàí ïî-

öó ïèâ ÿéöå ñòðà ó ñà. Òåïåð 

éîìó òðåáà âèðіøèòè, ùî 

ðî áè òè ç óê ðà äå íèì «ñêàð-

áîì»

57.11. Êàëàí (ìîðñüêà âè ä-

ðà) çàñòîñîâóє ïëîñêèé êà ìі-
íåöü ÿê íàêîâàëüíþ, íà ÿêіé 
ðîç êî ëþє ÷åðåïàøêè ìîëþñ-

êіâ. Ïіðíàþ÷è, êàëàí òðèìàє 
êà ìі"íåöü ïіä ïàõâîþ

57.9. Ëþäñüêîìó íåìîâëÿòі 
íå äî âî äèòü ñÿ ÷іïëÿòèñÿ çà 
ìà òіð, ÿê, ñêàæіìî, ìà ëÿ òі êà-
æà íà, àëå ó íüîãî є çàëèø êè 

òàêîї çäà ò íîñòі

рі. Це дозволяє по дов жи ти пе р і од їхнього  навчання 
та зму ж нін ня. До складу родинних груп во в ків, ве д-
ме дів, ле вів, китів, лю ди но по д і б них мавп та ін ших 
зві рів звичайно входить памолодь. У дріб них зві рів, 
особ ли во гри зу нів, пе рі од «дитин ст ва» не три ва лий. 
Їхні малята швид ко ста ють статево зрілими і по чи-
на ють роз мно жу ва ти ся, що доз во ляє цим тва ри нам за 
спри ят ли вих умов ся га ти ве ли кої чисель ності.

Ñêëàäíà ïîâåäіíêà

Складна поведінка тва рин визначається як ін сти н-
к та ми, так і набутим життєвим досвідом. Чим склад-
н і шою та більш гну ч кою є по ве д і н ка, тим істо т ні шу 
роль у її фо р му ван ні ві ді грає до свід.

Зіткнувшися з новою для них си ту а цією, звірі 
часто виявляють неабияку «кмітливість» (57.10). 
Це спо с те р і гаєть ся у мавп, со бак, ве д ме дів, сло нів, 
дель фі нів та деяких інших звірів і сві д чить про те, 
що звірі мають зачатки властивостей,  характерних 
для людини.

Згадайте відомі вам приклади кмітли вості 
у тва рин.

Деякі звірі використовують знаряддя (57.11). 
Аби розв’язати певні про бле ми, вони усклад нюють 
свою по ве ді н ку і спра в ля ють ся «під ру ч ни ми за со-
ба ми». Так, шимпанзе може за сто со ву ва ти палку 
для за хи с ту від леопарда або щоб вивуджувати з тер-
мітника термітів.

Назвіть інших тварин, які застосовують зна-
ряддя.

У неволі здатні до складної поведінки звірі 
 навчаються виконувати різно манітні дії (57.12). На-
прик лад, свійський со ба ка може бути для  людини і 
по мі ч ни ком на по лю ван ні, і за хи с ни ком, і поводи рем 
для слі по го, і про сто то ва ри шем у грі.

57.12. Іíäіéñüêèõ ñëîíіâ, ÿê 
і äå ÿ êèõ іíøèõ çâіðіâ, ìîæíà 

íà â÷è òè âè êî íó âà òè äîñèòü 

ñêëàäíі äії
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Åêîñèñòåìè, 

òâàðèíè, 

Ãëàâà 10. Ññàâöі

57.15. Ãîëі çåìëåêîïè

57.13. Ïðîïîðöії òіëà 
ó ìà ëÿò і äîðîñëèõ ðіçíі

òіëà áі"ëü øîñòі òâà ðèí çìіíþ þòü ñÿ. Òàê, ó ëþ äè íè  ãîëîâà 

ðî ñ òå ïîâіëüíіøå âіä óñüîãî òіëà, à íîãè, ðóêè і äåÿêі 
ðèñè îáëè÷÷ÿ, íàïðèêëàä íіñ, — øâèä øå.

ßêùî ðèñè, ùî çóìîâëþþòü áàòüêіâñüêó ïîâå äіíêó, 
íàâìèñíå ïîñèëèòè, òî óòâî ðå íèé îáðàç áóäå âèê ëè êà-

òè ùå áі"ëü øå òåïëèõ ïî÷óòòіâ. Ñàìå òîìó áà ãà òü îì òàê 

ïî äî áà þòü ñÿ ãåðîї ìóëüòôіëüìіâ: ó íèõ «íà äó êî ðî ÷åíі» 

ôі"çі"î íîìії, «íàä êðóãëі» î÷і òîùî.

Çàãàäêîâà ïîâåäіíêà êèòіâ
Іíêîëè êèòè ç íåâіäîìèõ ïðè÷èí öіëèìè ãðóïàìè âè êè-

äà þòü ñÿ íà óçáåðåææÿ і ãèíóòü (57.14). Ùî  ñïîíóêàє їõ 
äî ñàìîãóáñòâà, äîñі íå ç’ÿñîâàíî. Äåÿêі â÷åíі "ââàæàþòü, 

ùî öå íà ñëі"äîê ïî ðó øåí íÿ ðî áî òè àïà ðà òó åõî ëî êàöії, 
ñïðè ÷è íå íèé ïà ðà çè òà ìè âíó ò ðі"ø íüî ãî âóõà. Àëå òàêå 

ïîÿñíåííÿ íå äóæå ïå ðå êî í ëè âå: êèòè ìàþòü äîñèòü 

ñêëàäíó ïñèõіêó, ùîá âіä ðі"ç íè òè ñóøó âіä ìîðÿ. Âі"äî ìî, 

ùî êîëè ëþäè íà ìà ãà ëè ñÿ âðÿ òó âà òè êè òіâ- ñàìîãóáöіâ 
òà ñòà ñ êó âà ëè їõ ó âîäó, òі çíîâ âèêèäàëèñÿ íà ñóõîäіë. 
Ìî æ ëè âî, ïåâíó ðîëü ó öüîìó ïî âòî ð íî ìó âè êè äàííі 
âі"äі"ãðà þòü æà ëіñíі êðèêè ðîäè÷іâ, ùî çà ëè øè ëè ñÿ íà 

áå ðåçі.

Ñîöіàëüíі çâіðі
Ãîëі çåìëå êîïè (57.15), ïіä çåìíі ãðèçóíè, ùî æè âóòü 

ó Êåíії, Åôі"îïії òà Ñîìàëі, âåäóòü ñîöіàëüíå æèòòÿ ïî-

äі"á íî äî áäæіë òà ìóðàøîê. Âîíè æèâóòü êî ëî íі"ÿ ìè, 

ùî ñêëàäàþòüñÿ ç 80 òà áіëüøå îñîáèí. Âіä ïіä çå ì íèõ 

êà ìåð, äå ìåøêàþòü «êîðîëåâà» і äâà–òðè ñàìöі, ó ðіç-
íі áîêè ðîç õî äÿòü ñÿ òó íåëі çà ãà ëü íîþ äîâæèíîþ äî 

5 êì! «Êî ðî ëå âà» íà ðî äæóє òà âè êî ð ì ëþє âèâîäîê çà 

âè âî ä êîì ìà ëÿò, çà ÿêèìè äî ãëÿ äà þòü ðî áî÷і îñî áè íè. 

Êðіì òîãî, ðî áî ÷і ïðî ãðè çà þòü òó íå ëі, øóêàþòü êîðì 

(ïіä çå ì íі áó ëü áè) òà çà õè ùà þòü êî ëî íіþ âіä çìіé. Ãîëі 
çåì ëåêîïè ìàéæå íå çäà ò íі ðå ãó ëþ âà òè òå ì ïå ðà òó ðó ñâî-

ãî òіëà. Êîæåí іç íèõ íå â çìîçі ïîâíіñòþ ïå ðå òðà âè òè 

êîðì, áàãàòèé íà êëіòêî âè íó, і âîíè ïî їäà þòü åêñ êðå-

ìå í òè îäíå îäíîãî. «Êî ðî ëå âà» âè äі"ëÿє ðå ÷î âè íè, ùî 

ñòðèìóþòü ðîçìíîæåííÿ ðîáî÷èõ. ßêùî âîíà ãèíå, 

ðî áî÷і ñàìêè ïî ÷è íà þòü áè òè ñÿ ìіæ ñî áîþ, ïîêè îäíіé 
ç íèõ íå âäàñòüñÿ ïîñіñòè çâіëüíåíå ìіñöå.

57.14. Êàøàëîòè-«ñà ìî ãó-

á öі»
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58.2. Ïîøèðåííÿ òà îñî á ëè-

âîñòі äâîõ ïіäâèäіâ ïðóäêîї 
ÿùіðêè. ßêèé ïіäâèä ïî-

øèðåíèé ó âàøîìó ðåãіîíі? 
ßêèé çîáðàæåíî íà 

ìàë. 43.1?

58.1. Çâè÷àéíà ñîéêà òà 

çà áà ð â ëåí íÿ ãîëîâè ó ïðåä-

ñòàâíèêіâ äâîõ її ïіä âè äіâ

58.4. Ðåêîíñòðóêöіÿ ìîð-

ñüêèõ òâàðèí, çíàéäåíèõ 

â îñà äî âèõ ïî ðî äàõ âåíä-

ñüêîãî ïå ðі"îäó

58.5. Äíî ìîðÿ 

ó êåìáðіé ñüêèé ïåðіîä

58.3. Òàêèé âèãëÿä ìàëà 

Çåì ëÿ 3 ìëðä ðîêіâ òîìó. 

Ó ìіëêîâîäíîìó ìîðі ïî-

áëè çó âóë êàíó ðîç òà øî âà íі 
çå ëå íі áðè ëè — ñòðî ìà òî ëі-
òè. Âîíè áóëè âêðèòі æè âîþ 

ïëіâ êîþ, ÿêà ÿâëÿëà ñîáîþ 

äîñèòü ñêëà ä íó áà ê òå ðі"à ëü íó 
åêîñèñ òåìó!

§ 58. Òâàðèíè â åêîñèñòåìàõ

Екосистеми Полісся, Криму, Прикарпаття, Схід-
ної Укра ї ни та інших регіонів нашої країни істо т но 
від рі з ня ють ся одна від одної. У різних  частинах аре-
а лу будь-якого виду його еволюція може від бу ва ти ся 
по-різному. Іноді це зумовлює появу під ви дів — груп 
популяцій певного виду, які від рі з ня ють ся одна від 
одної. Кожен підвид за ймає пе в ну ча с ти ну видового 
ареалу. Так, у Кри му живе під вид зви чай ної сой ки 
(пта ха ро ди ни Во ро но ві), що має від мін ності від 
підвиду, по ши ре но го на  решті те ри то рії України 
(58.1). Пру д ка ящі р ка пред ста в ле на в на шій кра їні 
дво ма по ши ре ни ми під ви да ми — схі д ним і за хі д ним, 
які від рі з ня ють ся чи с лом сві т лих смуг на спині та 
ін ши ми озна ка ми (58.2).

Ïåðøі êðîêè æèòòÿ

Переміщаючись по нашій планеті, можна 
 спостерігати зміни флори (ро с лин но го світу) та 
 фауни (сукупності тварин). Проте, як вам відомо, 
фло ра і фа у на Землі змінювались і в часі. 

Життя з’явилося на Землі в архейську еру, коли 
склалися необхідні умови для існування жи вих 
ор га ні з мів. Дотепер ос та то ч но не з’ясовано, чи 
 виникли вони на Землі, чи потрапили на неї із ко-
с мо су, з інших планет. Так чи інакше, від  самого 
початку життя на на шій пла не ті було пред ста в ле не 
не про с то окре ми ми ор га ні з ма ми, а еко си с те ма ми! 
До скла ду екосистем, як і тепер, вхо ди ли ор га ні з ми, 
що виробляли по жи в ні ре чо ви ни (авто трофи), та ті, 
що споживали ці речовини (ге те ро тро фи), а також 
не жи ве се ре до ви ще, яке змі ню ва ло ся вна слі док ді-
я ль но с ті організмів (58.3).

Одна з найістотніших змін в історії Землі від бу ла-
ся при бли з но на межі архейської та про те ро зой сь кої 
ер. За вдя ки діяльності живих ор га ні з мів, здат них 
до фо то си н те зу (як сучасні зелені ро с ли ни), в ат мо-
с фе рі (га зо вій оболонці) Землі на ко пи чи в ся ки сень 
(газ, яким ми ди ха є мо). До цього живі ор га ні з ми 
були представлені переважно різно манітними ба к-
те рі я ми. У ки с не вій ат мо с фе рі поши рились ор га ні-
з ми, клітини яких мали ядро, — ро с ли ни, тва ри ни 
і гриби.

Наприкінці протерозойської ери, у вендський пе-
ріод, вже існували різноманітні багатоклітинні тва-
ри ни, що належали до нині вимерлих типів (58.4).

Çâ’ÿçêè òâàðèí ç äîâêіëëÿì

Ми з вами закінчили розгляд основних си с те ма ти-
ч них груп тва рин. У процесі навчання ви  переходили 
від од ні єї гру пи до іншої: від най про с ті ших — до 
ба га то клі тин них, від кишковопорож нинних — до 
че р вів, мо лю с ків, чле ни с то но гих,  хордових... Ще 
раніше вам довелося по зна йо ми ти ся з ба к те рі я ми, 
ро с ли на ми і гри ба ми. Із курсу гео графії ви ді з на ли ся 
про головні особливості  неживої при ро ди нашої пла-
не ти. Підсумовуючи  набуті знання, треба зробити 
тепер  найважливіший крок: усвідомити, що всі ор га-
ні з ми і се ре до ви ще їх ньо го існування по єд ну ють ся 
у єди не ціле — еко си с те ми.

Щоб зро зу мі ти матеріал цього параграфа, вам 
знадобиться згадати поняття, які пояснюються в § 1, 
7 і 10, у словнику, вміщеному на при кінці кни ги, та 
на її внутрішньому боці обкладинки.

Ñòðóêòóðà âèäó

Уявіть собі околиці вашого населеного пункту. 
Напевно його оточує мозаїка рі з них екосистем. 
 Водойми чергуються з по се лен ня ми людей,  полями, 
лі со сму га ми, лу чни ми і сте по ви ми ді ля н ка ми, 
 лісами, горами тощо. Жодний з ви дів тва рин не на-
се ляє свій ареал (географічну область по ши рен ня) 
рі в но мі р но. На при клад, бі л ки жи вуть у лісах, зе лені 
жаби — по берегах прі с них водойм, а ко ло рад сь кий 
жук — на го ро дах, у штучних еко си с те мах. У меж-
ах ареалу тварини фо р му ють окре мі гру пи — по пу-
ляції. По пу ля ція — це  довгостроково існу ю ча на 
пе в ній те ри торії су ку п ність осо бин  одного виду, 
дещо ізо льо ва на від інших та ких груп. Приклади 
по пу ля цій — ропухи, які не ре с тять ся в одному ста в-
ку, дель фі ни, що живуть в од но му морі, чи сли ма ки, 
які населяють один ліс.



294 295

58.8. Ëþäèíà ïðÿ ìî õî äÿ ÷à 

âèíèêëà 2 ìëí ðîêіâ òîìó, à 

îñòàí íі ïðåäñòàâíèêè öüî ãî 

âèäó çíèêëè 30 òèñÿ÷ ðî êіâ 
òîìó

58.6. Ó ìîðÿõ ìåçîçîéñüêîї 
åðè ðåïòèëії (íàïðèêëàä, ïëå-

çі"î çàâð íà ïå ðåä íüî ìó ïëà-

íі) іñ íó âà ëè ïîðó÷ іç  ðèáàìè 

(ÿê àêóëà ïîçàäó)

58.7. Áðîíòîòåðії — êðó ï íі 
íåïàðíîêîïèòíі ññàâöі, ùî 

æèëè íà Çåìëі íàïðèêіíöі 
 ïàëåîãåíîâîãî ïåðіîäó

Ãëàâà 11. Åêîñèñòåìè, òâàðèíè, ëþäèíà § 58. Òâàðèíè â åêîñèñòåìàõ

Ðîçêâіò æèòòÿ

На початку палеозойської ери, у кембрійський 
період, виникли тварини, тіло яких складалося 
з різноманітних тканин. Чимало з них мали  скеле-
ти або черепашки, що до б ре збе рі га ють ся в оса до-
вих гір сь ких породах (58.5). Від цього часу  історія 
жит тя до сить до б ре «за до ку ме н то ва на».  Імовірно, 
у ке м б рій сь кий період існувало близько 100 типів 
ба га то клі тин них тварин, а до нашого часу збе ре г ло-
ся дещо більше 30 типів (ви по зна йо ми ли ся лише 
з деякими з них)!

У палеозойську еру морські тварини набули над-
звичайного різноманіття (19.7–19.9, 20.12– 20.14). 
З по явою пе р ших на зе м них ро с лин на  суходолі по ши-
ри ли ся без х ре бетні. У міру ускла д нен ня на зе м них 
екосистем виникли пе р ші чо ти ри но гі (38.2, 38.3). 
Від кам’яно вугільного пе рі оду по ча ло ся осво єн ня 
су хо до лу земноводними та пла зу на ми.

Мезозойська ера стала часом процвітання ре п ти-
лій, що за хо пи ли сушу, повітря й море (42.8–42.14, 
58.6). У трі а со вий пе рі од з’яв и ли ся перші птахи 
(45.1) і сса в ці (51.4), най по ши ре ні шою гру пою ро-
с лин були го ло на сінні. У крейдяний  період зна ч ну 
частину суходолу заселили по кри то на сінні ро с ли ни. 
Це зумовило істотні зміни усієї  фауни (на при клад, 
особливе розмаїття ко мах).

Кайнозойська ера — час панування птахів і 
ссав ців (45.6, 50.23, 54.19, 58.7). У палеогеновий 
пе рі од ве ли ка ча с ти на суші була покрита лісами, 
у неогено вий — по ши ри ли ся відкриті еко си с те ми 
(на при клад, степ). На при кінці неогенового пе рі оду 
в Аф ри ці  виникли перші пред ста в ни ки роду Люди, 
які на ле жа ли до ви ме р лих сьогодні видів (58.8). У 
ант ро погеновий період Землю «ли хо ма нить»: чер-
гу ють ся періоди по хо ло дан ня, коли зна ч на ча с ти на 
пла не ти вкривається льодовиками, та по те п лін ня. 
Ми  живемо в період потепління; останнє зледеніння 
 закінчилося 13 000 ро ків тому.

Åâîëþöіÿ ó ñêëàäі åêî ñè ñ òåì

Зміни фауни завжди відбувалися у складі еко си с-
тем. Поки збе рі га ли ся ха ра к терні для того чи ін шо го 
часу еко си с те ми, ево лю ція тва рин у них ішла дуже 
по ві ль но. Пе ре бу до ви еко си с тем су про во джу ва ли ся 
відносно швидкою ево лю ці єю тва рин, ви ми ран ням 
од них груп та по явою інших.

Ось деякі приклади. У тріасовий період ви ни к ли 
щи т ні (22.14), що при сто су ва ли ся до життя у дощо-
вих ка лю жах. Оскільки ці ка лю жі і тепер май же 
такі самі, як у тріасовий період (58.9), щитні не змі-
ни ли ся більш ніж у 200 мі ль йо нах по ко лінь! Сса в ці 
ряду Хо ботні з’яв и ли ся 40 міль йонів ро ків тому в 
лі со вих еко си с те мах. З  появою сте по вих про с то рів 
ці тварини при сто су ва ли ся до жит тя на них, що 
сприяло по ши рен ню ряду (58.10). Упро довж життя 
кількох мі ль йо нів  поколінь (які в се ре д ньо му змі-
ню ва ли ся по ві ль ні ше, ніж раз у 10 ро ків) ви ни к ло 
40 родів та понад 300 видів хо бо т них (58.11)! Нині 
ли ши ло ся тільки два види: аф ри кан сь кий (53.1) та 
індій сь кий (56.18) слони.

Не всі види однаково тісно пов’язані з тими 
чи іншими екосистемами. Так, африканський 
стра ус (50.1) та ім пе ра тор сь кий пінгвін (50.5) 
 зустрічаються лише в певних еко си с те мах, а горо-
бець (49.1) і сіра ворона (50.13) — у різноманіт них. 
Одним із наслідків по ши рен ня сте пів та зле де нінь 
на при кінці кай но зой сь кої ери ста ла  поява лю ди-
ни. Спочатку людина була по в’я за на з певними 
екосистемами, але пізніше завдяки  своїй гнучкій 
поведінці по ши ри ла ся майже по всій пла не ті.

 Головне в параграфі
1. Особливості того чи іншого виду тварин за ле жать від екосистеми, у якій він 
існує, та ха ра к те р но го для цього виду способу жит тя.
2. Будь-які види населяють свій ареал не рі в но мір но, а створюючи від но с но ізольо-
вані одне від одного сталі ску п чен ня особин — популяції.
3. До складу деяких ви дів входять підвиди — гру пи по пу ля цій, кожна з яких за-
ймає певну ча с ти ну аре а лу виду та дещо від рі з ня єть ся від інших та ких груп.

58.11. Íà ìàëþíêó çî áðà æå-

íî êіëüêà âèäіâ õî áî ò íèõ, 

ùî іñíó âà ëè â ðіçíі ÷àñè íà 
 ðіçíèõ êî í òè íå í òàõ. Öå ëèøå 

÷à ñ òè í êà êî ëè ø íüî ãî ðîç-

ìàїòòÿ öüî ãî ðÿäó ññà â öіâ!

58.10. Àôðèêàíñüêі ñëîíè 

ñå ðåä çíèùåíèõ íèìè àêà öіé 
(ôîòîçíіìîê çðîáëåíî ç ëіòà-
êà). Ó ïî ñó ø ëè âó ïîðó ðîêó 

ñëî íè æè â ëÿòü ñÿ ïå ðå âà æ íî 

äåðåâ íèìè  ðîñëèíàìè

58.9. Êîæíîãî ðîêó ó äî ùî-

âèõ êàëþæàõ îæèâàþòü ÿéöÿ 

ùè ò íіâ. Æèòòÿ â êàëþæі ïðî-

õî äèòü ñâіé ïîâíèé öèêë і"çàâ-
ìèðàє äî íàñòóïíîãî ðîêó
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ïî ïó ëÿöії ÷à ñ òî äî ñèòü ñè ëü íî âіä ðі"ç íÿ þòü ñÿ îäíà âіä 

îäíîї (íà âіòü ó ñêëà äі îä íî ãî ïіä âè äó). Îá ìіí îñî áè íà ìè 

ìіæ ðі"ç íè ìè ïî ïó ëÿ öі"ÿ ìè (çî ê ðå ìà, âíà ñëі"äîê ìіãðàöії) 
ñïðè ÿє ïіä òðè ìàí íþ єä íî ñ òі âèäó. 

Åêîëîãі÷íі ôàêòîðè 

Íà іñíóâàííÿ áóäü-ÿêîї æèâîї іñòî òè âïëèâàє áåçëі÷ 
ðі"ç íèõ îáñòàâèí. Òâàðèíè ìî æóòü æèòè òіëüêè òàì, äå 

є ñïðè ÿ ò ëèâі äëÿ íèõ óìîâè — òåìïåðàòóðà, âî ëî ãіñòü, 
їæà, óêðèò òÿ òîùî. Äëÿ âèçíà÷åííÿ âïëèâó äîâêіëëÿ íà 
ÿêèéñü îðãàíіçì òðåáà óìîâíî ðîç äі"ëè òè öåé âïëèâ íà 
îêðå ìі ÷à ñ òè íè — åêî ëî ãі÷íі ôàêòîðè (àáî ÷èí íè êè). 

Îòæå, åêîëîãі÷íèé ôà ê òîð — öå îñî á ëè âіñòü äî âêіë ëÿ, 
ùî çóìîâëþє éîãî âïëèâ íà æèâі îð ãà íі"ç ìè.

Êëàñèôіêàöіÿ åêîëîãі÷íèõ ôàêòîðіâ
Àáіîòè÷íі ôà ê òî ðè çóìîâëåíі îñîáëèâîñòÿìè íå æè âîї 

ïðè ðî äè. Äî íèõ íàëåæàòü êëіìàò, ñêëàä âîäè, ïî âі"ò ðÿ і 
ґðó í òó, ðå ëü єô ìі"ñ öå âîñòі òîùî. Áіî òè÷íі ôàê òîðè — öå 

âïëèâè íà æèâі îðãàíіçìè іíøèõ îð ãà íі"ç ìіâ. Âè âæå 

 äіçíàëèñÿ ïðî íàäçâè÷àéíó ðі"ç íî ìà íі"ò íіñòü âіä íî ñèí 

ìіæ îð ãà íі"ç ìà ìè, ïîçíàéîìèëèñÿ ç  äåÿêèìè òè ïà ìè 

òàêèõ âіä íî ñèí (åíäîñèìáіîç, êîí êó ðå í öіÿ, ïà ðà çè òèçì, 

âіä íî ñè íè õè æàê—æåðòâà òîùî). Àí òðî ïі÷íі ôà ê òî ðè 

ïî â’ÿ çàíі ç  äіÿëüíіñòþ ëþäèíè (58.13). Їõ âè äі"ëÿ þòü â 

îêðåìó ãðó ïó òîìó, ùî ëþ äè íà âïëè âàє íà іíøі âèäè ÿê 

áåç ïî ñå ðå ä íüî (íà ïðè êëàä, óæè âà þ ÷è äåÿêі ç íèõ ó їæó), 

òàê і ÷å ðåç іíøі àáі"î òè ÷ íі òà áіî òè÷íі ôà ê òî ðè (çìі"íþ þ ÷è 

åêî ñè ñ òå ìè,  çàáðóäíþþ÷è ñå ðå äî âè ùå òîùî).

Ñïðîáóéòå óÿâèòè, ÿêà åêîñèñòåìà іñíóâàëà òàì, äå 

âè æèâåòå, äî ïîÿâè ëþäèíè. ßê çìіíèëèñÿ ç òîãî ÷àñó 

õà ðà ê òå ð íі äëÿ âàøîї ìі"ñ öå âîñòі àáіîòè÷íі òà áіî òè÷íі 
ôà ê òî ðè?

Øòó÷íі åêîñèñòåìè

Ðàíіøå ìè ãîâîðèëè ëèøå ïðî ïðèðîäíі åêî ñè ñ òå ìè — 

êîðàëîâі ðèôè, ëіñè, ñòåïè òîùî. À â ÿêèõ åêî ñè ñ òå ìàõ 

ìåøêàє ëþäèíà (58.14), àäæå âîíà ïîâ’ÿçàíà çі ñâî їì ñå-

ðå äî âè ùåì íå ìåíøå, íіæ áóäü-ÿêà іíøà òâà ðè íà? Íàøі 
ìіñòà і ñåëà — ïðèêëàä øòó ÷ íèõ, âіä îç ìі"íå íèõ ëþäüìè 

åêî ñè ñ òåì. Çâè÷àéíî, æèò òÿ êî æ íî ãî ç íàñ çà ëå æèòü 

íå òіëüêè âіä íàé áëè æ ÷î ãî îòî ÷åí íÿ. Òàê, õà ð ÷ó âàí íÿ 

ãî ðî äÿí çà áåç ïå ÷ó єòü ñÿ çà âäÿ êè àã ðî åêî ñè ñ òå ìàì — ïî-

ëÿì і"ïàñîâèùàì, ÿêі íà áà ãà òî ïå ðå âè ùó þòü ëþä ñü êі 
ïî ñå ëåí íÿ çà ïëî ùåþ. Âî äî ïî ñòà ÷àí íÿ, âè ðî á íè ö ò âî 

åíåðãії òà ñèðîâèíè äëÿ ïðî ìè ñ ëî âîñòі, íàâіòü ïî õî âàí íÿ 

ðі"ç íî ìà íі"ò íèõ âіä õî äіâ — óñå öå ïî òðå áóє âè êî ðè ñ òàí íÿ 

òå ðè òî ðіé. Ïðè ðîäíі åêî ñè ñ òå ìè — ðå çóëü òàò åâî ëþöії, 
ùî òðè âà ëà ñîòíі ìіëüéîíіâ ðî êіâ. Øòó÷íі åêîñèñòåìè 

ùå íàä òî ìî ëîäі é íå ñòàëі. Ìà áóòü, іç ÷àñîì ìè çóìієìî 

çðî áè òè їõ òàêèìè æ äî ñêî íà ëè ìè, ÿê ïðèðîäíі.

4. Еволюція тварин про тя гом історії Землі від бу ва ла ся в тісному  взаємозв’язку 
з ево лю ці єю ін ших складових еко си с тем.

 Головні по нят тя: по пу ля ція; підвид; фауна; флора.

 Тест-ко н т роль
1. Ïîïóëÿöіÿ ëþ äåé — öå ñó êó ï íіñòü îñî áèí, ÿêі: à) íàâ÷àþòüñÿ çà îäíàêîâèìè ïіäðó÷-

íèêàìè; á) ìåøêàþòü â îä íî ìó ìіñòі; â) ìàþòü îä íà êî âèé êîëіð âî ëîñ ñÿ; ã) îäíàêîâі 
çà ñòàòòþ, âіêîì òà ðîäèííèì ñòàíîì.

2. Âè ïîðіâíþєòå äâîõ ïðó ä êèõ ÿùіðîê, îäíó ç ÿêèõ ñïіéìàíî ïîáëèçó Ëüâîâà, à іí-
øó — ïіä Õàðêîâîì. Ðіçíà êіëüêіñòü ñìóã íà ñïèíі ó íèõ ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âîíè: 

à) ìàþòü ðіçíó ñòàòü; á) ñõðåñòèëèñÿ ç іíøèìè âèäàìè ÿùіðîê; â) íàëåæàòü äî ðіçíèõ 
áëè çü êî ñ ïî ðі"ä íå íèõ ïîïóëÿöіé; ã) íà ëå æàòü äî ðіçíèõ ïіä âè äіâ; ä) íàëåæàòü äî ðіçíèõ 
âèäіâ.
3. Ðіä Ëþäè âèíèê ó: à)  àíòðîïîãåíîâèé ïåðіîä; á) íåîãåíîâèé ïåðіîä; â) êàéíîçîé ñüêó 

åðó; ã) ìåçîçîéñüêó åðó; ä) êåìáðіéñüêèé ïåðіîä.

4. Ùèòíі çìіíþâàëèñÿ â õîäі åâîëþöіі ïîâіëüíіøå âіä ñëîíіâ, òîìó ùî: à) ùèòíі äðі"á íі-
øі âіä ñëîíіâ; á) ó ùèòíіâ ÷àñòіøå çìіíþþòüñÿ ïî êî ëіí íÿ; â) îñîáëèâîñòі ñå ðå äî âè ùà 

іñíó âàí íÿ ó ùèòíіâ çìіíþþòüñÿ ïîâіëüíіøå; ã) ùèòíі çàëèøàþòü áіëüøå íàùàäêіâ.

 Завдання
5. Ïîÿñíіòü, ÷îìó ïіäâèäè âèðіçíÿþòü ó ñêëàäі íå âñіõ âèäіâ.
6. Ïîðіâíÿéòå ãîëîâíі ðèñè òâàðèííîãî ñâіòó ïàëåîçîéñüêîї, ìåçîçîéñüêîї òà êàé íî çîé-

ñü êîї åð.

7. ×îìó ïîøèðåííþ òâàðèí íà ñóõîäîëі ïåðåäóâàëî âèíèêíåííÿ íàçåìíèõ ðîñëèí?

8. Íàâåäіòü ïðèêëàäè çâ’ÿçêіâ òâàðèí ç іíøèìè ñêëà äî âè ìè åêîñèñòåì.

 Спробуйте відповісти
9. Âіäîáðàçіòü íà ñõåìі ãîëîâíі ïîäії, ïîâ’ÿçàíі ç ðîç âè ò êîì æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі. 
Ñêîðèñòàéòåñÿ ç öієþ ìåòîþ òåêñòîì äàíîãî ïіä ðó ÷ íè êà, ñõå ìîþ íà âíóòðіøíüîìó áîöі 
îáêëàäèíêè і, ÿê ùî öå ïî òðі"á íî, äî äà ò êî âîþ ëіòåðàòóðîþ. Ïîêàæіòü ñòðіëêàìè çâ’ÿ ç êè 

ìіæ ïðè ÷è íà ìè ïåâíèõ ïîäіé òà їõíіìè íàñëіäêàìè.

Âіäìіííîñòі ìіæ îñîáèíàìè â ïîïóëÿöії
Äëÿ òîãî ùîá ïîïóëÿöіÿ ìîãëà âіäòâîðþâàòèñÿ òà 

ïðè ñòî ñî âó âà òè ñÿ äî çìіí ñå ðå äî âè ùà, âîíà ìàє ñêëà-
äà òè ñÿ ç ðіçíîìàíіòíèõ îñîáèí. Çâè÷àéíî öå îñîáèíè, 

ùî ðîç ðі"ç íÿ þòü ñÿ çà ñòàòòþ, âіêîì і ðіçíèìè ñïà ä êî âè-

ìè (58.12) òà íà áó òè ìè îçíà êà ìè. Ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ 

êіëüêіñòþ îñîáèí ó ðіçíèõ ãðóïàõ äóæå âà æ ëè âå äëÿ 

ïî ïó ëÿöії. Òàê, ìàêñèìàëüíå ìî æ ëè âå çáі"ëü øåí íÿ її ÷è-
ñåëüíîñòі îáìåæóєòüñÿ íå çà ãà ëü íîþ êі"ëü êі"ñ òþ îñî áèí, à 

êіëüêіñòþ ñà ìîê, çäàòíèõ äî ðîç ìíî æåí íÿ. Îñî áè íè, ùî 

âіä ðі"ç íÿ þòü ñÿ âіä ðîäè÷іâ, ïðè çìі"íі äî âêіë ëÿ ìî æóòü 

âè ÿâè òè êðàùó ïðè ñòî ñî âà íіñòü äî íî âèõ óìîâ. Ðіçíі 

Ïðî ÷è òàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

58.12. Öі òðè ïàâè ìîæóòü íà-

ëå æà òè äî îäíієї "ïîïóëÿöії!

Ãëàâà 11. Åêîñèñòåìè, òâàðèíè, ëþäèíà § 58. Òâàðèíè â åêîñèñòåìàõ

58.13. ßê âçàєìîäіþòü ó íà âå-

äå íèõ íà çíіìêàõ ïðè êëàäàõ 

àí òðî ïі÷íі ôà ê òî ðè ç àáіî-

òè÷íèìè òà áіîòè÷ íèìè?

58.14. Áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ 

ëþäåé ìåøêàє ó øòó÷íèõ 

åêîñèñòåìàõ
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59.4. ßïîíñüêі ìàêàêè ðÿ òó-
þòü ñÿ âіä ìîðîçó ó òå ï ëèõ 
äæå ðå ëàõ

59.6. Єíîò-ïîëîñêóí

59.5. Ñàìêà ÿïîíñüêîї ìà-
êà êè ç ìàëÿì çà ñïè íîþ 
 äіñòàє ç âîäè âіäìèòèé  âіä 
ïі"ñ êó ðèñ

59.3. Øèìïàíçå çäàòíі ñòâî-
ðþ âàòè òà âè êî ðè ñ òî âó âà òè 
ïðîñòі çíàðÿääÿ

59.2. Ùî ñïіëüíîãî ìіæ äіÿëü-
í і"ñòþ áîáðà, ÿêèé  áóäóє 
ãðåá ëþ, ìóðàøîê, ùî çâî-

äÿòü ìó ðàø íèê, і ëþ äè íè, 

êîòðà áóäóє ìіñòà?

59.1. Ëþäèíà ðî çó ì íі"øà çà 

іíøèõ òâàðèí. Àëå íå ñëіä 

íå äî îöі"íþ âà òè і ñêëàäíіñòü 
ïñè õі"êè òâàðèí. Äî òîãî æ 

ëþä ñ ò âî çäàòíå çíèùèòè 

ñàìî ñåáå — õіáà öå ñâі"ä-

÷èòü ïðî ðî çó ì íіñòü ëþä-

ñüêîãî ðîäó?

§ 59. Ìіñöå ëþäèíè ó òâà ðèí íî ìó ñâіòі

Ëþäèíà òà іíøі òâàðèíè

Людина — один із численних видів тварин. Її орга-
нізм складається з тих самих речовин, що й у інших 
тварин, з та ких самих клі тин, тка нин та ор га нів. 
Утім це незви чайний вид: з його появою по ча в ся 
новий етап роз ви т ку життя на нашій пла не ті!

Які головні відмінності люди ни від інших видів 
тва рин?

Можливо, ви скажете, що людина має най б іль-
ший мозок і тому є розумною (59.1). Звісно, це 
так. Адже в ході еволюції хребетних відбувалося 
по сту по ве вдо с ко на лен ня мозку. У людини особ ли-
во го роз ви т ку на бу ли півкулі головного мо з ку, які 
відповідають за скла д ну по ве ді н ку. Але це є  лише 
на с лід ком продовження лінії ево люції, що три ва ла 
со т ні мі ль йо нів років.

Ви зазначите, що людина ціле спря мовано  змінює 
до вкіл ля, зокрема споруджучи бу дин ки та  міс та? 
Од нак і в цьо му лю ди на не одинока (59.2). Ко жен 
жи вий ор га нізм пе ре бу ває у стані об мі ну  ре човин із до-
вкіл лям і по стій но впливає на нього, при чо му й інші 
тварини мо жуть істотно змі ню ва ти се ре до ви ще.

Мабуть, ви пригадаєте, що людина застосовує 
різноманітне знаряддя та механізми — вер ста ти, 
ком п ’ ю те ри, літаки? Про те й інші тва ри ни здатні ви-
користовувати знаряддя, хоча й на ба га то про с ті ші 
від людських (23.10, 47.9, 57.11, 59.3).

Ви можете сказати, що людина живе у суспіль-
стві. Так, це незаперечний факт. Але існує чи мало 
ви дів тва рин, які жи вуть разом. При га дайте бджо-
ли ну сі м’ю, косяки риб, гру пи мавп!

Ви матимете рацію, якщо зауважите, що по ве-
ді н ка людини, завдяки якій вона пристосовується 
до свого середовища, є не природженою, а на бу тою 
завдяки навчанню. 

Бджоли на род жу ють ся зі зда т ні с тю ви ко ну ва ти 
пе в ні рухи («та  нок бджіл»), що вказують на місцез-
на ход жен ня пожи ви, і ро зу м і ти іх (29.12). Бо бер, 
який ні ко ли не ба чив родичів, «знає», як бу ду ва ти 
греб лю. Головна особливість людини по ля гає в тому, 
що у своїй поведінці вона ке ру єть ся пе ре д у сім на бу-
ти ми до сві дом і знаннями, а не лише при ро дже ни ми 
про гра ма ми (інстинктами).

Ïðèêëàäè íàâ÷àííÿ ó òâàðèí 

Японські макаки розселилися на північ далі, 
ніж усі інші мавпи (59.4). За деякими популяція-
ми цих тварин багато років спо сте рі га ють  біологи. 
Щоб ви ма ни ти мавп на відкри те мі с це, їм під ки да-
ють буль би та зер но. На цю по жи ву на ли пає пі сок. 
Одна мо ло да сам ка ви пад ко во кинула  буль бу у воду, 
і бульба очистилася від піску. Тоді мав па ста ла ки-
да ти у воду та кож зе р но, змішане з  піском. Пісок 
то нув, а зе р но спливало на  по верхню (59.5). Од но лі т-
ки «винахід ниці» пе ре йня ли в неї та кий спосіб дій. 
Через 10 років майже всі ма в пи цієї гру пи вмі ли 
очи ща ти їжу від  піску, ки да ю чи її у воду.

У Північній Америці живе єнот-по лос кун, 
 невеликий звір із ряду Хижі (59.6). Перш ніж  з’їс-
ти свою поживу, він звичайно полоще її у воді. Це 
приро д жена ознака — так ро бить навіть той єнот, 
який виріс ізо льо ва но від інших осо бин. Звір  полоще 
і забруд нену, і чисту по жи ву; він може на віть «відми-
ва ти» кусочок цукру, поки той не розчи ниться у 
воді. Звичка полоскати їжу роз ви ну лась у єно тів за 
мі ль йо ни років еволюції.

Порівняйте дії єнотів- полоскунів та японських 
макак. Ви можете побачити різницю між при ро-
дже ною поведін кою і такою, що ви ро би ла ся завдяки 
 навчанню. На вчан ня набагато прискорює набуття 
корисних навичок.

Íàâ÷àííÿ â ëþäèíè

За виключенням людини, всі тварини при сто со-
ву ють ся до на вко лиш нь о го середовища зде б іль шо го 
завдяки природ женій по ведінці. Лише  деякі з них 
здатні до на вчан ня, але і в цьому разі це стосується 
тільки окремих сто рін по ве ді н ки (59.7).

Природжені властивості людини в ході її ево люції 
змінювалися так, щоб полегшити на вчан ня. Лю ди на 
має най довший пе рі од дитинства, упро довж яко го 
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 Тест-контроль
1. Ëþäèíà: à) ìàє íàéñêëàäíіøèé ãîëîâíèé ìîçîê; á) ïðè ñòî ñî âóєòü ñÿ äî äîâêіëëÿ, íå 
çìі"íþ þ ÷è éîãî; â) êî ðè ñ òó єòü ñÿ ñêëà ä íè ìè çíàðÿääÿìè; ã) âåäå ñà ìî òíіé ñïîñіá æèòòÿ; 

ä) êåðóєòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ïðèðîäæåíèìè ïðîãðàìàìè (іíñòè í ê òà ìè).

2. Іñíóþòü òâàðèíè (êðіì ëþäèíè), ÿêі: à) çìіíþþòü äî âêіë ëÿ âíàñëіäîê ñâîєї äі"ÿ ëü íî ñ òі; 
á) êîðèñòóþòüñÿ çíà ðÿ ä äÿ ìè; â) âåäóòü ñóñïіëüíèé ñïîñіá æèò òÿ; ã) áі"ëü øîñòі æèò òє"âèõ 
íàâè÷îê íàâ÷àþòüñÿ â áàòüêіâ.
3. ßïîíñüêі ìàêàêè íàâ÷èëèñÿ: à) âàðèòè їæó; á) âè ðî ùó âà òè ðèñ; â) ìèòè їæó; ã) ðè áà-

ëè òè; ä) âіä áè ðà òè ïîæèâó ó â÷åíèõ.

4. Ëþäèíà, íà âіäìіíó âіä іíøèõ òâàðèí: à) ìàє êî ðî ò øèé ïåðіîä äèòèíñòâà; á) êåðóєòüñÿ 
ó ñâîїé äіÿëüíîñòі íàñàìïåðåä òèì, ÷îãî íàâ÷èëàñü; â) çáåðіãàє іíôîð ìà öіþ ëèøå ó ñâîїé 
ïà ì’ÿ òі; ã) ìîæå çðóéíóâàòè áóäü-ÿêó åêîñèñòåìó íà Çåìëі.

 Завдання
5. ßêі âëàñòèâîñòі ëþäèíè ðîáëÿòü її íàäçâè÷àéíî çäàòíîþ äî íàâ÷àííÿ?

6. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ ãðåáëі áîáðіâ âіä ÄíіïðîÃÅÑ?

7. Ïîðіâíÿéòå äðåñèðóâàííÿ ñîáàêè і íàâ÷àííÿ ó øêîëі. 
8. ßê ïîÿâà ïèñåìíîñòі âïëèíóëà íà ëþäèíó? ×è ìîæå òå ëå áà ÷åí íÿ çà ìі"íè òè êíèãè?

 Спробуйте відповісти
9. Ó ÷îìó âè áà÷èòå ñâîє æèòòєâå ïðèçíà÷åííÿ? Îïè øіòü áóäü-ÿêèé ç ìîæëèâèõ 

 âàðіàíòіâ.

Íàøі íàéáëèæ÷і ñóñіäè

Çìіíà äîâêіëëÿ ëþäèíîþ çàâäàє øêîäè íå âñіì òâà-

ðè íàì. Äå ÿêі ç íèõ ïðè ñòî ñó âà ëè ñÿ äî óìîâ ó æèò ëàõ 

òà ïî ñå ëåí íÿõ ëþäåé. Êîæíîìó ç íàñ çíàéîìі  òàð ãàíè, 

öâі"ð êó íè, ïà öþ êè, ìèøі, ãîëóáè òîùî (59.9, 59.10). Äåÿêі 
ç íèõ ïîїäàþòü õà ð ÷îâі ïðîäóê òè і ðîçïîâñþäæóþòü іí-
ôå ê öії. Íà ïðèê ëàä, ñèçі ãî ëó áè ðîç íî ñÿòü îð íі"òîç —íå-

áåçïå÷íå âіðóñ íå çà õâî ðþ âàí íÿ. Áàãàòî íà øèõ «ñó ñі"äіâ» 

(ñòðè æі, ëà ñ òі"â êè, êà æà íè, ãîðîáöі) äàþòü íàì êî ðèñòü, 

îõî ðî íÿ þ ÷è ñàäè òà  ãîðîäè.

Âèäè, ÿêі æèâóòü áіëÿ ëþäèíè, íàçèâàþòü ñè íàí-

òðîïíèìè. Âîíè øâèäêî ïðèñòîñî âóþòüñÿ äî çìіíè óìîâ 

æèòòÿ. Ñêіëüêè ëþ äè íà íå áî ðåòü ñÿ ç ïà öþ êà ìè ÷è òàðãà-

íàìè, âîíà íå ìîæå çíèùèòè їõ îñòàòî÷íî. Òâàðè íè íå 

òіëüêè íà â÷à þòü ñÿ óíè êà òè ïà ñ òîê (ÿê ïàöþ êè é ìèøі), 
àëå íàâіòü ñòàþòü íå ñïðèé íÿò ëè âè ìè äî  îòðóò!

§ 59. Ìіñöå ëþäèíè ó òâàðèííîìó ñâіòіÃëàâà 11. Åêîñèñòåìè, òâàðèíè, ëþäèíà

59.10. Íà ùàñòÿ, òà ð ãà íè 

ëèøå çðіäêà ðîç ìíî æó þòü ñÿ 

òàê, ÿê íà öіé êóõíі!

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðîçóìіòè æèòòÿ 

òâàðèí!

59.9. Ñі"ðèé ïàöþê — äà â íіé 
ñó ïóò íèê і âîðîã ëþäèíè òà 

îäíà ç íàé ê ðà ùèõ ëà áî ðà-

òîð íèõ òâà ðèí

засвоює те, що їй потрібно для жит тя. При сто со-
ваність до життя здо ро вої лю ди ни за ле жить на сам-
пе ред від того, чого вона навчилась. Над зви чайні 
можливості пред ста в ни ків на шо го виду по в’я за ні 
саме з навчанням. Люди ви ко ри с то ву ють енер гію 
ви ко п но го та атом но го па ли ва, ство ри ли рі з но ма ні-
т ні тех ні ч ні при строї та речови ни, які не існу ва ли 
в приро ді, ви йш ли в ко с мос, навчилися змі ню ва ти 
природні вла с ти вості тва рин і рос лин. 

Розвиток мови над зви чай но полегшив  навчання. 
Пи се м ність допомагає  до ла ти обмеження, які накла-
дає час. Ми читаємо те, що писали люди різ них країн 
та часів, і навчаємось у людей, з яки ми не мо ж ли во 
зустрітись. Ще  к іль ка століть тому  неписьменна 
людина зви чай но за по зи чу ва ла до свід лише у сво їх 
ба ть ків та в сусідів. Нині в  кожному з нас відбитий 
досвід усього люд с т ва. Нові за со би зв’яз ку (зокре-
ма Ін тер нет) над зви чай но ско ро ти ли відстані між 
людь ми.

Людство тепер володіє силою, якої раніше не 
зна ла наша пла не та. І це по кла дає на нас  особливу 
відпо в і дальність за світ, у якому жи вемо. За хо п лю-
ю чись своєю могутністю, ми повинні не  забувати 
про те, що маємо спільні корені з усім жи вим на 
Землі (59.8)!

Навіщо дорослі посилають вас до школи?
Лише осві та робить нас по-спра в ж ньо му вільни-

ми людьми. Сьогодні люд с т ву загрожує реаль на 
небезпека. Зростання його чи сель ності,  дедалі  біль-
ший вплив людської ді я ль но с ті на дов кілля — все це 
може при зве с ти до загальнопланет ної  екологічної ка-
тастрофи. Наш обо в’я зок по ля гає у збе ре женні умов 
для ви жи ван ня всіх іс тот, що  населяють  планету.

 Головне в параграфі
1. Людина розумна є водночас і одним із багатьох 
видів тва рин, які населяють Землю, і най мо гу т ні-
шою на пла не ті силою, що змінює при ро ду.
2. Головною відмінністю людини від інших  тварин 
є надзвичайно роз винена здатність до на вчан ня. 
Людина пристосовується до середо вища не тіль ки 
че рез природжені вла с ти во с ті, а й за вдя ки ознакам 
(якостям), набутим шляхом на вчан ня.
3. Завданням людства є створення умов для безпеч-
ного існування всього  живого на Землі.

 Головне поняття: навчання. 

59.8. Îáëè÷÷ÿ ìàâï ÷àñòî 

çäà þòü ñÿ íàì êóìåäíèìè, 

òîìó ùî âîíè äóæå ñõîæі 
ç íàìè! 

59.7. Àâñòðіéñüêèé áіîëîã 

Êîí ðàä Ëîðåíö äîâіâ, ùî 

îäíà ç ôîðì íà â÷àííÿ є 
âàæ ëèâîþ äëÿ áà ãà òüîõ ññà-

â öіâ і ïòà õіâ. ßê ìàòіð âîíè 

ñïðèé ìà þòü òîé ðó õ ëè âèé 

îá’ єêò, ùî ïî áà ÷è ëè â ïå ð øі 
ãîäèíè  ïіñëÿ íà ðî äæåí íÿ. 

Öі ãó ñå íÿ òà «ââà æà þòü» çà 

ìà òіð ñà ìî ãî Ëî ðå í öà
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60.4. Ïîêëàñòè ïî÷àòîê îõî-

ðî íі ïðè ðî äè ìîãëè  ðèòóàëè, 

ùî ïî â’ÿ çó âà ëè ïðà äà â íіõ 
ìèñ ëèâöіâ іç їõíüîþ çäî-

áè÷ ÷þ. Çî áðà æåí íÿ òâà ðèí 

 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ç ìå òîþ 

÷àê ëóíñòâà, àëå âîä íî ÷àñ 

âîíè âіäîáðàæàëè é çà õî ï-

ëåí íÿ íà øèõ ïðåä êіâ êðà ñîþ 

 äèêèõ òâà ðèí

60.3. Ïіä ÷àñ çëåäåíіíü ó Єâ-

ðî ïі ïîøèðèëàñü îñîáëèâà 

åêîñèñòåìà — ìàìîíòîâèé 

ñòåï. Òóò ìîæíà áóëî çó ñòðі-
òè øåðñòèñòèõ íî ñî ðî ãіâ, 
 ìàìîíòіâ, äè êèõ êîíåé òàð-

ïàíіâ, ãіãàíòñüêèõ îëå íіâ òà 
ïå ÷å ð íî ãî ëåâà (çëіâà íà ïðà-

âî). Ççàäó ïî ìіòíі ëüî äî âè-

êè, ùî ñõîäÿòü ç ãіð

60.5. Áіçîí íà ìàëþíêó  ïåð-

âіñíîї ëþäèíè òà íà  ñó÷àñíіé 
ôî òî ãðà ôії. Çâå ð íіòü óâà ãó 

íà ñïèñ ó áîöі ïðà äà â íüî ãî 

áі"çî íà!

§ 60. Îõîðîíà òâàðèííîãî ñâіòó

60.6. Ó XIX ñò. àìå ðèêàí öі 
âèíèùóâàëè áі"çî íіâ  çàäëÿ 

ðîçâàãè, à òà êîæ ùîá ïðè-

ðå ê òè іí äі"à í öіâ íà ãî ëî äíó 

ñìåðòü. Ïî òÿã їõàâ äàëі, 
à çàñòðåëåíі áі"çî íè çà ëè øà-

ëèñü ó ïðå ðії

60.1. Òóð, ïðåäîê âåëèêîї 
ðî ãà òîї õóäîáè, íà ìàëþíêó 

ïåðâіñíîї ëþäèíè. Ìî æ ëè âî, 

ґðàòè ïåðåä íèì — ïà ñ ò êà, 

ó ÿêó éîãî çà ãà íÿ þòü ìè ñ-

ëèâöі 

60.2. Õàòèíà ìèñëèâöіâ íà 

ìà ìî í òіâ, ùî ìåøêàëè â 

Óêðà ї"íі 15 òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó. 

 Óãîðі"— êàðêàñ іç êіñòîê 

 ìàìîíòà, çíè çó — öåé æå êà-

ð êàñ, âêðè òèé øêóðàìè

§ 60. Îõîðîíà òâàðèííîãî ñâіòó

Âèíèùåííÿ ëþäèíîþ êðóïíèõ òâàðèí

Представники роду Люди виникли в Африці. Спо-
ча т ку вони були досить подібними до інших тва рин. 
Наші да ле кі пред ки жили невеликими група ми, по-
лю ва ли і зби ра ли ро с ли ни. Людина пря мо хо дя ча 
(58.8) не тільки робила складні зна ря д дя праці, а й 
навчилася користуватися во г нем.  За вдя ки во г ню 
люди змо г ли про ти сто я ти хо ло ду. При го то ва на на 
вогні їжа була кра ща за сиру.  Вогонь ля кав тва рин, і 
його за с то су ван ня на по лю ванні доз во ли ло за га ня ти 
в па с т ки цілі стада. Ці істотні переваги над іншими 
видами тварин до по мо г ли лю ди ні поширитись у Єв-
разії і зна ч но під ви щи ти свою чисельність. Близько 
50 тисяч років тому наш вид, людина ро зу м на (по то-
мок людини пря мо хо дя чої), розселився на великому 
про с то рі, аж до Ав с т ралії та Аме ри ки.

Прадавні люди надавали перевагу по лю ван ню 
на круп них стад них тварин — мамонтів  (1.3),  турів 
(60.1), носорогів. На терені нинішньої Украї ни жили 
мисливці на ма мо н тів, зу брів та ін ших  великих ко-
питних (60.2, 60.3). Згодом кі ль кість впо льо ва них 
тва рин ста ла перевищувати кі ль кість на ро джу ва-
них. Це при зве ло до того, що бли зь ко 12 ти сяч ро ків 
тому ма мо н ти, прадавні но со ро ги й оле ні, а та кож 
ті с но по вя за ні з ними хи жа ки  вимерли. Це була 
пер ша еколо гічна кри за, яку спри чи ни ла людина. 
Вна слі док її значно ско ро ти ла ся чи се ль ність ста ро-
да в ніх людей.

Певно, у той самий час люди почали зберіга ти 
диких тварин для по лю ван ня в май бут нь о му (60.4). 
Предки північно а ме ри кансь ких індіанців повністю 
ви ни щи ли більшість ве ли ких тварин ко н ти не н ту. 
Їхні по том ки навчилися добувати тва рин рівно стіль-
ки, скільки було необхідно для життя. Іс ну ван ня 
ба га тьох індіан ців за ле жа ло від бізонів, американ-

ських ро ди чів наших зубрів (60.5). М’ясо їх вжива ли 
в їжу, із шку ри ро би ли одяг. Ста да цих ко пи т них 
на лі чу ва ли тисячі осо бин. «Ци в і л і зо вані» єв ро пей-
сь кі пе ре се ле н ці по лю ва ли на бі зо нів без будь-яких 
обмежень і майже зни щи ли їх до се ре ди ни XIX ст. 
(60.6). Цей вид удалося врятувати лише завдяки 
най суворішій охороні.

Що могла зробити людина після того, як зни щи ла 
основне дже ре ло свого харчування?

Чисельність людей стала відновлюватись, коли 
вони зай ня ли ся скотарством та зе м ле роб с т вом. 
 Тепер люди самі вирощували собі їжу і могли отри му-
ва ти її більше, ніж від полювання. Утім по лю ван ня 
ли ша ло ся ва ж ли вим способом добування їжі.

Що більше змінює природні екосистеми: 
 полювання, землеробство чи скотарство?

Перейшовши до обробки землі та скотарства, 
люди стали активніше змінювати природні еко си с-
те ми (60.7). Про те багато століть невеликі  острівці 
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60.9. Áåçëі÷ òâàðèí ãèíå íà 

äî ðî ãàõ ïіä êîëåñàìè àâ òî-

ìîáіëіâ

60.11. Çàïîâіäíèêè Óêðàїíè

60.10. Êîëîíії êðÿ÷êіâ  ÷åãðàâ 

ó Àçî âî-Ñè âàñü êî ìó íà-

öіî íàëü íî ìó ïðèðîäíîìó 

 ïàðêó

§ 60. Îõîðîíà òâàðèííîãî ñâіòó

60.7. Íàñêåëüíі ìàëþíêè, 

 çàëèøåíі äàâíіìè æèòåëÿìè 

Ñà õà ðè, ñâіä÷àòü ïðî áàãàòó 

ôàó íó öèõ ìіñöü ó äàëåêîìó 

ìè íó ëî ìó. Íàäìіðíå âè ïà ñàí-

íÿ õó äî áè ñïðè÷èíèëî âè íè-

ê íåí íÿ ïó ñ òåëü íà êî ëèñü 

ðî äþ ÷èõ çå ì ëÿõ

60.8. Âèãëÿä ïîëіâ ç ëіòàêà. 
Íèíі çìіíåíі ëþäèíîþ  çåìëі 
çàé ìà þòü áіëüøó ÷à ñ òè íó 

ñó õî äî ëó

Ãëàâà 11. Åêîñèñòåìè, òâàðèíè, ëþäèíà

па со вищ, по се лень і зо ра них земель гу би ли ся  серед 
не займа них про с то рів. Лише в ос танні сто ліття 
 зростання люд сь ко го на се лен ня і роз ви ток про мис-
ло вості призвели до змін природи в пла не тар но му 
мас ш табі (60.8). І тоді ж ста ли охороняти при ро ду 
не лише з ко рис ли вих мо тивів, а й за її красу. Адже 
кожен вид по-своє му га р ний і своє рідний. Відмовив-
шись від шту ч но го поділу тва рин на «шкідли вих» та 
«ко ри с них», люди по сту по во при йш ли до  визнання 
пра ва на існу ван ня всіх жи вих істот.

Çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì

У наші дні основною причи ною зник нен ня ди-
ких тва рин є знищення природних екосистем. На 
 початку на шої ери ліси зай ма ли близь ко 51% пло щі 
Укра ї ни, а по се лен ня й орні землі — 7%. За два ти ся чо-
літ тя лі сів у нас за ли ши ло ся 14%, а зміне них  земель 
(по лів, по се лень та доріг, 60.9) ста ло 70%! В Украї ні 
май же не ли ши ло ся великих річок з ві ль ною течією 
— їх перетворено на лан цюж ки во до схо вищ, як 
Дніпро. У водо сховищах вода тече вкрай по ві ль но, 
внаслідок чого зміню ють ся її  температура та інші 
вла с ти вості. Ба га то видів річко вих тва рин не мо жуть 
жити у во до схо ви щах. Греблі не про пус ка ють про-
хідні види на не рест, від чого по те р па ють осетрові 
риби й міно ги.

Як можна зберегти природні екосистеми?
Людина зберігає місця існування тварин на 

охо рон них територіях. Най відоміші з них — за по-
ві д ни ки (60.10–60.12). Це ла бо ра то рії у при роді, 
де  дозволяється ве с ти лише дослідницьку роботу. 
 Сьогодні в за по в і д ни ках Ук раї ни представлені май-
же всі типи її при родних еко систем.

Національні природні парки, на від мі ну від за-
повідників, орган і зують ся не тільки для  охорони 
природи, а й для відпо чин ку лю дей. При зна чен ня їх 
— по ка за ти красу природи, на вчи ти лю ди ну спілку-
ватися з нею. Для цього території па р ків по ді ля ють 
на три зони: абсолютно за по в і д ну (забо ронену для 
го с по дар сь кої діяль ності і ту риз му),  туристську і 
господарську.

Найбільше в Україні заказників і пам’яток при-
роди, які ство рю ють для охо ро ни окре мих ви дів. 
Господарська ді я ль ність та туризм тут до зво ле ні, 
але обмежені з метою охорони при ро ди.

Îáìåæåííÿ ïðîìèñëó

Багато диких тварин потерпають від по лю ван-
ня заради їхнього м’яса, хут ра, ро гів тощо. Щоб 
за по бі г ти ви ни щен ню того чи ін шо го виду, його 
про ми сел об ме жу ють спеціальними за бо ронами. 
На жаль, ці за бо ро ни «не пи са но» для браконьє рів 
(60.13, 60.14).

Повністю заборонено полювання на види, за-
несені до Червоної книги, — ті, яким за грожує 
зник нен ня. У Червоній книзі Ук раї ни налічується 
382 види тва рин.

Çàìіñòü çàêіí÷åííÿ

Діяльність людини призводить до зник нен ня ба га-
тьох видів живих істот. А чи маємо ми на це пра во? 
Тва ри ни й рос ли ни не створені людиною і не є її влас-
н і стю. Чому ж ми розпоряджаємося ними?

За всіх часів одним із найтяжчих злочинів у люд-
сь ко му суспільстві вважалося вбивство по діб них до 
себе. Адже кожна лю ди на неповторна, і з її сме р тю 
світ утрачає те, що вже ні ко ли не по но вить ся. Так 
само ви ми ран ня будь-яко го виду — не від но в на втра-
та для всієї пла не ти.

12  тисяч років тому людство спромоглося по-
до ла ти одну з найтяжчих екологічних криз. Нині 
його чи се ль ність над зви чай но зро с ла. На у кові 
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3. Äî çàïîâіäíèêіâ Óêðàїíè íå íàëåæàòü: à) Êàðïàòñüêèé; á) Ïîë іñüêèé; â) ×îðíîìîð-

ñüêèé; ã) Öåí ò ðà ëü íî ÷î ð íî çå ì íèé; ä) ßë òèíñü êèé ãіðñüêî-ëі"ñî âèé; å) Óêðàїí ñüêèé ñòå-
ïî âèé; є) Òàòð ñüêèé.

4. Äîçâîëåíі äëÿ òóðèçìó: à) çàïîâіäíèêè; á) íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè; â) çàêàç íèêè; 

ã) ïàì’ÿòêè ïðèðîäè.

 Завдання
5. ßê ëþäèíà ñïðîìîãëàñÿ ïîäîëàòè åêîëîãі÷íó êðèçó, ïî â’ÿ çà íó ç âè íèùåííÿì êðó ï-

íèõ ññà â öіâ?
6. Íàâіùî îõîðîíÿþòüñÿ òі âèäè äèêèõ òâàðèí, âіä ÿêèõ íåìàє ïðÿìîї êîðèñòі ëþäè-

íі?
7. ßêèõ âіäîìèõ âàì òâàðèí çàíåñåíî äî ×åðâîíîї êíè ãè Óêðàїíè?
8. Ùî îñîáèñòî âè ìîæåòå çðîáèòè äëÿ îõîðîíè ïðè ðî äè?

 Спробуйте відповісти
9. Ïðî÷èòàéòå ñëîâà àìåðèêàíñüêîãî ïèñüìåííèêà Ãå í ðі Áåñòîíà.

Ëþäèíà âòðàòèëà êîíòàêò ç ïðèðîäîþ ïëà íå òè, çáóäóâàëà âëàñíå æèò òÿ íà õèò ðî-

ùàõ òà âè íàõiäëèâîñòi і òîìó ðîçãëÿäàє òâà ðèí êðiçü çáiëüøóâàëüíå ñêëî ëþä ñüêèõ 

çíàíü, à âîíî çáiëüøóє ïið’ÿ÷êî ÷è øå ð ñ òè í êó, àëå îáðàç ó öiëîìó ñïîò âî ðþє. Ìè 

ñòàâèìîñÿ äî òâàðèí çâåðõíüî, ãàäàþ÷è, ùî äîëÿ їõíÿ ãiäíà æà ëîùiâ,— àäæå ïîðiâ-

íÿíî ç íàìè âîíè äóæå íåäîñêîíàëi. Àëå ìè ïî ìè ëÿ є"ìîñü, æîð ñòî êî ïî ìè ëÿ є"ìîñü, 

áî íå ìî æ ëè âî ïiäõîäèòè äî òâàðèí ç ëþäñüêîþ ìiðêîþ. Їõíіé ñâiò ñòàðіøèé çà íàø 

òà äîñêîíàëiøèé, i ñàìі âîíè — iñòîòè áiëüø äîâåðøåíі òà äî ñêî íàëi. Âîíè çáå ðåã-

ëè áàãàòî ïî ÷óòòiâ, ÿêi ëþäèíà âòðà òè ëà, i æèâóòü, ïðè ñëó õà þ ÷èñü äî ãîëîñiâ, ùî 

є"íåïðèñòóïíèìè íàøîìó ñëó õó. Òâà ðè íè — íå ìåíøi áðàòè íàøi é íå áiäíi ðî äè÷i; 

âîíè — iíøi ïëåìåíà, ùî ðàçîì ç íàìè ïî òðà ïè ëè â òåíåòà æèò òÿ, â òåíåòà ÷àñó; òàêi 

æ, ÿê i ìè, áðà í öі çå ì íî ãî äèâîñâiòó i çåìíèõ ñòðàæ äàíü.

ßê âè ñòàâèòåñü äî âèñëîâëþâàííÿ Ã. Áåñòîíà? Íà ïè øіòü, ç ÷èì âè çãîäíі, ñòîñîâíî ÷îãî 

õîòіëè á ïî ñïå ðå ÷à òèñü, ùî äîäàëè á äî öèõ ñëіâ. Îáґðóíòóéòå ñâîþ òî÷êó çîðó.

Ïðèðîäíі é áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè

Óêðàїíñüêі çàïîâіäíèêè ïîäіëÿþòüñÿ íà äâі ãðó ïè. 

Ó ïðèðîäíèõ çà ïî âі"ä íè êàõ äîñ ë і"ä æó þòü ïðè ðîäíі ïðî öå-

ñè áåç âòðó ÷àí íÿ â íèõ ëþ äè íè, à ó áіî ñôå ð íèõ  (60.16, 

60.17) — âçàєìîäіþ ëþ äè íè ç äî âêіë ëÿì.  Äіÿëüíіñòü 
áіî ñôå ð íèõ çà ïî â і"ä íè êіâ çäіéñíþєòüñÿ âіä ïî âі"ä íî äî 

ìіæíà ðîä íèõ ïðîãðàì. Ó öèõ çàïî âіäíèêàõ âè ðі"ç íÿ-

þòü òðè çîíè. Ó ïå ð øіé, çàïîâіäíіé çîíі ëþ äè íà ëèøå 

äî ñëі"äæóє ïðè ðî ä íі ïðî öå ñè, íå âïëè âà þ ÷è íà íèõ. 

60.15. Îõîðîííі ïðèðîäíі 
 òåðèòîðії çàéìàþòü ëèøå 

 íåâåëèêó ÷àñòèíó ïëàíåòè. 

 Ðåçóëüòàò áàãàòüîõ âèäіâ 
äіÿëü  íîñòі ëþ äè íè, íà ïðè-

êëàä, âè äî áó âàí íÿ êî ðè ñ íèõ 

êî ïà ëèí,— îòðóєíі âіä õî äà-

ìè ïіäïðèєìñòâ âåëèêі «ïó ñ-

òå ëі», äå íåìîæëèâå æèòòÿ 

§ 60. Îõîðîíà òâàðèííîãî ñâіòó

60.13. Êðà áè, ùî æè âóòü 

ó ×îð íîìó ìîðі, äóæå ïî òå-

ð ïà þòü âіä âèëîâó ëþäèíîþ 

òà çà áðó ä íåí íÿ âîäè. Êà ì-

’ ÿ íî ãî êðà áà, ÿê і âñі іíøі 
âèäè ÷î ð íî ìîð ñü êèõ  êðà áіâ, 
çà íå ñå íî äî ×åð âî íîї êíèãè 

Óêðàїíè

60.12. Äіëÿíêà ñòåïó â çà ïî-

â і"ä íè êó Àñêàíіÿ-Íîâà

60.14. Íà äåÿêі âèäè òâàðèí 

áðàêîíüєðè ïîëþþòü çàðà äè 

íà æè âè. Ìà õà î íà âè ëî â ëþ-

þòü  äëÿ âè ãî òî â ëåí íÿ  ñó âå-

íі"ðіâ, à ñî êî ëà ñà ï ñà íà — íà 

ïðî äàæ áà ãà òèì  ìèñëèâöÿì. 

Öі âèäè çàíå  ñåíî äî ×åð âî-

íîї êíè ãè  Óêðàїíè

Ãëàâà 11. Åêîñèñòåìè, òâàðèíè, ëþäèíà

Ïðî÷èòàé, ùîá êðà-

ùå çðî çó ìі"òè æèòòÿ 

òâà ðèí!

 досягнення, особ ли во опанування ядерної енергії, 
на ба га то збільши ли людські можливості. Люди 
 стали най мо гут н і шою си лою на пла неті, через їхню 
діяльность зміню ють ся природні умови на всій  Зем лі 
(60.15). Негативні наслідки цієї діяльності на бу ли 
загрозливого характеру. Вони можуть при зве с ти до 
ви ми ран ня бі ль шо с ті іс ну ю чих видів, катастрофіч-
ного збі д нен ня до вкіл ля і врешті-решт до загибелі 
люд с т ва.

Сучасна екологічна криза  не без печ ніша за всі 
попередні. Що буде далі — за ле жить від вас.

 Головне в параграфі
1. Людство в минулому вже пе ре жи ва ло еко ло гічні 
кри зи, які до ла ло, змі ню ю чи свої вза є мо від но си ни 
з при ро дою.
2. Тварини зникають через знищення їхніх місць 
існування та пря мо го ви ни щу ван ня.
3. Основний спосіб збереження місць існування 
 тварин — ство рен ня охо рон них те ри торій. Від пря-
мо го ви ни щу ван ня тва рин охо ро ня ють, вво дя чи 
за бо ро ну на їхній  промисел.
4. Наші дні — час зростання найнебезпечнішої 
 екологічної кри зи, що загрожує са мо му існу ван ню 
люд с т ва.

 Головні поняття: заповідник; на ці о на ль ний 
при ро д ний парк; за каз ник; пам’ятка при ро ди.

 Тест-контроль
1. 20000 ðîêіâ òîìó ëþäèíà çàéìàëàñÿ ãîëîâíèì  ÷èíîì: 

à) ïî ëþ âàí íÿì; á) çåì ëå ðîá ñòâîì; â) çáè ðàëü íèö ò âîì; 

ã) ñêî òàð ñ ò âîì.

2. Ïîâñþäíî ñëіä çíèùóâàòè: à) øêіäëè âèõ òâàðèí; 

á) íå êî ðè ñ íèõ òâàðèí; â) íіêîãî íå  ñëіä ïîâñþäè 

 çíèùóâàòè.
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60.17. Ãіðñüêà ðі÷êà 
â Êàð ïàò ñüêîìó 

 áіîñôåðíîìó çàïîâіä íèêó

Ãëàâà 11. Åêîñèñòåìè, òâàðèíè, ëþäèíà

60.18. Òà áóí êî íåé Ïðæå-

âàëüñü êî ãî â Àñêàíії-Íîâі

60.19. Ïðèðîäà Єëëîó-

ñòîíñüêîãî íà öі"î íà ëü íî ãî 

ïàðêó íà ïðî ÷óä ãàðíà

Царство Тварини (Animalia)
Одноклітинні, колоніальні або ба га-

то клі тинні еукаріо тичні (ядерні) ге те ро-
трофні (що живляться ор га ні ч ни ми ре чо-
ви на ми) ор га ні з ми, які споживають їжу у 
вигляді окре мих ча с ток. Не мають пла с тид 
та клі тин ної оболонки (8**).

Підцарство Найпростіші, 
або Од но клі тинні (Protozoa)

Близько 40 000 описаних видів. Го ло вні 
типи: Сар ко дж гу ти кові (Sarco masti gophora) 
з під ти па ми Саркодові (Sarcodina, 7500 в., 
21, 24) та Джгутикові (Mastigo phora, 7500 
в., 21, 28); Інфу зорії (Infusoria, 9000 в., 
24); Спо ро ви ки (Spo rozoa, 29) тощо. За 
су час ною си с те ма ти кою клас Спо ро ви ки 
(Sporozoa) на ле жить до типу Апі ко м п ле к-
сові (Apicomp lexa, 5500 в.).

Спосіб життя: вільноживучі, па ра зи-
тичні, ендосимбіотичні та ко ло ні альні 
мік роорганізми. Мешкають у воді, во ло го-
му ґрунті або в інших ор га ні з мах. Бу до ва: 
клі ти ни рі з но ма ні т ної форми, що скла да-
ють ся з ци то пла з ми, ядра та по ве р х не во го 
апа ра ту. Покриви: по ве р х не вий апа рат, зо-
в ні ш ній шар цитоплазми, іноді черепаш ка 
або пру ж на пелікула, у деяких — ске летні 
елементи різного скла ду. Опо ра й рух: 
 несправжні ні ж ки, джгу ти ки або вій ки. 
Трав лення: трав ні ва ку олі. Транспорт 
здій с ню єть ся з по то ка ми ци то пла з ми. Га-
зо об мін: че рез по ве р х ню. Розмноження: 
нестатеве (по діл, утворення спор) та ста те-
ве.  Деякі ма ють скла д ні жит тєві ци к ли.

Підцарство Багатоклітинні (Metazoa)
Тип Губки (Sponges)

Близько 10 000 в. (34).
Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata)

Близько 10 000 в. Класи: Гідроїдні (Hy-
drozoa, 3000 в., 42, 46), Сци фо їдні ме ду зи 
(Scyphozoa, 200 в., 46, 47) та Ко ра лові по-
лі пи (Anthozoa, 6000 в., 46, 48).

Спосіб життя: хижі водні (зде бі ль шо го 
морські) тварини. Будова: по лі пи та ме ду-
зи з двошаровим мі ш ко по ді б ним ті лом, 
зви чай но з про ме не вою  симетрією. Рот 
ото че ний щу па ль ця ми із жа л ки ми клі ти-
на ми. По кри ви: зовнішній шар клі тин. 
Опо р но-рухова си с те ма: мус кульні клі ти-
ни. Тра в на си с те ма: тра в на по ро ж ни на 
із за ло зи с ти ми та тра в но-мускуль ни ми 

клі ти на ми. Ви ді лен ня: че рез по верх ню. 
Не пе ре тра в лені решт ки їжі ви во дять ся 
че рез рот. Га зо об мін: че рез по ве р х ню. 
Ор га ни чут тя: кра йо ві тіль ця з вічками 
та ор га на ми рі в но ва ги у ме дуз, чут ливі 
во ло с ки жа л ких клі тин тощо. Не р во ва си-
с те ма ди фу з но го типу. Роз мно жен ня: 
не ста те ве (бру нь ку ван ням) та ста те ве; у 
ба га тьох — жит тє вий цикл із чер гу ван-
ням не ста те во го та ста те во го по ко лінь.

Тип Реброплави (Ctenophora)
Близько 100 в. (50).
Тип Плоскі черви (Plathelminthes)
Близько 18 500 в. Класи: Війчасті чер-

ви (Turbellaria, 3000 в., 56), Си су ни (Tr-
ematoda, 10 000 в., 60), Стьо ж кові чер ви 
(Cestoda, 3500 в., 61) тощо.

Спосіб життя: вільноживучі хижі (во-
д ні, іноді наземні) та па ра зи тичні чер ви. 
Будова: тришарові тва ри ни, з ме зо де р ми 
роз ви ва єть ся па ре н хі ма. Тіло стьож кових 
червів сегментоване, скла да єть ся з го лі в-
ки, ший ки та багатьох чле ни ків. По кри ви: 
по кри в ний епітелій, у па ра зи тів — скла д-
ної будови. Опо р но-ру хо ва си с те ма: шкі-
р но-м’я зо вий мі шок, пру ж на па ре н хі ма 
як опора. Тра в на си с те ма: рот, гло т ка та 
слі по за м к не ний роз га лу же ний ки ше ч ник 
(у стьо ж ко вих чер вів зникає). Ви ді ль на 
си с те ма: ви дільні клі ти ни та ка нальці. Га-
зо об мін: че рез по ве р х ню. Ор га ни чут тя: у 
ві ль но жи ву чих — очі, щу  паль ця, чу т ливі 
вій ки, ор ган рі в но ва ги тощо. Не р во ва си с-
те ма: у війчастих та си су нів — кілька пар 
по здо в ж ніх сто в бу рів з кі ль це ви ми пе ре-
ти н ка ми, у стьож кових — два стовбури. 
Роз мно жен ня: гер ма фро ди ти, за плі д нен-
ня вну т рі шнє. Па ра зи тичні види мають 
склад ні жит тєві цикли зі змі ною хазяїв.

Тип Первиннопорожнинні 
(Nemathelminthes)

Клас Круглі черви (Nematodes, 20 00-
0 в., 66). Іноді до цього типу від но сять й 
інші групи, на при клад, клас Ко ло ве р т ки 
(Rotatoria, 2000 в., 70).

Спосіб життя: круглі черви — ві ль но-
жи вучі водні або ґрунтові хи жа ки та сапро-
трофи, а також паразити тварин та ро с лин. 
Бу до ва: веретеноподібне тіло з пер  вин ною 
по ро ж ни ною. Покриви: щіль  на кутикула. 

Äîäàòîê 1

Äåÿêі âіäîìîñòі ïðî ãîëîâíі ãðóïè òâà ðèí*

* ßê і â óñüîìó ïіäðó÷íèêó, â äîäàòêó 1 ñèñòåìàòèêà òâàðèí äåùî ñïðî ùå íà. Â õà ðà ê òå ðè ñ òèöі 
îêðåìèõ ãðóï íà âå äå íî äàíі ïðî їõ òèïîâі îñîáëèâîñòі, ç ÿêèõ ìîæëèâî áàãàòî âèíÿòêіâ.

** Áëàêèòíèì êîëüîðîì ïîçíà÷åíî ïîñèëàííÿ íà âіäïîâіäíі ñòîðіíêè ïіäðó÷íèêà.

Ó äðó ãіé çîíі ìîæ íà êî ðè ñ òó âà òè ñÿ äà ðà ìè  ïðèðîäè, 

íå ïî ðó øó þ ÷è åêî ñè ñ òå ìè,— íà ïðè êëàä, çáè ðà òè ÿãî äè, 

çà ãî òîâ ëÿ òè õìèç, ëî âè òè ðèáó. Ó òðåòіé çîíі äî çâî ëå íî 

çìі"íþ âà òè ïðè ðîäíі åêî ñè ñ òå ìè, òóò  ìîæóòü áóòè çîðàíі 
ïîëÿ é íàñåëåíі ïóíêòè.

Áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè Óêðàїíè — Àñêàíіÿ-Íîâà, ×îð-

íîìîðñüêèé, Äóíàéñüêèé òà Êàðïàòñüêèé.

Ïåðøèé çàïîâіäíèê íàøîї êðàїíè
Àñêàíіþ-Íîâó, ïåðøèé çàïîâіäíèê Óêðàїíè (і êîëèø-

íüîї Ðîñіéñüêîї іìïåðії), çàñíóâàâ 1889 ðîêó ó ñâîєìó 

ìà є"ò êó ïî ìі"ùèê Ôðіä ðіõ Åäó à ð äî âè÷ Ôàëüö-Ôåéí. Ó çà-

ïî âі"ä íè êó âіí îð ãà íі"çó âàâ íàóêîâі äîñëіä æåííÿ, ñòâî ðèâ 

ïðè ðî äî çíàâ ÷èé ìó çåé і áîòàíі÷íèé ïàðê. Çàâäÿêè ïіê ëó-
âàí íþ Ôàëüö-Ôåéíà òà éîãî ïîìі÷íèêіâ óæå íà ïî ÷à ò êó 

ÕÕ ñòîëіòòÿ â Àñ êàíії ñòàëè ðîçìíîæóâàòèñÿ çóáðè і 
êîíі Ïðæå  âàëüñüêîãî, ÿêі íà òîé ÷àñ ìàé æå çíèê ëè â 

ïðèðîäі (60.18).
Àñêàíіÿ-Íîâà ñüîãîäíі"— òàêà ñàìà ñâіòîâà öіí íіñòü, 

ÿê Çîëîòі âîðîòà ÷è Ñîôіéñüêèé ñîáîð ó Êèєâі. Çàïîâіä-

íå ÿäðî Àñêàíії"— єäèíà çáåðåæåíà äіëÿíêà ïіâäåí íèõ 

ñòåïіâ ó Єâðîïі (60.12). Òóò îõî ðî íÿєòü ñÿ áëèçüêî 40 âè-

äіâ, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíîї êíèãè Óê ðàї"íè.

ßê ñòâîðþâàâñÿ ïåðøèé íàöіîíàëüíèé ïàðê

Ïîíÿòòÿ «íàöіîíàëüíèé ïàðê» âèíèêëî ó äðóãіé 
 ïîëîâèíі XIX ñò., êîëè áóëî ñòâîðåíî Єëëî ó ñ òîíñü-

êèé  íàöіîíàëüíèé ïàðê. Ìіñöåâіñòü îçå ðà Єëëîóñòîí íà 

ïіâ íі÷íîìó çàõîäі ÑØÀ íàäçâè÷àéíî ìà ëüîâíè÷à: òóò 

çíà õî äèòü ñÿ áëè çü êî 3000 ãåéçåðіâ, îçåðà, âîäîñïàäè 

é êà íü éî íè (60.19). Íàïðî÷óä ðіçíîìàíіòíèé і òâà ðèí íèé 

ñâіò öієї òåðèòîðії. Äîñëіäæåííÿ êàçêîâîї êðà ї"íè áóëî 

çäіé ñ íå íî 1870 ðîêó. Ïî çàêіí÷åííі åêñ ïå äè öії її ó÷à ñ íè êè 
çіáðàëè ñÿ áіëÿ áà ãàò òÿ, ùîá îá ãî âî ðè òè ìàé áó ò íє ïðè ðî-

äè Єë ëî ó ñ òî íó. Õòîñü õî òіâ ïðè äáà òè òóò çå ìåëü íó äі"ëÿ í êó, 
õòîñü äóìàâ ïðî ïðè áó òîê âіä âè êî ðèñòàííÿ öüî ãî ðàéîíó. 

І òóò îäèí ç ó÷àñ íèêіâ åêñ ïå äè öії ñêà çàâ: «Öі ìі"ñ öÿ íàä òî 

âå ëèêі é íàä òî ïðå êðà ñ íі, ùîá íà ëå æà òè êî ìóñü îä íî-

ìó. Âîíè ìà þòü áóòè íà äà íі óðÿ äîì äëÿ êî ðè ñ òó âàí íÿ é 

íà ðà äіñòü íà ðî äó íà âñі ÷àñè ÿê çàãàëüíî íàöіîíàëüíèé 

60.16. Ñîëåíі îçåðà â ×îðíî-

ìîðñüêîìó áіîñôåðíîìó 

çà ïî  âіä íèêó
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Опо р но-ру хо ва си с те ма: по здовжні м’я зи, 
пе р вин на по ро ж ни на як опора. Тра в на 
сис тема: травна тру б ка, що по чи на єть ся 
ро том і за кін чу єть ся ана ль ним отво ром. 
Ви ді ль на си с те ма: од но клі тин ні ви ді ль ні 
за ло зи. Транс по р т на система: транспорт 
ре чо вин че рез рі ди ну у по ро ж нині тіла. 
Га зо об мін:  через по ве р х ню. Ор га ни чут-
тя: ор га ни до ти ку та хімічного чуття на 
губах на вко ло рота. Не р во ва си с те ма: на-
вко ло гло т ко ве не р во ве кі ль це,  поздовжні 
стовбури з пе ре ти н ка ми. Роз мно жен ня: 
роз діль но ста те ві з вну т рі шнім за плі д нен-
ням.

Тип Немертини (Nemertini)
Близько 900 в. (69).

Тип Кільчасті черви (Annelida)
Близько 12 000 в. Класи: Багатоще тин-

 кові черви (Poly chaeta, 8000 в., 79), Ма ло-
ще ти н кові че р ви (Oligochaeta, 3500 в., 80) 
та П’я в ки (Hirudinea, 500 в., 81).

Спосіб життя: бага тощетинкові — мор-
ські хижаки, фі ль т ра то ри та сапро трофи; 
ма ло ще ти н кові зде бі ль шо го пріс новодні 
та ґрунтові са п ро т ро фи; п’я в ки — хижаки 
та зовнішні паразити. Бу до ва: се г ме н то-
ва не тіло з вто рин ною по ро ж ни ною. По-
криви: пружна ку ти ку ла. Опо р но-ру хо ва 
система: шкі р но-м’я зо вий мі шок; вто-
ринна по ро ж ни на тіла виконує функцію 
опори. У пе ре су ванні мо жуть брати участь 
па ра події або ще ти н ки. Травна система: 
травна тру б ка — від рота до анального 
отво ру.  Видільна си с те ма: ор га ни ви ді-
лен ня, роз та шо вані у більшості се г ме н тів, 
ви во дять зайві ре чо ви ни із по ро ж ни ни 
тіла. Кро во но с на система: замкнена, кров 
ру ха ють «се р ця» — на пів кі ль цеві су ди ни, 
що з’єд ну ють спинну та брюшну судини. 
 Дихальна си с те ма: деякі мають зя б ра. 
Ор га ни чут тя: органи дотику, рі в но ва ги, 
хі мі ч но го чут тя; іноді очі. Не р во ва си с те-
ма: на вко ло гло т ко ве не р во ве кі ль це, два 
по здовжні сто в бу ри, з’єд на ні пе ре ти н ка-
ми, що зви чай но зли ва ють ся в че ре в ний 
нер вовий ла н цю жок. Роз мно жен ня: ба га-
то ще ти н ко ві — роз діль но ста те ві, два інші 
кла си — гер ма фро ди ти. 

Тип Молюски (Mollusca)
Близько 100 000 видів. Класи: Хі то ни 

(Polyplacophora, 500 в., 89), Че ре во ногі 
(Gastropoda, 75 000 в., 84, 89), Дво стул-
кові (Bivalvia, 7000 в., 87, 90), Го ло во ногі 
(Cephalo poda, 600 в., 93) тощо.

Спосіб життя: черевоногі — водні та 
на земні тварини, що зіскрібають ро с линні 
та тваринні тканини, дрібні ор га ні з ми з по-

верх ні, якою рухаються; іно ді — хижаки. 
Дво сту л ко ві — морські та прі с но водні фі-
ль т ра то ри, головоногі — морські хижаки. 
Будова: не се г ме н то ва не мускулисте тіло із 
залишком вто рин ної по ро ж ни ни. По кри-
ви: покривний епітелій; у ба га тьох шкірна 
скла д ка (ман тія) ви ро б ляє вапняну че ре па-
ш ку. Опор но-ру хо ва система: головний 
орган руху — му с ку ли с та нога; у багатьох 
опо ра — че ре па ш ка. Травна система: 
трав на тру б ка. Ви ді ль на система: органи 
ви ділення ви во дять речовини із за ли ш ку 
 вторинної по ро ж ни ни (навколосерцевої 
по ро ж ни ни) до ма н тій ної по ро ж ни ни. Кро-
во но с на система: не замкнена. Ди хальна 
си с те ма: у водних — зябра, у на зе м них 
— ле ге ня (скла д ка мантії).  Органи чуття: 
щу па ль ця, очі, ор га ни  хімічного чуття, 
рі в но ва ги тощо. Не р во ва си с те ма: не р во ві 
 вузли, з’єднані нер вовими сто в бу ра ми. Роз-
мно жен ня: роз  дільно статеві або гер ма фро-
ди ти.  Запліднення: вну т рі шнє (че ре во ногі, 
го ло во ногі) або зовнішнє (дво сту л кові). 
Роз ви ток пря мий (деякі черевоногі, го ло-
во но гі) або зі ста ді єю личинки (інші че ре-
во но гі, дво сту л кові).

Тип Оніхофори (Onychophora)
Близько 100 в. (129).

Тип Членистоногі (Arthropoda)
Описано близько 1 100 000 в. Класи: Ра-

коподібні, Трилобіти (Tri lo bita, ви копні, 
104), Ме ро с то мові (Merostomata, 5 в., 
105, 114), Па ву ко по дібні, Морські Павуки 
(Pantopoda, 1000 в., 123); Ба га то ні ж ки 
(Myriapoda) — над клас з 14 000 в. та кла-
са ми Гу бо ногі, Chilopoda, Двопарноногі 
(Diplopoda тощо, 124); Комахи. Іноді ви-
ді ля ють над клас Ше с ти ногі (Hexapoda) 
з кла са ми Скри т но ще лепні (Entognatha, 
3000 в., 130) та Комахи.

Спосіб життя: майже всі можливі для 
тварин спо со би життя. Бу до ва: се г ме н то-
ва не тіло, що складається з кількох від ді-
лів. По ро ж ни на тіла змі ша на (вто рин на 
 порожнина зливається з пе р вин ною). 
Ха ра к те р ни ми є по чле но ва ні кі н ці в ки 
та ро тові ор га ни. По кри ви: зовніш ній хі-
ти но вий ске лет. Опо р но-ру хо ва си с те ма: 
численні м’я зи, з’єд на ні зі ске ле том. Тра-
в на си с те ма: тра в на тру б ка з передньої, 
се ре д ньої та за д ньої ки шок, травні залози. 
Ви ді ль на система: виділь ні за ло зи, у на зе-
м них — маль пі гі є ві су ди ни. Кро во но с на 
си с те ма: не за мк не на. Ди ха ль на си с те ма: 
зя б ра, ле гені або тра хеї. Ор га ни чут тя: 
чу т ли ві во ло с ки, ву си ки, очі (складні та 

про с ті) тощо. Не р во ва система: го ло вний 
не р во вий ву зол та черевний не р во вий ла н-
цю жок. Роз мно жен ня: роз діль но ста теві, 
за плі д нен ня та розвиток — рі з но ма нітні.

Клас Ракоподібні (Crustacea)
Близько 45 000 в. Ряди: Гіллястовусі 

(Cladocera, 400 в., 111), Ве с ло ногі (Co pe-
poda, 8500 в., 111), Ко ро по ї ди (Bran chiura, 
125 в., 114), Зя б ро ногі (Anostraca, 200 в., 
113), Щи тні (Notostraca, 9 в., 113), Рі з но-
ногі (Amphipoda, 6000 в., 112), Рів ноногі 
(Isopoda, 10 000 в., 112), Де ся ти ногі (Dec-
apoda, 10 000 в., 110) тощо.

Спосіб життя: різноманітні за ха ра к-
те ром живлення водні, іноді на земні тва-
ри ни. Будова: тіло складається з го ло ви, 
грудей та черев ця. Виділь на си с те ма: 
ви дільні за ло зи, зв’я за ні з по ро ж ни ною 
тіла. Ди ха ль на си с те ма: зви чай но зя б ра. 
Ор га ни чуття: ву си ки (зви чай но дві пари), 
складні або прості очі тощо. Роз мно жен ня: 
за плі д нен ня ча с ті ше зо в ні ш нє, у ба га тьох 
— роз ви ток зі ста ді єю ли чи н ки.

Клас Павукоподібні (Arachnida)
Близько 75 000 в. Ряди: Скорпіони (Sco-

rpiones, 1500 в., 120), Со ль пу ги (Soli fugae, 
900 в., 123), Псевдоскорпіо ни (Pseudo-
scorpi ones, 2000 в., 123), Коса ри ки (Opili-
ones, 5000 в., 122), Павуки (Ara nei, 36 000 
в., 160, 120), Кліщі (Acarina, 30 000 в., 
121) та ін. У су час ній система тиці за мість 
ряду Кліщі виді ляють ряди Ака рі формні 
кліщі (Acarifor mes), Па ра зи то формні клі-
щі (Para siti formes) тощо. 

Спосіб життя: більшість — на земні 
та ґрунтові хижаки й паразити. Бу до ва: 
тіло складається з головогрудей та черев-
ця. На голові розташовані хе лі це ри та 
педипаль пи — перетворені кі н ці в ки. 
Тра в на система: характерна для типу; 
у павуків важливу роль відіграє зо в ні ш нє 
тра в лен ня зі всисуванням на пів пе ре т ра в-
ле них продуктів. Ви ді ль на си с те ма: маль-
пі гі єві судини тощо.  Дихальна си с те ма: 
ле гені, іноді трахеї. Ор га ни чут тя: вусики 
та складні очі від су т ні; є чу т ливі во ло с ки, 
прості вічка, ор га ни хі мі ч но го чут тя тощо. 
Нервова си с те ма: у бі ль шо с ті пред ста в ни-
ків ву з ли че ре в но го ла н цю ж ка зли ва ють-
ся. Роз мно жен ня: за пліднення звичайно 
зо в нішнє, роз ви ток пе ре ва ж но прямий.

Клас Комахи (Insecta)
Близько 850 000 описаних видів. Роз діл 

Пе р вин но бе з к рилі комахи (Aptery go ta): 
ряд Лу с кі в ниці (Thysan ura, 600 в., 135). 

Роз діл Кри латі комахи (Pterygota), від діл 
Ко ма хи з не по в ним пе ре тво рен ням (Hemi-
metabola), ряди: Ба б ки (Odonata, 3000 в., 
137), Та р га ни (Blattoidea, 3500 в., 137), 
Пря мо крилі (Orthoptera, 20 000 в., 137), 
Кло пи (Hemiptera, 35 000 в., 138), Рі в но-
крилі хо ботні (Homo ptera, 45 000 в., 138), 
Воші (Ano plura, 500 в., 140), Бо го мо ли 
( Manto pte ra, 2000 в., 140), Па ли ч ни ки 
(Phasmopte ra, 2500 в., 140) тощо; відділ Ко-
ма хи з по вним пе ре тво рен ням (Holometa-
bola), ряди: Жуки (Coleoptera, 350 000 
в., 140), Ме те ли ки (Lepidoptera, 140 000 
в., 141), Дво крилі (Diptera, 100 000 в., 
142), Пере тинчастокрилі (Hymenoptera, 
130 000 в., 143), Бло хи (Siphona ptera, 1750 
в., 145) тощо. 

Спосіб життя: здебільшого наземні, 
іно ді вторинноводні тварини. Будова: тіло 
складається з голови, грудей та че ре в ця. 
Ротові ор га ни різноманітні. Ор га ни руху 
— три пари кі н ці вок, а у ба га тьох, крім 
того, — дві або одна пара крил. Видільна 
система: маль пі гі єві су ди ни. Дихальна 
система: трахеї та по ві т ря ні мішки. Ор-
га ни чуття: одна пара вусиків, складні 
очі тощо. Роз мно жен ня: запліднення 
вну т рі шнє, роз ви ток прямий або з ме та-
мор фо зом.

Тип Погонофори (Pogonophora)
Близько 120 в. (82).
Тип Напівхордові (Hemichordata)
Близько 85 в. (157).
Тип Голкошкірі (Echinodermata)

Близько 6000 в. (152).
Тип Хордові (Chordata)

Підтипи: Покривники (Tunicata, 
з кла са ми Асцидії (Ascidiae, 158), Са ль пи 
(Salpae, 160) та Апендикулярії (Appendicu-
la riae, 160), Без черепні (Acra nia), з кла сом 
Головохордові (Cephalo chor  data, 157) та 
Хребетні.

Будова: тришарові вто рин но по ро ж-
нин ні, ча с т ко во сегментовані тварини. 
Ма ють хорду, принаймні на деяких ста-
ді ях розвит ку. Не р во ва система: трубка 
на спин но му боці тіла. Органи дихання: 
по хо дять від пе ред ньої ча с ти ни травної 
тру б ки (зя б ро ві щі ли ни у стінці глотки, 
які на певній стадії роз ви т ку є у всіх пред-
ста в ни ків, або ле гені, що роз ви ва ють ся як 
ви ро с ти стра во хо ду).

Підтип Хребетні (Vertebrata)
Розділи Безщелепні (Agnatha), з су час-

ним класом Круглороті (Cyclostomata, 161) 
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та вимерлою групою Щиткові (Ostracoda, 
161), Щелепнороті (Gnathosto mata), з над-
кла са ми Риби (165) та Чотириногі (192).

Скелет внутрішній. Крім хорди роз ви-
ва ють ся хребці — се г ме н то вані хрящі або 
кістки (у кру г ло ро тих є тільки дуги хре-
б ців); у найрозвиненіших пред ста в ни ків 
хор да зникає і за ли ша єть ся тіль ки хребет. 
Скелет го ло ви утво рює че реп. Центральна 
не р во ва си с те ма скла да єть ся з головного 
та спин но го мо з ку. Кро во но с на система: 
 замкнена, се р це роз та шо ва не на брю ш-
но му  бо ці тіла. Органи ви ді лен ня: парні 
 нирки.

Надклас Риби  (Pisces)
Вимерлий клас Панцирні риби (Placo-

dermi, 166) та сучасні класи Хрящові 
риби (Chondr ichthyes, 730 в., 170) і Кі-
с т ко ві риби (Oste ichthyes, 20 000 в., 
174). Хря що ві риби: ряд (над ряд) Аку ли 
(Selacho morpha, 350 в.), ряд (над ряд) Ска-
ти (Batomorpha, 350 в.) та ряд Хи ме ри 
(Chi maeri  formes, 30 в.). Кісткові риби: під-
клас Ло па те пері (Sarcopterygii) з ря да ми 
або над ря да ми Кистепері (Crossopte rygii, 
2 в., 188) та Дводишні (Dipnoi, 6 в., 187)  і 
під клас Про ме не пері (Actinopte rygii). Ряди 
про ме не пе рих: Осе т ро по дібні (Aci penseri-
formes, 25 в., 176), Осе ле д це по дібні (Clu-
pei for mes, 300 в., 176), Ло со се по дібні (Sal-
moniformes, 400 в., 180), Ко ро по по дібні 
(Cypriniformes, 3000 в., 180), Со мо по дібні 
(Siluriformes, 1200 в., 185), Ву г ро по дібні 
(Anguillo formes, 400 в., 178), Оку не по дібні 
(Perciformes, 6000 в., 181) тощо.

 Спосіб життя: хрящові риби — май же 
виключно морські хижаки та всеїдні тва-
ри ни, кісткові — морські та прі с но во д ні 
хижаки, всеїдні та рослиноїдні тварини. 
Покриви: шкіра звичайно вкри та зу бо-
по ді б ною (плакоїдною) або кі с т ко вою 
лу с кою, іноді гола. Шкіра й лу с ка вкриті 
слизом. Скелет: череп, хре бет із тулубовим 
та хво с то вим від ді ла ми, ребра, скелет 
плавців та їхніх поя сів. У хрящових риб 
скелет хря що вий, у кі с т ко вих — завжди 
з кісткою. Тра в на си с те ма: травна трубка 
(рот, гло т ка, стра во хід, шлунок, тонка, 
товста та пря ма кишки, анальний отвір) 
та травні за лози (печінка і підшлункова 
залоза). Ана ль ний отвір у хрящових риб 
від кри ва єть ся в кло а ку, у кісткових — на-
зо в ні. Кро во но с на система: дво ка ме р не 
 серце, одне коло кро во обі гу (крім дво ди ш-
них риб). Те м пе ра ту ра тіла: не по стій на, 
холод нокровні тва ри ни. Ди ха ль на си с те-

ма:  зябра, у дво ди ш них — зя б ра й ле гені. 
У кіст кових риб зябра вкриті зя б ро вою 
кри ш кою. Ор га ни чут тя: очі, бі ч на лі нія, 
органи слу ху та рів новаги (внутріш нє 
вухо), нюху, смаку тощо. Нер вова си с те-
ма: головний та спин ний мозок. За скла-
д ну поведінку від по ві дає се ре д ній мо зок 
та мозочок. Роз мно жен ня: у хря що вих 
риб за плі д нен ня внутріш нє, у кіст кових 
— зви чай но зо в нішнє.

Надклас Чотириногі  (Tetrapoda)
Клас Земноводні, або Амфібії 

(Amphibia)
Близько 4000 в. Сучасні ряди: Без-

хвості (Anura, 3500 в., 197, 207), Хво с таті 
(Caudata, 350 в., 197, 209) та Без но гі (Gy-
mnophiona, 200 в., 197, 211).

Спосіб життя: хижаки, що ме ш ка ють 
біля води, у вологих місцях суходолу та 
у прісних водоймах. Покриви: звичайно 
гола шкіра зі шкірними залозами. Ске-
лет: че реп, хребет із шийним, ту лу бо вим, 
кри жо вим та хвостовим відділами, кі с т ки 
кі н ці вок та їхніх поясів. Ребра сла бо роз-
ви нені або від сутні, у шийному та кри жо-
во му від ді лах по одному хребцю. Тра в на 
си с те ма: ті самі основні  частини, що й у 
риб. Кро во но с на си с те ма: три ка ме р не 
се р це, два кола кро во обі гу. Те м пе ра ту ра 
тіла: не по стій на, хо ло д но кровні тварини. 
Ди ха ль на си с те ма: га зо об мін від бу ва єть-
ся в ле ге нях та шкі рі. Ор га ни чут тя: очі, 
органи слу ху та рі в но ва ги (внутрішнє й 
се реднє вухо), нюху, сма ку, дотику тощо. 
Не р во ва си с те ма: по рі в ня но з ри ба ми 
більш роз ви не ний пе ред ній мо зок. Роз мно-
жен ня: за плі д нен ня зо в нішнє (без х вості) 
або вну т рі шнє (хво с таті та без ногі). Бі ль-
шість має водну ли чи н ку (у без х во с тих 
— пу го ло вок).

Клас  Плазуни, або Рептилії (Reptilia)
Близько 7000 в. Сучасні ряди: Дзьо бо го-

лові (Rhyncho cephalia, 1 в., 222), Че ре па хи 
(Testudines, 250 в., 221), Лу с ка ті (Squam-
ata, 6500 в., 222), Крокодили (Crocodylia, 
20 в., 224).

Спосіб життя: здебільшого хижаки, 
що мешкають на суходолі (навіть у по су-
ш ли вих місцях) та у водоймах. По кри ви: 
сухі, вкриті роговою лускою або щитками. 
Ске лет: череп, хребет із ший ним, грудним 
(з ребрами), поперековим, крижовим та 
хво с то вим відділами, кі с т ки кі н ці вок та 
їхніх по ясів. Грудні хреб ці, ребра, плечо-
вий пояс та гру д ни на можуть утворювати 

грудну клітку. Трав на си с те ма: ті самі 
основні ча с ти ни, що й у риб. Кро во но с на 
си с те ма: три ка ме р не (у крокодилів — чо ти-
ри ка ме р не) се р це, два кола кровообігу, дві 
дуги  аорти. Те м пе ра ту ра тіла: не по стій на, 
хо ло д но кровні тва ри ни; деякі певною мі-
рою ре гу лю ють температуру тіла. Ди ха ль-
на си с те ма: ле ге ні. Ор га ни чут тя: по дібні 
до та ких у ам фі бій; де які види ма ють тер-
мо ло ка то ри. Не р во ва си с те ма: по ді б на до 
такої в амфібій, кра ще розвинені пе ред ній 
мо зок та мо зо чок. Розмноження: заплід-
нен ня вну т рі шнє, за ро док роз ви ва єть ся в 
за ро д ко вих  оболонках.

Клас  Птахи (Aves)
Близько 9600 в. Ряди Страусоподібні 

(Struthioniformes, 1 в., 250), Кі ві по дібні 
(Apte ri giformes, 1 в., 250), Пі н г ві но по-
дібні (Sphe nisci formes, 17 в., 251), Пе лі-
ка но по дібні (Pele cani formes, 56 в., 236), 
Ле ле ко по дібні (Ciconiiformes, 118 в., 234), 
Журав леподібні (Gruiformes, 200 в., 234), 
Ку ро по дібні (Galliformes, 270 в., 243), 
Гу се по дібні (Anceriformes, 150 в., 243), 
Со ко ло по дібні (Falconiformes, 290 в., 247), 
Со во по дібні (Strigiformes, 144 в., 247), 
Дят лоподібні (Piciformes, 380 в., 252), Бу-
ре ві с ни ко по ді б ні (Pro cella riiformes, 100 
в., 254), Си в ко по дібні (Charadriiformes, 
320 в., 255), Го лу бо по ді б ні (Columbiform-
es, 310 в., 256), Па пу го по ді б ні  (Psittaci-
formes, 325 в., 255), Го ро бце по ді б ні (Pas-
seriformes, 5100 в., 252) тощо.

Спосіб життя: пристосовані до польо ту 
тварини, деякі перейшли до на зе м но го або 
навколоводного життя. Літаючі пта хи жи-
в лять ся рі з но ма ні т ни ми тва ри на ми, пло-
да ми та на сін ням. По кри ви: тіло вкри те 
шаром пі р’я. Ске лет: ті самі відділи, що й 
у рептилій. Бі ль шість ту лу бо вих хребців 
з’єднані майже не ру хо мо. Пе ред ні кі н ці в-
ки пе ре тво ри ли ся на крила. Лі та ю чі пта хи 
мають ве ли кий кіль на гру д ни ні. Тра в на 
си с те ма: ті самі основ ні ча с ти ни, що й 
у риб. Зуби у су час них пта хів від су т ні. 
Багато птахів мають воло та мускульний 
від діл шлу н ка, де подріб нюється їжа. Кро-
во но с на си с те ма: чо ти ри ка ме р не се р це, 
повністю ві до кре м лені кола кровообігу, є 
тількі пра ва дуга  аорти. Те м пе ра ту ра тіла: 
по стій на, те п ло кровні тва ри ни. Ди ха ль на 
си с те ма: не ве ликі ле ге ні по в’я за ні з по ві-
т ря ни ми мі ш ка ми, що за без пе чу ють по-
двій не ди хан ня. Ор га ни чут тя: по ді б ні до 
та ких у амфібій. Зви чай но зір роз ви не ний 
до б ре, а нюх — по га но. Не р во ва си с те ма 
до б ре роз ви не на. Най бі ль ший від діл мо з ку 
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— пе ред ній, але кора пе ред ньо го мозку 
роз ви не на сла б ко. Роз мно жен ня: усі пта хи 
від кла да ють яйця. У самок є лише лі вий 
яє ч ник. За плі д нен ня вну т рі шнє, для ба га-
тьох є ха ра к те р ним ста те вий ди мор фізм.

Клас Ссавці, або Звірі (Mammalia)
Близько 4000 в. Підклас Яйцекладні 

(Prothotheria): ряд Однопрохідні (Mono tre-
mata, 3 в., 259). Підклас Жи во рідні (The-
ria): ряди Сумчасті (Marsu pialia, 250 в., 
260), Комахоїдні (Insectivora, 370 в., 271), 
При ма ти (Primates, 190 в., 272),  Не по в-
но зу бі (Edentata, 30 в., 275), Ру ко крилі 
(Chiroptera, 850 в., 275), Хижі (Car nivora, 
240 в., 262), Ластоногі (Pinnipedia, 30 в., 
276), Ки то по ді б ні (Cetacea, 80 в., 277), 
Си ре ни (Sirenia, 4 в., 279), Па р но ко пи т ні 
(Artiodactyla, 170 в.,280), Не па р но ко пи-
т ні (Perisso dactyla, 17 в., 280), Хоботні 
(Proboscidea, 2 в., 285), Зай це по ді б ні (La-
gomorpha, 60 в., 280), Гри зу ни (Rodentia, 
1600 в., 280) тощо.

Спосіб життя: найрізноманітніший за 
способами життя клас хребетних. Назем-
ні, водні та літаючі тварини; хижі та ро с ли-
но їдні. Покриви: шкіра звичайно вкри та 
во лос сям, має шкірні залози. Скелет: такі 
самі головні відділи, як і в ре п ти лій. Трав-
на си с те ма: ті самі го ло вні частини, що й 
у риб. Зуби зви чай но диференційовані на 
 функціональні гру пи. У рослиноїдних сса-
в ців тра п ля ють ся різноманітні при сто су-
ван ня для ме ш кан ня ендосимбіонтів.  Кро-
во но с на си с те ма: чо ти ри ка ме р не се р це, 
по вні с тю ві до кре м ле ні кола кровообігу, є 
тільки ліва дуга аорти. Те м пе ра ту ра тіла: 
по стій на, те п ло кровні тва ри ни. Ди ха ль на 
си с те ма: легені губчастої бу до ви. По но в-
лен ня по ві т ря в ле ге нях за без пе чу єть ся 
змі ною об’єму гру д ної клітки та ско ро чен-
ня ми ді а ф ра г ми. Ор га ни чут тя: очі, органи 
слуху та рі в но ва ги (внутрішнє, се реднє 
та зо в ні ш нє вухо), нюху, сма ку, до ти ку 
(ві б ри си) тощо. Деякі види зда т ні до ехо ло-
ка ції. Не р во ва си с те ма: най ро з ви не ні ша у 
тва рин но му царстві. Осо б ли во розвинена 
кора півкуль пе ред ньо го мо з ку. Роз мно-
жен ня: запліднення внут ріш нє, бі ль шість 
ви дів — жи во ро д ні.  Молодь ви го до ву єть ся 
мо ло ком, що його утворюють ви до змі не ні 
шкірні за ло зи.
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Автотрофи (від гр. autos — сам і tro phe — 
живлення) — організми, які мо жуть син-
тезувати поживні (органічні) речовини 
з більш простих (не ор га ні ч них). Най по-
ши ре ні ші автотрофи — зе ле ні ро с ли ни, 
що використовують ене р гію со ня ч но го 
сві т ла (24).
Абіотичні фактори (від гр. a — запе-
речення та biotikos — живий) — еко ло-
гі ч ні фактори, пов’язані з неживим 
 середовищем. Вирізняють кліматичні, 
хі мі ч ні, грунтові та географічні абі о ти ч ні 
фактори (297). 
Аеробне дихання (від гр. aer — повітря і 
bios — життя) — отримання енергії з по жи-
в них речовин при їхній взаємодії з киснем. 
Властиве більшості живих ор га ні з мів.
Анаеробне дихання (від гр. an — за пе ре-
чен ня, aer — повітря і bios — жит тя) — о-
тримання організмами енергії з поживних 
речовин за відсутності ки с ню.
Антропічні фактори (від гр. anthropos 
— людина) — екологічні фактори, по в’я-
за ні із впливом людини та наслідків її 
діяльності (297).
Ареал (від лат. area — площа, про с тір) — 
територія, у межах якої по ши ре ний вид 
або будь-який інший таксон (40).
Артерії (від гр. arteria — судина) — кро-
во но с ні судини, що переносять кров від 
серця до інших органів (163).
Багатоклітинні організми — організми, 
тіло яких складається з багатьох клі тин, 
що від різняються за будовою та функція-
ми і здат ні утворювати органи і тка ни ни 
(34).
Білки (протеїни) — найважливіша гру па 
речовин, з яких побудовані живі орга-
нізми; важливі поживні речовини для 
гетеротрофів.
Біогеоценоз (від гр. bios — життя, ge — 
земля і koinos — загальний) — відносно 
одно рідна ділянка земної поверхні з пев-
ним типом рослинності та складом жи вих 
(біо це ноз) і не жи вих (геоценоз) ком по не-
н тів, об’ єд на них кругообігом ре чо вин і 
по то ком ене р гії (54). 
Біологічний спосіб боротьби — об ме жен ня 
чисельності небажаних видів (на при клад, 
рослиноїдних комах, що жи в лять ся посі-
вами людини) за до по мо гою ін ших жи вих 
ор га ні з мів (на при клад, хи жа ків і па ра зи-
тів) (144). 

Біологія (від гр. bios — життя і logos — сло-
во) — наука  про живу природу, що вивчає 
вияви життя.
Біосфера (від гр. bios — життя і sphai-
ra — м’яч, куля) — оболонка Зе м лі, склад 
якої, а також процеси, що в ній відбува-
ються, ви значаються ді я ль ні с тю живих 
організмів.
Біотичні фактори (від гр. biotikos — жи-
вий) — екологічні фактори, по в’я за ні 
з життєдіяльністю живих ор га ні з мів 
(297).
Біоценоз (від гр. bios — життя і koi nos — за-
гальний) — сукупність живих організ мів, 
що спільно населяють відносно одно рідну 
ділянку; частина біогеоценозу (54).
Брунькування — спосіб безстатевого роз-
множення, за якого нова особина роз ви ва-
єть ся з виросту (бруньки) на тілі ма те рин-
сь кої особини (45).
Вегетативне розмноження — роз мно жен-
ня, за якого нова особина роз ви ва єть ся з 
групи клітин материнського  організму, 
наприклад, шляхом брунькування. Іно ді 
вва жа ють формою не ста те во го роз мно-
жен ня.
Вени (від лат. vena — судина) — су ди ни, 
що переносять кров від різних ча с тин тіла 
і тканин до серця (163).
Вид — основна одиниця систематики, 
етап еволюції живих організмів. Являє 
собою сукупність здатних до схре щу ван-
ня  осо бин, що населяють певний ареал, 
мають ни з ку спільних ознак і прак ти ч но 
ві до кре м ле ні від інших таких су ку п но с тей 
(9, 12, 292).
Виділення — сукупність процесів ви ве ден-
ня з організму продуктів обміну ре чо вин 
(«відходів») (15).
Вторинна порожнина тіла — по ро ж ни на 
тіла, яка утворилася за рахунок роз ша ру-
ван ня мезодерми і обмежована вла с ним 
епітелієм. Ха ра к те р на для кіль частих че-
р вів, мо лю с ків, гол ко шкі рих, хордо вих та 
дея ких ін ших груп тва рин (75).
Вторинноводні тварини — водні тва ри ни, 
деякі предки яких жили на су хо до лі (на-
приклад, водні жуки, кити тощо) (194).
Гамета (від гр. gamete — дружина, game-
tes — чоловік) — статева клітина, при зна-
че на для злиття з гаметою протилеж ної 
статі при за плід ненні. Жіночі га ме ти 

тварин називаються яйце клітинами, чо-
ловічі — спе р ма то зо ї да ми (25, 45).
Ганглій (від гр. ganglion — вузол) — нер-
во вий вузол, скупчення нервових клі тин, 
що переробляють отримані ними си г на ли 
(57).
Геохронологічна шкала (від гр. ge — зем-
ля, chronos — час і logos — слово) —шкала 
геологічного часу, що ві до бра жає послі-
довність етапів розвитку Землі та еволюції 
живих організмів. Історію Зем лі поділено 
на ери, а ери — на періоди (39).
Гермафродит (від гр. Her ma phro ditos — у 
давньогрецькій міфології син Гермеса 
й Афро діти, з’єднаний богами з німфою 
Салмакідою в єдине ціле) — орга нізм, 
що має одночасно органи як жіночої, так 
і чоловічої статевої системи (57).
Гетеротрофи (від гр. heteros — інший 
і tro phe — живлення) — організми, що 
жив ляться складними (органічними) по-
жи в ни ми речовинами (24).
Гормони (від гр. hormao — рухаю, збу-
джую) — біологічно активні речовини, 
що виділяються всередину організму 
ендокринними залозами; впливають на 
інші органи й тканини, регулюють функ-
ції  організму.
Двобічна (білатеральна) симетрія (від лат. 
bi — двох, lateralis — боковий та гр. sym-
metria — домірність) — про по р цій ність 
у будові тіла, за якої однакові ор га ни або 
частини тіла розташовані у двох дзе р ка ль-
но подібних половинах — пра вій та лівій 
(39).
Диференціація (від лат. differentia — різ-
ниця, відмінність) — набування й по си-
лен ня відмінностей між частинами  однієї 
системи. Наприклад, у ба га то клі тин них 
організмів диференціація по ля гає у ві до-
кре м лен ні різних органів, що пов’язане з 
розподілом функцій (16).
Дихання — отримання енергії з по жи в-
них речовин. Цей термін також ви ко ри-
с то ву ють для позначення газообміну, 
завдяки якому в організм надходить 
кисень, не об хід ний для аеробного ди хан-
ня, і виводиться вуглекислий газ (14).
Д о в к і л л я  —  д и в .  н а в к о л и ш н є 
 середовище.
Еволюція (від лат. evolutio — роз го р тан-
ня) — процес історичної зміни видів і всі єї 
біо сфери (10, 37).

Екологія (від гр. oikos — оселя і log-
os — слово) — наука про взаємовідносини 
орга ніз мів та їхніх груп з довкіллям та 
між собою.
Екосистема (від гр. oikos — оселя і syste-
ma — об’єднання), екологічна си с те ма —
єдність живих організмів  (угру по ван ня) 
та се ре до ви ща їх мешкання (мі с це пе ре бу-
ван ня), по в’я за них круго обі  гом ре чо вин і 
по то ком ене р гії (51, 54, 292, 297).
Ектодерма (від гр. ektos — зовні і der-
ma — шкіра) — зовнішній за ро д ко вий 
листок (40).
Ембріологія (від гр. embryon — зародок і 
logos — слово) — наука про індиві дуаль-
ний розвиток організмів (38).
Ембріональний розвиток (від гр. emb-
ryon — зародок) — ранні періоди розвит ку 
багатоклітинного тваринного організ му, 
що від бу ва ють ся в яйцевих обо ло н ках або 
в тілі матері.
Ендокринна система — система залоз внут-
рішньої секреції, що виділяють гор мони у 
кров або в інші внутрішні рі ди ни (15).
Ендосимбіоз (від. гр. endon — всередині 
та symbiosis — сумісне життя) — іс ну ван-
ня одних організмів (ен до си м бі о н тів) в 
іншому (хазяїні), яке дає йому ко ристь. 
Так, у коралових поліпах  живуть ен до-
си м бі о ти ч ні водорості, а в спе ці альному 
відділі шлунка рогатої  худоби — ба к те рії, 
за участю яких пе ре тра в лю єть ся корм 
(26, 281).
Ентодерма (від гр. entos — усередині і de-
rma — шкіра) — внутрішній за ро д ко вий 
листок (40).
Епітелій (від гр. epi — над і thele — со-
сок) — тканина, що вкриває тіло й ви-
стилає його порожнини. Складається з од-
но го чи кількох шарів клітин (17).
Ера (від лат. aera — вихідне число) — один 
із найбільших відрізків часу в гео ло гі ч ній 
історії Землі, певний етап її розвитку. Ери 
поділяються на періоди (39). 
Еукаріоти (від гр. eu — повністю і ka-
ryon — ядро) — організми, клітини яких 
містять сформовані ядра (18).
Ехолокація (від гр. echo — відголосок та 
лат. locatio — розміщення) — спосіб орі-
єнтування шляхом сприйняття від би тої 
оточуючими предметами луни від певних 
звуків. Властивий ка жа нам, зу ба тим ки-
там тощо (276).
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Життєвий цикл — сукупність усіх ста дій 
розвитку організму до досягнення ним 
зрілості та набуття здатності да ва ти по-
томство. Може бути простим (пря мий 
розвиток) або складним, з ме та мор фо зом 
або чергуванням поколінь (25).
Заказник — охоронна природна те ри то-
рія, утворена для охорони окремих ви дів 
або інших природних ком по не н тів —вод, 
ґрунтів, лісів тощо. Діяльність лю ди ни 
тут обмежена, але повністю не заборонена 
(304).
Залози — органи, що виробляють і ви ді ля-
ють спеціальні речовини. Роз рі з ня ють за-
лози зовнішньої секреції (шкі р ні, слинні, 
молочні та ін.) і вну т рі шньої сек реції, або 
ендокринні (15, 199, 258).
Запліднення — злиття чоловічої (спе р ма-
то зо ї да) та жіночої (яйцеклітини) гамет з 
утворенням зиґоти, яка дає початок ново-
му організму (45, 57). 
Заповідник — охоронна природна те ри-
то рія, утворена для вивчення при ро д них 
процесів. У природних заповідниках лю ди-
на не втручається в ці процеси,  дозволена 
тільки наукова діяльність. У біосфер них 
заповідниках вивчаються зміни екосистем 
під впливом люди ни. Зміни на ділянках, 
де дозволені деякі види господарської 
діяльності, по рі в ню ють ся зі змінами на 
заповідних ді ля н ках (304, 305).
Зародкові листки — шари тіла зародка 
багатоклітинних тварин, з яких роз ви ва-
ють ся різні органи і тканини. У бі ль шо с ті 
типів тварин їх три: ектодерма, ентодерма 
і мезодерма (40).
Зародкові оболонки — заповнені рі ди ною 
оболонки зародків у деяких без х ре бе т них 
та ви щих хребетних (ре п ти лій, птахів і зві-
рів). Від різняються від яй це вих оболонок 
тим, що виникають уже під час за ро д ко во-
го розвитку (212, 260).
Зиґота (від гр. zygotos — з’єднаний) — клі-
тина, утворена при заплідненні вна слі док 
злиття гамет різної статі (25, 39).
Зоогеографія (від гр. zoon — тварина і geo-
graphia — землепис) — наука, що вивчає 
географічне поширення тварин та їхніх 
угруповань на земній кулі (40). 
Зоологія (від гр. zoon — тварина і lo gos — 
слово) — наука, що вивчає тва рин, їхню 
різноманітність, спосіб жит тя, бу до ву, 
життє діяльність тощо (8).

Ієрархія (від гр. hieros — священний та ar-
che — влада) — підпорядкування у гру пах 
тварин від вищих до нижчих (286).
Інстинкт (від лат. instinctus — спо ну кан-
ня) — спадково обумовлена по слі до в ність 
дій, здійснюваних за певних умов (103).
Капіляри (від лат. capillaris — во ло ся-
ний) — найдрібніші кровоносні судини, 
що пронизують органи та тканини тва рин 
із замкненою кровоносною си с те мою. 
Більшість капілярів проводять кров з ар-
те рій у вени (163).
Клітина — основна одиниця будови всіх 
живих організмів, найпростіша жива 
система (13, 18).
Колоніальні організми — організми, 
у яких особини, що виникли при не ста те во-
му розмноженні, за ли ша ють ся з’єд на ни ми 
з материнським ор га ні з мом, утво рю ю чи 
колонію (30, 47).
Коменсалізм (від франц. commensal — 
співтрапезник) — взаємовідносини осо бин 
двох різних видів, за яких одна сто ро на 
(коменсал) дістає певну вигоду (їжу, схо-
ва н ку, за хист, переміщення), а для дру гої 
(ха зя ї на) ці відносини байдужі. 
Конкуренція (від лат. concurrentia — зма-
гання, суперництво) — не спри я т ли ві для 
обох сторін відносини між осо би на ми одно-
го виду чи різних видів. Кон ку ре н ція може 
спричинятися спі ль ним ви ко ри с тан ням 
якихось ресурсів (їжі, те ри то рії тощо) або 
прямими зі тк нен ня ми особин (53).
Кров — рідка сполучна тканина, що пе-
ре но сить різні речовини всередині тіла 
(14, 17).
Кровообіг — рух крові системою кро во но с-
них судин чи порожнин (14, 163).
Кругообіг речовин — сукупність про це сів 
перетворення одних речовин на інші та їх 
переміщення, що відбуваються в еко си с-
те мах (53).
Ланцюг живлення — послідовність по пу ля-
цій (або окремих організмів) в еко системі, 
пов’язаних від но си на ми їжа —спожи вач 
(на при клад, ко ню ши на — ві в ці — во в-
ки — бло хи) (53).
Линяння — зміна зовнішніх покривів 
(наприклад, кутикули чи пір’я) у тва рин 
(68, 100).
Личинка — постембріональна стадія роз-
ви т ку тварини, яка відрізняється від до-
ро с лої особини. Характерна для роз ви т ку 
з метаморфозом (136, 198).

Мезоглея (від гр. mesos — середній і glo-
ios — клейкий) — безструктурний шар 
клітин і речовини, що вони ви ді ля ють в 
гу бок та ки ш ко во по ро ж нин них (44).
Мезодерма (від гр. mesos — середній 
і der ma — шкіра) — середній за ро д ко вий 
листок (40).
Метаморфоз (від гр. metamor phosis — пе-
ретворення) — перебудова організ му, вна-
слідок якого личинка пе ре тво рю єть ся на 
дорослу тварину (136).
Місцеперебування — неживе се ре до ви ще, 
у якому існує певне угруповання; абі о ти ч-
на частина екосистеми (54).
Мутуалізм (від лат. mutuus — вза є м-
ний) —  взаємовигідне співіснування різ-
них видів, кожен з яких не може іс ну ва ти 
без іншого.
М’язи (мускули) — органи тварин, що 
складаються з м’язової (скоротливої) тка-
нини, здатної скорочуватися під впли вом 
сигналів нервової системи (14).
Навколишнє середовище (довкілля) — су-
купність явищ і процесів, що впли ва ють 
чи можуть впливати на організм (297).
Національний природний парк — охо-
рон на природна територія, утворена для 
спілкування людини з природою. Те ри то-
рія національного парку звичайно по ді-
ля єть ся на кілька зон. У заповідну зону 
ту ри с ти не допускаються, тут лю ди на не 
впливає на хід природних про це сів. Від ві-
ду ван ня туристами ін ших зон до зво ле но, 
але для збереження при ро д них еко сис тем 
обмежено (304, 305).
Нейрон (від гр. neuron — нерв) — нер-
вова клітина, основна одиниця не р во вої 
системи. Головна особливість — наяв ність 
відростків, завдяки яким ней ро ни при-
ймають та передають не р во ві імпуль си 
(17).
Непрямий розвиток — розвиток з мета-
мор фо зом.
Нервова регуляція — управляючий вплив 
нерво вої системи на клітини, тка ни ни 
й ор гани, що забезпечує від по ві д ність їх 
діяльності потребам ор га ні з му та змінам 
довкілля (14).
Нервова система — система органів, що 
складаються з нервової тканини. Управ-
ляє життєдіяльністю організму в його  
взаємодії із зовнішнім середовищем (14, 
44, 154, 195).

Нестатеве розмноження — роз мно жен-
ня, за якого нова особина роз ви ва єть ся 
з клітини, що не є гаметою або зиготою, 
наприклад, шляхом поділу од но клі тин них 
ор га ні з мів (22).
Обмін речовин (метаболізм) — су ку п ність 
хі мічних перетворень в орга ніз мах, що за-
безпечують їх життєдіяль ність.
Онтогенез (від гр. ontos — єство і gene-
sis — походження) — індивідуальний роз-
виток особини, сукупність її пе ре тво рень 
від зародження до кінця життя.
Опорно-рухова система — система ор га-
нів, що дає тілу опору і забезпечує його 
рухи. У багатьох організмів складається 
зі скелета та м’язів (14).
Орган (від гр. organon — знаряддя, ін стру-
мент) — частина організму, що має певну 
будову й місцерозташування та виконує 
певні функції (13).
Органели (від. лат. organella — орган + 
+ зменшувальний суфікс ella) — по стій ні 
структури клітини, що виконують різ-
номанітні функції. Відповідні органам 
багатоклітинного організму (15, 18).
Організм (від лат. organizo — вла ш то вую) 
— біологічна система окремої жи вої іс-
тоти (16).
Остаточний хазяїн — тварина, у якій роз-
множується статевим шляхом ста те во з рі-
лий паразит (60).
Охорона природи — діяльність людини, 
спрямована на збереження рі з но ма ні т но с-
ті життя на Землі та відновлення при ро д-
них ресурсів (304).
Охоронна природна територія — те ри то-
рія, на якій для збереження еко си с тем, 
надзвичайних природних об’єктів або 
видів живих організмів обмежено або 
заборонено всі чи деякі види людської ді-
яльності (304).
Палеонтологія (від гр. palaios — ста ро вин-
ний, давній, ontos — єство і logos — слово) 
— наука, що вивчає живий світ геоло-
гічного минулого (див. гео хро но ло гі ч на 
шкала) (37).
Пам’ятка природи — охоронна при ро д на 
територія, утворена для охорони окре мих 
надзвичайних природних об’єктів: колонії 
тварин, вікового дерева, во до спа ду, ви-
копних решток давніх організмів тощо. 
Діяль ність людини тут обмежена, але по-
вністю не заборонена (304).
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Паразитизм (від гр. para — біля і sit-
os — хліб; parasitos — нахлібник) — вза-
є мо від но си ни організмів різних видів, за 
яких один (паразит) використовує ін шо го 
(хазяїна) як середовище існування та дже-
ре ло живлення, завдаючи йому цим пе в ної 
шкоди (28, 60).
Паренхіма (від гр. para — біля і enchy ma — 
розлите, тут тканина) — пу х ка тка ни на з 
клітин, які містять ба га то рі ди ни (56).
Первинна порожнина тіла — по ро ж ни на 
тіла, розташована між органами, що утво-
рюються з ектодерми та ентодерми   та не 
має власного епітелію (75).
Первинноводні тварини — водні тва ри-
ни, предки яких, на відміну від пред ків 
вторинноводних тварин, ніколи не жили 
на суходолі (194). 
Період (геологічний) — частина історії 
Зем лі, відрізок її розвитку. Періоди об’єд-
нуються в ери (39).
Підвид — сукупність популяцій пе в но го 
виду, що за якимись озна ка ми від рі з ня-
ють ся від інших популяцій того ж виду 
(293). 
Планктон (від гр. planktos — блу ка ю-
чий) — сукупність організмів, які на се ля-
ють товщу води і пасивно пе ре но сять ся 
течією (25).
Плацента (від лат. placenta — пиріг) — ор-
ган, що забезпечує зв’язок між за ро д ком 
та організмом матері в ході вну т рі ш ньо ут-
ро б но го розвитку. Характерна для деяких 
акул, амфібій і рептилій, а та кож для 
більшості ссавців (173, 260).
Подразливість — здатність організму 
реа гувати на дію факторів середовища 
(подразників) (22).
Популяція (від лат. populus — народ) — су-
купність особин одного виду, що на се ля-
ють певну територію і відносно ізо льо ва ні 
від інших таких сукупностей (292).
Порівняльна анатомія — наука, що ви-
в чає закономірності будови організмів 
шляхом зіставлення представників рі з них 
систематичних груп (38).
Порожнина тіла — заповнений рідиною 
простір між стінкою тіла та  внутрішніми 
органами в багатоклітинних тварин (75).
Постембріональний розвиток (від лат. 
post — після і гр. embryon — за ро док) — пе-
ріод розвитку тварин після виходу з яй ця 
або від народження до статевої зрі ло с ті.

Прокаріоти (від гр. pro — раніше і ka-
rion — ядро) — організми, клітини яких 
не мають ядра.
Променева (радіальна) симетрія (від лат. 
radius — промінь та гр. symmetria — до-
мірність) — пропорційність у будові тіла, 
за якої однакові органи або ча с ти ни тіла 
роз та шо ва ні як промені, що від хо дять від 
його центра (39).
Проміжний хазяїн — тварина, у якій 
паразит живе на стадії личинки та не роз-
множується статевим шляхом (60).
Прямий розвиток — розвиток без стадії 
личинки й метаморфозу.
Реактивний рух (від лат. re — проти та 
actio — дія) — переміщення завдяки вики-
данню рідини чи газу в бік, про ти ле ж ний 
напрямку руху. Вла с ти вий го ло во но гим 
молюскам (93).
Регенерація (від лат. regeneratio — від-
но в лен ня) — відновлення організмом 
утрачених чи пошкоджених органів або 
тканин (43, 58).
Регуляція (від лат. regula — норма) — під-
тримання чогось у потрібному стані, управ-
лін ня. 
Рефлекс (від лат. reflexus — відбиття) 
— реакція організму на подразнення, 
здійс нювана за участю нервової системи. 
Роз рі з ня ють рефлекси безумовні (при ро-
дже ні) й умовні (що розвиваються вна слі-
док навчання (103).
Розмноження — відтворення подібних до 
себе організмів, яке забезпечує безперерв-
ність і спадковість життя (15, 22).
Сапротрофи (від гр. sapros — гнилий і tro-
phe — їжа, живлення) — організми, що 
живляться рештками живих організ мів 
або продуктами їхньої жит тє ді я ль но с ті 
(68).
Сегментація (від лат. segmentum — від рі-
зок) — роз чле ну ван ня тіла деяких тва рин 
на послідовно роз та шо ва ні подібні одна до 
одної ділянки (74, 100).
Симбіоз (від гр. symbiosis — спів жит-
тя) — співжиття організмів різних ви дів. 
Це поняття іноді застосовують на по зна чен-
ня мутуалізму.
Система (від гр. systema — об’ єд нан ня) — 
ціле, що складається із вза є мо по в’я за них 
частин (16).
Система органів — сукупність органів, які 
спільно забезпечують виконання пев них 
фізіологічних функцій організму (13).
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Систематика (від гр. systematicos — упо ря-
д ко ва ний) — розділ біології, який опи сує 
різноманітність живих організмів. Гру пує 
організми в таксони різного рі в ня (8).
Скелет (від гр. skeletos — висохлий) — су-
купність твердих частин організму, що 
слугують для опори або захисту (14, 
101).
Статеве розмноження — різні форми роз-
множення, за яких організм роз ви ва єть-
ся з гамет (як правило, злитих у зиґоту) 
(22).
Статевий диморфізм (від гр. di — двічі 
та morphe — форма) — відмінності між 
ознаками чоловічих та жіночих особин у 
роз діль но ста те вих видів (118, 240). 
Таксис (від гр. taxis — розміщення) —пе-
реміщення організму у відповідь на дію 
зовнішнього подразника (22).
Таксон — систематична група, що по єд нує 
схожі організми. Основні рівні та к со нів у 
зоо ло гії — види, роди, ро ди ни, ряди, кла-
си, типи (8).
Тварини — царство живих організмів. 
Це еукаріоти, гетеротрофи, які не ма ють 
щільних клітинних стінок. Бі ль шість 
тварин рухливі. Чіткої межі між царством 
Тварини та іншими царствами немає (8).
Теплокровні (гомойотермні, від гр. ho-
moios — постійний та therme — те п ло) 
тварини — тварини, що мають по стій но 
високу температуру тіла, яка мало за ле-
жить від температури довкілля. Це зу мо в-
ле но розвиненою здатністю їх до ре гу ля ції 
температури (213).
Тканина — система клітин, схожих за 
походженням, будовою та функціями, 
а також утворених ними міжклітинних 
струк тур (15, 17).
Травлення — розщеплення та пе ре ве ден ня 
у внутрішнє середовищє поживних речо-
вин. Може бути внутрішньоклі тинним (у 
травних вакуолях клітин), по ро ж нин ним 
(у порожнині кишечнику біль шості багато-
клітин них тварин) або зовнішнім.
Угруповання — сукупність організмів 
різних видів, що мешкають сумісно й 
утворюють певну єдність; жива частина 
екосистеми.
Фактори екологічні (від лат. factor — той, 
що робить) — окремі параметри дов кілля; 
явища або процеси, що впли ва ють на ор-
ганізми (297). 

Фауна (від лат. Fauna — у давньорим ській 
міфології богиня лісів, за ступниця стад) — 
сукупність видів тварин, що мешкають на 
будь-якій території (293).
Фізіологія (від гр. physis — природа 
і logos — слово) — наука, що вивчає про-
це си життє діяльності (функції) живих 
організмів.
Філогенез (від гр. phylon — рід, плем’я 
та  genesis — розвиток) — еволюційна іс-
торія окремої групи організмів або життя 
загалом. 
Ф і л ь т р а т о р и  ( в і д  л а т .  f i l t r u m  —  
повсть) — водні тварини, які жи в лять ся 
поживними частками або пла н к то ном, 
що знаходяться у воді, проціджуючи їх за 
допомогою різних пристосувань. Ві ді гра-
ють важливу роль у при родному очищенні 
води (34, 154).
Функції організму (від лат. functio — ви-
конання) — робота, яку виконує ор га нізм 
та його окремі частини; за вдан ня, що вони 
вирішують (13). 
Холоднокровні (пойкілотермні, від гр. 
poikilos — мінливий та therme — тепло) 
тварини — тварини, що мають не по стій ну 
температуру тіла, яка істотно за ле жить від 
те м пе ра ту ри довкілля. Деякі з них пе в ною 
мірою здатні до регуляції своєї те м пе ра-
ту ри (наприклад, пітони, що зі грі ва ють 
кладку своїх яєць) (213).
Цитоплазма (від гр. kytos — вмістище, 
клітина і plasma — виліплене, ство ре не) — 
напіврідкий вміст клітини (18, 21).
Червона книга України — основний дер жа-
в ний документ, що містить відомості про 
види, яким загрожує знищення.  Існують 
також Червоні книги інших дер жав і Чер-
вона книга Міжнародного Сою зу охорони 
природи (МСОП) (305).
Чергування поколінь — закономірна 
зміна (чергування) в життєвому циклі 
організмів поколінь, які розрізняються за 
способом розмноження (25, 42).
Шкірно-м’язовий мішок — сукупність 
покривного епітелію і розташованих під 
ним різноспрямованих шарів м’язів. Є ха-
ра к те р ним, наприклад, для вій ча с тих 
червів (56).
Ядро — відокремлена мембраною від 
цито плазми частина клітини еукаріот, що 
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