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ПЕРЕДМОВА 
 

Класичні уявлення про університетську освіту біолога-зоолога 

передбачають вивчення кожного класу хребетних тварин (або 

принаймні тетрапод) у межах окремої дисципліни. Лише 

земноводним і плазунам «не пощастило» і найчастіше вони 

опиняються об’єднаними у загальному курсі «Батрахогерпетологія» 

(або просто «Герпетологія»). Можна дискутувати з доцільністю 

такого об’єднання, але не можна сперечатися зі значенням цих двох 

груп для загального розуміння еволюції тваринного світу. В 

«активі» амфібій і рептилій наявна ціла низка еволюційних 

інновацій, серед яких принаймні дві виділяються своїми 

масштабами – вихід на суходіл і повне пристосування до наземного 

існування. Термінам «герпетологія» і «батрахогерпетологія» зараз 

часто надається синонімічне значення для позначення галузі, яка 

вивчає земноводних і плазунів (від βάτραχος – жаба,  ἑρπετόν – 

тварина, що повзає, змія). Перший термін частіше використовують 

в англомовних джерелах, у вітчизняній літературі допускаються 

обидва варіанти. Часто зазначають, що «вузьких» фахівців 

(батрахологів або герпетологів) не так багато, а більшість 

дослідників так чи інакше включають у сферу своїх наукових 

інтересів обидві групи тварин. У будь-якому разі надавати цьому 

принципове значення, на нашу думку, було би не розумно. 

Метою даного навчального посібника є узагальнення сучасних 

уявлень про специфіку будови тіла, органів, їх систем у 

представників різних систематичних груп амфібій і рептилій, про 

особливості способу їх життя і пристосування до умов середовища. 

Не можна сказати, що студенти біологічних спеціальностей і просто 

зацікавлені читачі позбавлені джерел інформації щодо наведеного 

кола питань. Проте більшість з них у силу об’єктивних причин є 

мало доступними або застарілими на сьогоднішній день. Існують і 

додаткові недоліки багатьох видань для студентів з даної 

дисципліни. На жаль, більшість з них є або занадто конспективними, 

або, навпаки, надмірно фундаментальними, що рівною мірою не 

сприяє успішному засвоєнню знань студентами. 

Матеріал щодо двох груп тварин у даному посібнику наведений 

за єдиною схемою. На початку розглянута специфіка зовнішньої і 

внутрішньої будови представників, далі наведені відомості про 

основні життєві групи, які є результатом адаптацій до конкретного 

середовища, і риси способу життя від живлення до розмноження. 
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Заключні для кожної групи розділи стосуються різноманіття 

світової фауни амфібій і рептилій. Зауважимо, що мова йде саме про 

різноманіття форм тварин, а не систематику і таксономію певних 

груп. Упродовж останніх десятирічь в уявленнях про систематику 

амфібій і рептилій відбулися фундаментальні зміни. Йдеться не 

стільки про опис нових таксонів, скільки про перебудови всієї 

таксономічної системи на підставі філогенетичних положень і 

нового емпіричного матеріалу, здобутого за допомогою методів 

генетичної та молекулярної систематики. Новітні дані, отримані у 

результаті застосування цих підходів, швидко змінюють традиційне 

бачення макросистеми. Слід зазначити, що аналогічні явища не 

обмежуються герпетологією, а різною мірою поширюються також 

на інші живі організми, що знаходить відображення у 

трансформаціях класифікаційних систем різних груп тварин і 

рослин. Включення матеріалу, який у багатьох аспектах є 

дискусійним і нестійким, у навчальний посібник для студентів 

можна вважати надлишковим і таким, що не завжди сприяє головній 

меті – розумінню особливостей певної групи тварин. 

Характеристика таксону включає відомості про об’єм, основні 

життєві форми і морфологічні ознаки представників, географічне 

поширення, біотопічну приуроченість і спосіб життя: розмноження, 

живлення тощо. Таксони світової фауни охарактеризовані на рівні 

рядів і родин (іноді – родів). Фауна України описана на рівні родів, 

із зазначенням усіх видів. Зміст та об’єм тем посібника відповідають 

програмі дисципліни у ННЦ «Інститут біології та медицини». Під 

час його написання використано новітні дані, багато матеріалів 

відбивають результати досліджень останніх десятирічь. Для 

зручності джерела інформації наведені у кінці кожного розділу, а у 

частинах, де висвітлюється різноманіття світової фауни амфібій і 

рептилій – у кінці підрозділів. Текст проілюстрований необхідною 

кількістю рисунків і фотографій, без яких сприйняття матеріалу 

було би ускладненим. Розділи супроводжується запитаннями для 

самоконтролю для оцінювання отриманих знань. 

Тематика посібника має відношення до низки дисциплін – 

зоології, анатомії та фізіології, еволюції, еволюційної морфології, 

екології. Тому він може бути корисним не тільки студентам-

зоологам. Його можна рекомендувати для опанування матеріалу 

обов’язкових («Зоологія», «Екологія») і вибіркових («Еволюційна 

морфологія», «Зоогеографія») курсів ННЦ «Інститут біології та 

медицини» та інших закладів вищої освіти.  



8 

 

РОЗДІЛ 1 

КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ  

(AMPHIBIA LINNAEUS, 1758) 

 

ЗАГАЛЬНА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 
 

Амфібії є найдавнішими представниками надкласу Чотириногі 

(Tetrapoda), куди крім них відносять рептилій, птахів і ссавців. 

Тетраподам властивий ряд специфічних ознак, який обумовив 

можливість наземного або земноводного способу життя. Власне 

назва їх походить від наявності двох пар розвинених кінцівок із 

пальцями. Сформувалися вони в ході еволюції на основі парних 

плавців риб: грудні плавці перетворилися на передні кінцівки, а 

черевні – на задні. Еволюція кінцівок пов’язана з поступовим 

переходом чотириногих до наземного способу життя. Так, перші 

амфібії вели переважно водний спосіб життя, живлячись рибою 

та різними безхребетними. Вони добре плавали, але могли також 

пересуватися дном за допомогою кінцівок. Розвиток девонських 

членистоногих відкрив перед ними нові кормові перспективи на 

суходолі, де були відсутні великі хижаки. Чотириногі навчилися 

піднімати тіло над землею та опанували нові типи локомоції: 

ходіння, біг і стрибання. 

У напрямку від риб до амфібій відбулися значні морфологічні 

перебудови, оскільки у разі плавання у воді опорою для м’язів 

риб був хребет, а для тіла в цілому – вода. Перші чотириногі на 

суходолі такої опори вже не мали, тому змінилася структура 

тіла, яке осідало між кінцівок на субстрат. Для запобігання 

струсів голови під час переміщення суходолом череп амфібій 

втратив зв'язок з плечовим поясом. Значної перебудови зазнали 

кістки м’язових плавців тетраподоморф, оскільки кінцівки 

амфібій могли повертатися донизу, тобто були гнучко з’єднані 

в районі плечового суглоба. Передні кінцівки стали 

рухомішими: набули здатності нахилятися, відштовхуватись і 

згинатися внаслідок ускладнення суглобів. Збільшилася 

загальна опорна поверхня кисті, що дозволило більш рівномірно 

розподіляти масу тіла на суходолі. Задні кінцівки почали 

спиратися на осьовий скелет через таз: єдиний крижовий 

хребець поєднаний із клубовими кістками таза, а стегнові кістки 
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кінцівок входять до вертлюжних западин таза. Наявність такої 

опори дала можливість підіймати задню частину тіла над 

субстратом. 

Формування кінцівок і перехід до часткового чи постійного 

мешкання у повітряно-наземне середовище призвів до 

перебудови систем внутрішніх органів. Значно ускладнилися 

повітряні шляхи та органи дихальної системи. У чотириногих 

повітря в легені надходить через ніздрі, а в ротову чи носову 

порожнину потрапляє через внутрішні отвори – хоани. На 

відміну від риб чотириногі мають легеневе або мішане дихання. 

Відсутність легень у безлегеневих саламандр (Plethodontidae) і 

деяких тритонів пов’язана з вторинною редукцією. Травна 

система чотириногих є складнішою, кровоносна система має два 

кола кровообігу, краще розвинені передні півкулі головного 

мозку і мозочок тощо. 

Буквально усі морфологічні риси обумовлені переходом  від 

водного способу життя до наземного. Представники трьох 

сучасних рядів значно відрізняються за зовнішньою будовою. 

Безхвості амфібії мають широку і пласку голову, короткий, 

дорзовентрально сплощений тулуб із двома парами кінцівок і 

редукованим хвостом. На голові розміщені широкий ротовий 

отвір, пара ніздрів, очі з повіками, у самців наявні парні чи 

непарні резонатори, у деяких видів є скупчення отруйних залоз 

– паротиди. Передні кінцівки безхвостих значно поступаються 

за довжиною стрибальним заднім. Між пальцями задніх 

кінцівок, а іноді й передніх, розміщені шкірні перетинки. В 

одних видів вони служать для плавання, а в інших – для ширяння 

під час стрибків між деревами. Клоака відкривається між 

задніми кінцівками. У хвостатих амфібій голова маленька, тулуб 

видовжений, іноді трохи сплюснутий або стиснений із боків, 

кінцівки короткі та за пропорціями мало відрізняються між 

собою, хвіст довгий. У них також наявні ротовий отвір, ніздрі та 

очі на голові, а клоака відкривається між задніми кінцівками. У 

самців тритонів може розвиватися великий гребінь на спині та 

хвості, пронизаний кровоносними капілярами. Очі редуковані у 

деяких підземних видів: європейського протея, підземної 

саламандри тощо. Безногі амфібії мають маленьку голову і 

змієподібний тулуб. Поверхневі поперечні перетяжки деяких 

видів наче поділяють тіло на окремі сегменти. Ґрунтові черв’яги 

не мають очей, отвір їх клоаки розміщений на кінці тіла, тобто 
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їх хвіст сильно редукований. 

Покриви. Шкірний покрив, який вкриває зовнішню 

поверхню організму, є багатофункціональним комплексним 

утворенням, що обмежує тіло тварини, разом з мускулатурою 

надає йому певної форми і підтримує усі системи внутрішніх 

органів. Саме покриви тіла утворюють безпосередній зв’язок із 

зовнішнім середовищем, постійний обмін речовини та енергії, у 

першу чергу реагують на зміни факторів довкілля. 

Первинною функцією покривів тіла слід вважати захисну. 

Різноманітність зовнішніх впливів обумовила багатовекторність 

захисної функції. У відповідь на механічні подразнення у 

покривах розвиваються структури, що забезпечують їх міцність 

і еластичність, захищають внутрішнє середовище організму від 

хімічних і термічних впливів, підтримують певну вологість, 

протистоять втраті води та шкідливій дії певних спектрів 

сонячного випромінювання. Шкіра створює надійний бар’єр для 

проникнення всередину організму бактерій та інших 

хвороботворних агентів. Підтримування обмінних процесів 

організму із середовищем реалізується за рахунок регуляції 

водного балансу. Завдяки розвитку спеціалізованих структур, 

залоз, а також гіперемії шкіри, покриви беруть участь у диханні 

та виведенні кінцевих продуктів метаболізму. У судинах шкіри 

може знаходитись велика кількість крові, що обумовлює 

функцію її депонування. Імунна функція шкіри полягає у 

захопленні, процесингу та транспорті антигенів з подальшим 

розвитком імунної реакції. 

Пігментація покривів та їх похідних елементів забезпечує 

маскуюче або, навпаки, попереджувальне забарвлення, 

запобігає надлишковому проникненню ультрафіолету. Прості 

нервові закінчення і спеціалізовані рецепторні утворення 

забезпечують сенсорну функцію, без якої є неможливою 

адекватна взаємодія з довкіллям. Невипадково багато органів 

чуття у своєму ембріональному походженні пов’язані із 

спеціалізованими ділянками зовнішніх покривів зародків. 

Шкірні похідні беруть участь у формуванні органів локомоції 

(плавальні перетинки), служать для хватання, захисту і нападу.  

Шкіра у всіх земноводних гола, позбавлена луски (рис. 1.1).. 

Лише в деяких безногих наявні вапняні лускоподібні включення, що 

міститься в шкірі (через це, а також зрощені черепні кістки, 

безногих раніше відносили до вимерлих панцирних амфібій, проте 
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сьогодні ці морфологічні особливості вважають вторинними 

пристосуваннями). Багатошаровий епідерміс насичений 

багатоклітинними слизовими залозами, зануреними у коріум. Вони 

мають вигляд ампул з двошаровими стінками; внутрішній шар 

секреторний, зовнішній – м’язовий. Існують два типи 

багатоклітинних залоз: слизові з рідким секретом і зернисті – 

отруйні залози. Одноклітинні залози (лейдігові) наявні лише у 

личинок, оскільки пізніше процес зроговіння перешкоджає секреції. 

Деяким ропухам, саламандрам притаманні паротиди – парні 

привушні скупчення шкірних залоз, що секретують групу сполук 

під назвою буфотоксини. 

 
 

 

 

Рис. 1.1. Будова шкіри амфібії: 1 – 

слизова залоза, 2 – базальний шар; 3 

– перехідний шар, 4 – роговий шар, 5 

– лейдігові клітини, 6 – епідерміс, 7 

– хроматофор, 8 – дерма, 9 – отруйна 

залоза (за Kardong, 2012) 

 

Значення шкірних залоз різноманітне. Вони створюють на 

поверхні шкіри рідинну плівку, без якої неможливий газообмін. Ця 

плівка певною мірою запобігає пересиханню тіла. Слиз допомагає 

коагуляції сторонніх часток на поверхні тіла, має бактерицидні 

властивості і захищає тіло від проникнення через шкіру патогенів. 

Отруйні шкірні залози забезпечують захист амфібій від хижаків. 

Часто отруйні амфібії мають яскраве забарвлення, що попереджає 

хижаків про небезпеку при схоплюванні здобичі. Встановлено, що 

у деяких безхвостих амфібій верхній шар епідермісу роговіє. 

Найсильніше це розвинене у ропух, роговий шар у яких на спині 

становить приблизно 60 % всієї поверхні епідермісу. У більшості 

амфібій слабке зроговіння епідермісу не перешкоджає 

проникненню через шкіру води у розташовані під нею лімфатичні 

мішки. У небагатьох видів потовщена шкіра на кінцях пальців 

роговіє і формує кігті, подібно до шпоркових жаб (Xenopus). 

Безперечно, втрата твердих шкірних утворень пояснюється 

великим значенням шкірного дихання, яке компенсує недостатню 

ефективність легеневого дихання, обумовлену відсутністю грудної 

клітки. Залишки лусок відомі у безногих амфібій, де вони 
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представлені специфічними дрібними пластинками в кільцевих 

складках шкіри. Деякі з давніх примітивних амфібій мали так звані 

черевні ребра – витягнуті покривні скостеніння на вентральній 

стороні тулуба, що виникли в результаті злиття лусок рибоподібних 

предків. Колагенові волокна розташовані в коріумі сучасних 

амфібій чіткими шарами. 

Опорно-рухова система. Скелет. Опорно-рухова система є 

комплексом взаємопов’язаних структур, який утворює каркас, 

надає форму організму, дає йому опору та забезпечує захист 

внутрішніх органів і можливість пересування у просторі. Ця 

система представлена функціональною сукупністю кісткових 

або хрящових елементів скелета, їх з’єднаннями (суглобами і 

синартрозами), а також соматичною мускулатурою з 

допоміжними утвореннями, які здійснюють за допомогою 

нервової регуляції різноманітні рухові дії. Основними 

функціями опорно-рухової системи є: опорна – фіксація м’язів і 

внутрішніх органів; захисна – захист життєво важливих органів 

(головний і спинний мозок, серце та ін.); рухова – забезпечення 

рухової діяльності; ресорна – пом’якшення поштовхів і струсів; 

кровотворна – утворення крові у червоному кістковому мозку; 

метаболічна функція – участь в обміні кальцію, заліза, міді та 

фосфору, біологічна – участь у забезпеченні важливих процесів 

(мінеральний обмін, кровообіг та ін.). 

Порівняно зі скелетом риб, скелет амфібій має ряд 

відмінностей (рис. 1.2). У земноводних хорда максимально 

витісняється між тілами хребців міжхребцевими дисками, а її 

залишки наявні всередині тіл. В осьовому скелеті хребет у зв'язку з 

напівназемним способом життя є більш розчленованим. Він 

включає шийний, тулубовий, крижовий і хвостовий відділи. 

Наземний спосіб життя вимагає великої рухливості голови і 

посилення опори парним кінцівкам, саме цей факт обумовлює 

диференціацію хребта. 

Шийний відділ представлений лише одним хребцем. Двома 

потиличними виростками на нього спирається потиличний відділ 

черепа. Їх зчленування створює невелику рухливість голови вгору-

вниз. Грудний відділ хребта у хвостатих амфібій не відділяється від 

поперекового і несе ребра. У безхвостих вони відсутні. Ця 

сукупність хребців формує грудно-поперековий відділ, який іноді 

називають тулубовим. Єдиний хребець крижового відділу 

безхвостих і хвостатих амфібій несе довгі поперечні відростки для 
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приєднання крил (відростків) клубових кісток таза. У безногих 

крижовий хребець відсутній. Хвостовий відділ добре виражений у 

хвостатих: до його складу входить 22–36 хребців. У безногих хвіст 

відсутній, а у безхвостих 12 хвостових хребців зростають в єдину 

кісточку – уростиль. Розташування и форма цієї кістки пов’язана з 

біомеханікою стрибання, а також формує поверхні для приєднання 

м’язів.  

 

 
Рис. 1.2. Скелет земноводних на прикладі жаби: 1 – череп, 2 – шийний 

хребець, 3 – тулубові хребці, 4 – крижовий хребець, 5 – уростиль, 6 – таз, 

7 – пояс передніх кінцівок, 8 – передня кінцівка, 9 – задня кінцівка (за 

Серебряков та ін., 2020) 

 

Форма хребців у різних представників класу надзвичайно 

варіабельна. У нижчих амфібій (безногі, нижчі хвостаті) вона 

може бути амфіцельною (двовгнутою), у цьому випадку між 

хребцями упродовж усього життя зберігається хорда. У 

безхвостих хребці процельні: вгнуті спереду і опуклі позаду; у 

вищих хвостатих – опістоцельні, тобто опуклі спереду і вгнуті 

позаду. Існує безліч відхилень від цієї загальної характеристики, 

наприклад, у примітивної новозеландської леопельми 

(Leopelma) хребці амфіцельні. Іноді до складу хребта можуть 

входити хребці різного типу. У деяких хвостатих амфібій 
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виявлено явище відкидання хвоста (аутотомія), але в амфібій 

розлом відбувається поблизу основи хвоста між тілами сусідніх 

хребців. 

 

 
Рис. 1.3. Будова черепа земноводних (жаба): 1 – міжщелепна кістка, 2 – 

верхньощелепна кістка, 3 – лобний відросток верхньощелепної кістки, 4 – 

носова кістка, 5 – квадратно-вилична кістка, 6 – стремінце, 7 – луската 

кістка, 8 – передньовушна кістка, 9 – лобнотім’яна кістка, 10 – передня 

ділянка піднебінно-квадратного хряща, 11 – клиноподібно-нюхова кістка, 

12 – лобна фонтанель, 13 – тім’яна фонтанель, 14 – крилоподібні кістки, 

15 – виростки бічних потиличних кісток, 16 – шийний хребець, 17 – 

леміш, 18 – піднебінна кістка, 19 – парасфеноїд (за Ромер, Парсонс, 1992) 

 

Справжні ребра у безхвостих амфібій відсутні, дуже короткі 

наявні у безногих; у хвостатих розвиваються короткі «верхні» 

ребра. У багатьох вимерлих амфібій були так звані черевні ребра 

(гастралії). Вони розташовуються під шкірою черевної стінки 

тулуба і являють собою типові покривні скостеніння, залишки 

шкірного панцира, утвореного у рибоподібних предків кістковими 

лусками. Груднина (sternum) розвивається з матеріалу міосепт і 

тому її можна розглядати як результат зрощення вентральних кінців 

ребер. Тим самим груднину амфібій можна гомологізувати з 

грудниною амніот, хоча у перших вона не має зв’язку з ребрами. 

Традиційно череп (cranium) розглядають як єдине утворення, що 

поділяється на мозковий, або осьовий (нейрокраніум) і 

вісцеральний (спланхнокраніум) відділи. Проте слід мати на увазі, 

що за функціями, характером закладки та онтогенетичного розвитку 
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ці два відділи є абсолютно самостійними утвореннями, а їх 

об’єднання в єдину структуру є вторинним явищем. 

Череп амфібій відноситься до платибазального типу. Він має 

широку основу, орбітальні западини широко розсунуті, а мозкова 

порожнина продовжується між ними (рис. 1.3).  

У мозковому відділі сучасних амфібій, порівняно з ранніми 

тетраподами, сильніше виражена редукція покрівлі черепа. В 

широкому і плоскому черепі сучасних безхвостих і хвостатих 

амфібій збереглася лише мала частка шкірних кісток покрівлі 

предкових форм. Мозкова коробка у значній своїй частині 

пожиттєво залишається хрящовою. Це обумовлюється слабким 

розвитком хондральних і шкірних скостенінь. У первинному 

мозковому черепі розвиваються наступні хондральні кістки: в 

потиличній області наявні лише дві бічні потиличні кістки (os 

exoccipitale); місця, де розміщувались основна (os basioccipitale) і 

верхня (os supraoccipitale) потиличні кістки риб, залишаються 

хрящовими. В області слухової капсули формується одна невелика 

вушна кістка (os prooticum), більша ж частина капсули залишається 

хрящовою. У передній частині орбітальної западини у безхвостих 

розвивається одна клинонюхова кістка; у хвостатих ця кістка парна. 

Нюхова капсула залишається хрящовою. 

Покривних кісток у черепі також небагато. Покрівлю черепа 

складають тім’яні і лобні кістки, які у безхвостих зростаються в 

лобно-тім’яні кістки (os frontoparietale). Попереду від них 

знаходяться носові кістки (os nasale), у безногих вони зростаються 

з межщелепними кістками (os premaxillare). З боків задньої частини 

черепа розташовані лускаті кістки (os squamosum), особливо сильно 

розвинені у безногих. Дно черепа вистилає великий парасфеноїд (os 

parasphenoideum), а попереду від нього лежать парні леміші (vomer). 

Вісцеральний відділ черепа (спланхнокраніум) філогенетично 

формувався незалежно від мозкового. Спочатку в ранніх хребетних 

вісцеральний скелет був представлений численним рядом 

однотипних опорних елементів – вісцеральних дуг, які 

розташовувалися в передній частині кишечника між зябровими 

щілинами та служили для підтримання дихального апарату. На 

наступних етапах еволюції хребетних кількість дуг скоротилася. Це 

супроводжувалося значними перетвореннями вісцеральних дуг, які 

зіграли велику роль у морфологічній еволюції скелета голови 

хребетних тварин. Елементи передніх вісцеральних дуг увійшли до 

складу дна мозкового черепа (передні парахордаліі). 
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Личинки амфібій (а також деякі дорослі) мають зябра, 

відповідно, у них розвиваються зяброві дуги. Кількість дуг 

зменшується до чотирьох; дуже часто вони є цілісними, не 

почленованими на елементи. 

В амфібій, які пройшли метаморфоз, вісцеральні дуги 

перетворюються на скелетні елементи, характерні для наземних 

хребетних. Вони входять до складу під’язикового апарату, що 

служить опорою язику, до складу гортані та кільцеподібних хрящів 

трахеї, а також беруть участь в удосконаленні слухового апарату. 

Під’язиковий апарат розташовується в дні ротової порожнини між 

гілками нижньої щелепи та являє собою хрящову пластину з 

ріжками. Її передні ріжки загинаюся вгору та, охоплюючи кишкову 

трубку, прикріплюються до слухових капсул. 

Функцію верхніх щелеп у земноводних виконує, як і у костистих 

риб, кісткова дуга, що складається з покривних міжщелепних, 

верхньощелепних і квадратних кісток (os quadratum). Елементи 

первинного щелепного комплексу, утвореного піднебінно-

квадратним хрящем, беруть участь у формуванні дна мозкового 

черепа: піднебінна кістка прилягає до леміша, а квадратна кістка – 

до лускатої кістки. У нижній щелепі меккелів хрящ прикритий зовні 

зубною (os dentale) та кутовою кістками (os angulare). 

Череп амфібій аутостилічний: щелепна дуга приростає 

безпосередньо до нейрокраніуму. Під’язикова дуга не бере участі в 

прикріпленні щелепного апарату до черепа. Верхній елемент дуги – 

гіомандибуляр – перетворюється на стремінце (stapes). Останнє 

розташоване у порожнині, яка є похідним бризкальця, виконує роль 

слухової кісточки. 

Для окремих груп земноводних характерна своя специфіка 

будови черепа і ротового апарату. Для первинної верхньої щелепи 

хвостатих характерна редукція передньої частини 

піднебінноквадратного хряща. В задній частині наявні його 

скостеніння – квадратна кістка, а також два покривні елементи – 

піднебінна (os palatinum) і крилоподібні (os pterygoideum) кістки 

(перша несе зуби). Вторинна верхня щелепа з кожного боку 

прикріплюється до черепа в двох точках, що забезпечує її стійкість 

під навантаженням; верхньощелепна і міжщелепна кістки жорстко 

пов’язані між собою. Половини нижньої щелепи об’єднані 

симфізом; кожна складається з меккеліва хряща та трьох покривних 

кісток – зубної, вінцевої (несуть зуби) та кутової. 

Для черв’яг, які прокладають ходи e м’якому ґрунті, розсуваючи 
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його головою, характерна порівняно висока міцність черепа. В 

ньому представлена більшість скостенінь примітивного черепа 

тетрапод, причому багато з них злиті у великі блоки. Для безногих 

амфібій типовим є стегальний череп, причому поширена думка, що 

це є вихідним станом, а не результатом вторинного зміцнення 

внаслідок адаптації до риття. На місці вушної вирізки давніх 

тетрапод розташована щілина, затягнута сполучною тканиною, яка 

відокремлює лускату кістку від медіальних кісток покрівлі черепа. 

У безхвостих амфібій основу первинної верхньої щелепи 

складає піднебінноквадратний хрящ, який позбавлений скостенінь, 

але має два зчленування з осьовим черепом. Покривні кістки не 

несуть зубів. Міжщелепна кістка жаб м’яко прикріплена до сусідніх 

кісток за допомогою гнучких синдесмозів. Нижня щелепа поділена 

гнучкими синхондрозами (тонкими хрящовими ділянками) на 

рухомі ділянки. Латеральні частини не мають хондральних 

скостенінь, але вкриті двома шкірними кістками – зубною та 

кутовою. Відокремлення з щелеп серединних рухливих ділянок, 

ймовірно, є вторинною ознакою. Крім важливого у разі повітряного 

дихання замикання ніздрів, рухливість підборідочної кістки бере 

участь у викиданні своєрідного язика жаб, який не пов’язаний зі 

скелетом під’язикового апарату. Проте таке явище швидше 

зобов’язане не тільки адаптивній ролі у дорослих тварин, а 

глибокому ценогенезу (зародковому пристосуванню) безхвостих 

амфібій. Пуголовок живиться, зіскрібаючи детритну плівку 

роговими губами, укріпленими на тимчасових (провізорних) 

хрящових щелепах, різко виділеними з ранніх зачатків, чим і 

спричинене відхилення в розвитку цього відділу черепа. 

Під’язиковий апарат адаптований до гулярного дихання. Нижні 

елементи під'язикової дуги і зябрових дуг видозмінюються у 

під'язикову пластинку та її ріжки. Ця пластинка розташована між 

гілками нижньої щелепи. Передні її ріжки, загинаючись вгору і 

охоплюючи з боків кишкову трубку, прикріплені до слухових 

капсул. Зміни у вісцеральному скелеті супроводжуються втратою 

зябрових кришок. 

Таким чином, череп амфібій відрізняється від черепа більшості 

кісткових риб наступними рисами: 1) слабким розвитком 

хондральних і шкірних скостенінь; 2) аутостилією; 3) видозміною 

під'язикової і зябрових дуг, перетворених частково у слуховий, 

частково в під’язиковий апарат; 4) редукцією зябрової кришки. 
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Рис. 1.4. Гомодинамна схема будови кінцівок тетрапод (ліворуч 

показана задня кінцівка, праворуч – передня) (за Kardong, 2012) 

 

Елементи скелета передньої та задньої кінцівок тетрапод 

об’єднані серіальною гомологією, тобто вони є гомодинамними, у 

зв’язку з чим для них є правомочною загальна схема (архетип) (рис. 

1.4). Найпроксимальніший відділ, утворений одним елементом 

(плечем або стегном), – це стилоподіум; наступний за ним 

(передпліччя або гомілка), що типово складається з двох кісток, – 

зейгоподіум; нарешті, дистальний відділ (кисть або стопа) – 

аутоподіум. Останній, своєю чергою, поділяється на базіподіум 

(зап’ясток або заплесно), метаподіум (п’ясток або плесно) та 

акроподіум (фаланги пальців). Базіподіум включає не менше двох 

рядів елементів, у найпримітивнішому варіанті – до чотирьох. У 

проксимальному ряді назви двох крайніх кісток є похідними від 

назв прилеглих до них кісток зейгоподіума, а між ними розташована 

проміжна кістка. Кістки дистального ряду так і названі, а неповні 

або зачаткові проміжні ряди бувають утворені центральними 

кістками – проксимальними і дистальними. Вентральна сторона 

передньої кінцівки, насамперед кисті, називається долонною 

(пальмарною, волярною), а задньої кінцівки – підошовною 
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(плантарною). Тильний бік в обох кінцівках називається дорсальнім. 

Передній або внутрішній край кінцівки (на стороні I-го пальця) 

називається преаксіальним (передвісьовим), а задній (з V-м 

пальцем) – постаксіальним (завісьовим). 

Передня кінцівка хвостатих амфібій майже повністю відповідає 

наведеній схемі. Часто є редукованим V палець (рідше інші); можна 

припустити, що це обумовлено характерним для цієї групи широко 

розставленим положенням кінцівок, при якому латеральні пальці 

практично не контактують з ґрунтом і нерідко редукуються як 

неефективні. У безхвостих відбулися наступні зміни: обидва 

елементи передпліччя зростаються в одну кістку, зливається між 

собою і частка кісток зап’ястка. Ці особливості мають вторинний 

характер і пов’язані із пристосуванням жаб до пересування 

стрибками (передні кінцівки виконують роль амортизатора під час 

приземлення). Злиття довгих кісток виключає їх нерівномірне та 

небезпечне навантаження, вони не можуть бути зламані поодинці у 

разі невдалого приземлення. Проте таким злиттям знята особливість 

ліктьового суглоба, що поєднує згинально-розгинальну рухливість 

із ротаційною на фоні захищеності суглоба зв’язками від вивиху. У 

жаб ліктьовий суглоб є кулеподібним і не піддається захисту 

зв’язками або тугою суглобової сумкою. Вихід був знайдений у 

м’язовому захисті: жаби мають товсте та мускулисте передпліччя. 

Задня кінцівка хвостатих амфібій найчастіше зберігає всі 5 

пальців. У безхвостих зрощені кістки гомілки (причина та ж, що й 

для передпліччя), окремі елементи заплесна видовжені та 

утворюють додаткову ланку в багатоважельній кінцівці-катапульті. 

Пояси кінцівок тетрапод значно змінюються як у зв’язку зі 

збільшенням розмірів кінцівок, так і в результаті розподілу маси 

мускулатури, що починається на поясі. 

Плечовий пояс земноводних має вигляд дуги, зверненої 

верхівкою до черевної поверхні тіла. Кожна половина дуги 

складається із наступних основних елементів. Верхня (спинна) 

частина представлена лопаткою (scapula) з широким надлопатковим 

хрящем. Нижня (черевна) частина включає коракоїд (coracoideum) і 

прокоракоїд (procoracoideum), що розміщується попереду від нього. 

Хвостаті амфібії позбавлені покривного (вторинного) поясу, а 

первинний у них складається в основному з хряща. У безхвостих 

між передгрудниною і лопаткою розташована тонка 

паличкоподібна ключиця (clavicula). Зазначені елементи поясу 

сходяться у точці прикріплення плечової кістки і формують 
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зчленівну ямку. Попереду від місця з’єднання лівого і правого 

коракоїдів знаходиться передгруднина, а позаду – груднина 

(sternum). Обидві кістки закінчуються хрящами. Плечовий пояс, на 

відміну від кісткових риб, вільно лежить у товщі мускулатури і не 

пов’язаний із черепом.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Плечовий пояс 

безхвостих амфібій: a – 

коста-риканська ропуха 

(Incilius), b – жаба їстівна; 

темним позначений хрящ 

(за Linzey, 2003) 

 

Тазовий пояс хвостатих амфібій утворений трьома парними 

елементами, що сходяться в області вертлюжної западини, яку вони 

й утворюють. Довгі клубові (os ilium) кістки своїми 

проксимальними кінцями прикріплені до поперечних відростків 

єдиного крижового хребця. Спрямований вперед і униз лобковий 

елемент поясу залишається хрящовим. Позаду від нього 

розташована сіднична кістка (os ischium). Таке розташування 

елементів тазового поясу по суті характерне для всіх наземних 

хребетних.  

Для безхвостих характерні аналогічні скостеніння, проте форма 

таза є своєрідною. По-перше, медіально наближені вертлюжні 

западини (це центрує силу поштовху, що передається на таз з 

кінцівки через голівку стегна), що призвело до втрати 

горизонтальної тазової пластинки. По-друге, витягнута клубова 

кістка у функціональному плані утворює додаткову ланку 

багатоважільної кінцівки завдяки рухливості крижового 
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зчленування та наявності особливого м’яза. 

М’язова система амфібій суттєво відрізняється від 

аналогічної системи риб двома основними особливостями, 

пов'язаними із пересуванням тварин за допомогою п'ятипалих 

кінцівок і певною мірою локомоцією твердим субстратом. По-

перше, розвивається потужна і складно організована мускулатура на 

вільних кінцівках. По-друге, у зв'язку зі складними рухами, 

мускулатура тіла більш диференційована, а характерна для риб її 

сегментація у амфібій порушена. Метамерія м'язової системи 

виражена чіткіше у хвостатих і безногих земноводних, а у 

безхвостих її можна знайти лише у небагатьох місцях тулуба у 

дорослих форм та на личинковій стадії. 

У хвостатих земноводних єдиний дорсальний м’яз тулуба 

замінюється парними – найдовшим м’язом спини та клубово-

поперековим м’язом. Черевна стінка зміцнюється чотирма шарами 

м’язів. Виділяють зовнішні косі м’язи (поверхневі та глибокі), 

внутрішній косий, поперечний і прямий м’яз живота. У безхвостих 

перетворення є глибшими. В редукованій хвостовій області у них 

розвивається парний потужний клубово-куприковий м’яз, який 

забезпечує рухливість довгих клубових кісток, що беруть участь у 

стрибку. Шар черевних м’язів значно тоншає. 

Під’язикова мускулатура хвостатих виглядає як ростральне 

продовження двох м’язів – прямого м’яза живота і внутрішнього 

косого. Продовження прямого м’яза живота сегментоване кількома 

міосептами, передня з яких з’єднана з копулою вісцерального 

апарату. Цим з’єднанням встановлений типовий для тетрапод 

розподіл цього м’язу на два – груднинно-під’язиковий та 

підборідочно-під’язиковий. Продовження внутрішнього косого 

м’язу живота утворює лопатково-під’язиковий м’яз. У безхвостих 

на під’язиковій пластинці місця кріплення груднинно- та 

підборідочно-під’язиковий м’язів перекриваються. В зв’язку з 

утворенням нового язика, незалежного від вісцерального скелета, з 

підборідочно-під’язикового м’яза відділились два окремих м’язи – 

підборідочно-язиковий і під’язиково-язиковий. 

Одна із особливостей м’язової системи амфібій, як перших 

тетрапод, полягає в розвитку потужної та складно організованої 

мускулатури поясів і вільних кінцівок. Ця мускулатура розвивається 

за принципом поєднання м’язів-антагоністів (згиначів – розгиначів). 

Передній пояс обслуговують дорсальний м’яз лопатки, найширший 

м’яз спини, підкоракоїдно-лопатковий, грудний, надкоракоїдний, 
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прокоракоїдно-плечовий, коракоїдно-променевий м’язи. Значні 

м’язові маси розташовані на самій кінцівці: триголовий м’яз плеча, 

короткий плечовий. Специфічні групи м’язів знаходяться в області 

кисті. 

Унікальна риса хвостатих земноводних – наявність короткого 

згинача колінного суглоба – стегново-малогомілкового м’яза. 

Специфіка мускулатури колінного суглоба хвостатих амфібій 

обумовлена особливим використанням задніх кінцівок у разі 

пересування субстратом. Якщо передні в напівзігнутому положенні 

підтримують тіло над ґрунтом, то майже випрямлені задні начебто 

«загрібають», підтримуючи тіло та одночасно проштовхуючи його 

вперед. 

У жаб мускулатура має кілька специфічних особливостей. Для 

мускулатури плечового поясу та плеча характерний складний 

дельтоподібний м’яз, що є наслідком адаптації до приземлення при 

стрибанні. Крім того, збережені ключиці та з’явилася 

передгруднина. У м’язах передпліччя окремі елементи додатково 

посилені, завдяки чому утворюється м’язова «суглобова сумка» для 

захисту простого кулястого ліктьового суглобу. 

У безхвостих амфібій особливості м’язів таза та стегна 

обумовлені змінами характеру локомоції. Клубово-

великогомілковий розгинач значно посилений і диференційований. 

Його елементи наближені до тазостегнового суглоба, що 

демонструє схожість з розгиначем колінного суглоба (розгинання є 

умовою поштовху у разі стрибання). Вентральна мускулатура 

гомілки спрощена у зв’язку зі спеціалізацією на стрибанні та 

обумовленою цим одноманітністю рухливості. 

Травна система. Будова органів травної системи у сучасних 

амфібій має широкий спектр відмінностей від такої у риб. Ротова 

щілина веде в обширну ротоглоткову порожнину, яка, звужуючись, 

переходить у стравохід. У ротоглоткову порожнину відкриваються 

хоани, євстахієві отвори і гортанна щілина. Сюди ж відкриваються 

відсутні у риб протоки слинних залоз. Їх секрет слугує для 

змочування їжі і хімічно на неї не впливає. 

Функціонально і топографічно ротоглоткова порожнина 

пов’язана з двома системами органів – травною та респіраторною. В 

історичному аспекті розвиток, будова і функції порожнини 

пов’язані з еволюційними перебудовами вісцерального скелета. 

Ротоглоткова порожнина обмежена: спереду і з боків краями 

щелеп і зубами, якщо вони є; покрівля порожнини у земноводних 
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утворена дном мозкової коробки, елементи якої з деякими 

покривними кістками утворюють первинне піднебіння. Каудально 

порожнина обмежена піднебінням, дугами; вентрально – 

елементами під’язикового апарата та м’якими тканинами. Стінки 

порожнини вистелені миготливим епітелієм ектодермального 

походження. 

На дні ротоглоткової порожнини розташований справжній язик 

з власною мускулатурою. Язик амфібій важливий для маніпуляції з 

кормом у межах і, головне, поза ротової порожнини, оскільки його 

рухами у повітрі вже не можна управляти шляхом змін об’єму 

порожнин. Язик розвивається попереду від базігіале на дні ротової 

порожнини як ділянка покривів, на якій закінчуються пучки 

під’язичних м’язів і утворюються залозисті поля. У хвостатих язик 

пов’язаний із під’язиковим апаратом, а у безхвостих – незалежний 

від нього, що повністю звільняє під’язиковий апарат для 

обслуговування гулярного (нагнітаючого) дихання. Язик жаб являє 

собою мішечок з м’язовими стінками, який прикріплений до 

нижньої щелепи в області симфізу та наповнюється лімфою. М’яз, 

який здійснює протракцію язика (висування вперед), є частиною 

підборідочно-язикового м’яза; ретрактор язика відокремлюється від 

груднинно-під’язикового. Форма язика може бути дуже 

різноманітною. У деяких хвостатих він прикріплений нерухомо, в 

інших має вигляд гриба, що сидить на тонкій ніжці. У жаб язик 

прикріплений одним кінцем до дна рота, а вільна його частина у 

спокійному стані звернена всередину. В амфібій, які живуть 

переважно або постійно у воді, язик часто редукується. 

У передній частині покрівлі ротоглоткової порожнини наявна 

велика міжщелепна залоза, яка секретує слину. Наявні також 

піднебінні залози та дрібні залози на кінчику язика. 

На міжщелепних і верхньощелепних кістках, на леміші, а у 

деяких видів і на нижній щелепі, розміщуються зуби. Вони мають 

вигляд дрібних одноманітних конусів, вершини яких дещо загнуті 

назад. Деякі види, наприклад ропухи, зубів на кістках щелеп взагалі 

не мають. У разі ковтання проштовхуванню їжі з ротоглоткової 

порожнини у стравохід допомагають очні яблука, які відокремлені 

від цієї порожнини тільки тонкою слизовою оболонкою і за 

допомогою спеціальних м'язів можуть дещо втягуватися всередину 

ротоглотки. 

Ротоглоткова порожнина продовжується у стравохід 

(oesophagus), функцією якого є транспортування їжі у шлунок. 
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Слизова оболонка стравоходу утворена багатошаровим плоским 

епітелієм і здатна витримувати вплив їжі. Внутрішня поверхня 

стравоходу зібрана у поздовжні складки, завдяки чому він здатний 

розтягуватися. Залози в слизовому шарі, як правило, розвинені 

слабо, але є численні слизові клітини. У більшості земноводних 

епітелій є війчастим, проте він не відіграє суттєвої ролі в 

транспортуванні їжі. Переміщення їжі стравоходом здійснюється 

завдяки перистальтиці його стінок. Тому в його стінці під слизовим 

шаром лежить розвинений м’язовий шар, представлений 

гладенькими та поперечносмугастими волокнами.  

Шлунок (gaster) являє собою розширення, яке більш-менш чітко 

відокремлене від трубки стравоходу. Фізіологічно шлунок 

характеризується як орган, у якому відбувається перша фаза 

травлення в кислому середовищі. Вважають, що первинною 

функцією шлунка була резервуарна, тобто в ньому накопичувалися 

та зберігалися надлишки їжі, які не могли бути відразу задіяними в 

процесі травлення в кишечнику. Потім з’явилась здатність до 

механічного оброблення їжі, а пізніше і, частково, хімічної. Захисна 

функція шлунка проявляється в бактерицидній та бактеріостатичній 

дії, пов’язаній з обробкою мікроорганізмів, які поступають з їжею, 

соляною кислотою та речовиною типу лізоциму. 

Стінка кишкової трубки складається з трьох основних 

компонентів – слизової, підслизової та м’язової оболонок. 

Внутрішнім шаром є слизова оболонка. Вона вкрита переважно 

одношаровим епітелієм, частина клітин якого спеціалізована на 

секреції або всмоктуванні. Тут представлені трубчасті залози, що 

виділяють кишковий сік з ферментами. Сполучнотканинний шар, 

що підстилає епітелій, може мати нечисленні гладенькі м’язові 

волокна. Підслизова оболонка представлена шаром сполучної 

тканини з численними судинами та нервами. М’язова оболонка 

включає багато нервових волокон і два шари гладеньких м’язових 

волокон. Внутрішній шар утворений кільцевими волокнами, а 

зовнішній – поздовжніми. 

Для тонкої кишки (ileum) характерним є травлення в лужному 

середовищі у присутності жовчі. Травні ферменти виділяються 

дрібними залозами стінок кишки і підшлунковою залозою, протока 

(протоки) якої впадають поблизу від жовчної протоки (або разом з 

нею). Не менш важливим є всмоктування відносно простих речовин 

з хімусу в кров або всмоктування гліцерину та жирних кислот у 

клітини епітелію, синтез в них жирів, виведення їх у лімфу. У 
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земноводних тонка кишка мас невеликий діаметр, звивиста, її 

довжина, як правило, перевищує довжину тіла в два і більше разів. 

Межею між тонкою і товстою кишками є клубово-сліпокишкова 

заслінка, яка помітно розвинута. 

Товста кишка (colon) є розширеною, але дуже короткою 

(особливо в жаб). Останній, відносно тонкостінний відділ 

кишечника – пряма кишка (rectum), займає задню частину черевної 

порожнини і продовжується до клоаки.  

Велика печінка безхвостих амфібій несе на своїй поверхні 

жовчний міхур, її протока впадає у передню частину тонкої кишки 

(дванадцятипалу кишку). Жовч емульгує жири та активізує ліпазу – 

фермент, що виділяється підшлунковою залозою та розщеплює 

жири. Завдяки своїй лужної реакції, жовч нейтралізує кислий 

шлунковий сік і збуджує перистальтику. Крім того, в печінці 

нейтралізуються шкідливі продукти розпаду, що надходять у кров. 

У жовчну протоку впадають і протоки підшлункової залози, яка 

самостійного сполучення з кишечником не має. Сама залоза 

розміщена під шлунком і вкрита брижею. Її більша частина має 

типову структуру екзокринної залози – дрібні протоки пронизують 

тіло, збирають секрет, який виробляється клітинами кінцевих 

відділів залози (ацинусами) і несуть його в крупніші протоки. 

Панкреатичні острівці (або острівці Лангерганса) являють собою 

ендокринний компонент підшлункової залози. Екзокринна частина 

залози секретує біля десяти ферментів, які надходять у тонкий 

кишечник і служать для травлення жирів, білків і вуглеводів. 

Дихальна система. Вихід хребетних на суходіл 

супроводжувався зменшенням значення зябрового дихання. У 

личинок земноводних розвиваються глоткові зяброві щілини, 

кісткова зяброва кришка не утворюється. Зяброві щілини в амфібій 

значно редуковані: із п’яти типових щілин у личинок хвостатих 

земноводних відкриваються три, у личинок безхвостих – чотири. 

При цьому в перегородках цих щілин справжні внутрішні зябра 

ніколи не розвиваються. Під кінець личинкового періоду щілини 

зникають; тільки у тих хвостатих амфібій, які не проходять повний 

метаморфоз, деякі із них зберігаються. 

В усіх анамній легені (pulmones) закладаються як гомолог 

останньої пари зябрових мішків у вигляді парного випинання на 

черевному боці глотки. З подальшим розвитком ці зачатки ростуть 

назад, перетворюючись на мішкоподібні утвори. Одночасно 

відділяється частина глотки, що сполучає обидва зачатки. Вона дає 
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початок непарному дихальному шляху (гортані й трахеї), а парні 

мішки вростають у черевну порожнину, вкриваючись при цьому 

плеврою. 

Для амфібій характерна множинність органів дихання. У 

дорослому віці більшість видів дихають легенями і через шкіру, 

певне значення має газообмін через слизову оболонку ротоглоткової 

порожнини. У деяких хвостатих внутрішні стінки легень 

залишаються гладенькими, але у більшості земноводних на стінках 

легень утворюються складки та перегородки, які дещо збільшують 

дихальну поверхню і надають внутрішній поверхні легенів 

комірчастий вигляд. У безногих амфібій розвинена лише права 

легеня, але у амфісбен завжди сильніше розвинена ліва легеня, часто 

вона буває єдиною. При відносно малій поверхні легенів дуже 

велике значення має шкірне дихання. Відношення поверхні легенів 

до поверхні шкіри у амфібій дорівнює 2:3 (наприклад, у ссавців 

внутрішня поверхня легенів в 50–100 разів більша поверхні шкіри). 

У зелених жаб через покриви надходить 51 % кисню. Важливу роль 

шкіра відіграє у виділенні з організму вуглекислоти: через шкіру її 

виділяється 86 %, через легені – 14 %. 

Дихальні шляхи в амфібій розвинуті слабо. Через зовнішні та 

внутрішні ніздрі повітря надходить у ротоглоткову порожнину. 

Хоани амфібій є парними отворами, що лежать у передній частині 

ротоглоткової порожнини та пов’язують її із зовнішнім 

середовищем через нюхові органи. Спереду та ззаду вони обмежені 

хрящами нюхової області черепа, медіально розмежовані кістковим 

лемішем. Гортанна щілина розміщується на дні порожнини між 

задніми кістковими ріжками під’язикового хряща. Краї гортанної 

щілини підтримуються парними черпакуватими хрящами, позаду 

них розташований перснеподібний хрящ. З ними пов’язані кілька 

спеціальних гортанних м’язів. Гортанна щілина веде в гортанно-

трахейну камеру, в яку відкриваються легені. Вхідний отвір цієї 

порожнини називається голосовою щілиною, з країв якої натягнуті 

голосові зв’язки. 

У зв’язку з відсутністю грудної клітки механізм легеневого 

дихання доволі своєрідний. Роль насоса виконує ротоглоткова 

порожнина, дно якої здійснює вертикальні рухи. Механізм такого 

типу називається нагнітальним, або гулярним. Тому череп амфібій 

при невеликій висоті є надзвичайно широким: ефективність 

легеневого дихання тим вища, чим більша відстань між гілками 

нижньої щелепи. Ефективність гулярного дихання є обмеженою, 
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вона компенсується іншими для амфібій типами дихання – шкірним 

і ротоглотковим. У хвостатих амфібій, завдяки їх витягнутому 

тулубу та наявності довгого хвоста, відносна площа шкірних 

покривів на одиницю маси тіла є більшою, шкірне дихання стає 

продуктивнішим. 

Дихання має свою специфіку в окремих групах земноводних. У 

американських безлегеневих саламандр, у далекосхідного тритона 

легені повністю атрофовані і газообмін у них цілком відбувається 

через шкіру і слизову оболонку ротової порожнини. 

Здатність шкіри і легенів поглинати кисень і виділяти 

вуглекислий газ залежить в амфібій від температури оточуючого 

середовища. При температурі навколишнього середовища 5° С 

через шкіру зеленої жаби надходить у 1,5 рази більше кисню, ніж 

через легені. При температурі 25° С, навпаки, через легені 

надходить кисню у 2 рази більше, ніж через шкіру. Інакше 

проходить виділення з організму СО2. При підвищенні температури 

від 5 до 25°С значення шкіри у виході вуглекислого газу зростає 

лише в 3,3 рази, а легенів – у 7 разів. За будь-яких температур роль 

шкіри у видаленні з організму СО2 значно більша, ніж легенів. 

Личинки амфібій дихають за допомогою гіллястих зовнішніх 

зябер, які, у переважної більшості видів. у подальшому зникають, а 

у протеїв і сирен зберігаються упродовж життя. Амфіуми у 

дорослому стані разом з легенями мають і внутрішні зябра. 

Циркуляторні системи. Кровоносна система дорослих 

земноводних складається з двох не повністю розділених кіл 

кровообігу. Серце складається з двох передсердь і одного шлуночка 

(рис. 1.6). У нижчих форм (безногі та хвостаті) ліве і праве 

передсердя розділені не повністю. У безхвостих перегородка між 

ними повна, але у всіх земноводних обидва передсердя 

сполучаються з шлуночком одним загальним отвором. Крім 

зазначених відділів серця є венозна пазуха. Вона приймає венозну 

кров і сполучається з правим передсердям. До правого боку 

шлуночка прилягає артеріальний конус. Останній має спіральну 

складку, що бере участь у розподілі крові у три пари судин, які 

виходять з нього. Серцевий індекс (відношення маси серця до маси 

тіла) варіює у різних видів і залежить від рухової активності 

тварини. Так, у порівняно малорухливих трав’яної і зеленої жаб він 

дорівнює 0,35–0,55 %, а у повністю наземної (крім періоду 

розмноження) і активної зеленої ропухи – 0,99 %. 
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Рис. 1.6. Серце амфібії: 1 – 

шлуночок, 2 – праве 

передсердя, 3 – ліве 

передсердя, 4 – венозний синус, 

5 – атріовентрикулярний 

клапан, 6 – синоатріальний 

клапан, 7 – печінкові вени, 8 – 

кардинальна вена, 9 – легенева 

вена, 10 – артеріальний конус, 

11 – клапани (за Ромер, 

Парсонс, 1992) 

 

У вищих – безхвостих – амфібій від артеріального конуса беруть 

початок 3 пари артеріальних дуг. Перша пара (рахуючи від голови) 

несе кров до голови, це – сонні артерії. Вони гомологічні першій 

парі зябрових артерій риб. Друга пара, також відходить від черевної 

сторони артеріального конуса, гомологічна другій парі зябрових 

судин риб і носить назву системних дуг аорти. Від них відходять 

підключичні артерії, що несуть кров до плечового поясу та передніх 

кінцівок. Права і ліва системні дуги, описавши півколо, з’єднуються 

разом і утворюють спинну аорту, розташовану під хребтом; від неї 

відходять артерії, що прямують до внутрішніх органів. Остання, 

третя, пара, гомологічна четвертій парі зябрових артерій риб, 

відходить не від черевного, а від спинного боку артеріального 

конуса. Вона несе кров у легені та являє собою легеневі артерії. Від 

кожної легеневої артерії відходить судина, яка несе венозну кров у 

шкіру: це шкірні артерії. 

Механізм часткового розподілу потоків крові наступний. У разі 

систоли, кров з різним вмістом кисню входить в артеріальний конус 

зі шлуночка послідовно, починаючи з правого (венозного) боку. 

Останньою входить найартеріальніша кров з лівого боку шлуночка. 

На початку систоли шлуночка, коли тиск ще незначний, перша 

порція прямує в найбільш широкі і тонкостінні (а тому зі 

зменшеним опором) шкірно-легеневі артерії; друга порція, при 

більшому тиску – в дуги аорти. Остання порція у разі 

максимальному тиску йде у найпружніші сонні артерії. Таким 

чином, завдяки асиметричному положенню артеріального конуса 

весь асортимент крові, що його заповнює, розташований у лінійну 

послідовність, яка потім поступово розподіляється артеріальними 
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стовбурами в міру наростання тиску. Існуючий у шлуночку градієнт 

якості крові міг би зумовити потрапляння різної крові в правий і 

лівий загальні артеріальні стовбури та різне кровопостачання правої 

і лівої половин тіла. Ця небезпека усувається поворотом спірального 

клапана на 90о, що супроводжується вирівнюванням кровотоку. 

 
Рис. 1.7. Схема артеріальної системи земноводних на прикладі жаби: 

артеріальна кров показана штрихуванням, змішана і венозна кров – 

чорним кольором; 1 – сонні артерії, 2 – внутрішня сонна артерія, 3 – 

зовнішня сонна артерія, 4 – права дуга аорти, 5 – праве передсердя, 6 – 

шкірна артерія, 7 – артеріальний конус, 8 – шлуночок, 9 – злиття дуг 

аорти у спинну аорту, 10 – сім’яник, 11 – сечостатеві артерії, 12 – спинна 

аорта, 13 – загальна клубова артерія, 14 – ліва дуга аорти, 15 – потилично-

хребтова артерія, 16 – шкірно-легенева артерія, 17 – підключична артерія, 

18 – ліве передсердя, 19 – легенева артерія, 20 – легеня, 21 – печінка, 22 – 

шлунок, 23 – початок кишково-брижової артерії, 24 – нирка, 25 – 

кишечник, 26 – кишково-брижова артерія (за Серебряков та ін., 2020) 
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Перехід до легеневого дихання, який змінив місце 

«завантаження» кисню в кров, зробив непридатною колишню 

схему, вона була «виправлена» шляхом подачі окисленої крові для 

її розподілу до серця, що анатомічно вилилося в утворення другого 

кола. Перетворення в цьому напрямку властиві не тільки 

тетраподам, але й дводишним рибам. 

У хвостатих амфібій, передсердя яких частково розділені, 

зберігається система зябрових артерій «риб’ячого типу». Чотири 

пари цих артерій (III-VI) у дорослих амфібій представлені 

безперервними судинами, які не утворюють капілярної сітки. Потік 

артеріальної крові дещо перерозподіляється: III пара артерій 

спрямовує кров до голови у внутрішні сонні артерії; IV-VI зяброві 

артерії несуть кров назад у корені спинний аорти. У хвостатих і 

безногих зберігається зв’язок сонних артерій з коренями аорти у 

вигляді сонних проток. Тенденцію до редукції має V пара зябрових 

артерій. Легені забезпечуються кров’ю через VI пару, від якої 

відходять легеневі артерії. У хвостатих і безногих зберігається їх 

зв’язок у вигляді боталової протоки з системними дугами аорти. 

В артеріальній системі безхвостих зберігаються 3 пари судин – 

гомологи III, IV і VI зябрових артерій. Судини першої пари 

(рахуючи від голови), гомологічні III парі зябрових артерій риб, – це 

сонні артерії, що несуть кров до голови. Кожна з них майже відразу 

ж розпадається на зовнішню і внутрішню сонні артерії. На місці їх 

поділу лежить сонна «залоза», що регулює тиск крові в сонних 

артеріях. Судинами другої пари (гомолог IV пари зябрових артерій 

риб) – системними дугами аорти – кров надходить до внутрішніх 

органів і передніх кінцівок. Системні дуги огинають серце та 

зливаються під хребтом у загальний стовбур – спинну аорту. Від 

спинний аорти кров по відповідним артеріям надходить до 

внутрішніх органів і задніх кінцівок. 

Судини, що гомологічні V парі зябрових артерій риб, у 

безхвостих відсутні. Тому третя пара артеріальних судин є 

гомологом VI парі зябрових артерій риб – це легеневі артерії. Від 

кожної легеневої артерії відходить велика шкірна артерія, якою кров 

рухається до шкіри для забезпечення шкірного дихання, тому третю 

пару судин іноді називають шкірно-легеневими артеріями. 

Повний поділ потоків артеріальної та венозної крові у амфібій 

відсутній. Кров, яка надходить до органів тіла містить великий 

відсоток вуглекислоти. Це, безсумнівно, відбивається на рівні 

метаболізму амфібій та їх сезонній поведінці. 
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Венозна система нижчих амфібій, як і артеріальна, схожа на таку 

в дводишних риб (рис. 1.8).  

 
Рис. 1.8. Схема венозної системи земноводних на прикладі жаби: 

артеріальна кров показана штрихуванням, змішана і венозна кров – 

чорним кольором; 1 – внутрішня яремна вена, 2 – права передня 

порожниста вена, 3 – зовнішня яремна вена, 4 – підключична вена, 5 – 

плечова вена, 6 – венозна пазуха, 7 – велика шкірна вена, 8 – задня 

порожниста вена, 9 – сім’яник, 10 – черевна вена, 11 – виносні ниркові 

вени, 12 – стегнова вена, 13 – праве передсердя, 14 – ліве передсердя, 15 – 

ліва передня порожниста вена, 16 – легенева вена, 17 – задня порожниста 

вена, 18 – легеня, 19 – печінкова вена, 20 – печінка, 21 – ворітна вена 

печінки, 22 – шлунок, 23 – нирка, 24 – ворітна вена нирок, 25 – кишечник, 

26 – сіднична вена (за Серебряков та ін., 2020) 

 

Хвостова вена розгалужується на дві ворітні вени нирок. З них 

кров надходить в непарну задню порожнисту вену і в парні задні 
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кардинальні вени. Останні на рівні серця зливаються з парними 

яремний, підключичними та шкірними венами. Через кюв’єрові 

протоки кров виливається у венозний синус. Від кишечника кров 

збирається підкишковою та черевною венами. Зливаючись, вони 

утворюють ворітну вену печінки. У безхвостих амфібій кардинальні 

вени не зберігаються, тому вся кров тулубового відділу, пройшовши 

ворітну систему нирок, збирається в задню порожнисту вену та 

вливається у венозний синус. Черевна та підкишкова вени 

формують у печінці ворітну систему. 

Через відсутність кардинальних вен, у безхвостих відсутні й 

кюв’єрові протоки. Яремні вени, об’єднуючись з підключичними, 

утворюють у цьому випадку парні передні порожнисті вени, що 

впадають у венозний синус. У передні порожнисті вени впадають 

також шкірні вени, які несуть артеріальну кров.  

У хвостатих амфібій, у яких пожиттєво зберігаються зябра, 

схема кровообігу дуже близька до такої у риб і личинок вищих 

амфібій. У них від черевної аорти відходять чотири пари 

артеріальних дуг. Сонні артерії відходять від виносної частини 

першої дуги, і зберігаються сонні протоки. З появою легенів 

утворюються легеневі артерії, що беруть початок від четвертої 

артеріальної дуги. Схема кровообігу в цьому випадку майже 

тотожна такій у дводишних риб. 

Швидкість руху крові у амфібій невелика. Про це 

опосередковано свідчить частота пульсу. У трав'яної жаби масою 50 

г вона дорівнює 40–50 ударів на хвилину. Для порівняння: у 

подібної за розмірами птаха цей показник дорівнює приблизно 500. 

У водних форм спостерігається брадикардія. Рівень артеріального 

тиску у амфібій також низький. У хвостатих він дорівнює приблизно 

22/12 – 30/25, у безхвостих – 30/20. Для порівняння: у лускатих 

рептилій цей показник становить близько 80/60.  

Кисень, що потрапив у кров, під впливом дифузії проникає в 

еритроцити, з'єднується з гемоглобіном і в такому стані розноситься 

по тілу. Для інтенсивних оксидаційних процесів необхідні дрібні 

еритроцити, але еритроцити амфібій порівняно великі, їх діаметр 

становить 35–60 мікронів (майже у 10 разів більший, ніж у людини), 

всередині еритроцита знаходиться ядро. Шкірне дихання у 

земноводних доповнюється диханням через капіляри піднебіння. 

Значення капілярів піднебіння невелике, хоч, наприклад, у 

безлегеневих саламандр воно становить від 4,53 до 10,85 %. 

У ранньому ембріогенезі амфібій клітини крові формуються в 
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кров’яних острівцях. На постембріональному етапі елементи крові 

можуть утворюватися в нирках, гонадах, печінці, тимусі, селезінці, 

кістковому мозку, кишечнику, лімфатичних вузлах. Згідно з А. 

Ромером і Т. Парсонсом (1992) у більшості амфібій найваж-

ливішими джерелами клітин крові упродовж життя є нирки й 

селезінка. Додатково кровотворення відбувається в стінках ротової 

порожнини та глотки, лімфоцити утворюються в стінках тонкої 

кишки (пейєрові бляшки). Важливим органом кровотворення у 

наземних хребетних, починаючи з амфібій, є червоний кістковий 

мозок, що заповнює порожнини трубчастих кісток. 

Лімфатична система є незамкненою, її розгалуження 

знаходяться у міжклітинних щілинах шкіри, підшкірної клітковини 

кишечника та всіх інших органів і тканин, де вони розпадаються на 

сліпозамкнені лімфатичні капіляри. За допомогою невеликих 

отворів лімфатичні судини сполучаються з порожниною тіла. 

Крупні судини мають сполучнотканинні стінки з м’язовими 

волокнами; їх внутрішня оболонка утворює складки – клапани, які 

допускають рух лімфи тільки в одному напрямі. Дрібні судини 

(лімфатичні капіляри) зі стінками з одношарового епітелію, 

закритими кінцями знаходяться безпосередньо в міжклітинному 

просторі, лімфа шляхом осмосу заходить через стінку в просвіт 

капіляра. До лімфатичної системи входять лімфатичні вузли, 

розміщені по ходу судин. 
На відміну від вен, лімфатичні судини не зв’язані з артеріями, 

тому на рідину, що в них знаходиться, не впливає артеріальний тиск, 
а рух лімфи є повільним. Як правило, в лімфі мало формених 
елементів, окрім лімфоцитів, оскільки останні утворюються в 
лімфатичних вузлах, розміщених по ходу лімфатичних судин. Рух 
лімфи спричиняється рухами тіла та органів. У амфібій наявні так 
звані лімфатичні серця – дрібні двокамерні м’язові структури, 
розміщені в місцях впадіння лімфатичних судин у вени. 

Основною функцією лімфатичної системи є дренажна, оскільки 

вона збирає тканинну рідину, відводить її в кров’яне русло та 

включає в загальний обмін. Розвиток відкритої лімфатичної 

системи, ймовірно, обумовлений проблематичністю відведення 

тканинної рідини через кровоносні капіляри.  

Лімфатична система земноводних близька до такої системи риб, 

проте розвиток лімфатичних сердець (від 2 пар у безхвостих до 20 – 

у хвостатих і 100 – у безногих) забезпечує активнішу циркуляцію 

лімфи. 
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Видільна система. У зародковому стані органами виділення є 

пронефроси, у дорослих – мезонефроси з їх типовими вивідними 

шляхами – вольфовими каналами. 

У самців безхвостих вольфів канал і мезонефрична нирка 

поєднують функцію виділення із виведенням статевих продуктів. У 

самців хвостатих амфібій передні частини нирок обслуговують 

сім’яники, там відбувається дозрівання статевих продуктів. Вольфів 

канал виконує функцію сім’япроводу; поблизу задньої частини 

нирки, яка забезпечує утворення сечі, розвиваються додаткові 

сечоводи. У самок ці риси, як правило, не виражені, а видільна 

частина нирки є об’ємнішою.  

У вищих наземних амфібій з клоакою пов’язаний непарний 

сечовий міхур. Сеча стінкою клоаки стікає від отворів сечоводів до 

міхура. Після його наповнення сеча знову надходить у клоаку і через 

клоакальний отвір виводиться назовні. 

Кількість нефронів у нирках безхвостих у 4–5 разів більше, ніж у 

хвостатих. Подібна різниця визначається тим, що хвостаті тісніше 

пов’язані з водоймами і мають позаниркове (через шкіру і зябра) 

виділення продуктів обміну. У хвостатих, на відміну від безхвостих, 

нефрони (або їх частина) мають нефростоми, що відкриваються у 

порожнину тіла. Судинні клубочки у боуменових капсулах 

розвинені добре, тому амфібії виділяють багато рідкої сечі. 

Основним продуктом білкового обміну в земноводних є сечовина. 

Вона не дуже токсична, проте для виведення з організму потребує 

великої кількості води. Фізіологічно це цілком виправдано, тому що 

поглинання води організмом земноводних найчастіше не викликає 

ускладнень. У деяких безхвостих амфібій Австралії та Південної 

Африки наявні спеціальні мішки, які впадають у клоаку та служать 

для накопичення значної кількості сечі. У посушливий сезон 

тварини використовують сечу як джерело вологи. Залежно від умов 

середовища змінюється й тип білкового обміну земноводних. Так, у 

тритона восени на суходолі частка аміаку в загальних продуктах 

азотистого обміну дорівнює 13 %, а в разі літнього водного 

існування – до 26 %. У той же час, у пуголовка безхвостих амфібій 

частка аміаку дорівнює 75 %, а в молодої особини – 16 %. 

Саме в амфібій виникає характерний для тетрапод тип сечового 

міхура. Це новоутворення, яке формується у вигляді кармана на дні 

клоаки, часто без безпосереднього зв’язку з нирковими протоками. 

Морфологічно сечовий міхур являє собою добре розтяжний мішок 

з міцними стінками та розвинутим товстим шаром гладенької 
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мускулатури. Внутрішня поверхня його вислана так званим 

перехідним епітелієм: коли міхур порожній, вистілка виглядає як 

багатошаровий епітелій, у випадку наповненого міхура, епітелій 

розтягується та потоншується до одного шару сплощених клітин. 

Репродуктивна система. У самців амфібій парні сім’яники не 

мають самостійних вивідних шляхів. Сім’явиносні канальці 

проходять через передній відділ нирки та впадають у вольфів канал, 

який виконує функцію сечоводу і сім’япроводу (рис. 1.9). Кожен 

вольфів канал перед впадінням у клоаку утворює сім’яний пухирець 

для тимчасового резервування сперми. Над сім’яниками 

розміщуються жовті жирові тіла, що мають неправильну форму. 

Вони забезпечують поживними речовинами сім’яники і 

сперматозоїди. Розміри жирових тіл сезонно змінюються: восени 

вони великі, а навесні, під час сперматогенезу, їх речовина швидко 

витрачається, а розміри жирових тіл суттєво зменшуються. 

Копулятивні органи в переважної більшості земноводних відсутні, 

окрім безногих. 

 

 
 

Рис. 1.9. Статево-видільні протоки самців тетрапод: А – більшість 

безхвостих амфібій, Б – деякі безхвості, В – рептилії та птахи, Г – ссавці, 

1 – сім’яники, 2 – клоака, 3 – сім’япровід (архінефричний канал), 4 – 

мюллєрів канал, 5 – допоміжний сечовід, 7 – сечовід, 8 – отвір 

сечостатевого каналу, 9 – пряма кишка (за Hickman et al., 2012) 

 

У самок розвиваються парні яєчники, над якими також 
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розташовані жирові тіла. Дозрілі яйця потрапляють у порожнину 

тіла та захоплюються лійкоподібними розширеннями парних 

яйцепроводів. Функцію останніх виконують мюллєрові канали. 

Яйцепроводи являють собою довгі, сильно покручені трубки, задній 

відділ яких відкривається у клоаку. Вольфів канал самок виконує 

функцію лише сечоводу, а статеві продукти виводяться через 

самостійну статеву протоку – яйцепровід. 

Запліднення у безхвостих амфібій, за небагатьма винятками, 

зовнішнє. У більшості хвостатих і всіх безногих запліднення 

внутрішнє. Проте тільки в останніх буває справжнє парування, а 

самці мають копулятивні органи. 

Статеві шляхи земноводних є більш розвинутими, порівнюючи з 

повністю водними хребетними. В амфібій, як й інших 

щелепноротих, загальні відмінності статевих проток самців від 

таких у самок наступні. По-перше, протоки самців повністю 

ізольовані від целому; по-друге, вони більшою мірою зберігають 

ознаки свого філогенетичного зв’язку з видільною системою. 

У безхвостих амфібій архінефричний канал виконує рівною 

мірою як видільну, так і статеву функції. Такий стан протоків самця 

вважають найпримітивнішим. В інших хребетних сперма та сеча 

виводяться окремими новими притоками. У багатьох земноводних 

сеча проходить іноді лише по задньому кінцю архінефричного 

каналу, а у всіх амніот він повністю втратив видільну функцію: і у 

перших, і у других він став спеціалізованим сім’япроводом; 

сім’яник сполучається завжди з його проксимальним або переднім 

кінцем. 

Епітелій яйцепроводу має війки та залози, які секретують слиз і 

драглисту оболонку яйцеклітини. В фазі спокою ця трубка має 

невеликий діаметр, є прямою та короткою. У період розмноження 

вона подовжується, стає звивистою, збільшується в діаметрі. У 

деяких форм каудальна частина яйцепроводу розширена для 

зберігання яєць. У живородних земноводних там затримуються 

запліднені яйця до закінчення ембріонального розвитку та появи 

личинок. Яйцепроводи відкриваються в клоаку. Лівий і правий 

яйцепроводи можуть бути відокремленими на всій довжині (деякі 

хвостаті та безхвості) або ж зливатися в єдину трубку (безхвості). 

Клоака (cloaca) являє собою розширену кінцеву частину задньої 

кишки, куди відкриваються вивідні отвори травної, видільної і 

статевої систем. Земноводні успадкували клоаку від предкових 

форм риб, але на відміну від риб, вентральна стінка клоаки амфібій 
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утворює сечовий міхур. 

Амфібії позбавлені копулятивних органів, винятком є черв’яги, 

видовжена клоака їх самців здатна вивертатися та вводитися в 

клоаку самки (такий орган черв’яг називається фаллодеумом). 

Специфічна форма фаллодеума є таксономічною ознакою. Ще одна 

унікальна особливість представників цієї групи полягає у тому, що 

мюллєрова протока залишається функціональною частиною 

репродуктивної системи у статевозрілих самців. 

Нервова система і органи чуття. Головний мозок земноводних 

характеризується рядом прогресивних рис, що пов’язано з 

переходом до наземного способу життя. Це виражається у відносно 

більших, ніж у риб, розмірах переднього мозку, у повному поділі 

його півкуль і в тому, що не лише дно бічних шлуночків, але і їх 

боки та покрівля містять нервові клітини.  

У безхвостих амфібій розміри мозку дещо більші, ніж у 

хвостатих і безногих. У той же час розміри мозку сучасних амфібій 

дещо поступаються розмірам мозку предкових форм – стегоцефалів. 

Відповідно в амфібій наявне справжнє мозкове склепіння 

переднього мозку – архіпаліум, який серед кісткових риб властивий 

тільки дводишним. Нюхові частки слабко відділені від півкуль. 

Середній мозок порівняно малий. Проміжний мозок дещо 

прикритий попередніми відділами. Він містить зверху епіфіз, а 

знизу – розташовані зорова хіазма, лійка і гіпофіз (рис. 1.10).  

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Головний мозок 

амфібії: 1 – довгастий 

мозок, 2 – півкулі, 3 – 

мозочок, 4 – тектум, 5 – 

епіфіз, 6 – нюхова 

цибулина, 7 – нюхові 

частки, 8 – нюховий тракт, 

9 – гіпофіз (за Kardong, 

2012) 

 

Мозочок дуже малий, а в деяких хвостатих амфібій (у протеїв) 
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практично непомітний. Слабкий розвиток даної частини головного 

мозку пов'язаний з дуже одноманітними, нескладними рухами 

земноводних. Довгастий мозок добре виражений. Від головного 

мозку відходять десять пар головних нервів (I–X). 

Спинномозкові нерви у хвостатих і безхвостих утворюють 

плечове і поперекове плетива. Добре розвинена вегетативна 

нервова система, яка представлена нервовими стовбурами, 

розташованими з боків хребта. 

Органи нюху. В амфібій зовнішні ніздрі продовжуються у 

видовжений мішок, який відкривається внутрішньою ніздрею – 

хоаною в покрівлі ротоглоткової порожнини. Поверхня нюхового 

мішка, яка у земноводних слугує, головним чином, для проведення 

повітря при диханні, гладенька і частково вислана звичайним, а не 

чутливим епітелієм. У личинок нюховий епітелій представлений, як 

і в риб, радіальними складками. У дорослих амфібій в нюхових 

капсулах з’являються скостеніння – нюхові раковини, а епітелій 

набуває вигляду закручених виростів. У безногих наявні своєрідні 

чутливі щупальця, які висуваються з ніздрів. 

Порожнина нюхового мішка амфібій поділена на дві частини: 

внутрішню, власне нюхову, що вистелена нюховим епітелієм, і 

зовнішню – респіраторну, вистелену покривним епітелієм. Вперше 

намічається відокремлення від нюхової капсули спеціалізованої 

ділянки нюхового епітелію – якобсонова (вомероназального) 

органа. У хвостатих цей орган виражений слабо, проте в інших він 

формує сліпий мішок, що відкривається в носову порожнину. 

Якобсонів орган інформує про запах їжі, що знаходиться в роті. 

Органи зору. Шар щільної сполучної тканини або хряща утворює 

зовнішню оболонку ока – склеру. На передній поверхні ока склера 

переходить у тонку прозору рогівку, вкриту прозорим епітелієм. 

Форма рогівки є опуклою. Разом з кришталиком рогівка бере участь 

в заломлюванні потоку світла, яке надходить в око. Зсередини до 

склери прилягає судинна оболонка, щільно забезпечена 

кровоносними судинами. Нижче розташована темна пігментна 

оболонка.  

На межі між склерою і рогівкою краї обох оболонок утворюють 

кільцеву складку – райдужку, яка обмежує отвір – зіницю. Останній 

може розширюватися або звужуватися, завдяки наявності в 

райдужці радіальних і кільцевих м’язових волокон.  

Позаду райдужки утворюється кільцевої валик – війкове тіло, яке 

являє собою скупчення м’язових волокон, прикріплених до 
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оболонки кришталика. Внутрішній шар стінки ока – сітківка – 

щільно прилягає до пігментної оболонки. Остання складається із 

світлочутливих, нервових та опорних клітин. До пігментного шару 

прилягає шар фоторецепторів, зовнішні членики яких мають вигляд 

паличок або колбочок і містять світлочутливий пігмент. У місці 

виходу зорового нерва світлочутливий шар сітківки редукується, цю 

ділянку називають сліпою плямою. У центрі сітківки зазвичай 

розташовується область підвищеної оптичної чутливості – жовта 

пляма; в її центрі часто є ямка, де щільність фоторецепторів і 

нервових клітин збільшена. Внутрішня порожнина очного яблука 

заповнена склоподібним тілом. Акомодація в амфібій досягається 

переміщенням кришталика в середині очного яблука, що 

обумовлені роботою м’яза війкового тіла.  

В амфібій очі прикриті повіками. Їх функція полягає в захисті 

рогівки від висихання, а також від попадання чужорідних часточок 

і пилу. Як правило сильніше розвинена нижня повіка. Наявна також 

третя повіка – мигальна перетинка, яка прикриває око спереду 

назад. Слізні залози розташовані в передньому куті ока. Їх рідкий 

секрет змочує і промиває рогівку. У передньому куті ока 

знаходиться гардерова залоза, яка секретує маслянисту рідину для 

змочування передньої поверхні очного яблука. 

Очі безногих земноводних вкриті шаром шкіри, через що вони 

можуть розрізняти лише світло і темряву. Сприйняття 

навколишнього світу відбувається головним чином за допомогою 

нюху і двох чутливих органів, розташованих між носом і очима. 

Вібрації субстрату також мають певне значення у разі орієнтації. 

Прозорість води нерідко недостатня для амфібій, тому у них 

виробилась далекозорість (на відміну від риб). Амфібії, як правило, 

не сприймають нерухомі об'єкти. Це зумовило живлення лише 

рухливими, живими тваринами. Очі розташовані так, що кожне із 

них розглядає окремий предмет. Конкретного предмета обома 

очима амфібії, скоріше за все, не сприймають. У деяких безхвостих 

амфібій на рівні проміжного мозку, на шкірі або під нею є 

світлочутлива пляма. Таке непарне око сприймає рівень 

освітленості, а не образ предмета. 

Органи рівноваги і слуху. Через первинноводність хребетних 

тварин, утворенню органу слуху, тобто органу сприймаючого 

звукові подразники, передувала стадія, коли головною функцією 

відповідних структур було відчуття рівноваги. У всіх хребетних ця 

первинна функція вуха залишається майже незмінною. Функція 
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слуху з’явилася пізніше, з виходом хребетних на суходіл і 

поступово вдосконалювалася в еволюційному ряду хребетних.  

У вестибулярному апараті наявні три півколові канали. Вони 

лежать у трьох взаємно перпендикулярних площинах у 

відповідності з трьома просторовими вимірами. Часто обидва 

вертикальні канали починаються від верхньої сторони овального 

мішечка спільною ніжкою. Кожний із півколових каналів має на 

одному із своїх кінців розширення, яке називається ампула, в кожній 

із ампул є чутливий гребінь.  

Земноводні сприймають звуки всією поверхнею тіла, оскільки 

позбавлені зовнішнього вуха. Органами, що сприймають коливання 

середовища, у риб і личинок земноводних є внутрішнє вухо, бічна 

лінія та клітини шкірного аналізатора. Слухову функцію у 

внутрішньому вусі виконують окремі волоскові клітини круглого 

мішечка і лагени – рецептори тиску. Вони вловлюють звуки, 

віддалені на великі відстані, а бічна лінія вловлює звуки поблизу їх 

джерела. Інтенсивні звуки може сприймати також шкірний 

аналізатор. 

В умовах наземного середовища характеристики звукопередачі 

інші, ніж у воді. Швидкість поширення звукової хвилі в повітрі 

менше, звуки швидко розсіюються і загасають. У повітряному 

середовищі механічні звуки, які поширені серед риб, стають 

малоефективними. Тому системи сприйняття і створення звуків в 

амфібій і всіх наземних хребетних суттєво змінюються. 

Рецепторний апарат внутрішнього вуха амфібій 

характеризується появою так званих сосочків. Між овальним і 

круглим мішечками розташовується амфібійний сосочок – 

новоутворення земноводних, відсутнє в інших наземних хребетних. 

За його участю тварини сприймають звуки в досить вузькому 

діапазоні: 200–940 Гц. Вважають, що амфібійний сосочок також 

бере участь у системі водного сприйняття звуків. Інший сосочок – 

базилярний – розташовується в круглому мішечку поблизу лагени. 

Він сприймає звуки в діапазоні 3–4 Гц – 1 кГц. Передача звуків на 

рецепторний апарат внутрішнього вуха здійснюється в амфібій 

двома шляхами: водним (через лімфатичні мішки, венозну систему 

та ендолімфу внутрішнього вуха) і повітряним (через середнє вухо). 

Середнє вухо є характерним утворенням наземних хребетних і 

вперше з'являється в амфібій. Воно забезпечене барабанною 

перетинкою і різною кількістю слухових кісточок. На середнє вухо 

перетворюються IV зяброва щілина – бризкальце і верхній елемент 
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під’язикової дуги – підвісок (гіомандібуляре). Зовні порожнина 

середнього вуха обмежена тонкою мембраною – барабанною 

перетинкою. Остання утворена листком сполучної тканини і 

прикрита з поверхні шкірою. Через широкий отвір або через 

євстахієву трубу ця порожнина з’єднується з глоткою. 

Гіомандібуляре втрачає роль підвіска щелеп і перетворюється на 

стремінце. Розширений у вигляді підошви кінець стремінця 

впирається в овальне вікно внутрішнього вуха і передає коливання 

барабанної перетинки на систему: перилімфатична протока – 

базилярна мембрана – лагена. 

У безногих і хвостатих земноводних барабанна перетинка і 

барабанна порожнина відсутні, проте слухова кісточка добре 

розвинена. Редукція середнього вуха у цих груп, ймовірно, є 

вторинним явищем. 

Бічна лінія. Еволюційне значення системи органів бічної лінії 

полягає у тому, що вона дала початок іншим сенсорним органам, 

зокрема органам слуху і рівноваги. Ця сейсмосенсорна система 

притаманна первинноводним хребетним, личинкам земноводних, 

амфібіям, які постійно живуть у воді. 

В онтогенезі бічна лінія закладається в ділянці ектодерми 

зародка, розташованій поблизу нервової пластинки. Тут 

утворюються потовщені ділянки, так звані чутливі горбки. Кожна 

така ділянка несе клітини двох типів: опорні – довгі циліндричні, що 

йдуть від поверхні до основи, і сенсорні – клітини грушоподібної 

форми. Вони займають центральне положення в ділянці, але не 

доходять до її основи. Сенсорні клітини на вільному кінці мають 

щіточку волосків, а біля основи обплетені нервами. Скупчення 

чутливих клітин мають назву невромастів. Невромасти за будовою 

нагадують смакові цибулини. Їх волоски зверху вкриті масою 

драглистої субстанції, яку секретують клітини невромастів; 

утворюється так звана купула. Купули вільних невромастів мають 

видовжену циліндричну форму і виступають назовні у воду. 

Органи бічної лінії являють собою шкірні канали, розташовані з 

боків тіла, а також на голові тварини. У земноводних вони лежать 

на поверхні шкіри або занурюються в неглибокі ямки. У сучасних 

земноводних невромасти розміщуються в шкірі ізольовано, але 

лінійно. Ці органи сприймають легкі рухи і коливання води високої 

частоти, в основному поблизу джерела коливань. Інформація, що 

надходить від бічної лінії, допомагає тварині в орієнтації, пошуку 

їжу, уникненні перешкод, запобіганні хижаків та ін. Серед амфібій 
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бічна лінія властива личинкам безхвостих і хвостатих, які мешкають 

у водному середовищі, а також небагатьом видам дорослих 

хвостатих. У більшості безхвостих після метаморфозу бічна лінія 

втрачається. 

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Шмидт-Ниельсен, 1982, 1987; 

Булахов, 1987; Гуртовой и др., 1988; Матвеев, Дзержинский, 1988; 

Ромер, Парсонс, 1992; Эккерт и др., 1992; Пішак та ін., 1998; 

Приходська та ін., 2002; Дзержинский, 2005; Ковтун и др., 2005; 

Константинов, Шаталова, 2005; Батрахогерпетологія, 2010; 

Андреева и др., 2012; Дзержинский и др., 2013; Мякушко, 2019; 

Серебряков та ін., 2020; Arnold, Burton, 1979; Caldwell, 1999; Liem et 

al., 2001; Miller, Harley, 2001; Grzimek's Animal …, 2003; Exbrayat, 

2006; Kentwood, 2007; Rastogi, 2007; Hickman et al., 2012; Kardong, 

2012; Laurin, 2010; Linzey, 2012; Clack, 2013; Vitt, Caldwell, 2014; 

Trakulsrichai et al., 2020. 

 

 

Запитання для самоконтролю 
 

1. Охарактеризуйте специфіку покривів земноводних. 

2. Чим пояснюється втрата твердих захисних шкірних 

утворень в амфібій? 

3. Назвіть відмінності скелетної системи амфібій у зв'язку з 

виходом на суходіл.  

4. Охарактеризуйте будову осьового скелета земноводних.  

5. Чим обумовлене полегшення черепа амфібій? 

6. Які елементи черепа амфібій є похідними зябрових дуг? 

7. Охарактеризуйте будову гомодинамної кінцівки тетрапод. 

8. Які перебудови кінцівок обумовлені наземною локомоцією 

шляхом стрибання? 

9. Охарактеризуйте елементи будови, які пов'язані з 

ротоглотковою порожниною. 

10. Охарактеризуйте будову кишкового тракту амфібій. 

11. Охарактеризуйте морфологічні відмінності пуголовка від 

дорослої тварини. 

12. Як утворюються дихальні шляхи і легені земноводних? 

13. У чому полягає множинність органів дихання амфібій? 

14. Яке значення має шкірне дихання в амфібій? 
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15. Опишіть механізм гулярного дихання земноводних. 

16. Як здійснюється перерозподіл крові з різною концентрацією 

кисню у серці жаби? 

17. Які кровоносні судини вперше з’являються в амфібій? 

18. Які органи забезпечують кровотворення? 

19. Де в організмі амфібій наявні ворітні системи? 

20. У чому полягають функції лімфатичної системи? 

21. Охарактеризуйте будову видільної системи амфібій. 

22. Як утворюється і функціонує сечовий міхур земноводних? 

23. Що є кінцевим продуктом азотистого метаболізму в 

амфібій? 

24. Хто із земноводних має копулятивний орган?  

25. У чому полягає функція жирових тіл? 

26. Надайте характеристику репродуктивної системи самок і 

самців амфібій. 

27. У чому полягають зміни головного мозку амфібій, порівняно 

з рибами? 

28. Охарактеризуйте будову ока земноводних. 

29. Як здійснюється процес акомодації в амфібій? 

30. Які перебудови слухового рецептору пов'язані з виходом на 

суходіл? 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМФІБІЙ  
 

Морфологічні та фізіологічні особливості (холодно-

кровність, відсутність твердих захисних елементів у покривах і 

багато інших рис) обумовлюють максимальне видове 

різноманіття амфібій у вологих тропіках і субтропіках. Із 

просуванням на північ чи південь від тропіків, а також у 

гірських районах, кількість видів земноводних помітно меншає. 

Майже відсутні амфібії у приполярних широтах і пустелях. 

Лише окремі види іноді мешкають за Полярним колом – 

сибірський кутозуб (Hynobius keyserlingi), трав'яна (Rana 

temporaria) та сибірська жаби (Rana cruenta). 

Пріоритетними факторами для амфібій є температура і 

вологість. Найсприятливіші умови для існування земноводних 

формуються у вологих тропічних лісах, заплавних біотопах, 

різних типах озер. Аридні екосистеми та приполярні області є 

найменш сприятливими для існування земноводних,  хоча деякі 

види пристосовані і до таких місцемешкань. Ці тварини також 

вимогливі до солоності водних екосистем. Вони майже 

винятково прісноводні й у солоних водах не оселяються. Лише 

незначна кількість видів може жити у водоймах із солоністю до 

10 ‰. 

Життєві форми та екологічні групи. Земноводні населяють 

різноманітні екосистеми усіх континентів, крім Антарктиди. Їх 

адаптації до конкретних умов обумовлюють значне екологічне 

різноманіття і формують низку життєвих форм. Як правило, 

виділяють наступні життєві форми: водні, наземні (наземно-

поверхневі, напівводні), деревні, підземні (риючі) амфібії.  

Відносно невелика кількість видів веде повністю водний 

спосіб життя і практично ніколи не з'являється на суходолі. 

Найчастіше вони є представниками ряду Хвостаті. Їх гладенька 

шкіра майже повністю забезпечує реалізацію функції дихання, 

також у багатьох наявні внутрішні і зовнішні зябра. Легені 

можуть зберігатися, час від часу такі тварини піднімаються до 

поверхні води та заковтують повітря (сирени, протеї). В інших 

випадках легені повністю редукуються, а газообмін 

відбувається через шкіру або слизову оболонку ротоглотки 

(когтистий тритон Onychodactylus fischeri, деякі безлегеневі 

саламандри, черв'яга Айзельта Atretochoana eiselti). Дуже часто 



45 

 

водні форми мають видовжене тіло, довгий хвіст з добре 

розвиненим гребнем. Кінцівки ж, навпаки, розвинені слабко. У 

мешканців підземних водойм, наприклад, у протея, зникають 

пігменти у покривах і редукуються очі. 

Відносно небагато видів безхвостих також живуть виключно у 

воді, наприклад африканські шпоркові жаби (Xenopus), волохата 

жаба (Trichobatrachus robustus), більшість південноамериканських 

піп (Pipa). 

Більшість амфібій веде напівводний спосіб життя (з рівним 

успіхом їх можна називати наземними). Розмножуються та 

розвиваються вони у воді, також деякі з них навіть зимують у 

водоймах. Бурі жаби, ропухи, саламандри після розмноження 

виходять на суходіл й ведуть наземний спосіб життя. Більшість 

тритонів, зелені жаби зберігають зв'язок із водоймами й після 

розмноження. 

Запропоновано групу наземно-поверхневих земноводних 

поділяти за біотопами перебування або способом життя на 

екологічні підгрупи – мешканців гігрофільних і ксерофільних 

угруповань. До першої підгрупи відносяться амфібії, які 

мешкають недалеко від водойм або у місцях з високою 

вологістю повітря, на порівняно зволожених ґрунтах (вологих і 

сирих) із розвиненим трав’яним покривом і наявністю потужної 

підстилки. У водоймах вони зустрічаються зрідка і пов’язані з 

ними лише у період розмноження. Із видів, поширених  в 

Україні, до першої групи відносять гостроморду та трав’яну 

жаб, тритонів і саламандр. До другої підгрупи відносять 

мешканців аридних екосистем – ропух зелених, австралійських 

циклорам, які живуть навіть у пустелях. Фізіологічні адаптації 

можуть бути доволі глибокими і призводити, наприклад, до 

зміни кінцевого продукту азотистого метаболізму. Так, для 

економії води деякі види веслоногів (Rhacophoridae), що 

мешкають у посушливих районах Африки і Південної Америки, 

накопичують сечову кислоту, а весь надлишок натрію, калію і 

80% азоту у вигляді солей сечової кислоти виводить з організму 

практично у сухому вигляді. Це дозволяє їм у посушливий сезон 

зберігати активність, задовольняючись лише тією кількістю 

води, яка міститься в організмі комах, на яких вони полюють. 

Мешканці аридних біотопів часто закопуються у ґрунт, тому їх 

можна одночасно віднести і до підземних форм. 

Деревних амфібій також можна розглядати як своєрідну 



46 

 

підгрупу наземних. Більшу частину свого життя вони проводять 

у кронах дерев або чагарників. У зв'язку з цим у них з’явився 

відповідний комплекс адаптацій. На дистальних фалангах 

пальців утворилися присмоктувальні розширення, багаті на 

слизові залози, що виділяють клейку речовину. У деяких 

тропічних видів така речовина виділяється й на ділянках черева. 

Філомедузи (Phyllomedusa), африканські хапальні жаби мають 

подовжені пальці, здатні охоплювати гілки та міцно їх 

утримувати. В африканських жаб Chiromantis спеціалізація лап 

ще більша: два внутрішніх пальця у них протиставлені іншим, 

утворюючи свого роду клешні. Проте ступінь пристосування до 

деревного способу життя може бути різною. Райки (Hyla) лазять 

по деревах за допомогою великих округлих розширень, 

розташованих на кінцях пальців і багатих залозами з клейкий 

секретом. Для розмноження переміщуються до водойм. Інші 

види, які є переважно жителями вологих тропічних лісів, на 

деревах можуть й розмножуватися, відкладаючи яйця у дупла 

або на великі листки, де збирається вода. 

Деякі деревні земноводні набули здатності до планерування, 

завдяки довгим пальцям і розвиненим між ними шкірним 

перетинкам (яванська літаюча жаба (Rhacophorus reinwardtii) з 

родини Веслоногих (Rhacophoridae).  Перед стрибком жаби 

роздувають тіло, а відірвавшись від субстрату, розставляють 

кінцівки і якнайширше розчепірюють пальці. У  деяких видів 

площа розтягнутої перетинки може досягати 20 кв. см. Яванська 

літаюча жаба здатна планерувати із втратою висоти на відстань 

до 12 м. 

Наявні серед амфібій і підземні форми. Багато земноводних 

використовують ґрунт для тимчасового перебування, 

переховуючись у денні спекотні години та сезони. Дуже різко 

з’являються на поверхні безногі земноводні, перебуваючи 

майже постійно у товщі ґрунту або підстилки. Це доволі 

спеціалізована група тварин, які пересуваються у ґрунті шляхом 

змієподібних згинань тіла. Необхідність розсувати ґрунт 

обумовила появу зміцненого черепа і загостреної форми голови. 

Підземний спосіб життя накладає відбиток і на органи чуття. 

Черв’яги мають зачаткові очі, приховані під шкірою та навіть 

під кістками, їх сітківка містить лише редуковані зорові палички 

без колбочок; барабанна перетинка відсутня.  

Місцевий вид – жаба земляна, або часничниця (Pelobates 
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fuscus), яка зустрічається в усіх ландшафтних зонах України, 

крім гірських районів Карпат, вдень закопується у ґрунт на 

глибину до 1 м. Високий і довгий внутрішній п’ятковий горбок 

на стопах цієї тварини збільшує копальну поверхню. Жаба-

черепаха (Myobatrachus gouldii), яка мешкає у західній 

Австралії, має маленьку загострену голову і короткі, але 

потужні передні кінцівки, завдяки яким закопується головою 

вперед. Жаба-водоніс крапчаста (Pyxicephalus adspersus) 

періоди спекотного літнього сезону перебуває у ґрунті, 

знаходячись всередині специфічного кокону, який утворюється 

у результаті підсихання шкірного слизу. У такому заціпенілому 

стані жаба може перебувати більше півроку, чекаючи сезону 

дощів. 

Корисну класифікацію екологічних груп для амфібій 

колишнього СРСР запропонував С. Л. Кузьмін (2012). За умов 

певної адаптації і розширення, її можна застосовувати до більш 

широкого кола видів. Проте, як і будь-яка класифікація вона є 

відносною – більшість видів не можуть бути чітко віднесені до 

певної групи, вони займають проміжне положення. 

Запропоновано виділяти наступні групи. 

Щодо висоти над рівнем моря розрізняють види рівнинні і 

гірські, з численними формами, які населяють широкий діапазон 

висот. Окремі гірські види спеціалізовані за біотопом (жабозуб 

алатауський (Ranodon sibiricus), саламандра кавказька 

(Mertensiella caucasica), інші – ні (тритон карпатський 

(Lissotriton montandoni), жаба довгонога (Rana macrocnemis). 

Рівнинні види, як правило, є політопними, хоча й розрізняються 

за різноманітністю заселених біотопів. 

Критерієм інших груп є тип водойм, які використовуються 

для розмноження, личинкового та ембріонального розвитку: 

лімнофільні («ставковий тип») і реофільні («струмковий тип»). 

Перша група є численнішою (близько 90 % видів), ніж інша, яка 

включає в основному гірських ендеміків: R. sibiricus і M. 

caucasica. Інші гірські ендеміки (ропуха Эйхвальда Bufo 

eichwaldi), а також широко розповсюджені види (жаба озерна P. 

ridibundus), використовують як проточні, так і стоячі води для 

розмноження і розвитку. Багато лімнофілів іноді 

використовують заплави струмків і річок для відкладання ікри, 

наприклад (саламандрелли Salamandrella, тритон гірський, або 

альпійський (Ichthyosaura alpestris), жаба трав'яна (Rana 
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temporaria). Деякі з них (наприклад, саламандрелли S. tridactyla) 

іноді розмножуються у гірських струмках, де співіснують зі 

справжніми реофілами. 

Личинки лімнофільних і реофільних амфібій відрізняються 

морфологічно. Лімнофільні хвостаті мають більш високі 

плавцеві складки, довгі зяброві гілки, характеризуються 

міцнішою статурою. Вони живуть в основному на дні і серед 

водної рослинності. У деяких видів формуються личинкові 

адаптації до переважно пелагічного способу життя до 

метаморфозу. Пелагічні личинки безхвостих (Bombina, Hyla) і 

хвостатих земноводних (Triturus) мають більш високі плавцеві 

складки. На підставі таких відмінностей були запропоновані 

терміни «ставкові личинки», «лімнофільні струмкові личинки» 

і «реофільні струмкові личинки». 

 За способом життя особин після метаморфозу поза сезоном 

розмноження розрізняють сухопутні і напівводні види. Перша 

група представлена більшістю земноводних, інша – більшістю 

реофільних хвостатих (R. sibiricus, M. caucasica) і деякими 

безхвостими (Bombina spp., Pelophylax spp.). У сухих південних 

регіонах деякі типово суходільні види часто ведуть напівводний 

спосіб життя (B. viridis, Rana spp.). Останні нерідко так ведуть 

себе у високих широтах (зона тундри). Наприклад, жаба 

трав’яна на північній межі ареалу (Полярний Урал) тримається 

у воді навіть пізнім літом. 

Тип рослинності місць мешкання обумовлює виділення груп 

лісових амфібій та видів відкритих просторів. Цей поділ є дуже 

умовним, тому що «типово лісові» види (R. temporaria, ропуха 

звичайна B. bufo) широко використовують відкриті простори, 

прилеглі до лісів, або такі, що залишилися на місці колишніх 

лісів. Певна кількість видів живе переважно на відкритих місцях 

(часничниця сирійська (Pelobates syriacus), ропуха очеретяна 

(Epidalea calamita). В обидві екологічні групи можуть бути 

включені часничниця звичайна P. fuscus і жаба озерна P. 

ridibundus. Інші види пов'язані з лісами, але можуть 

використовувати відкриті або межові біотопи (галявини та 

узлісся). 

Локомоція. Із середовищем мешкання пов'язані способи 

переміщення у просторі. По суті, кожному ряду сучасних 

земноводних притаманний певний спосіб локомоції, який 

відповідає умовам існування та організації представників 
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даного таксону. Безногим, які пристосувались до підземного, 

риючого способу життя, властивий змієподібний 

(червоподібний) характер руху. Просуваючись вперед, вони 

вигинають тіло і прокладають шлях головою. На поверхні 

субстрату та у випадках, коли вони потрапляють у воду, безногі 

рухаються подібно до змій, але зазвичай дуже повільно . 

Способу пересування відповідають такі адаптації безногих, як 

відсутність кінцівок та їх поясів, видовжене тіло, міцна 

конструкція черепа, що на відміну від черепа решти сучасних 

представників, є суцільною кістковою коробкою. 

Хвостатим земноводним властивий дуже давній спосіб руху, 

який, ймовірно, використовували ще стегоцефали: тварина по 

черзі переставляє лапи (праву передню і ліву задню, ліву 

передню і праву задню), вигинаючи тіло то в один, то в інший 

бік, причому черево волочиться по субстрату. Правда, деякі 

види з краще розвиненими кінцівками здатні бігати подібно до 

ящірок, а інші навіть лазити по деревах. Плавають хвостаті за 

допомогою хвилястих або гвинтоподібних рухів хвоста, 

витягнувши кінцівки вздовж тулуба. Деяким представникам, 

наприклад, амфіумам, які мають дуже видовжене тіло і 

редуковані кінцівки, властивий вугроподібний спосіб 

пересування як у воді, так і на суходолі. Необхідно зазначити, 

що амфібії плавають в основному не на поверхні води, а у її 

товщі. 

Основним спосіб пересування безхвостих є стрибання, що 

відбувається у результаті різкого випрямлення відразу обох 

дуже видовжених задніх кінцівок. У разі плавання безхвості 

земноводні роблять схожі рухи, енергійно відштовхуючись 

задніми лапами, пальці яких зазвичай сполучені більш або менш 

розвиненою плавальною перетинкою. Порівняно небагато 

наземних форм з відносно короткими задніми кінцівками, 

наприклад, ропуха очеретяна (Bufo calamita або Epidalea 

calamita), не стрибають, а ходять чи бігають, переставляючи 

лапи по черзі; плаваючи, вони загрібають лапами також 

почергово. 

Біологічні цикли та активність. Циклічні прояви у 

життєдіяльності амфібій обумовлені типом місцемешкань, 

екологічною формою та зміною сезонів. Для цих тварин 

характерна як добова, так і сезонна циклічність, зміна періодів  

спокою та активності і реалізації різних функцій.  
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Добова циклічність неоднакова у різних екологічних форм. 

Водні види, як правило, є денними тваринами, а наземні – 

сутінковими або нічними. У дощову погоду вони можуть 

виходити зі своїх денних схованок також у денні години. У 

напівводних земноводних добова активність в основному 

залежить від ступеня насиченості їжею.  

Незважаючи на численні прояви видової специфіки, часто 

наявна схожість рис активності принаймні у широтних межах. 

Після періоду розмноження багато видів активні переважно у 

вечірні та ранкові сутінки, у сезон розмноження зростає роль 

денної активності. Багато видів (Lissotriton vulgaris, Triturus 

cristatus, Bufotes viridis та ін.) активні вдень на початку сезону 

розмноження, коли вода ще холодна. У міру прогрівання води їх 

активність поступово зміщується і до кінця періоду 

розмноження переходить в сутінкову. Деякі напівводні види, що 

розмножуються пізніше (Bombina, Pelophylax), активні вдень і у 

сутінки протягом усього сезону активності. Личинки хвостатих 

амфібій активні зазвичай в ранкові і вечірні години, упродовж 

доби навіть змінюється їх просторовий розподіл. Ключовим 

фактором може бути освітленість, що визначає добову 

активність їх живлення. Пуголовки безхвостих вночі не активні. 

У період метаморфозу денна активність змінюється на 

переважно нічну. 

За межами сезону розмноження активність варіює залежно 

від вологості, температури, світла і забезпеченості їжею. 

Незважаючи на деяку циклічність, добова активність 

земноводних є поліфазною. Іноді тритони, ропухи і жаби 

бувають активні на поверхні землі навіть під прямими 

сонячними променями при відносно високій температурі.  

Період активності зазвичай триває від початку танення 

льодового покриву і триває до перших морозів. Його тривалість 

варіює залежно від географічного положення та особливостей 

виду. Так довга зимівля (до 9 міс.) може відбуватися у північній 

тайзі і тундрі Сибіру. На півдні України, у Середній Азії і 

передгір'ях Кавказу деякі особини бувають активні цілий рік або 

виходять з зимівлі у теплі дні. Схожі випадки можуть 

спостерігатися в антропогенних ландшафтах (жаба озерна буває 

активною всю зиму у водоймах-охолоджувачах електростанцій). 

Діапазон термінів зимівлі тим більший, чим більше 

простягання ареалу у широтному напрямку. В Україні зимівля 
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жаби гостромордої (R. arvalis) зазвичай завершується у березні, 

а на Полярному Уралі – у червні. Тривалість зимівлі зростає 

також з підвищенням висоти над рівнем моря. Наприклад, 

ропуха зелена (Bufotes viridis) на різних висотах Кавказу 

розмножується з березня по липень включно. Можливо це 

пов'язано з подовженням періоду розмноження в умовах 

високогір'я. 

Статевозрілі земноводні (зазвичай самці) залишають зимівлі 

раніше, за ними слідують самки і молодняк. Місця зимівель 

можуть бути віддаленими від тих біотопів, де мешкають 

тварини перед зимівлею. Наприклад, жаби трав’яна і 

гостроморда у середній смузі Росії населяють одні біотопи 

(тобто є синтопічними), але перша частіше зимує у проточній 

воді, інша – на суходолі. На суші нерідко зимують зелені жаби 

(Pelophylax), іноді це спостерігається навіть у посушливих 

регіонах. Кількість місць, придатних для зимівлі, часто буває 

невеликою. Тому подібні місця можуть використовуватися 

кількома видами і у таких випадках там збирається багато 

особин. У ряду видів зимують личинки. 

У тропічному поясі з його відносно постійною температурою 

та вологістю немає чіткої сезонної та добової циклічності. У 

зоні тропічних саван і пустель з постійною високою 

температурою та періодами опадів активність земноводних 

може виявлятися лише у вологі періоди. У період посухи 

тварини впадають у літню сплячку, зариваючись на значну 

глибину у ґрунт, перед цим запасаючись у лімфатичних 

порожнинах водою.  

Тип сховищ, де зимують амфібії, надзвичайно різноманітний. 

Місцеві види зелених жаб і трав’яна жаба зимують, як правило, 

на дні водойм. Ропухи, часничниці, гостроморді жаби та 

тритони роблять це у наземному середовищі, використовуючи 

нори гризунів, природні порожнини під коренями дерев, 

антропогенні споруди (погреби, підвали).  

Сезонні зміни умов життя відбиваються на морфологічній 

організації тварин. Так, у тритонів шкіра тонка, густо зволожена 

виділеннями залоз лише у період водного існування. За життя 

на суші вона стає товстою і грубою, що, безсумнівно, носить 

пристосувальний характер до позаводного існування. 

Одночасно змінюється і зовнішній вигляд тварини. У 

звичайного тритона зовсім зникає бахромчастий гребінь, у 



52 

 

гребінчастого тритона він помітно зменшується. Встановлено, 

що розросла у період водного існування шкіряста облямівка на 

спині і хвості, є місцем найбільшого розгалуження кровоносних 

судин і сприяє шкірному диханню. 

Живлення. У дорослому стані амфібії є хижаками, рослинна 

їжа становить незначну і часто випадкову частку їх раціону. 

Безхвості земноводні на личинковій стадії споживають рослинні 

об’єкти (фітопланктон, фітобентос, обростання підводних 

частин рослин, а також детрит). Личинки хвостатих, подібно до 

дорослих, споживають дрібних безхребетних тварин. 

Кормовими об’єктами переважної більшості амфібій є різні 

безхребетні: черви, молюски, багатоніжки, ракоподібні, 

павукоподібні і найчастіше комахи. Крупні представники здатні 

нападати на хребетних, переважно на інших земноводних та 

риб, рідше на плазунів, а іноді й на пташенят водоплавних 

птахів, дрібних гризунів. Великі розміри деяких видів 

рогаткових (Ceratophryidae), поширених у Південній Америці, 

дають їм можливість проковтувати молодих курчат, мишей, 

пацюків. Північноамериканська жаба-бик, або велика зелена 

жаба (Lithobates catesbeianus) легко захоплює рибу, 

земноводних, змій, курчат або каченят. У раціоні різних видів 

велетенських саламандр (Andrias) найбільшу частку складає 

досить крупна риба. Безногі земноводні живляться земляними 

червами та мурахами, у гніздах яких вони можуть навіть 

оселятися. 

Існує значна залежність складу раціону від концентрації 

кормових об'єктів у середовищі. Проте така залежність часто 

нестійка, що пов’язано із селективністю живлення. Останнє 

виявляється у тому, що певна здобич у трофічному спектрі 

становить іншу частку, ніж у навколишньому середовищі. 

Вибірковість посилюється полюванням у місцях скупчень їжі, 

особливостями активності, просторового розподілу, здатністю 

переслідувати здобич.  

Крупні кормові об'єкти (зрозуміло, до певної розмірної межі) 

та об'єкти, схожі за своєю формою із здобиччю, яка регулярно 

споживається, зазвичай є найефективнішими трофічними 

стимулами. Жаби часто ігнорують дрібних, але численних у 

середовищі листоїдів (Chrysomelidae), цикад (Cicadidae) і 

деяких двокрилих (Diptera). 

Хоча у живленні земноводних наявна вибірковість, як 
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правило, у них немає трофічної спеціалізації, яка б передбачала 

живлення здобиччю одного типу, що обумовлене наявністю 

спеціальних морфофізіологічних адаптацій. Загалом вузька 

стенофагія у земноводних є дуже рідкісним явищем. Як приклад 

трофічної спеціалізації можна навести вузькорота 

мозамбікського (Breviceps mossambicus), який живиться 

термітами і має ряд пристосувань, характерних для мурахоїдних 

тварин: вузький рот, довгий тонкий язик, великий шлунок. 

Найчастіше ж раціон амфібії визначається тим, яку здобич  

легше і у більшій кількості можна знайти. 

Вікові зміни живлення земноводних узгоджуються з їх 

морфофізіологічними перебудовами. Зміни можна розділити на 

кілька великих періодів: ендогенне живлення (використання 

жовтка), перехід до екзогенного живлення (у навколишньому 

середовищі), екзогенне живлення, припинення або значне 

зниження інтенсивності трофічної функції на деяких стадіях 

метаморфозу, відновлення трофіки після метаморфозу. Спектр 

кормів зазвичай розширюється у міру росту особини, це 

відбувається за рахунок споживання все більшої здобичі. У 

дорослих також має місце зміщення розмірного розподілу 

здобичі у бік великих об'єктів. 

Динаміка живлення в онтогенезі хвостатих і безхвостих 

амфібій істотно відрізняється. Екзогенне живлення личинки 

Caudata схоже на живлення дорослої тварини у зв'язку з 

поступовим розвитком травного тракту, легень та інших 

структур, характерних для стадій після метаморфозу. У період 

метаморфозу перетворення прискорюються і живлення у 

багатьох видів призупиняється на короткий час, проте не у всіх. 

У реофільних і лімнофільних саламандрелл воно не 

припиняється повністю. Метаморфічні зміни тут поступові, без 

різкої перебудови організму – такий тип перетворення, за С. 

Кузьміним (2012) називається еволютивним метаморфозом.  

Розвиток безхвостих сильно відрізняється у зв'язку із 

перебудовою організму пуголовка. Від ендогенного живлення, 

схожого з таким личинок Caudata, пуголовок безхвостих 

переходить до живлення детритом, водоростями і мертвими 

тваринами, яких шкребе роговими зубами. Травний тракт 

пуголовка сильно відрізняється від такого у жаби. Він дуже 

довгий, утворює петлі, але має одноманітну будову. 

Перетворення, яке називається метаморфічним клімаксом, 
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відбувається швидко і включає різкі зміни майже всіх органів і 

систем. Рибоподібний пуголовок зі спеціалізованими ротом і 

травним трактом перетворюється на молоде жабеня. Цей тип 

швидких і глибоких змін називається некробіотичним 

метаморфозом. Відповідно, живлення припиняється на 

середніх стадіях метаморфічного клімаксу і поновлюється 

(полюванням на сухопутних безхребетних) ще до завершення 

розробці залишку хвоста. 

Встановлено, що така схема змін живлення у разі 

метаморфозу оптимізує використання трофічних ресурсів у той 

період, коли тварини найбільше сконцентровані у вузькій 

прибережній або береговій смузі. Хвостаті у період 

метаморфозу сконцентровані менше, ніж безхвості, а час їх 

виходу на суходіл розтягнутий сильніше. Цьому відповідає 

менше зниження інтенсивності їх живлення. У більшості Anura, 

навпаки, щільність особин, у яких відбувається метаморфоз, а 

також цьоголітків є вищою, а метаморфоз відбувається майже 

синхронно. Відповідно, особини починають живитися в 

основному після виходу на суходіл, у кінці метаморфічного 

клімаксу, інтенсивність живлення їх менша. Подальша 

інтенсифікація живлення безхвостих у перші місяці після 

виходу зазвичай супроводжується розселенням особин, що 

сприяє уникненню внутрішньовидової трофічної конкуренції у 

вузькій береговій смузі. Одночасно міжвидова конкуренція 

знімається завдяки розбіжностям між піками виходу з водойми 

особин різних видів. 

Відмінності у живленні представників хвостатих і безхвостих 

полягають також у майже повному припиненні живлення деяких 

Anura у період розмноження (таке явище отримало назву 

«шлюбний піст»). Такий піст, хоча і не завжди, можна 

спостерігати у видів родів Pelobates, Bufo і Rana. Вважають, що 

це пов'язано із коротким періодом розмноження і швидким 

відкладанням ікри. Безпосередньо після ікрометання дорослі 

залишають водойми для відновлення своїх енергетичних витрат. 

З іншого боку, безхвості, які мають тривалий період 

розмноження (Bombina, Hyla, Pelophylax), а також більшість 

хвостатих, відкладають яйця порційно і затримуються у водоймі 

на тривалий час або багаторазово повертаються у неї для 

розмноження. У цих видів «шлюбний піст» зазвичай відсутній.  

У лімнофільних і реофільних хвостатих земноводних також 
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існує своя специфіка живлення. У лімнофілів ембріональний 

жовток вичерпується набагато швидше (зазвичай протягом 

кількох діб після вилуплення) і личинка переходить до 

екзогенного живлення при невеликих розмірах тіла. Її першою 

здобиччю є дрібні ракоподібні (Chydoridae, Diaptomidae). У міру 

зростання пуголовка, її трофічний спектр розширюється за 

рахунок більшого споживання великої здобичі: молюсків, 

личинок комах. У період метаморфозу живлення припиняється 

на час, менший однієї стадії розвитку, а потім відновлюється. 

Лише у найпримітивніших лімнофілів (Salamandrella) 

інтенсивність живлення знижується, але не припиняється 

протягом всього метаморфозу. Дорослі полюють у воді у період 

розмноження і майже виключно на суходолі – після нього. 

Личинки реофільних хвостатих після вилуплення мають 

великий запас ембріонального жовтка, який споживається дуже 

повільно. Личинка переходить до екзогенного живлення за 

більших розмірів тіла і починає полювати на велику здобич. На 

період метаморфозу живлення не припиняється. Особини, які 

нещодавно завершили метаморфоз, полюють на суходолі 

та(або) у воді, а дорослі – в обох середовищах. На відміну від 

лімнофілів, чітко виражена водна фаза у річному циклі дорослих 

відсутня. 

Відсутність спеціалізації у живленні часто супроводжується 

канібалізмом, який відомий серед багатьох видів земноводних. 

Найчастіше зустрічаються такі сценарії канібалізму: доросла 

особина – яйце, доросла – личинка і доросла – цьогорічки. 

Канібалізм є звичайним у жаби озерної, рідше зустрічається 

серед інших видів Pelophylax. У тритонів канібалізм 

представлений оофагією – поїданням нещодавно відкладеної 

ікри. Найчастіше вона зустрічається серед самок, які більше 

часу проводять у місцях яйцекладіння і частіше контактують з 

ікрою. Загалом інтенсивність канібалізму зростає з 

підвищенням щільності угруповань, що включають особин, які 

значно різняться за розмірами. У жаб частота канібалізму 

збільшується у період метаморфозу. Екстремальні умови, 

наприклад, посухи, спричинюють концентрацію тварин у 

невеликих водоймах, що обумовлює підвищення частоти 

канібалізму. 

Способи полювання у різних земноводних неоднакові. Безхвості, 

що мешкають у воді, найчастіше сидять нерухомо, очікуючи здобич, 
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і кидаються на все, що рухається поблизу. Наземні види активно 

відшукують здобич. Безхвості розпізнають здобич, керуючись 

майже виключно зором. Більшість хвостатих земноводних при 

розшукуванні здобичі користується також нюхом, а у виключно 

водних форм великого значення набувають сейсмосенсорні органи. 

Особливо це стосується видів, які внаслідок специфічних умов 

життя втратили зір (деякі печерні саламандри, протей). Нарешті, для 

безногих, у яких внаслідок підземного життя зір значною мірою 

редукований, провідне значення в процесі розшукування поживи 

мають органи нюху та дотику, які досягають особливого розвитку. 

Спеціальні пристосування для здобування поживи у 

земноводних трапляються не часто; в основному вони захоплюють 

здобич ротом. В окремих випадках процесу заковтування тварини 

можуть допомагати лапами (шпоркові жаби (Xenopus), жаба-голіаф 

(Conraua goliath). У рослиноїдних личинок майже всіх безхвостих є 

специфічні рогові щелепи, а поблизу – рогові зубчики, так звані 

губні зуби, якими вони обскрібають стебла та листя підводних 

рослин, обросле водоростями каміння. У деяких хвостатих (печерні 

саламандри) та безхвостих (жаби) роль ловчого органу виконує 

язик.  

На живлення земноводних дуже впливає температура 

середовища. Як і в інших холоднокровних тварин, у земноводних із 

підвищенням температури збільшується інтенсивність метаболізму, 

внаслідок чого зростає і потреба у ресурсах. В умовах зниженої 

температури амфібії здатні витримувати тривале голодування. 

Розмноження, розвиток і явища, які пов'язані з ними. 

Зовнішні відмінності між самцями і самками в амфібій виражені 

порівняно слабо. У деяких (головним чином у безхвостих) самці 

дещо дрібніші за самок. Самці бурих жаб навесні набувають 

фіолетового відтінку на спині і на горлі, а самці поширеної у нас 

гостромордої жаби на період парування набувають яскраво 

блакитного забарвлення. Яскраве плямисте забарвлення характерне 

для шлюбного вбрання тритонів. 

Статевий диморфізм може мати й морфологічний прояв. У 

представників різних статей можуть спостерігатися різні пропорції 

тіла, можуть бути різні співвідношення між окремими елементами 

будови (наприклад, між діаметрами очного яблука і барабанної 

перетинки у Ranidae). У самців гребінчастого тритона шкіряста 

фестончата облямівка на спині і на хвості розростається навесні 

особливо сильно, також у ній розвивається густа сітка кровоносних 
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судин. У самців деяких безхвостих на внутрішніх пальцях передніх 

кінцівок наявні мозолясті потовщення, що збільшуються у 

шлюбний період, коли вони допомагають самцю щільніше 

обхопити самку й міцніше її утримувати. В окремих видів шлюбні 

мозолі є також на інших частинах кінцівок. Поза періоду 

розмноження такі утворення деградують або повністю зникають. 

У багатьох амфібій морфологічні ознаки диморфізму пов'язані зі 

створенням звуків. Горловий мішок у самця жаби грає роль свого 

роду резонатора-підсилювача. Його еластичні стінки складаються 

всередині із шару слизової оболонки і шкірного покриву, що 

знаходиться у спокійному стані у складчастій формі. В організмі 

утворюється замкнена система «ротоглотка – гортань (гортанно-

трахейна камера) – легені», коливання голосових зв'язок 

відбувається, коли повітря проходити через гортань. 

Як правило, тварина має один горловий (субгуральний) мішок, 

який може роздуватися до значних розмірів (наприклад, Hyla, 

Epidalea calamita). У той же час деякі види американських деревних 

жаб мають розділений на дві частини горловий мішок, а іноді й два 

горлових (білобатних) мішки. У самців Pelophylax резонатори 

знаходяться по обидва боки від рота. 

Крім створення звуків, роздутий резонатор самця сам по собі є 

важливим оптичним стимулом. У поєднанні з характерними рухами 

задніх лап, він посилює помітність самця для конкурентів і 

потенційних статевих партнерів. Це є типовим прикладом 

полімодальності сигнальної поведінки. 

Ряд видів амфібій не мають горлових мішків, в інших резонатори 

можуть бути внутрішніми. У таких випадках «шлюбні заклики» 

менш виражені (трав'яна жаба). Найчастіше такі тварини для своїх 

шлюбних ігор і виведення потомства використовують постійно одні 

й ті самі водойми. При цьому пошуки партнерів за допомогою 

акустичних сигналів грають значно меншу роль. Внутрішні 

резонатори роздуваються у них не так сильно і є малопомітними. 

Серед амфібій різною мірою представлені три варіанти 

розмноження: живородіння, яйцеживородіння і відкладання яєць 

(яйцекладність). 

Живородіння властиве доволі обмеженому колу видів 

амфібій, частіше воно зустрічається у хвостатих, рідше – у 

безногих і небагатьох видів пустельних ропух. У разі 

живородіння розвиток яєць і личинок відбувається у 

яйцепроводах самки, де вони живляться секретом стінок 
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статевих протоків. На світ з’являються молоді особини, що 

повністю завершили метаморфоз. Живородними є європейські 

альпійські саламандри (Salamandra atra), які народжують 

одного або двох дитинчат. Африканські живородні ропухи 

(Nectophrynoides occidentalis) також народжують потомство, а 

термін їхньої своєрідної вагітності триває 9 місяців. Цілком 

сформованих дитинчат народжують поширені в Італії печерні 

саламандри (Hydromantes) і деякі безногі (водна черв’яга 

пласкохвоста (Typhlonectes compressicauda) народжує 2–6 

дитинчат). 

У випадку яйцеживородіння самки виношують яйця, що 

розвиваються у задніх відділах яйцепроводів або ж у різних 

інших частинах тіла: у шлунку, складках шкіри. Вважають, що 

ембріони при цьому не живляться (проте даний факт остаточно 

не з’ясований, можливо мінімальний трофічний зв'язок з 

материнським організмом існує). Серед яйцеживородних 

амфібій європейської фауни можна назвати плямистих 

саламандр (Salamandra salamandra). Розвиток їх яєць також 

відбувається у задній частині яйцепроводів. При цьому самки 

або народжують вже майже сформованих тварин, або ж 

відкладають у воду личинок, які там завершують метаморфоз. 

За Є. Писанцем (2007), у тварин цього виду відомий внутрішній 

канібалізм, коли у статевих каналах більші та сильніші личинки 

поїдають менших та слабкіших. Слід додати, що межа між цими 

двома типами не чітка, більш того у різних ділянках ареалу 

варіанти розмноження можуть змінюватися. Такі випадки, коли 

розвиток здійснюється у зв'язку з організмом самки (у 

виводкових сумках сумчастих квакш (Gastrotheca), у комірках 

на спині звичайної піпи (Pipa pipa), у горловому мішку 

ринодерми Дарвіна (Rhinoderma darwinii), а личинки не ведуть 

самостійного життя, також певною мірою можна вважати 

проявами живородіння або яйцеживородіння. 

Для переважної більшості амфібій властива личинкова 

стадія, розвиток якої проходить у водному середовищі. 

Відкладання ікри (яєць) відбувається у воду, там же 

здійснюється зовнішнє запліднення. Відкладання яєць у воду 

можна вважати первинною формою розмноження, 

успадкованою від риб. Дорослі тварини, як правило, пов’язані з 

водоймами під час розмноження, після його закінчення водойми 

їм потрібні лише для періодичного поповнення вологи в 
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організмі. Разом з тим серед земноводних є види, які постійно 

живуть на суходолі, а інші – у воді. 

Температура і вологість повітря є пріоритетними факторами 

середовища, що регулюють міграції до місць розмноження і час 

відкладання ікри. У наших широтах розмноження, як правило, 

починається через кілька днів (рідше тижнів) після танення 

снігу і підйому нічних температур вище нуля. Існують виражені 

географічні і висотні відмінності у термінах розмноження: на 

півночі і у високогір'ї розмноження відбувається пізніше. Крім 

того, місцеві варіації можуть виявлятися навіть в окремих 

популяціях. 

Для відкладання ікри тварини відшукують водойми, де вода 

добре прогрівається сонцем. У цей період представники 

окремих видів можуть здійснювати значні переміщення. У 

період підготовки до розмноження самці деяких видів 

закріплюють за собою певну територію. Так, самець 

жовточеревої кумки (Bombina variegata) охороняє територію 

радіусом в 0,5–0,75 м, червоночеревої (B. bombina) – 1–1,5 м. 

Сигнали про зайняту територію подаються певним звуком.  

У більшості хвостатих і безногих запліднення внутрішнє. 

Самці тритонів приклеюють до рослин або підводних предметів 

пакети-сперматофори, які самки потім захоплюють клоакою 

(відбувається внутрішнє запліднення без копуляції). Справжня 

копуляція характерна для безногих, самці яких мають 

копулятивні органи. 

Парування в амфібій відбувається по-різному, причому 

навіть представники одного і того ж виду (наприклад, плямиста 

саламандра) можуть паруватися як на суходолі, так і у воді. 

Особливістю копуляції багатьох видів безхвостих є амплексус – 

положення, при якому самець охоплює самку передніми лапами 

так, що їх клоаки знаходяться поруч, і запліднює ікру зовні в 

процесі її відкладання або безпосередньо після. Відомо декілька 

різновидів амплексусу: паховий, пахвовий, головний та інші.  

Яйця амфібій крупні і багаті на жовток. Крім тонкої 

еластичної оболонки, вони мають ще 1–2 драглисті оболонки. У 

воді вони набрякають і добре захищають зародок від механічних 

пошкоджень, хімічних впливів, а частково й від тварин, які 

поїдають яйця земноводних. Також оболонки сприяють аерації 

яєць оскільки відокремлюють їх одне від іншого і в сукупності 

створюють пухку масу, крізь яку краще проходить вода.  
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Драглисті оболонки складаються в основному із муцину, 

який гальмує ріст і розмноження бактерій, отже мають 

антибактеріальне значення. У ряді випадків вони захищають 

яйце від різких змін осмотичного тиску, а іноді є додатковим 

поживним матеріалом для зародка. У деяких земноводних, що 

будують гнізда, драглисті оболонки яєць відіграють важливу 

роль у побудові самого гнізда і створенні всередині нього 

рідкого середовища, в якому розвиваються яйця і личинки.  

Яйця можуть відкладатися поодинці, грудками, шнурами або 

інакше (наприклад, у гнізда). Грудки і шнури утворюються 

внаслідок того, що зовнішні оболонки яєць, розбухаючи, 

зливаються між собою. Іноді форма такої кладки є 

таксономічною ознакою. 

Підсумовуючи результати численних досліджень, Є. 

Писанець (2007) формулює наступні узагальнення щодо 

розмноження земноводних: а) наявність одного або кількох 

циклів розмноження упродовж року у безхвостих амфібій в 

середньоширотних регіонах, а у вологих тропіках — декількох 

циклів розмноження; б) щорічне або один раз на 2 роки 

розмноження саламандр; в) один раз на 2 роки розмноження 

черв’яг; г) існування тісного зв’язку між кількістю ікринок, що 

відкладає одна самка, і розмірами особини. 

Плодючість різних видів варіює у широкому діапазоні. У 

деяких видів плодючість зростає до певного розміру самки, 

після чого не збільшується або навіть знижується. Кладки 

хвостатих у середньому менше (від десятків до сотень яєць), ніж 

у безхвостих (від сотень до тисяч). Реофільні хвостаті, 

наприклад, яйцекладні жабозуб алатауський (Ranodon sibiricus), 

уссурійський тритон (Onychodactylus fischeri), продукують 

невеликі кладки, в яких зазвичай кілька десятків великих яєць. 

У кладках лімнофільних хвостатих зазвичай більше сотні 

дрібних яєць. Серед безхвостих розмір кладки мінімальний у 

Bombina (45–770 яєць). Кладки Bufo є найбільшими (1000–30000 

яєць). До них близькі деякі види родини Ranidae. Решта видів 

займають проміжне положення. 

У видів, які виявляють турботу про нащадків, плодючість 

обмежується кількома ікринками (кільчасті черв’яги) або 

досягає декількох десятків нащадків (ринодерма, піпові). 

Живородні африканські жаби упродовж життя розмножуються 

лише двічі, народжуючи 18–20 особин. Плодючість видів, у яких 
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відсутня турбота про нащадків, загалом є дуже високою.  

Існує зв'язок між плодючістю, смертністю і різноманітністю 

біотопів, які вид використовує для розмноження. 

Вузькоареальні, гірські, реофільні хвостаті мешкають у вологих 

біотопах і розмножуються у стабільному середовищі постійних 

холодних струмків. Вони продукують кладки мінімального 

розміру, але містять великі яйця, багаті жовтком, або 

народжують кількох сформованих личинок. Ембріональний і 

личинковий розвиток у них тривалий, метаморфоз пізній, а 

смертність на ембріональних, личинкових і більш пізніх стадіях 

– низька.  

З іншого боку, широко поширені види Bufo використовують 

найрізноманітніші водойми для розмноження – від постійних 

озер, струмків і заплав річок до ефемерних калюж. Часте 

використання водойм, які швидко пересихають, обумовлює ріст 

ембріональної і личинкової смертності. Повне пересихання 

водойми з ікрою і личинками жаб, особливо з групи Bufotes 

viridis, є звичайним явищем. Мешкання їх популяцій в аридних  

районах теж пов'язано з високою смертністю, особливо відразу 

після метаморфоза. Вона компенсується більш високою 

плодючістю ропух, які відкладають численні, але дуже дрібні 

яйця. Завдяки цьому ембріональний і личинковий розвиток 

проходить швидко, а виживання молодняку нижче внаслідок їх 

дрібних розмірів. Проте чисельність генерації на суходолі 

попервах виявляється вищою, що дає можливість повніше 

використовувати нестабільну середу з високим різноманіттям 

потенційних місць існування. По суті, такі особливості амфібій 

відображають тенденції до двох основних адаптивних стратегій: 

k-стратегії для першої групи (наприклад, гірських хвостатих) і 

r-стратегії для інших (наприклад, Bufo). 

Жовток в яйцях амфібій розподілений нерівномірно і 

сконцентрований на нижній, світлішій, частині яйця. 

Пігментована шапочка на верхньому (анімальному) полюсі 

яйця, ймовірно, є пристосуванням для захисту від шкідливої дії 

ультрафіолетових променів. Дробиться яйце повністю, проте 

нерівномірно. У подальшому шляхом вгинання вегетативної 

частини бластули утворюється гаструла. Згодом відбувається 

органогенез, зародок видовжується та збільшується у розмірах, 

закладається нервова трубка, відособлюються головний, 

тулубний і хвостовий відділи, утворюються зяброві щілини, 
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зачатки зовнішніх зябер і присоски – зародок розвивається у 

личинку, що готова до вилуплення. 

Личинки хвостатих земноводних вилуплюються більш 

сформованими і схожими на дорослу форму. У безхвостих 

личинки дуже відрізняються за формою і за будовою. Залежно 

від виду тривалість метаморфозу сильно варіює (30–90 діб). 

Личинки послідовно проходять ряд стадій розвитку (за різними 

уявленнями, існує до 60 стадій). Спочатку у пуголовка відсутні 

парні кінцівки і органом руху є хвіст, облямований добре 

розвиненим гребенем. Передні і задні кінцівки закладаються 

майже одночасно, але вони довго непомітні. Спочатку ззовні 

можна побачити задні кінцівки. Після відростання кінцівок 

личинки перестають живитися, у них редукується личинковий 

кишковий відділ, скидаються рогові щелепи, рот набуває іншої 

форми, зникають зябра, з’являються легені, перебудовуються 

очі, відбувається автолізис хвоста, змінюються покриви. Вони 

набувають загального вигляду дорослого організму та виходять 

із води, іноді ще маючи залишки хвоста. 

Узагальнення екологічних закономірностей щодо росту і 

розвитку амфібій Євразії було здійснене С. Л. Кузьміним (2007). 

Так, темпи розвитку сильно варіюють як в межах виду, так і між 

видами, залежно від висоти над рівнем моря, погоди і біотопу. 

Зазвичай середня тривалість ембріонального розвитку є 

більшою у хвостатих (10–14 діб), ніж у безхвостих (2–7 діб). 

Відмінності у максимальній тривалості розвитку є меншими 

(відповідно, 20–40 проти 3–40 діб). Суттєвіші відмінності 

спостерігаються у тривалості личинкового розвитку. У  

реофільних хвостатих він довший (зазвичай не менше 1–2 

років), ніж в інших видів (зазвичай 1–2 міс.). Серед реофілів є 

більш поширеним явищем зимівля личинок. Останні зимують 

принаймні 1–2 рази до метаморфозу. Зимівля лімнофілів є 

характернішою для південних районів Європи. Серед тритонів 

зимівля личинок поширена серед роду Triturus), але іноді 

спостерігається також у Lissotriton vulgaris. Личинки Lissotriton 

іноді здатні розмножуватися. 

Також відома зимівля і у деяких безхвостих, але у таких 

випадках пуголовки зазвичай завершують метаморфоз навесні 

або на початку літа наступного року. Личинки мулової жаби 

кавказької (Pelodytes caucasicus) (гірський вид), зелених жаб 

Pelophylax ridibundus і P. lessonae (рівнинні види) зимують 
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досить часто. Зимуючі пуголовки стають активними відразу 

після танення льоду. Зазвичай вони досягають більших розмірів, 

ніж незимуючі. У P. ridibundus і P. lessonae пуголовки іноді 

дозрівають, але розмножуватися не можуть. 

Серед безхвостих існує тенденція до подовження 

ембріонального розвитку і скорочення личинкового у горах, 

порівняно з рівнинами. Швидкість метаморфозу, за О. 

Пястоловою (1980) у північних популяціях Rana вище, ніж у 

південних. 

Темпи розвитку можуть варіювати і в межах окремої 

популяції. У більш холодних і непересихаючих водоймах 

розвиток йде повільніше, ніж у дрібних тимчасових. У разі 

значного скорочення площі пересихаючої водойми, щільність 

може досягти критичних значень і проявляється ефект групи: 

зростання і розвиток крупних личинок прискорюються, а 

дрібних – сповільнюються. Ефект групи може бути пов'язаний з 

екзометаболітами, які виділяються личинками, поведінковими 

взаємодіями, їжею, генетично закріпленими реакціями личинок 

на евтрофікацію водойми і підвищення щільності населення.  

Встановлено, що у разі підвищеної щільності популяції 

енергетична вартість метаморфозу угруповання знижується, 

порівняно з низькою щільністю. Ефект групи може дати 

можливість частині личинок здійснити метаморфоз (а отже – 

вижити) до того, як водойма висохне. Таким чином, це явище 

можна розглядати як групову адаптацію до непередбачуваного 

середовища. 

Для багатьох видів було доведено, що умови метаморфозу 

впливають на подальшу структуру популяцій: початково крупні 

особини залишаються більшими й надалі, що в свою чергу, 

впливає на життєздатність, плодючість і тривалість життя.  

Земноводні ростуть протягом усього життя, але темпи росту є 

дуже мінливими. Тому визначити за розміром вік дорослої 

особини найчастіше важко. Більш-менш точно можна це 

зробити, як правило, лише для цьогорічків. Найінтенсивніший 

ріст тіла відбувається у перші роки життя. Співвідношення 

швидкостей росту і розвитку варіює у різних видів. Наприклад, 

представники Rana spp. мають схожі розміри під час 

метаморфозу, але крупні види потім ростуть швидше. 

Абсолютна тривалість життя амфібій збільшується у горах і у 

північних регіонах. 
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Особливості росту і розвитку можуть значно варіювати у 

різних групах амфібій. Лише серед видів цього класу 

зустрічається явище педоморфозу – подовження личинкової 

стадії. Педоморфних особин зазвичай знаходять у гірських 

постійних або тимчасових водоймах з низькими температурами. 

Вважають, що низька температура не тільки гальмує ріст, але й 

пригнічує синтез тиреоїдного гормону і двох його похідних: 

тетрайодотироніну (Т4, тироксин) і трийодтироніну (Т3), які 

мають велике значення для протікання метаморфозу. Існує 

також припущення, що низькі температури блокують здатність 

тварин реагувати на тиреоїдин. 

Подовження личинкової стадії іноді може супроводжуватися 

здатністю личинки розмножуватися. Згідно з Є. Писанцем 

(2007), термін «педоморфоз» вживають у тих випадках, коли 

особина із зябрами відрізняється від звичайних личинок 

розмірами і забарвленням, але докази про її здатність до 

розмноження відсутні. У цьому розумінні даний термін є 

синонімом поняття «неотенія», яке вживалося раніше. Якщо ж 

наявні докази того, що педоморфи здатні до відтворення, то таке 

явище розглядають як педогенез. 

У разі облігатного педогенезу стадія дорослої тварини взагалі 

відсутня. Таким чином, це явище означає включення предкових 

личинкових ознак чи характеристик молодих тварин у пізніші 

стадії розвитку сучасних представників. Педогенез частіше 

фіксують у хвостатих земноводних. Вважають, що педогенез 

відігравав важливу роль в еволюції цієї групи, особливо серед 

представників родин Сиренові (Sirenidae) і Протеї (Proteidae). 

Для статевозрілих тварин обох груп характерна наявність 

зовнішніх зябер. Крім температури, причинами педоморфозу 

можуть виступати дефіцит їжі, аридність, велика конкуренція і, 

особливо, генетичні фактори. Вважається, що педоморфоз, 

особливо у поєднанні зі здатністю до розмноження, сприяє 

гнучкості виду у пристосуванні до несприятливих або змінних 

умов середовища. Педоморфні популяції альпійського тритону 

(Ichthyosaura alpestris) знайдені у гірських районах 

Апеннінського і Балканського півостровів; педоморфних 

звичайних тритонів (Lissotriton vulgaris) виявлено також в 

Україні. 

Слід додати, що існують також дещо інші підходи до цього 

явища. За думкою М. Іорданського (2001), педоморфоз і 
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неотенія є якісно різними явищами. Неотенія є адаптивною 

модифікацією онтогенезу, тоді як педоморфоз – його 

еволюційним перетворенням. Педоморфоз з цих позицій 

розглядають як спадкове збереження у дорослому стані ознак 

більш ранніх стадій онтогенезу. У разі наявності у життєвому 

циклі личинкової стадії, яка істотно відрізняється за будовою, 

фізіологією і способом життя від дорослого організму, у деяких 

видів в певних умовах відбувається затримка (ретардація) 

морфогенезу соматичних структур при збереженні темпів 

розвитку статевої системи. Личинки набувають здатності до 

розмноження – статевого (неотенія) або партеногенетичного 

(педогенез). Ці явища є неспадковими модифікаціями 

онтогенезу: в інших умовах личинки можуть нормально 

проходити метаморфоз, перетворюючись у дорослу стадію. 

Широко відомим прикладом є аксолотлі – личинки 

американських тигрових саламандр – амбістом (Ambystoma 

tigrinum). Неотенія є результатом зниження активності 

ендокринних залоз, діяльність яких стимулює метаморфоз (у 

земноводних – щитоподібна залоза). Впливаючи на аксолотлів 

гормональними препаратами, можна досягти нормального 

проходження метаморфозу. 

Турбота про нащадків. Переважна більшість амфібій, 

відклавши яйця, залишає їх і у подальшому не приділяє їм ніякої 

уваги. Більш того, іноді, натрапивши на власну ікру, земноводні 

поїдають її. 

Проте у ряду форм виникли особливі утвори, в яких 

розвиваються яйця і відбувається перетворення личинок, та 

розвинулись поведінкові реакції, які об'єднують під назвою 

турбота про нащадків. Біологічне значення цього полягає у 

збереженні виду від вимирання внаслідок загибелі яєць та 

молоді, оскільки під час розвитку яйця і личинки гинуть у 

величезній кількості від різних причин, насамперед від 

пересихання водойм та численних ворогів. У деяких випадках 

розмноження без морфологічних пристосувань або без 

пристосувань у поведінці взагалі неможливе через відсутність 

придатних місць для відкладання ікри. 

Форми турботи про потомство є надзвичайно 

різноманітними. У найпростіших випадках самець або самка 

(або разом) охороняють відкладену ікру, вентилюють її, 

проганяючи свіжу воду і т. д. (критозябрецеві (Crypto-
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branchidae), деякі жаби), в інших – будують спеціальні гнізда 

найрізноманітніших типів, в яких розвиваються яйця і личинки; 

нарешті, земноводні багатьох видів виношують ікру і личинок в 

особливих ділянках або утворах свого тіла, поки частково або 

повністю не закінчиться розвиток молоді. 

Далеко не всі земноводні відкладають ікру в природні 

водойми. Деякі тропічні види споруджують для своїх дитинчат 

ставки і басейни, повітряні гнізда з піни або листя. 

Американські райки-ковалі (Hypsiboas faber) будують для 

молоді спеціальні гнізда у вигляді басейнів. Вони створюють у 

водоймі кільцеподібний вал з мулу, всередині якого виявляється 

маленький замкнутий басейн, куди і відкладається ікра. Споруда 

має 30 см в діаметрі і 10 см заввишки. Будує тільки самка, 

внутрішні стінки валу вона старанно згладжує за допомогою 

черева, горла і передніх кінцівок. Вал споруджується протягом 

двох ночей і відразу ж або протягом кількох днів після 

закінчення будівлі туди відкладаються яйця. Через 4–5 діб 

вилуплюються пуголовки з надзвичайно великими зябрами, що 

розвиваються потім у маленьких штучних водоймах.  

Багато земноводних будують на листках особливі пінисті 

гнізда. Наприклад, самки веслоногих (Rhacophoridae) у сезон 

розмноження збираються групами на гілках, що звисають над 

водоймою. Самки продукують шкірні виділення, яке самці 

лапами збивають у піну. Після відкладання і запліднення ікри, 

зовнішній шар піни твердне. Цим здійснюється збереження 

вологи усередині гнізда і захист ікри. Коли ікра дозріє, піна 

розріджується, пуголовки вибираються з гнізда і падають у 

воду. Такий спосіб турботи про ікринки супроводжується 

спадково закріпленим синхронним вилупленням личинок.  

Австралійські норниці (Heleioporus) для гнізд викопують у 

крутих берегах довгі нори. Туди вони відкладають ікру та 

оточують її пінистою масою. У сезон дощів вода змиває 

пуголовків у водойму. Гнізда з піни можуть створюватись і на 

поверхні води. Піна забезпечую оптимальні умови для розвитку 

ембріонів, оскільки захищає яйця від прямих сонячних 

променів, забезпечує збереження режиму вологості і постачання 

кисню. Підсихає лише зовнішня частина піни, а внутрішні шари 

залишаються вологими і повітропроникними. У певний момент, 

який приурочений до одночасного виходу пуголовків з яєць, 

піна стає текучою і личинки потрапляють у воду.  
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Південноамериканські філомедузи (Phyllomedusa) будують 

свої гнізда на нахилених над водою гілках. Утримуючись за них 

передніми лапками, тварина рухами задніх кінцівок згортає з 

листя пакети і відкладає туди ікру. Листки склеюються 

оболонками ікринок, а коли з яєць виходять личинки, пакет 

розкривається, і вони одразу падають у воду для подальшого 

розвитку. Інші філомедузи здатні забезпечувати личинок водою 

на весь період їх розвитку. Самки продукують і відкладають у 

гніздо, яке висить на гілці, крім ікри певну кількість яйцевих 

капсул, що не містять зародків, а містять лише рідину.  

Репродуктивна поведінка являє собою складний комплекс 

дій, а її прояви іноді дуже оригінальні. У більшості видів черв’яг 

яйця без турботи з боку батьків не розвиваються і гинуть. 

Дорослі самки обвиваються кільцями навколо невеликої 

кількості своєї ікри і зволожують її виділеннями шкіри. У 

такому нерухомому стані самка знаходиться протягом кількох 

днів. Іноді темні саламандри (Desmognathus) влаштовують 

колективні гнізда. Третина з них містять 2 або 3 кладки, але 

охороняє їх одна самка. У гніздах, які охороняються, ікри гине 

значно менше. Це пояснюється здатністю самки захистити свою 

кладку від дрібних хижаків, зволоженням ікри і, головним 

чином, фунгіцидною властивістю слизових виділень самки, що 

перешкоджають розвитку на яйцях плісняви і мікроорганізмів.  

Самка жаб-повитух (Alytes) відкладає близько 50 яєць, 

з'єднаних у вигляді чоткоподібного шнура довжиною близько 1 

м. Після запліднення ікри самець намотує її на свої задні лапи і 

тримається на суходолі у тінистих місцях. Через 17–18 діб він 

переходить у воду. Личинки, які розвинулися до того часу, 

залишають яйцеві оболонки і ведуть водний спосіб життя.  

Південноамериканські піпи (Pipa) виношують яйця у себе на 

спині. На період розмноження у них випинається клоака, 

утворюючи довгий яйцеклад. Самець, влізаючи на самку, 

загортає їй на спину і вдавлює яйця у сильно розбухлу до цього 

часу шкіру спини самки так, що кожне яйце розташовується в 

окремій комірці. Кількість яєць у кладці буває до сотні. Всі 

стадії розвитку проходять у комірках й назовні виходять або 

жабенята, які вже закінчили перетворення, або личинки.  

У дуже своєрідних умовах розвиваються яйця 

південноамериканської ринодерми Дарвіна (Rhinoderma 

darwini). Самець заковтує запліднені яйця й проштовхує їх у 
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довгий голосовий мішок, розташований під шкірою на грудях і 

череві. Одночасно у мішку можуть розміщуватися 20–30 яєць. 

Їх розвиток спочатку відбувається за рахунок жовтка. У 

подальшому личинки зростаються поверхнею спини і хвоста зі 

стінками голосового мішка батька, а через багату кровоносну 

сітку відбувається обмін речовин. Назовні виходять особини, які 

вже закінчили метаморфоз. 

Роль в екосистемах. Людина та амфібії. Амфібії відіграють 

в екосистемах специфічну і виключно важливу роль. Це 

пояснюється тим, що їх личинкова частина життя проходить у 

водному, а доросла – переважно у наземно-повітряному 

середовищі (за певними виключеннями). 

Личинки амфібій живляться дрібними безхребетними, у тому 

числі мікроорганізмами, водоростями та іншими об’єктами. До 

складу живлення дорослих, які є хижаками, входять багато груп 

наземних безхребетних і, рідше, хребетних. Своєю чергою, 

земноводні є об’єктами живлення багатьох плазунів, птахів та 

ссавців. 

Амфібії є важливою сполучною ланкою у передачі енергії 

трофічними ланцюгами. Такий перенос енергії земноводними є 

виключно ефективним, оскільки у зв’язку з холоднокровністю 

їм притаманне здійснення нормальної життєдіяльності  за більш 

низьких температурах тіла, порівняно з іншими наземними 

хребетними. Порівняння теплокровних і холоднокровних 

наземних хребетних показало, що перші (птахи і ссавці) близько 

98 % енергії, яка надходить до них з їжею, витрачають на 

вироблення тепла і лише 2% – на формування нових тканин. 

Холоднокровні тварини, навпаки, використовують тепло Сонця 

на обігрів свого тіла, а утилізація енергії їжі дає їм можливість 

використовувати 50% її кількості на формування нових тканин. 

Більше того, хоча земноводні засвоюють їжу довше, вони 

ефективніші у перетворенні її біомаси. Порівняно з 

теплокровними схожих розмірів тіла, амфібії досягають статевої 

зрілості пізніше і живуть довше. Деякі дослідники вважають, що 

за своєю здатністю накопичувати енергію в екосистемах ці 

хребетні чимось навіть нагадують рослини. 

Земноводні є регуляторами чисельності шкідників 

господарських культур і лісового господарства, а також 

кровосисних комах. Саме такі види складають істотну частку у 

раціоні амфібій. 
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Так, в острівних лісах степової зони України амфібії за сезон 

активності знищують до 15,6 т/км2 шкідників лісу. 

Відзначається, що завдяки діяльності земноводних біомаса 

безхребетних фітофагів залежно від біотопу скорочується на 17 

% і зберігається до 39 % приросту автотрофів. У лісових 

біотопах Польщі тільки гостроморді жаби (R. arvalis) за 100 діб 

виїдають у середньому 67 % безхребетних-фітофагів. 

Тигрова жаба (Hoplobatrachus tigerinus) на рисових 

плантаціях в Індії відіграє істотну роль у стримуванні 

чисельності шкідливих для сільського господарства 

безхребетних. У живленні жаби довгоногої (Rana macrocnemis) 

на півночі Туреччини у середньому 58 % складають жуки і 

двокрилі, причому більшість перших становлять шкідники 

лісових і сільськогосподарських культур, а других – кровосисні 

комахи. Вивчення живлення кумки жовточеревої (Bombina 

variegata) у Закарпатті показало, що в її раціоні більше третини 

припадає на шкідників лісових культур, садів і городів.  

Ненажерливість (у деяких видів добове споживання корму 

може доходити до 55 % від маси тіла), схильність ряду видів до 

синантропності, висока чисельність і характер добової 

активності дають підстави до віднесення земноводних до числа 

найбільш успішних засобів біологічного захисту. Безхвості 

амфібії зазвичай характеризуються високою екологічною 

пластичністю, що знаходить своє відображення у незначній 

трофічній вибірковості. У раціон цих видів входять всі доступні 

види безхребетних, у тому числі із жорсткими покривами, 

їдкими або отруйними секретами. Великі амфібії також охоче 

поїдають гризунів. Сутінкове і нічне полювання безхвостих 

земноводних дозволяє їм добувати кормові об'єкти, недоступні 

для більшості птахів і плазунів у світлий час доби – молюсків, 

жуків та інших. 

У країнах Південно-Східної Азії молодь ропухи малайської 

(Duttaphrynus melanostictus) здавна випускали на плантації і 

рисові чеки для боротьби зі шкідниками. Високі результати були 

отримані у разі використання амфібій у садових, тепличних і 

оранжерейних господарствах Нідерландів, Англії та Угорщини.  

Земноводні як об'єкти промислу. У вузькому сенсі під 

промислом земноводних розуміють їх добування у природних 

популяціях для харчування людини і домашніх тварин, а також 

для отримання з них різних дериватів, наприклад – шкіряної 
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сировини. Широке застосування такі деривати набули у східній 

медицині. З амфібій найбільше промислове значення мають 

представники родини Ranidae. Потужними експортерами 

жаб'ячого м'яса є країни Південної і Південно-Східної Азії. Так, 

наприкінці ХХ століття тільки Індія щорічно вивозила на 

міжнародний ринок близько 25 млн. особин щорічно, а Індонезія 

– до 50 млн. Експорт жаб'ячого м'яса є важливою статтею доходу 

для Бангладеш. Незважаючи на катастрофічний підрив ресурсу 

земноводних за десятиліття безконтрольного промислу, тільки з 

Індії і Бангладеш у 1986 р. було вивезено понад 150 млн. особин. 

Варто зазначити, що основним об'єктом промислу в Індії і 

Бангладеш є переважно два види: шестипала (Euphlyctis 

hexadactilus) і тигрова індійська (Hoplobatrachus tigerinus) жаби. 

Обсяги промислу земноводних для харчових цілей у країнах 

Африки, Південної та Південно-Східної Азії, Південної 

Америки не піддаються навіть приблизними підрахунками, але 

можна стверджувати, що їх кількість обчислюється сотнями 

мільйонів особин щороку. 

Використання в освітніх і наукових цілях. Земноводні є 

важливими модельними об'єктами у найрізноманітніших сферах 

наукової та освітньої діяльності. Переважно для цього 

використовують тварин, виловлених у природі. Обсяг вилову 

земноводних тут важко піддається обліку. За дуже приблизними 

оцінками, загальний річний вилов земноводних для потреб 

науки і освіти обчислюється сотнями тисяч особин. 

У Північній Америці з науковою метою зазвичай 

використовують американського протея звичайного (Necturus 

maculosus), північну жабу леопардову (Pantherana pipiens) і 

велику зелену жабу (Lithobates catesbeianus). У країнах Європи 

і в Росії – переважно бурих і зелених жаб. Враховуючи, що 

вилов проводять на одних і тих самих водоймах, як правило, під 

час масових скупчень на зимівлі або у репродуктивний період, 

чисельність цих тварин в окремих районах стрімко 

скорочується. Варто відзначити, що у більшості наукових і 

освітніх робіт задіяні найкрупніші статевозрілі особини, які 

складають репродуктивне ядро популяції. Їх вилучення 

неминуче веде до деградації популяції. 

Починаючи з другої половини XX ст., в якості лабораторних 

тварин у всьому світу розводять амбістому мексиканську 

(Ambystoma mexicanum), тритона ребристого (Pleurodeles waltl), 
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шпоркових жаб роду Xenopus (переважно гладеньку шпоркову 

жабу (X. laevis) і шпоркову жабу Бореллі (X. borealis). 

Використання зоотоксинів. Зоотоксини є унікальною за 

своєю хімічною природою групою сполук, що має широке 

застосування у виробництві лікарських і діагностичних засобів. 

Серед земноводних значна частка видів є потенційними 

продуцентами отрути, близько 10 % з них мають перспективи 

використання у сучасній медицині. На відміну від отруйних 

плазунів, які переважно мають апарат для активної доставки 

отрути, амфібії найчастіше цього позбавлені. Слина 

земноводних не має ферментативної активності і призначена 

лише для змочування кормових об'єктів. У той же час шкірні 

покриви і деякі внутрішні органи (наприклад, гонади) у деяких 

видів мають виражену токсичну дію. 

Наявні у покривах амфібій отрути не можуть розглядатися як 

засіб абсолютного захисту від справжніх хижаків: більшість 

отруйних земноводних мають численних ворогів серед усіх 

класів хребетних, а молодь – також серед хижих безхребетних. 

Вважають, що початкова функція отруйних шкірних залоз 

полягала у пригніченні життєдіяльності патогенних 

мікроорганізмів і грибів на покривах, а вже потім стала засобом 

пасивного захисту від хижаків. 

Хімічний склад амфібійних отрут принципово відрізняється 

від такого у тварин з апаратом активного отруєння. Небілкові 

(стероїдні та алкалоїдні) токсини не руйнуються у травній 

системі хижака. Еволюційна передумова для цього уявляється 

цілком логічною, оскільки враження хижака відбувається у разі 

попадання зоотоксинів на відкриті слизові оболонки і у травний 

тракт. Слід додати, що, на відміну від плазунів (отрутозубів та 

отруйних змій), земноводні використовують отруту виключно 

для захисту, але не застосовують її під час добування їжі.  

Види з токсичними секретами шкірних залоз відомі в усіх 

сучасних рядах земноводних. Найбільш вивченими є отрути 

безхвостих (особливо у представників родин Кумкові 

(Bombinatoridae), Ропухові (Bufonidae), Дереволазові 

(Dendrobatidae), Райкові (Hylidae), Свистунові (Leptodactylidae) 

і хвостатих (переважно – в родинах Саламандрові 

(Salamandridae), Амбістомові (Ambystomatidae) і Безлегеневі 

саламандри (Plethodontidae). Секрет шкірних виділень безногих 

амфібій досліджений відносно слабко. 
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Виявлено, що біологічно активні речовини шкірних залоз 

деяких амфібій можна використовувати як болезаспокійливі, 

антимікробні, протигельмінтні, протипухлинні і кардіологічні 

засоби. 

Земноводні як компонент живлення для промислових 

тварин. У разі оцінювання ролі тварин різних таксономічних 

груп у трофічних ланцюгах часто не враховують, що в багатьох 

біотопах земноводні мають біомасу, яка перевищує дрібних 

ссавців і птахів разом узятих. 

Личинок і постметаморфну молодь земноводних регулярно 

поїдають багато хижих і всеїдних видів прісноводних риб, в 

тому числі цінні об'єкти промислу – таймень, щука, жерех, 

сазан, сом, минь, судак. Земноводні є основою кормової бази для 

багатьох ресурсних видів змій, в тому числі – важливих 

продуцентів отрути: гадюк, уссурійського щитомордника.  

Серед птахів личинок, а в деяких випадках й дорослих 

амфібій, поїдають багато навколоводних і водоплавних птахів. 

Жаби є невід'ємною частиною раціонів багатьох хижих і 

всеїдних промислових ссавців, причому для ряду з них 

(єнотоподібного собаки, європейської та американської норки, 

борсуків, видри) вони є одним з основних кормових об'єктів.  

Земноводні як переносники захворювань і хазяї паразитів 

людини і тварин. На відміну від інших класів хребетних (перш 

за все – птахів і ссавців), роль земноводних у поширенні 

захворювань і паразитів залишається маловивченою. Відомо, що 

деякі амфібії можуть відігравати важливу роль у підтриманні 

природних вогнищ трансмісивних захворювань. Зараз 

встановлено, що в експерименті сибірський кутозуб 

(Salamandrella keyserlingii) і гостроморда жаба (R. arvalis) 

виявляють сприйнятливість до вірусу омської геморагічної 

гарячки. Багато безхвостих амфібій є обов’язковою ланкою 

розвитку гельмінтів зі складними циклами, зокрема 

палеакантоцефалів (Palaeacanthocephala). 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Назвіть земноводних, які ведуть повністю водний спосіб 

життя. 

2. Які пристосування існують у земноводних для мешкання в 

аридних умовах? 

3. Які пристосування існують у земноводних для деревного 

способу життя? 

4. Які пристосування існують у земноводних для переживання 

нестачі води?  

5. Охарактеризуйте способи локомоції, поширені у різних 

групах амфібій.  

6. Які фактори впливають на циклічність активності амфібій? 

7. Охарактеризуйте способи переживання амфібіями 

несприятливих періодів. 

8. Які типи сховищ можуть використовувати земноводні?  

9. Наведіть приклади видів амфібій з вираженою трофічною 

спеціалізацією. 

10. Охарактеризуйте можливі зміни живлення упродовж 

життєвого циклу амфібій. 

11. Охарактеризуйте морфологічні відмінності пуголовка від 

дорослої тварини. 

12. Що означає поняття «шлюбний піст»? 

13. Які існують варіанти канібалізму серед земноводних? 

14. Охарактеризуйте способи полювання у різних амфібій. 

15. Які прояви може приймати статевий диморфізм? 

16. Назвіть види земноводних, які характеризуються 
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живородінням. 

17. У чому полягає біологічний зміст явище яйцеживородіння? 

18. Які пріоритетні фактори визначають початок періоду 

розмноження? 

19. Як здійснюється внутрішнє запліднення серед деяких груп 

земноводних? 

20. Що означає поняття «амплексус» і які існують його форми? 

21. Які функції виконують оболонки яєць земноводних? 

22. Чим визначається середня плодючість різних груп 

земноводних? 

23. Які форми турботи про нащадків поширені серед амфібій? 

24. Чим обумовлений зв'язок між проявами турботи про 

нащадків і плодючістю земноводних? 

25. Які фактори впливають на приваліть личинкового періоду? 

26.  Назвіть приклади екологічних закономірностей щодо росту 

і розвитку амфібій. 

27. У чому полягає сутність явища педоморфозу? 

28. Назвіть групи амфібій, серед яких поширено явище 

педоморфозу. 

29. Прокоментуйте біологічний зміст понять «ретардація», 

«неотенія», «педогенез». 

30. Яке положення можуть займати земноводні у трофічних 

ланцюгах? 
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РОЗДІЛ 3 

РІЗНОМАНІТТЯ АМФІБІЙ 
 

На сьогоднішній день існують різні уявлення щодо 

систематики амфібій (особливо це стосується 

макросистематики). Згідно з одною із найпоширеніших систем 

амфібій поділяють на три підкласи, з яких підкласи 

Лабіринтодонти і Тонкохребцеві є викопними. Сучасні амфібії 

об’єднані у підклас Безпанцирні (Lissamphibia) із трьома рядами 

(Carroll, 2009; Blackburn, Wake, 2011; Frost, 2011). З іншого 

боку, усіх земноводних можна віднести до групи чотириногих 

анамній (ця група не має таксономічного рангу).  

 

Ряд Безногі (Apoda, seu Gymnophiona Müller, 1832) 

 

Викопні безногі амфібії відомі з юрського періоду. До ряду 

належать дуже спеціалізовані, але давні й примітивні 

земноводні. Їх спеціалізація пов'язана з підземним способом 

життя. Причини і час втрати парних кінцівок остаточно не 

з’ясовані. Існує думка, що це могло відбутися у водному 

середовищі. Згідно з іншими уявленнями редукція відбулася на 

суходолі у зв'язку з пересуванням серед рослинності або 

використанням нір у якості сховищ. 

Мінливість тіла є не дуже значною, що безперечно 

обумовлено одноманітним способом життя безногих. Проте 

варіабельність виявляється у товщині тулуба. Наприклад у 

шкірястої черв’яги (Dermophis mexicanus) товщина тулуба 

змінюється вздовж довжини тіла. У бомбейського рибозмія 

(Ichthyophis bombayensis) голова та тіло мають однаковий 

діаметр, тільки на каудальному боці наявне потоншення. В 

інших видів краніальна частина тіла є вужчою, а тулуб 

потовщується у напрямку до хвоста. Найбільші розміри тіла 

виявлені у велетенської черв'яги Caecilia thompsoni – 1375–1500 

мм, ширина її тіла вкладається у довжину 92 рази. Найменшими 

безногими земноводними є крихітна (Idiocranium russelli) і 

коротка (Grandisonia brevis) черв’яги. Їх максимальні розміри 

становлять 114 мм (довжина переважає ширину в середньому в 

25 разів) та 112 мм (14 разів) відповідно. Деякі особини здатні 

до розмноження при довжині тіла 50 мм. 

Черв’яги мають найчастіше округле у поперечному перерізі 
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тіло, у деяких водних видів тіло може бути зжатим з боків. 

Шкіра утворює численні перетяжки, що розбивають поверхню 

тіла тварини начебто на ряд кілець. В онтогенезі їх кількість 

спочатку відповідає числу хребців, а потім зростає за рахунок 

виникнення вторинних борозенок. Позаду голови розташовані 

найширші кільця, які охоплюють до чотирьох хребців. Первинні 

борозенки розподілені, зазвичай, по всьому тілу на рівних 

відстанях і частіше утворюють повне або майже замкнуте кільце 

навколо тіла. Вторинні ж борозенки зустрічаються лише у 

деяких видів і розміщуються частіше на задньому кінці тіла або 

у деяких видів їх кількість зростає у напрямку від голови до 

хвоста. Таких перехватів може бути до 400. У видів родів 

Epicrinops та Ichthyophis кількість борозенок є меншою за 

кількість хребців. Іноді сегменти розташовані не вертикально, а 

дещо під кутом, вигинаючись клином на верхньому боці тіла 

(Ichthyophis). 

Шкіра черв'яг багата на залози, які розташовані у певному 

співвідношенні з перехватами шкіри. У передній половині 

кожного «сегмента» наявний пояс із крупних слизових залоз, 

поруч з якими зустрічаються й дрібні. Останні продукують їдку 

рідину, що спричинює подразнення навіть у людини. У дермі 

задньої половини кільця розташовуються сполучнотканинні 

дрібні лусочки (є думка, що вони є залишками зовнішнього 

твердого панцира предкових форм).  

Просування у товщі ґрунту обумовлює міцність і 

компактність черепа. Уся його покрівля перетворилася на 

суцільну кришку, а лицьова частина міцно зрослася з мозковою. 

Ротовий отвір знаходиться на нижньому боці голови, тому не 

забивається ґрунтом. Для багатьох видів характерною є 

тенденція до зростання кісток. Наприклад, носова кістка 

зростається із міжщелепною, а луската – з квадратновиличною. 

Низка вушних кісток зливається з бічними потиличними і 

орбітокліноподібними. Орбітальна западина маленька, іноді 

прикрита розширеною верхньощелепною кісткою. Як і в інших 

амфібій, наявні два потиличних виростки. Зчленівна кістка 

утворює товстий відросток, спрямований вгору і назад від 

щелепного суглоба. 

Щелепні кістки, а також піднебінні та леміші разом несуть 

два ряди відігнутих назад зубів. Під'язиковий апарат є 

найпримітивнішим серед усіх сучасних земноводних. Хребці 
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прості, амфіцельного типу, їх може бути до 300. Ребра властиві 

всім хребцям, починаючи з десятого і закінчуючи 

передостаннім. Будь-які залишки поясів кінцівок відсутні, як і 

сліди їх мускулатури. 

Мозочок, зорові і слухові нерви недорозвинені, передній 

мозок масивний. Барабанна перетинка і порожнина середнього 

вуха редуковані. Маленькі очі приховані під шкірою або навіть 

під кістками. Здатність очей до руху втрачається, сітківка 

містить лише редуковані зорові палички, колбочки відсутні. 

Слабкий зір компенсований посиленням нюху. Також безногі 

мають на голові пару маленьких щупальців конічної або 

округлої форми, що міститься у спеціальних заглибленнях з 

боків голови між ніздрями та очима. Всередину ямки 

відкривається протока крупної гардерової залози. Щупальце 

здатне розпізнавати вологість, консистенцію та температуру 

субстрату.  

Стравохід і шлунок непомітно переходять один в інший, 

кишечник майже не утворює звивин. Печінка витягнута і 

розділена на велику кількість часточок. Легені закладаються 

парними, проте розвивається і функціонує лише ліва легеня (у 

водних повністю редуковані). Механізм вентиляції гулярний, 

здійснюється завдяки рухам гортані і дна ротової порожнини. 

Ребра в диханні участі не беруть. Мезонефричні нирки витягнуті 

і вузькі, є сечовий міхур. Отвір клоаки знаходиться майже на 

самому кінчику тіла, тому хвіст як такий відсутній або дуже 

короткий. Клоака самця одягнена особливим м'язовим 

футляром, за допомогою якого може випинатися і грати роль 

копулятивного органу. Запліднення завжди внутрішнє. У 

живородних видів ембріон має кілька рядів шкірних зубів, за 

допомогою яких скоблить стінки яйцепроводу.  

Черв’яги живляться комахами та їх личинками, червами, 

молюсками та іншими ґрунтовими безхребетними. Деякі 

оселяються у термітниках та мурашниках (Afrocaecilia, 

Boulengerula). Види роду Dermophis спеціалізуються на 

живленні червами, а Typhlonectes obesus – переважно поїдає 

лялечок. Деякі крупні представники споживають прямокрилих, 

метеликів, пуголовків або навіть ящірок. Переважна більшість 

видів вичікує свою жертву, потім стрімко хапає її швидкими 

рухами голови та міцно утримує загнутими назад зубами. 

Характерно, що черв’яги відкривають рот підняттям верхньої 
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частини голови (нижня щелепа при цьому залишається 

нерухомою). 

Копулятивний апарат, який забезпечує внутрішнє 

запліднення, має видоспецифічну форму. У деяких видів в 

області клоаки наявні шипи. Водні представники роду 

Potomotyphlus в анальній області мають орган, схожий на 

присосок. У видів Scolecomorphus клоака оточена добре 

помітними гребенями. Подібні утвори призначені для 

утримання самки під час копуляції або для фіксації на підводних 

предметах у разі течії. Вони розвиваються лише у статевозрілих 

особин. 

Перед розмноженням тварини часто накопичують у тілі жир. 

Більшість черв’яг відкладають до 20–30 великих яєць, багатих 

на жовток у вологий ґрунт, розщелини субстрату біля водойм, а 

деякі види охороняють кладки яєць, а іноді й личинок. 

Виділення шкірних залоз батьків запобігають висиханню яєць  і 

личинок. Після виходу личинки мігрують у водойми та 

плавають там протягом кількох місяців (іноді до року). Деякі 

види є живородними (водні Typhlonectes). Після запліднення їх 

яйця залишаються в яйцепроводі, де ембріони отримують 

поживні речовини для розвитку, зішкрібаючи секрет 

(«молочко») специфічних залоз ембріональними зубами. 

Своєрідна вагітність черв’яг триває 9–11 місяців. 

Безногі земноводні поширені у Центральній і Південній 

Америці, тропічній Африці та Південній Азії. Відсутні у фауні 

Австралії. У складі ряду виділяють 10 родин і 212–215 видів. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, Collins, 1991; Stebbins, 

Cohen, 1995; O'Reilly, 2000; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Cogger et al., 2004; San Mauro et al., 2004; Exbrayat, 2006; 

Rastogi, 2007; Dodd, 2013; Berroneau, 2010; Kentwood, 2007; 

Kardong, 2012; Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 2021; 

AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Справжні черв'яги, або Цецилії  

(Caeciliidae Rafinesque, 1814) 

Представники родини ведуть підземний, риючий спосіб 

життя. Справжні черв'яги мають червоподібне, циліндричне 
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тіло, дещо зжате у спинно-черевному напрямку. Шкіра гола, з 

численними слизовими залозами. Зовні тіло поділено на 

сукупність поперечних кілець. Також характерними ознаками 

представників є округлі кісткові лусочки в шкірі, приховані під 

шкірою очі, два ряди зубів на нижній щелепі, чутливі щупальця 

розташовані нижче ніздрів. Осьової скелет складається з 

амфіцельних хребців, кількість хребців у грудному і 

поперековому відділах збільшена, порівняно з видами інших 

родин. Стремінце зростається з квадратною кісткою. Наявна 

лише права легеня. Личинка дихає зябрами, які потім зникають.  

 

 

 
 

Рис.3.1. Черв'яга Томпсона (Caecilia thompsoni) (фото: Rachunliu G. 

Kamei / Proc Biol Sci; Mark Wilkinson, Emma Sherratt, Fausto Starace, 

David J. Gower) 

 

Мешкають у ґрунті, іноді оселяються у мурашниках і 

термітниках. Запліднення внутрішнє. Відкладають яйця у 

ґрунті, через що не прив'язані до водойм. Охороняють кладку, 



80 

 

обвиваючись навколо ней і змочуючи яйця слизом.  

Вважають, що ця група має окреме еволюційне походження, 

оскільки їх мозок позбавлений навіть рудиментів тих зон, які 

відповідають за управління кінцівками. Вони безсумнівно мали 

кінцівки, але втратили їх дуже давно. Філогенетичні зв'язки 

групи з іншими земноводними залишаються дискусійними.  

42 сучасні види населяють Центральну і Південну Америку. 

Серед представників найвідомішою є велетенська черв’яга (або 

черв'яга Томпсона) (Caecilia thompsoni), яка сягає у довжину 117 

см. Водиться в Колумбії на висоті до 1150 м над рівнем моря.  

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Савельев, 2008; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, 

Collins, 1991; Stebbins, Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life 

Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; San Mauro et al., 2004; 

Exbrayat, 2006; Rastogi, 2007; Dodd, 2013; Berroneau, 2010; 

Kentwood, 2007; Kardong, 2012; Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian 

Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Рибозмії (Ichthyophiidae Taylor, 1968) 

Довжина тіла рибозміїв може досягати 50 см. У дермі наявні 

округлі кісткові лусочки, які непомітні зовні. Через покриви 

просвічують очі. Чутливі щупальця мають конічну форму та 

оточені кільцеподібним поглибленням. Отвір клоаки завжди 

розташований на певній відстані від кінчика тіла. Тому, на 

відміну від більшості безногих, рибозмії зберігають 

коротенький хвіст. 

Мешкають на берегах річок, зариваючись у ґрунт на глибину 

до півметра. Не зважаючи на свою назву, у разі потрапляння у 

воду ці тварини швидко гинуть. Живляться сліпозмійками, 

щитохвостими зміями і дощовими червами. 

Самка відкладає 12–25 яєць діаметром 6–9 мм у спеціальну 

нору, вириту безпосередньо біля води. Обвиваючи яйця своїм 

тілом, вона зволожує їх своїм слизом. У личинок, ще в яйцевих 

оболонках, розвиваються органи бічної лінії і 3 пари пірчастих 

зябер. Як і маленькі зачатки задніх кінцівок, вони зникають ще 

до моменту вилуплення. Після вилуплення личинка тривалий 

час розвивається у воді, де дихає легенями. 

Родина налічує більше 55 видів, які мешкають в Азії (від Індії 
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до південного Китаю, Таїланду і Малайзії). 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, Collins, 1991; Stebbins, 

Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 

2004; San Mauro et al., 2004; Exbrayat, 2006; Rastogi, 2007; Dodd, 

2013; Berroneau, 2010; Kentwood, 2007; Kardong, 2012; Vitt, Caldwell, 

2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Водні черв'яги (Typhlonectidae  Taylor, 1968) 

На відміну від більшості інших черв’яг, ведуть водний або 

напівводний спосіб життя. Довжина тіла варіює у широкому 

діапазоні – від 20 до 80 см. У водних видів тіло сплощено з 

боків, у своїй задній частині утворює непарні складки шкіри (їх 

називають спинним і черевним плавцями, проте вони є 

безскелетними виростами). Перехвати на поверхні тіла виражені 

слабко, а дермальні луски відсутні. Очі розвинені порівняно 

добре, принаймні вони завжди помітні. Біля отвору клоаки 

наявний присмоктувальний диск. 

На відміну від наземних черв’яг, обидві легені мають рівний 

розвиток. У водної пласкохвостої черв'яги (Typhlonectes 

compressicauda) відбулася повна редукція легень і навіть 

з’явились заглушки для хоан, ймовірно, у зв'язку з мешканням в 

аерованій воді. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Пласкохвоста 

черв'яга (Typhlonectes 

compressicauda) (фото: 

Kenneth Wray /  Flickr) 

 

У якості сховищ ці тварини риють нори в ґрунті неподалік від 

водойм або мешкають на дні річок або озер. Живляться водними 
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безхребетними, дрібною рибою. Є живородними, запліднені 

яйця, а потім і личинки розвиваються у матковому відділі 

яйцепроводу самки. Після витрачення запасу жовтка вони 

переходять на живлення спеціалізованими виділеннями і 

клітинами епітелію матки. Також наявний канібалізм у формі 

поїдання яєць та інших личинок. На пізніх стадіях розвитку 

єдина пара зовнішніх зябер перетворюється на великі листки, 

які повністю вкривають личинку подібно кокону, вони 

забезпечують газообмін і взаємодію з епітелієм матки.  

Вагітність триває до 6 місяців. Самка народжує 2–6 дитинчат. 

 14 видів мешкають у басейнах південноамериканських річок 

Оріноко, Амазонка, Магдалена, а також в озері Маракайбо. 

Види роду Chthonerpeton мешкають в естуарії Ла-Плата. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, Collins, 1991; Stebbins, 

Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et 

al., 2004; San Mauro et al., 2004; Exbrayat, 2006; Rastogi, 2007; 

Dodd, 2013; Berroneau, 2010; Kentwood, 2007; Kardong, 2012; 

Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 

2021. 

 

 

Ряд Хвостаті земноводні (Caudata Scopoli, 1777) 

 

Інша назва ряду – Urodela Fischer von Waldheim, 1813. 

Представники таксону мають видовжене тіло і розвинутий хвіст. 

Розміри тіла є дуже мінливими – від кількох сантиметрів до 1,5 

м. Витягнуте ящіркоподібне тіло поступово переходить у 

круглий або сплощений з боків хвіст (часто зі шкірною 

оторочкою). Кінцівки мають від 2 до 5 пальців (передні – 3–4, 

задні – 2–4–5). Передня та задня пари кінцівок майже однакової 

довжини; у деяких видів кінцівки значно зменшені (амфіуми) 

або задні взагалі відсутні (північноамериканські сирени). 

Більшість хвостатих повзає або плаває, змієподібно вигинаючи 

тіло. Тільки деякі наземні саламандри можуть швидко бігати, 

подібно до ящірок, або навіть стрибати. Під час плавання 

кінцівки притискуються до тіла та не беруть участь у локомоції. 

Хребці амфіцельні у примітивних форм або опістоцельні у 
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справжніх і більшості безлегеневих саламандр, у решти – 

процельні. Їх кількість варіює у діапазоні від 36 до 98 шт. Ребра 

зачаткові, верхні, як у риб. Плечовий пояс більшою мірою 

залишається хрящовим, коракоїди зберігають рухливість і 

можуть налягати один на інший, ключиця відсутня. Променева 

та ліктьова, велика та малі гомілкова кістки не зрощені, так само 

як і кістки зап’ястка та плесни. У тазовому поясі представлений 

передлобковий хрящ.  

Лобні та тім'яні кістки черепа не злиті, як це відбувається у 

безхвостих. Квадратновилична кістка, як правило, відсутня, а 

задній край верхньощелепної кістки закінчується вільно. Крім 

предньовушної можуть бути 1–2 вушні кістки з кожного боку 

черепа. Під'язиковий апарат завжди зберігає не менше 3-х 

самостійних дуг. Барабанної порожнини та барабанної 

перетинки немає. Личинки хвостатих амфібій мають 4 пари 

зябрових щілин, які у дорослому віці зникають. Тільки у сиренів 

залишається 3 пари, а в протея і техаської сліпої саламандри 

(Eurycea rathbuni) – 2 пари зябрових щілин. Зуби розташовані на 

зубних, верхньощелепних, міжщелепних, піднебінних кістках, 

іноді – на парасфеноїді. 

У нижчих груп безхвостих земноводних кровоносна система 

характеризується неповною перегородкою між передсердями та 

відсутністю спірального клапана всередині артеріального 

конуса. У вищих форм повна перегородка між передсердями та 

клапан в артеріальному конусі наявні, проте у більшості 

зберігаються усі чотири артеріальні дуги. У венозній системі, 

поряд із задньою порожнистою веною, зберігаються задні 

кардинальні вени, що впадають у кюв'єрові протоки. Основний 

тип дихання – легеневий, лише в окремих видів легені відсутні. 

У деяких зберігаються зябра, розвинене шкірне дихання, 

газообмін через слизову оболонку ротоглотки. У разі редукції 

легень, серце стає двокамерним. 

Для критозябрецевих (Cryptobranchidae), кутозубів 

(Hynobiidae) і, вірогідно, для більшості сирен (Sirenidae), 

властиве зовнішнє запліднення. Іншим притаманне внутрішнє 

запліднення, при якому самці відкладають сперматофори, а 

самки захоплюють їх краями клоаки. Справжнє парування 

найчастіше не здійснюється. Розмноження відбувається 

відкладанням заплідненої ікри та живонародженням. Предки 

цієї групи хребетних відкладали яйця у воду, де відбувався 
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розвиток личинок. Проте чимало сучасних видів 

характеризуються прямим розвитком, при якому яйця 

розвиваються у вологих місцях (поза водойм), а ембріони 

проходять личинкову стадію, не залишаючи яйця. Кількість 

ікри, яку відкладають безхвості амфібії невелика – від 2–5 до 

600–700 яєць. Для всіх видів різною мірою властива турбота про 

нащадків. 

Личинки хвостатих амфібій габітусом схожі на дорослих, але 

на відміну від них, вони зазвичай мають зовнішні зябра. 

Водночас такі ознаки можуть бути й у дорослих тварин, що 

свідчить про специфічність еволюції цих тварин за допомогою 

педогенезу. Статевозрілі протеї і сирени мають зовнішні зябра, 

але водночас їм бракує очних повік та справжніх зубів, які 

звичайно мають дорослі хвостаті. На відміну від личинок 

безхвостих, скелет личинок хвостатих складається не з хряща, а 

з кісткової тканини, вони мають зуби, які за своєю будовою 

відрізняються від зубів дорослих. 

Поширені переважно у північній півкулі, хоча чимало видів 

живе й у Центральній та Південній Америці (деякі групи 

безлегеневих саламандр Plethodontidae). Зараз ряд 

представлений 10 родинами і 845 видами. У межах ряду, за 

різними уявленнями, виділяють 3–5 підрядів. 

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Щербак, 1966; Банников и 

др., 1971, 1977; Щербак, Щербань, 1980; Жизнь животных, 1985; 

Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и др., 1998; Орлова, Семенов, 

1999; Булахов та ін., 2007; Писанець, 2006, 2007; 

Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 

2012; Ремінний, Матвійчук, 2018; Conant, Collins, 1991; Stebbins, 

Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Beshkov, 

Nanev, 2006; Cogger et al., 2004; Dodd, 2013; Berroneau, 2010; 

Kentwood, 2007; Kardong, 2012; Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian 

Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Критозябрецеві (Cryptobranchidae  

Fitzinger, 1826) 

Представників родини зараз вважають найпримітивнішими 

амфібіями, які повернулися до життя у водному середовищі.  

До роду Велетенська саламандра (Andrias) відносять 3 види з 
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максимальними для класу розмірами (1,4–1,8 м, маса – до 35 кг). 

Японська велетенська саламандра (A. japonicus) поширена в 

гірських річках Східного Китаю та Японії. Тварина має 

сплощені велику голову і тулуб. Веслоподібний і стиснутий з 

боків хвіст досягає у довжину майже половину довжини тіла. 

Короткі товсті передні кінцівки мають 4, а задні – 5 пальців. 

Бородавчаста м'яка шкіра утворює поздовжні складки з боків 

тулуба. Такі ж складки оторочують задні краї кінцівок. Очі 

маленькі, без повік, широко розставлені. Ніздрі, навпаки, 

сильно наближені. Декілька разів на годину саламандри 

піднімаються над водою та захоплюють повітря. Також 

газообмін здійснюється через слизову оболонку ротоглотки. 

Мешкає у середній течії швидких гірських річок та струмків. 

Живиться вночі, відшукуючи здобич – жаб, риб, ракоподібних, 

комах – за допомогою нюху, повільно пересуваючись на дні 

водойми. Полювання у воді нагадує всмоктування – об'єкти з 

током води потрапляють у пащу. Жертву захоплює дрібними 

зубами, розташованими на щелепах, ковтає цілком. У серпні–

вересні самка відкладає кілька сотень відносно дрібних яєць. 

Кладка має вигляд намиста, розташовується під водою на 

глибині 1–3 метри у горизонтальній норі, зробленій у березі. 

Ікру охороняє самець, аерує її помахами хвоста. Розвиток ікри 

триває 60–70 діб при температурі 12 ºС. Личинки, які щойно 

вилупилися, мають довжину тіла 30 мм, 3 пари зовнішніх зябер, 

зачатки кінцівок і довгий хвіст з широкою нижньою плавцевою 

згорткою. Приблизно через рік, досягнувши у довжину 20 см, 

личинки втрачають зовнішні зябра. 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3. Японська 

велетенська 

саламандра 

(Andrias japonicus) 

(Dante Fenolio / 

Science Photo 

Library) 
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Ще два види роду (A. davidianus, A. sligoi) за способом життя 

схожі на попередній. Усі велетенські саламандри здатні 

схрещуватися, іноді їм надають статус підвидів одного виду. 

Інший вид – критозябрець аллеганський (Cryptobranchus 

alleganiensis) – єдиний представник роду Критозябрець, 

зустрічається в центральних районах та південно-східній 

частині Північної Америки. Розміри тіла досягають 70 см, з яких 

третина припадає на хвіст. Забарвлений у сірий чи буруватий 

колір. З боків тулуба та краями задніх кінцівок тягнеться 

хвиляста згортка шкіри. За способом життя схожий на 

велетенську саламандру. Мешкає у річках з стрімкою течією, 

однак тримається неглибоких, кам'янистих місць. Вдень, крім 

сезону розмноження, лежить під камінням. Вночі полює на 

червів, молюсків, ракоподібних, риб і жаб. На поверхню 

піднімається зрідка. Парування відбувається наприкінці літа. У 

цей час самці будують гнізда під камінням на дні водойм, 

приваблюючи самок. Запліднення зовнішнє, відбувається у 

момент відкладання яєць у гніздо самкою. Самець звичайно 

лежить у гнізді серед яєць, охороняючи їх, повернувши голову 

до виходу з гнізда. Самка відкладає 300–400 яєць, кладка у 

вигляді кількох шнурів, що нагадують намисто. Іноді в одне 

гніздо яйця відкладають 2–3 самки. Інкубація триває 68–84 дні. 

Личинка, яка виходить з оболонок, має довжину близько 30 мм, 

добре розвинені зовнішні зябра, які вона втрачає у віці 18 

місяців. Усі представники родини занесені до червоних списків 

різного рівня. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Банников и др., 1971, 1977; Жизнь 

животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и др., 1998; 

Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; Conant, 

Collins, 1991; Stebbins, Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life 

Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; Berroneau, 2010; 

Kentwood, 2007; Kardong, 2012; Browne et al., 2014; Vitt, 

Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021.  

 

Родина Кутозубі (Hynobiidae Cope, 1859) 

Загальна довжина цих земноводних досягає 20–25 см. З боків 

тулуба наявні численні поперечні борозенки, що розділяють 

його на зовнішні перехвати. Шкіра гладенька. У деяких 
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представників легені редуковані частково або повністю. На 

задніх кінцівках по 4–5 пальців. Підошви лап можуть бути 

зроговілими, а пальці у низці видів наділені кігтиками. Хвіст 

сплощений з боків. Піднебінні зуби мають V-подібну форму і 

спрямовані не паралельно, а під кутом до щелепних (звідси 

походить назва цих тварин). 

Від інших хвостатих відрізняються великою кількістю 

хромосом (до 78 у диплоїдному наборі). Значна кількість рис дає 

підстав вважати цю групу схожою на найдавніших спільних 

предків усіх хвостатих земноводних. Прикладами таких ознак є: 

амфіцельні хребці, ребра з однією голівкою, відсутність 

лобновиличної дуги у черепі, наявність кутової кістки у складі 

нижньої щелепи. Остання риса разом з іншими особливостями 

будови скелета вважається примітивною для ряду, де наявна 

тенденція до редукції кісткових елементів. 

Сибірський кутозуб (Salamandrella keyserlingii) є звичайним 

видом для азійської частини Росії (від Уралу до Курильських 

острові, від Камчатки до Сахаліну), о. Хоккайдо (Японія), 

Монголії і Маньчжурії. Це єдиний вид земноводних, добре 

пристосований до життя у зоні вічної мерзлоти (молоді особини 

виносили в експерименті охолодження до -6 °С). Вид пов'язаний 

із тайгою, у тундру проникає тільки по заплавних лісах.  

 

  
 

Рис. 3.4. Сибірський кутозуб (Salamandrella keyserlingii) (фото: Henk 

Wallays; Amaël Borzée / Natusfera) 

 

За винятком періоду розмноження живуть поза водою – на 

зарослих лісом берегах річок і струмків. Активні у сутінках і 

вночі, живляться молюсками, комахами, червами. Зимують 

найчастіше у повалених трухлявих стовбурах дерев.  
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У деяких місцях дуже широкого ареалу (за площею він є 

найбільшим серед усіх сучасних амфібій) виявлене групове 

розмноження, коли більшість самок відкладають яйця в 

небагатьох місцях упродовж дуже короткого часу (1–2 ночі). 

Зазвичай ікра відкладається на глибині 5–50 см, в основному на 

траву, занурену у воду. Під час залицяння самець приймає 

характерну шлюбну позу: тіло зігнуте, голова опущена вниз, 

хвіст підігнутий. Він здійснює ритмічні рухи (згинається, 

згортається, хвилеподібно рухається). Самка, навпаки, 

основний час проводить на дні. Коли вона піднімається вгору і 

досягає самця, останній своїм хвостом охоплює її тіло. Коли 

самка відкладає ікру, самець погладжує її своїми задніми 

кінцівками, сприяючи виходу ікри з клоаки. Запліднення 

відбувається в цей час або відразу після відкладання яєць. В 

інших ділянках ареалу є відомості про наявність внутрішнього 

запліднення у цього виду. 

Ікра розвивається близько місяця. Личинки мають зябра. 

Досягнувши розміру 30–40 мм, вони виходять на берег, 

втрачаючи органи водного дихання. 

Жабозуб семиріченський, або алатауський (Ranodon sibiricus) 

отримав назву через подібність розташування своїх піднебінних 

зубів з лемішними зубами жаб. Зустрічається лише на території 

Росії і Китаю. Довжина тіла сягає 20 см разом з хвостом, 

забарвлення – темно-оливкове з темними плямами.  

Поширення пов'язано з альпійським, субальпійським, 

лісовим і лісостеповим поясами, де значна площа зараз зайнята 

пасовищами. У таких місцях вид живе у невеликих гірських 

струмках і річках. Жабозуби населяють в основному верхів'я 

струмків, де ведуть напівводний спосіб життя. В якості сховищ 

використовують порожнини у підстилці, під камінням, 

колодами і коренями дерев, нори гризунів. 

Тварини активні ввечері та у першу половину ночі. Личинки 

першого року життя ведуть денний спосіб життя. Їжею слугують 

личинки волохокрильців (70–75 %), бокоплави (18 %), павуки, 

жуки, черви та личинки двокрилих. Наприкінці квітня 

відбувається зовнішнє запліднення: до кожного відкладеного 

сперматофора самка прикріплює дві торбинки з ікрою, які 

містять по 25–50 яєць. Розвиток яєць при температурі від 8 до 

12ºС триває 22–25 діб. 

Личинковий період є надзвичайно довгим. Перетворення на 
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дорослу особину відбувається лише на третьому році життя. 

Статева зрілість настає ще через два роки, тобто загалом процес 

завершується на п’ятому році життя. У наш час вид знаходиться 

під загрозою зникнення. 

Загалом родина включає 86 видів, які мешкають виключно в 

Азії – ареал простягається від Ірану через Афганістан, 

Туркменістан, Східний Сибір до Китаю, Японії і Камчатки.  

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Банников и др., 1971, 1977; Жизнь 

животных, 1985; Кубыкин, 1986; Даревский, Орлов, 1988; 

Савельев и др., 1993; Ананьева и др., 1998; Орлова, Семенов, 

1999; Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; 

Кузьмин, 2012; Conant, Collins, 1991; Stebbins, Cohen, 1995; 

Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; 

Dodd, 2013; Berroneau, 2010; Kentwood, 2007; Kardong, 2012; 

Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 

2021. 

 

Родина Амбістомові (Ambystomatidae Gray, 1850) 

Амбістоми широко відомі завдяки своїй личинкової стадії – 

аксолотлю, якого використовують як лабораторну тварину в 

різних дослідженнях, після чого він вже потрапив до 

акваріумістів. Це тварини середніх або дрібних розмірів (15–23 

см). Для них характерні амфіцельні хребці, поперечне 

розташування лемішних зубів, відсутність слізних і квадратно -

виличних кісток. Відсутність борозенок між ніздрями і краєм 

верхньої щелепи відрізняє амбістомових від інших 

північноамериканських саламандр – безлегеневих (Plethodon-

tidae). 

Дорослі амбістоми, які живуть на суходолі, 

характеризуються широкою головою, маленькими очима, 

тулубом з помітними перехватами, тонкими кінцівками і 

округлим у перерізі хвостом. Такі особини більшу частину 

життя проводять під пологом лісу, у підстилці, в норах, які або 

риють самі, або займають залишені іншими тваринами. Ряд 

північних видів у цих же норах також і зимують. Живуть 

поодинці, живляться різними безхребетними. До води дорослі 

повертаються лише у короткий період розмноження, вибираючи 

для цього ті ж водойми, де свого часу з'явилися на світ. Зазвичай 
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це відбувається ранньою весною, але деякі види розмножуються 

восени (кільчаста (Ambystoma annulatum) і мармурова амбістоми 

(A. opacum). 

 
Рис. 3.5. Тигрова амбістома (Ambystoma tigrinum) (фото: John P. Clare 

/ Flickr) 

 

Усі види амбістом розмножуються відкладанням яєць. 

Запліднення внутрішнє. Самки відкладають яйця, укладаючи їх 

у спеціальні мішки по кілька десятків або сотень штук, і 

залишають у стоячих або повільно проточних водоймах. 

Мармурова амбістома відкладає ікринки на суходолі у 

заглиблення ґрунту, які потім швидко заповнюються водою 

осінніми дощами. Личинки є водними, але зовні за пропорціями 

схожі на дорослих особин. Від дорослих відрізняються 

наявністю трьох пар зовнішніх зябер і чотирма парами зябрових 

щілин позаду голови. На зябрах розташовані ниткоподібні 

зяброві пелюстки. Зі спинної сторони від основи голови до кінця 

хвоста і з черевної сторони від кінця хвоста до клоаки тягнуться 

високі шкірні складки, що утворюють хвостовий плавець. 

Закінчується хвіст хвостовою ниткою. Плавають личинки, 

згинаючи тіло, подібно до риб. Личинки деяких видів (особливо 

їх південних популяцій) здатні без метаморфозу виростати до 

розмірів дорослих. У процесі метаморфозу зникають зябра і 

плавцеві складки, біля очей з'являються повіки, формуються 

легені.  
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Найвідоміший вид – тигрова амбістома (A. tigrinum) – мешкає на 

берегах водойм, вдень перебуває у сховищах гризунів (рис. 3.5). 

Вночі полює на червів, молюсків, комах та інших безхребетних.  

Рано навесні, а на півдні – наприкінці зими, а потім повторно 

влітку, амбістоми прямують до водойм для розмноження. Самки 

захоплюють клоакою сперматофори, залишені самцями. У 

подальшому вони відкладають ікряні торбинки, що містять від 

десятків до 200–500 яєць, діаметром 1,9–2,6 мм. Розвиток яєць 

триває 24–30 діб. Розвиток личинок у водному середовищі 

потребує 75–120 діб. Після досягнення певного розміру вони 

залишають водойми. Потре часто в популяціях деяких підвидів 

личинки продовжують рости, у них з'являються статеві органи, 

які дозволяють їм розмножуватися. Саме таких личинок і 

називають аксолотлями. 

Аксолотлі постійно мешкають у воді, зберігають зябра і 

плавцеві складки, їх легені хоча й розвиваються, є додатковим 

органом дихання. Вони досягають статевої зрілості, не 

проходячи метаморфоз. Популяції амбістом, які мають здатність 

розмножуватись на личинковій стадії, вперше були виявлені у 

гористих районах Сполучених Штатів і на Центральному плато 

у Мексиці. Умови, що сприяють виникненню такого явища – це 

значна висота над рівнем моря, відсутність водних хижаків і 

посушливі умови за межами водойм. Більшість таких популяцій 

належить до комплексу видів тигрової амбістоми – Ambystoma 

tigrinum, A. velasci, A. mavortium і деяких інших. 

Аксолотлі мають нормально розвинуту щитоподібну залозу, 

проте вона зазвичай не виробляє достатньої кількості 

тироксину, який індукує метаморфоз. Відомо, що процес 

перетворення аксолотля в амбістому можна стимулювати 

додаванням в їжу або ін'єкцією тироксину. 

Аксолотлі схожі на крупних тритонів з великою головою і 

трьома парами зовнішніх зябер, що стирчать у боки. Довжина 

такої істоти може сягати 30 см. Як і всі личинки хвостатих 

земноводних, аксолотлі ведуть хижацький спосіб життя. Крім 

іншого, ці тварини відомі видатною здатністю до регенерації 

деяких частин тіла.  

Раніше вважали, що тигрова амбістома (A. tigrinum), ареал 

якої простягається від Канади до Мексики, є єдиним видом. 

Наразі схиляються до думки, що це комплекс близьких, але все 

ж таки різних видів.  
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Загалом родина Амбістомові охоплює 32–35 видів, які 

мешкають виключно у Північній Америці. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, Collins, 1991; Larson, 

1993; Stebbins, Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Cogger et al., 2004; Kentwood, 2007; Roy, Gatien,2008; 

Berroneau, 2010; Kardong, 2012; Dodd, 2013; Vitt, Caldwell, 2014; 

McKlean, 2016; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021.  

 

Родина Амфіумові (Amphiumidae Gray, 1825) 

Таксон об’єднує тварин з вугроподібною формою тіла. 

Наявні дві пари кінцівок, проте розвинені вони дуже слабко і 

майже не підтримують тіло. Лапи мають 1, 2 або 3 пальці. Легені 

розвинені, зябра у дорослих особин відсутні, але одна пара 

зябрових щілин залишається відкритою протягом всього життя. 

Вона веде до повністю функціонуючих внутрішніх зябер, тому 

метаморфоз залишається неповним. Серед інших ознак слід 

відмітити амфіцельні хребці, відсутність повік та язика.  

Постійно мешкають у різноманітних стоячих водоймах. 

Характеризуються нічною активністю. Живляться рибою, 

молюсками, ракоподібними та іншими земноводними.  

Розмножуються 1–2 рази на рік шляхом відкладання яєць. 

Самка відкладає ікру у вологі місця на суходолі. Ікра 

розвивається близько 5 місяців, потім личинка ще 5 місяців 

росте до дорослої особини. У личинок кінцівки розвинені 

помітно краще, ніж у дорослих. 

Амфіума двопала (Amphiuma means) є характерним 

представником родини. Досягає довжини 110 см. Кінцівки, 

довжиною 2–3 см, несуть по 2 пальця. Очі розвинені погано, 

лише просвічують через шкіру. У дорослих зовнішні зябра 

редуковані, а легені добре розвинені. Вночі полює на тритонів, 

пуголовків, поїдає молюсків, рідше рибу. Розмножується, 

ймовірно, двічі на рік. Самка відкладає близько 50 яєць 

діаметром 9 мм на суші, але у вологих місцях, найчастіше – в 

норах раків, ссавців, розташованих вище рівня води, 

обгортаючи їх своїм тілом. Інкубація триває близько 5 місяців. 

Новонароджена личинка має довжину тіла 55 мм. Завершується 

метаморфоз приблизно через 3 місяці при довжині тіла 75 мм.  
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Рис. 3.6. Амфіума двопала (Amphiuma means) (фото: Brian Gratwicke) 

 

Інший вид – амфіума трипала (A. tridactylum) – на кінцівках 

несе 3 пальці. Вид демонструє ознаки статевого диморфізму у 

формі голови і забарвленні клоакальної області. Цікаво, що 

самці одночасно продукують декілька сперматофорів, що дає 

можливість запліднювати кількох самок упродовж короткого 

періоду. 

Зараз родина представлена трьома видами, які мешкають у 

болотистих біотопах південного сходу США. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, Collins, 1991; Larson, 

1993; Stebbins, Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Cogger et al., 2004; Kentwood, 2007; Roy, Gatien, 2008; 

Berroneau, 2010; Kardong, 2012; Dodd, 2013; Vitt, Caldwell, 2014; 

McKlean, 2016; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021.  

 

Родина Протеї (Proteidae Gray, 1825) 

Тварини мають витягнуте тіло і дві пари слабо розвинутих 

кінцівок. Хвіст несе плавцеву складку. Протягом всього життя 

зберігаються три пари розгалужених зовнішніх зябер. Легені 

довгі, їх внутрішня поверхня гладенька. Очі дрібні, позбавлені 

повік, майже непомітні під шкірою. Верхньощелепні кістки 

відсутні, зуби розташовані на нижній щелепі та на міжщелепних 
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кістках. Хребці амфіцельного типу. 

Ведуть водний спосіб життя. Ймовірно, протеї є 

педоморфними личинками давніх форм, оскільки здатні до 

розмноження дорослі особини протеїв мають усі характерні 

риси личинок хвостатих амфібій. 

Принаймні у деяких видів, залежно від наявності освітлення, 

є два варіанти розвитку. У першому випадку, розвиток 

відбувається у повній темряві (наприклад, у печері), тіло 

набуває світлого забарвлення, а очі вкриваються шарами шкіри 

через непотрібність. У протилежному випадку, у разі 

знаходження на світлі – розвиток піде по-іншому – тіло буде 

сірим, а очі сформуються працездатними. Від температури може  

змінюватися площа зовнішніх зябер. У теплій воді, яка менше 

насичена киснем, зябра розширюються, що збільшує площу 

поглинання кисню. Американськи види Necturus здатні 

засвоювати кисень через шкіру, а іноді вдихають повітря на 

поверхні. 

Протеї надають перевагу дрібним озера і струмкам, де 

повільно рухається вода і наявне каміння, під яким можна 

сховатися. Раціон складається із дрібної риби та різноманітних 

водних безхребетних. 

Протей європейський (Proteus anguinus) – мешканець 

підземних водойм Балканського півострова. Все життя 

проводить глибоко під землею при температурі близько 10º С. 

Має вугроподібне тіло довжиною 25–30 см, дві пари невеликих 

кінцівок (рис. 3.7). На передніх наявні 3 пальці, на задніх – 2. 

Очі повністю приховані під шкірою. Голова грушоподібної 

форми закінчується короткою сплощеною у дорсовентральному 

напрямку мордою. Ротовий отвір маленький, з крихітними 

зубцями, які утворюють сито, щоб утримувати їжу в роті.  

Протей здатний відчувати світло всією поверхнею шкіри. 

Живиться дрібними ракоподібними та червами. Незважаючи на 

наявність легень на суходолі повноцінно дихати не може: через 

декілька годин витягнутий з води протей гине. Запліднення 

внутрішнє. У самки утворюється до 80 яєць, але всі, крім двох, 

гинуть: у нижніх відділах яйцепроводів вони розсмоктуються, а 

продукти лізису використовуються в якості їжі двома 

личинками, що розвиваються. Досягаючи довжини 1 см личинки 

виходять назовні та починають вести самостійне життя.  
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Рис. 3.7. Європейський протей (Proteus anguinus) (фото: Matthijs 

Hollanders / Flickr) 

 

Існують факти, що свідчать про здатність протеїв до 

електрорецепції за допомогою ампулярних органів на голові 

тварини. Також припускають, що протеї можуть 

використовувати магнітне поле Землі для орієнтації.  

Американський протей звичайний (Necturus maculosus) 

зустрічається в озерах сходу Північної Америки. Розміри тіла 

становлять 16–43 см. Віддає перевагу холодним водоймам. При 

низьких температурах вмерзає в лід, при відтаюванні – 

відновлює життєдіяльність. Є масивнішим за європейського 

протея, з міцнішими кінцівками, особливо передніми, з чотирма 

пальцями. Очі завжди добре помітні, хоча й маленькі. 

Забарвлення мінливе: коричнево-червоне, сіре з блакитно-

чорними плямами чи смугами. Наявні три пари пірчастих зябер 

яскраво-червоного кольору.  

Віддає перевагу чистим озерам з піщаним дном та багатою 

рослинністю. Активний вночі. Живиться водними 

безхребетними та їхніми личинками, дрібною рибою та 

пуголовками. Розмножується американський протей зазвичай у 

вересні–листопаді, рідше взимку чи навесні. Запліднення 

внутрішнє: самка захоплює клоакою сперматофор, відкладений 

самцем. Яйця світло-жовтого кольору, одягнені у 3 слизові 

оболонки. Декілька їх десятків самка відкладає під камінням та 

охороняє кладку. Розвиток залежить від температури і триває 

38–63 доби. Личинки, що виходять з оболонок, мають довжину 

22–23 мм з добре розвиненими передніми та зачатковими 

задніми кінцівками. Статева зрілість настає на п’ятому році 

життя при довжині тіла близько 20 см. 
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Загалом родина налічує 6 видів, які відносяться до двох родів, 

що мешкають в Північній Америці (Necturus – 5 видів) і Європі 

(Proteus – 1 вид). 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, Collins, 1991; Stebbins, 

Cohen, 1995; Lanza et al., 1998; Bulog et al., 2002; Grzimek's 

Animal Life Encyclopedia, 2003; Beshkov, Nanev, 2006; Cogger et 

al., 2004; Dodd, 2013; Berroneau, 2010; Kentwood, 2007; Kardong, 

2012; Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 2021; 

AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Сиренові (Sirenidae Gray, 1825) 

Представники цих амфібій мають лише передні кінцівки, 

дуже маленькі та слабкі з чотирма або трьома пальцями (задні 

лапи або відсутні, або дуже рудиментарні), зовнішні пірчасті 

зябра та зяброві щілини зберігаються упродовж усього життя. 

Дихають зябрами та добре розвиненими легенями. Кістки 

верхньої щелепи та повіки очей відсутні. Щелепи замінені 

роговими пластинками. Наявні лише лемішні зуби. Схожі на 

педоморфних личинок саламандр, які втратили здатність до 

метаморфозу. 

Сирени є всеїдними, живляться в основному молюсками, 

ракоподібними і нитчастими водоростями. Вони виділяються 

серед більшості земноводних своїм напіврослинним раціоном. 

Полюють у воді, орієнтуючись переважно за допомогою нюху. 

У разі виявлення здобичі всмоктують її через невеликий рот; у 

разі захоплення великих об'єктів – енергійно трясуть їх, 

намагаючись розділити на шматки. 

Зараз встановлено, що принаймні деякі види сиренів 

здійснюють зовнішнє запліднення. Самці будують гнізда для 

свого потомства. Після шлюбних танців самка відкладає яйця, а 

самець їх запліднює. Спермії містяться у своєрідній драглистій 

масі, сперматофори і сперматеки для сиренів не виявлені. Після 

розмноження самець залишається охороняти яйця. 
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Рис. 3.8. Сирен великий 

(Siren lacertina) (фото: 

Pierson Hill; Joel Sartore, 

2021) 

 

Великий та карликовий сирени (Siren lacertina та S. 

intermedia) живуть у ставках, озерах, неглибоких канавах 

південно-східної частини США (рис. 3.8). Тіло вугроподібної 

форми відповідно 90 та 35 см. Живляться молюсками, 

ракоподібними, червами, амбістомами, тритонами, 

пуголовками. Запліднення, вірогідно, зовнішнє.  

Карликовий сирен північний (Pseudobranchus striatus) 

поширений на півострові Флорида. Живе в заболочених ставках 

та озерах. Тіло має довжину до 20 см. З боків тіла на голові по 

одній парі зябрових щілин та зябер. На передніх кінцівках – 3 

пальці. Яйця відкладає на водні рослини невеликими порціями. 

Живиться безхребетними та дрібними земноводними. 

Загалом у родині 5 видів, всі поширені на південному сході 

США, від Техасу до Меріленду. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 
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1988; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, Collins, 1991; Stebbins, 

Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et 

al., 2004; Dodd, 2013; Berroneau, 2010; Kentwood, 2007; Kardong, 

2012; Reinhard et al., 2013; Vitt, Caldwell, 2014; Hill et al., 2015; 

Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Саламандри безлегеневі 

 (Plethodontidae Gray, 1850) 

Усі представники родини втратили легені та перегородку між 

передсердями, що у свій час було пов’язано з повністю водним 

способом життя переважно в гірських струмках. Правда, 

довелося повторно вийти на суходіл (вторинно наземний спосіб 

життя), проте легень ці тварини вже не набули. Більшість видів 

має опістоцельні хребці, інші – амфіцельні. Дорослі саламандри 

мають чотири кінцівки, з чотирма пальцями на передніх 

кінцівках і зазвичай з п'ятьма – на задніх. У багатьох видів 

наявний язик, який здатний далеко висуватися за допомогою 

специфічного під'язикового апарату. Зверху голови, між 

ніздрями і верхньою губою, у вигляді вертикальної щілини 

проходить носогубна борозенка. Ця канавка вистелена залозами 

і підсилює хеморецепцію саламандри, що корелює з високим 

ступенем розвитку слизової оболонки нюхової порожнини, а 

також нюхових часток у мозку. Наявність  цієї спеціалізованої 

структури, ймовірно, пов'язано з відсутністю легень у цих 

саламандр. 

Парування і розвиток відбуваються виключно на суходолі. 

Відповідно, у багатьох видів відсутня стадія водної личинки. 

Такий розвиток обумовив збільшення розміру яєць і тривалості 

ембріонального періоду. Вважають, що еволюційна втрата 

стадії водних личинок пов'язана зі зменшенням залежності 

відтворення від водного середовища. 

Безлегеневі саламандри демонструють складні форми 

шлюбної поведінки і ритуали залицяння, які відсутні серед 

інших груп хвостатих земноводних. Шлюбна поведінка, як 

правило, включає захоплення хвоста, у такому разі самка 

орієнтує свою голову біля основи хвоста самця, одночасно 

прикриваючи хвіст своїм тілом. Самець повертає своє тіло і 

відкладає сперматофор на субстрат біля голови самки. Коли 

самець веде самку своїм хвостом над сперматофором, самка 

опускає на нього свою клоаку і пошкоджує оболонку 
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сперматофора. Статеві продукти потрапляють усередину її тіла, 

а оболонка сперматофора залишається на землі. 

Часто шлюбний ритуал супроводжується виділенням самцем 

феромонів під час інтенсивних рухів хвоста. Відповідні залози 

у самця є також біля підборіддя. Вважають, що таке хімічне 

підтримання шлюбних ритуалів збільшує успішність парування, 

перш за все за рахунок того, що самка стає сприйнятливішою до 

розмноження. Це не тільки збільшує ймовірність успішного 

парування з конкретною самкою, але й скорочує його 

тривалість, що важливо, оскільки зводить до мінімуму 

ймовірність того, що самець буде перерваний втручанням інших 

конкурентів. 

Наземний спосіб життя ведуть лісові саламандри (Plethodon). 

Вони поширені в усіх лісах Північної Америки. Виявляють 

активність вночі або вдень після дощу. Сховищами є стовбурі 

повалених дерев, лісова підстилка, каміння. Живляться 

наземними безхребетними, яйця відкладають у вологий ґрунт, у 

нори гризунів, мох, під камені. Личинки живуть тільки на 

суходолі, де й проходить метаморфоз. Червоподібні саламандри 

(Вatrachoseps), які населяють тихоокеанське узбережжя, мають 

витягнуте тіло, довгий хвіст та слабко розвинені кінцівки. 

Безлегеневі саламандри центральної та північної частини 

Південної Америки включають велику кількість видів (роди 

Bolitoglossa, Chiropterotriton, Magnadigita, Oedipina). Серед них 

є види як з добре розвиненими кінцівками, так і ряд 

червоподібних форм, які демонструють різний ступень редукції 

кінцівок. Вони ведуть наземний спосіб життя, багато видів є 

живородними. У багатьох видів роду Bolitoglossa довгий язик, 

здатний викидатися. Представники роду Hydromantes 

зустрічаються як у Північній Америці (2 види), так і в Європі 

(також 2 види). 
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Рис. 3.9. Саламандра темна (Desmognathus fuscus)  

(фото: Leif Van Laar) 

 

Саламандра темна (Desmognathus fuscus) – одна із 

найпоширеніших саламандр сходу Північної Америки  (рис. 3.9). 

Веде наземний спосіб життя, часто обираючи ділянки з опалим 

листям у вологих затінених біотопах. Активні у сутінках і вночі, 

живляться дощовими червами, багатоніжками, молюсками, 

мокрицями та комахами. У липні–серпні відбувається період їх 

розмноження, який супроводжується різноманітними проявами 

шлюбної поведінки. Після запліднення самка відкладає 12–26 

яєць, кладка має вигляд ікряної грудочки, розташованій на суші 

у заглибинах під камінням. Кладку яєць вона огортає своїм 

тілом і не залишає її до моменту виходу личинок з оболонок 

яйця. Метаморфоз личинок відбувається після 7–9 місяців їх 

існування на суходолі. 

Печерна саламандра сардинська (Speleomantes genei) є 

ендеміком острова Сардинія. Довжина тіла сягає 10 см. Пальці 

з’єднані перетинками. Гладенька, блискуча шкіра забарвлена у 

бурий колір з помаранчевими плямами. На широкій голові 

знаходяться великі опуклі очі. Часто оселяється біля входу в 

печери. Вдень саламандра ховається у печерах або серед 

розламів скель, а вночі виходить на полювання. Відловлює 

комах довгим язиком, викидаючи його на відстань 2–3 см. На 

зиму ховається у печерах, впадає в нетривале заціпеніння.  

Відкладає яйця на піщаному дні печер або глибоких ярів. 
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Існують дані про її здатність до живородіння. 

Родина Саламандри безлегеневі нараховує 492 види, які 

живуть переважно у Новому Світі – від Канади до Болівії і 

Бразилії. Кілька видів роду Speleomantes живуть в Європі та 

один вид – Karsenia koreana – у Південній Кореї. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Brown et al., 1986; Houck et al., 

1990; Conant, Collins, 1991; Stebbins, Cohen, 1995; Grzimek's 

Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; Bernini et al., 

2006; Beshkov, Nanev, 2006; Kentwood, 2007; Dodd, 2013; 

Berroneau, 2010; Lewis et al., 2011; Kardong, 2012; Vitt, Caldwell, 

2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Саламандрові  

(Salamandridae Goldfuss, 1820) 

Представники мають типову – ящіркоподібну – форму тіла. 

Розміри зазвичай невеликі або середні (120–200 мм). Шкіра 

гладенька або зерниста. Багато саламандрових мають 

специфічні привушні залози – паротиди, здатні виробляти 

токсини. Носогубні борозенки не характерні. У більшості видів 

очі мають добре розвинені та рухливі повіки, але відсутні слізні 

залози. Личинки дихають за допомогою зовнішніх зябер, 

дорослі зябер не мають, тому дихають легенями. Хребці 

опістоцельні. Зуби розташовані на верхніх та нижніх щелепах. 

На піднебінній частині верхньої щелепи розташовані два 

вигнуті ряди піднебінних зубів.  

Серед цих амфібій є види, пов’язані з водоймами лише у 

сезон розмноження (кавказькі саламандри Mertensiella), інші є 

повністю водними (тритони Pachytriton). 

Шлюбна поведінка доволі складна і зазвичай виявляється у 

різноманітних діях особин обох статей. Існує безліч варіантів 

ритуалів, які самці виконують для залучення партнерів. Часто 

вони передбачають використання феромонів, щоб запустити 

шлюбну поведінку у самок. Відомо, що феромони є потужним 

стимулом для самок альпійських тритонів (Ichthyosaura 

alpestris) на парування. Вони спричинюють шлюбну поведінку 

навіть за відсутності самця.  

Запліднення може відбуватися у різних варіантах. Самці 
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відкладають сперматофори, а самка захоплює їх краями клоаки, 

або відбувається наближення клоак самця й самки, далі 

сперматофори потрапляють у сім’яприймач самки, де 

відбувається запліднення яєць. Звичайно після парування яйця 

відкладаються у водойми. 

Разом з тим є види, в яких в одних ділянках ареалу запліднені 

яйця розвиваються у яйцепроводах, а в інших – самки 

«відкладають» цілком розвинених личинок у воду; відомі також 

популяції, у яких самки народжують молодих особин, що 

повністю завершили метаморфоз (Salamandra atra). Самки 

багатьох видів можуть зберігати сперму до 6 місяців. 

Загалом родина об’єднує 21–23 роди хвостатих амфібій. 

Нижче розглянуто найтиповіших представників родини.  

У роді Саламандра (Salamandra) нараховують 6 видів, які 

населяють Європу, Північну Африку та Близький Схід. Ці 

тварини мають великі паротиди, відносно короткий та округлий 

у поперечному перерізі хвіст, спинний гребінь відсутній. 

Костальні борозни завжди розвинуті. Піднебінні зуби у вигляді 

двох поздовжніх S-подібних рядів. У фауні України один вид . 

Саламандра плямиста, або вогняна (S. salamandra) має 

довжину тіла 18–28 см, забарвлення чорне з яскраво-жовтими 

або помаранчевими плямами (рис. 3.10). Поширена в Європі, 

Малій Азії та у Північній Африці. На території України населяє 

в основному букові та смерекові ліси в Карпатах, Львівській, 

Закарпатській, Івано-Франківській областях, у гірській частині 

Чернівецької області. 

Очі саламандри великі, опуклі, позаду них розташовані 

паротиди. На передніх кінцівках по 4 пальці, на задніх – 5. 

Плавальні перетинки між пальцями відсутні. Тіло зовні поділене 

10–12 костальними борознами, які є й на хвості. Піднебінні зуби 

розташовані у вигляді двох S-подібно вигнутих рядів. Статевий 

диморфізм виявляється у порівняно опуклій формі клоаки 

самців (особливо у шлюбний період), самки є дещо більшими й 

відрізняються також пропорціями тіла.  

Денними сховищами саламандри зазвичай є трухляві пні, 

листова підстилка, порожнини під каменями. Відомі випадки, 

коли вони самостійно рили нори у м’якому ґрунті.  
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Рис. 3.10. Саламандра плямиста, або вогняна (Salamandra 

salamandra) (фото: Bogdan Ionescu, 2016) 

 

Початок активності навесні значною мірою визначається 

поточними погодними умовами. Так у Карпатах саламандри 

пробуджуються після зимової сплячки у березні. Сезон 

розмноження розтягнутий майже на весь період активності, 

найчастіше парування припадає на червень та липень, личинки 

з’являються через 9–10 місяців. Після парування, якому передує 

складна шлюбна поведінка, самець відкладає на ґрунт 

сперматофор, а самка захоплює його краями клоаки. Вагітність 

та народження личинок може відбуватися не тільки протягом 

двох сезонів, але й протягом одного року. Наявні відмінності у 

циклах розмноження тварин, що населяють регіони, 

розташовані на різних висотах. Так, на високогір’ї Карпат самки 

народжують один раз на два роки, у передгір’ях – щороку. 

Розвиток личинок зазвичай триває 3–3,5 місяців. Іноді 

личинки не завершують метаморфоз перед зимівлею. 

Сперматозоїди у сперматеці самки зберігають здатність до 

запліднення протягом 3 років. Кількість нащадків становить 

найчастіше 25–30 особин. 

Личинки, крім розмірів, відрізняються від дорослих тварин 

зовнішніми зябрами, наявністю на спинному боці й хвості 

шкірної складки та темно-сірим забарвленням з плямами. Вони 

зазвичай віддають перевагу невеликим чистим струмкам у 

затінених місцях, де тримаються ділянок зі слабкою течією. 

Личинкам властивий канібалізм, який виявляється не тільки на 

стадії активного живлення, але й під час їх перебування у 
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яйцепроводах. 

Дорослі тварини ведуть сутінковий і нічний спосіб життя, у 

разі підвищення вологості в похмурні чи дощові дні, можуть 

бути активними і вдень. Відхід на зимівлю відбувається у 

жовтні–листопаді. Зимують найчастіше у порожнинах під 

коренями дерев, де можуть збиратися до кількох сотень особин. 

Статевозрілість карпатських саламандр настає на 3–4-му році 

життя.  

До раціону дорослих саламандр входять різні безхребетні 

(гусінь, дощові черви, павуки, жуки) та хребетні (личинки інших 

земноводних). У живленні личинок переважають реофільні 

безхребетні. У період метаморфозу активність щодо добування 

їжі сильно знижується, але личинки продовжують споживати 

водних безхребетних. Ймовірно, вони припиняють живитись на 

короткий час, коли переходять на сушу – ще до кінця 

метаморфозу. 

Токсини саламандри – самандрини та інші, є алкалоїдами, які 

діють на нервову систему, вражаючи центри довгастого мозку. 

У всіх хребетних це спричинює сильні м'язові судоми і 

гіпертензію. 

На плямисту саламандру дещо схожа саламандра альпійська, 

або європейська чорна (S. atra). Відрізняється стрункішим 

тілом, меншими розмірами і в основному однотонним блискучо-

чорним забарвленням. Довжина дорослої особини – від 9 до 14 

см. 

Серед біотопів надають перевагу берегам гірських струмків, 

ховаються під каменями або у рослинності. Є живородними 

тваринами. Личинки розвиваються у материнському тілі 

упродовж року. Хоча у самки в яйцепроводах можуть 

знаходитись до 40 яєць, повний метаморфоз проходять лише дві 

личинки. Решта служать їжею для двох личинок, що 

розвиваються, вони поїдають їх всередині яйцепроводів. 

Зародки, що знаходяться у тілі самки, відрізняються 

величезними зовнішніми зябрами. Під впливом умов терміни 

виношування личинки і стадії їх розвитку можуть істотно 

змінюватися. Найчастіше народжуються особини, які пройшли 

метаморфоз (це розглядають як адаптацію до гірського способу 

життя), але трапляється, що самка народжує личинок, які 

проходять метаморфоз у воді. 

Рід Великий тритон (Triturus) представлений в Україні 
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трьома видами. Їх представники мають зжатий з боків хвіст, 

довжина якого сумірна із довжиною тіла. Шкіра є грубою та 

зернистою. Клоака самця опукла і темна; хвіст із поздовжніми 

блакитно-білими смугами. У шлюбний період у самців є глибоко 

зазубрений гребінь уздовж середини спини, що проходить від 

рівня очей до основи хвоста, а також незазубрений гребінь 

уздовж хвоста; смуги стають яскравішими. У самок ці ознаки 

відсутні. Їх клоака сплощена і червонувата; хвіст знизу часто із 

поздовжньою помаранчевою смугою. Яйця ці тритони 

відкладають поштучно або у вигляді невеликих ланцюжків. 

Личинки лімнофільного типу. Повністю розвинені личинки 

мають високі плавцеві складки, дуже довгі пальці і нитку на 

кінці хвоста, яка допомагає триматися у пелагіалі.  

Гребінчастий тритон (T. cristatus) має лемішні зуби, які 

розташовані у вигляді двох поздовжніх зігнутих ліній, що 

зближуються у передній частині й розходяться у задній. Перед 

морди дещо закруглений, очі дрібні, голова відділена від тулуба 

незначним шийним перехватом. Плавальних перетинок на 

передніх кінцівках немає, на задніх – злегка розвинені біля 

основи пальців. Шкіра грубозерниста (на череві гладенька), 

загальне тло складається з брудно-чорних тонів з темними 

цяточками зверху та білими з боків тулуба. Черево жовто-

помаранчеве у темних плямах. У шлюбний період у самців на 

верхній стороні тіла розвивається фестончастий гребінь, що 

тягнеться від голови до основи хвоста, де він переривається й 

потім продовжується зверху і знизу хвоста. Після закінчення 

шлюбного сезону гребінь зменшується у розмірах, але не зникає 

зовсім – наявністю гребеня, опуклою клоакою і розмірами тіла 

самець відрізняється від самки у позашлюбний період.  

Мешкає у хвойних, мішаних і листяних лісах, на галявинах 

та узліссях, у чагарниках, парках, садах; у південних районах 

живе в острівних лісах і плавнях. Розмножується у стоячих, 

рідше напівпроточних водах ставків, озер, стариць, затоплених 

кар'єрів, іригаційних каналів і канав. Вибір місць перебування 

залежить від сезону. Так, майже відразу після весняного 

пробудження тварини тримаються у водоймах до середини літа, 

хоча в деяких місцях можлива затримка окремих особин у 

водоймах до жовтня. 

Першими у водойми переміщуються самці, пізніше до них 

приєднується основна частина самок, які беруть участь у 
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розмноженні. Самці набувають шлюбного вбрання вже через 

кілька днів після появи у водоймі. Розмножуються у березні – 

травні, але залишаються у водоймі ще довгий час після 

репродукції – іноді до липня. У високогір'ї Карпат вихід з 

водойми відбувається ще пізніше: у серпні–вересні. 

 

 
 

Рис. 3.11. Гребінчастий тритон (Triturus cristatus) (фото: Rasmus 

Sigvaldi / Natural History Museum in Bergen) 

 

Відкладанню ікри передують шлюбні ігри, при яких самець, 

наближаючись до самки, здійснює згинання тіла й хвоста, 

інколи торкаючись самки. Після відкладання сперматофора 

самка захоплює його краями клоаки. Кожне яйце (або декілька 

яєць) вона загортає у листки водної рослинності. Розмір кладки 

може досягати 600 яєць, звичайно ж 200–300. Вилуплення 

личинок відбувається через 12–20 діб. Личинкова стадія триває 

близько 90 діб (від 76 до 100), хоча на Закарпатті можливі й 

коротші строки. Метаморфоз починається при середніх розмірах 

личинки 42 мм, а статева зрілість настає на другому або 

третьому життя. У субальпійській зоні Карпат гребінчасті 

тритони не завжди встигають пройти метаморфоз і зимують на 

личинковій стадії. У західніших гірських регіонах Європи також 

відзначені випадки зимівлі личинок. Є відомості, що ця стадія 

може тривати від 2 до 5 років. 

Після сезону розмноження тритонів можна зустріти у 

багатьох зволожених місцях, де вони ховаються під гнилими 

корчами або купами каміння. Зимівлю (її початок припадає на 

жовтень – початок листопада) проводять у порожнинах ґрунту, 

трухлявих деревах, де одночасно можуть перебувати кілька 
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десятків особин. Відомі випадки зимівлі гребінчастих тритонів 

разом з іншими земноводними, зокрема, з гостромордою жабою.  

На ранніх личинкових стадіях тритони живляться найчастіше 

дрібними ракоподібними. У подальшому у раціоні можуть 

з’являтись личинки інших тритонів. Дорослі тварини під час 

перебування у водоймах живляться молюсками, ракоподібними, 

комахами, личинками інших амфібій, після переходу до 

наземного етапу – личинками (понад 30 % усього складу їжі) та 

дорослими комахами, молюсками, дощовими червами. 

Крім гребінчастого тритона, до цього роду в Україні 

належать ще два види – тритон дунайський (T. dobrogicus); 

тритон Кареліна (T. karelinii). 

Рід Малий тритон, або гладенький (Lissotriton) в Україні 

представлений двома видами. 

Тритон звичайний (L. vulgaris) є одним із найдрібніших, його 

довжина с хвостом не перевищує 105 мм. У період перебування 

у водоймах шкіра тритона гладенька, у наземному середовищі – 

дрібнозерниста. Через око проходить добре помітна темна 

смуга. Крім того, на голові є темні подовжні смужки. Серії 

лемішних зубів розташовані у вигляді рівнобіжних ліній, що 

злегка сходяться у дистальній частині. У період розмноження в 

самців звичайного тритона розвивається фестончастий гребінь, 

який на відміну від T. cristatus, не утворює звуження біля клоаки 

та основи хвоста. На бічних поверхнях хвоста та іноді на тілі 

самця з’являються світло-блакитні смуги, клоака стає 

опуклішою. Крім того, спинна та черевна поверхні тіла самця 

вкриті великими темними плямами, що вкорочені або відсутні 

на спині та боках самки. У самок шлюбного забарвлення та 

спинного гребеня немає. Фоновий колір спини у самців завжди 

темніший. У середньому самки крупніші за самців. У шлюбний 

період пальці задніх кінцівок оторочені перетинками.  

Населяє листяні і мішані ліси, у лісовій зоні використовує 

також луки, зарості чагарників, парки, сади та інші біотопи на 

місці колишніх лісів. Зустрічається у сільськогосподарських 

угіддях і різних типах населених пунктів. На поширення 

звичайного тритона впливає наявність рослинності, де при 

певній висоті та щільності травостою, створюються сприятливі 

мікрокліматичні умови для існування. Кислотність води у 

водоймах також має певне значення для поширення тритонів. 

Вони зазвичай не зустрічаються у водоймах, де рН води нижча 
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6,0 та зовсім відсутні у кислих водах (рН < 3,9).  

Час пробудження після зимової сплячки залежить від 

погодних умов, а також від особливостей біотопів. Майже 

відразу після пробудження самці першими мігрують у водойми 

на місця нересту. У цей час шлюбне вбрання в них майже не 

виявлене. Розвиток спинного гребеня та яскравішого візерунка 

самців виявляється декілька днів згодом. Видоспецифічні 

шлюбні ігри спостерігали навіть у разі невисокої температури 

(3–6 °С). 

Тритони перебувають у воді приблизно до червня–липня, у 

подальшому ведуть наземний спосіб життя. У водоймах 

зазвичай активні цілодобово, але після переходу на суходіл, як 

правило, активні увечері та вночі. Сховищами у цей період 

служать порожнини під камінням, колодами, нори гризунів, 

підстилка. Приблизно у жовтні–листопаді тритони йдуть на 

зимівлю (для неї можуть використовувати ті ж самі  сховища), у 

цей період виявляли їх скупчення до кількох сотень особин. У 

таких скупченнях були не лише тварини різного віку, але й інші 

види амфібій. 

Процесу розмноження передує видоспецифічна шлюбна 

поведінка. Самець, піднімаючись на передніх кінцівках, 

демонструє самці боки тіла і робить хвилясті рухи хвостом. 

Нарешті, самець повзе вперед, а самка слідує за ним. Коли його 

хвіст згинається, самка чіпає його головою, хвіст вигинається 

вгору і самець відкладає сперматофор, який самка захоплює 

клоакою і спрямовує у сперматеку. Сперматозоїди зі сперматеки 

самки запліднюють її яйця. Кожен самець продукує кілька 

сперматофорів під час кожного шлюбного танцю, відкладаючи 

їх на камені, рослини і інші субстрати. Самка загортає кожну 

ікринку або їх ланцюжок у листок рослини своїми задніми 

кінцівками. Яйця відкладають на глибині 5–35 см, іноді глибше.  

Вихід личинок з яєць відбувається через 14–20 діб, а сам 

личинковий розвиток триває 60–70 діб. Існують дані про те, що 

звичайні тритони можуть зимувати на личинковій стадії, 

метаморфоз тоді відбувається весною наступного року. Статевої 

зрілості тритони цього виду досягають на 2–3-у році життя. 

Часто педоморфних личинок знаходять разом із нормальними. 

Явище педоморфозу в амфібій цього виду відзначено у багатьох 

країнах Європи. Вважають, що причиною такої ситуації є 

нестабільність біотопів та низька міграційна активність тварин. 
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Педоморфоз при цьому має адаптивний характер, істотно 

збільшуючи мінливість популяції у цілому. Узагальнення 

відомостей щодо причин педоморфозу дозволило дійти 

висновку, що вони зазвичай пов’язані із низькими 

температурами. Іншими факторами можуть бути голодування 

личинок, хімічний склад води та корму (нестача йоду та 

вітамінів). 

Відразу після вилуплення личинки живуть за рахунок 

ембріонального жовтка, а потім переходять до живлення 

дрібними ракоподібними. У ході подальшого розвитку спектр 

кормів розширюється за рахунок включення все більшої 

здобичі, в основному комах. Іноді личинки їдять сухопутну 

здобич, яка потрапляє в воду, а також колембол, які живуть на 

поверхні води (нейстофагія). Наявна трофічна вибірковість, що 

особливо стосується крупної здобичі. Личинки полюють в 

основному на мешканців заростей водних рослин. У період 

метаморфозу інтенсивність живлення личинок сильно 

знижується, хоча вони схоплюють водних безхребетних до 

останньої стадії свого перетворення. Ймовірно, живлення 

припиняється лише під час виходу на суходіл. 

Єдиний представник іншого роду Тритон середній 

(Ichthyosaura) – тритон гірський або альпійський (I. alpestris) – 

у межах України живе у Карпатах. У шлюбний період 

забарвлення самців дуже яскраве: на загальному чорно-бурому 

тлі розвиваються блакитні плями, з боків проходить срібляста 

смуга з дрібними чорними плямами із блакитною оторочкою. 

Черево помаранчевого кольору. Самка не така яскрава, верхній 

поверхні її тіла більш притаманна мармуровість візерунка. 

Після сезону розмноження забарвлення стає темнішим.  

Довжина тіла у середньому становить 9 см. Влітку тритони 

живуть у стоячій воді або у повільно проточній. Досить швидко 

плавають, користуючись хвостом, як веслом. У воді 

перебувають без повітря 2–3 хвилини. Тритони періодично 

линяють, скидаючи шкіру, яку відразу поїдають. 

Розмножуються лише у воді. Метаморфоз триває 3 місяці.  

Дослідження впливу температури на личинковий розвиток 

альпійських тритонів показало, що мінливість самої 

температури, вірогідно, впливає не на особливості самих 

ембріональних стадій, а просто подовжує або  скорочує час 

розвитку. У ряді регіонів Європи виявлені гірські популяції, що 



110 

 

складаються значною мірою лише з педоморфних личинок.  

Зимують альпійські тритони на суходолі під пнями, у дуплах 

повалених дерев, у купі листя. Живляться різноманітною 

тваринною їжею, переважно комахами та іншими 

безхребетними 

За сучасними уявленнями родина Salamandridae включає 128 

видів, ареали яких охоплюють помірні широти Європи і Азії (до 

Гімалаїв і півдня В'єтнаму), північно-західну Африку, схід та 

захід Північної Америки. 

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Щербак, 1966; Банников и 

др., 1971, 1977; Щербак, Щербань, 1980; Жизнь животных, 1985; 

Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и др., 1998; Климов та ін., 

1999; Орлова, Семенов, 1999; Литвинчук, Боркин, 2002; 

Большаков, Вершинин, 2005; Рижов, 2005; Булахов та ін., 2007; 

Писанець, 2006, 2007; Ружиленко, Некрасова, 2007; 

Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 

2012; Ремінний, Матвійчук, 2018; Brown, Martof, 1966; Conant, 

Collins, 1991; Larson, 1991; Stebbins, Cohen, 1995; Litvinchuk, 

1996; Baker, 1998; Lanza et al., 1998; Grzimek's Animal Life 

Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; Bonacci et al., 2005; 

Beshkov, Nanev, 2006; Kentwood, 2007; Berroneau, 2010; Lewis et 

al., 2011; Kardong, 2012; Dodd, 2013; Vitt, Caldwell, 2014; 

Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Ряд Безхвості (Anura Hogg, 1839,  

seu Ecaudata Scopoli, 1777) 

 

До ряду належать земноводні переважно невеликих і середніх 

розмірів: від 7,7 мм у новогвінейської карликової райки 

(Paedophryne amauensis) до 32 см і 3,25 кг у жаби-голіаф 

(Conraua goliath). Викопні види відомі з тріасу, хоча деякі вчені 

датують їх появу юрським періодом. Безхвості є 

найрізноманітнішою, високоорганізованою і широко 

розповсюдженою групою сучасних земноводних. Усі вони 

мають схожу будову: жабоподібну форму тіла з широкою 

головою і без хвоста, короткі передні та довгі потужні задні 

кінцівки. Останні забезпечують стрибкоподібне пересування 

суходолом. Для скелета особин більшості видів характерні 
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процельні хребці, відсутність ребер, зрощення лобних і тім'яних 

кісток, променевої і ліктьової, великої і малої гомілкових кісток. 

Зростання кісток також пов'язано із стрибкоподібним способом 

переміщення твердим субстратом. З тієї же причини частково 

зростаються кістки зап'ястка і заплесна. У черепі добре 

розвинена барабанна порожнина і наявна слухова кістка – 

стремінце. Груднина складається з кількох елементів, у 

плечовому поясі наявна ключиця. Хвостові хребці зрослися в 

уростиль. Лобні та тім'яні кістки злиті в парну  лобнотім'яну 

кістку. Зяброві дуги видозмінені на під'язиковий апарат. 

Кровоносна система характеризується відсутністю зв’язку між 

дугою аорти та сонними і легеневими артеріями, відсутністю 

третьої артеріальної дуги. У дорослих ніколи не зберігаються 

зовнішні зябра чи зяброві щілини. Запліднення зазвичай 

зовнішнє, копулятивних органів немає. Безхвості амфібії 

характеризуються надзвичайним різноманіттям способів життя: 

серед них є виключно водні, наземні та деревні види, а також 

види, що характеризуються різними ступенями перехідних 

станів між цими способами існування Зустрічаються на усіх 

материках, крім Антарктиди. Особливо численні вони у 

Південній Америці. Живляться дорослі особини майже 

виключно тваринною їжею, а личинки (пуголовки) – детритом, 

вищими водними рослинами, водоростями і безхребетними 

тваринами. Ряд включає 7402 види та більше 50 родин. В 

Україні мешкає 13 видів. 

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Щербак, 1966; Банников и 

др., 1971, 1977; Щербак, Щербань, 1980; Жизнь животных, 1985; 

Гуртовой и др., 1988; Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и др., 

1998; Орлова, Семенов, 1999; Дзержинский, 2005; Ковтун та ін., 

2005; Булахов та ін., 2007; Писанець, 2006, 2007; 

Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 

2012; Ремінний, Матвійчук, 2018; Conant, Collins, 1991; Stebbins, 

Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et 

al., 2004; Beshkov, Nanev, 2006; Kentwood, 2007; Berroneau, 

2010; Miller et al., 2011; Kardong, 2012; Linzey, 2012; Dodd, 2013; 

Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 

2021. 
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Родина Повитухові (Alytidae Fitzinger, 1843) 

Жаби-повитухи об’єднують 12 видів амфібій невеликих 

розмірів – від 3 до 10 см, що опанували територію Західної 

Європи, Північно-Західної Африки і Передньої Азії. Типовим 

представником родини є жаба-повитуха звичайна (Alytes 

obstetricans) – п’ятисантиметрова амфібія попелясто-бурого 

кольору. Населяє передгір’я або гірські місцевості до висоти 

2400 м. Веде сутінковий спосіб життя. Вдень ховається у норах, 

ямах, швидко заривається у ґрунт. Корм збирає з рослин, 

каміння чи ловить на льоту комах. Зимує на суходолі, у печерах 

або норах. Розвинута вокалізація. Самки після запліднення 

відкладають 120–150 ікринок у вигляді двох джгутів, що мають 

довжину 80–170 см кожний.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.12. Жаба-

повитуха звичайна 

(Alytes obstetricans) 

(фото: Paul van 

Hoof / naturepl.com) 

 

Жаба-повитуха відома оригінальною турботою про своїх 

нащадків. Самець двома середніми пальцями задніх кінцівок 

захоплює джгути ікри, що виходять із клоаки самки, витягує їх 

та намотує на свої стегна. Так він носить ікру до моменту виходу 

з неї пуголовків. Інкубація яєць у жаби-повитухи відбувається 

на суші. Кожний самець може виношувати ікру 2–3 самок. Яйця 

не висихають через своєрідну будову багатошарових оболонок, 

які захищають зародки також і від механічних ушкоджень. 

Розвиток ікри триває 3–7 тижнів. Вихід пуголовків здійснюється 

у водоймах. Перетворення пуголовків відбувається наприкінці 

липня – на початку жовтня. Іноді повитухам властиве явище 

тривалого розвитку пуголовків – протягом декількох років. У 

Португалії та Іспанії зустрічається близький вид – іберійська 

жаба-повитуха A. cisternasii. 

Круглоязикова жаба прикрашена (Discoglossus pictus) має 
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вертикальні зіниці, а її барабанна перетинка прихована під 

шкірою. Язик круглий, характерний для представників цього 

роду. Віддають перевагу скелястим і гірським місцям мешкання 

навколо невеликих водойм. Живляться переважно 

ракоподібними і комахами. Розмножуються відкладанням яєць. 

5 видів роду мешкають у північно-західній Африці, Ізраїлі, на 

Піренейському півострові, островах Сицилія, Сардинія, 

Корсика, в деяких районах південної Франції. Зрідка 

зустрічається у Сирії та Лівані. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; 

Батрахогерпетологія, 2010; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Cogger et al., 2004; Beshkov, Nanev, 2006; Kentwood, 2007; 

Berroneau, 2010; Kardong, 2012; Amphibian Species…, 2021; 

AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Хвостаті жаби (Ascaphidae Fejеrvеry, 1923)  

Загальна довжина тіла варіює від 3 до 5 см. Очі тварин великі 

із вертикальними зіницями. Протягом усього життя у них 

зберігаються короткі ребра, у тазовому поясі є передлобковий 

хрящ. Невелика груднина має хрящову будову. Легені малі, але 

шкіра багата кровоносними судинами та є основним органом 

дихання. У цих жаб відсутні середнє вухо і євстахієві труби. 

Пальці передніх кінцівок довгі і тонкі, позбавлені перетинок. На 

задніх кінцівках пальці з'єднані перетинкою лише біля основи. 

Шлюбні мозолі самців розташовуються на внутрішньому боці 

першого пальця, на передпліччі, а у деяких особин навіть на 

плечах. Характерною ознакою є добре помітний хвостовий 

придаток. Цей «хвіст» довжиною 3–5 мм зустрічається тільки у 

самців і насправді є частиною клоаки, яка використовується для 

запліднення самки під час парування. Ця анатомічна 

особливість зводить до мінімуму втрату сперми у турбулентних, 

швидких потоках, де мешкають ці земноводні. На відміну від 

інших жаб, у них відбувається внутрішнє запліднення. У самки 

такий «хвіст» відсутній. 

Більшу частину життя хвостаті жаби проводять в струмках, 

ховаючись під камінням біля дна. Тримаються поодинці. Зрідка , 

після сильних дощів, залишають струмок і виходять на суходіл. 

Статева зрілість настає у 7–8 років. Період розмноження триває 
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всю теплу частину року. Самець активно розшукує самку, 

повзаючи на дні водойми, зустрівшись з нею, він охоплює її у 

паховій області. 

Самки можуть тривалий час зберігати сперматозоїди у своїх 

статевих шляхах. У подальшому відкладають до 50 ікринок на 

камені дна. Ікра розвивається близько місяця. Личинкова стадія 

може тривати дуже довго – до чотирьох років. Ротовий апарат 

пуголовків формує присосок, завдяки чому вони 

прикріплюються до каменів і шкребуть з їх поверхні водорості. 

У пуголовків хвіст дуже довгий, а хвостовий гребінь низький і 

ніколи не заходить на тулуб. Рот великий, круглий, на верхній 

губі 2–3, на нижній – 7–10 рядів губних зубів. 

Два види (Ascaphus truei та A. montanus) мешкають на 

північному заході США і у південно-західній Канаді. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; 

Батрахогерпетологія, 2010; Stephenson, Verrell, 2002; Grzimek's 

Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; Beshkov, 

Nanev, 2006; Kentwood, 2007; Berroneau, 2010; Kardong, 2012; 

Dodd, 2013;  Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Гладконоги (Leiopelmatidae Mivart, 1869) 

Представники характеризуються сплощеною мордою з 

тупими обрисами, вертикальними зіницями і відносно 

короткими задніми кінцівками без перетинок між пальцями. 

Мають рудименти м'язів хвоста (сам хвіст відсутній у дорослих 

особин, але є у молоді, якій потрібна додаткова поверхня шкіри 

для дихання). Живуть у вологих гірських лісах. Ведуть денний 

спосіб життя. Самки відкладають до 22 яєць у місцях із 

підвищеною вологістю – під камінням або колодами. Розвиток 

триває близько 40 діб, після чого пуголовки зазвичай 

забираються на спину самця, де в цей час шкірні залози 

інтенсивно виробляють слиз. Парування, розвиток і поява 

жабенят відбувається на суходолі, а не у воді (крім напівводної  

ліопельми Ґохштетера). З ікринок виходять вже молоді 

жабенята. 
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Рис. 3.13. Ліопельма 

Ґохштетера (Leiopelma 

hochstetteri) (фото: Phil 

Bishop) 

 

Ліопельма Ґохштетера (Leiopelma hochstetteri) сягає у 

довжину 3–5 см. Статевий диморфізм виявляється у розмірах: 

самки більші за самців. Мешкають у вологих лісових біотопах. 

Вдень ховаються під камінням або серед рослинності, вночі 

живляться комахами. Статева зрілість настає у 3–4 роки. Ці 

тварини, у деякому сенсі більш схожі на саламандр, ніж на 

сучасних жаб: вони використовують хімічні сигнали замість 

акустичних, щоб позначити свою територію і розпізнати 

конкурентів. У ліопельми поганий слух доповнюється 

відсутністю вокалізації. Якщо пуголовки усіх інших видів 

родини розвиваються всередині яйця і вилуплюється схожим на 

дорослу особину, то у ліопельми Ґохштетера розвиток личинки 

пов'язаний із водоймами. 

У роді Leiopelma три види дрібних наземних жаб, поширених 

на півночі Нової Зеландії, усі віднесені до категорії рідкісних у 

Червону книгу МСОП. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; 

Батрахогерпетологія, 2010; Stephenson, Verrell, 2002; Grzimek's 

Animal Life Encyclopedia, 2003; Waldman, Bishop, 2003; Cogger 

et al., 2004; Beshkov, Nanev, 2006; Kentwood, 2007; Berroneau, 

2010; Kardong, 2012; Shaw et al., 2012; Amphibian Species…, 

2021; AmphibiaWeb, 2021. 
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Родина Кумкові, або Джерелянкові 

(Bombinatoridae Gray, 1825) 

Види цієї родини характеризуються примітивними ознаками 

– короткими ребрами, опістоцельними хребцями. Дрібні зуби 

розміщуються лише на верхній щелепі. Язик приростає 

нижньою поверхнею у своїй передній частині до дна ротової 

порожнини. Барабанної перетинки немає. Поперечні відростки 

крижового хребця помітно розширені. Зіниця трикутна. Шкіра 

горбкувата. Черево від жовтого до помаранчевого і червоного 

забарвлення, з великими темними плямами неправильної 

форми. Кладка у вигляді поодиноких яєць або їх невеликих груп. 

У пуголовка 2 ряди рогових зубів на верхній губі і 3 – на нижній; 

кожен ряд подвоєний чи потроєний; зябровий отвір 

симетричний, на середній лінії черева. 

Довжина тулуба у видів роду Bombina коливається від 40 до 

50 мм, а у Barbourula – у середньому складає близько 85 мм. 

Ікринки у перших характеризується пігментацією (після нересту 

ці амфібії можуть переходити до наземного способу життя), а в 

других – відсутністю пігментації (це повністю водні 

земноводні). У кумок форма язика округла, без вирізки. 

Сучасним представникам властиві педоморфні ознаки, що дало 

підстави вважати, що їхня еволюція пов’язана з педогенезом, 

тобто зі збереженням в еволюції ознак, що формуються на 

початкових етапах індивідуального розвитку.  

Ареал кумки червоночеревої (Bombina bombina) охоплює 

територію Центральної та Східної Європи (від Данії до 

Уральських гір), на півдні – до Кавказьких гір, на півночі – до 

Фінської затоки. Розміри тулуба не перевищують 50–60 мм. 

Шкіра утворює численні горбки з чорним шипиком на 

верхівці. Морда округла, ніздрі розташовані ближче до очей, 

ніж до кінця морди. Паротиди не виражені. Зіниця серцеподібна, 

майже трикутна. Кінцівки порівняно короткі. Верхівки пальців 

лап зверху темніші, ніж увесь палець. Довжина тіла перевищує 

довжину гомілки не менше ніж утричі. Самці мають внутрішні 

парні резонатори. У період розмноження у них також 

розвиваються чорні шлюбні мозолі на першому та другому 

пальцях передніх кінцівок і на внутрішньому боці передпліччя. 

Передгруднина відсутня, груднина з двома спрямованими назад 

і в боки відростками. Поперечні відростки крижового хребця 

сильно розширені. Шкірні виділення кумок містять отруйну 
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речовину фринолізин, яка спричинює подразнення слизових 

оболонок, головний біль і нежить. У разі небезпеки особини 

приймають «увігнуту» позу, притискаючись черевом до 

поверхні та вигинаючи догори голову й кінцівки. Так тварини 

демонструють яскраво забарвлену нижню частину тіла. Іноді 

вони перевертаються на спину і вигинаються черевом догори 

(така захисна поведінка, яка зустрічається також у ряду інших 

видів амфібій, навіть отримала назву «рефлекс джерелянки»). 

Показ яскравих частин тіла попереджає нападника про 

отруйність. 

Населяє лісову зону, у зонах лісостепу і степу мешкає у 

місцях із заростями чагарників, острівними лісами і плавнями. 

Зустрічається також на відкритих ландшафтах, використовуючи 

іригаційні канали як засоби для розселення. Північна межа 

ареалу проходить поза або у південній частині гемібореальної 

тайги: це темнохвойні ліси з домішкою широколистяних дерев  і 

хвойних видів. У ліси цього типу проникає в основному через 

сільськогосподарські угіддя і річкові долини. На південно-

східній межі поширення мешкає у прісних постійних водоймах 

долин річок. 

В Україні весняна поява виду припадає на березень–квітень, 

але змінюється залежно від погодних умов та широти 

місцевості. Через 2–3 тижні після пробудження тварини 

переходять у водойми і приступають до розмноження. 

Найчастіше кумки обирають мілководдя озер, ставків, боліт, а 

також великі калюжі із затопленими травою та гілками. У цей 

період джерелянки можуть траплятися як у нічні, так і в денні 

години. Розмноження починається коли температура води 

досягає приблизно 14–15 ºС. Максимальна вокалізація самців у 

період нересту припадає на сутінковий і ранній нічний час. 

Самці монотонно виголошують шлюбні крики: характерні 

короткі глухі звуки, схожі на глухе «кум–кум». Чисельність яєць 

у кладці невелика (у Карпатах приблизно 250–300 ікринок). Ікра 

відкладається поодинці чи порційно у вигляді грудочок по 15–

30 штук. Тривалість ембріогенезу за оптимальних температур 

води (17–19 °С) складає 4–12 діб, а весь період личинкового 

розвитку проходить за 60–70 діб (інколи до 90), пік завершення 

метаморфозу припадає на липень–серпень. 

Для личинки характерні великі плавцеві складки, що 

дозволяє їй використовувати у водоймах пелагічні ділянки. 
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Довжина тіла (12–27 мм) в 1,25–1,33 рази більша за ширину, 

досягає 0,7–0,8 довжини хвоста. У пуголовків зябровий отвір 

розташований симетрично на середній лінії тіла. Верхня 

плавцева складка висока. Ротовий отвір з усіх боків оточений 

сосочками. Верхня частина рота (губа) має форму трикутника. 

Дзьоб білий із чорною смугою на внутрішньому краї. На верхній 

губі два, на нижній – три ряди губних зубів; верхній ряд на 

нижній губі перерваний посередині. Анальний отвір 

розміщений симетрично. Хвіст поступово загострюється, має 

довжину у 2,0–2,5 рази більшу, ніж висоту. 

Міграційна активність незначна, кумки цього виду зазвичай 

не відходять від водойм далі, ніж на 20–50 м проте, у разі 

необхідності, вони здатні колонізувати нові водойми на відстані 

до 1 км. Міграційна активність є вищою у нестатевозрілих 

особин, тоді як тварини старших вікових груп тримаються 

поблизу місць нересту і після закінчення сезону розмноження. 

Сезонна активність триває до кінця вересня – жовтня, після 

чого тварини йдуть на зимівлю. Зимувати вони можуть як у 

водоймах (на дні у мулі), так і на суходолі – у порожнинах 

ґрунту або норах гризунів. Зимувальні сховища на суші зазвичай 

розташовані поблизу водойм, у радіусі 400–600 м. Іноді там 

спостерігають скупчення особин. 

До раціону пуголовків входять корми тваринного 

походження: планктонні ракоподібні, найпростіші, коловертки. 

Дорослі живляться водними безхребетними: малощетинковими 

червами, личинками комарів, бабок, молюсками, личинки та 

імаго метеликів. Зрідка серед здобичі кумок зустрічаються 

павуки, багатоніжки, мурахи, пуголовки жаб та інші групи 

тварин. Таксономічний склад раціону дуже відрізняється у 

різних частинах ареалу. 

Кумка жовточерева (B. variegata) поширена в Європі, де 

приурочена до передгірських і гірських місцевостей (до висоти 

2000 м). Українські Карпати є східною межею ареалу, на півночі 

– вид доходить до прибережних районів Франції, Німеччини, 

Данії. Зустрічається на значних територіях Апеннінського та 

Балканського півостровів. Зверху тварина має буре або темно-

оливкове забарвлення з дрібними темними плямами. Спинні 

горбки загострені, відносно високі. Черево жовте, іноді 

помаранчеве, з великими темними плямами. За площею яскраве 

забарвлення черева перебільшує темне. Кінчики пальців задніх 
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лап світлі. Самці відрізняються від самок наявністю шлюбних 

мозолів. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.14. Кумка 

жовточерева (Bombina 

variegata) (фото: Paul 

van Hoof / naturepl.com) 

 

Зустрічається у хвойних, листяних і мішаних лісах, 

чагарниках, луках, заплавах, полях. На малих висотах живе в 

основному у листяних лісах, у високогір'ї – населяє хвойні ліси, 

полонини і верхню межу лісу. Використовує майже всі типи 

водойм: озера, ставки, болота, річки, заплави струмків, калюжі, 

канали і канави. Часто використовує для нересту колії ґрунтових 

доріг, заповнених дощовою водою. У цілому, частіше 

зустрічається у стоячих водах, ніж у проточних. У Карпатах ця 

кумка менш розбірлива до якості води і не так щільно пов'язана 

з водоймами, ніж B. bombina: більше часу проводить на 

суходолі, мешкає як в дуже чистих, так і в сильно забруднених 

водоймах. 

Приблизно через тиждень після пробудження, у разі 

прогрівання води до 12 °С, тварини приступають до парування 

та відкладання ікри. Цей період може бути розтягнутим, тому в 

одній і той самій водоймі можна бачити різновікових личинок 

та особин, які ще тільки паруються. Як правило, самка відкладає 

близько 100 ікринок у вигляді однієї або кількох порцій (10–30 

яєць), часто прикріплюючи їх до різних підводних предметів. 

Тривалість ембріогенезу значною мірою залежить від 

температури води й складає приблизно 5–12 діб. Початок 

метаморфозу відзначений при довжині тіла личинок 45–50 мм. 

Метаморфоз завершується, в середньому, за два або більше 

місяців. Розміри тіла цьоголітків відразу після метаморфозу 

становлять 16–20 мм. 
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Початок зимівлі залежить від погодних умов та висоти 

місцемешкання, в Україні він найчастіше припадає на кінець 

вересня – початок листопада. Зазвичай зимівля відбувається на 

суходолі у природних порожнинах під камінням, поваленими 

деревами, у норах гризунів. На відміну від B. bombina, живиться 

в основному наземними безхребетними. 

На території України та інших країн відмічені зони 

гібридизації двох видів кумок. На Закарпатті ширина таких зон 

коливається від 1 до 10 км. У місцях, віддалених від зони 

контакту обох видів, спостерігається включення генів одного 

виду до складу геному іншого виду (інтрогресія). Аналіз 

гібридів також виявив наявність беккросів, тобто нащадків від 

схрещувань гібридів першого покоління із батьківськими 

особинами. 

Ареали 9 видів родини є переривчастими і знаходяться на 

території Євразії від Франції та Італії на заході до Далекого 

Сходу і Корейського півострова на сході, на південь до 

Туреччини, Китаю та В'єтнаму, а також на Калімантані і 

Філіппінських островах. 
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Родина Піпові (Pipidae Gray, 1825) 

До родини належать види, які давно перейшли до водного 

способу життя і втратили язик. Відповідною спеціалізацією 

також пояснюють відсутність повік і часткову або повну 

редукцію зубів. Довжина тіла цих тварин коливається від 4 до 
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19 см. Пальці задніх лап з’єднані плавальною перетинкою, тіло 

сплощене, наявна бічна лінія. Крім того, у піпових 

модифікований слуховий апарат, завдяки чому вони можуть 

видавати і чути звуки під водою. Можуть хапати здобич 

передніми лапами і проштовхувати у рот. 

29 видів роду Шпоркова жаба (Xenopus) мешкають у 

тропічній Африці. Характерною рисою цих видів є наявність 

кігтиків на трьох внутрішніх пальцях задніх кінцівок. Жаба 

шпоркова гладенька (X. laevis) є відомим об'єктом для наукових 

досліджень. Довжина дорослих особин сягає 80 мм. Під очима 

розташовуються короткі вирости, які виконують дотикальну 

функцію (аналогічно щупальцю черв’яг). Пальці передніх лап 

тонкі, довгі, задні з’єднані плавальною перетинкою. Зверху 

жаба темно-бурого або оливково-зеленого кольору, часто з 

великими темними неправильної форми плямами, знизу – 

білувата, одноколірна або з бурими плямами.  

Парування відбувається протягом усього літа. У цей час у 

самця розвиваються так звані «шлюбні щітки» у вигляді смуг 

вздовж кінцівки до пахвових западин. Самець обхоплює самку 

дещо спереду задніх кінцівок. Яйця відкладаються здебільшого 

по одному, рідше по 3–4, дуже швидко. Одна самка може 

відкласти до 15 тис. ікринок. Процес відкладання ікри має певні 

пристосування для підвищення успішності запліднення. Яйце, 

що відкладається, спочатку тримається між трьома шкірними 

згортками, що оточують клоаку самки. Під час парування самка 

тримається задніми лапами за водну рослину. Потім її клоака 

наближається до тіла самця, у тому місці, де знаходиться 

початок поздовжньої борозни, яка тягнеться аж до клоаки і 

обмежена двома шкірними складками. Яйце скочується цією 

борозною, проходить під отвором клоаки самця, запліднюється 

і повисає на рослині, за яку тримається самка. Наступна ікринка 

відкладається вже в іншому місці. 
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Рис. 3.15. Жаба шпоркова 

гладенька (Xenopus laevis) 

(фото: Guizeppe Molino / XPO) 

 

Личинки вилуплюються через дві доби. За будовою свого 

рота вони абсолютно не схожі на пуголовків інших безхвостих, 

а скоріше нагадують личинок хвостатих амфібій. У нього немає 

воронки навколо ротового отвору, рогових щелеп і зубів. 

Пуголовок живиться шляхом фільтрації. Цидільний апарат 

розміщений на зябрових дугах замість внутрішніх зябер, які не 

розвиваються. Пуголовок заковтує воду ротом і випускає її 

через зяброві отвори, яких у нього, на відміну від інших 

безхвостих, два, а розташовуються вони з обох боків тіла.  

У перші дні життя на нижньому боці голови у личинки є 

цементна залоза, за допомогою якої тварина тримається на 

місці. На 3–4 день після вилуплення у пуголовка у кутах  рота 

з'являються довгі дотикові нитки. Припускають, що вони 

відчувають наближення кормових об’єктів, непомітних у 

каламутній воді. Від запліднення яйця до повного перетворення 

проходить 2,5–3 місяці. Метаморфоз починається з того, що 

утворюються передні кінцівки. Вони з’являються у місцях над 

зябровим отвором, а не з нього, як це відбувається в інших 

безхвостих. В результаті спосіб життя личинки не змінюється, 

тоді як у пуголовків інших безхвостих поява зачатків передніх 

кінцівок припиняє роботу внутрішніх зябер. 

Після метаморфозу тварина не залишає водойму, а 

переходить на живлення тваринною їжею – дрібними 

ракоподібними та іншими водними безхребетними. Характер 

метаморфозу і його темпи у шпоркових жаб схожі на 
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перетворення личинки хвостатих амфібій. 

Піпа звичайна, або суринамська (Pipa pipa) досягає 20 см, 

причому самка є більшою за самця. Голова, широка, зливається 

із тулубом, морда загострена. Очі дрібні та зміщені на верх 

голови. У піпи майже чотирикутне тіло, добре розвинені легені. 

Передні лапи з чотирма довгими пальцями, які не з'єднані 

плавальною перетинкою. Задні кінцівки товстіші, довгі, між 

пальцями є перетинка. Шкіра, особливо у старих особин, 

зроговіла та зморшкувата. Від кутів рота і попереду очей 

звисають шкірні складки. 

 

 
 

Рис. 3.16. Піпа звичайна, або суринамська (Pipa pipa); праворуч – 

шкіра на спині самки після виходу дитинчат (фото: Hamland Hins / 

PHY) 

 

Мешкає у Бразилії, Гвіані, Суринамі, Болівії, Колумбії, 

Еквадорі, Перу, Венесуелі, на о. Тринідад. Вид часто 

зустрічається у зрошувальних каналах на плантаціях, під час 

посухи тримається у майже висохлих калюжах, але, коли у 

період дощів зливи затоплюють місцевість, піпи, не залишаючи 

надовго води, бродять по всьому лісу. На період дощів припадає 

також і відкладання ікри. Під час парування самець тримає 

самку над своїми задніми лапами. Клоака самки має вигляд 

великого мішка та утворює собою своєрідний яйцеклад. При 

копуляції самка просуває його під самцем до себе на спину. 

Самець натискає на яйцеклад і поодинці вичавлює з нього яйця. 

У такий спосіб вони рівномірно розподіляються по спині самки 

і потрапляють у розташовані там комірки. Кожна комірка має 
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глибину 10–15 мм і після потрапляння туди яйця приймає 

шестигранну форму. Зверху комірки вкриваються кришечкою 

діаметром 5–6 мм, що утворюється з яйцевих оболонок. 

Перегородки, що розділяють комірки, дуже тонкі і щільно 

забезпечені кровоносними судинами.  

Яйця піпи багаті на жовток і досягають великих розмірів – 6–

7 мм у діаметрі. Вважають, що вони отримують воду, а можливо, 

й поживні речовини з організму матері. Кількість яєць, що 

відкладаються, варіює коливається від 40 до 114. Розвиток 

триває у середньому 82 доби. Повністю сформувалася молода 

тварина розриває комірку і залишає її. 

Родина Піпові включає 41 вид з ареалами у тропічній 

Південній Америці (рід Pipa) і Африці на південь від Сахари 

(інші види). 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Батрахогерпетологія, 2010; Zweifel, 1998; Grzimek's 

Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; Kentwood, 

2007; Maddin et al., 2009; Berroneau, 2010; Harland, Grainger, 

2011; Kardong, 2012; Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 

2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Часничницеві (Pelobatidae Bonaparte, 1850) 

Не дуже численна у плані видового різноманіття група, яка 

об'єднує земноводних з переважно риючим способом життя. 

Зазвичай ці амфібії уникають надмірно зволожених місць, деякі 

види пов’язані з посушливими біотопами, а їх личинки 

характеризуються винятково швидким розвитком. Серед 

морфологічних ознак слід відзначити: наявність опістоцельних 

хребців, відсутність ребер і барабанної перетинки, крижовий 

хребець зростається або зчленовується з уростилем, а поперечні 

відростки цього хребця сплощені і розширені у вигляді 

трикутника. 

У фауні України за новими даними представлені два види – 

часничниця звичайна (Pelobates fuscus) і часничниця Палласа  

(P. vespertinus). Довжина тіла часничниці звичайної складає 6–8 

cм. Голова досить велика, задні лапи відносно короткі. 

Внутрішній п’ятковий горбок гіпертрофований і зроговілий (за 

цією ознакою вид легко відрізнити від інших безхвостих 



125 

 

України). Простір між очима характеризується помітною 

опуклістю, зіниця у вигляді вертикальної щілини, шкіра 

гладенька. Забарвлення верху тіла сірувато-коричневе з 

плямами та дрібними червонуватими крапками. Черево світле 

без малюнка або з небагатьма сірими крапками. Самці мають 

виступаючу овальну залозу на плечі. У період розмноження у 

них також розвиваються дрібні горбки на долонях і 

передпліччях.  

 

 
 

Рис. 3.17. Часничниця звичайна (Pelobates fuscus) (Paul van Hoof / 

naturepl.com) 

 

Населяє хвойні, листяні і мішані ліси, узлісся, степи, 

лісостеп, поля, луки, парки і сади. У лісах обирає відкриті 

ділянки. Напівпідземний спосіб життя на суходолі обумовлює їх 

переважання на м'яких ґрунтах і уникнення щільних і 

кам'янистих субстратів. 

Раніше за інших земноводних (у вересні–жовтні) йде на 

зимівлю. Зимує у ґрунті. З кінця березня – початку травня 

залишає зимові схованки. На активність часничниць впливають 

вологість приземного шару повітря та його температура. У 

шлюбний період, коли часничниця веде водний спосіб життя, її 

активність цілодобова, у наземному середовищі – у сутінках і 

вночі. Удень зазвичай ховається під землею, зрідка 

зустрічається в цей період доби на поверхні при похмурій 

погоді. При температурі нижче 10 °С часничниці часто 

залишаються у сховищах. Звичайно ж у літній період активні з 

22.00–23.00 і до 2.30–3.30 годин, після чого закопуються в ґрунт 

на глибину 10–15 см. 
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Для розмноження переміщуються у різноманітні водойми. 

Зазвичай у цей період не формує великих скупчень. Вокалізація 

здійснюється самцями під водою, при цьому не утворюються 

хори. Шлюбний крик самця нагадує уривчасте і низьке 

квакання. Парування відбувається з використанням пахового 

амплексусу, іноді одну самку охоплюють 2–3 самця. Самка 

відкладає ікру на рослини біля поверхні води. Молоді пуголовки 

зазвичай тримаються на дні, незадовго до метаморфозу – в 

основному серед рослин у товщі води і часто з'являються на 

поверхні. 

Розвиток пуголовків у часничниці триває довше, ніж в інших 

наших земноводних – 60–110 діб, а в деяких випадках і довше. 

Метаморфоз відбувається в середині літа або навіть у вересні. 

Проте ростуть пуголовки у часничниці швидше, ніж в інших 

видів. Середній приріст за день становить у них 1,2 мм. Перед 

метаморфозом довжина цих гігантських пуголовків на 40 % 

перевищує довжину дорослої самки і дорівнює 73–175 мм. 

Личинки, які не встигли завершити метаморфоз, можуть 

зимувати на цій стадії.  

Личинки живляться детритом і рослинами (в основному 

водоростями). У живленні дорослих переважають жуки, 

напівтвердокрилі, двокрилі, мурашки та інші. Характерний 

активний пошук здобичі, під час якого вони обстежують великі 

ділянки території. Загалом часничницям властива досить 

широка трофічна ніша, при цьому комахи в її раціоні становлять 

до 60 %. Існує суттєва залежність між розмірами здобичі та 

розмірами тіла цих амфібій. 

Інший вид – часничниця сирійська (P. syriacus) – поширений 

у Малій Азії, Закавказзі, Сирії. Зовні нагадує зелену ропуху. 

Опуклість між очима відсутня. Перетинки між пальцями задніх 

кінцівок з глибокими вирізками. На відміну від P. fuscus, 

сирійська часничниця може заселяти площі з твердішим ґрунтом 

та кам'янистими включеннями. Більшість часу (18–19 годин на 

добу) проводить, зарившись у ґрунт на глибину 10–25 см. 

Живиться комахами, молюсками, дощовими черв'яками. 

Родина включає 6 видів, які мешкають в Європі, північно-

західній Африці, Передній Азії і на заході Казахстану.  

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Щербак, 1966; Банников и 
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др., 1971, 1977; Булахов, Константинова, 1973; Щербак, 

Щербань, 1980; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Ананьева и др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Манило, 

Радченко, 2004; Булахов та ін., 2007; Писанець, 2007; 

Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 

2012; Ручин, 2014; Литвинчук и др., 2016; Сурядная и др., 2016; 

Ремінний, Матвійчук, 2018; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Cogger et al., 2004; Beshkov, Nanev, 2006; Kentwood, 2007; 

Berroneau, 2010; Kardong, 2012; Rannap et al., 2013; Carisio et 

al.,2014; Vitt, Caldwell, 2014; Yermokhin et al., 2017; Ćurić et al., 

2018; Dufresnes et al., 2019; Amphibian Species…, 2021; 

AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Веслоногі (Rhacophoridae Hoffman, 1932) 

Більшість видів цих безхвостих веде деревний спосіб життя, 

екологічно вони нагадують райок, проте відрізняються від 

останніх низкою особливостей будови скелета. Інші види є 

переважно наземними. 

Це земноводні дрібних і середніх розмірів – довжина їх тіла 

коливається від 1,5 до 12 см. Голова невеликого розміру, тулуб 

здебільшого стрункий. Кінцівки дуже розвинені, особливо 

задні. Мають плавальні перетинки: іноді площа розтягнутої 

перетинки може сягати 20 см2 (при довжині тіла 6–10 см). Вони 

нагадують своєрідне весло – звідси й походить назва родини. 

Також дистальні фаланги пальців формують присоски. Зуби 

наявні лише на кістках верхньої щелепи і лемішах. Мають 

горизонтальну зіницю. Перші два пальці передніх лап у деяких 

видів можуть протиставлятися іншим. Забарвлення є дуже 

різноманітним, але переважають захисні тони. Так, деревні 

види, як правило, мають зелений загальний тон забарвлення, 

тоді як наземні види – переважно коричневі або бурі. 

Однією з найцікавіших особливостей деревних веслоногих є 

здатність до планеруючих стрибків. Для цього вони 

розчепірюють пальці під час стрибання і використовують 

плавальну перетинку. Присоски на пальцях в основному 

застосовують для закріплення на гілці після стрибка.  

Розмножуються шляхом відкладання яєць. Під час парування 

самець розміщується на спині у самки, міцно обхопивши 

передніми лапами за боки (пахвовий амплексус) або нижче 

голови (головний амплексус відбувається у разі значних 
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відмінностей у розмірах). Пара може залишатися у стані 

амплексусу від кількох годин до 5 діб. Більшість видів 

відкладають яйця у пінисті гнізда, які самки будують зі своїх 

виділень. Самка, розташувавшись на гілці дерева, випускає 

велику кількість слизу, яку самець збиває задніми кінцівками. У 

піну відкладається від 4 до 1000 ікринок. Зверху піна твердне, а 

всередині вона поступово стає рідкою, так утворюється 

відносно герметичний резервуар для яєць і личинок. Крім того, 

піна згладжує добові коливання температури. У нормальних 

умовах пінне гніздо зберігається до двох тижнів, а потім 

руйнується. Гніздо розташовується прямо над водоймою, 

пуголовки власною масою тіла проривають пінну оболонку і 

падають у воду. Відомо також, що залишки гніздової піна, які 

потрапляють у водойму, спричинюють загибель пуголовків 

конкуруючих видів. 

Деякі інші види відкладають ікру у нори, розміщуючи їх 

також у пінисту масу. Тунель нори розташований під певним 

нахилом до води. З часом піна розріджується і стікає у водойму, 

забираючи із собою пуголовків. Різноманіття проявів турботи 

про нащадків дуже велике: окремі види Rhacophorus носять 

ікринки на череві, інші (Hylambates) виношують у ротоглотці 

або розміщують у корі дерев і активно охороняють 

(Pseudophilautus). 

Найпримітивнішим родом є Летючі жабі (Rhacophorus), 

відомі своєю здатністю до планерування, за що вони й отримали 

відповідну назву. Між пальцями передніх і задніх кінцівок у них 

знаходяться дуже розвинені плавальні перетинки. Коли тварина 

стрибає, воно розсуває пальці, роздуває тіло і легко планерує. 

Стрибки з втратою висоти можуть здійснюватися на відстань у 

10–15 м. 

Летюча жаба яванська (R. reinwardtii) мешкає у гірських лісах 

Яви і Суматри. Досягає 75 мм довжини. На тілі є шкірні вирости 

в області стоп, а також шкірна облямівка, що тягнеться вздовж 

передпліччя і краєм зовнішнього пальця задніх кінцівок. Вони 

використовуються разом із міжпальцевими перетинками для 

стрибання. Удень летюча жаба впадає в особливий стан 

заціпеніння. Йому передують швидкі і потужні дихальні рухи, а 

слідом за цим тіло тварини начебто зіщулюється і дихальні рухи 

стають повільними і рідкісними. Період розмноження у неї дуже 

розтягнутий (з січня до серпня), максимум припадає на 
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березень. Відкладають запліднені яйця у пінисті грудки на 

листки рослин, що висять над водою. Піну зі слизу і драглистої 

оболонки яєць тварини збивають своїми задніми кінцівками.  

  

 
 

Рис. 3.18. Летюча жаба яванська (Rhacophorus reinwardtii) (фото: 

Chien Lee / Naturepl) 

 

Представники роду Бюргерії (Buergeria) не ведуть деревний 

спосіб життя, а віддають перевагу біотопам поблизу гірських 

річок і струмків на островах Хонсю, Сікоку, Кюсю (Японія).  

Довжина тіла B. buergeri не перебільшує 7 см. Голова 

невелика з опуклими очима. Тулуб стрункий, шкіра зерниста. 

Кінчики пальців мають диски-присоски. У самців наявні 

шлюбні мозолі і резонатори. Спостерігається статевий 

диморфізм – самки є більшими, ніж самці. Вокалізація цих 

земноводних нагадує спів птахів, тому їх часто тримають як 

домашніх тварин. За допомогою присосків добре пересувається 

поверхнею каменів, здатні утримуватися на течії гірських 

потоків. Живляться різноманітними комахами і павуками. За 

сезон розмноження самка робить кілька кладок, плодючість у 

цілому складає біля 500 яєць. 

Ареал родини охоплює Центральну і Південну Африку, 

Мадагаскар, а також Південну і Південно-Східну Азію від Шрі-

Ланки, Непалу та Індії до Японії і Сулавесі. Загалом 

нараховують 443 види. 
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Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; 

Батрахогерпетологія, 2010; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Cogger et al., 2004; Kentwood, 2007; Grosjean et al., 2008; 

Maddin et al., 2009; Berroneau, 2010; Harland, Grainger, 2011; 

Kardong, 2012; Abraham et al., 2013; Vitt, Caldwell, 2014; 

Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Дереволазові (Dendrobatidae Cope, 1865) 

Досягають розмірів від 1,5 до 3 см, рідше 6–7. На кінцях 

пальців у них розміщені присоски для лазіння деревами. Проте 

вони не округлі, як у райки, а трикутні, мають вигляд двох 

зрощених дисків на кожному пальці. Язик довгий, зуби відсутні. 

Зіниця поперечна, овальна. Очі здатні сприймати тільки рухомі 

об'єкти. Кісткові кінцеві суглоби пальців передніх і задніх лап 

мають Т-подібну форму. В яскравому забарвленні часто 

поєднуються фіолетові, сині, червоні або жовті кольори із 

контрастними білими або чорними візерунками і плямами. 

Забарвлення попереджає про отруйність цих жаб (проте на них 

полюють змії, стійкі до токсинів). Отрута дереволазів сильніша 

за кураре та у 1000 разів потужніша за ціаністий калій. Вона 

здавна використовується аборигенами для приготування 

отруєних стріл.  

Представники родини живуть на берегах річок і струмків, у 

дощових лісах та долинах. Багато видів більшу частину життя 

проводять на деревах. Є види, які мешкають на відкритих сухих 

просторах, вдовольняючись вологістю затінених ділянок ґрунту 

під низькорослими рослинами. Водойм вони уникають, 

особливо прохолодних струмків – холодна вода сповільнює 

метаболізм, впавши у воду, дереволази можуть навіть 

захлинутися і потонути. На відміну від багатьох інших амфібій, 

дереволази активні вдень. Самці більші за самок.  

Розмножуються протягом усього року. Самці зазивають 

самок тривалими криками і активно б'ються з іншими самцями 

за територію. Самки обирають самців, орієнтуючись на 

яскравість їх забарвлення, велике значення має також місце, яке 

обране самцем для кладки. Вибір партнера здійснює самка, коли 

вона обрала самця, вона підходить до нього і погладжує лапами 

по спинці. У зв'язку з тим, що самці дереволазів більші за самок, 
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у них своєрідний амплексус. Самці охоплюють самок не за 

тулуб, а за голову, притискаючи тильні сторони пальців до 

підборіддя самки. Проте амплексус здійснюється не завжди. 

Наприклад, у дуже дрібних видів самець спочатку виділяє 

сперму, а потім самка у тому ж самому місці відкладає ікру.  

Також можуть відкладати ікру у лісову підстилку, між камінням , 

на затінені листові поверхні або у пазухи листків тропічних 

рослин родин бромелієвих та ароїдних. Ікринки знаходяться у 

пінистій масі, яка пізніше і створює для яєць необхідні умови 

для розвитку. Кладка невелика, від 1–2 ікринок до 30–40. Під 

час інкубації, яка триває 12–14 днів, один з батьків або постійно 

охороняє кладку, або періодично відвідує і змочує ікринки 

водою. Час від часу він перемішує масу ікринок задніми лапами.  

У деяких видів у визначені статі виявляється температурна 

залежність: стать визначається температурою води і повітря під 

час інкубації. Низькі значення температури переважно 

обумовлюють появу самок, навпаки, високі – самців. Після 

вилуплення пуголовків дереволази (найчастіше самці) 

починають тертися боками об новонароджених, а ті, 

звиваючись, заповзають до них на спину і прикріплюються до 

плям особливого клейкого слизу, що виділяють шкірні залози 

батьків. Черевце пуголовків має сплощену або злегка увігнуту 

поверхню, що дозволяє їм триматися на спині дорослої особини. 

Пуголовки різних видів можуть залишатися там від кількох 

годин до тижня і більше. Багато видів приносять своїх 

пуголовків до невеликих струмків, деякі випускають їх у 

наповнені дощовою водою розетки бромелієвих або у пазухи 

листків інших тропічних рослин. Можуть випускати своїх 

пуголовків у воду, що зібралася в дуплах стовбурів дерев. В 

таких умовах часто виявляється дефіцит кормів, тому серед 

пуголовків може виявлятися канібалізм.  
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Рис. 3.19. Листолаз (Phyllobates) з пуголовками (фото: Jaime Culebras 

/ Itapoa Project) 

 

Листолаз жахливий (Phyllobates terribilis) має масу тіла дещо 

більше 1 г, а розміри зрідка перебільшують 3–4 см. Тулуб 

стрункий, на дистальних фалангах пальців наявні диски-

присоски. Забарвлення однотонно жовте, зелене або 

помаранчеве. Населяє гірські тропічні ліси. Веде деревний 

спосіб життя, зустрічається на висоті до 1500 м над рівнем моря. 

Чудово лазить гілками дерев. Активний вдень. Живиться 

отруйними комахами і кліщами. Статева зрілість самців настає 

при довжині у 3,5 см, самок – 4 см. Під час шлюбного сезону 

самець видає досить гучні й мелодійні звуки. Самка відкладає 

до 20 яєць у листву, після чого яйця запліднюються самцем. 

Через 2 тижні з'являються пуголовки, яких самець переміщує у 

своєрідні водойми, що утворюються у пазухах листків бромелій. 

Метаморфоз триває 55 діб. 

Відомо, що значна отруйність листолаза жахливого пов'язана 

із живленням місцевими дрібними кліщами, комахами або 

іншими членистоногими. Припускають, що це можуть бути 

невеликі жуки родини Melyridae, які продукують аналогічний 

токсин. 

У результаті споживання таких кормів, шкірні залози 

листолаза виділяють алкалоїдну отруту із групи 

батрахотоксинів. Ця отрута перешкоджає передачі нервових 

імпульсів, залишаючи м'язи у стані скорочення, що може 

привести до серцевої недостатності. Алкалоїдні батрахотоксини 

можуть зберігатися у жаб протягом багатьох років після того, як 
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жаба втрачає характерні джерела їжі. Як і у більшості амфібій 

отрута використовується лише для захисту, а не для полювання 

і вбивства жертв. Самі листолази і, як вважають, деякі птахи є 

єдиними видами, на яких ця отрута не діє. У всіх інших отрута 

порушує натрієві канали нервових клітин. У самих листолазів ці 

канали є видозміненими, тому отрута їх не ушкоджує.  

Родина включає 203 види, серед яких багато ендеміків 

дощових лісів Центральної і Південної Америки. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; 

Батрахогерпетологія, 2010; Myers et al., 1978; Conant, Collins, 

1991; Stebbins, Cohen, 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Santos et al., 2003; Cogger et al., 2004; Reynolds, Fitzpatrick, 

2007; Kentwood, 2007; Berroneau, 2010; Kardong, 2012; Dodd, 

2013; Vitt, Caldwell, 1996, 2014; Tarvin et al., 2017; Amphibian 

Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Райкові (Hylidae Rafinesque, 1815) 

Зовнішній вигляд представників дуже різноманітний. 

Довжина тіла варіює від 1,5 см до 13,5 см. Наявний статевий 

диморфізм – самки у 1,5–2 рази більші за самців, у деяких видів 

існують відмінності у забарвленні.  

Переважна більшість райок має на дистальних фалангах 

пальців розширені диски, що забезпечують прилипання у разі 

пересування вертикальними поверхнями. Ці диски багаті на 

лімфатичні порожнини і слизові залози. У кінцевих фалангах є 

додаткові вставні хрящі. Прикріплення до субстрату тим 

сильніше, чим менше повітря між ним і диском. Особливі м'язи 

сплощують диски, що забезпечує їх щільне притискання до 

поверхні. Іноді прикріплення до субстрату відбувається за 

допомогою шкіри черева і горла. Більшість представників є 

дендробіонтами. 

Великі очі спрямовані дещо вперед, це забезпечує 

бінокулярний зір, завдяки якому тварини точно визначають 

відстань до сусідньої гілки або здобичі, потім роблять 

безпомилкові стрибки. Зіниця горизонтальна. Шкіра, як 

правило, гладенька і суха на дотик. У деяких видів шкіра має 

властивість відбивати інфрачервоне випромінювання, що 

допомагає зберігати тепло і рятує від хижаків, здатних відчувати 
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об'єкти в інфрачервоному діапазоні (в основному – від змій). 

Між пальцями – еластичні перетинки, завдяки яким окремі види 

можуть планерувати на відстань до 2 м. У самців багатьох видів 

є горловий мішок. Для всіх райок характерна наявність зубів на 

верхній щелепі. Зуби розміщуються також на лемішах. Ребра 

відсутні, передгруднина і груднина скостенілі. На верхній губі 

пуголовка 2 ряди рогових зубів, на нижній – 3 ряди; плавцеві 

складки дуже високі, зябровий отвір розміщений зліва і 

спрямований вгору, анальний отвір асиметрично відкривається 

на правому боці – над межею нижньої складки хвостового 

плавця. У розвинених личинок пальці із дисками на кінчиках.  

До роду Райка (Hyla) зараз відносять 17 видів (раніше їх було 

більше 350), а Україні мешкає два види – райка звичайна, або 

деревна (H. arborea) та райка східна (H. orientalis). Довжина тіла 

дорослих особин становить до 50–60 мм. Пальці задніх кінцівок 

з’єднані перетинками. Шкіра на спині гладенька, на черевному 

боці – зерниста. У забарвленні спини найчастіше переважають 

однотонні яскраво-зелені кольори, хоча трапляються світло-сірі 

або голубуваті особини. Черевний бік є світлим. Забарвлення 

спинного та черевного боків тіла розділене двома контрастними 

темними смугами з жовто-білими краями, кожна з яких 

тягнеться з боків тіла від очей до пахвової області, утворюючи 

тут петлю. Темні смуги є також і на морді, де вони сполучають 

ніздрі та верхньопередні краї очей.  

Барабанна перетинка менше діаметра ока. У разі витягування 

задньої кінцівки уздовж тіла, гомілковостопні суглоби зазвичай 

досягають переднього краю ока. Статевий диморфізм  виявлений 

слабо: самці мають непарний горловий резонатор і шлюбні 

мозолі на першому пальці передніх кінцівок.  

Райка звичайна населяє добре освітлені широколистяні та 

мішані ліси, чагарники, сади, береги озер і річок. Луки 

використовують в основному у період розмноження. При виборі 

місць для розмноження вони частіше віддають перевагу 

відносно відкритим ділянкам (зазвичай неподалік від деревних 

насаджень) зі стоячими водоймами. 
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Рис. 3.20. Райка 

звичайна, або деревна 

(Hyla arborea) (фото: 

Klaus Munch) 

 

Більшу частину життя райки проводять на деревах, 

чагарниках або високих трав’янистих рослинах. На відміну від 

інших амфібій України райки добре лазять на вертикальних 

поверхнях і охоче населяють нижній та середній яруси деревних 

насаджень, піднімаючись на висоту близько 2 м.  

Вдень райка сидить нерухомо, у сутінках спускається на 

землю, купається у росі або у воді та починає годуватись. Влітку 

максимальна активність спостерігається з 18 до 23 години. Під 

час нересту та осінніх міграцій активні вдень. Уночі, коли 

спускається у підстилку для полювання, тварина відновлює 

денні витрати води. Після цього маса особин збільшується на 

21–43 %. Зимівля відбувається з вересня–жовтня до квітня під 

коренями дерев, у ґрунті, норах, підстилці, дуплах дерев або в 

мулі на дні водойм.  

Поява після зимової сплячки залежить від географічної 

широти місцевості, весняних умов і зазвичай відбувається у 

другій половині березня – на початку квітня. Перші появи райок 

на місцях нересту припадають на встановлення температури 

води 4–6 °С, а початок відкладання ікри – на досягнення водою 

температури 13 °С. 

Сезон розмноження розтягнутий. Тварини займають водойми 

зі стоячою водою й розвиненою водною рослинністю. Самки 

приходять у водойми пізніше самців і залишають їх відразу 

після ікрометання. Ікра має вигляд невеликих слизових 

грудочок по 100–300 шт. Плодючість становить до 1000 ікринок. 

Пуголовки вилуплюються на 11–14-у добу. Метаморфоз 
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відбувається на 87–91-у добу після відкладання ікри. Відомі 

випадки зимівлі пуголовків. 

Дорослі живляться переважно дрібними комахами (жуками, 

клопами, перетинчастокрилими, метеликами), а також 

павуками. Близько 50 % раціону становлять довгоносики, 

листоїди, ковалики, цикадки. Здатність до стрибків дозволяє 

полювати навіть на літаючих комахах. Пуголовки живляться 

детритом і рослинними шматочками, які вони зішкрібають зі 

стебел макрофітів. 

Райка-коваль (Boana faber) має довжину тіла 90 мм. 

Поширена у Північній Аргентині та Бразилії. Населяє тропічні 

та субтропічні низинні ліси, узбережжя річок, болота, плантації, 

ставки. Ковалем названа за свій гучний крик, що нагадує удари 

молотка по металу. Голова майже трикутна. Очі великі, опуклі. 

Шкіра грубозерниста. Задні кінцівки довші за передні. Передні 

лапи відрізняються сильним розвитком дисків на кінчиках 

пальців. Спинна сторона тіла вдень має глинисто-жовте 

забарвлення. Уздовж середини спини проходить чорна смуга. 

Забарвлення доповнюється тонкими чорними рисочками та 

цятками. Черевце грубозернисте, вохристого кольору. Вночі 

колір тіла стає червоно-коричневим. 

 Живиться нічними метеликами. У лютому самка будує 

кільцеподібний вал, діаметром 30 см та висотою 10 см з 

басейном усередині, куди відкладає ікру. Через 4–5 днів з неї 

вилуплюються пуголовки. 

Ареал родини охоплює помірний пояс Євразії, Японські о-ви, 

північно-західну Африку, Австралійську зоогеографічну 

область, Північну і Південну Америки, Карибські острови. 

Інтродуковані на Новій Каледонії, Вануату, Гуамі і у Новій 

Зеландії. Загалом нараховують біля 750 видів. 

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Герасимов, 1962; Банников 

и др., 1954, 1971, 1977; Щербак, Щербань, 1980; Сосновский, 

1983; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ананьева 

и др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Булахов та ін., 2007; 

Писанець, 2007; Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 

2012; Кузьмин, 2012; Манило и др., 2014; Ремінний, Матвійчук, 

2018; Fellers, 1979; Conant, Collins, 1991; Stebbins, Cohen, 1995; 

Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger et al., 2004; 
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Faivovich et al., 2005; Beshkov, Nanev, 2006; Kentwood, 2007; 

Berroneau, 2010; Kardong, 2012; Stöck et al., 2012; Dodd, 2013; 

Vitt, Caldwell, 2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 

2021. 

 

Родина Філомедузові (Phyllomedusidae Günther, 1858)  

Зверху філомедузи майже завжди забарвлені у зелений колір. 

Частини тіла, які не видні під час сидіння тварини, мають 

яскравий червоний, помаранчевий, фіолетовий кольори. 

Філомедузи мають дуже струнку статуру, тупий ніс, великі очі з 

білою райдужною оболонкою. Вночі очі здаються повністю 

чорними через розкриті зіниці. Кінцівки хапального типу, 

перший палець передніх та задніх кінцівок протистоїть решті. 

Живуть у кронах високих дерев, добре пересуваються подібно 

до хамелеонів. Рівними поверхнями вони пересуваються 

крокуванням, але роблять це на витягнутих лапах, так що черево 

піднесено на 1–2 см від землі. У воді є безпорадними і 

намагаються звідти швидше вибратися. Плавальні перетинки 

розвинені слабко або зовсім відсутні. Слабо розвинені і 

подушечки на кінцях пальців, що сприяють прилипанню. 

Живуть вони у кроні дерев і прекрасно лазять по тоненьким 

гілочкам і листю. Здатні стрибати, проте стрибки для них не є 

характерними. 

Філомедузи ведуть сутінковий і нічний спосіб життя. 

Нерухома тварина ловить здобич кидком довгого липкого язика. 

Яйця (приблизно 100 штук) відкладають у згорнуте листя, 

склеєне липкими оболонками ікринок. 

Філомедуза помаранчевонога, або воллункук (Pithecopus 

hypochondrialis) населяє тропічні та субтропічні ліси, 

чагарники, луки, болота, пасовища, плантації Центральної і 

Південної Америки (рис. 3.21). Практично усе життя проводить 

на деревах або чагарниках. Вдень ховається серед листви. 

Активна вночі. Живиться комахами, переважно мухами й 

цвіркунами.  
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Рис. 3.21. 

Філомедуза 

помаранчевонога 

(Pithecopus 

hypochondrialis) 

(фото: Charles 

Petrilla) 

 

Розмноження відбувається на початку сезону дощів. Самець 

охоплює самку амплексусом і у такому положенні вони 

забираються на листки, що висять на водою. Самець і самка 

згортають листки на кшталт трубочки, куди відкладають яйця, а 

самець їх запліднює. Після заповнення листової трубочки, 

самець із самкою переходять до іншої. Загалом відкладають до 

120 великих і багатих на жовток яєць. На 3-у добу у личинок в 

яйці з'являються зовнішні зябра, на 5-у – починає змінюватися 

забарвлення, а зябра атрофуються. На 10-у добу пуголовок 

виходить з яйця й падає у воду. Метаморфоз триває до 10 

тижнів. 

У родині нараховують 67 видів, що мешкають у Центральній 

і Південній Америці від тропічної Мексики до Аргентини.  

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, 

Collins, 1991; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger 

et al., 2004; Kentwood, 2007; Berroneau, 2010; Venâncio, Melo-

Sampaio, 2010; Kardong, 2012; Dodd, 2013; Vitt, Caldwell, 1999, 

2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021. 

 

Родина Ринодерми, або Жаби-носороги (Rhinodermatidae 

Bonaparte, 1850) 

Представників родини раніше включали в інші таксони 

(Cycloramphidae, Leptodactylidae). Загальна довжина цих тварин 

коливається від 2 до 4 см. Спостерігається статевий диморфізм: 

самки більші за самців. За своєю будовою схожі на ропух або 

свистунів. Відрізняються наявністю на морді своєрідного 

наросту, схожого на ріг носорога (звідси походить їх назва).  

Віддають перевагу гірським і скелястим біотопам. 
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Зустрічається доволі високо над рівнем моря. Ведуть 

напівводний спосіб життя. Живиться різними безхребетними. 

Розмножуються відкладанням яєць. Відомі дуже своєрідною 

формою турботи про нащадків. 

Ринодерма Дарвіна (Rhinoderma darwinii), яка завдовжки 

близько 30 мм, мешкає у горах Чилі. Не виносить високих 

температур, охоче сидить у воді, занурившись в неї по очі й 

спираючись на кінці пальців передніх лап. При цьому довгий 

м'який загострений відросток на кінчику морди, висовується 

вгору. Активність денна. 

 

 
 
Рис. 3.22. Ринодерма Дарвіна (Rhinoderma darwinii), (праворуч 

самець з дитинчам) (фото: Joel Sartore / PhotoArk, Claudio Soto-Azat) 

 

Забарвлення ринодерми є надзвичайно мінливим і варіює від 

оливково-зеленого до коричневого кольорів. Боки і голова 

зазвичай каштаново-бурі. На спині – різноконтурний візерунок. 

Черево помаранчеве або солом'яно-жовте із темними плямами. 

Шлюбний період триває з кінця грудня до кінця лютого, 

запізнюючись порівняно з іншими земноводними, що живуть в 

цій же місцевості. Яйця відкладаються самкою кілька разів 

поодинці або попарно. Самець, після запліднення, захоплює їх 

ротом і переміщує у горловий мішок через два отвори, що 

знаходяться під язиком. На пізніх стадіях розвитку личинок 

розміри горлового мішка значно збільшуються, він може 

простягатися до заднього кінця тулуба. Цікаво, що наявність 

яєць і личинок у мішку не заважає самцю нормально живитися.  

Яйця у ринодерми Дарвіна крупні і містять велику кількість 
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жовтка. Протягом першої половини розвитку до появи передніх 

кінцівок дитинчата не пов'язані зі стінками мішка і 

розташовуються там хаотично. Після закінчення запасу жовтка, 

ембріони впорядковуються двома шарами так, що їх спини 

звернені до стінок мішка. Зі стінкою горлового мішка спочатку 

зростається хвостовий плавець, а потім і вся спинна частина 

пуголовка. Стінка мішка багата на кровоносні судин і живлення 

пуголовків відбувається через неї. При цьому шкіра пуголовків 

позбавлена верхнього шару епідермісу, який утруднював би 

дифузію. Пуголовки залишаються у мішку до закінчення свого 

перетворення, їх хвостовий плавець повністю зникає ще до 

народження. Дитинчата залишають мішок поодинці, оскільки 

розвиваються вони з різною швидкістю.  

3 види родини мешкають на території Чилі та Аргентини. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Батрахогерпетологія, 2010; Conant, 

Collins, 1991; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Cogger 

et al., 2004; Kentwood, 2007; Berroneau, 2010; Venâncio, Melo-

Sampaio, 2010; Bourke et al., 2011; Dodd, 2013; Vitt, Caldwell, 

1999, 2014; Amphibian Species…, 2021; AmphibiaWeb, 2021.  

 

Родина Ропухові (Bufonidae Gray, 1825) 

Ці представники характеризуються важким і незграбним 

тілом, вкритим бородавчастою шкірою, багатою на отруйні 

залози. Мають переважно великі розміри, до родини належать 

найкрупніші безхвості амфібії України. Розміри тіла 

коливаються від 20 (Oreophrynella) до 250 мм (Bufo blombergi). 

Передні та задні кінцівки майже однакової довжини. Для 

багатьох видів характерні розташовані позаду очей опуклі і 

видовжені паротиди. Зіниця горизонтальна. Між пальцями 

задніх кінцівок наявні плавальні перетинки. Шкіра частково 

зроговіла. 

Ребра відсутні, хребці процельні, поперечні відростки 

крижового хребця не розширені у диски. Череп значною мірою 

костеніє. Зуби відсутні. Тварини цієї родини характеризуються 

наявністю унікального біддерового органа – рудиментарного 

яєчника, який розвивається на передньому краї личинкових 

сім’яників і може зберігатися у багатьох дорослих амфібій. 

Пуголовок має темне забарвлення; на його верхній губі 



141 

 

розташовані 2 ряди рогових зубів, на нижній – 3; ротовий диск 

оточений сосочками лише з країв; зябровий отвір спрямований 

прямо назад або вгору і назад; анальний отвір відкривається 

симетрично на середній лінії тіла. Кладка у вигляді двох довгих 

шнурів.  

Ропухові найменш пов'язані з водою й мешкають навіть у 

пустельних зонах. Більшість видів є наземними тваринами, 

проте існують напівводні та деревні форми. Найчастіше 

властиве зовнішнє запліднення, лише деяким – внутрішнє 

(Nectophrynoides, Mertensophryne). Способи розмноження 

можуть бути різними – від відкладання ікри у воду та 

наступного виходу з неї личинки, до яйцеживородіння та 

прямого наземного розвитку. 

Рід Ропуха (Bufo) включає 16 видів. Це амфібії середніх та 

великих розмірів, спинний бік їх тіла та кінцівок вкритий 

горбками-бородавками, позаду очей розташовані паротиди, 

барабанна перетинка може бути невиразна, зіниця 

горизонтальна, зуби відсутні (у тому числі й лемішні), кінцеві 

фаланги пальців без розширень.  Представники комплексу сірих 

ропух (B. bufo complex) відзначаються переважанням у 

забарвленні тіла коричнево-сірих тонів, відсутністю у самців 

звукового резонатора, подвійними зчленівними горбками з 

нижнього боку найдовшого пальця задньої лапи. Самець 

відрізняється від самки наявністю шлюбних мозолів на першому 

пальці передніх лап (у період розмноження – також на другому–

третьому) та меншими розмірами тіла. У пуголовка зябровий 

отвір міститься на лівому боці тулуба, приблизно посередині 

між передніми та задніми кінцівками, спрямований прямо і 

назад. Ротовий отвір із боків оточений сосочками у два ряди. На 

верхній губі є 2 ряди губних зубів, на нижній – 3 ряди. Анальний 

отвір розміщений симетрично, поблизу основи хвоста. Верхній 

і нижній гребені хвоста не відрізняються за висотою, не 

заходять на спину. Забарвлення пуголовка однотонне – чорне 

або темно-коричневе. У своєму поширенні прив’язані до лісової 

й частково лісостепової зон, поселення у степу пов’язані з 

інтразональними біотопами.  

Дорослі особини активні переважно у сутінках і протягом 

першої половини ночі, вдень зустрічаються у період 

розмноження. У спекотні години ховаються під поваленими 

деревами, каменями, у лісовій підстилці. Молоді особини 
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активні цілодобово. На зимівлю ропуха йде наприкінці вересня 

– на початку жовтня, обираючи нори гризунів, підвали та купи 

труску. Навесні з’являється у квітні при температурі повітря 5–

10 ºС і мігрує до водойм, де відбувається розмноження. Для 

захисту від ворогів використовує отруту та захисну позу: жаба 

піднімається на витягнутих кінцівках і роздувається. Тварина є 

малорухливою, не здатна здійснювати великі стрибки. 

Для нересту займають неглибокі слабопроточні або стоячі 

водойми, відкладаючи ікру, як правило, на глибині до 1 м. Самці 

приходять на місця розмноження дещо раніше від самок і 

перебувають тут протягом усього періоду нересту, який триває 

2–3 тижні. Самка відкладає від 1200 до 7200 ікринок. Кладка має 

вигляд шнура довжиною від 1,5 до 10 м. Цей шнур обволікає 

водні рослини або лежить на дні у прибережній частині 

водойми. Ікринки діаметром 1,5–2 мм розміщені у ньому в 2–4 

ряди. Поява пуголовків довжиною 3–4 мм настає через 3–15 діб. 

Личинковий розвиток займає від 45 до 95 діб. Після 

метаморфозу тварини залишають водойми та розселюються.  

Личинки живляться переважно зеленими та діатомовими 

водоростями. Дорослі особини живляться виключно на суші. Є 

характерною тактика очікування здобичі. У раціоні переважать 

наземні нічні малорухливі комахи, павуки та багатоніжки, 

молюски, дощові черви. 

Ропуха очеретяна (Epidalea calamita або Bufo calamita) в 

Україні зустрічається у Волинській, Львівській та Рівненській 

областях. На найдовшому пальці задніх кінцівок розвинені 

парні зчленівні горбки, внутрішній край заплесна несе шкірну 

складку. У забарвленні спини переважають зелено-оливкові 

тони з дещо темнішими округлими плямами, часто є світла або 

жовта поздовжня спинна смуга. Черевний бік світло-сірий з 

дрібними темними плямами. Однією з діагностичних ознак виду 

є розвиток пігментації на горлі, на відміну від зеленої ропухи.  

Поселяється в сосняках, піщаних кар’єрах, рідше – у садах, 

парках, лісах, на луках. Цей вид є менш чутливим до солоності 

води та ґрунту, тому може жити у зарослих очеретом плавнях. 

Саме ця особливість обумовила видову назву. Розміри тіла 

невеликі – до 8 см. Активна вночі. Живиться комахами та 

іншими безхребетними. Під час розмноження заходить у воду. 

Статевозрілими особини стають у 3–4 роки. У кладці до 3–4 тис. 

ікринок. Вид занесений до Червоної книги України. Він є дуже 
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вразливим до забруднення водойм, страждає через меліорацію 

та розорювання місць проживання. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.23. Ропуха зелена 

(Bufotes viridis) (фото: 

Mario Sirn) 

 

Ропуха зелена (Bufotes viridis, за іншими уявленнями 

Pseudepidalea viridis, раніше – Bufo viridis) має крупні розміри 

тіла (до 140 мм), забарвлення тіла зверху світло-сіро-оливкове з 

великими темно-зеленими плямами, облямованими вузькою 

чорною лінією. Шкіра бородавчаста, з боків голови розташовані 

паротиди. Перший палець задньої кінцівки має поодинокі 

зчленівні горбки. Внутрішній край заплесна несе поздовжню 

шкірну складку. Самці відрізняються від самок наявністю 

резонаторів, шлюбних мозолів на 1-му пальці передньої 

кінцівки (у шлюбний період їх більше), меншими розмірами 

тіла. Крім того, у самця зазвичай сіре черево, у самки – біле. 

Поширена по всій території України, населяє різноманітні 

біотопи; за своєю біологією схожа на попередній вид. Вид 

стійкий до дії високих температур, витримує втрату води до 50 

% маси тіла. Розмноження проходить навесні у воді. Під час 

шлюбного сезону самці видають низькі, глухі звуки. Ікра має 

вигляд драглистих шнурів до 3–5 метрів завдовжки, які 

прикріплюються до рослин. Одна самка відкладає до 12800 

ікринок. Личинки з ікри виходять через 2 тижні. Ведуть 

сухопутний сутінковий та нічний спосіб життя. Вдень 

ховаються в норах серед каміння, у вологих ямах. Живляться на 

поверхні субстрату. Знищують багато шкідливих комах, тому 

потребують охорони. На зимівлю йдуть раніше від інших 

земноводних.  

До роду Ателоп, або Ропуха-арлекін (Atelopus) відносяться 

дрібні види із довжиною тіла від 2 до 8 см. Ателоп строкатий (A. 
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varius) зверху вкритий чорними, жовтими та червоними 

плямами, черево жовте. Стрибати не може. Зустрічається на 

висоті 1800–2000 м над рівнем моря. Веде наземний спосіб 

життя, неохоче йде у воду. Активний вдень. Живиться комахами 

та членистоногими. Парування починається із середини серпня 

до початку грудня. Самка відкладає яйця на початку сухого 

сезону. Мешкає у Центральній Америці. 

Ага (Rhinella marina) є найбільш відомою ропухою, яка 

населяє Південну та Центральну Америку. Це друга з 

найбільших ропух (перша – жаба Бломберга Rhaebo blombergi): 

довжина її тіла досягає 24 см (зазвичай 15–17 см), маса – понад 

1 кг. Шкіра сильно зроговіла, бородавчаста. Забарвлення 

неяскраве: зверху шкіра бура або сіра з великими темними 

плямами; черево жовтувате, з бурими цятками. Характерні 

великі паротиди і кісткові надорбітальні гребені. Плавальні 

перетинки наявні тільки на задніх лапах. Подібно до інших 

нічних видів, у аги горизонтальні зіниці. 

Зустрічаються від піщаних прибережних дюн до галявин 

тропічних лісів і мангрових заростей. На відміну від інших 

земноводних, постійно зустрічаються у солонуватих водах 

гирла річок на узбережжі і на островах. Суха, зроговілі шкіра 

погано придатна для газообміну, і, як наслідок, її легені – одні з 

найбільш розвинених серед амфібій. Ага може пережити втрату 

запасів води в тілі до 50 %. Вдень перебуває у сховищах, 

виходячи на полювання у сутінках. Веде поодинокий спосіб 

життя. Пересувається короткими швидкими стрибками. 

Захищаючись, ага роздувається, стає візуально крупнішою. 

Природний ареал аги – від річки Ріо-Гранде у Техасі до 

центральної Амазонії і північно-східного Перу. Також для 

боротьби з комахами-шкідниками агу інтродукували у багатьох 

країнах світу.  

Родина Ропухи представлена на всіх материках та 

континентах, за винятком приполярних регіонів та Антарктиди. 

Таксон включає 630 видів. 
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Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Щербак, 1966; Банников и 
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1988; Ананьева и др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Булахов та 
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Родина Справжні жаби, або Жаб’ячі 

 (Ranidae Batsch, 1796) 

Для більшості представників характерні середні і крупні 

розміри. Задні кінцівки розвинені сильніше передніх. Паротиди 

зазвичай відсутні. Язик прикріплюється у передній частині 

ротової порожнини, його задній край з вирізкою, зіниця 

горизонтальна, еліптична. У представників цієї родини на 

верхній щелепі наявні недиференційовані конічні зуби, також є 

лемішні зуби. Поперечні відростки крижового відділу хребта 

циліндричні, нерозширені або слабко розширені, відсутні 

вставні хрящі між фалангами пальців. Перші 7 хребців 

процельні, останній – амфіцельний. Барабанна перетинка 

завжди наявна. Передгруднина і груднина скостенілі. Ребра 

відсутні. 

Більшість відкладають ікру просто у воду. Анальний отвір 

личинки зазвичай відкривається на правому боці тіла. 

Пуголовки тих видів, що живуть у швидких гірських струмках, 

найчастіше мають на черевному боці тіла присосок. Ряд видів 

(Ceratobatrachus, Platymantis та ін.), характеризуються прямим 

розвитком, у разі якого личинкова стадія відбувається у яйці, а 

з них вже вилуплюються цьогорічки. 

Систематика таксону залишається дискусійною. Раніше 

європейських представників роду Rana поділяли на дві групи 

жаб: «зелені» (озерна, ставкова та їстівна) та «бурі» 

(гостроморда, трав’яна і прудка). Разом з тим широкий ареал, 

велика мінливість, наявність гібридогенезу та інші фактори 

неодноразово спричинювали зміни поглядів на систематику 

справжніх жаб. Зараз вважають, що не всі угруповання 

безхвостих амфібій відповідають традиційній еволюційно-
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таксономічній категорії «вид». Для таких ситуацій А. Дюбуа 

(Dubois, 1991, 1998) було запропоновано нову еволюційно-

таксономічну категорію – клептон. Важливо, що ця категорія 

відбиває лише форму існування природних угруповань амфібій 

і до зоологічної номенклатури відношення не має, їх назви не 

регулюються Міжнародним кодексом зоологічної 

номенклатури. Прикладом може бути комплекс зелених жаб, 

який у Центральній та Східній Європі складається з двох 

«звичайних» видів та одного гібридогенетичного таксону. 

Останній не є лише результатом простого схрещування двох 

видів, оскільки підтримує своє існування за рахунок 

гібридизації з одним з батьківських видів та особливого типу 

спадкування. Для нього характерний специфічний процес 

утворення статевих клітин, в результаті якого в гаметах 

звичайно зберігається набір генів (геном) лише одного з 

батьківських видів, а геном іншого – вибірково елімінується. 

Спочатку припускали, що ці амфібії можуть жити лише за 

наявності одного з батьківських видів, проте були виявлені 

регіони, де зустрічаються популяції лише із таких 

гібридогенетичних земноводних. 

Рід Бура жаба (Rana) включає 54 види, 3 з них належать до 

фауни України. Жаба трав'яна (R. temporaria) поширена в 

Європі, Західному Сибіру та на Далекому Сході. В Україні 

мешкає в Карпатах, Поліссі і Лісостепу, відсутня в степу.  

Має середні розміри (максимальна довжина тіла 110 мм) . 

Загальне тло тіла звичайно характеризується переважанням 

світло-коричневих тонів з наявністю плямистості. Як і для 

інших представників цієї групи, доволі типовим є розвиток у 

потиличній області темної Л-подібної плями та темних бічних 

«скроневих» смуг, що йдуть від кінчика морди часто майже до 

основи передніх кінцівок. На спинному боці тіла зазвичай 

розкидані темні плями неправильної форми. У деяких тварин 

уздовж середини спини проходить світла смуга. На задніх 

кінцівках розвинені, як правило, поперечні смуги. Шкіра 

гладенька, із незначним розвитком дрібних горбочків. 

Забарвлення черева представлене невеликими, темними 

плямами неправильної форми на брудно-сірому або 

жовтуватому фоні. У шлюбний період горло самців набуває 

блакитного відтінку. Шлюбний мозоль самців поділений 

борознами на чотири частини. Самці також мають парний 
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внутрішній горловий резонатор. Від гостромордої жаби 

відрізняється низьким п’ятковим горбком, мармуровим або 

плямистим черевом, тупими обрисами морди та більшими 

розмірами. 

У пуголовка ніздрі розміщені на однаковій відстані між 

кінчиком морди та очима. Зябровий отвір розташований на 

лівому боці посередині тіла і спрямований назад догори. Дзьоб 

із широкою чорною каймою. Ротовий отвір, за винятком 

верхнього краю верхньої губи, оточений сосочками. Анальний 

отвір розміщений із правого боку поблизу хвоста. На кінці хвіст 

тупий, у 1,5–2 рази довший за тіло. 

Трав’яна жаба населяє рівнинні і гірські хвойні, мішані і 

листяні ліси, якими проникає у тундру і лісостеп. У лісовій зоні 

може жити у різноманітних біотопах: під пологом лісу, в 

чагарниках, на галявинах, сухих і заболочених лугах, болотах, в 

антропогенних ландшафтах. На відміну від зелених жаб з 

водоймами пов’язана лише у період розмноження. 

Активна у вечірні та ранкові години, у похмуру  погоду й 

удень. Зимує на дні водойм, що не промерзають, обираючи 

ділянки з джерелами. На зимівлю йде з другої половини жовтня 

– початку листопада. На зимівлі трав’яні жаби утворюють 

скупчення. Виходять із зимівлі раніше за всіх жаб на початку 

або у середині квітня, навіть якщо ще лежить сніг. 

Розмножуються у постійних і тимчасових водоймах зі 

стоячою або повільно проточною водою упродовж двох тижнів. 

Самка відкладає від 840 до 4000 ікринок. Кладка після 

набрякання спливає та набуває форми округлої грудки. Як і 

багато інших безхвостих амфібій, іноді характеризуються 

груповою кладкою, що виявляється у зосередженні на місцях 

розмноження багатьох десятків пар особин. Відомо, що 

температура всередині групових кладок на 1–4 °С вище, ніж 

зовні. Специфікою таких кладок, з одного боку, є захист від 

різких падінь температури, але з іншого боку – зростає 

смертність внаслідок погіршення аерації та накопичення 

продуктів життєдіяльності.  

Закінчивши розмноження, трав’яні жаби залишають 

водойми. Ембріональний розвиток триває від 5 до 25 діб, 

тривалість личинкового розвитку 50–60 діб. Виявлено, що коли 

личинки трав’яної жаби у водоймах є фізіологічно дещо 

старшими, вони можуть пригнічувати ріст і розвиток личинок 
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інших видів.  

Живиться комахами та іншими наземними безхребетними. 

Найчастіше до раціону входять коники, цикадки, жуки-

ковалики, листоїди, а також клопи, павуки тощо. Пуголовки 

живляться водоростями, вищими рослинами. 

Жаба гостроморда (R. arvalis) має загострену морду, а на 

стопах – високий і стиснутий з боків внутрішній п'ятковий 

горбок. Зверху тварина коричнева або сірувата з темними 

плямами і крапками. Таке забарвлення маскує її серед трави, 

гниючого листя, хвої, паличок і сучків у тих місцях, де вона 

зазвичай живе. Від очей через барабанну перетинку і майже до 

плеча тягнеться темна скронева пляма. Вона добре камуфлює 

око жаби, що дозволяє непомітно наближатися до жертви під час 

полювання. Черево біле або жовтувате, у переважній більшості 

випадків без плям. Загалом тон забарвлення може змінюватися 

залежно від температури та вологості середовища. Навесні у 

самців розвивається яскраве сріблясто-блакитне забарвлення. 

Серед безхвостих земноводних середньої смуги гостроморда 

жаба єдина має таке яскраво виражене шлюбне вбрання. 

Шлюбні мозолі самців не розчленовані на частини. Плавальні 

перетинки на задніх лапах розвинені в них у період 

розмноження дещо краще, ніж після нього, коли жаби 

покидають водойми. 

Поширення виду майже збігається з місцями проживання 

трав'яної жаби, але тягнеться далі на північ. Ці жаби заселяють 

сухі зарослі сосною піщані ділянки, де вологість ґрунту 

невелика. Зустрічаються у степах, пустелях, біля озер, річок, 

балок з густою травою. Менш вимогливі до вологи, тому 

залишаються зимувати на суходолі. З наближенням холодів 

ховаються у норах, дуплах, під каменями, мохом, листям, між 

коренями дерев.  

Парування починається відразу після весняного пробудження 

й появи на місцях розмноження. Для нересту зазвичай обирає 

лісові ставки й калюжі. Відкладена ікра спочатку плаває у товщі 

води на глибині 15–20 см, а потім спливає на поверхню. Розмір 

кладки може коливатися у діапазоні 700–2600 ікринок. 

Тривалість нересту в одній водоймі становить від 3 до 28 діб.  

Личинки концентруються на мілководді, яке добре 

прогрівається. Пуголовки цілодобово живляться водоростями, 

детритом і у невеликій кількості безхребетними тваринами.  
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Дорослі живляться різноманітними безхребетними: жуками, 

багатоніжками, гусеницями метеликів, перетинчастокрилими, 

прямокрилими, молюсками, дощовими червами, павуками. У 

раціоні переважають такі фітофаги як коники, ковалики, цикади, 

довгоносики, листоїди та інші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.24. Жаба прудка 

(Rana dalmatina) (фото: 

Daniel Jablonski) 

 

Жаба прудка (R. dalmatina) відрізняється стрункою статурою, 

вузькою головою та надзвичайно довгими задніми ногами. 

Якщо її задню ногу витягнути вперед, то гомілковостопний 

суглоб буде заходити далеко за кінчик морди. Очі в прудкої 

жаби великі, опуклі, барабанна перетинка розташована дуже 

близько до ока й розмірами ледве йому поступається. Зверху 

прудка жаба рожево-бежевого або світло-бурого кольору з 

темними плямами. На задніх лапах темні плями утворюють 

смуги. Черево завжди біле, з дещо рожевим відтінком. На межі 

голови й тулуба розвинена темна пляма, наявні спинно-бічні 

складки. У період розмноження у самців на першому пальці 

з'являються сірі шлюбні мозолі, резонаторів вони не мають.  

Прудка жаба населяє західну, середню і південно-східну 

частини Європи від північного сходу Іспанії та Франції на схід 

до Малої Азії. У горах піднімається до 1500 м над рівнем моря, 

але частіше зустрічається на рівнині. Веде сухопутний спосіб 

життя. Самці віддаляються від води далі, ніж самки. Улюблені 

місця проживання – луки з густою та високою травою, лісові 

галявини букових і мішаних лісів, зарості чагарників у долинах.  

Парування та відкладання ікри після виходу із зимівлі 

припадає на кінець березня – початок квітня. Великих скупчень 

на нерестилищах, на відміну від інших видів бурих жаб, R. 
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dalmatina не утворює й у водоймах залишається недовго. 

Кількість ікри у кладці, як правило, невелика, до 1500 штук. Ікру 

відкладають окремими грудочками на підводні рослини; ікра на 

відміну від ікри трав’яних жаб не спливає на поверхню.  

Активна у сутінки, а у вологих біотопах – вдень. У живленні 

переважають жуки, павуки, двокрилі та перетинчастокрилі. 

Корми здобуває майже виключно на суходолі. 

Зелені жаби фауни України утворюють комплекс видів, 

здатних до гібридизації. Унаслідок гібридизації  озерної 

(Pelophylаx ridibundus) та ставкової (P. lessonae) жаб 

утворюється гібридогенний таксон – їстівна жаба (P. kl. 

esculentus). У мейозі цього таксона, як правило, успадковується 

лише один із батьківських геномів (або озерної, або ставкової 

жаби). Тому у разі схрещування або відновлюються батьківські 

види, або (при зворотному схрещуванні) можуть знову 

утворюватися гібридні особини. 

Для багатьох представників цього комплексу характерне 

переважання у забарвленні зелених тонів та істотна (значно 

більша, ніж у бурих) прив’язаність до водойм. 

Жаба озерна (P. ridibundus) має довжину тіла 48–170 мм. У 

разі розташування гомілок перпендикулярно до поздовжньої осі 

тіла, гомілковостопні суглоби перекриваються. Внутрішній 

п’ятковий горбок низький, коротший першого пальця задньої 

лапи у 1,4–4,7 рази. Зверху сірувато-зелена, різних відтінків від 

сіруватого до зеленого, на спині – темні плями. Черево сірувато-

біле або сірувато-жовте з мармуровим візерунком, зрідка без 

нього. Самець відрізняється наявністю парних резонаторів за 

кутами рота та шлюбних мозолів на першому пальці передніх 

лап. 

Довжина пуголовка з хвостом сягає 70 мм. Ніздрі розміщені 

ближче до кінчика морди, ніж до очей. Зябровий отвір 

знаходиться на лівому боці тіла, ближче до заднього його кінця, 

спрямований назад догори. Рот, за винятком верхнього краю 

губи, оточений двома рядами сосочків, а з боків біля ротового 

отвору – додаткова група сосочків. Анальний отвір розміщений 

із правого боку, поблизу нижнього краю хвоста. На кінці хвіст 

загострений, удвічі довший за тулуб. Верхній гребінь хвоста 

вищий за нижній, не виступає вперед за вертикаль зябрового 

отвору. 

Цей вид використовує дуже широкий спектр біотопів у різних 
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природних зонах: змішаних і листяних лісах, лісостепу, степу, 

напівпустелі і пустелі. Населяє різні проточні і стоячі води від 

струмків і дрібних калюж до великих річок і озер. Віддає 

перевагу відкритим місцям, які добре прогріваються і мають 

багату трав'янисту рослинність. Вид є дуже стійким до високої 

солоності води. 

Час виходу із зимівлі залежить від температури. Найчастіше 

це відбувається у березні – квітні. Від часу першої появи жаб до 

початку ікрометання проходить від одного тижня до місяця. У 

період розмноження самці тримаються на поверхні води, 

утворюючи великі скупчення. Вони дуже рухливі  та голосисті. 

Їх «шлюбні пісні» приваблюють самок. Шлюбний період 

розтягнутий на 1,5–2,5 міс. У південних районах жаба може 

робити повторну кладку протягом сезону активності. Амплексус 

пахвовий. Іноді 2–4 самця утворюють «ланцюжок», обхопивши 

один іншого після самки. Ікра відкладається у вигляді грудки, 

яка утворюється завдяки склеюванню слизових оболонок. 

Діаметр яйця озерної жаби – 1,5–2,0 мм, а всієї ікринки – 7–8 

мм. Верхній полюс яйця пігментований, а протилежний – білій. 

Кількість яєць, що відкладаються однією самкою, зростає 

пропорційно збільшенню розмірів її тіла (може сягати 10 тис.). 

Тривалість розвитку ікри знаходиться залежить від температури 

оточуючого середовища. Ембріогенез у різних частинах ареалу 

триває 3–18 діб, а личинковий розвиток – 50–95 діб. 

Метаморфоз зазвичай припадає на квітень – листопад. 

Личинковий період розвитку в озерної жаби є одним із 

найдовших серед наших безхвостих амфібій. Проте ростуть 

пуголовки швидше, ніж у багатьох інших видів: їх середній 

приріст за день з моменту вилуплення до метаморфозу в 

штучних умовах складає 1 мм. 

Головні об’єкти живлення – різні жуки, бабки, двокрилі 

(особливо комарі), перетинчастокрилі, личинки водяних комах, 

прямокрилі, у тому числі капустянки. До раціону часто входять 

дрібні хребетні – личинки та молодь риб, пуголовки, різні 

земноводні, ящірки, дрібні птахи і ссавці. Ловити та ковтати 

здобич тварина може як на суходолі, так й у водоймах, але не у 

воді. Жаба споживає лише тих водних тварин, які вистрибують 

з води на листя (у воді вони майже не здатні полювати). 

Наземних хребетних тварин споживають лише крупні особини. 

Переважаючу групу кормів пуголовка становлять діатомові та 
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зелені водорості. Другорядними кормами є найпростіші, 

коловертки, синьо-зелені водорості та джгутикові. Будова 

ротового апарату пуголовків пристосована до зішкрябування їжі 

з рослин або дна: маленький рот оточений губами, які видаються 

вперед, утворюючи невеликий конічний хоботок. Ротовий отвір 

оточений двома міцними роговими щелепами, які нагадують 

дзьоб. 

Жаба ставкова (P. lessonae) має менші розміри (до 9 см). Її 

морда відносно загострена. Якщо гомілки розташувати 

перпендикулярно поздовжньої осі тіла, гомілковостопні суглоби 

не стикаються. Внутрішній п’ятковий горбок високий, 

коротший першого пальця задньої лапи в 1,81–2,33 рази. Зверху 

тіло зазвичай має жовтувато-оливкове, сірувато-зелене або 

зелене забарвлення з темними плямами, кількість, розміри і 

розташування яких варіюють (на підставі цього розрізняють 

окремі морфи). Черево біле або жовтувате, як правило, без плям. 

Боки тіла у шлюбний період жовтіють. Прояви статевого 

диморфізму аналогічні попередньому виду. 

У пуголовка ніздрі розміщені приблизно посередині між 

кінчиком морди та очима. Проміжок між очима удвічі більший 

за відстань між ніздрями та набагато більший за ширину рота. 

Зябровий отвір розташований на лівому боці тіла, ближче до 

заднього його кінця та спрямований назад догори. 

Населяє водойми листяних і мішаних лісів. Лісами і 

заростями чагарників проникає у степ. В Україні поширена у 

Лісостеповій зоні, іноді заходить у степ, у Карпатах 

зустрічається на висотах до 600 м над рівнем моря.  

Навесні з’являється у квітні, залежно від  весняних 

температур конкретного регіону, температура води при цьому 

має бути не нижче 8 °С, а ґрунту 1 °С. Нерест починається 

приблизно через 2–3 тижні після виходу з місць зимівлі. У 

Закарпатті початок розмноження припадає на другу половину 

квітня – травень; сезон нересту тут триває приблизно до 

середини червня. Під час нересту самці можуть охороняти свої 

індивідуальні ділянки. Самки відкладають до 2,5 тис. ікринок 

діаметром 1,4–1,8 мм. Через 4–12 діб з ікринок виходять 

пуголовки. Метаморфоз триває 60 діб. Пуголовки іноді 

зимують, досягаючи особливо великих розмірів. Після 

метаморфозу цьогорічки найчастіше залишаються у рідній 

водоймі, де зазвичай тримаються біля берега. 
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 За трофічним спектром вид є близьким до озерної жаби. 

Основу раціону складають комахи (жуки, гусениці метеликів, 

двокрилі, клопи). Пуголовки живляться водоростями, 

двокрилими комахами та їх личинками, дорослі – водними 

безхребетними (водяні клопи, жуки-плавунці), іноді 

споживають ікру та мальків риб, цьогорічків жаб. Деколи 

відзначають канібалізм.  

Жаба їстівна (P. esculentus або P. kl. esculentus) є природним 

гібридом ставкової і озерної жаб, який сформувався близько 5 

тис. років тому. Зовнішнім виглядом схожі з батьківськими 

видами: Р. ridibundus та Р. lessonae. Це амфібії середніх 

розмірів, довжина їхнього тулуба може досягати приблизно 90 

мм. Забарвлення спинного боку тіла зазвичай зелене. Черевний 

бік, як правило, має незначну плямистість, що створює 

мармурове забарвлення черева та горла. Від переднього краю 

морди часто простягається вузька темна смужка, що проходить 

через ніздрі, очі й далі. На передніх та задніх кінцівках можуть 

бути темні поперечні плями-смуги. Задні кінцівки коротші, ніж 

в озерної жаби, але довші, ніж у ставкової, якщо їх розташувати 

перпендикулярно поздовжній осі, то гомілковостопні 

зчленування звичайно дещо заходять одне за одне. П’ятковий 

горбок дещо більший (вищий), ніж у Р. ridibundus, але 

дрібніший (нижчий), ніж у Р. lessonae. Статеві відмінності 

аналогічні P. lessonae, але резонатори позаду кутів рота самців 

є сірими. Морфологічні параметри мають проміжні значення 

між такими у батьківських видів. 

Особливості організації геному P. esculentus та специфіка 

популяційно-генетичних процесів у комплексі зелених жаб 

залежить від того, з ким з батьківських видів співіснує 

гібридогенна їстівна жаба. Сполучення таксонів зелених жаб, 

що живуть в одному місці, отримало назву «популяційних 

систем». Вони позначаються початковими літерами назв 

таксонів: R – Р. ridibundus, L – Р. lessonae і E – P. esculentus. 

Відомі наступні популяційні системи зелених жаб: L, R, E, LE, 

RL, RE и REL. У певному регіоні може переважати конкретна 

система. 

Жаба їстівна віддає перевагу біотопам, які властиві для 

ставкової жаби – ставкам, невеликим озерам, неглибоким 

каналам тощо. Уникає великих річок та водойм у суцільних 

лісових посадках. Вихід з місць зимівлі відбувається наприкінці 
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березня – у квітні. Нерест триває до кінця червня – липня. Під 

час нересту можуть утворюватися пари між самцями їстівної 

жаби та великими самками ставкової жаби і, значно рідше, пари 

між самцями та самками P. esculentus. Зимують їстівні жаби або 

у воді (за умови спільного проживання з озерними жабами), або 

на суходолі (у разі співіснування зі ставковими). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.25. Велика зелена 

жаба, або жаба-бик 

(Lithobates сatesbeianus) 

(фото: Patrick Coin) 

 

Рід Жаба американська (Lithobates) включає представників з 

довжиною тіла від 7 до 22 см. Жаба лісова (L. sylvaticus) 

проникає на північ Америки далі за всіх інших видів 

земноводних. Зимує на суходолі. У помірному кліматі вона 

починає розмноження раніше, ніж решта видів жаб, щойно 

середня добова температура становить протягом трьох днів 6,1 

°С. В ялицево-модринових лісах, на торф'яних болотах лісова 

жаба веде денний спосіб життя. Ступінь і тривалість активності 

прямо пропорційні вологості повітря. Збільшення розмірів цих 

тварин особливо інтенсивне у молодому віці й майже 

припиняється в період статевого дозрівання. У період 

розмноження ріст також зупиняється. Темпи росту можуть 

сповільнюватися внаслідок зниження температури і  нестачі їжі.  

Велика зелена жаба, або жаба-бик (L. сatesbeianus) є 

найбільшою амфібією, що населяє водойми Північної Америки. 

Має довжину 200 мм, а маса тіла може сягати 600 г. 

Відрізняється великими розмірами барабанної перетинки, яка не 

поступається за діаметром оку, а у самців навіть перебільшує 

його. Оливково-бура або зелена верхня поверхня тіла вкрита 

великими темними плямами; нижня частина тіла жовтувато-

біла, однотонна або з мармуровим малюнком. Добре розвинені 

плавальні перетинки, задні кінцівки досягають у довжину 25 см. 
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Жаба-бик не утворює великих скупчень. Віддає перевагу 

зарослим чагарником берегам річок. Основу раціону становлять 

комахи, павуки, молюски. Залежно від статі і віку склад їжі 

майже не змінюється. У міру росту організму кількість комах в 

їх раціоні знижується, частка рослинних залишків збільшується. 

Завдяки своїм розмірам жаба-бик буває і справжнім хижаком, 

поїдаючи всіх інших тварин, які мають доступні розміри: риб, 

інших земноводних, пташенят, дрібних гризунів. Сезон 

розмноження розтягнутий і зазвичай триває 1–3 місяці. За один 

раз самка відкладає до 20 тис. ікринок.  

428 видів родини Ranidae поширені на всіх материках, крім 

Антарктиди, відсутні на більшій частині Південної Америки, 

островах Карибського басейну, в Австралії (крім півночі), 

Тасманії та Нової Зеландії, на більшості островів Океанії.  
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2007; Pauly et al., 2009; Berroneau, 2010; Kardong, 2012; 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Охарактеризуйте ознаки для відокремлення рядів у межах 

класу Земноводні. 
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2. Охарактеризуйте пристосування черв’яг до переважно 

підземного і риючого способу життя. 

3. У чому полягають особливості будови скелетної системи 

безногих амфібій? 

4. Які органи чуття розвинені у черв'яг? 

5. Які особливості зовнішнього вигляду і внутрішньої будови 

притаманні водним черв’ягам?  

6. Де розташовані ареали видів роду Велетенська саламандра? 

7. Охарактеризуйте особливості розмноження 

критозябрецевих. 

8. Який вид із родини Hynobiidae має найбільший за площею 

ареал і здатний проникати за Полярне коло? 

9. Чи обумовлена назва «жабозуби»? 

10. Чим аксолотлі відрізняються від дорослих амбістом? 

11. Охарактеризуйте особливості розмноження амбістом. 

12. Укажіть ареали та біотопи, в яких мешкають амфіуми.  

13. Які ознаки амфіум обумовлюють їх віднесення до окремої 

родини? 

14. Які морфологічні ознаки властиві представникам родини 

Proteidae? 

15. Охарактеризуйте спосіб життя і умови мешкання протея 

європейського. 

16. Охарактеризуйте зовнішній вигляд і спосіб життя сиренів. 

17. Які ознаки будови об’єднують усіх представників 

безлегеневих саламандр? 

18.  Як відбувається розмноження в родині Безлегеневі 

саламандри? 

19.  Чи наявні безлегеневі саламандри у Європі та Азії? 

20. Які еволюційні події могли спричинити редукцію легень у 

представників родини Plethodontidae? 

21.  Які риси будови та фізіологічні особливості притаманні 

саламандровим? 

22.  Охарактеризуйте загальні риси розмноження 

саламандрових. 

23.  Чи відомі серед саламандрових живородні види?  

24.  У чому виявляється статевий диморфізм у тритонів? 

25. Охарактеризуйте життєвий цикл тритонів. 

26. Як здійснюється в деяких амфібій внутрішнє запліднення 

без копуляції? 

27. Які форми може набувати шлюбна поведінка у хвостатих 
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земноводних? 

28. Чи існує серед амфібій вікова заміна кормів? 

29. Яка особливість турботи про нащадків властива жабам-

повитухам? 

30.  Наведіть морфологічні та фізіологічні відмінності 

хвостатих жаб. 

31.  Де поширені види родини Leiopelmatidae? 

32.  Як відбувається зимівля кумок на території України? 

33. Назвіть відмінності зовнішнього вигляду та екології кумок 

червоночеревої та жовточеревої. 

34.  Надайте характеристику способу життя представників 

родини Піпові. 

35. Де знаходяться ареали мешкання піп і шпоркових жаб?  

36.  Охарактеризуйте особливості зовнішнього вигляду 

часничниці звичайної. 

37.  Які ознаки обумовлюють здатність до планерування у 

яванської летючої жаби? 

38.  Які морфологічні ознаки є характерними для звичайної 

райки? 

39.  Який вид ропух занесений до ЧКУ? 

40.  Які морфологічні відмінності існують між жабами озерною 

і ставковою? 
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  РОЗДІЛ 4 

КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ  

(REPTILIA LINNAEUS, 1758) 

 

 АМНІОТИ, АБО ПЕРВИННОНАЗЕМНІ (AMNIOTA) 

 
Групу вищих наземних хребетних, або амніот, які ведуть 

наземний спосіб життя, складають представники трьох класів: 

Плазуни (Reptilia), Птахи (Aves) і Ссавці (Mammalia). Хоча група 

Amniota не має таксономічного рангу, вона принципово 

відрізняється від хребетних, позбавлених зародкових оболонок 

(Anamnia). У цілому риси відмінностей пов’язані з особливостями 

водного обміну і відбивають пристосування хребетних до життя і 

розвитку в умовах дефіциту вологості – важливого обмежуючого 

фактора у наземно-повітряному середовищі.  

Амніоти є первинноназемними тваринами з внутрішнім 

заплідненням. Навіть представники, які вторинно перейшли до 

мешкання у водному середовищі, для відкладання яєць виходять на 

суходіл або характеризуються живородінням. Розвиток завжди 

відбувається без метаморфозу, личинкова стадія відсутня, а ембріон 

завжди вкритий зародковими оболонками. 

Особливості амніот виявляються вже у будові яєць. На відміну 

від анамній, яйця амніот містять відносно велику кількість жовтка, 

у якому знаходяться усі необхідні пластичні та енергетичні 

речовини, а білкова оболонка є для зародка основним джерелом 

води. 

Проте кількість жовтка варіює і в межах самої групи. Яйця 

плазунів, птахів і примітивних ссавців відносять до полі-

лецитального типу, тому що більшу частину заплідненої клітини 

займає жовток, а цитоплазма, якої відносно мало, сконцентрована 

на одному з полюсів. У вищих ссавців яйця містять відносно 

незначну кількість жовтка (оліголецитальні яйця). 

Яйця амніот можна класифікувати на основі розподілу в них 

жовтка. У деяких яйцях, головним чином оліголецитальних, жовток 

розподілений доволі рівномірно; такі яйця називають 

ізолецитальними. Асиметричне розміщення жовтка характерне для 

телолецитальних яєць. Така полярність в організації яйця є 

підставою для розрізнення анімального і вегетативного полюсів. На 

анімальному полюсі знаходиться ядро клітини, а у напрямку 
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вегетативного полюсу зростає концентрація жовткових включень. 

Кількість і розподіл жовтка в яйці амніот є основними 

факторами, що визначають відповідний тип дроблення та його 

специфіку. Меробластичний (неповний) тип дроблення властивий 

полілецитальним яйцям рептилій, птахів і однопрохідних ссавців. 

Основна маса жовтка майже не дробиться, перша і друга борозни 

дроблення проходять через центр анімального полюсу, проте ділять 

не все яйце, а лише ділянку протоплазми. Подальші поділи 

відбуваються до тих пір, поки вся протоплазма на анімальному 

полюсі не буде розділена на велику кількість клітин, які утворюють 

сплощену структуру, що відповідає бластулі.  

Специфіка розвитку яєць ссавців обумовлена тим, що зародок 

виношується у материнському організмі і тому рано починає 

отримувати поживні речовини спочатку від матки, а потім через 

плаценту із загального кровотоку. Внаслідок цього яйця ссавців 

мають дрібні розміри і незначну кількість жовтка, а тип дроблення 

є рівномірним. Дуже швидко утворюється велика кількість клітин, а 

вже подальший розвиток зародка відрізняється у окремих груп. 

Наприклад, у приматів клітини диференціюються на внутрішню 

клітинну масу, яка утворює досить щільне скупчення, та на 

трофобласт, що оточує її зовні, а в подальшому стає частиною 

плаценти.  

Ембріональний розвиток має власну специфіку в межах кожного 

класу амніот. Проте можна визначити і певні загальні риси. Після 

утворення первинних борозен частина клітин переміщується під 

ектодерму, даючи початок мезодермальному і ентодермальному 

шарам. З утворенням сомітів починають розвиватися системи 

внутрішніх органів. Одночасно з цим, з країв зародкового диску 

формується порожниста кільцева складка. Під час її розростання, 

вона поступово оточує зародок, а її краї зростаються так, що 

зовнішній і внутрішній листки стають неперервними. Виникає 

зовнішня – серозна – зародкова оболонка і внутрішня оболонка – 

амніон (серозою, як правило, називають зовнішню зародкову 

оболонку рептилій і птахів, аналогічну оболонку у ссавців часто 

називають хоріоном). Порожнина амніона заповнена амніотичною 

рідиною, що є ізотонічною до рідини тіла зародка. 

Для забезпечення зародка киснем і накопичення продуктів 

розпаду навколо зародка формується додаткова оболонка – 

алантоїс. Останній розвивається як випинання заднього відділу 

кишки зародка. У плазунів і птахів у результаті зростання серози і 
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алантоїса утворюється хоріоалантоїс, який формою нагадує мішок, 

що розростаючись, вкриває зовні амніон і жовтковий мішок. 

Пронизаний великою кількістю кровоносних судин, хоріоалантоїс 

виконує функцію ембріонального органа дихання, а також збирає 

продукти обміну речовин. У ссавців алантоїс невеликий, в його 

тканинах утворюються судини пуповини. На подальших стадіях 

розвитку частини алантоїса дають початок сечовому міхуру (ссавці) 

або клоаці (плазуни, птахи). 

 

 
 

Рис. 4.1. Будова яйця амніот: 1 – зародок; 2 – шкаралупова оболонка; 3 – 

хоріон; 4 – алантоїс; 5 – жовтковий мішок (за Hickman et al., 2001) 

 

Специфічні риси адаптацій до різних умов середовища також 

можна визначити і в особливостях будови дорослих амніот. 

Наприклад, шкіра амніот (крім ссавців) майже позбавлена залоз, 

поверхневі шари роговіють, що робить шкіру слабо проникною для 

води і газів. Це суттєво зменшує її участь у диханні та виділенні, 

проте захищає від зневоднення. Рогові шкірні похідні відіграють, 

крім захисної функції, важливу роль у терморегуляції.  

Вдосконалення опорно-м’язової системи (повне скостеніння 

скелета, диференціація хребта, підсилення поясів кінцівок та їх 

зв’язку з осьовим скелетом та ін.) супроводжувалося збільшенням 

рухомості амніот. Перебудови щелепного апарату, зубної системи 

та ускладнення травної трубки дали змогу тваринам 

використовувати різноманітніші корми. Ускладнення органів 
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повітряного дихання, тенденція до роз’єднання великого і малого 

кіл кровообігу сприяли збільшенню ефективності газообміну.  

Під час ембріонального розвитку амніот утворюється 

метанефричні, або тазові нирки (мезонефричні (тулубові) нирки 

анамній функціонують лише у зародків, а потім замінюються і 

перетворюються). Метанефрична нирка відрізняється не тільки 

своїм положенням (вона стає компактною і зміщується 

каудальніше), але й будовою своїх елементів – нефронів. У 

порівнянні з нефроном тулубової нирки, гломерулярний апарат 

спрощується, а ниркові канальці подовжуються і диференціюються. 

Їх значення полягає не тільки у реабсорбції води і солей, але й у 

виділенні сечовини і сечової кислоти секреторними клітинами 

стінок канальця. Завдяки цьому, крім функції основного органа 

виділення, нирка бере участь у водному і сольовому обмінах, 

забезпечуючи економію води. 

Одночасно з формуванням метанефричних нирок, розвиваються 

їх протоки. У самок амніот редукуються мезонефричні нирки і 

вольфові канали; мюллєрові канали зберігаються і виконують 

функцію яйцепроводів (тобто у клоаку самостійно відкриваються 

мюллєрові канали і вторинні сечоводи). У самців залишки 

мезонефросу перетворюються на придаток сім’яника, а вольфові 

канали стають сім’япроводами. Виведення сечі відбувається 

вторинними сечоводами, які можуть об’єднуватися із вольфовими 

каналами перед відкриттям у клоаку. 

Амніотам властивий прогресивний розвиток головного мозку. 

Півкулі переднього мозку набувають все більшого значення у якості 

асоціативних центрів. Першими з усіх ділянок мозку таку роль 

взяли на себе смугасті тіла. У рептилій вони дуже розвинуті, а у 

птахів смугасті тіла, до яких додається нова ділянка півкуль – 

гіперстріатум, стають домінуючими центрами (головний мозок 

такого типу називають зауропсидним). У ссавців головним 

асоціативним і корелятивним центром стала нова кора. Крім цього, 

вона починає виконувати багато з функцій, які раніше належали 

центрам, розміщеним у стовбуровій частині мозку і базальних 

ядрах. Такий головний мозок, де домінуюче значення належить корі 

великих півкуль, називають кортикальним. Ці та деякі інші 

перетворення забезпечили амніотам більш високий рівень 

життєдіяльності та уможливили активнішу взаємодію з оточуючим 

середовищем і дали змогу заселити різноманітні біотопи. 
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ЗАГАЛЬНА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 
 

Плазуни є першим класом типово наземних хребетних, яким 

притаманні всі характерні риси амніот. Від представників інших 

класів рептилії відрізняються наявністю деяких примітивних рис. 

Кола кровообігу у них не розділені, у серці або у головних 

артеріальних стовбурах артеріальна кров змішується з венозною. 

Проте змішування крові у шлуночку неповне, у три незалежних 

артеріальних стовбура, які відходять від нього – праву, ліву дуги 

аорти і легеневу артерію – потрапляє якісно різна кров. Цим 

обумовлене асиметричне розгалуження дуг: сонні і підключичні 

артерії відгалужуються лише від правої дуги, яка несе артеріальну 

кров. Шкіра рептилій не має термоізоляційного покриву з пір'я або 

волос. Зовнішні шари епідермісу роговіють: у шкірі утворюються 

рогові луски та щитки. У результаті плазуни не здатні до досконалої 

терморегуляції і відносяться до пойкілотермних 

(«холоднокровних») тварин з порівняно низьким рівнем 

життєдіяльності. Рептилії відрізняються сухою шкірою, залози якої 

нечисленні і секретують лише жироподібні речовини, а не водні 

розчини. Серед специфічних особливостей черепа слід назвати 

єдиний потиличний виросток і наявність тенденції до формування 

скроневих ям (вікон) і скроневих дуг. У скелеті кінцівок, в області 

кистьового і гомілковостопного згинань вільна рухливість 

локалізується у межах кисті (міжзап’ястний, інтеркарпальний 

суглоб) і стопи (міжзаплесневий, інтертарзальний суглоб). У 

плечовому поясі у всіх рептилій розвинена непарна покривна кістка 

– надгруднинник. 

Загальна кількість видів рептилій перебільшує 11,5 тис. Вони 

заселяють різноманітні біотопи переважно у теплих і, частково, 

помірних широтах; частина видів вторинно перейшла до водного 

способу життя. 

Наведені відомості стосуються найтиповіших варіантів з 

характерного для плазунів спектру, у ході опису систем органів 

центральне місце відведено модельним представникам класу. 

Зовні у тілі типового представника (ящірки) розрізняють 

наступні відділи: голову, шию, тулуб, хвіст, передні та задні 

кінцівки. 

Загострена і дещо сплощена голова відмежована від тулуба добре 

розвинутою шиєю. Видовжений тулуб поступово переходить у 
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хвіст, який значно звужується на кінці. Кінцівки відносно короткі. 

На відміну від амфібій, колінний суглоб спрямований не в бік, а 

вперед, що забезпечує більш вертикальне положення. На 

передньому кінці голови розташований ротовий отвір, дещо з боків 

– отвори ніздрів. Позаду них розміщені очі, їх верхній край виступає 

над загальним рівнем голови. Очне яблуко оточене повіками: менш 

рухомою верхньою повікою та порівняно рухомішою нижньою. У 

передньому куті ока розміщується мигальна перетинка, яка є 

похідним утворенням від нижньої повіки та слугує для 

періодичного прикривання і змочування рогівки. Великі слухові 

отвори знаходяться позаду очей. Барабанні перетинки лежать 

значно глибше поверхні шкіри, тому утворюється короткий 

зовнішній слуховий прохід. Сама барабанна перетинка дуже тонка і 

через неї можна побачити слухову кісточку в порожнині середнього 

вуха. 

Позбавлена пігменту пляма в середній частині одного з щитків 

біля заднього кінця голови обумовлена наявністю тім’яного органа 

– додаткового світлочутливого рецептора.  

На межі між тулубом і хвостом знаходиться поперечний 

клоакальний отвір. У самців бічні ділянки хвоста відразу позаду 

клоаки дещо збільшені, тут розташовані копулятивні органи. 

Вздовж внутрішнього боку стегон проходить ряд отворів – 

стегнових пор, які більшою мірою розвинуті у самців. Порами 

відкриваються назовні стегнові залози, що розташовані в цих 

ділянках тіла. 

Передні і задні кінцівки складаються з типових для наземної 

кінцівки відділів, несуть по п’ять пальців різної довжини. Пальці 

лап закінчуються добре вираженими справжніми кігтями. Слід 

зазначити, що такі кігті вперше з’являються саме у рептилій. Верхня 

рогова пластинка такого кігтя товстіша і називається нігтьовою, її 

основа заходить під кігтьовий валик. Знизу менш щільна рогова 

речовина формує підошовну пластинку. 

Змієподібні плазуни (змії, безногі ящірки) втратили кінцівки, 

проте успішно пересуваються у підстилці, трав’яних заростях, 

кронах дерев, а також добре плавають. У тварин, які ведуть 

деревний спосіб життя, видовжилися задні кінцівки, які 

допомагають стрибати по гілках, у деяких розвинулася шкірна 

складка з боків тіла, що допомагає у планеруванні (летючі дракони). 

Форма тіла плазунів у зв’язку з їх локомоцією розглядається далі. 

Покриви. На відміну від слизового покриву шкіри анамній, 
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шкіра рептилій щільно роговіє і добре захищає тварину від втрат 

води і механічних пошкоджень. Одночасно слід пам’ятати, що 

шкіра рептилій втратила здатність до газообміну, випаровування 

води і виведення продуктів метаболізму. Все тіло вкрите роговими 

утвореннями, серед яких розрізняють горбки, луски та щитки 

різноманітної форми. Тип і форма таких рогових утворень 

визначаються розмірами потовщеного рогового шару епідермісу. 

Між лусками роговий шар залишається тоншим. Останнє 

забезпечує міцність покривів і не обмежує рухливість окремих 

частин тіла. Як правило, малорухомі ділянки вкриті лусками і 

щитками, а більш рухомі – горбками (наприклад, горлова складка на 

шиї). 

Шкіра складається з двох чітко відокремлених шарів: 

розташованого знизу коріуму і розміщеного поверхнево епідермісу. 

Підшкірна сполучна тканина у всіх рептилій розвинута слабо, тому 

мускульні волокна щільно підходять безпосередньо до коріуму. 

Епідерміс відокремлений від коріуму тонкою базальною 

мембраною, яка є похідним утворенням коріуму. Своєю чергою, у 

самому коріумі чітко розрізняються два шари: 1) нижчий, більш 

щільний, з волокнами, що розташовані у поздовжньому і 

вертикальному напрямках; 2) верхній, пухкіший, з волокнами, які 

йдуть у різних напрямках. У коріумі знаходяться нервові 

закінчення, кровоносні судини та пігментні клітини (іноді 

зустрічаються також в епідермісі). Серед останніх розрізняють 

меланофори, що розміщуються у глибоких шарах шкіри та 

різноманітно забарвлені хроматофори, розташовані вище. В групі 

пігментів-хроматофорів переважають ксантофори, ерітрофори і 

гуанофори. 

Епідерміс також не є однорідним утворенням. Нижчий його шар 

– ростковий, або мальпігієв, складається з одного ряду витягнутих у 

вертикальному напрямку відносно великих клітин з добре 

помітними ядрами. Однорядний шар сплощених клітин над ним має 

назву зернистого. Його клітини також мають ядра. Над ним 

розташований блискучий шар, в клітинах якого посилюються 

процеси кератинізації. Зовнішній шар – власне роговий – 

складається з мертвих клітин, позбавлених цитоплазми та ядер. 

Вище зазначалося, що шкіра амніот відрізняється багатошаровим 

зроговілим епідермісом. Розглядаючи характерний для рептилій 

покрив із лусок, слід мати на увазі, що у ящірок і змій вони утворені 

не тільки роговим шаром і не лише епідермісом, але також і 
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коріумом. Поверхня тіла геконів, агам, хамелеонів і гатерії вкрита 

примітивною горбкуватою роговою лускою. На тілі ящірок і змій 

луски розташовані рядами або налягають черепицеподібно. Кігті 

рептилії не є просто ковпачками для захисту дистальної фаланги 

пальців, їх верхня стінка значно товстіша і поступово «сповзає» у 

міру наростання, компенсуючи витирання на верхівці. 

Роговий покрив періодично змінюється, відбувається процес 

линяння. Перед цим між мальпігієвим і зернистим шарами 

відкладається новий роговий шар. Під час линьки клітини 

зернистого шару руйнуються і ними відбувається розшарування 

верхнього старого рогового шару. 

Розташування рогових утворень на тілі рептилій закономірне (це 

явище називається фолідозом), хоча і підлягає певним 

індивідуальним відхиленням. У справжніх ящірок їх розміщення 

відносно постійне, тому має таксономічне значення. У зеленої 

ящірки щитки на верхній і нижній частині голови досить великі. 

Черево вкрите крупними витягнутими лусками, які 

черепицеподібне налягають одна на іншу. На межі шиї і тулуба 

розташований «шийний комірець» з черепицеподібних лусок. Боки 

тіла вкриті повздовжніми рядами лусок, а хвіст – витягнутими 

лусками з кілем. 

Опорно-рухова система. Скелет. Диференціація хребта на 

окремі відділи у плазунів виражена значно краще, порівняно із 

земноводними. Виділяють п’ять відділів: шийний, грудний, 

поперековий, крижовий і хвостовий. Перш, ніж з’ясувати 

особливості будови хребців різних відділів, слід розглянути 

елементи типового тулубового хребця. 

Загалом у плазунів хребці кісткові, між ними розташовані 

міжхребцеві хрящі. У більшості форм хребці процельні 

(передньовгнуті). У нижчих рептилій зустрічаються опістоцельні 

(задньовгнуті) і амфіцельні (двовгнуті) хребці. Іноді навіть у одного 

представника можуть бути хребці різного типу. 

Тіло хребця має витягнуту форму і дещо сплощене у 

дорзовентральному напрямку. Попереду воно несе видовжену 

вгнуту зчленівну поверхню, а позаду – опуклу поверхню. Верхні, 

або невральні, дуги, що відходять від тіла хребця, обмежують канал, 

в якому розташований спинний мозок. Зверху дуги замикаються у 

тонкий остистий відросток. На передньому і задньому боках 

невральних дуг розміщуються зчленівні відростки. Завдяки 

з’єднанню через тіла хребців і зчленівні відростки, вони міцно, але 
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рухомо сполучені між собою, причому рухи можливі лише у 

горизонтальній площині.  

Нижче переднього зчленівного відростка лежить невеликий 

виступ, що відходить від невральної дуги, – поперечний відросток, 

до якого прикріплюється верхня частина дорзального кінця ребра. 

Його нижня частина приєднується до суглобової поверхні або на 

бічному відростку, або безпосередньо на тілі хребця. 

Для усіх вищих хребетних, характерні значні перебудови перших 

двох шийних хребців з утворенням атланта та епістрофея. 

Перший шийний хребець – атлант, або атлас (atlas), має дуже 

змінену форму. Він являє собою кільце, отвір якого поділений на дві 

половини горизонтальною сполучнотканинною перетинкою. 

Передня поверхня кільця утворює суглобові ділянки для з’єднання 

з непарним потиличним виростком. Таким чином, атлант 

позбавлений тіла, яке зрощується з тілом другого хребця – 

епістрофея (axis) і перетворюється на так званий зубоподібний 

відросток. Перший хребець рухомо з’єднаний з черепом і здатний 

вільно обертатися на зубоподібному відростку другого хребця. Інші 

шийні хребці за своєю будовою наближаються до типової форми. 

Грудний та поперековий відділи хребта різняться не дуже чітко, 

тому в деяких випадках відзначають наявність попереково-грудного 

відділу. Загалом тут нараховують 20–22 хребця. Ребра перших трьох 

хребців безпосередньо приєднуються до груднини, ребра 

четвертого і п’ятого – до груднини не доходять, а з’єднуються з нею 

спільною основою. Як правило, до поперекового відділу відносять 

останні, позбавлені ребер, хребці. Оскільки як шийні, так і грудні 

хребці несуть ребра, першим грудним вважають той хребець, ребро 

якого доходить до груднини. Розглянута вище типова будова 

притаманна хребцям у середній частині тулуба. У краніальному 

напрямку спостерігається збільшення бічних і поперечних 

відростків, а в каудальному напрямку вони, навпаки, зменшуються 

у розмірах, зливаються й повністю зникають разом зі зникненням 

ребер. 

Крижовий відділ складається з двох хребців, які мають вкорочені 

тіла і дуже розвинуті поперечні відростки. Оскільки у ящірок, на 

відміну від інших рептилій, ребра крижових хребців редукуються 

повністю, то хребці пов’язані з клубовими кістками безпосередньо 

через поперечні відростки. 

Кількість хребців у хвостовому відділі дуже сильно варіює. 

Найбільш типово побудовані перші хвостові хребці. У напрямку 
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назад їх будова спрощується й останні хребці мають вигляд 

витягнутих кісточок з розширеними кінцями. Перші хвостові хребці 

мають розвинуті поперечні відростки, до яких приєднуються 

гемальні дуги, утворюючи гемальний канал для хвостової артерії. 

Вентрально вони продовжуються у нижні остисті відростки. У 

ящірок декілька хвостових хребців у середній частині мають 

глибоку поперечну борозну, через що тіло хребця здається 

подвійним. Цією борозною відбувається відламування хвоста при 

аутотомії. Цей процес контролюється відповідним нервовим 

центром спинного мозку, а відкидання хвоста відбувається у разі 

різкого скорочення м’язів у тому місці хребтового стовпа, де 

знаходиться поперечна борозна. Явище відкидання хвоста виявлено 

також у деяких хвостатих амфібій, але у цьому випадку розлом 

відбувається поблизу основи хвоста між сусідніми хребцями. 

Грудна клітка. Кожне ребро складається з двох частин: 

кісткової верхньої і хрящової нижньої. Дорзальний кінець ребра 

розширений у пластинку, яка рухомо з’єднується з хребцем у двох 

місцях. Вентральні кінці перших ребер сполучаються з грудниною 

та утворюють замкнену грудну клітку. Такі ребра називають 

справжніми. Наступні ребра також приймають участь у створенні 

клітки, проте їх черевні кінці пов’язані з попереднім ребром 

(несправжні ребра). Нижні кінці всіх інших ребер закінчуються 

вільно у м’язах (їх називають ребрами, що флуктуюють, або 

коливними). 

Ребра тетрапод, ймовірно, походять від верхніх ребер риб. 

Вважають, що у предків тетрапод ребра були наявні на всіх хребцях 

від голови до основи хвоста. У багатьох вимерлих амфібій і 

рептилій, а також у сучасних гатерій і крокодилів є так звані черевні 

ребра (гастралії). Вони розташовуються під шкірою черевної стінки 

тулуба і являють собою типові покривні скостеніння, залишки 

шкірного панцира, утвореного у рибоподібних предків кістковими 

лусками. У гатерії 24 пари таких ребер (2 пари у кожному сегменті 

тіла), у крокодилів черевних ребер 8 пар, по парі на сегмент. 

До хребця ребро прикріплюється голівкою, у рептилій, як і інших 

наземних хребетних, вона роздвоєна. Один виступ – справжня 

голівка – прикріплений до нижньої дуги або безпосередньо до тіла 

хребця, інший – горбок – з’єднаний суглобом з основою верхньої 

дуги (поперечним відростком). 

Важливу роль ребра відіграють у пересуванні змій, в яких вони 

добре розвинуті вздовж усього тулуба, мають одну голівку, яка 
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з’єднується з центром хребця. У крокодилів ребра двоголовчасті, у 

тулубовому відділі обидві голівки прикріплюються до поперечного 

відростка. Загалом у плазунів ребра складаються з двох елементів: 

проксимального кісткового власне ребра та дистального 

груднинного ребра, яке найчастіше залишається хрящовим. Між 

цими елементами існує суглоб, що обумовлює рухливість, важливу 

для зміни об’єму грудної клітки. 

Груднина плазунів має вигляд ромбоподібної пластинки, маса 

якої може полегшуватися за рахунок певної кількості отворів. 

Передній край груднини сполучається з коракоїдами, до нижнього 

– прикріплюються кінці ребер. До складу грудної клітки входить 

також надгруднинник (episternum). Він являє собою покривну 

кістку хрестоподібної форми. 

Особливістю черепа плазунів є майже повне скостеніння 

первинного хрящового черепа та розвиток більшої кількості 

покривних кісток, які формують його боки, дно і покрівлю. 

Незначна кількість хряща зберігається лише в нюховій капсулі та у 

слуховій області. Сама мозкова коробка розташована позаду 

наближених орбітальних западин. Такий тип черепа називається 

тропібазальним. 

Перш ніж перейти до розглядання кісткових елементів окремих 

відділів, доцільно визначити основні еволюційні напрямки 

перебудови черепа амніот. Мешкання в наземних умовах, де на тіло 

суттєво впливають сили гравітації, потребує полегшення черепа. 

Одночасно, необхідність пережовувати їжу обумовлює звільнення 

місця для розміщення жувальної мускулатури. Ранні амніоти мали 

стегальний череп, який утворював суцільну коробку, якщо не 

враховувати орбітальних ям, ніздрів і тім’яного отвору. Загальний 

напрямок перетворень у різних лініях еволюції полягав у поступовій 

редукції суцільної мозкової коробки із заміною його на каркас з 

перетинок (дуг), які поділяють так звані скроневі ями (вікна). Їх 

утворення отримало назву процесу фенестрації (від fenestra – 

вікно).  

Зазначений процес відбувався в різних гілках еволюції амніот 

незалежно та у своєрідних варіантах, тому дана класифікація 

черепів у значній мірі відповідає філогенетичним уявленням. 

Розрізняють наступні типи черепів. 

Анапсидний череп. Серед сучасних тварин такий тип черепа 

притаманний лише черепахам. Він позбавлений скроневих дуг. 

Замість скроневої ями утворюється глибока вирізка покрівлі, що 
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вдається від її заднього краю.  

Діапсидний череп. Властивий гатеріям, лускатим, крокодилам і 

птахам. У типовому випадку такий череп має дві скроневі ями, а 

також дві дуги. Верхня дуга утворена задньоорбітальною і лускатою 

кісткою, а нижня – виличною і квадратновиличною. У всіх лускатих 

рептилій вторинно відсутня квадратновилична кістка, а тому і 

нижня дуга; у деяких ящірок і всіх змій вторинно втрачена й верхня 

дуга. Остання відсутня також у птахів. 

Синапсидний череп. Серед сучасних тварин характерний лише 

ссавцям. Такий череп має єдину скроневу яму і одну дугу 

особливого складу. В останній передня кістка – вилична, як у 

нижній дузі діапсидного черепа, а задня – луската, аналогічно 

верхній дузі діапсидного черепа.  

У нейрокраніумі рептилій потиличний відділ складається з 

чотирьох кісток хондрального походження, які оточують великий 

потиличний отвір: дві бічні потиличні кістки разом з основною 

кісткою утворюють єдиний потиличний виросток (condylus 

occipitalis), який з’єднується з першим шийним хребцем. Зверху 

потиличний отвір прикритий верхньою потиличною кісткою, яка 

позаду заходить під покрівлю черепа. Часто потиличні кістки 

можуть зростатися настільки щільно, що між ними зникають шви. 

Покрівля черепа сформована численними кістками покривного 

походження, деякі з них утворюють відростки вниз, прикриваючи 

череп з боків. Тім’яні кістки вторинно зростаються між собою в 

єдину структуру, яка вздовж середньої лінії має невеликий округлий 

отвір для тім’яного ока. Лобні кістки примикають попереду до 

тім’яних і доходять до нюхового відділу. Парні передлобні (os 

prefrontale) кістки знаходяться на рівні швів носових і лобних 

кісток, з боків від останніх. Крім верхньої горизонтальної 

пластинки, передлобні кістки мають нижні відростки, що беруть 

участь в утворенні передньої стінки орбітальної ями. Нижню 

частину переднього краю цієї ями утворюють слізні кістки (os 

lacrimale), які легко впізнати за отвором слізного каналу. У 

формуванні стінки очниці приймають участь також надорбітальні 

(os vultus) та задньоорбітальні (os postorbitale) кістки. Носові кістки 

розміщуються на певному віддалені від переднього краю черепа і 

прикривають лише задню частину нюхової області. 

Припускають, що вже давні рептилії мали кінетизм черепа. 

Рухливість верхньої щелепи давала змогу прискорювати зустрічний 

рух щелеп, маніпулювати з їжею, амортизувати поштовхи та ривки 
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жертв. Кінетизм у черепі реалізується різними механізмами. У його 

покрівлі зона рухливості проходить на межі покривних кісток з 

потиличної областю. Така особливість спостерігається, наприклад, 

у гатерії: покривний скелет голови разом з верхніми щелепами може 

повертатися вгору і вниз навколо поперечної осі, розташованої на 

задньому краї покрівлі. 

У ящірок є ще одна гнучка зона: між тім’яною і лобною кістками. 

В такому черепі рило разом з лобними кістками задирається 

відносно тім’яної області вгору, а вона, своєю чергою, опускається. 

Рухливість набувають і кістки вісцерального черепа: квадратна (os 

quadratum) кістка разом з лускатою і передньовушною повертається 

нижнім кінцем вперед, захоплюючи кісткове піднебіння.  

Для черепа змій також характерне явище повздовжньої 

рухливості вісцеральних кісток. У разі опускання нижньої щелепи 

(відкривання роту) відбувається опускання квадратної кістки, 

висування вперед і вниз щелепного суглоба, пересування вперед 

піднебінних, крилоподібних і поперечних кісток. Піднебінні кістки 

при цьому тиснуть на основи щелепних кісток, переводячи останні 

разом з отруйними зубами у вертикальне положення. Така 

рухомість ефективно допомагає заковтуванню здобичі. Крім цього, 

у деяких змій половини щелепного апарату працюють по черзі: 

однією половиною тварина затягує здобич у глибину ротової 

порожнини, а інша половина в цей час розкривається и просувається 

вперед для наступного захоплення. Така рухомість щелеп 

обумовлена наявністю між її половинами еластичної зв’язки. 
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Рис. 4.2. Будова черепа плазунів на прикладі ящірки: а – зверху, б – 

знизу, в – збоку; 1 – міжщелепна кістка, 2 – ніздря, 3 – носова кістка, 4 – 

верхньощелепна кістка, 5 – передлобна кістка, 6 – лобна кістка, 7 – 

надочні кістки, 8 – надскронева кістка, 9 – задньолобна кістка, 10 – 

міжтім’яна кістка з отвором для тім’яного органа, 11 – бічна потилична 

кістка, 12 – потиличний виросток, 13 – верхня потилична кістка, 14 – 

потиличний отвір, 15 – тім’яна кістка, 16 – хоана, 17 – піднебінна кістка, 

18 – вилична кістка, 19 – крилоподібна кістка, 20 – леміш, 21 – поперечна 

кістка, 22 – парасфеноїд, 23 – основна клиноподібна кістка, 24 – основна 

потилична кістка, 25 – слізна кістка, 26 – луската кістка, 27 – квадратна 

кістка, 28 – стовпчаста кістка, 29 – зчленівна кістка, 30 – вінцева кістка, 

31 – надкутова кістка, 32 – зубна кістка (Серебряков та ін., 2020) 

 

Боки черепа у слуховому відділі прикривають передньовушні 

кістки. Інші елементи цього відділу – верхньо- та задньовушні 



172 

 

кістки – зростаються з потиличними кістками.  

Череп ящірки, як вже зазначалося, відноситься до діапсидного 

типу, але з редукованою нижньою дугою (рис. 4.2). Верхня скронева 

яма обмежена повною дугою, у складі нижньої дуги зберіглася лише 

вилична кістка, тоді як квадратновилична редукувалася. Тому бічні 

скроневі ями залишаються незамкненими. Проте у деяких видів 

ящірок може зникати і верхня скронева дуга. У глибині ям добре 

помітні стовбчасті кістки, які впираються у крилоподібні (os 

pterygoideum) і тім’яні кістки. Луската кістка характеризується 

зігнутим заднім кінцем, що примикає до квадратної кістки. Вилична 

кістка є покривною за походженням і утворює нижній край 

орбітальної западини. Передній край цієї кістки примикає до 

верхньощелепної кістки, а задня частина утворює верхній і нижній 

відростки. 

В утворенні дна черепа приймає участь велика за розмірами 

основна клиноподібна кістка (os basisphenoideum) покривного 

походження. Від її передніх кутів відходять відростки, які 

з’єднуються з крилоподібними кістками. Характерний для риб і 

земноводних парасфеноїд представлений в ящірок рострумом у 

вигляді спрямованого вперед відростка основної клиноподібної 

кістки. Попереду роструму лежать леміші і піднебінні кістки, між 

передніми кінцями яких знаходяться внутрішні ніздрі (хоани). У 

крокодилів і черепах відростки щелепних кісток разом з 

піднебінними кістками утворюють вторинне кісткове піднебіння. 

Останнє поділяє ротову порожнину на два відділи – носоглотку і 

власне ротову порожнину, а хоани зміщуються назад. 

Передній елемент вісцерального черепа рептилій – щелепна дуга, 

як і у всіх амніот, підлягає значному перетворенню. У результаті 

скостеніння піднебінноквадратного хряща утворюються квадратні 

кістки, які виконують роль підвіска для нижньої щелепи. Їх верхні 

частини рухомо з’єднані з нейрокраніумом. Передня частина 

піднебінноквадратного хряща заміщується покривними кістками, 

що формують дно черепа. Поперечні кістки з’єднують крилоподібні 

кістки з верхньощелепними, а стовбчасті кістки – крилоподібні з 

тім’яними. Вторинна верхня щелепа представлена міжщелепними 

та верхньощелепними кістками. 

На місці меккеліва хряща утворюється скостеніння – зчленівна 

кістка із суглобовою поверхнею для з’єднання з квадратною 

кісткою. Також поряд залишається невелика ділянка хрящової 

тканини. Всі інші елементи нижньої щелепи являють собою кістки 
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покривного походження. Основну частину складають великі зубні 

кістки, які несуть зуби. Пластинчасті кістки прикривають зубні 

зсередини, а вінцеві (os сoronaria) – виступають у вигляді конічних 

горбків на краю зубного ряду. Кутові та надкутові кістки 

накладаються на попередні та укріплюють задній кінець нижньої 

щелепи. 

Під’язикова дуга не виконує функцію підвіска. Її верхній елемент 

(гіомандибуляр) входить до складу середнього вуха у вигляді 

паличкоподібної слухової кісточки – стремінця. Інша частина дуги 

утворює під’язиковий апарат, який розташований між нижніми 

щелепами. Існують також декілька пар під’язикових ріжків, які є 

залишками гіоїда та зябрових дуг. 

Для гатерій також характерний кінетизм черепа, що виявляється 

в рухомості верхньої щелепи, піднебіння і передньої частини 

покрівлі черепа відносно мозкової коробки. Завдяки цьому передній 

кінець верхньої щелепи може певною мірою підгинатися вниз и 

назад при одночасних складних рухах інших кісткових елементів. 

Вважають, що це є пристосуванням для кращого утримування 

здобичі чи амортизації ударів щелеп. 

Вторинне кісткове піднебіння крокодилів утворене в результаті 

зростання вздовж середньої лінії піднебінних відростків 

міжщелепних, щелепних, піднебінних і крилоподібних кісток. 

Хоани зміщені далеко назад, майже під потиличну область. Вхід до 

глотки при цьому перекривається попереду хоан піднебінною 

завіскою, яка пов’язана з під’язиковим апаратом. 

У різних групах плазунів еволюційні перетворення ротового 

апарату мають свою специфіку. Нижня щелепа ящірок, крім 

хондральної зчленівної кістки, має набір покривних окостенінь, які 

розпадаються на дві групи (наприклад, у варанів вони утворюють 

два взаємно рухомих відділи щелепи). Передній складається із 

зубної і пластинчастої кісток, задній – із зчленівної, кутової, 

надкутової, передзчленівної та вінцевої кісток. Такий поділ нижньої 

щелепи, її внутрішня гнучкість отримала назву стрептогнатизму. 

Останнє дає можливість нижній щелепі, вигинаючись назовні, 

розширювати ротовий отвір, що полегшує заковтування великої 

здобичі. 

Значний вплив на конструкцію черепа черепах надала адаптація 

до силового оброблення їжі щелепами. Ймовірно, що спочатку це 

був рослинний корм, перетирання якого обумовлює необхідність 

компенсувати зношення зубів, все це могло послужити причиною 
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до заміни щелеп роговим чохлом. Із силовим обробленням їжі 

пов’язана висока міцність короткого, широкого, монолітного 

черепа, позбавленого гнучких ділянок і зон внутрішньої рухливості. 

Передщелепна кістка черепах дрібна, носова і слізна – втрачені 

повністю. Гілки нижньої щелепи розширені у висоту, забезпечені 

високим вінцевим відростком і з’єднані великим симфізом, що 

надає щелепі міцності. 

 

 
 

Рис. 4.3. Череп крокодила: а – зверху, б – збоку, в – знизу; 1 – 

передщелепна кістка, 2 – верхньощелепна кістка, 3 – слізна кістка, 4 – 

лобна кістка, 5 – вилична кістка, 6 – квадратно-вилична кістка, 7 – 

луската кістка, 8 – тім’яна кістка, 9 – верхня скронева яма, 10 – очниця, 11 

– передлобна кістка, 12 – носова кістка, 13 – піднебінна кістка, 14 – 

крилоподібна кістка, 15 – поперечна кістка, 16 – зубна кістка, 17 – 

зчленівна кістка, 18 – надкутова кістка, 19 – потиличний виросток, 20 – 

хоана, 21 – квадратна кістка (за Серебряков та ін., 2020) 

 

Подібно до черепах, крокодили характеризуються надзвичайно 

міцним і жорстким черепом (рис. 4.3). Проте вони є хижаками, які 

надійно захоплюють здобич щелепами, озброєними численними 

текодонтними зубами. Це, перш за все, водна здобич, для 

полювання на яку щелепи повинні бути витягнутими, а голова – 

сплощеною для обтічності у разі ризьких бокових ривків. Верхня 

щелепа ефективно укріплена довгим вторинним кістковим 
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піднебінням, яке перетворює її на сплощену трубку. Завдяки 

переміщенню хоан назад крокодили дихають через ніздрі, коли 

ротова порожнина заповнена водою. 

 

 
 

Рис. 4.4. Піднебіння плазунів: А – ящірка, Б – морська черепаха, В – 

алігатор, Г – гатерія, 1 – міжщелепна кістка, 2 – хоани, 3 – леміш, лобний 

відросток верхньощелепної кістки, 4 – піднебінна кістка, 5 – 

верхньощелепна, 6 – крилоподібна, 7 – зовнішня крилоподібна, 8 – 

вилична, 9 – парасфеноїді, 10 – основна потилична, 11 – квадратна, 12 – 

квадратно-вилична, 13 – основна клиноподібна, 14 – верхня потилична, 

15 – задньовушна, 16 – луската кістка (за Kardong, 2012) 

 

Плечовий пояс рептилій складається з лопаткового і 

коракоїдного відділів, також до нього включається груднина і 

декілька покривних елементів. Через груднину і ребра пояс 

сполучається з грудним відділом хребта. Дорзальну частину 

плечового поясу утворює лопатка. Її кісткова частина орієнтована 

вертикально і має розширені кінці. Нижня частина лопатки межує з 

коракоїдом і приймає участь у створенні суглобової ямки для 

плечової кістки. До верхнього кінця приєднується широкий 

надлопатковий хрящ. 
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Рис. 4.5. Елементи скелета 

черепахи (за Vitt, Caldwell, 

2014) 

 

Вентральну частину поясу утворюють парні коракоїди, які 

з’єднуються швом з лопаткою. Задня частина коракоїду також бере 

участь у створенні суглобової ямки. До передньої частини примикає 

сплощена хрящова пластинка (прокоракоїд). Поряд з 

надгруднинником розміщуються ключиці – парні покривні кістки. 

Їх зовнішні кінці приєднуються до лопаток, а внутрішні – 

зростаються з відростками надгруднинника. Цей комплекс зміцнює 

з’єднання правої і лівої частин плечового поясу. 

Плечовий пояс черепах, на відміну від усіх інших хребетних, 

розташований всередині грудної клітки. Паличкоподібна лопатка 

розміщується вертикально і поєднується зв’язкою з карапаксом. 

Акроміальний відросток лопатки великий, позаду горизонтально 

розташований коракоїд. Лопатка підвішена в черепах до панцира і 

може повертатися навколо осі, що проходить через точки кріплення. 

При цьому вона бере участь у зміні об’єму порожнини тіла, що 

необхідно для дихання, та поздовжньо переміщує плечовий суглоб; 

тим самим подовжуючи крок, що частково компенсує обмежену 

рухливість кінцівок. У крокодилів ключиці відсутні, плечовий пояс 

складається з лопатки, коракоїду і міжключиці, яка з’єднує праву і 

ліву половини поясу. 

Тазовий пояс рептилій складається з двох симетричних 
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половин, з’єднаних хрящем вздовж середньої лінії (закритий таз). 

Кожну половину, як і в інших наземних хребетних, утворюють три 

кісткові елементи, які можуть зростатися навіть до зникнення швів. 

Всі вони беруть участь в утворенні вертлюжної западини, в яку 

входить голівка стегнової кістки. Таз плазунів полегшується за 

рахунок великих отворів у кістках, проте забезпечує міцне 

з’єднання з хребтом. 

Витягнута клубова кістка (os ilium) розташована майже 

горизонтально, паралельно хребту. Її передня частина 

прикріплюється до поперечних відростків двох крижових хребців. 

Передню частину вентральної половини таза утворюють лобкові 

кістки (os pubis), які сходяться не горизонтально, а під певним 

кутом. Лобкові кістки легко ідентифікувати за наявністю так 

званого замикального отвору. Сідничні кістки (os ischii) формують 

задню частину вентральної області таза та розмежовані між собою 

хрящовим прошарком. 

Незважаючи на відсутність кінцівок, від тазового поясу, в деяких 

змій (удавів, сліпунів) зберігаються кісткові рудименти. Кістки таза 

черепах зростаються з карапаксом або прикріплені до нього 

зв’язками. 

Доцільно згадати особливості будови таза у вимерлих рептилій. 

У птахотазових динозаврів, на відміну від ящеротазових, лобкова 

кістка двогілляста; задня гілка є крупнішою за передню і сильно 

відхилена каудально, що надає тазу схожість з пташиним. Можливо, 

цей варіант пов’язаний з біпедальністю та переходом кінцівок з 

широко розставленого положення в парасагітальне. У цьому 

випадку зміна форми та деяке зміщення лобкової кістки могло 

обумовити перенесення назад місця відходження важливих м’язів-

аддукторів, які втратили топографічні передумови до ефективного 

функціонування. В результаті нової орієнтації вони могли стати 

ефективними ретракторами стегна. Відповідно до іншої ідеї, нахил 

лобкової кістки пов’язаний з положенням стінки тіла у 

рослиноїдних тварин з об’ємним кишечником і, відповідно, 

черевом. 

У передній кінцівці рептилій, порівняно з амфібіями, 

проксимальні відділи подовжені, а кістки кисті, навпаки, вкорочені. 

Плечова кістка (os humerus) видовжена, з розширеними кінцями. Її 

проксимальний кінець несе суглобову поверхню для зчленування з 

плечовим поясом. Поряд знаходиться відросток для прикріплення 

м’язів, а з протилежного боку – суглобова поверхня для з’єднання з 
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передпліччям. 

Ліктьова (os ulna) і променева (os radius) кістки формують 

передпліччя. Перша займає зовнішньозаднє положення, є 

масивнішою і дещо сплощеною; друга – займає передньовнутрішнє 

положення, вона тонка та округла.  

Кисть утворює наступні підвідділи: зап’ясток, п’ясток і фаланги 

пальців. У зап’ястку кістки розташовані у три ряди. Іноді кількість 

елементів може зменшуватися за рахунок їх злиття або редукції. У 

зап’ястку розвинена горохоподібна кістка (os pisiforme), типова 

також для ссавців. Існують дві версти походження цієї кістки: вона, 

можливо, являє собою залишок VI пальця або могла виникнути як 

сесамоподібна кістка в сухожилку ліктьового згинача зап’ястка, яка 

підвищує механічну ефективність цього м’яза. П’ясток складається 

з кількох видовжених кісток. Тонкі фаланги п’яти пальців 

спрямовані вперед від п’ясткових кісток, останні фаланги несуть 

кігті. Для рептилій характерне своєрідне розташування деяких 

суглобів. Так, суглоб, який забезпечує рухомість кисті, у плазунів 

знаходиться не між кістками передпліччя и зап’ястка (як у 

земноводних), а між проксимальним і дистальним рядами кісток 

зап’ястка. Такий суглоб називається інтеркарпальним (від carpus – 

зап’ясток). Він забезпечує згинально-розгинальну рухомість, тоді як 

передплічнозап’ястний суглоб спеціалізований на ротаційних рухах 

у разі широкої постановки кінцівок. 

Специфічна фалангова формула ящірок (2-3-4-5-3) забезпечує 

контакт з ґрунтом латеральних пальців, незважаючи на труднощі, 

пов’язані з широкою постановкою кінцівок. У черепах фалангова 

формула інша: 2-3-3-3-3, як у ссавців, що обумовлено іншою 

постановкою кінцівок у зв’язку з тим, що через наявність панцира 

тулуб є дуже розширеним. Кисть крокодилів несе сліди глибоких 

перетворень – часткової редукції, витягування базіподіума, що мало 

місце у предків, які, ймовірно, були двоногими. 

У задній кінцівці стегнова (os femur) кістка рептилій округла і 

дещо зігнута, її проксимальна частина має голівку для зчленування 

з вертлюжною западиною, а дистальна утворює колінний суглоб з 

гомілкою. Для укріплення його передньої поверхні тут розташована 

колінна чашечка – маленька кісточка, яка утворилася у товщі 

сухожилку на місці перегину через суглоб. Велика (os tibia) і мала 

(os fibula) гомілкові кістки складають гомілку. Перша розташована 

вздовж переднього краю і відрізняється товщиною, друга – 

розміщена вздовж заднього краю і є тоншою. У заплесні 
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проксимальний ряд кісточок зростаються між собою і майже 

нерухомо з’єднуються з гомілковими кістками. Дистальні елементи 

заплесна також щільно пов’язані й частково зрощенні з кістками 

плесно. Завдяки цьому суглобова поверхня розташована не між 

гомілкою і стопою, а між проксимальним і дистальним рядами 

кісток заплесна. Такий суглоб має назву інтертарзального (від tarsus 

– заплесно). Це забезпечує поєднання згинально-розгинальної 

рухомості з ротаційною. Плесно складається з видовжених кісток, 

до яких прикріплюються фаланги пальців. Кінцеві фаланги озброєні 

кігтями. 

М’язова система. У зв’язку з повним переходом до наземного 

середовища мускулатура рептилій складно диференційована. 

Осьова мускулатура являє собою сплетіння розгалужених 

сухожилків, які несуть на верхівках пучечки мускульних волокон. 

Вона поділена на три поздовжні смуги волокон. Наймедіальніша з 

них представлена складною системою поперечно-остистого м’яза, 

латеральніше розміщена система довгого м’яза спини, з боку 

примикає складна система клубово-реберного м’яза. Ці м’язи 

забезпечують вигинання хребта та бічні згинання тіла. 

М’язи черевної стінки утворюють декілька смуг прямих волокон. 

Глибока мускульна диференціація властива області грудної клітки, 

де розташовані зовнішні міжреберні і внутрішні міжреберні м’язи. 

Перші забезпечують відгинання справжніх і несправжніх ребер 

вперед, тим самим розширюючи грудну клітку і обумовлюючи 

вдих. Внутрішні міжреберні м’язи, навпаки, притягують ребра до 

хребців і спричинюють видих. В області шиї мускулатура 

диференційована на дві категорії м’язів: одна з них забезпечує рухи 

шиї, інша – рухи голови відносно двох перших шийних хребців.  

Шкірна мускулатура розвинута порівняно слабо. Вона 

представлена пучечками волокон, розташованих біля основи лусок. 

У зв’язку з ускладненням типів рухів за допомогою кінцівок, 

значної диференціації набувають м’язи кінцівок та їх поясів. 

Розвинута мускулатура щелепного апарату та язика. 

У рептилій метамерне розташування мускулатури майже не 

зберігається. Розвиток кінцівок, поява шийного відділу та в цілому 

більша диференціація тіла – все це призводить до складного 

диференціювання всієї м’язової системи. Особливо слід 

підкреслити посилення міжреберної мускулатури в зв’язку з 

оформленням грудної клітки та її роллю у механізмі дихання всіх 

вищих хребетних. 
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У ящірок і крокодилів складно диференційована мускулатура 

спини. Вона вкриває тіло трьома-чотирма поздовжніми смугами. 

М’язи черевної стінки близькі за властивостями до таких у 

хвостатих амфібій. Подальші зміни відбуваються в м’язах грудного 

відділу тулуба: зовнішній косий м’яз перетворюється на зовнішній 

міжреберний, а внутрішній косий – на внутрішній міжреберний 

м’язи. Працюючи як антагоністи, вони беруть участь у дихальних 

рухах грудної клітки. Своєрідним є розподіл м’язів у тулубі черепах. 

Поперечний м’яз, що здавлює легені, полегшує видих, а зовнішній 

косий м’яз утворює в пахової області вгнуту стінку. У разі 

скороченні він стає сплощеним і бере участь у вдиху. 

Спостерігається подальше диференціювання м’язів кінцівок і 

вдосконалюються механізми їх сухожильного кріплення до кісток. 

Найсуттєвішими змінами мускулатури є наступні. Виникає 

двоголовий м’яз плеча. У дорсальній мускулатурі тазового поясу та 

стегна формується потужний розгинальний комплекс; його кінцеве 

сухожилля огинає колінний суглоб і укріплено колінною чашечкою. 

Первинно вентральні м’язи тазового поясу та стегна зміщуються на 

каудальний бік стегна. В цьому виявляється підвищення ролі 

горизонтально спрямованого поштовху, порівняно з вертикальним 

зусиллям на підтримання маси тіла. 

Сідничного-згинальний м’яз перетворився на зовнішній 

великогомілковий згинач, кінцевий сухожилок якого однією гілкою 

дотягується до великої гомілкової кістки, а іншою – до стопи. 

Більший з двох хвостово-стегнових м’язів є основним для 

поштовху. Він розташований у товщі переднього відділу хвоста та 

прикріплюється до стегнової кістки потужним сухожилком, який 

посилає довгу гілку до колінного меніска. 

Особливості скелета різних груп рептилій. Нижче наведені 

характеристики скелета деяких груп плазунів, які найбільш 

відхиляються від ящіркоподібної форми. 

У черепах скроневі ями відсутні, бічна стінка покрівлі черепа 

ззовні обмежує велику порожнину, що утворилася як вирізка у 

потиличному відділі (анапсидний тип). Ця, так звана несправжня 

скронева яма, обмежена задньолобною, лускатою, виличною і 

квадратно-виличною кістками. У деяких випадках покрівля може 

зберігатися повністю або мати вигляд невеликого кісткового містка 

позаду орбіт. Череп черепах тропібазальний – великі орбітальні 

западини розділені лише тонкою міжочною перегородкою. 

Носові кістки у черепах відсутні, тому передній відділ покрівлі 
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черепа утворений передлобними кістками, які обмежують ніздрі та 

утворюють передній край орбіти. Своєрідну форму має квадратна 

кістка. Її нижній відросток несе суглобову площадку для 

приєднання нижньої щелепи. Сама кістка кільцем оточує отвір 

слухового проходу, а також формує стінку порожнини середнього 

вуха. Міжщелепна кістка дуже мала, а слізна – повністю редукована. 

Відсутні також поперечна і верхня крилоподібна. Хоани 

розташовані на певній відстані від переднього краю верхньої 

щелепи, що дає підстав казати про наявність зачатків вторинного 

кісткового піднебіння. Половини нижньої щелепи розширені, мають 

великий вінцевий відросток і з’єднані потужним симфізом, що надає 

щелепі значної міцності. Зуби відсутні, щелепи вкриті роговим 

чохлом. 

Характерною ознакою сучасних черепах є наявність панцира. 

Він складається зі спинного щита – карапаксу і черевного – 

пластрону. Карапакс утворюється з кісткових пластинок шкірного 

походження, з якими зростаються ребра і відростки хребців. 

Пластрон утворений з кісткових пластин, гомологічних ключицям, 

і черевних ребер. Обидва щити пов’язані між собою кістковою 

перемичкою або сухожильною зв’язкою, в останньому випадку 

зберігається обмежена рухомість щитів. У більшості черепах 

панцир зверху вкритий роговими щитками. Шви між пластинками і 

щитками не співпадають, що додатково зміцнює панцир. На 

карапаксі виділяють наступні щитки: шийні, хребцеві, надхвостові, 

бічні і крайові; на пластроні – горлові, плечові, грудні, черевні, 

стегнові, задньопрохідні та деякі інші дрібніші щитки. 

У хребті зберігають рухомість лише шийний і хвостовий відділи. 

Плечовий пояс черепах, на відміну від усіх інших хребетних, 

розташований всередині грудної клітки. Паличкоподібна лопатка 

розміщується вертикально і поєднується зв’язкою з карапаксом. 

Акроміальний відросток лопатки великий, позаду горизонтально 

розташований коракоїд. Тазовий пояс щільно з’єднаний з хребтом, 

а через нього – з карапаксом. Крім відростків двох крижових 

хребців, до клубової кістки підходять видовжені відростки кількох 

поперекових і хвостових хребців. Кінцівки черепах (особливо 

сухопутних) вкорочені, а їх скелет спрощений: зменшена кількість 

елементів п’ястка і плесна, а також фаланг пальців. 
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Рис. 4.6. Кінетизм черепа отруйної змії: 1 – надкутова і зчленівна 

кістки, 2 – крилоподібна, 3 – поперечна, 4 – піднебінна, 5 – зв’язка, 6 – 

зубна, 7 – верхньощелепна, 8 – носова, 9 – міжщелепна, 10 – передлобна, 

11 – лобна, 12 – передньоорбітальна, 13 – тім’яна, 14 – стремінце, 15 – 

квадратна кістка (за Vitt, Caldwell, 2014) 

 

Череп гатерії діапсидного типу. Характерним є кінетизм черепа, 

що проявляється у рухомості верхньої щелепи, піднебіння і 

передньої частини покрівлі черепа відносно мозкової коробки. 

Завдяки цьому передній кінець верхньої щелепи може певною 

мірою підгинатися вниз и назад при одночасних складних рухах 

інших кісткових елементів. Акродонтні зуби гатерії розміщуються 

на щелепах і піднебінних кістках. Хребет складається з амфіцельних 

хребців. Крім звичайних ребер з гачкоподібним відростком, є 

черевні ребра, розташовані під шкірою між грудниною і тазом. У 

плечовому поясі наявна непарна міжключиця. 

Для черепа змій також характерне явище кінетизму. У разі 

опускання нижньої щелепи відбувається опускання квадратної 

кістки, висування вперед і вниз щелепного суглоба, пересування 

вперед піднебінних, крилоподібних і поперечних кісток. Піднебінні 

кістки при цьому тиснуть на основи щелепних кісток, переводячи 

останні разом з отруйними зубами у вертикальне положення. Така 

рухомість ефективно допомагає заковтуванню здобичі. Крім цього, 

у деяких змій половини щелепного апарату працюють по черзі. 

Серед інших особливостей змій слід назвати відсутність 
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міжорбітальної перетинки та спрощену будову слухового апарату – 

барабанна перетинка редукована, що компенсується розвитком 

сейсмічного слуху. 

Хребет змій поділяють на два відділи: тулубовий і хвостовий. 

Кількість хребців дуже велика. Груднина відсутня, ребра 

характеризуються значною рухомістю і можуть широко розсуватися 

у боки у разі проходження травним трактом крупної здобичі. Пояс 

передніх кінцівок повністю відсутній, а від тазового поясу у деяких 

представників (удавів, сліпунів) зберігаються кісткові рудименти. 

Специфіка черепа крокодилів полягає у наявності сильно 

розвинутого лицьового відділу й маленького мозкового відділу 

(мозкова порожнина доходить лише до рівня заднього краю орбіти). 

Череп тропібазального типу. Має дві скроневі ями та дві дуги 

(діапсидний). Характерним є розвиток вторинного кісткового 

піднебіння – додаткової перетинки під первинним піднебінням. У 

сучасних представників воно утворене в результаті зростання 

вздовж середньої лінії піднебінних відростків міжщелепних, 

щелепних, піднебінних і крилоподібних кісток. Хоани зміщені 

далеко назад, майже під потиличну область. Вхід до глотки при 

цьому перекривається попереду хоан піднебінною завіскою, яка 

пов’язана з під’язиковим апаратом. Полегшення черепа досягається 

завдяки наявності всередині багатьох кісток значних порожнин. На 

міжщелепних, верхньощелепних і зубних кістках розташовані 

текодонтні зуби. Зубна система є поліфіодонтною, тобто упродовж 

життя зуби замінюються багаторазово. 

Відділи хребта у крокодилів чітко виражені, хребці процельні. 

Тулубові ребра приєднуються до груднини – овальної хрящової 

пластини, роздвоєної позаду. Черево захищено 7–8 парами черевних 

ребер, не пов’язаних із хребтом і розташованих між грудниною й 

тазом. Ключиці відсутні, плечовий пояс складається з лопатки, 

коракоїда і міжключиці, яка з’єднує праву і ліву половини поясу. 

Травна система. Порівняно з анамніями травна система амніот 

є більш розвинутою і складніше диференційованою. Це обумовлено 

зростанням рухливості і, відповідно, більшим різноманіттям 

кормових об’єктів і способів їх добування. 

Травний тракт починається ротовим отвором, який веде до 

ротової порожнини, де розташовані такі елементи як язик, слизові 

залози, зуби та деякі інші структури. Язик усіх амніот розвивається 

із непарного зачатка, який розміщується в області другої і третьої 

зябрових дуг. Потім до цього зачатка приєднується пара валиків, що 
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лежать з боків і спереду від під’язикової дуги. З непарного зачатка 

утворюється частина кореня язика, парні – зливаються і дають 

початок тілу язика. 

У багатьох рептилій додатковою функцією язика є тактильна. 

Крім того, коли язик ховається у ротову порожнину, його кінчики 

потрапляють у спеціальні заглиблення, багаті на особливі нервові 

закінчення. Це так званий вомероназальний, або якобсонів орган, 

який забезпечує додаткове хімічне відчуття.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Зуби рептилій: А 

– акродонтні; Б – 

текодонтні; В – 

плевродонтні; 1 – зуб, що 

прорізується (за Vitt, 

Caldwell, 2014) 

 

У хамелеонів м’язовий язик має численні залози, здатний 

начебто «охоплювати» кормовий об’єкт, вистрілює в напрямку 

здобичі завдяки особливому механізму. Довга та порожниста основа 

язика, що забезпечена кільцевими м’язовими волокнами, перед 

«пострілом» зібрана в гармошку на конічному шипі, утвореному 

копулою під’язикового апарату. У разі скорочення кільцевих м’язів 

основа язика з прискоренням зісковзує з цього шипа. У крокодилів 

і черепах язик малорухомий, у ящірок і змій він видовжений, кінчик 

його роздвоєний, він має підвищену чутливість і рухливість. 

У ротовій порожнині рептилій також з’являються нові слинні 

залози. Крім відомих вже для амфібій міжщелепної і піднебінних 

залоз, характерні під’язикові, верхні і нижні губні залози. Саме 
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верхні губні залози у деяких змій перетворюються на отруйні. 

Вихідний отвір таких залоз знаходиться в основи отруйного зуба, 

отрута в рану жертви проходить через канал або жолоб у зубі. 

У багатьох плазунів у ротовій порожнині знаходяться зуби. Вони 

розміщені на міжщелепних, верхньощелепних, зубних і піднебінних 

кістках. На останніх зуби прикриті слизовою оболонкою ротової 

порожнини. Для риб, амфібій і рептилій характерна поліфіодонтія 

– множинність генерацій зубів. У системі заміщення зубів таких 

тварин виявляється своя специфіка. Для них характерна така зубна 

пластинка, в якій зачатки зубів розсіяні в певному порядку (наявне 

чергування парних і непарних серій зубів). Л. Больк, який вивчав це 

питання, прийшов до висновку, що існують два різні набори зубів 

(два ряди), які по черзі вступають у роботу та окремо закладаються 

– один на вільному (тобто глибшому, в разі нижньої щелепи – 

вентральному) краю зубної пластинки (ендостихозні зуби), а інший 

– дещо вище за нього (екзостихозні). Пізніше було показано, що всі 

зуби закладаються на вільному краю, а потім зміщуються вгору. 

Крім того, з’ясувалося, що в довгих щелепах зуби в межах кожної 

серії (парної або непарної) не замінюються синхронно, а формують 

«хвилю заміщення», яка йде ззаду вперед. 

Найчастіше рептилій зуби мають однакову конічну форму, така 

зубна система називається гомодонтною. У зубній системі деяких 

груп намічається диференціація зубів: окремі зуби збільшуються у 

розмірах. 

У рептилій виділяють три типи причленування зубів: 

плевродонтний – зуби приростають до внутрішньої поверхні 

щелепних кісток (примітивні ящірки, гекони), акродонтний – зуби 

приростають до краю або середини щелеп (більшість лускатих) і 

текодонтний – зуби сидять в альвеолах (крокодили, стародавні 

викопні звірозубі й археоптерикс) (рис. 4.7). 

Коротка, але чітко диференційована глотка переходить у вузький 

стравохід. Останній являє собою тонкостінну, здатну до 

розтягування трубку, початок якої знаходиться відразу позаду 

гортані. Внутрішня поверхня стравоходу вкрита поздовжніми 

складками, утвореними виростами підслизової і слизової оболонок. 

У стінках слизової оболонки стравоходу розташовані численні 

одноклітинні залози, які виділяють слизовий секрет, що полегшує 

проходження їжі. 

Без вираженої межі стравохід переходить у шлунок – відносно 

нешироку С-подібно зігнуту трубку. У місті згинання шлунка 
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розрізняють окремі ділянки – велику і малу кривизну, а також дно 

шлунка. Внутрішня стінка шлунка також вкрита складчастістю, 

проте тут складки значно більші, ніж у стравоході. Кровопостачання 

шлунка відбувається за рахунок відгалужень спинної аорти, 

головним чином, шлункової та шлунково-селезінкової артерій. 

Безпосередньо поза шлунком починається дванадцятипала 

кишка, яка відділена від шлунка сфінктером, проте з’єднана з ним 

спільною брижею. Дванадцятипала кишка відрізняється від інших 

ділянок тонкої кишки дещо більшою товщиною. Межею між цими 

відділами є перший вигін кишечнику. Внутрішня поверхня також 

вкрита численними поздовжніми складками, що значно збільшує 

всисну поверхню. 

Задня кишка рептилій (ящірок і черепах) подовжена та 

ускладнена, її поділяють на сліпу кишку (caecum), товсту (colon) і 

пряму (rectum). В товстому кишечнику відбувається реабсорбція 

води із залишків їжі, що має неабияке значення для тварин, що 

живуть в аридних зонах. На межі між тонким і товстим кишечником 

спостерігається накопичення лімфоїдної тканини. 

Товста кишка більшості рептилій – масивний, товстостінний, С-

подібно зігнутий відділ травної трубки. Її передній відділ має дещо 

більший діаметр, який позаду зменшується. Складчастість 

внутрішньої стінки цього відділу не виражена. Від переднього краю 

товстої кишки медіально відходить короткий сліпий виріст – сліпа 

кишка. У справжніх ящірок сліпа кишка розвинута слабо. Останній, 

відносно тонкостінний відділ кишечнику – пряма кишка, займає 

задню частину черевної порожнини і продовжується до клоаки. 

Межа між ними знаходиться попереду місця відгалуження сечового 

міхура. 

Печінка рептилій (крім деяких змій) розділена на дві лопаті: 

праву і ліву. На її задній поверхні можна побачити так звані 

печінкові ворота – ділянку, де в орган входять ворітна та черевна 

вени. Жовчний міхур знаходиться на вентральному боці правої 

лопаті. Ззовні він виглядає як тонкостінний овальний міхур 

зеленуватого кольору. Протока жовчного міхура відходить від його 

медіальної частини і відкривається у дванадцятипалу кишку. 

Підшлункова залоза у зеленої ящірки має вигляд компактного 

органа, проте у деяких інших ящірок вона може складатися із 

кількох частин. Залоза розташована в області межі між шлунком і 

дванадцятипалою кишкою. Її вентральна частина більш виражена, 

ніж дорсальна. Протока підшлункової залози відкривається 
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самостійним отвором у дванадцятипалу кишку. 

Дихальна система. Зроговіння покривів унеможливлює шкірне 

дихання, через що у всіх плазунів легені стають єдиним органом, в 

якому відбувається газообмін. Останнє обумовлює їх ускладнення, 

яке виявляється у розвитку всередині легень складної системи 

комірок і перегородок. Іншим вектором змін дихальної системи 

рептилій є диференціація дихальних шляхів, що пов’язано як зі 

зміною механізму вентиляції легень, так і з відокремленням 

шийного відділу тіла. 

Дихальні шляхи плазунів починаються зовнішніми ніздрями. 

Далі повітря через носовий прохід і хоани, надходить у ротову 

порожнину. Між отворами ніздрів і хоан дихальний шлях 

розширюється, утворюючи носову порожнину, в який розташовані 

раковини, вкриті респіраторним і нюховим епітелієм. З ротової 

порожнини повітря потрапляє у гортанну щілину, яка здатна 

замикатися спеціальною мускулатурою. 

Гортань (larynx) являє собою розширену порожнину на початку 

трахеї (trachea). Стінки гортані укріплені комплексом хрящів. 

Пов’язані з ними м’язи відчиняють та зачиняють гортанну щілину. 

Лише у небагатьох рептилій (хамелеони, гекони) в області гортані 

розміщуються голосові зв’язки, більшість представників їх 

позбавлена. 

Порівняно з амфібіями, набір гортанних хрящів у рептилій не 

змінюється. Непарний перснеподібний хрящ має вигляд 

незамкненої на одному боці трубки, з великими отворами на 

вентральній і дорзальній стінках. Парні черпакуваті хрящі, 

розташовані з боків передньої частини перснеподібного хряща, 

характеризуються дещо витягнутою і зігнутою формою. Дорзальні 

краї цих хрящів утворюють бічні стінки гортанної щілини. 

У рептилій добре розвинута трахея, довжина якої залежить від 

загальної довжини тіла і, особливо, шиї. Трахея тягнеться вздовж 

середньої лінії вентральної частини голови і шиї, безпосередньо 

поблизу стравоходу. До її боків прилягають великі судини венозної 

системи – зовнішні яремні вени. Просвіт трахеї підтримується 

відкритим завдяки укріпленню її стінок великою кількістю 

хрящових кілець (у більшості рептилій вони є незамкненими зі 

спинного боку). 

Розгалуження трахеї на бронхи відбувається на рівні шлуночка 

серця. Бронхи – невеликі трубочки, які розходяться у боки від трахеї 

та входять у легені. Місце їх входження у легені називають 
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воротами легень. Кожний бронх входить у легені з медіального 

боку, дещо на відстані від верхівки. Бронхи також підтримуються 

незамкненими хрящовими кільцями. Паралельно кожному бронху 

проходять легеневі артерії. 

Легені більшості плазунів мають вигляд двох мішкоподібних 

утворень, які лише на своєму нижньому кінці мають порожнину і 

комірцеві стінки. З протилежного боку легенів порожнина 

зменшується, а комірки дрібнішають. На рівні воріт вони вже майже 

губчастої будови. Проте губчастість ніколи не займає всю 

порожнину легень, оскільки це ускладнювало б їх вентиляцію. 

Розвинута система внутрішніх порожнин і каналів забезпечує вільне 

переміщення повітря всередині. Часто всередині легенів 

розвивається система перегородок, яка поділяє їх на відділи. 

Перегородки глибоко заходять у внутрішню порожнину, їх стінки 

вкриті циліндричним епітелієм. Обмежений такими перегородками 

повітроносний хід має значення дихального шляху, що продовжує 

бронхи.  

У гатерії, змій та багатьох ящірок легені залишаються 

мішкоподібними структурами, внутрішні стінки яких слабо 

диференційовані. У безногих плазунів, як і у безногих амфібій, 

найчастіше розвинена одна легеня. У деяких ящірок, черепах і 

крокодилів легені стають складнішими: перегородки на внутрішній 

поверхні розростаються, заповнюючи більшу частину порожнини 

мішка, розгалужуються і надають легеням губчасту будову. У 

деяких плазунів розвинена система великих внутрішніх порожнин і 

каналів, які забезпечують вільне переміщення повітря всередині 

легенів. Ці порожнини можуть виходити за межі основного контуру, 

утворюючи глибокі випинання – легеневі мішки (хамелеони). 

Ефективно використовуються губчаті стінки каналів, що оточують 

основні потоки повітря. Для змій властива так звана трахейна 

легеня – вузька смужка пористої губчастої тканини, яка тягнеться 

вздовж трахеї та контактує з потоком повітря. Ця смужка може 

компенсувати проблеми у використанні основної легені (у 

більшості це права легеня, тоді як ліва рудиментарна) у періоди, 

коли воно буває затиснуте великою здобиччю. 

Механізм вентиляції легень рептилій значно відрізняється від 

дихальних рухів амфібій. Нагнітальний (гулярний) тип вентиляції 

замінюється на всмоктувальний (певною мірою амфібійний тип 

дихання зберігається лише у черепах, які мають також додаткові 

органи дихання – вирости глотки та клоаки). Засмоктування повітря 
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у легені та виштовхування його назовні здійснюється шляхом 

періодичного розширення і стискання грудної клітки, що 

досягається рухом ребер під дією черевної та міжреберної 

мускулатури. 

У крокодилів у порожнині тіла є складка, яка нагадує діафрагму 

ссавців і може брати участь в акті дихання. У черепах з їх 

нерухомою грудною кліткою, необхідне для вдиху збільшення 

внутрішнього об’єму тіла здійснюється завдяки зміні кривизни 

ділянок м’якої шкіри, яка затягує вирізки панцира та підстилається 

тонкими м’язами. При видиху легені стискає оточуюча їх плівка, що 

підтягується спеціальними м’язами, а також поперечним м’язом 

живота. Перебуваючи у захисній позі, черепаха дихати не може, 

отже, тривале використання такого захисту потребує стійкості до 

гіпоксії, як і перебування під водою у водних черепах. У черепах 

частково здійснюється нагнітальний механізм вентиляції органів 

дихання. Ці рептилії використовують для вдиху та видиху рухи 

парних кінцівок та їх поясів. 

Циркуляторні системи. Кровоносна система. Пересування в 

умовах наземного середовища потребує значно більших витрат 

енергії, ніж пересування у воді. Тому у представників даного класу 

відбуваються не тільки перебудови дихальної системи, але й 

удосконалення пов’язаної з нею кровоносної системи. Такі 

адаптивні зміни серед рептилій можна відзначити як у будові серця, 

так і в особливостях кровообігу. 

Серце рептилій (крім крокодилів) трикамерне, складається з двох 

передсердь – правого і лівого, а також одного шлуночка (рис. 4.8). 

Властива амфібіям венозна пазуха є сильно редукованою й входить 

до складу правого передсердя. У всіх амніот також редукується 

артеріальний конус. Серце розміщується у навколосерцевій сумці – 

перикардії, що формує навколо серця порожнину. 

Шлуночок серця поділений неповною, так званою 

горизонтальною перегородкою на дві порожнини: меншу 

вентральну (розташовану вниз и вправо від перегородки) і більшу 

дорзальну (знаходиться уверх і вліво від перегородки). Ліве 

передсердя відкривається в ліву частину дорзальної порожнини 

шлуночка, а праве передсердя – у праву частину тієї самої 

порожнини (в області вільного краю перегородки). Дорзальна 

порожнина поділена на окремі камери численними мускульними 

гребенями. Найбільший з них має назву вертикальної перегородки, 

яка поділяє дорзальну порожнину шлуночка на дві половини – 
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праву і ліву.  

У більшості рептилій (черепахи, ящірки, змії) між камерами 

шлуночка залишається значна щілина поблизу місць входу і виходу 

потоків крові, тому відбувається їх певне змішування. Причина 

змішування полягає ще в тому, що обидва передсердя 

відкриваються поряд одне з іншим саме у дорзальну порожнину. У 

крокодилів шлуночок поділений повною перегородкою, яка за своїм 

положенням співпадає з перегородкою між передсердями, 

утворюючи ніби її продовження (проте й у крокодилів в області 

основ артеріальних стовбурів існує паніцців отвір). 

У разі скорочення передсердь артеріальна кров, яка 

виштовхується з лівого передсердя, головним чином збирається у 

лівій дорзальній порожнині шлуночка. Венозна кров з правого 

передсердя потрапляє у праву половину дорзальної частини 

шлуночка. Обтікаючи край горизонтальної перегородки, вона 

концентрується у вентральній частині шлуночка. Лише у правій 

половині дорзальної частини шлуночка відбувається змішування 

артеріальної та венозної крові. 

 

 
Рис. 4. 8. Серце ящірки з 

поперечним перерізом 

шлуночка: 1 – права дуга 

аорти, 2 – ліва дуга аорти, 3 

– легенева артерія, 4 – праве 

передсердя, 5 – ліве 

передсердя, 6 – отвір лівої 

дуги аорти, 7 – отвір правої 

дуги аорти, 8 – отвір 

легеневої артерії, 9 – 

неповна перегородка 

шлуночка, 10 – отвір між 

передсердями і шлуночком 

(за Джержинский, 2005) 

 

Порівняно з амфібіями, артеріальний конус рептилій 

редукований, тому артеріальні стовбури малого та великого кола 

кровообігу відходять від шлуночка самостійно. Інша відмінність 

полягає у тому, що від артеріального конуса амфібій відходили три 

пари артеріальних судин. У рептилій від серця починаються лише 

три непарні судини. 
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Серце крокодилів є чотирикамерним, їх шлуночок поділений 

повною перегородкою, яка розташовується у сагітальній площині, 

утворюючи як би продовження міжпередсердної перегородки. 

Правий атріовентрикулярний клапан товстий та видовжений. З 

появою повної перегородки шлуночка проблема поділу артеріальної 

та венозної крові в серці стає остаточно вирішеною. 

У плазунів легеневі артерії відходять загальним стовбуром від 

правої сторони шлуночка незалежно від двох інших стовбурів, які 

відходять від правого та лівого боків шлуночка, і продовженням 

яких є системні дуги. Від правого стовбура відходять обидві спинні 

артерії, далі він продовжується у праву дугу аорти, від якої 

відходять обидві підключичні артерії, що прямують до грудних 

кінцівок. Правий стовбур, як і права дуга аорти, несе артеріальну 

кров і розвинений дещо сильніше за лівий стовбур і ліву дугу аорти, 

які несуть мішану кров. У місці злиття дуг аорти (системних дуг) та 

утворення спинної аорти, від останньої відходить ряд кишкових і 

брижових артерій. 

 
Рис. 4.9. Серце черепахи і варана (праворуч): 1 – легенева порожнина 

шлуночка; 2 – венозна порожнина; 3 – артеріальна порожнина; 4 – праве 

передсердя; 5 – ліве передсердя; 6 – венозна пазуха; 7 – ліва дуга аорти; 8 

– легенева дуга; 9 – права дуга аорти; 10 – легенева артерія; 11 – права 

дуга аорти, 12 – ліва дуга аорти (за Vitt, Caldwell, 2014) 

 

На рівні нирок від спинної аорти відгалужуються клубові артерії, 

сама вона продовжується назад у вигляді хвостової артерії. 

Кровопостачання різних ділянок травної системи забезпечують 

наступні артерії. Артерії товстої, сліпої, дванадцятипалої кишки 

несуть збагачену на кисень кров до відповідних ділянок кишечнику. 
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Шлунково-селезінкова артерія відгалужується каудальніше 

вищеназваних, прямує до шлунка, де галузиться на дрібніші судини. 

Передня та задня брижові артерії відходять від спинної аорти, 

відповідно, на рівні гонад і нирок. Перша забезпечує кров’ю значну 

частину тонкого кишечнику, друга – пряму кишку. 

Статеві артерії – парні судини, які проходять дорзальним боком 

статевої залози, відгалужуючи по ходу дрібні артерії всередину 

гонад. Їх гілки також прямують до надниркових залоз. Доволі 

великими парними судинами є клубові артерії. Вони несуть кров до 

задніх кінцівок, по ходу створюючи цілий ряд відгалужень. 

Найзначнішими з них є наступні: надчеревна артерія, яка 

відгалужується до м’язів черевної стінки тіла; сіднична – до різних 

ділянок тазової області; стегнова та великогомілкова артерії – до 

м’язів відповідних відділів кінцівок. Хвостова артерія тягнеться 

назад як продовження спинної аорти. Вона створює відгалуження до 

нирок, а також сегментарні судини до стінок тіла і хвоста. В області 

хвоста вона проходить всередині гемальних дуг хребців, що 

захищає її від перегинань. 

Венозна кров від голови збирається у крупні парні яремні вени. 

Після злиття з підключичними венами, вони утворюють парні 

передні порожнисті вени. Останні впадають у слабо виражену 

венозну пазуху (може бути зовсім відсутня), яка сполучається з 

правим передсердям. Від хвоста венозна кров збирається у хвостову 

вену, яка в області клоаки розпадається на дві тазові вени. Дуже 

скоро тазові вени зливаються, утворюючи непарну черевну вену, 

яка несе кров у печінку. Декілька судин від кишкового тракту 

зливаються у непарну ворітну вену печінки. Остання безпосередньо 

поряд з печінкою приймає в себе черевну вену і створює ворітну 

систему печінки.  

Ворітні вени нирок, які утворюються в результаті розгалуження 

тазових вен, створюють систему капілярів у нирках – ворітну 

систему нирок. Потім кров збирається у парні ниркові вени, 

результатом злиття яких є утворення досить великої задньої 

порожнистої вени. Вона проходить наскрізь печінки, не створюючи 

при цьому капілярної системи, і прямує до серця.  

Від ворітної системи печінки кров збирається у коротку 

печінкову вену, яка з’єднується з задньою порожнистою веною 

приблизно на рівні переднього краю печінки. 

У різних групах тварин система кровообігу дещо відрізняється. 

У черепах кров у серці розподілена аналогічно ящіркам, проте у 
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розгалуженні великих артеріальних стовбурів є специфіка. Кожна 

підключична артерія відходить від правої дуги аорти спільно із 

загальною сонною артерією: їх об’єднання називається безіменною 

артерією). Сонні протоки відсутні, але є з’єднання (у багатьох – 

рудиментарне) легеневої артерії кожного боку з відповідною дугою 

аорти – боталова протока. Артерії до шлунку, печінки і кишечнику 

відходять у черепах від лівої дуги аорти. 
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Рис. 4.10. Схема кровоносної системи плазунів на прикладі ящірки: 

білим кольором зображені артерії, чорним – вени; 1 – сонні артерії, 2 – 

яремна вена, 3 – ліва дуга аорти, 4 – ліва передня порожниста вена, 5 – 

підключична вена, 6 – легенева вена, 7 – легеня, 8 – спинна аорта, 9 – 

кишкова артерія, 10 – ворітна вена печінки, 11 – відрізок травної трубки, 

12 – брижова артерія, 13 – ниркова вена, 14 – ліва клубова вена, 15 – 

клубова артерія, 16 – стегнова артерія, 17 – стегнова вена, 18 – хвостова 

вена, 19 – сонна артерія, 20 – права дуга аорти, 21 – підключична артерія, 

22 – права передня порожниста вена, 23 – задня порожниста вена, 24 – 

міжхребцева артерія, 25 – печінка, 26 – початок задньої порожнистої 

вени, 27 – черевна вена, 28 – права клубова вена, 29 – нирка, 30 – 

хвостова артерія (за Серебряков та ін., 2020) 
 

У крокодилів, які мають чотирикамерне серце, з лівого 

шлуночка, що отримує артеріальну кров від легенів, вона потрапляє 

у праву дугу аорти, а з правого шлуночка, куди через праве 

передсердя приходить кров по венам великого кола, починається 

загальний стовбур легеневих артерій. Таким чином, наявні всі 

передумови для запобігання змішуванню кровообігу. Проте є ще й 

ліва дуга аорти, яка починається разом з легеневими артеріями від 
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правого шлуночка і несе з нього венозну кров знову у велике коло. 

Вона дає велику гілку до травної трубки і врешті зливається з правої 

дугою у спинну аорту, тим самим обумовлюючи змішування 

артеріальної і венозної крові.  

Між дугами аорти існує ще одне з’єднання – паніцців отвір у 

місці взаємного перетину на виході із серця. Отже, кров з правого 

шлуночка крокодилів може бути спрямована як у мале коло, по 

легеневій артерії, так і у велике коло – по лівій дузі аорти. 

Вважають, що цей вибір визначається пропускною здатністю 

малого кола, яка регулюється тонусом м’язових волокон у стінках 

легеневого конуса, що веде з правого шлуночка у стовбур легеневих 

артерій. Стінки конуса несуть зсередини дрібні сполучнотканинні 

виступи, утворюючи так званий зазубрений клапан, здатний 

обмежувати кровотік. При диханні пропускна здатність малого кола 

велика. Кров із правого шлуночка йде головним чином легеневими 

артеріями, а наповнення лівої дуги зменшено, в неї через паніцців 

отвір може перетікати артеріальна кров з правої дуги.  

У підводному положенні легені крокодилів не функціонують і 

зазубрений клапан послаблює рух крові у малому колі до рівня 

власних потреб легенів, ліва дуга аорти отримує велике наповнення 

і через паніцців отвір спрямовує кров також у праву дугу, яка 

доставляє її до всіх органів. По суті, серцево-судинна система 

перемикається на роботу з одним колом, який обслуговується майже 

виключно правим шлуночком. 

Формені елементи крові плазунів утворюються головним чином 

у червоному кістковому мозку, лімфатичних вузлах й селезінці. 

Крім кровотворення, селезінка являє собою кров’яне депо – регулює 

кровообіг залежно від змін умов існування. Хоча рептилії порівняно 

мало відрізняються від амфібій за кількістю крові і гемоглобіну, 

проте її буферність відносно вуглекислоти та вміст цукрів 

перебільшують аналогічні показники у 2–3 рази. 

Лімфатична система плазунів зберігає схожість із системою 

земноводних. Лімфа з кишкових судин і задніх кінцівок збирається 

в лімфатичній цистерні, від якої йдуть парні грудні протоки, що 

впадають у яремні вени. Лімфатичні серця наявні лише в основі 

хвоста, а лімфатичні вузли (крім одного в брижах крокодилів) ще 

відсутні. 

Видільна система рептилій суттєво відрізняється від 

аналогічної системи анамній: тулубова нирка (мезонефрос) 

замінюється на тазову (метанефрос). Така нирка відрізняється не 
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тільки своїм положенням, але й мікроструктурою. 

Нирки рептилій розташовані у тазовій області з черевного боку 

клоаки і з боків від неї (рис. 4.11). Являють собою порівняно 

короткі, видовженої форми тіла, задній кінець яких заходить навіть 

у корінь хвоста. Нирки вкриті очеревиною лише з нижньої сторони, 

тобто лежать поза порожнини тіла. Розвиваються вони із зачатків, 

що утворюються позаду тулубової нирки (останні виконують 

функцію органів виділення у зародків амніот і потім редукуються). 

Нирки рептилій часто зовні виглядають дрібнозернистими, оскільки 

складаються з великої кількості дрібних часточок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Сечостатева система самки 

(ліворуч) і самця (праворуч) 

саламандри: 1 – клоака, 2 – воронка 

яйцепроводу, 3 – стінка тіла, 4 – яєчник, 

5, 8 – урогенітальна протока, 6 – 

яйцепровід (мюллерів канал), 7 – нирка, 

9 – збиральна протока, 10 – сім’япровід, 

11 – сім’яник, 12 – вольфів канал, 13 – 

жирові тіла (за Vitt, Caldwell, 2014) 

 

Порівняно з мезонефросом, метанефрос характеризується 

спрощеним гломерулярним апаратом та ускладненою будовою 

ниркових канальців. Клубочки метанефроса мають 2–3 капілярні 

петлі, через що зменшується здатність до процесів фільтрації. 

Значення ниркових канальців, навпаки, збільшується. Тут 

відбуваються не тільки процеси реабсорбції води, але й виділення 

сечової кислоти секреторними клітинами стінок канальця. 
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Збільшується довжина канальця і відбувається його диференціація 

на відділи. Розрізняють звивистий проксимальний, проміжний, 

звивистий дистальний та збиральний відділи. Реабсорбція води і 

цінних для організму сполук, секреторні процеси здійснюються в 

перших трьох відділах, останній являє собою протоку для виведення 

екскрету. Зазначені процеси регулюються антидіуретичним і 

деякими іншими гіпофізарними гормонами. 

Від нирок відходять тонкі сечоводи. Вони проходять вздовж 

середньої лінії вентрального боку нирки, потім загинаються і 

підходять до бічної стінки клоаки. Сечоводи амніот – це самостійні 

утворення, які безпосередньо не пов’язані з вольфовими каналами 

(мезонефричними протоками). Вольфів канал у самців амніот 

завжди функціонує у ролі сім’япроводу, отримуючи статеві 

продукти від сім’яника та його придатка.  

Сечовий міхур не має безпосереднього зв’язку із сечоводами. Він 

має вигляд тонкостінного, витягнутого мішка. Його задній кінець 

відкривається у середній частині вентральної стінки клоаки. 

Основним продуктом азотистого обміну у лускатих рептилій є 

сечова кислота. Хоча для рептилій, які вимушені запобігати 

надмірному втрачанню води, характерна здатність сильно 

концентрувати сечу, петля Генле в їх нефронах відсутня. Тому вони 

не можуть створювати у канальцях осмотичний тиск вищий, ніж у 

крові. Завдяки додатковому колоїдному осмотичному тиску крові, в 

останню дифундує вода з первинної сечі. В результаті її 

концентрація збільшується і слаборозчинна сечова кислота 

кристалізується, через що видаляється з розчину і не може 

збільшувати його осмотичний тиск. Сечоводами виводиться рідка 

біла кашиця, яка додатково висушується майже до твердого стану у 

клоаці. Таким чином, здатність значно концентрувати сечу 

визначається низькою розчинністю сечової кислоти. Добре розчинні 

електроліти, які можуть ускладнювати цей процес, активно 

реабсорбуються з первинної сечі у проксимальному звивистому 

канальні та виводяться з організму іншими шляхами. Такий тип 

обміну склався у зв’язку із принципово іншими, порівняно з 

амфібіями, умовами ембріонального розвитку, а також наявністю 

зародкових оболонок. У такому випадку говорять про «замкнені» 

яйця, на відміну від «відкритих» яєць риб і амфібій. 

Репродуктивна система. Гонади закладаються на спинній 

стороні порожнини тіла вздовж брижі, поряд з нирками. На ранніх 

етапах вони являють собою епітеліальні генітальні складки, які 
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потім розростаються, вростають в сполучну тканину та 

відокремлюються у вигляді підвішених на брижі компактних тіл. В 

їх середині знаходяться епітеліальні клітини, які оточені з усіх боків 

стромою. 

Сім’яники рептилій є парними утвореннями, що розміщені на 

рівні задніх кінців лопатей печінки. Кожний сім’яник має витягнуту 

округлу форму. Правий і лівий сім’яники розташовані або на 

одному рівні, або лівий розміщений дещо вище. Залежно від сезону 

року та віку тварини, розміри сім’яників та їх придатків варіюють у 

широких межах. Від сім’яника відходять сім’яні канальці, які 

утворюють придаток сім’яника. Останній пов’язаний із сім’яником 

спільною брижею. За своїм походженням придаток сім’яника є 

похідним мезонефроса. Канальці придатка сім’яника впадають у 

вольфів канал, який у самців рептилій виконує функцію лише 

сім’япроводу. Він починається від заднього кінця придатка й 

тягнеться вздовж нирки у каудальному напрямку. Спочатку 

звивистий, сім’япровід перед відкриванням у клоаку стає майже 

прямим і, розширюючись, утворює сім’яний пухирець. Поблизу 

заднього відділу клоаки у кармані розташований копулятивний 

орган (крім гатерії).  

Статеві залози самок представлені парними яєчниками, які 

розташовані в середній частині черевної порожнини на рівні задніх 

ділянок печінки. Кожний яєчник підвішений на короткій брижі до 

дорзальної стінки цієї порожнини. У період розмноження у 

статевозрілих особин, як правило, яєчники мають вигляд 

гроноподібних скупчень яйцеклітин на різних стадіях дозрівання. 

Яйцепроводи лежать з боків черевної порожнини (ближче до її 

дорзальної стінки) і також підвішені на брижі. Парні яйцепроводи є 

гомологами мюллєрових каналів. Верхній відділ яйцепроводу 

відкривається у порожнину тіла лійкою, яка знаходиться на рівні 

кінця легень. Упродовж більшої частини року яйцепроводи мають 

вигляд тонкостінної звивистої трубки. Запліднення у рептилій 

відбувається у верхніх ділянках яйцепроводів. У репродуктивний 

період стінки яйцепроводу потовщуються і можна спостерігати 

чітку диференціацію на окремі відділи. Верхній і середній відділи, 

де секреторні залози формують білкові оболонки яйця (слабо 

розвинуті в ящірок), є тоншими. Проте значно потовщується нижній 

відділ, де відбувається формування зовнішніх яйцевих оболонок. 

Цей товстостінний «матковий» відділ відкривається у задній відділ 

клоаки. У вагітних самок «матки» значно розширені та розтягнуті 
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яйцями, які там знаходяться. 

Зі статевою системою як самців, так і самок рептилій пов’язані 

жирові тіла – великі безформні утворення, що займають доволі 

значний простір у задній частині черевної порожнини. В жирових 

тілах містяться запаси поживних речових, які забезпечують 

розвиток статевих продуктів.  

Яйця мають щільну волокнисту оболонку, яка запобігає 

висиханню, розтіканню, механічному пошкодженню і потраплянню 

бактерій; шкаралупова оболонка утворюється у результаті 

просякнення волокнистої оболонки солями кальцію. В яйцях 

черепах і крокодилів, крім того наявна білкова оболонка (подібна до 

білка пташиного яйця), яка є основним джерелом води для зародка. 

В інших плазунів необхідна для нормального розвитку ембріона 

вода звільняється у результаті окислення жиру (метаболічна вода); 

часткова вода надходить ззовні через оболонки. 

У плазунів, як і всіх інших амніот, запліднення внутрішнє, тому 

у самців утворилися різні допоміжні органи для введення сперми в 

статеві шляхи самок. У змій та ящірок це пара копулятивних мішків, 

які розміщені під шкірою з каудального краю клоаки. Кожний орган 

є витягнутим кавернозним утворенням з жолобком вздовж 

середньої лінії, яке може вивертатися, висовуючись з отвору у куті 

клоакальної щілини. З копулятивним органом пов’язані специфічні 

м’язи. У черепах і крокодилів з’являються особливі утворення, які 

можна вважати морфологічним прототипом статевого органа 

ссавців. У них з’являється пара печеристих тіл статевого члена, 

утворених губчастою волокнистою сполучною тканиною, а також 

голівка члена. У разі ерекції ці утворення наповнюються кров’ю, 

розбухають, внаслідок чого голівка виходить із клоаки самця і може 

бути введена в клоаку самки. Печеристі тіла при цьому змикаються 

краями, перетворюючи канавку між ними в трубку для виведення 

сперми. У гатерії копулятивні органи відсутні. 

Нервова система і органи чуття. Головний мозок рептилій 

значно відрізняється від головного мозку анамній своєю будовою і 

розмірами. Це надає підстави відносити його до особливого 

«зауропсидного» типу, на відміну від «іхтіопсидного» типу мозку 

амфібій і риб. Прогресивними рисами розвитку головного мозку 

рептилій є наступні: збільшення півкуль переднього мозку; 

розвиток у його склепінні зачатка нової кори – неопаліуму; поява 

згинань у вертикальній площині в області середнього і довгастого 

мозку; збільшення мозочка. 
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Передній мозок у рептилій представлений добре розвинутими 

півкулями, нюховими цибулинами і нюховими трактами. Великі 

півкулі в ящірок мають дещо витягнуту форму і заходять назад, 

прикриваючи проміжний і частково середній мозок. Поздовжня 

щілина майже повністю відділяє одну півкулю від іншої, на рівні 

проміжного мозку їх з’єднує передня комісура. Поверхня півкуль 

залишається гладенькою. Збільшення півкуль обумовлено не тільки 

появою між давньою та старою корою ділянки поверхневої сірої 

речовини – неопаліуму. Важливе значення має також збільшення 

смугастих тіл на дні півкуль. Саме вони складають значну частку 

маси переднього мозку. Про ускладнення нервової діяльності 

рептилій свідчить також поява в корі мозку екранних структур – 

пошарового розташування тіл нейронів, їх аксонів і дендритів. 

Спереду до півкуль примикають нюхові цибулини, які наближені 

до нюхових капсул. З півкулями їх з’єднують нюхові тракти. 

Оскільки цибулини є виростами мозку, всередині них існують 

порожнини, з’єднані зі шлуночками всередині півкуль (аналогічні 

порожнини є й в нюхових трактах). 

Такі зміни переднього мозку призводять до того, що він приймає 

на себе функцію вищого асоціативного центру (разом з середнім 

мозком). При цьому його первинна функція – аналіз нюхової 

інформації, хоча й зберігається, але стає вторинною. 

Проміжний мозок прихований під великими півкулями. В його 

середині розташований третій мозковий шлуночок. На його покрівлі 

знаходяться три утворення: епіфіз, тім’яне око і парафіз. Епіфіз 

займає заднє положення на покрівлі мозку й функціонує як залоза 

внутрішньої секреції. Ущільнений і прозорий передній відділ 

тім’яного органа схожий на кришталик ока. Його келихоподібна 

задня частина містить пігментні та чутливі клітини. З покрівлею 

проміжного мозку тім’яний орган з’єднаний нервовим волокном. 

Виконує функцію додаткового світлочутливого рецептора, 

ймовірно, здатний сприймати сезонні зміни світлового режиму. 

Парафіз, який має вигляд маленького шарика, розташований 

попереду епіфіза. Основна його функція полягає в регуляції синтезу 

глікогену.  

На нижній поверхні цього відділу знаходиться лійка, до якої 

примикає округлий гіпофіз. Дно проміжного мозку бере участь у 

роботі ендокринної системи у якості нейросекреторної частки 

гіпофіза, яка пов’язана з гіпоталамічною областю проміжного 

мозку. Також на дні можна помітити зорові нерви та їх перехрестя 
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(хіазму). 

До складу середнього мозку входять два великі передні горби – 

зорові частки і маленькі задні горби. Добре помітний перший вигін 

головного мозку, характерний для всіх амніот. Покрівля середнього 

мозку складається з сірої речовини, яка утворює так звану зорову 

покрівлю. Досить складна зорова покрівля (до 6–7 шарів нервових 

клітин) відіграє у рептилій функцію загального координаційного 

центру, до якого надходять майже всі волокна зорового нерва, а 

також багато інших сенсорних волокон, крім нюхових. У ящірок 

зорові частки надзвичайно розвинуті, їх ширина може навіть 

перебільшувати ширину півкуль переднього мозку. У даному відділі 

виникає важливий руховий центр – червоне ядро. 

Порівняно з анамніями більше розвинений мозочок. У ящірок він 

має вигляд пластинки з потовщеною середньою частиною, частково 

налягає на наступний відділ мозку. Основними функціями мозочка 

є рефлекторне підтримання м’язового тонусу, рівноваги, 

координація рухової активності та орієнтація у просторі. 

Довгастий мозок має вигляд тяжа, широкого попереду і вузького 

позаду. В цьому відділі знаходиться другий вигін головного мозку. 

Покрівля довгастого мозку позбавлена нервової речовини і тому 

ромбоподібна ямка, яка є порожниною четвертого мозкового 

шлуночка, прикрита лише сіткою судин. У амніот мозочок втрачає 

значення центра асоціативної діяльності, проте зберігає функції 

центра безумовнорефлекторної рухової активності та основних 

вегетативних функцій (серцевої діяльності, дихання, травлення). 

Довгастий мозок без чіткої межі переходить у спинний. 

Рептилії мають 11 пар головних нервів, які, крім іннервації 

органів чуття та м’язової системи, приймають участь в утворенні 

вегетативної нервової системи. 

У спинному мозку чітко відокремлені два шари – центральна 

зона сірої і периферична зона білої речовини. Перша головним 

чином складається з тіл нейронів, друга – з мієлінізованих волокон, 

що проходять вперед і назад у спинному мозку. В області плечового 

і тазового поясів спинний мозок утворює нервові сплетення, що 

забезпечують іннервацію системи м’язів кінцівок. 

Органи чуття значно більшою мірою, ніж у амфібій, 

відповідають наземному способу життя. Механічні подразнення 

сприймаються так званими дотикальними «волосками», 

розташованими на лусках і пов’язаними із скупченнями чутливих 

клітин, розміщеними під епідермісом.  
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Для органів нюху властива значна чутливість. Носова порожнина 

поділена складкою (раковиною) на верхню, нюхову частину і 

нижню, дихальну (респіраторну). Наявна ще додаткова, нижня 

частина органа нюху, що сприймає запахи із рідини – якобсонів 

(вомероназальний) орган, який відділений від носової порожнини, 

але пов'язаний каналом з ротовою порожниною і підключений до 

хімічного аналізу її вмісту. Деякі лускаті (наприклад, варани, змії) 

вносять у порожнину якобсонова органа проби для аналізу, зібрані 

з повітря або із субстрату за допомогою тонкого, довгого і 

роздвоєного на кінці язика. Варани, полози і гадюки за допомогою 

нюху можуть розрізняти особин свого або чужих видів. Деякі 

черепахи, ящірки, крокодили мають пахучі залози, секретом яких 

мітять зайняту територію, запобігаючи вторгненню на неї інших 

особин. 

Орган слуху плазунів складається із середнього вуха з 

барабанною перетинкою та однією слуховою кісточкою – 

стремінцем, яке передає коливання перетинки на кругле віконце, що 

відділяє порожнину внутрішнього вуха. У рептилій так званий 

амфібійний сосочок між овальним і круглим мішечками 

внутрішнього вуха відсутній. У круглому мішечку помітний виріст, 

який отримав назву – кохлеарний канал (або завитка). Тут 

сконцентровані волоскові клітини базилярного сосочка і лагени. У 

внутрішньому вусі рецепторним органом є базилярний сосочок. На 

дистальному кінці завитки розташована лагена. Орган рівноваги 

зберігає риси будови, які властиві усім тетраподам.  

Плазуни сприймають звуки у діапазоні 20–6000 Гц, однак 

більшість добре чує у діапазоні 60–200 Гц. Крокодили краще 

сприймають звуки частотою 100–3000 Гц. Змії мають поганий слух; 

вони позбавлені барабанної перетинки, сприймають переважно 

звуки, які поширюються у ґрунті або воді (сейсмічний слух). Так 

само сприймають звук і змієподібні ящірки. 

Орган зору характеризується звичайним для амніот способом 

акомодації, у разі якої еластичний кришталик деформується завдяки 

поперечносмугастому війковому м'язу. Переміщення кулеподібного 

кришталика, яке використовується анамніями, властиве лише зміям, 

ймовірно, внаслідок глибокої редукції очей у їхніх предків, що було 

обумовлено підземним життям. У типових ящірок розвинені верхня 

і нижня повіки, а також мигальна перетинка, яка закривається 

спеціальної м'язом. Змії та деякі ящірки (гекони, сцинки, частина 

безногих ящірок) мають зрощені повіки, які утворюють прозору 
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оболонку. У нічних видів очі збільшені, мають вертикальну зіницю. 

Слізні залози захищають око від пересихання. Відчуття кольорового 

зору для більшості плазунів зміщене у жовто-оранжеву ділянку 

спектра. На відміну від земноводних, аналіз і синтез зорових образів 

відбувається переважно у зоровій півкулі середнього мозку. У 

просторовій орієнтації та комунікації зір відіграє важливу роль. 

Ямкоголові змії (Crotalidae), пітони (Pythonidae) й африканські 

гадюки (Bitis) мають особливі органи термічного відчуття – 

терморецептори, і навіть термолокатори. Термолокатори 

ямкоголових змій являють собою парні ямки, розташовані з боків 

морди між ніздрями й очима, у пітонів подібні неглибокі ямки 

наявні на верхньогубних щитках. Ці органи іннервуються гілками 

трійчастого нерва і можуть розрізняти різницю температур у 0,001 
0С. 

Рецепторами смаку є смакові цибулини (бруньки), які 

складаються з клітин витягнутої овальної форми, їх ядра 

розташовані на базальному полюсі клітини. Цитоплазма 

рецепторних клітин багата на РНК, білки, містить добре розвинуті 

ендоплазматичний ретикулум та комплекс Гольджі. На апікальній 

поверхні смакових клітин є багато тонких мікроворсинок, які 

збільшують площу сприймаючої поверхні. Ці мікроворсинки 

називаються штифтиками. До базальної та бічної поверхонь 

рецепторних смакових клітин підходять закінчення безмієлінових 

нервових волокон. Також до складу смакової бруньки входять 

опорні елементи – вузькі, високі клітини призматичної форми з 

великим ядром і світлою цитоплазмою, в якій добре розвинуті 

ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії та елементи комплексу 

Гольджі. Третім компонентом є базальні клітини – невеликі клітини, 

які лежать на базальній мембрані, не досягають смакової пори і не 

контактують з нервовими волокнами. Вони є 

малодиференційованими елементами і служать джерелом 

регенерації інших клітин. Смакові бруньки у рептилій знаходяться 

у глотці, зрідка на язику. 

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Терентьев, 1961; Яблоков, 1976; Шмидт-

Ниельсен, 1982, 1987; Булахов, 1987; Гуртовой и др., 1988; Матвеев, 

Дзержинский, 1988; Ромер, Парсонс, 1992; Эккерт и др., 1992; 

Пішак та ін., 1998; Приходська та ін., 2002; Васильев, 2005; 

Дзержинский, 2005; Ковтун та ін., 2005; Константинов, Шаталова, 
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2005; Батрахогерпетологія, 2010; Андреева и др., 2012; 

Дзержинский и др., 2013; Мякушко, 2019; Серебряков та ін., 2020; 

Arnold, Burton, 1979; Caldwell, 1999; Liem et al., 2001; Miller, Harley, 

2001; Grzimek's Animal …, 2003; Exbrayat, 2006; Kentwood, 2007; 

Rastogi, 2007; Hickman et al., 2012; Kardong, 2012; Laurin, 2010; 

Linzey, 2012; Betts, DeSaix, 2013; Vitt, Caldwell, 2014; Grigg et al., 

2015; Kemp, 2019. 

 

 

Запитання для самоконтролю 
 

1. Охарактеризуйте провізорні оболонки яйця амніот. 

2. Які прогресивні риси властиві амніотам, порівняно з 

анамніями? 

3. У чому полягають відмінності покривів рептилій від 

амфібій?  

4. Охарактеризуйте будову покривів плазунів.  

5. Як відбувається процес линяння в рептилій? 

6. Охарактеризуйте будову осьового скелета плазунів. 

7. Чим обумовлене полегшення черепа плазунів? 

8. Які типи хребців наявні у рептилій? 

9. Чим обумовлена диференціація хребта у плазунів? 

10. Які скелетні елементи формують грудну клітку рептилій? 

11. У чому полягають функції скроневих ям черепа амніот? 

12. Які механізми кінетизму черепа представлені серед 

рептилій? 

13. Які кістки черепа плазунів можуть нести зуби? 

14. Які кістки входять до складу вторинного кісткового 

піднебіння? 

15. Охарактеризуйте елементи будови панцира черепах. 

16. Охарактеризуйте елементи будови, які пов'язані з 

ротоглотковою порожниною. 

17. У чому полягає специфіка інтеркарпального та 

інтертарзального суглобів? 

18. Охарактеризуйте особливості скелетної системи змій. 

19. Охарактеризуйте будову кишкового тракту плазунів. 

20. Які типи зубів наявні у представників різних груп рептилій? 

21. Охарактеризуйте будову травних залоз плазунів. 

22. Як змінюються дихальні шляхи і легені рептилій, порівняно 

з амфібіями? 
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23. Як здійснюється всмоктувальний механізм вентиляції 

легенів? 

24. У чому полягають особливості дихання крокодилів і 

черепах? 

25. Чим відрізняється будова серця рептилій від серця амфібій? 

26. Як здійснюється перерозподіл крові з різною концентрацією 

кисню у серці плазунів? 

27. Які кровоносні судини відходять від шлуночка плазунів? 

28. У чому полягають особливості будови серця крокодилів? 

29. Які органи забезпечують кровотворення? 

30. У чому полягає функція паніцціва отвору у крокодилів? 

31. У чому полягають функції лімфатичної системи плазунів? 

32. Охарактеризуйте будову видільної системи рептилій. 

33. Яка сполука є кінцевим продуктом азотистого метаболізму 

у плазунів? 

34. Яка будова копулятивного органа рептилій?  

35. Надайте характеристику репродуктивної системи самок і 

самців плазунів. 

36. У чому полягають зміни головного мозку рептилій, 

порівняно з амфібіями? 

37. Охарактеризуйте будову ока рептилій. 

38. Охарактеризуйте будову слухової рецепторної системи 

плазунів. 

39. Як здійснюється процес акомодації у плазунів? 

40. Яку функцію виконує вомероназальний орган? 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПТИЛІЙ  
 

Різноманіття умов існування плазунів прямо пов’язане з їх 

вищим, порівняно з амфібіями, рівнем організації. Це 

обумовлює широке розповсюдження цих тварин. Одна із 

найважливіших особливостей – здатність переносити посуху на 

будь-якому етапі розвитку.  

З абіотичних факторів середовища важливе значення в житті 

рептилій має температура. Так, змії при температурі 10 °С 

стають малоактивними, при +6–8 °С – зовсім перестають 

рухатися, а при +2–4 °С – ціпеніють. Охолодження тіла до – 4–

6 °С спричинює смерть. Проте водні сцинки (Eulamprus), 

поширені в нагір'ях Східної Австралії, завдяки наявності в їх 

крові антифризу, залишаються активними при – 2 °С. Надмірно 

висока температура також діє на плазунів згубно. Ящірки, 

наприклад, у разі температури +55 °С гинуть через 2–4 хвилини. 

Високої температури плазуни уникають різними способами 

(ховаються у сховищах, зариваються у пісок, занурюються у 

воду). Температура впливає також на живлення плазунів. Гюрза, 

наприклад, у неволі при температурі +4–22 °С і нижче не 

живиться, а при +35 °С – відригує корм. У літній період у разі 

високих температур більшість видів впадають у стан 

заціпеніння або стають малорухливими. Оптимальна 

температура для більшості плазунів коливається у діапазоні 

+25–28 °С. Разом із тим, для плазунів також згубна висока 

температура (понад +50 ºС).  

Хоча вологість і не відіграє вирішального значення у житті 

наземних плазунів, проте вона впливає на поширення окремих 

видів. Наприклад, гадюка звичайна (Vipera berus) переважно 

населяє вологі місця, степова – більш аридні. Певна кількість 

вологи необхідна також для розвитку яєць плазунів. У житті 

рептилій також мають значення рельєф та ґрунт. Так, скельна 

ящірка (Darevskia saxicola) тримається на скелястих ділянках 

гір, а такирна круглоголовка (Phrynocephalus helioscopus) – 

виключно на такирах. Плазуни, на відміну від земноводних, 

витримують певну солоність води або ґрунту. Змії, черепахи 

населяють моря та солоні озера; окремі види ящірок і змій 

живуть на дуже засолених ґрунтах. 

Лімітуючим фактором розповсюдження часто є низькі 
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температури, оскільки плазуни є пойкілотермними тваринами. 

У цілому, географічне розповсюдження плазунів, порівняно з 

земноводними, значно розширилось, але головна закономірність 

його є схожою. Найбільше видове різноманіття спостерігається 

у тропічній зоні.  

Слід зазначити, що нинішні рептилії складають лише 

незначну частку того величезного різноманіття, яке існувало в 

минулому. Незважаючи на це, сучасні представники 

використовують широкий діапазон екологічних умов. Плазуни 

поширені не тільки у тропічних і субтропічних областях, але й 

у межах аридних зон – пустелях і напівпустелях. Через 

гетеротермність різноманіття плазунів у помірних широтах є 

дещо меншим, а в полярних областях ці тварини практично 

відсутні. 

Життєві форми та екологічні групи. Локомоція. Будучи 

первинно наземними тваринами, плазуни в процесі адаптивної 

еволюції опанували практично всі основні середовища – 

поверхню суходолу, ґрунт, прісні та солоні водойми. Багато 

форм населяють крони дерев і чагарників. Сучасні види відсутні 

лише у повітрі. Проте деякі з них здатні до пасивного 

планерування. Останнє надає підстав казати про обмежене 

використання повітряного середовища. 

За характером своїх зв’язків із середовищем мешкання, 

плазунів можна розподілити на основні чотири групи – наземні, 

підземні, деревні та водні. Проте слід розуміти, що такий поділ 

є певною мірою умовним. Тварини, які активно використовують 

поверхню суходолу, часто переховуються у ґрунті, 

використовуючи нори, природні порожнини або зариваються у 

пісок. Крім морських змій і черепах, практично всі плазуни 

частину свого життя проводять на поверхні суходолу. 

Більшість плазунів характеризуються наземним способом 

життя, займаючи різноманітні екологічні ніші. Характер 

пересування таких тварин багато в чому залежить від будови 

локомоторного апарату, властивостей конкретного субстрату. 

Крім повзання, коли черево прилягає до субстрату (змії, безногі 

ящірки), багато ящірок, крокодили, деякі сухопутні черепахи 

здатні до ходіння й бігання, піднімаючи тіло на кінцівках.  

Рослиноїдним сухопутним черепахам, які пересуваються 

ходінням (степова, слонова черепахи), властивий високий 

куполоподібний карапакс і потужні «слоноподібні» кінцівки. 
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Швидкість ходіння є повільною, тому у разі небезпеки такі 

тварини віддають перевагу пасивному переховуванню під 

панциром. 

Серед ящірок добре простежуються перехід від справжнього 

повзання на череві до поступового підняття тіла над субстратом 

і, нарешті, до локомоції з високо піднятим на кінцівках тілом. 

Мешканцям відкритих просторів властиве пересування 

швидкою риссю, причому деякі переходять до бігання на двох 

кінцівках. Як правило, у таких тварин голова і тулуб сплощені у 

дорзовентральній площині, а кінцівки добре розвинуті. 

Прикладом можуть бути справжні ящірки, гекони, агами, 

круглоголовки. Довгий хвіст у швидких бігунів виконує 

функцію балансира, а також руля для поворотів на бігу. Для 

плащеносної ящірки (Chlamydosaurus kingii) і шоломоносного 

василіска (Basiliscus basiliscus) притаманна здатність до бігання 

на задніх кінцівках. Довгі лапи дають можливість не тільки 

збільшити довжину кроків, але й високо підняти тіло, 

покращити маневрування. Василіски навіть здатні пробігати 

певну відстань поверхнею води, дуже швидко переставляючи 

широкі стопи. 

Наземні скельні плазуни пристосувалися до життя у скелях із 

майже вертикальними схилами. Це переважно напівпалі 

(Hemidactylus) та широкопалі гекони (Tarentola), нижній бік 

пальців яких вкритий пластинками із поперечними рядами 

щіточок із волосків довжиною 80–90 мкм загальною кількістю 

30–900 млн. 

Підняття тіла над субстратом використовують також 

пустельні види плазунів. Це має пристосувальне значення, 

оскільки не відбувається перегрів тіла при контакті з гарячим 

піском. Пересування сипучим піском також обумовлює певні 

риси спеціалізації. У пустельних форм (деяких геконів, 

круглоголовок Phrynocephalus) з боків пальців розвиваються 

особливі рогові гребінці («піщані лижі»), які збільшують 

поверхню пальців і допомагають утримуватися на поверхні, не 

в’язнучи у піску. В інших випадках утворюються перетинки між 

пальцями, подобні до плавальних. Пустельні ігуани роду 

Sauromalus з боків тіла під шкірою мають особливі лімфатичні 

міхури, де зберігається накопичена рідина. Шипохвости 

(Uromastyx) відкладають у товстому хвості жир, викорис-

товуючи у разі потреби метаболічну воду, яка утворюється при 
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його розщепленні. 

Різноманітна за складом група плазунів пристосована до 

пересування у густій рослинності. Зазвичай це виявляється у 

видовженні тіла, частковій або повній редукції кінцівок. 

Основним способом пересування є повзання. Прикладом таких 

адаптацій серед ящірок можуть бути веретільниця та 

жовтобрюх. 

У разі «змієподібного» пересування тулуб згинається і хвилі,  

які при цьому утворюються, пробігають вздовж тіла від голови 

до хвоста. Ділянка тіла, яка вигинається, орієнтована косо до 

напрямку руху, опора на субстрат створює штовхальну силу. В 

останній можна виділити дві складові – перпендикулярну і 

паралельну лінії руху. Перша складова гаситься опором 

поверхні, друга – штовхає тіло вперед. Таким чином, чим більше 

згинань створює тіло, тим більшою є сумарна рушійна сила. 

Тому активні змії характеризуються довгим і гнучким тілом. На 

сипучому субстраті у деяких видів (ефа, гримучник) виник 

інший спосіб пересування – бічний. Підтягуючи вперед задню 

частину тіла, тварина перекидає її, не торкаючись поверхні, а 

потім, спираючись на весь бік тіла, підтягує передню частину. 

Такий асиметричний тип пересування призводить до 

нерівномірного навантаження м’язів. Повзаючи по черзі то 

лівим, то правим боком, змія вирівнює навантаження.  

У пересуванні змій важливу роль відіграють розширені 

черевні щитки. Вони можуть створювати гладеньку поверхню, 

коли прилягають один до іншого. Під дією спеціальних м’язів їх 

нижній край може опускатися, формуючи опору. Маневруючи 

черевними щитками, тварина може створювати зчеплення з 

субстратом, або забезпечувати ковзання на різних ділянках тіла.  

Підземні, напівпідземні форми. Багато рептилій частину 

життя проводять під землею, закопуючись самі або 

використовуючи нори інших тварин. Черепахи риють нори 

двома парами кінцівок. У норах вони укриваються від спеки. 

Відкладання яєць також здійснюється у гніздові ями, які потім 

засипаються.  

Риючі представники лускатих мешкають переважно у 

тропіках. Серед ящірок це – амфісбени, різноманітні сцинки, 

деякі червоподібні представники родин Dibamidae та 

Anelytropsidae. Риючі форми серед змій представлені родинами 

Сліпуни (Typhlopidae), Стрункі сліпуни (Leptotyphlopidae), 
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Валикові (Aniliidae) та Шилохвості змії (Uropeltidae). У всіх 

представників виявляється конвергентна схожість у будові тіла: 

голова злита з тулубом; на голові крупні щитки; очі редуковані 

або приховані під шкірою; іноді відсутній зовнішній слуховий 

отвір; ротовий отвір малий; хвіст короткий. У амфісбен, на 

відміну від всіх інших ящірок, покриви формують рухомий 

шкірний мішок, здатний утворювати поперечні згортки та 

полегшувати просування у ґрунті.  

Закопування ящірок найчастіше відбувається за допомогою 

голови, якою тварина розсуває ґрунт. З боків сплощеного тіла 

круглоголовок є шкірясті оторочки з роговими лусками. 

Закопуючись, тварина швидкими бічними рухами розгрібає 

пісок, який засипає її зверху. Круглоголовка занурюється у 

ґрунт майже вертикально, в той час як більшість інших видів 

роблять це під певним кутом. Міжщелепний щиток риючих змій 

здатний висуватися вперед, працюючи як заступ.  

Серед представників ряду Лускаті є багато деревних форм. В 

основному вони є мешканцями тропічної зони. Втім деяких 

мешканців напівпустель, які ховаються від спеки у чагарниках, 

також можна віднести до цієї групи (наприклад, змія-стріла 

Psammophis lineolatus). Їх спільною рисою є видовжене тіло та 

чіпкий хвіст. У деяких ящірок сильно розвинуті пальці з 

довгими зігнутими кігтями, а хвіст не здатний до відкидання. Як 

правило, він може закручуватися навколо гілок і створювати 

додаткову точку опору.  

Найдосконаліші пристосування властиві хамелеонам. Вони 

мають довгі валькуваті ноги, які закінчуються пальцями з 

кігтями. Пальці розташовані двома групами, що протиставлені 

одна іншій, а також охоплені спільними шкірними мішками до 

останніх фаланг. Тобто, кисть і стопа перетворені у своєрідні 

клішні, зручні для охоплювання тонких гілок. Хвіст деяких 

видів здатний спірально закручуватися. 

У багатьох геконів, окремих ігуан та ящірок на пальцях лап 

утворилися спеціальні мікроскопічні структури, що дають змогу 

утримуватися і пересуватися вертикальними поверхнями. У 

гекона токі (Gekko gecko) розширені пальці знизу вкриті 

поперечними рядами зігнутих під кутом пластинок. Кожна 

пластинка закінчується щетинками з бахромою, яка несе 

численні присоски. Іноді такі утворення розміщуються на 

нижньому боці хвоста. 



210 

 

У зв’язку з деревним способом життя окремі види набули 

здатності до планерування. Так, у лопатохвостого гекона 

(Ptychozoon homalocephalum) з боків тіла і між пальцями є 

шкірна перетинка, що працює аналогічно парашуту. У летючих 

драконів роду Draco широкі шкірні складки з боків тіла 

підтримуються подовженими 5–7 парами ребер, які вільно 

закінчуються. У спокійному стані ребра і складка притиснуті до 

тулуба і майже непомітні. Перед польотом вони розправляються 

і набувають вигляду крил. Завдяки ним ящірка може пролітати 

до 30 м, змінюючи напрямок польоту як у вертикальній, так і 

горизонтальній площині. 

До водних і напівводних плазунів належать різні черепахи, всі 

крокодили, деякі ящірки і змії. Для чотириногих рептилій 

характерною є наявність перетинок між пальцями або 

перетворення кінцівок у ласти. Сплощений хвіст рептилій часто 

використовується як головний пропульсивний орган. Лапи 

зазвичай використовуються як рулі управління і, коли тварина 

пливе швидко, вони притискаються до тіла. Проте черепахи 

плавають за допомогою рухів кінцівок. Більшість прісноводних 

черепах мають розвинену плавальну перетинку і кігті. Більш 

пристосовані до водного способу життя м'якотілі черепахи 

(Trionychoidea), у яких передні кінцівки мають форму ласт з 

великими перетинками, а на задніх залишилося тільки три кігтя. 

Морські черепахи найбільш пристосовані до пересування у 

товщі води. Тіло їх має обтічну форму, п'ятипалі кінцівки 

перетворилися на ласти, пальці пов'язані по всій довжині 

шкірою, кількість кігтів скорочена до 1–2 на кожній кінцівці, 

іноді у дорослих особин вони взагалі відсутні. Передні ласти 

морських черепах довгі і є головним рушійним органом. Вони 

використовуються не почергово, а одночасно, задні кінцівки 

служать кермом управління. Ці тварини не можуть втягувати 

голову всередину панцира. 

У водних черепах панцир сплощений та має обтічну форму. 

Ще одна розповсюджена риса – редукція рогового і кісткового 

панцира. Наприклад, у м’якотілих черепах у кістковому панцирі 

є великі хрящові ділянки, а у шкірястих черепах кістковий 

панцир складається з окремих, з’єднаних між собою кісточок. 

Зовні панцир вкритий голою шкірою. У деяких видів очі та 

ніздрі піднесені уверх, а у м’якотілих черепах навіть утворився 

маленький рухливий хоботок. 
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Крокодилам властивий зжатий з боків, високий хвіст, 

перетинки між пальцями задніх кінцівок, сплощена голова. 

Зовнішні ніздрі знаходяться на кінці рила, очі піднесені і 

розташовані зверху голови. Слухові отвори замикаються 

клапанами, що захищають барабанні перетинки від механічних 

ушкоджень під час занурення у воду. 

Риси досконалої адаптації демонструють представники 

підродини Морські змії (Hydrophiinae). Тулуб у них попереду 

валькуватий, у задній частині сплощений і переходить у 

широкий зжатий з боків хвіст. Великі рогові щитки редуковані, 

тіло вкрите дрібними лусками. Ніздрі зміщені на верхній бік 

морди та перекриваються спеціальними клапанами, які 

захищають носову порожнину від води під час пірнання. Ротова 

порожнина утворює випинання, які вистелені слизовим 

епітелієм, збагаченим на капіляри. Цей додатковий орган 

дихання дає змогу засвоювати кисень безпосередньо з води.  

Біологічні цикли та активність. Зміна періоду активності 

та спокою у різні часи доби і пори року у плазунів має дещо 

інший характер, ніж у земноводних. Циклічність проявів 

життєдіяльності плазунів є біологічним пристосуванням до 

переживання несприятливих умов і нестачі доступного корму. З 

умовами вологості вони, як правило, не пов’язані. 

Добова циклічність пов’язана з температурою. Плазуни 

активні при температурах, які перебувають у межах оптимуму, 

різного для кожного виду. Оскільки плазуни – теплолюбні 

тварини, більшість їх на півдні помірних широт активні в денні 

години з перервою у сонячні дні в обідні години, деякі види – 

сутінкові, а гекони – нічні. На півночі помірних широт тварини 

активні лише удень з 11–12 до 18-ї години. У тропічних 

пустелях плазуни переважно активні у нічний період. В інші 

періоди доби вони перебувають у сховищах (норах, 

занурюються у ґрунт, тримаються у тіні). У різні сезони року 

добова активність може змінюватися. У весняний та осінній 

періоди рептилії найчастіше активні в середині дня, у середині 

літа – у ранкові та вечірні години. Ці закономірності характерні 

переважно для ящірок. У змій залежність від температури 

довкілля є значно меншою. Споживаючи кормові об’єкти 

значного розміру (до 2/3–3/4 своєї маси тіла) та повільно їх 

перетравлюючи, змії можуть бути неактивними протягом 5–8 

діб. Голодні змії виповзають зі своїх сховищ навіть при 
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температурах, які виходять за межі оптимальних (особливо при 

низьких температурах). 

У плазунів тропічних широт відсутня регулярна зміни 

періодів активності та спокою. Вона слабко проявляється й у 

субтропіках. Лише у помірних широтах сезонна циклічність 

виявляється чітко: плазуни впадають у зимову сплячку. 

Тривалість активного періоду змінюється залежно від 

температурних умов. Ящірка живородна (Zootoca vivipara) у 

Південній Європі активна протягом 9 місяців, у середній смузі 

Європи – 5–6 місяців, а на півночі – 3–4 місяці. Гадюка звичайна 

(Vipera berus) раніше за всіх інших плазунів виходить із зимових 

сховищ навесні та пізніше за всіх відбуває на зимівлю. У 

Середній Азії у зв’язку з теплими зимами та частими відлигами 

ящурки, круглоголовки, гюрза, ефа, щитомордник регулярно 

з’являються на поверхні та гріються під сонцем. 

Сховища, де зимують плазуни, є дуже різноманітними. Це 

нори ссавців, природні щілини та пустоти ґрунту, порожнини, 

які утворюються під деревиною, купи гною, підвали, печери. 

Болотна черепаха зимує на дні водойм. 

Більшість рептилій зимують поодиноко або невеликими 

групами (2–3 особини). Проте деякі види, особливо змії (вужі, 

гадюки, щитомордники), збираються у кубла по декілька сотень 

і навіть тисяч особин. Зимівля великими скупченнями дозволяє 

раціональніше зберігати тепло тіла. До періоду зимівлі у 

плазунів накопичуються запаси поживних речовин, а у період 

зимівлі їх метаболізм різко знижується. У деяких плазунів 

спостерігається літня сплячка. Проте вона обумовлена не 

температурою і вологою, а зникненням кормових об’єктів (або 

висиханням рослин у посушливі періоди). Так, степові черепахи 

(Testudo horsfieldi) з кінця травня або з початку червня (під час 

висихання соковитих рослин, якими вони живляться) риють 

нори та ціпеніють. 

Тривалість життя плазунів є значною. У неволі слонова 

черепаха доживала до 150 років, болотна – до 120, степова – до 

100; варани живуть 60–70 років; змії – до 30, ящірки – 2–6 років. 

Весь теплий період року плазуни активно живляться, 

накопичують жир. З настанням похолодання впадають у стан 

зимового заціпеніння.  

Плазунам властиві сезонні міграції, здебільшого на незначні 

відстані. Так, гадюки від місць зимівлі, які вони 
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використовують з року врік, розповзаються на 1,5–2,5 км. Лише 

морські черепахи здійснюють далекі міграції на місця 

відкладання яєць. Зелена черепаха (Chelonia mydas) пропливає 

при цьому до 2 тис. кілометрів. 

Поведінкові особливості. Ускладнення головного мозку 

плазунів є основою для розвитку складніших і різноманітніших 

поведінкових стереотипів, ніж в амфібій. Разом з тим, як і в 

інших пойкілотермів, поведінкові акти рептилій залежать від 

навколишньої температури, під впливом якої тварини 

перебудовують свою поведінку (поведінкова терморегуляція). 

Саме залежність від джерел тепла визначає характер добової 

активності більшості рептилій у різних кліматичних зонах. 

Змінюючи форму і положення тіла відносно потоку сонячних 

променів, рептилії здатні підтримувати свою температуру у 

вузьких рамках оптимуму. Так, високогірні форми (наприклад, 

поліхруси (Polychrus), сплощуючи тіло і розташовуючись на 

поверхні каменів, на які сонячні промені падають під прямим 

кутом, підтримують свою температуру на рівні близько 30 °С 

при температурі повітря близько 0 °С. Пустельні форми 

(особливо змії), які живуть в умовах високих температур на 

ґрунті, регулюють свою температуру, зариваючись у пісок і 

виставляючи на поверхню невеликі ділянки тіла. У нічний час 

тварини використовують нагріті за день поверхні. Саме тому 

змії ночами часто скупчуються на теплому асфальті автодоріг і 

гинуть під колесами машин. 

Найчастіше для підтримання температури тіла на 

оптимальному рівні рептилії чергують періоди перебування на 

сонці та у тіні. Необхідність підтримання оптимальної 

температури тіла змушує рептилій постійно чергувати будь-які 

форми рухової активності (кормодобувну, захисну, шлюбну) з 

періодами прогрівання (баскінгу), що залежить від сезону, часу 

доби або погодних умов. 

У шлюбний сезон рептилії демонструють складні стереотипи 

ритуалізованої поведінки. У видів, шлюбний ритуал яких 

ґрунтується переважно на візуальних стимулах, у розпізнанні 

особин свого виду важливу роль відіграють спеціальна поза, 

демонстрація особливостей забарвлення, сигнальні рухи 

контрастно забарвленого хвоста або струшування головою зі 

специфічною частотою. 

Широко представлені різні варіанти демонстраційної 
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поведінки, що супроводжує шлюбне суперництво і підтримує 

певну територіальну структуру. Суперництво часто має 

безкровний характер, переможцями виявляються найбільш 

витривалі самці. Такі поєдинки характерні для черепах і змій (у 

відомих танцях змій завжди беруть участь лише самці). Проте у 

крокодилів, крупних варанів, а також багатьох ігуан та інших 

ящірок сутички між самцями можуть супроводжуватися 

нанесенням травм. 

Приклади охорони рептиліями своїх кладок або дитинчат 

порівняно рідкісні. У деяких сцинків самки тримаються поблизу 

гнізда, відганяючи дрібних хижаків. Самка американського 

алігатора (Alligator mississippiensis) охороняє гніздо упродовж 

періоду інкубації яєць, а після вилуплення дитинчат  забирає їх 

в пащу і відносить до найближчої водойми або до спеціально 

виритих канавок (крокодилових ям), які також охороняє.  

Захист індивідуальної ділянки може здійснюватися 

патрулюванням, запаховим маркуванням (змії, ящірки), 

демонстраціями (розправлення горлової складки у деревних 

ігуан, бічних складок у летючих драконів) або голосовими 

сигналами (крокодили і гекони). Пози загрози супроводжуються 

візуальним збільшенням розмірів тіла через розправлення 

складок, гучним шипінням (змії і хамелеони), зміною 

забарвлення (агами), стрибками у бік суперника (кругло-

головки). Добре відомі пози загрози кобр, що піднімають 

вертикально голову і розправляють шийний капюшон, а також 

попереджувальна поведінка гримучих змій, які стрекотять у разі 

небезпеки погримком. 

Більшість змій під час нападу ворога згортаються щільною 

петлею і підставляють супротивнику бік передньої частини тіла, 

позаду якого знаходиться спрямована до ворога голова. Вужі 

Natrix зазвичай ховають голову під кільця свого тіла і 

захищаються, виділяючи рідини з неприємним запахом. У 

черепах основний спосіб захисту обумовлений використанням 

панцира. Якщо альдабрську гігантську черепаху (Aldabrachelys 

gigantea) інша тварина хапає за кінцівку, вона намагається її 

втягнути під карапакс і повертається до ворога так, щоб нанести 

йому пошкодження. Деякі черепахи, наприклад далекосхідні 

(Pelodiscus), дуже боляче кусаються. Більшість сухопутних 

черепах, будучи потривоженими, видають гучне шипіння.  

У лускатих розвинені різні способи захисту: захисне 
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забарвлення, мімікрія, загрозлива поза, аутотомія, хімічні 

засоби захисту. Деякі неотруйні змії із вужевих, що відносяться 

до родів Natrix і Macropisthodon, мають залози, що виділяють 

секрет на шкіру спини. Вважають, що початковою їх функцією 

був захист шкіри, як це спостерігається в амфібій. 

Колючі рогаті ящірки (Phrynosoma) здатні розбризкувати 

краплі крові з очей на відстань більше метра. Ця рідина має 

подразнювальний вплив на слизові оболонки насамперед очей 

противника. Кров викидається за допомогою миттєвого розриву 

капілярів. 

Деякі австралійські гекони здатні виділяти клейку і пахучу 

речовину з м'яких шипоподібних горбків на хвості або просто зі 

шкіри, яка його вкриває. Ця речовина виділяється з підшкірних 

лімфатичних судин і на поверхні вона з'являється через розриви 

епідермісу. В інших випадках хвіст повертається у напрямку 

ворога і струмінь рідини викидається та з великою точністю 

потрапляє у ціль. Схожим чином за допомогою неприємних 

виділень з хвоста захищаються нільські варани (Varanus 

niloticus). Водяний щитомордник (Agkistrodon piscivorus) може 

викидати слизову анальну секрецію на відстань до одного метра, 

розмахуючи хвостом. 

Вважають, що анальні залози змій, крім захисної функції, 

виконують також інші. У ряду видів, наприклад звичайної 

гадюки, секреція майже без запаху, залози краще розвинені у 

самок, а їх розміри сезонно змінюються, відповідно до циклів 

розмноження. Так, самці знаходять самок по запаху, 

залишеному на субстраті самкою. 

Гатерії, ящірки (особливо гекони) і лише деякі змії здатні до 

аутотомії. Проте це явище відсутнє у багатьох інших лускатих, 

а їх хвіст постійно використовується для інших задач: захисту – 

у варанів, хапання – у хамелеонів. Аутотомія відбувається тоді, 

коли деяка частина хвоста захоплена або притиснута. У цей 

момент відбувається сильне скорочення хвостових м'язів, які 

від’єднують хвіст у вільному від затиснення місці. Перелякані 

ящірки відкидають хвіст ще до того, як його захопить хижак. 

Розрив відбувається зазвичай у конкретних місцях у 

вертикальній площині. Як правило, віна проходить через тіло 

хребців, а не між ними. У більшості ящірок хвіст може 

відламуватися у будь-якому хвостовому хребці, крім 

найперших, розташованих біля основи хвоста, саме поблизу 



216 

 

клоаки, де знаходяться геміпеніси самців, пошкодження яких 

явно небажано для виду. 

Розрив пов'язаний із розташуванням хвостових лусок. У 

Lacertidae хвостові лусочки розташовані так, що кожен сегмент 

утворений двома поперечними рядами. У живородної ящірки ці 

ряди не однорідні – за короткими лусочками розміщуються 

довші. При нормальній аутотомії розрив відбувається позаду 

одного із довгих рядів, але можливий і за більш коротким рядом 

лусок. Місця розривів пов'язані з певним рівнем ембріональної 

сегментації хвоста. Кожен рівень відокремлює сусідні м'язові і 

жирові сегменти, а хребці в ембріонів розташовані між двома 

сусідніми м'язовими сегментами, чим і пояснюється розрив 

хвоста через середину тіла хребця. 

У деяких ящірок, наприклад, у представників гоноцефалів 

(Gonocephalus) хвіст розламується між сусідніми хребцями. У 

ящірок, які відкидають хвости, луска зазвичай розташована 

поперечними рядами, а у тих, хто не відкидають – косими 

рядами. Деякі сцинки і гекони, наприклад, Geckolepis з 

Мадагаскару або Teratoscincus із Середньої Азії, у разі 

захоплення хижаком, здатні відкидати великі ділянки шкіри. У 

подальшому такі оголені ділянки швидко зарубцьовуються.  

Живлення. Серед сучасних рептилій лише невелика 

кількість видів живляться рослинною їжею, проте немає 

жодного виду, який був би виключно рослиноїдним (таки 

приклади є серед вимерлих травоїдних динозаврів). Більшість 

видів споживає тваринну їжу, а черепахи, які перейшли на 

рослинну дієту, можуть у разі нагоди поїдати тварин. Ящірки, 

які живляться рослинами, мають будову зубів, яка свідчить, що 

відносно нещодавно вони могли добувати тварин. 

Найбільш рослиноїдними рептиліями можна вважати 

сухопутних черепах. У їх раціоні переважають трави, листя 

дерев і чагарників, кактуси, гриби та ягоди, лишайники. Проте 

серед них є види, які тільки з віком переходять на рослинну їжу. 

Морські черепахи часто бувають всеїдними, в їх раціоні рівною 

мірою можуть бути представленими водорості і тварини Серед 

них є вегетаріанці, наприклад, зелена черепаха, що живиться 

водоростями, а довгоголова морська черепаха (Caretta caretta) 

серед них є найбільш хижою. 

Черепахи, що мешкають у прісних водоймах, менше поїдають 

рослинного корму, хоча і серед них є види, у яких він може 
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переважати. До таких видів відноситься поширена у Закавказзі і 

на півдні Туркменії каспійська черепаха (Mauremys caspica). 

У раціоні ящірок переважають тваринні корми, більшість 

видів ніколи не споживають рослинну їжу. Лише морська ігуана 

(Amblyrhynchus cristatus) надає перевагу переважають 

водоростям, хоча вона поїдає молодих ящірок та інших дрібних 

тварин 

Соковиті частини рослин складають важливу частку в раціоні 

інших ігуан, наприклад звичайної ігуани (Iguana iguana), 

галапагоських конолофів (Conolophus) і пустельної ігуан 

(Dipsosaurus dorsalis). Досить велике місце займають вологі 

плоди і квітки в їжі агам; зрідка їх поїдають вухата 

(Phrynocephalus mystaceus) і такирна (P. helioscopus) кругло-

головки і довгоногий сцинк (Eumeces schneideri). 

Виключно плотоїдною групою можна вважати змій, хоча і 

серед них є види, які у разі нагоді заковтують помідори і різні 

фрукти. Можливо, вони це роблять для поповнення вологи в 

організмі. 

Серед зоофагів переважають ентомофаги, які переважно 

живляться різними комахами та дрібними безхребетними 

(черви, молюски). До них відносяться ящурки, ящірки, агами, 

гекони, веретільниці, жовтопузики, дрібні або молоді змії. 

Середнього розміру змії (гадюки, полози) живляться переважно 

гризунами. Вужі полюють на жаб і рибу. Великого розміру 

плазуни (крокодили, пітони, удави, гігантські варани) – типові 

хижаки, які живляться великою здобиччю (птахами, ссавцями, 

плазунами). Морські (логерхеди, біси, рідлеї) та деякі види 

прісноводних черепах живляться різними гідробіонтами – 

рибами, молюсками, ракоподібними. 

Деякі види ящірок є вираженими стенофагами, наприклад 

молох (Moloch horridus) з родини Агамових живиться виключно 

мурахами. У той же час варан сірий, або пустельний (Varanus 

griseus) здатний поїдати різних тварин – павукоподібних, комах, 

жаб, ящірок, змій, черепах, птахів і ссавців. 

Їжа змій складається із тваринних кормів і тільки зрідка деякі 

види можуть заковтувати соковиті овочі або фрукти. Виявлено, 

що зміям найчастіше притаманне поїдання будь-яких 

представників двох груп тварин, значно рідше спостерігається 

вузька спеціалізація або еврифагія. Деякі дрібні  змії, наприклад, 

сліпуни (Typhlopidae) живляться безхребетними. В їжі сліпуна 
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звичайного (Typhlops vermicularis) у Грузії знайдені 

багатоніжки, цвіркуни, мурахи та їх личинки. Тропічні 

представники цієї родини живляться червами, слимаками, 

термітами та іншими безхребетними. 

Один з видів товстоголових змій (Dipsas) живиться майже 

виключно слимаками, витягуючи їх за допомогою подовженої 

нижньої щелепи. Один із полозів, які населяють печери Африки, 

споживає виключно кажанів. У нього редуковані очі, а покриви 

тіла майже позбавлені пігментації. Кажанів поїдає також носата 

батігоподібна змія (Ahaetulla nasuta). 

Яйцева змія африканська (Dasypeltis scabra) живиться 

виключно пташиними яйцями. У них відбулася редукція зубів. 

Нижні відростки шийних хребців проходять через стінки 

всередину стравоходу, утворюючи апарат для розрізання 

шкаралупи пташиних яєць. При сильному скороченні м'язів 

шкаралупа розчавлюється і викидається назад через рот, а вміст 

яєць змія проковтує. Морські змії живляться переважно рибою. 

Багато видів змій є заурофагами – поїдають переважно ящірок. 

В їжі деяких змій (королівська кобра (Ophiophagus hannah), а 

також крайти (Bungarus) велику роль відіграють інші змії. Їжею 

крупних тропічних удавів можуть бути парнокопитні, хижі, 

різні примати (лангури, макаки). Змії надають перевагу щойно 

вбитим жертвам і навіть живим, проте деякі види іноді охоче 

заковтують падаль. 

Гатерія живиться комахами, павуками, дощовими черв'яками 

і молюсками. У неволі поїдає борошняних черв'яків, жаб, 

ящірок, мишей і навіть шматки м'яса. Крокодили живляться 

виключно тваринною їжею. При цьому вони поїдають не тільки 

убитих тварин, а й будь-яку падаль, яку можуть знайти. Вони 

також ловлять комах, крабів, молюсків, жаб, риб, плазунів, 

птахів і ссавців. 

Кормові об'єкти рептилій можуть змінюватися у різних 

біотопах, розташованих один від іншого як на значній, так і на 

близькій відстані. Змінюється не лише склад видів жертв, які 

відносяться до певних рядів, але й самі ряди і навіть класи 

тварин у складі раціону. Навіть відстань у десяток кілометрів 

може впливати на видовий склад кормової бази. 

Відомо, що сезонна зміна кормів найбільш виражена в 

ящірок. Так, загальна закономірність майже для всіх ящірок 

Середньої Азії полягає у переважанні у весняний період жуків, 
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у середині літа – перетинчастокрилих. Восени кількість 

перетинчастокрилих у раціоні знижується за рахунок поїдання 

представників інших видів комах. Основною причиною 

відмінностей сезонного складу раціону є якісні та кількісні 

зміни видової представленості у біоценозі. У пустельних 

біотопах Середньої Азії спостерігається інша ситуація. 

Найрізноманітніший склад кормів у ящірок виявлений навесні 

та восени, а одноманітний раціон – у середині літа. Це пов'язане 

з особливостями клімату і депресією чисельності комах 

упродовж спекотного літа. 

Сезонні зміни кормів рептилій у першу чергу обумовлені 

наявністю і щільністю їжі у біоценозах. Крім того, вони можуть 

визначатися доступністю кормових компонентів. Наприклад, це 

виявлено у водяних вужів (Natrix tessellata), які весною і восени 

в основному полюють на амфібій на суходолі і не спускаються 

в воду. В їжі молодих особин еф (Echis) скорпіони переважають 

восени, а багатоніжки – навесні. Це можна пояснити тільки 

більшою активністю багатоніжок у весняний період, коли вони 

частіше стикаються зі зміями, тоді як скорпіони у цей час в 

основному знаходяться у сховищах. 

Існує вікова зміна кормів. Так, сухопутні черепахи у перші 

роки життя живляться переважно безхребетними, проте з віком 

стають все більш рослиноїдними. Для багатьох ящірок 

характерне змішане живлення, причому у дорослому стані деякі 

з них (великі сцинки, ігуани, агами) можуть споживати майже 

виключно рослинність. Ще більш виражені вікова заміна кормів 

у крокодилів. Молоді особини майже всіх видів споживають 

комах, а дорослі і крупні індивіди можуть споживати таких 

великих хребетних, як копитні. 

Вважають, що загальною закономірністю живлення ящірок 

Палеарктики є переважання дрібних об'єктів у раціоні молодих 

тварин і наявність великої кількості мурах, яких дорослі 

поїдають значно рідше. Також видовий склад кормів у молодих 

ящірок є у 2-3 рази біднішим, ніж у дорослих. 

Статеві особливості живлення відомі в основному для ящірок 

і змій, в інших групах практично не досліджені.  В Азії у період 

розмноження у шлунках самців ящірок зазвичай жуків в два рази 

більше, ніж у самок. Це можна пояснити тим, що наповнені 

яйцями яйцепроводи заважають самкам заковтувати крупну і 

грубу їжу. Тому вони поїдають комах з тонким і ніжним 
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хітиновим покривом. У Середній Азії інтенсивність живлення 

самок змій у період вагітності знижується, що характерно для 

змій взагалі. Самки водяного вужа поїдають земноводних 

значно частіше, ніж самці, особливо після відкладання яєць. У 

цей період самки бувають виснажені і задовольняються 

найдоступнішою здобиччю. 

Питання про вибірковість живлення є дискусійним. 

Найчастіше склад кормів рептилій визначається наявністю і 

доступністю кормових об'єктів у даній місцевості. 

Опосередковано трофічна вибірковість підтверджується 

наявністю відмінностей у раціонах самців, самок і молодих 

особин. Самці водяного вужа в кінці літа і початку осені 

поїдають виключно рибу, в той час як самки в цей період (після 

відкладання яєць) менш розбірливі і часто заковтують жаб. 

Самці багатьох ящірок значно рідше поїдають мурах, ніж менш 

спритні самки і молоді. 

Явище канібалізму серед рептилій найбільше поширене у 

крокодилів. Ймовірно, саме з цієї причини молоді з певного 

моменту живуть окремо від дорослих, ховаючись у рослинності 

на мілководді. Зрідка канібалізм спостерігається у деяких змій 

(гадюка звичайна, гюрза, звичайний щитомордник) і ящірок 

(токі, вухата круглоголовка, сірий варан). 

Способи пошуку і добування їжі відрізняються. Ящірки і 

деякі змії відшукують кормові об’єкти у процесі частих 

пересувань («бродяжництва»). Ловлять здобич як на поверхні, 

так і під землею. Наприклад, сітчаста ящурка (Eremias 

grammica) у пустелях Середньої Азії викопує з піску комах з 

глибини до 10 см. Сцинки, що риються у піску на глибині 

кількох сантиметрів, легко виявляють свої кормові об’єкти, які 

знаходяться на поверхні, і начебто виринають з піску, щоб їх 

схопити. Деякі змії (удави та ін.), крокодили і водні черепахи 

часто підкараулюють здобич і кидаються на неї. 

Підкараулюють, сидячі на гілках, свою здобич і хамелеони.  

Є багато видів змій, які використовують різні стратегії 

добування їжі. Наприклад, водяні вужі активно розшукують їжу 

на дні водойм під камінням, а на перекатах підстерігають 

пропливаючих повз них риб. При цьому вуж часто 

промахується. Зазвичай йому вдається зловити рибу після 7–10 

невдалих кидків. 

У деяких плазунів, які підстерігають свою здобич, з'явилися 
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спеціальні пристосування, які служать приманкою для жертви. 

Наприклад, грифова черепаха (Macroclemys temminckii) має на 

задньому кінчику язика роздвоєний червоподібний придаток. 

Він розділений на передню і задню гілки, які набувають 

рожевого кольору внаслідок наповнення поверхневих судин 

кров'ю. Дрібну рибу приваблює така приманка, вони прямують 

до розкритих щелеп черепахи, яка відразу їх заковтує. Якщо ж 

на приманку реагує крупна риба, черепаха її затискує щелепами, 

а потім поїдає, розриваючи на шматки. 

У Південній Африці поширені пташині змії (Thelotornis), які 

використовують язик для приваблювання птахів і ящірок. Їх 

язик має помаранчеве або червоне забарвлення і білий кінчик. 

Його рухи імітують рухи комахи. Аналогічно допомогою язика 

добувають жаб водяний і звичайний вужі. Жаба сама стрибає до 

нерухомої змії, у якої ворушиться лише язик. Деякі гримучі змії 

і різні ямкоголові гадюки (Crotalinae) також використовують 

своєрідну приманку. Задня частина хвоста у них забарвлена у 

жовтий колір, а його кінчик – темний. Коли він ворушиться, стає 

схожим на черва з чорною головою. Птах, побачивши рухливий 

хвіст, не помічає нерухому змію і, кинувшись за здобиччю, сам 

стає жертвою. 

Майже усі рептилії ковтають їжу цілком, не розриваючи її на 

частки і не піддаючи подрібненню у ротовій порожнині. 

Черепахи і крокодили можуть відділяти шматки їжі. Вторинне 

кісткове піднебіння крокодилів дає змогу утримувати їжу у роті 

без перешкоди для дихання. Більшість представників 

пожирають здобич без попереднього умертвіння. Отруйні змії 

та удави ковтають вже мертву здобич. Зазвичай змії у процесі 

заковтування жертви начебто заповзають на неї. Більшість 

плазунів захоплюють їжу щелепами, хоча у деяких 

представників у відловлюванні здобичі бере участь і язик. 

Хамелеони здатні викидати язик на відстань, яка майже 

дорівнює довжині тіла. У варанів, деяких інших ящірок і змій 

роздвоєний язик слугує лише органом дотику і нюхової 

орієнтації. Захоплення здобичі зазвичай здійснюється швидким 

рухом голови (у отруйних змій швидкість кидка близько 2,4 

м/с), у разі підводного полювання (у тому числі у черепах) 

захоплення супроводжується всмоктувальною дією глотки. 

Розмноження і процеси, які з ним пов’язані. Розмноження 

плазунів суттєво відрізняється від репродукції амфібій і 
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характеризується низкою пристосувань до наземності. 

Запліднення завжди внутрішнє, самці мають копулятивні органи 

(крім гатерії). Розвиток відбувається поза водою і без 

перетворення, тобто, на відміну від амфібій, личинкова стадія 

відсутня. Через збагачення жовтком, рептилії мають великі 

(порівняно із земноводними) яйця. У зв’язку з відкладанням 

яєць на суходолі з’явилися пристосування, що захищають їх від 

висихання, механічного пошкодження і забезпечують 

можливість газообміну, постачання види і виведення назовні 

(хоча б частково) продуктів розпаду. 

Ембріональний розвиток плазунів супроводжується 

формуванням двох типів оболонок: яйцевих і зародкових. 

Яйцеві оболонки формуються під час проходження яйця 

яйцепроводом після того, як відбулося запліднення. Яйця мають 

щільну волокнисту оболонку, яка запобігає висиханню, 

розтіканню, механічному пошкодженню і потраплянню 

бактерій; шкаралупова оболонка утворюється у результаті 

просякнення волокнистої оболонки солями кальцію. В яйцях 

черепах і крокодилів, крім того наявна білкова оболонка 

(подібна до білка пташиного яйця), яка є основним джерелом 

води для зародка. В інших плазунів необхідна для нормального 

розвитку ембріона вода звільняється у результаті окислення 

жиру (метаболічна вода); часткова вода надходить ззовні через 

оболонки. Волокниста, шкаралупова і білкова оболонки 

продукуються відповідними ділянками яйцепроводу.   

Яйця черепах і крокодилів крім жовтка містять значну 

кількість білка, який є резервуаром води і біогенів. У крокодилів 

біля одного полюсу яйця наявний повітряний простір. Яйця 

інших рептилій його не мають. Жовток яйця складається 

головним чином з жиру і комбінованого протеїну. Цей матеріал 

утворюється в печінці самки і потрапляє в її яєчники із крові. В 

інших видів джерелом утворення жовтка є жирові тіла. Вони 

краще розвинені у рептилій, що живуть у помірних широтах, 

причому у самок бувають більшими, ніж у самців. Жирові тіла 

виконують спеціальну функцію, пов'язану з утворенням жовтка. 

Вони забезпечують початок процесів розмноження до того, як 

ящірка зможе знайти багату кормові ресурси. В інших рептилій, 

наприклад у звичайної гадюки, жирові тіла не беруть участі в 

утворенні білка і використовуються тільки під час голодування 

або вагітності. 
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У ході розвитку ембріона за рахунок перетворень зародкових 

листків формуються амніон, сероза і алантоїс (їх називають 

зародковими оболонками). На ранніх стадіях розвитку зародок 

занурюється у жовток. У результаті розростання ектодерми 

виникають амніотичні складки. Вони ростуть назустріч одна 

іншій і з часом замикають зародок. Таким чином амніон являє 

собою суцільний замкнений мішок із рідиною, всередині якого 

знаходиться зародок. Роль амніона полягає ще у тому, що він 

запобігає зіткненню зародка з твердими яйцевими оболонками.  

Первинним пристосуванням для дихання зародка слугує 

густа сітка кровоносних судин, що обплітає жовток, формуючи 

жовткове коло кровообігу. У подальшому воно поступово 

заміщується новим утворенням – сіткою судин, що 

розвиваються в алантоїсі. Останній виникає як мішкоподібний 

виріст стінки зародкової кишки. У процесі розвитку він набуває 

вигляд великого міхура, який залягає між жовтковим мішком і 

серозою, третьою зародковою оболонкою. До закінчення 

розвитку алантоїс повністю оточує тіло зародка і жовтковий 

мішок. Алантоїс одночасно є органом дихання і зародковим 

сечовим міхуром. При цьому він не тільки пасивно приймає 

сечу, але й вилучає з неї надлишкову воду, яка через сітку судин 

повертається у тіло зародка. Частина продуктів обміну зародка 

виводиться назовні у газоподібному стані, наприклад СО2, 

оскільки основним енергетичним запасом в яйці рептилій є жир, 

що окислюється до води і СО2. 

Після запліднення яйця ембріон починає живитись жовтком, 

а у разі живородіння частина поживних речовин надходить з 

кров'ю з організму матері, особливо на пізніх стадіях розвитку. 

Найбільша частина жовтка використовується безпосередньо під 

час ембріонального розвитку. Жовтковий мішок або його 

залишки при появі новонародженої тварини відкидаються або 

втягуються у черевну порожнину, залежно від видової 

приналежності представника. Наприклад, у тілі 

новонароджених мідноголових мокасинових змій (Agkistrodon 

contortrix) жовтка буває від 14 до 29 % від загальної маси змії, 

але протягом двох тижнів це співвідношення змінюється. У 

нільського крокодила сліди жовтка були виявлені через шість 

місяців після вилуплення. Такий жовток може утворювати 

важливий запас поживних речовин на початку 

постембріонального періоду. 
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Разом з білком і ліпідами, жовток містить кальцій, фосфор та 

інші речовини, що використовуються на пізніх стадіях 

ембріонального розвитку для скостеніння скелета. У цьому 

випадку також використовується кальцій із шкаралупи яйця. 

Інша ситуація характерна для лускатих. У них жовток настільки 

багатий на кальцій, що його надлишки можуть відкладатися в 

ендолімфатичних вузлах ембріона. У даних рептилій жовток є 

єдиним джерелом надходження кальцію. 

Період ембріонального розвитку у різних видів неоднаковий. 

У більшості видів, як яйцекладних, так і живородних, він триває 

від 6 до 12 тижнів (звичайний вуж, нільський крокодил, зелена 

черепаха). Великою мірою у яйцекладних і живородних 

рептилій період інкубації або вагітності залежить від 

температури навколишнього середовища. Наприклад, 

підвищення температури на 1 °С прискорює розвиток ембріонів 

у живородної змії Thamnophis sirtalis на 4 доби. Припускають, 

що під час особливо холодного сезону або після осіннього 

парування ембріон не розвивається і залишається живим у тілі 

зимуючої матері до наступного сезону. У цьому випадку 

зберігається ембріон, а не сперма. Така перезимівля ембріонів 

зустрічається у британських рептилій, але виявлена також у 

північноамериканських черепах і є нормальною для гатерії. Ця 

тварина несе регулярно яйця з жовтня до грудня, а молоді 

вилуплюються через 13–14 місяців. 

Більшість рептилій розмножуються, відкладаючи яйця в ямку 

у землі у порівняно вологих місцях, що добре обігріваються 

сонцем. Існують види, які відкладають яйця у купи рослинного 

сміття, у гнилі пні. Американські крокодили виривають у 

болотистому ґрунті ямку і засипають яйця залишками рослин, 

що гниють. Морські черепахи викопують ями у піску, а потім 

засипають кладку. Відклавши яйця, самки найчастіше 

залишають їх. Проте деякі крокодили лишаються поблизу гнізда 

і охороняють яйця. Самки пітонів обвиваються навколо яєць 

своїм тілом, забезпечуючи таким чином не тільки їх збереження, 

але й відносно постійну температуру (у такому гнізді вона на 2–

4 °С перебільшує температуру зовнішнього середовища). 

Яйця плазунів великі і вкриті міцними оболонками, які, по-

перше, зберігають форму яйця, і не дають розтікатися його 

вмісту (у воді необхідності у цьому немає), а по-друге, – 

захищають яйце від висихання та інших шкідливих впливів. 



225 

 

Зовнішні оболонки яєць бувають двох типів: м’які шкірясті із 

волокнистої тканини та тверді вапнисті. Перші характерні для 

ящірок і змій, другі – для крокодилів і черепах. Винятком серед 

ящірок є гекони, у яких оболонки яєць тверді, але твердіють 

вони лише на повітрі, через деякий час після відкладання яєць. 

Подібне явище спостерігається також у гатерії. 

Шкаралупа яєць крокодилів та черепах зовсім непроникна 

для вологи і потрібна для розвитку зародка вода мобілізується 

всередині самого яйця. В яйця зі шкірястою оболонкою волога 

може надходити із середовища. Внаслідок цього яйця зі 

шкірястою оболонкою у процесі розвитку зародка помітно 

збільшуються. На відміну від яєць з твердою шкаралупою вони 

не мають білка, який почасти є джерелом води всередині яйця. 

Характерно, що яйця із м’якими оболонками обов’язково 

відкладаються у місцях з необхідним мінімумом вологості: в 

ямках у ґрунті, які потім засипаються, в прілому листі, у 

трухлявині дупел дерев.  

Форма яєць найчастіше овальна з однаково закругленими 

обома кінцями, іноді може бути також кулястою або 

веретеноподібною. Особливою різноманітністю форм 

відзначаються яйця тропічних ящірок. У багатьох видів геконів 

оболонки яєць під час відкладання клейкі, завдяки чому яйця 

міцно прикріплюються до субстрату (наприклад, до кори дерев). 

Поряд із відкладанням яєць у деяких плазунів існує 

яйцеживородіння. У найпростішому випадку запліднені яйця 

лишаються у статевих шляхах самки і там проходять усі стадії 

розвитку. Дитинчата вилуплюються з яєць відразу після 

відкладання їх у зовнішнє середовище (гадюка, живородна 

ящірка, веретільниця).  

Лише небагатьом видам (деякі сцинки) властиве справжнє 

живородіння, при якому кровоносні судини жовткового мішка 

щільно прилягають до судин маткового відділу яйцепроводу і 

живлення ембріона відбувається переважно за рахунок 

організму матері. У деяких змій і ящірок формується своєрідна 

алантоїдна плацента, у разі якої ворсинки хоріоалантоїса 

зародка занурюються у слизову оболонку статевих шляхів 

самки.  

У зустрічальності яйцеживородіння і живородіння виражена 

географічна закономірність: найбільша частка таких видів 

притаманна північним широтам і гірським областям. Відомі 
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види, які у різних ділянках свого ареалу можуть бути або 

яйцекладними, або живородними. Наприклад, ящірка 

живородна (Zootoca vivipara) на півдні ареалу (територія 

Франції) відкладає яйця. Відомо, що основною причиною 

живородіння у рептилій є холодний клімат. Під час перебування 

яєць у тілі матері забезпечується стійкіша і вища температура,  

ніж в оточуючому середовищі. На відміну від ссавців, які 

обігрівають свої ембріони теплом власного тіла, у плазунів це 

досягається тим, що самка, переміщуючись у тепліші міста, 

регулює термічні умови розвитку зародків. Додатковою 

причиною живородіння (принаймні у окремих видів) можуть 

бути водний, деревний або підземний способи життя, які 

ускладнюють відкладання яєць. Так, живородними є морські 

змії і деякі хамелеони. Слід додати, що живородіння (у всіх його 

варіантах) властиве лише лускатим з їх порівняно простими 

яйцями. У крокодилів і черепах яйця мають складнішу бідову – 

вкриті білковою, а у деяких і вапняковою оболонкою. Тому у 

цих групах живородіння неможливе. 

У деяких ящірок (кавказькі скелясті ящірки –  Lacerta 

armenica, L. dahli, L. rastombecovi, північноамериканські теїди 

Chemidophorus, гекони Hemidactylus) – спостерігається 

партеногенетичне розмноження, тобто відкладаються 

незапліднені яйця, в яких далі відбувається розвиток зародка. 

Популяції таких видів складаються лише із самок. 

Партеногенетичні популяції зустрічаються, як правило, тільки 

на периферії ареалу. 

Серед плазунів зафіксовані випадки гермафродитності. У 

маленькій окремій популяції змії острівного ботропса (Bothrops 

insularis) більшість самок із яєчниками мають чоловічі 

копулятивні органи та розвинені сім’яники. Усі відхилення від 

норми пояснюються високою адаптивною реакцією до 

виживання популяції у складних екологічних умовах. 

Кількість яєць, які відкладають рептилії, порівняно невелика. 

Деякі крокодили, крупні черепахи і змії відкладають 50–100 

яєць, але зазвичай не більше 30. Дрібні види ящірок відкладають 

усього 1–2 яйця, але у таких випадках буває декілька кладок на 

рік. Відкладання яєць у декілька заходів властиве також 

некрупним видам черепах. Загалом плодючість плазунів значно 

менша, ніж у амфібій і риб. 

Статевий диморфізм у більшості плазунів виражений слабо. 
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Вважають, що рептилії при пошуках шлюбного партнера 

орієнтуються головним чином на запах і поведінку. У деяких 

видів наявні й вторинні статеві ознаки. Вони виражені в 

яскравому забарвленні самців і різних виростах на тілі. У 

черепах форма карапакса самців відрізняється від такої у самок, 

проте це обумовлено особливостями парування. Відмінності у 

формі і розмірах тулуба і хвоста можуть контролюватися 

статевими гормонами. Терміни настання статевої зрілості у 

самців і самок не збігаються. Серед черепах самки багатьох, 

хоча і не всіх, видів більші за самців. Найбільші відмінності 

виявлені у горбатих черепах (Grаptemys, Malaclemys), у яких 

самка має панцир у три рази більше, ніж у самця. У червоновухої 

черепахи (Trachemys scripta elegans) самки теж набагато більші 

за самців. 

На відміну від цього у більшості хамелеонів і ящірок самці 

більше, ніж самки. Це пояснюється боротьбою за територію і 

суперництвом у шлюбний період. Великий самець гатерії 

Sphenodon досягає 61 см і набирає масу понад 1 кг, самка ж 

зрідка перевищує 51 см (довжина тулуба 24 см) і маси 500 

грамів. 

Самки змій зазвичай більші за самців. Самки пітонів, 

наприклад, можуть бути на 2 м довше найбільшого самця. Самці 

сітчастого пітона (Malayopython reticulatus) зрідка перевищують 

4–6 м. У нашій фауні різко відрізняються розмірами самки 

водяного і звичайного вужів. Вони значно перебільшують 

самців. У той же час самці гюрз (Macrovipera lebetina) є дещо 

більшими за самок. У крокодилів зазвичай самці більші за 

самок, але самки при однаковій довжині бувають важче самців.  

У самців черепах задня частина пластрону увігнута і 

відповідає куполоподібному карапаксу самки. Самець черепах 

має довший хвіст, а в його потовщеній основі знаходиться 

копулятивний орган. У зелених черепах (Chelonia mydas) 

передні лапи самців розширені для кращого охоплення самок 

під час парування. 

Самці і самки змій зовні майже не розрізняються. Винятком 

є деревні змії роду Langaha, які мають своєрідні шишки на 

голові. У самців змій відносно довгий хвіст і вкорочене тіло, це 

чітко простежується на кількості черевних і підхвостових 

щитків. Основа хвоста самців потовщена, вона є місцем для 

розташування копулятивних органів. Самці деяких змій можуть 
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мати горбки на лусочках в області клоаки та інших ділянках 

тіла. У самців удавових (Boidae) рудименти задніх кінцівок 

використовуються у шлюбних іграх. 

Вторинні статеві ознаки добре розвинені в ігуан і мають 

вигляд капюшона навколо горла, рогів і стегнових пір 

(властивих тільки самцям). У деяких хамелеонів і агам також 

можуть бути роги. У ящірок основа хвоста вигнута в області 

геміпеніса, який розташований під поверхневим шаром 

тканини. 

Статеві відмінності забарвлення у крокодилів і черепах 

зазвичай не виражені, хоча у прикрашених черепах (Pseudemys) 

самці темніше за кольором. Самці від самок відрізняються 

забарвленням у багатьох ящірок, це особливо виражене у 

ігуанових і агамових. Загалом самці мають більш яскраве і 

помітне забарвлення, ніж самки, подібно самцям багатьох 

птахів. Статевозрілий самець блакитнохвостої мабуї 

(Trachylepis quinquetaeniata) набуває яскравіші відтінки у 

період розмноження. Самці степової агами (Trapelus 

sanguinolentus) забарвлені в яскраво-синій колір, тоді як самки 

є червонувато-жовтими. Яскравіше забарвлені і самці деяких 

змій. У Південній Англії на спині у самців звичайної гадюки є 

зигзагоподібний рисунок блискучого чорного кольору на білому 

або кремовому тлі, тоді як самки забарвлені порівняно блідо. 

Райдужна оболонка ока самки гадюки є коричневою, тоді як у 

самця – червоною. 

Паруванню рептилій зазвичай передують шлюбні ігри, а у 

деяких видів, коли багато конкуруючих самців, йде боротьба за 

територію. Її площа охороняється весь період розмноження, що 

охоплює час шлюбних ігор, парування, відкладання  яєць, 

ембріональний розвиток і закінчується вилупленням або 

народженням молодняку. 

У деяких видів, таких, як слонова черепаха (Geochelone 

nigra), самець наближається до самки, киваючи головою, як 

ящірка. Статевий акт супроводжується звуками, які видаються  

самцем. Під час копуляції самець розгойдує голову і кричить. 

Це характерно також для черепахи степової (Testudo horsfieldii), 

створює при паруванні крики і середземноморська черепаха (T. 

graeca). Прісноводні і морські черепахи паруються у воді, у них 

спостерігається особливий ритуал шлюбної поведінки у вигляді 

підводного параду. Статевий акт триває годину і більше.  
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Під час парування крокодилів самці стають дуже 

агресивними і наносять значні пошкодження один іншому. Вони 

активно охороняють свою ділянку як у період парування, так і 

після нього. Ночами самці видають звуки, ревіння одного самця 

швидко підхоплюють інші, що знаходяться поблизу. 

Крокодили видають під час шлюбного періоду два типи 

звуків. Один з них – різкий, уривчастий, нагадує гавкіт або 

кашель. Ревінням самці прагнуть привернути увагу самок, а не 

викликають суперників. Самка крокодила є менш голосистою, 

але теж може видавати призовні крики – гуркітливий рев, 

відмінний від такого у самців. 

Добре вивчена шлюбна поведінка ящірок. Звичайна агама 

(Agama agama) розмножується більшу частину року, самці 

охороняють територію упродовж усього шлюбного періоду. Ця 

територія розділена на певні ділянки. Кожен дорослий самець 

живе на своїй території з менш яскраво забарвленими самками, 

а іноді з кількома молодими особинами. Самки намагаються 

залишатися на одній території, з одним і тим же самцем весь 

період розмноження, але іноді залишають її на деякий час 

(наприклад, коли відкладають яйця). Якщо поблизу з'являється 

інший самець, власник даної території негайно намагається його 

прогнати. Коли на самця нападає суперник, він роздуває свої 

горлові складки, піднімає голову і кілька разів присідає на 

передніх кінцівках. Якщо прибулець все ж займає територію , 

власник її піднімається і опускається на чотирьох лапах, 

роздуваючи горлову складку. Це супроводжується швидкою 

зміною пігментного забарвлення. Забарвлення голови 

змінюється від оранжевого до темно-коричневого кольору, а 

тіло стає блакитно-сірим Аналогічна зміна кольору 

відбувається, коли ящірка перелякана. Часто у сутичках у самців 

відпадають хвости, але вони ніколи не кусають одне одного 

своїми гострими зубами, а тільки відлякують. Самки агам, 

навпаки, кусають одна іншу і наносять сильні пошкодження. 

Самці б'ються тільки з самцями, а самки – із самками, молоді 

зазвичай не беруть участі в сутичках. 

Було встановлено показали, що розпізнавання статей у агами 

звичайної у першу чергу є візуальним і залежить від здатності 

розрізняти сполучення кольорів і рухів самців. Забарвлення є 

найважливішим фактором, а повадки, жести відіграють 

другорядну роль у розпізнаванні індивідуума.  
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Схожа поведінка притаманна анолісам (Anolis), які 

доповнюють прийняту позу розпусканням віялоподібного 

коміра навколо горла, що набуває яскраво-рожевого коліру. 

Кожен вид ящірок має свій характерний шлюбний ритуал. У 

багатьох круглоголовок, він зводиться до коротких перебіжок і 

підняття догори хвоста, який знизу забарвлений в яскраві 

кольори, причому сильно відрізняються у самок і самців. 

Наприклад, нижня поверхня хвоста у самця такирної 

круглоголовки червона, а у самки – синя. 

Функціонування статевих залоз у самок і самців навіть одної 

популяції не завжди відбувається синхронно. Самці північних 

популяцій деяких видів здатні розмножуватися щороку, тоді як 

самки мають дворічний і навіть трирічний цикл відтворення. У 

деяких тропічних і субтропічних рептилій сім’яники 

функціонують набагато довше, ніж яєчники. Самці здатні 

розмножуватися майже цілий рік, тоді як самки у цьому 

відношенні обмежені стислими термінами. Саме такі нюанси й 

обумовлюють межі періоду розмноження конкретного виду.  

Відомо, що у деяких видів черепах, змій та ящірок сперма 

може зберігатися у статевих шляхах самки тривалий час і 

рептилії можуть відкладати запліднені яйця після одного акту 

парування двічі і більше. Проте кількість запліднених яєць 

зазвичай зменшується, порівняно з першою кладкою, що 

відбулася безпосередньо після парування. Сперма від одного 

парування може бути використана для запліднення яєць навіть 

наступної весни. Сперма, що зберігається кілька місяців, 

ймовірно, є звичайним явищем для лускатих. Були випадки, 

коли виявляли живі сперматозоїди в яйцепроводі самки або 

отримували запліднені яйця від самок, що знаходились в 

ізоляції від самців тривалий час (до 4–4,5 років у Malaclemys 

ceutrata і Terrapene carolina). 

Ділянки, де скупчується сперма, були вивчені у деяких 

ящірок і змій. У живородних видів (наприклад, Thamnophis 

sirtalis) сперма, отримана від осіннього парування, більшу 

частину зими зберігається в яйцепроводі самки. З наближенням 

весни сперма переміщується ближче до основи воронки, потім 

потрапляє у спеціальний сім’яприймач, де знаходиться у 

сприятливих умовах для запліднення яєць під час овуляції і 

проходження в яйцепровід. Як правило, невикористана сперма 

гине після народження молоді влітку, хоча можливо, що вона 
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зберігається і на довший час. 

Гнізда і виводки. Зелена черепаха (Chelonia mydas) – є одним 

із видів, який відомий своїм переміщенням на далекі відстані. З 

настанням періоду відтворення черепахи залишають території, 

де вони добувають необхідну їжу і мігрують на відстань до 3200 

км до місць розмноження. Щоліта велика кількість черепах обох 

статей з'являється на території розмноження. Самці 

залишаються в море, поки самки несуть яйця, лише зрідка 

виходять на суходіл. Парування відбувається тільки поблизу 

місць гніздування.  

На обраній ділянці для кладки яєць черепаха починає копати 

нору до 2 м шириною і 1,5 м глибиною, викидаючи чотирма 

лапами пісок. Це заглиблення є сховищем для самої черепахи. 

Потім самка риє невелике вузьке заглиблення на дні ями, куди і 

відкладає яйця. Для створення цієї нори використовуються лише 

задні лапи, що працюють по черзі. Вона ритмічно викидає пісок 

до тих пір, поки це дозволяє довжина лап. Потім самка просовує 

хвіст у гніздо і несе яйця, що виходять з клоаки по одному, через 

кожні кілька секунд. Іноді кількість яєць досягає сотні, 

заповнюючи до країв вириті гнізда. Після кладки самка ретельно 

засипає ямку і згрібає пісок навколо. Створення гнізда займає 

до 1 години, відкладання яєць триває 20 хвилин, а засипання 

гнізда до 1,5 години. Нарешті, пізно вночі або рано вранці 

черепаха залишає гніздо і повертається у море. Приблизно через 

два тижні вона повернеться на суходіл для нової кладки, такий 

процес буде тривати до кінця періоду розмноження протягом 

трьох місяців. У цей час самка майже не живиться, оскільки 

навколо її гнізда відсутня їжа. 

Черепахи забезпечують тривалість існування свого роду за 

рахунок великої плодючості, що вкрай необхідно у зв'язку зі 

значною загибеллю молодняка. Шанси новонароджених 

залишитися живими залежать від їх абсолютної кількості і 

підсвідомого групового інстинкту. 

Процеси інкубації яєць у гнізді, де утворюється велика 

скупченість, змінює мікроклімат гнізда, піднімаючи 

температуру на кілька градусів вище навколишнього 

середовища і прискорює швидкість розвитку. 

Вилуплювання, здатність вилізти з гнізда і сховатися у морі 

полегшуються взаємною активністю виводка. Виповзальні рухи 

сильніших дитинчат, згрібають пісок униз з країв нори, 
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знижуюсь висоту стін ямки, піднімаючи рівень дна гнізда, де 

знаходяться менш сильні черепашки. Це допомагає їм вибратися 

нагору. На шляху до моря черепашки, які відхилилися від 

загального напрямку виводка, можуть бути з'їдені хижаками або 

висохнути на сонці. Інкубаційний період яєць зеленої черепахи 

триває 7–10 тижнів, новонароджені черепашки мають карапакс 

5 см завдовжки. 

Вибираються з гнізда черепашки зазвичай вночі і знаходять 

шлях до моря. Молоді черепашки розрізняють світло і 

рухаються у напрямку, де воно є яскравішим. Море вночі буває 

багато світлішим за суходіл. Крім того черепахи знаходять 

дорогу до моря за яскравішими частинами горизонту. Морські 

черепахи, на відміну від прісноводних, мають слабкий зір на 

суходолі і можуть лише розрізняти ділянки відносного світла і 

темряви в якомусь заданому напрямку. 

Майже всі черепахи закопують яйця в пісок або ґрунт на 

глибину, на яку вистачає довжина кінцівок. Задня пара кінцівок 

часто використовується для створення самої порожнини для 

яєць. Передні кінцівки пристосовані до риття піску в пустелі. У 

багатьох видів спостерігається змочування гнізд сечею, а 

болотна черепаха перериває кладку яєць у спекотну погоду, 

повертаючись до води напитися і поповнити клоакальні міхури. 

Такий прийом робить ґрунт більш піддатливим для риття і, 

ймовірно, запобігає висиханню яєць. 

Крокодили теж роблять гнізда для яєць поблизу від води. У 

алігатора міссісіпського (Alligator mississippiensis) гнізда є 

найскладнішими. Спочатку самка щелепами розчищає доріжку 

завдовжки 2–4 м, відкушуючи і вивертаючи рослинність. Зірвані 

рослини вона складає в купу, а потім робить за допомогою 

задніх лап в її середині заглиблення. У подальшому воно 

заповнюється брудом і деревною трухою, саме туди 

відкладається 15–18 яєць. Самка накриває яйця матеріалом з 

країв гнізда, а потім засипає рослинними залишками, які вона 

переносить у роті. Нарешті, вона пригладжує гніздо тілом, 

роблячи горбок конічної форми, висотою біля 1 м. Весь процес 

спорудження гнізда займає 2–3 доби. Гниття матеріалів, з яких 

влаштоване гніздо, піднімає температуру в ньому і сприяє 

інкубації яєць. Багато видів крокодилів створюють свої гнізда 

схожим чином, змішуючи залишки рослин з ґрунтом, але 

частіше просто закопують яйця в пісок. 
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Під час усього інкубаційного періоду самки алігатора і 

нільського крокодила (Crocodylus niloticus) сидять на вершині 

гнізда або спостерігають за гніздом, перебуваючи у канавах 

поблизу. Коли настає час вилуплення, молоді крокодильчики 

видають писк, який є для матері сигналом, що пора звільнити їх 

з яєць. Свій виводок самка веде до води, де часто, незважаючи 

на її захист, дитинчат пожирають великі птахи, риби, варани і 

черепахи. 

Більшість живородних ящірок і змій не будують гнізд і 

особливої материнської турботи про потомство не виявляють. 

Багато видів ящірок, гатерія і змії часто відкладають яйця у 

рослинні залишки, де тепло від гниття прискорює 

ембріональний розвиток. Інші види відкладають яйця під 

камені, повалені стовбури дерев, нори ссавців, у тріщини у 

скелях. Відомо, що самки з родів сцинків Scincus і Еumeces, 

панцірні веретільніці Pseudopus висиджують потомство, лежачи 

на яйцях, згорнувшись клубком. Повертаючись у гніздо після 

недовгої відсутності, самки довгоногих сцинків Scincus 

облизують і перевертають яйця, згрібають їх до купи.  

Довгоногі сцинки (Еumeces), веретільниці (Pseudopus) 

висиджують яйця, зігріваючи їх. Також їх самки допомагають 

дитинчатам вилуплюватися. Через 10 діб після вилуплення 

самка вже не виявляє інтересу до молодняку.  

Давно встановлено, що температура між кільцями пітона, 

який висиджує яйця, є на 11–17 °С вищою, ніж температура 

повітря. Така температура між яйцями виникає не від активного 

тепла змії, а від поглинання тепла з ґрунту навколо гнізда. Серед 

усіх пітонів, яким властивий інстинкт висиджування яєць, 

тільки пітон тигровий (Python molurus) по-справжньому 

висиджує яйця. Зараз відомо, що самки цього виду можуть 

підтримувати температуру всередині кільця до 32 °С, навіть 

коли температура субстрату падала до 26 °С. Спостереження за 

висиджуванням яєць цим видом показали, що його кільця 

спазматично стискаються від 10 до 20 разів на хвилину. Такі 

стискання частішають, коли температура субстрату знижується. 

Енергія, що виробляється таким чином, допомагає підтримувати 

тепло у кільцях. 

Материнська турбота серед живородних рептилій невелика. 

Наприклад, мабуя (Eutropis trivittata), яка присутня при 

вилупленні дитинчат з ембріональних оболонок, розриває їх 
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щелепами. Самка деревної нічної ящірки (Xantusia vigilis) при 

народженні молодих покусує їх, змушуючи швидше вибратися з 

яйця. Вона може навіть зірвати з них ембріональну оболонку і 

з'їсти її. Молодняк яйцеживородних рептилій перші дні дуже 

прив'язаний до матері та у разі небезпеки ховається під її тілом. 

Проте знаходження великих ембріонів всередині убитих змій 

дає підстави вважати, що гадюки і гримучі змії можуть іноді 

поїдати своїх дитинчат. 

Роль в екосистемах. Людина та плазуни. Рептилії є 

невід’ємним компонентом більшості наземних і водних 

біоценозів, елементом різноманітних трофічних ланцюгів. 

Незважаючи на відносно незначні потреби у їжі, ящірки і змії, 

поїдаючи комах і дрібних гризунів, можуть створювати значний 

сумарний вплив на сільське і лісове господарство.  

Відповідно до своєї меншої представленості у біогеоценозах, 

порівняно з амфібіями, плазуни відіграють значно меншу 

трофічну роль, але створюють певний тиск на зоофагів, як 

безхребетних, так і хребетних в едафотопному горизонті 

екосистем. На відміну від земноводних, які переважно 

живляться в нічні та сутінкові години (за винятком напівводних 

форм), плазуни полюють на свою здобич переважно у денні 

години. За характером живлення плазунів поділяють на 3 

трофічні групи – на ентомофагів, куди в основному відносяться 

ящірки, хижаків (полози, гадюки, вужі) і гігрофагів (черепаха 

болотяна). Молодь змій живиться переважно безхребетними, а 

дорослі вужі – земноводними, переважно жабами (вуж 

звичайний) і рибою (вуж водяний). 

Ящірка прудка (Lacerta agilis) є найчисленнішим і найбільш 

розповсюдженим видом, її функціональна роль добре вивчена 

на прикладі окремих регіонів України. В. Булахов зі 

співавторами (2007) зазначає, що в умовах різних екосистем 

Дніпропетровської області вона споживає понад 250 різних 

видів об’єктів, які відносяться до 55 родин безхребетних. 

Основу живлення складають комахи (88,1 % від усієї кількості 

об’єктів і 91,3 % від загальної їх маси), серед яких переважають 

жуки (32,7 % масового складу їжі), лускокрилі (37,7 %) і 

перетинчастокрилі (11,0 %). Далі за значенням у живленні 

ящірки йдуть різні двокрилі (5,8 %), рівнокрилі (1,6 %), клопи 

(2,0 %). Комахи представлені переважно імагінальними 

стадіями (12,7 %) та личинками (38,4 %). Решта об’єктів 
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живлення – павуки, багатоніжки, наземні молюски – становлять 

незначну частку. 

Типовими хижаками є змії. Вуж звичайний полює в 

основному в заплавних дібровах, прибережних ділянках  річок і 

озер. Безхребетні в його живленні займають 9,8 %, це переважно 

комахи – 8,7 %, серед яких домінують жуки (5,7 %). Головну 

частину кормів складають земноводні (68,9 %), ящірки (7,8 %), 

гризуни (12,9 %), комахоїдні (0,6 %). У живленні мідянки 

безхребетні відіграють більшу роль, ніж у вужів (до 20 %), серед 

яких домінують жуки (14,3 %), другорядне місце займають 

лускокрилі і багатоніжки. Мідянку можна охарактеризувати як 

типового мишоїда. В її живленні миші і полівки складають до 

77,6 %. Інші хребетні в раціоні мідянки займають незначне місце 

(земноводні – 1,9 %; ящірки – 0,4 %, комахоїдні – 0,1 % ). 

За активний період свого життя протягом року плазуни у 

заплавних дібровах вилучають з 1 га площі 8,8 кг зоомаси, в 

широкодолинних заплавах – 11,3 кг, у вільшаниках – 10,8 кг, 

судібровах – 8,2 кг. Трофічний тиск значно послаблюється у 

штучних насадженнях; найактивніша трофічна роль 

проявляється в лісосмугах (7,3 кг), у насадженнях на плакорі 

вона менша вдвічі (3,6 кг); найменше плазунами вилучається 

зоомаси у штучних насадженнях – 2,8 кг. 

Переважання вилучення хребетних спостерігається в 

біотопах, де у значній кількості розповсюджені змії. 

Переважання вилучення безхребетних із екосистеми 

спостерігається в екосистемах з високою чисельністю ящірок.  

Трофічній вплив плазунів на тваринне населення в лісних 

екосистемах, порівняно з земноводними, є значно меншим. У 

регіонах центральної частини України вони споживають усього 

0,3–3,5 % від загальної зоомаси. Відносно хребетних ці 

показники значно вищі. У заплавних дібровах, вільшаниках і 

судібровах плазуни здатні обмежувати чисельність 

земноводних, дрібних ссавців і ящірок на 9,0–17,8 %. У решті 

екосистем ці величини дорівнюють всього 0,2–2,4 %. 

Інтегральний вплив плазунів на розвиток фітофагів в умовах 

нижніх горизонтів лісів виявляється не лише у вилученні їх 

біомаси, а й позначається на продуктивності первинної 

продукції трав’яного покриву і лісовідновлення (паростків 

чагарникового і деревного підросту). Досліди з ізоляції окремих 

ділянок екосистем від впливу плазунів при вільному доступі 
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інших зоофагів показали, що продукція травостою і лісового 

підросту (на рівні паростків 1–2 років розвитку) на 

експериментальних ділянках (з плазунами) вища, ніж у 

контрольних (ізольованих). Значення плазунів у трансформації 

всієї біотичної енергії і всієї загальної і біотичної енергії, яку 

вони трансформують, найнижче серед усіх хребетних тварин. У 

різних степових лісах через них проходить 0,0001–0,0006 % 

всієї загальної і 0,005–0,039 % всієї біотичної енергії. 

Максимальні ці значення у вільшаниках і заплавних дібровах, 

мінімальні – в типових степових лісах (борові, байрачні і штучні 

насадження). 

Той факт, що амфібії та рептилії накопичують у власному 

організмі важкі метали у кількостях, які у кілька разів 

перевищують їх вміст в абіотичних компонентах 

навколишнього середовища, дозволяє використовувати цих 

тварин у біоіндикації стану довкілля. Популяційними 

індикаторами при цьому є спрямовані зміни вікової структури у 

різних групах тварин, що визначаються за співвідношенням 

молоді і старших вікових груп. Тенденції змін вікової структури 

полягають у загальній закономірності – зростанні частки 

ювенільних особин і вимиранні тварин старших вікових груп у 

популяціях із ростом рівня забруднення. При високих рівнях 

забруднення репродукція у популяціях плазунів фактично 

припиняється. В екстремальних умовах популяції тварин 

представлені, в основному, молоддю за рахунок міграцій з 

інших ділянок. Відбуваються також зміни статевої структури. 

Усі ці популяційні показники відбивають можливості 

репродукційного потенціалу, при якому може зростати ступінь 

відтворення популяції для можливої компенсації втрат від 

інтоксикаційних ефектів на забруднених територіях.  

Рептилії є проміжними і додатковими хазяями цілого ряду 

гельмінтів, що живуть у дорослому стані в організмі інших 

хребетних – герпетофагів. Наприклад, в організмі прудкої 

ящірки паразитує 22 види гельмінтів, в тому числі 9 видів 

трематод, цестод – 3, акантоцефалів – 1 і нематод 9. Серед 

зареєстрованих видів представлені облігатні і факультативні 

паразити. Значне місце належить личинковим формам 

паразитів, у життєвих циклах яких прудка ящірка виступає як 

проміжний або резервуарний хазяїн. За даними В. Шарпіло 

(1976), на особинах прудкої ящірки зареєстровано 20 видів 
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кліщів. Найбільш різноманітні іксодові кліщі – 15 видів (на 

ящірках паразитують тільки німфи і личинки старшого віку), в 

тому числі й енцефалітний кліщ. 

Відомо про участь в циркуляції антраксу (сибірки) 

крокодилів, водних черепах, варанів; токсоплазмозу – агам, 

жовтопузика. У той же час відзначається імунітет до кліщового 

енцефаліту у зеленої і живородної ящірок. Мешканці тераріумів 

можуть бути переносником сальмонельозу. Наприклад, в США 

до обмежень у кінці ХХ століття щорічно реєструвалися до 300 

тис. випадків сальмонельозу, отриманого від рептилій. 

Основним джерелом захворювань були червоновухі та 

коробчасті черепахи. 

Широко відоме використання у медицині та біології зміїних 

отрут. З усіх змій отруйними є близько 15 %, саме вони можуть 

становити небезпеку для людини. У світі за рік реєструється до 

500 тис. укусів, із них з летальним результатом – 30–40 тис. (на 

початок ХХІ століття). Із загиблих 2/3 припадає на Індію та 

Південно-Східну Азію. У цих країнах укуси змій складають 

значну частку від загальної кількості захворювань, при цьому 

смертність від укусів перевищує смертність від інфекційних 

кишкових захворювань, поширених у даному регіоні.  

Крім отруйних змій, реальну небезпеку для людини можуть 

являти отрутозуби (Helodermatidae), крупні види варанів 

(наприклад, комодський), великі види змій, наприклад сітчастий 

пітон, деякі види крокодилів (нільський, гребінчастий та ін.).  

У деяких країнах наявні серпентарії. Декілька таких закладів 

було у колишньому СРСР (зараз у Росії функціонує лише 

Сибірський герпетологічний центр, створений на базі 

Новосибірського серпентарію). У серпентаріях в основному 

утримували такі види як гюрза, кобра, степова і звичайна 

гадюки, ефа. З отрути змій зараз виробляють різні лікувальні 

препарати, наприклад, «Лебетокс» (гюрза), «Віпералгін» 

(степова гадюка), «Віпросал», «Віпраксин» (звичайна гадюка), 

«Віпратокс» (різні змії). Ці препарати використовують як 

гемостатики (гюрза, гадюка), знеболюючі, заспокійливі засоби 

(кобра, гадюки), для діагностики гемофілії. Кобротоксин є 

заспокійливим засобом у разі спазмів судин серця, бронхіальної 

астми, злоякісних пухлинах. Зміїні отрути застосовують також 

при лікуванні правця, сказу, артриту. Важливо, що отрута змій 

використовується для виготовлення сироваток («Антикобра», 
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«Антигюрза», «Антіефа», «Полівалентна»), а також у наукових 

дослідженнях (у галузі біохімії, генетики, мікробіології).  

Велика кількість видів рептилій мають харчове значення. Це 

можна бачити на прикладі кулінарних традицій жителів, перш 

за все, країн Південної і Центральної Америки, Африки, Азії. 

Тут активно споживають у їжу черепах (як водних, так і 

сухопутних), крокодилів (у тому числі й тих, що спеціально 

розводять на фермах), варанів, ігуан, а також змій – пітонів, 

удавів і крупних представників інших груп. 

Джерелом поповнення запасів таких рептилій, навіть у разі 

освоєнні методики розведення у неволі (що успішно 

здійснюється в ряді країн Південної і Центральної Америки, 

Південно-Східної Азії), найчастіше залишаються їх природні 

осередки, які потребують суворої охорони, а саме добування 

рептилій – ліцензування.  

Наприкінці ХХ століття у США ввезено понад 2 млн. черепах 

85 видів і понад 600 тис. особин змій і ящірок. У ці ж часи в Індії 

щорічно добували до 12 млн. особин рептилій, а країна продала 

3,5 млн. екземплярів шкур змій і ящірок. За останні 100 років у 

США добуто близько 2,5 млн. міссісіпських алігаторів, ще у 

1960-і роки щорічно вилучали з природи до 50 тис. особин. З 

1950 по 1970 рр. у Бразилії, Перу і Колумбії винищено близько 

9 млн. чорних і крокодилячих кайманів. У деяких випадках 

великої шкоди природним популяціям плазунів завдають 

тераріумісти-аматори. 

Дуже гострою та актуальною є проблема розселення та інвазії 

багатьох видів рептилій (серед них можна відзначити 

китайського трионикса (акліматизований на Гаваях), 

червоновуху черепаху (Японія, Європа, Країни Південно-

Східної Азії), гекона токі (Гаваї, Флорида), турецького 

напівпалого гекона (країни Тихого Океану), зелену ігуану 

(Флорида), хамелеона Джексона (Гаваї), червоподібного сліпуна 

(майже весь світ), один із видів бойг (Гуам), сітчастих і тигрових 

пітонів (південні штати США). Причому розселення це не 

завжди виявляється цілеспрямованим, а якщо і буває 

навмисним, то наслідки ці найчастіше непередбачувані. 

Наприклад, червоподібний сліпун разом із декоративними 

рослинами був розселений майже по всьому світу. Зелені ігуани, 

які втекли з тераріумів, утворили життєздатну популяцію у 

штаті Флорида, за багато десятків кілометрів від північної межі 
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свого ареалу. Вселення чужорідних видів найчастіше є згубним 

для аборигенної фауни, особливо якщо місцеві ресурси 

обмежені. Так червоновуха черепаха здійснює негативний 

вплив на фауну водойм Південної і Центральної Європи, 

знищуючи місцеві види амфібій і конкуруючи з європейською 

болотною черепахою, яка охороняється у більшості країн 

Європи. Бура бойга (Boiga irregularis) сумно відома своєю 

причетністю до знищення деяких представників орнітофауни 

острова Гуам. Вселення бойги також є причиною скорочення 

чисельності деяких видів ящірок цієї території. 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Охарактеризуйте основні способи локомоції наземних 

плазунів. 

2. Назвіть плазунів, які ведуть напівпідземний (підземний) 

спосіб життя. 

3. Які пристосування існують у плазунів для мешкання в 

пустельних екосистемах? 

4. Які пристосування існують у рептилій для деревного 

способу життя? 
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5. Які пристосування існують у плазунів для існування у 

водному середовищі?  

6. Охарактеризуйте способи локомоції плазунів у водному 

середовищі.  

7. Які фактори впливають на циклічність активності рептилій? 

8. Охарактеризуйте способи переживання рептиліями 

несприятливих періодів. 

9. Які типи сховищ можуть використовувати плазуни?  

10. Як здійснюється зимівля в різних групах плазунів? 

11. Які способи терморегуляції існують у рептилій? 

12. Наведіть приклади видів рептилій з вираженою трофічною 

спеціалізацією. 

13. Охарактеризуйте можливі вікові зміни живлення рептилій. 

14. Охарактеризуйте різні способи захисту, поширені серед 

плазунів. 

15. Як здійснюється аутотомія серед плазунів, в яких групах 

поширене це явище? 

16. Які трофічні групи виділяють серед рептилій? 

17. Охарактеризуйте способи полювання у різних плазунів. 

18. Які прояви у плазунів може приймати статевий диморфізм? 

19. Назвіть види рептилій, які характеризуються живородінням. 

20. У чому полягає біологічний зміст явище яйцеживородіння? 

21. Які пріоритетні фактори визначають початок періоду 

розмноження? 

22. Як здійснюється внутрішнє запліднення серед різних груп 

плазунів? 

23. Які функції виконують оболонки яєць рептилій? 

24. Чим визначається середня плодючість різних груп плазунів? 

25. Які форми турботи про нащадків поширені серед рептилій? 

26. Чим обумовлений зв'язок між проявами турботи про 

нащадків і плодючістю рептилій? 

27. Яке положення можуть займати плазуни у трофічних 

ланцюгах? 

28. Яку функцію у розвитку тварин виконує жовтковий мішок? 

29. Назвіть рептилій, якім властива гермафродитизм або 

партеногенез. 

30. Назвіть декілька прикладів видів рептилій з розвинутою 

шлюбною поведінкою. 
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РОЗДІЛ 6 

РІЗНОМАНІТТЯ РЕПТИЛІЙ 
 

Проблема систематики рептилій залишається дискусійною. 

Можливо це пов’язано з великою кількістю вимерлих форм, для 

яких далеко не завжди вдається з’ясувати відношення 

спорідненості. Погляди на філогенетичний розвиток окремих 

груп дуже різняться, особливо це стосується таксонів, ранг яких 

вище родини (Ruta et al., 2003; Iwabe et al., 2004; Modesto, 

Anderson, 2004; Tsuji, Müller, 2009; Lee, 2013; Vitt, Caldwell 

2013; Hedges, 2014). На сьогодні загальноприйнятим можна 

вважати виокремлення всередині класу чотирьох рядів: 

Testudines, Crocodylia, Rhynchocephalia, Squamata. 

 

Ряд Черепахи (Testudines Batsch, 1788)  

 

Черепахи являють собою, з одного боку, давню і 

консервативну, а з іншого – дуже спеціалізовану групу плазунів. 

Від інших представників їх відрізняє наявність кісткового 

панцира, в якому розміщене тіло і куди різною мірою можуть 

втягуватися шия, голова, кінцівки і хвіст. Панцир складається зі 

спинного (карапакс) і черевного (пластрон) щитів, з’єднаних за 

допомогою кісткової перемички або зв’язки (у цьому випадку 

між щитами зберігається рухливість).  

Як правило, кістковий панцир вкритий зверху роговими 

похідними, хоча у деяких видів черепах він обтягнутий шкірою. 

Кісткові елементи панцира прийнято називати пластинами, а 

рогові – щітками. Шви між пластинками і щитками не 

збігаються, що надає панциру особливу міцність. Для більшості 

видів черепах панцир є пасивним, але надійним засобом захисту 

– в ньому можна сховатися повністю або хоча б частково. Форма 

панцира безпосередньо пов'язана зі способом життя черепахи: 

високий куполоподібний, часто горбкуватий панцир властивий 

наземним черепахам; низький, сплощений і гладенький – 

прісноводним; обтічний, дещо серцеподібної форми – 

морським. Панцир новонароджених черепах м’який, але з віком 

він твердне. 

Карапакс складається із трьох наборів пластин: 1) крайові 

пластини (marginalia); 2) невральні (neuralia) – квадратні 

пластини, які розміщені на середній лінії карапакса, більшість із 
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них приростає до розміщених під ними хребців; 3) реберні або 

плевральні пластини (costalia), вони розміщені між крайовими 

та невральними пластинами і зростаються з розташованими під 

ними ребрами; у карапаксі наявні 8 парних реберних пластин. 

Зазначені пластини карапакса у більшості черепах зростаються 

між собою так, що шви між ними стерті, але межа між 

покриваючими їх роговими щитками завжди добре помітна. 

Пластрон складається із чотирьох парних пластин і переднього 

серединного елемента: hyoplastron, hypaplastron, xiphiplastron, 

еріplastron, entoplastron. Із них 3 пластини на передньому краї 

за своїм походженням пов’язані з ключицями (правий і лівий 

епіпластрони) і міжключицею (ентопластрон) покривного 

плечового пояса. Інші елементи пластрона і всі пластини 

карапакса черепах, вважають новоутворенням. Проте питання 

залишається дискусійним, є свідчення, що до складу пластрона 

увійшли покривні черевні ребра. 

На спинному щиті виділяються шийний, хребетний, бічні та 

крайові щитки, на черевному – горловий, міжгорлові, плечові, 

грудні, черевні, стегнові, задньопрохідні, пахвові, пахові та 

міжкрайовий щитки. Кожен щиток збільшується зі зростанням 

організму, на ньому з’являються концентричні річні кільця. 

Пояси кінцівок черепах розташовуються під ребрами. Лише 

шийний і хвостовий відділи хребта зберігають рухливість, всі 

інші зрощені з карапаксом, як і ребра. Як самостійні елементи 

ключиці і груднина відсутні, оскільки вони входять до складу 

пластрона. 

 У будові анапсидного черепа характерними є такі риси: 

наявність вирізок у задній частині покрівлі (функціонально вони 

заміщують скроневі ями), наявність виличної дуги, різною 

мірою розвинутого вторинного кісткового піднебіння, 

квадратна кістка з іншими елементами нейрокраніума з’єднана 

нерухомо, поперечна кістка відсутня.  

Голова розташовується на довгій і рухомій шиї. У наземних 

форм очі розташовані з боків голови і дещо спрямовані донизу. 

У деяких водних видів очі зміщені ближче до верхньої частини 

голови. Ці черепахи можуть ховатися від хижаків на мілководді, 

повністю занурюючись у воду та залишаючи на поверхні лише 

очі і ніздрі. Крім того, поблизу очей у них розташовуються 

слізні залози, що виділяють солону рідину. Так черепахи 

виводять надлишок солей, який потрапляє в їх організм разом з 
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водою. 

Великого розвитку досягає мускулатура кінцівок і шиї, а 

майже усі тулубові м’язи є недорозвиненими. Зуби у черепах 

відсутні, щелепи одягнені роговим чохлом, що утворює дзьоб із 

гострими краями. Це розглядають як пристосування до силового 

оброблення їжі щелепами та запобігання зношуванню зубів.  У 

хижих черепах гострі краї рогових щелеп служать для 

розрізання здобичі. У травоїдних – рогові опуклості забезпечені 

зубчастими краями, які пристосовані для поїдання твердої 

рослинної їжі.  

Більшість черепах має короткий хвіст, який у разі втягування 

під панцир розміщується між задніми кінцівками, прикриваючи 

вразливу область клоаки. У деяких сухопутних черепах на 

кінчику хвоста є шип загостреної (черепаха балканська Testudo 

hermanni) або нігтеподібної (павукова черепаха пласкохвоста 

Pyxis planicauda) форми. Існують черепахи з довгими хвостами. 

Як і у випадку видів з великою головою, це представники, чий 

панцир не несе особливої захисної функції: морські черепахи, 

кайманова Chelydra serpentina, великоголова черепаха 

Platysternon megacephalumі та інші. 

У ротовій порожнині розташований товстий м’язовий язик. 

Він бере участь в акті ковтання, проте, на відміну від більшості 

плазунів, черепахи не можуть висувати його назовні для 

захоплення їжі. Широка глотка веде у стравохід, який поступово 

переходить у довгий і товстостінний шлунок. Він чітко 

відділений від кишечника кільцевих валиком. Дволопатева 

печінка та жовчний міхур мають великі розміри; сліпа кишка 

відсутня. Від задньої кишки відходять два анальних міхура 

(вирости клоаки), що наповнюються водою. У деяких водних 

форм вони виконують роль додаткових органів водного 

дихання. Крім того, вода з анальних міхурів використовується 

самками для розм’якшення ґрунту під час риття ям перед 

відкладанням яєць. 

Оскільки панцир утворює нерухому коробку, змінюється 

механізм вентиляції легенів. Останні мають майже губчасту 

будову і своєю спинною поверхнею щільно з’єднані з 

оболонками, які вистилають панцир зсередини. У зв’язку з 

відсутністю рухливої грудної клітки, дихання у черепах 

відбувається своєрідно і певною мірою нагадує гулярне дихання 

амфібій. Тримаючи рот закритим, черепаха то піднімає, то 
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опускає під’язикову кістку, внаслідок чого об’єм ротової 

порожнини змінюється. У результаті повітря, що надходить 

через ніздрі, ніби насосом, нагнітається в легені. Ніздрі мають 

клапани, які регулюють надходження і випускання повітря.  

У наземних черепах активну участь у процесі дихання беруть 

також шия і кінцівки, їх рухи обумовлюють зміни об’єму 

легенів. Водні форми використовують для дихання анальні 

міхури, які являють собою багаті на кровоносні капіляри 

тонкостінні утвори, що відкриваються у кінцевому відділі 

кишечнику і можуть засвоювати кисень з води, яка надходить 

через клоаку. У інших, наприклад, трикігтевих черепахи, або 

трионіксів (Trionychidae) аналогічну функцію виконує слизова 

оболонка глотки, в якій є дрібні вирости з дуже розвиненою 

капілярною сіткою. У воді дифузія газів відбувається через 

слизову вистілку піднебіння, що дозволяє не спливати для 

дихання під час зимівлі. 

Особливістю кровоносної системи черепах є збереження 

боталових проток, які сполучають легеневі артерії з дугами 

аорти. Особливе значення вони мають для водних черепах, 

оскільки обумовлюють здатність до тривалого перебування під 

водою. У разі затримання дихання легеневе коло кровообігу 

пропускає лише невелику кількість крові; тоді частина її 

проходить через боталові протоки безпосередньо у дуги аорти, і 

тим самим зберігається нормальний тиск в артеріальній системі. 

Водні черепахи мають низку інших фізіологічних пристосувань. 

У порівнянні з іншими тваринами, вони мають надзвичайно 

високі показники утилізації кисню і ємності крові. Частота 

серцевих скорочень невелика (7–10 разів на хвилину), також їм 

властива своєрідна ритміка дихання: серії дихальних рухів 

чергуються з паузами, які іноді можуть тривати годинами.  

На відміну від більшості рептилій, що виділяють у зовнішнє 

середовище в основному сечову кислоту і часто взагалі не мають 

сечового міхура, у черепах кінцевим продуктом азотистого 

метаболізму є в основному сечовина і наявний великий сечовий 

міхур. 

У самців черепахи наявний непарний копулятивний орган, 

прихований у клоаці, який висувається лише під час парування. 

Сам отвір клоаки має не поперечну, а округлі або повздовжню 

форму. Запліднення у більшості випадків відбувається на 

суходолі. Самки виривають кінцівками ями, відкладають туди 
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округлі або еліпсоподібні яйця з твердою шкаралупою чи 

відносно м’якою оболонкою (морські та деякі бокошийні 

черепахи). Кількість яєць у черепах зазвичай коливається від 

кількох штук до сотні. Чимало черепах роблять декілька кладок 

за сезон. Новонароджені черепашки нерідко впадають у 

сплячку, яка триває до півроку. Життя їх підтримується за 

рахунок жовткового мішка, який міститься на черевній частині. 

Ріст черепах відбувається упродовж усього життя, хоча і 

поступово сповільнюється. 

Головний мозок черепах розвинений дуже слабко, проте 

спинний має значну товщину та масу. Очі зазвичай добре 

розвинені, зіниці завжди округлі, наявні дві рухомі повіки та 

мигальна перетинка. На противагу зору, слух розвинений 

слабко, барабанна перетинка у наземних видів товста, а в 

морських черепах слуховий прохід закритий сильно 

потовщеною шкірою. Смак, нюх і дотикальна рецепція у 

черепах досить тонкі (тварина відчуває навіть дотик до 

панцира). 

Їжу сухопутних черепах становлять зелена рослинність, 

плоди, зрідка дрібні тварини. Прісноводні черепахи, навпаки, у 

більшості своїй живляться дрібними молюсками, 

членистоногими, рибами, поїдаючи рослинність у невеликих 

кількостях. Серед морських черепах переважають рослиноїдні 

форми, проте деякі надають перевагу кормам тваринного 

походження. 

Найбільшою серед сучасних черепах є шкіряста (Dermochelys 

coriacea), чия довжина панцира досягає 2,5 м, а маса тіла може 

перевищувати 900 кг. Максимальна довжина тіла слонової 

черепахи (Chelonoidis elephantopus) дорівнює 187 см, а маса – 

400 кг. Найдрібнішою черепахою є капська крапчаста черепаха 

(Homopus signatus) з Південної Африки. У самок довжина 

карапакса досягає 11 см, а маса – 241 г. Самці значно дрібніші, 

довжина їх карапакса не перевищує 9,7 см, а маса – 124 г. 

Відомі дві крупні гілки сучасних анапсид (найчастіше їм 

надають ранг підрядів). Бокошийні черепахи (Pleurodira) 

ховають свою довгу шию під бічним навісом панцира , 

загинаючи її вбік і назад. Схованошийні (Cryptodira) повністю 

втягують шию, S-подібно згинаючи її у сагітальній площині. 

Сучасні бокошийні черепахи (99 видів, усі мешканці 

прісноводних біотипів) розподілені за трьома родинами.  
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Загалом ряд Черепахи включає 14 родин і 361 вид. 

Різноманітні види черепах населяють більшу частину суходолу 

і вод тропічного і помірного поясів. Вони відсутні у холодних 

місцемешканнях, деяких пустелях, на тихоокеанському 

узбережжі Південної Америки, у Новій Зеландії. 
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Родина Прісноводні черепахи  

(Emydidae Rafinesque, 1815) 

Родина об’єднує черепах дрібних і середніх розмірів, 

довжина їх карапакса до 80 см. У зв’язку з водним способом 

життя панцир прісноводних черепах у більшості випадків 

невисокий, має округло-овальну обтічну форму, зверху вкритий 

роговими щитками. Панцир завжди повністю костеніє, 

фонтанелі відсутні. Невральні кісткові пластинки, розташовані 

вздовж середини спини, мають шестикутну форму. Пластрон 

широкий, з’єднується з карапаксом нерухомо за допомогою 

кісткових перемичок або рухомо завдяки зв’язкам. Крайових 

(маргінальних) щитків 12. Кінчик морди не витягнутий у 

хоботок. Голова повністю ховається під панцир. Між пальцями 

лап добре розвинені плавальні перетинки, задні лапи 

нестовпоподібні. Пальці озброєні кігтями. Голова зверху вкрита 

гладенькою шкірою, лише іноді на потилиці наявні невеликі 

щитки. Всі ці ознаки добре відрізняють прісноводних черепах 

від сухопутних. Багато видів мають яскраве забарвлення голови 

та кінцівок, а іноді й панцира.  
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Рід Болотні черепахи (Emys) за різними уявленнями включає 

2–3 види. Це тварини невеликих розмірів, загальний довжина 

тіла зрідка досягає 30 см. Голова помірного розміру, трохи 

витягнута. Карапакс гладенький, овальний, дещо опуклий. У 

молодих черепах він округлий з серединним кілем у задній 

частині. Надхвостові (постцентральні) щитки є парними. 

Пахвовий і паховий щитки відсутні. Борозна між грудними та 

черевними щитками збігається із шарнірним з’єднанням гіо - та 

гіпопластронів. Задня частина пластрона закруглена, без чіткої 

анальної вирізки. 

Черепаха болотна американська (Emys blandingi) дуже схожа 

за розмірами і забарвленням на європейську. Іноді її відносять 

до окремого таксону Американські болотні черепахи 

(Emydoidea). Її карапакс також темно-оливкового кольору з 

дрібними світлими цятками, а черевної щит зазвичай світліший. 

Крім того, у дорослих особин пластрон настільки рухливий у 

поперечній площині, що може підтягуватися, щільно 

закриваючи передній і задній отвори панцира при втягнутих 

кінцівках. За таку здатність цю черепаху іноді називають 

«напівкоробчастою». 

Вид мешкає у дрібних слабко проточних водоймах, тварини 

часто виходять на суходіл, де не тільки гріються на сонці, але й 

шукають їжу. Раціон складається із різноманітних кормів, з 

переважанням ракоподібних і комах. Рибу поїдає у незначній 

кількості, рослинні корми також становлять невелику частку 

раціону. Парування відбувається протягом всього активного 

періоду, з березня до жовтня; у червні самки відкладають 6–10 

яєць, з яких до вересня виводяться молоді черепашки і 

залишаються під землею до весни. Ареал охоплює території 

Канади і США у регіоні Великих Озер. 

Черепаха болотна європейська (Emys orbicularis) є єдиним 

представником ряду Testudines у фауні України.  

Максимальна довжина карапакса у самців досягає 180 мм, у 

самок – 212 мм. Овальний карапакс з’єднаний із пластроном 

сухожильною зв’язкою. У молодих особин уздовж хребта 

тягнеться помітний кіль, у подальшому він зникає. Плавальні 

перетинки між пальцями лап добре розвинуті, доходять до 

кігтів. На передніх кінцівках по 5 пальців, на задніх – 4. Хвіст 

порівняно довгий, у самок його довжина складає близько 1/2 

довжини панцира, у самців – 2/3. Карапакс зверху темно-
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оливковий або темно-бурий із численними жовтуватими 

цятками. Черевний щит брудно-жовтий або теж темно-бурий. 

Шия, лапи, хвіст покриті численними крапками (плямами) 

жовтого кольору (це відображено у назві, orbicularis – маленьке 

коло). Пластрон у дорослих самців увігнутий, у самок – 

плоский. Зверху голови шкіра позбавлена рогових щитків. У 

самців райдужна оболонка ока коричнева, у самок – жовта з 

темними радіальними смужками. 

Зустрічається на всій території України. За її межами вид 

поширений у Північній Африці, Європі, Західній Азії, у тому 

числі Казахстані та Туркменії.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.1. Черепаха 

болотна європейська 

(Emys orbicularis) 

(фото: Matthieu 

Berroneau) 

 

Населяє різноманітні слабко проточні та стоячі водойми – 

ставки, канали, плавні річок. У степовій зоні віддає перевагу 

водоймам у лісових екосистемах. Найоптимальнішими 

біотопами для проживання болотної черепахи є болота, ставки, 

озера, річкові заводі з мулистим дном і пологим берегом, де 

наявні відкриті місця, зручні для прийому сонячних ванн. У воді 

ця черепаха рухається дуже спритно й швидко, чудово плаває та 

пірнає, довго залишається під водою. Якщо вдень черепаха 

полює або відпочиває у воді, то через кожні 15–20 хв. вона 

спливає на поверхню, щоб запастися повітрям. Більшу частину 

денного часу черепахи проводять на суші, періодично 

занурюючись у воду для запобігання перегріву та уникнення 

небезпеки, ніч проводять у воді. 

Активна вдень і у сутінках. Веде прихований спосіб життя. 

Зимує на дні водойм, ідучи у наших широтах на зимівлю 

наприкінці жовтня. Виходить після зимової сплячки наприкінці 

квітня – на початку травня, коли температура досягає +5–10 ºС.  
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Парування може відбуватися як у воді, так і на суходолі. 

Самка створює до трьох кладок (у травні, червні та липні) по 5–

10 яєць у вириту нею ямку глибиною приблизно 10 см. Щоб 

розм’якшити ґрунт, самка неодноразово зволожує його  водою з 

анальних міхурів. Зариває яйця задніми кінцівками. Процес 

створення гнізда займає 2–3 години. Відкладання яєць 

відбувається вночі. Яйця видовжено-овальної форми, вкриті 

вапняною оболонкою. Період інкубації яєць триває 3–3,5 місяці. 

Новонароджені досягають 27 мм довжини, довгий час мають 

м’який панцир. Молоді черепашки з великими жовтковим 

мішками на черевці, вийшовши з яєць, риють невеликі віднорки 

вбік від гніздовий камери та залишаються тут упродовж усієї 

зими. Тільки наступної весни вони виходять на поверхню, 

помітно зміцнілі та підрослі за рахунок запасів жовткових 

мішків.  

Здобиччю черепахам слугують різноманітні водні та наземні 

тварини, рослинні корми споживаються лише зрідка. Серед 

кормів переважають комахи та інші членистоногі, яких 

черепахи здобувають як у воді, так і на суші, личинки бабок, 

плавунців, комарів, саранових, ківсяки, багатоніжки. Крім того, 

черепахи споживають земноводних, червів, молюсків. Риба 

становить незначну частину раціону черепахи. Тварині зазвичай 

вдається схопити лише хвору або поранену рибу, а здорова риба 

майже завжди встигає ухилитися від кидка хижака. У пошуках 

здобичі черепаха користується не тільки зором, але й хорошим 

нюхом. 

Антропогенне руйнування корінних біотопів (осушення 

водойм або їх забруднення) обумовлює повсюдне скорочення 

чисельності. Іншими загрозами для популяцій є загибель особин 

у ставних сітках, турбування і вилучення з місць мешкання для 

продажу та утримування у тераріумах. 

Рід Червоновухі черепахи (Trachemys) представлений 14 

видами, що мешкають від південних штатів США до Аргентини. 

Зустрічаються також на островах Карибського басейну. Це 

некрупні водні черепахи зі сплощеним, обтічним панциром. 

Лапи мають розвинені перетинки та гострі кігті, що досягають у 

самців особливо великих розмірів. Їх голова і шия прикрашені 

характерним малюнком. Вони мають жовті смуги, а позаду очей 

наявні червоні стрічки. 

Дуже поширена і чисельна червоновуха черепаха звичайна 
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(T. scripta), довжиною до 28 см, з яскравою червоною або 

жовтою плямою позаду очей. Забарвлення та малюнок цих 

черепах надзвичайно варіюють і, крім того, сильно змінюються 

з віком. Старі самці нерідко стають чорними. Черепахи 

тримаються в дрібних озерах та ставках з низькими, 

заболоченими берегами, живляться різноманітною рослинною 

та тваринною їжею. 

До розмноження черепахи приступають у березні–квітні (на 

території США). Їх шлюбні ігри є доволі оригінальними і 

реалізуються у такий спосіб: самка повільно пливе вперед, а 

самець розташовується прямо перед нею і пливе назад, рухаючи 

задніми лапами. Його передні кінцівки, що озброєні довгими 

кігтями, витягнуті до голови самки і дрібно вібрують, начебто 

кігті самця лоскочать підборіддя та щоки партнерки. Схожий 

ритуал спостерігали, окрім цього виду, також у розписаної 

черепахи (Chrysemys picta). З квітня до червня відбувається 

відкладення яєць. Самка виходить на суходіл і знаходить місце 

для гнізда. Перш ніж рити ямку, вона рясно змочує ґрунт водою 

із клоакальних міхурів. Вирив задніми лапами кулясте гніздо 

діаметром від 7 до 25 см, самка відкладає туди близько 10 яєць 

(від 5 до 22) і закопує їх. Інкубація триває від 103 до 150 діб. 

Вид інтродукований у деякі країни Європи, Китай, Японію, 

Таїланд, Сінгапур, Малайзію, В’єтнам, на Гавайські острови 

(США). Черепаха потрапила до Австралії, де офіційно визнана 

шкідником, який витісняє місцеву ендемічну герпетофауну. 

Інвазійний потенціал виду оцінюється як доволі значний.  

Рід Коробчаста черепаха (Terrapene) об’єднує 6 видів, які 

мають здатність щільно закривати панцир рухомими частинами 

пластрона, та мешкають у Північній та Центральній Америці. У 

цих черепах пластрон рухомо з’єднаний з карапаксом, а сам 

розділений на дві половини поперечними зв’язками. У разі 

небезпеки потужні м’язи підтягують догори половинки 

пластрона і щільно закривають панцир спереду та ззаду. Отвори 

панцира у них замикаються настільки міцно, що неможливо 

просунути навіть тонку тріску між спинним і черевним щитами. 

Таку здатність мають також шарнірні черепахи (Cuora) із 

родини Geoemydidae. 

За своїм походженням і основними рисами будови вони 

належать до прісноводних черепах, проте їхній сучасний спосіб 

життя повністю сухопутний. У зв’язку з цим вони втратили 
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деякі риси прісноводних черепах і зовні нагадують сухопутних. 

Вони мають високий, куполоподібний панцир, пальці задніх лап 

з’єднані вузькою перетинкою лише біля основи, а на передніх 

лапах, покритих спереду великими лусками, їх зовсім немає.  

Звичайним видом на південному сході Канади та на сході 

США є каролінська коробчаста черепаха (T. carolina). 

Забарвлення її досить яскраве – на темно-сірому тлі різко 

виділяються яскраво-жовті плями і смуги. Райдужки очей у 

самців мають яскраво червоний колір, а у самок – червонувато-

бурий. Каролінська черепаха живе в лісах, зазвичай поблизу 

ставків або струмків, але іноді зустрічається на відкритих 

місцях – на луках, болотах або в сухих горбистих місцевостях. 

Весь час черепаха проводить на суходолі, лише в окремих 

випадках заходить у воду. Зимує вона також на суші, 

закопуючись у м’який ґрунт або підстилку. У таких випадках 

вона копає передніми кінцівками, а у разі відкладання яєць – 

задніми. Трофічними об’єктами є черв’яки, молюски, комахи, а 

також рослинні корми: зелень, гриби, ягоди. Черепахи поїдають 

також отруйні гриби без шкоди для свого здоров’я. 

Загалом відомо 53 види родини Emydidae, що поширені в 

Євразії, Північній Африці, Північній і Південній Америці.  
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Родина Азійські прісноводні черепахи  

(Geoemydidae Theobald, 1868) 

Представників цього таксону раніше відносили до родини 

Прісноводні черепахи. Від них вони відрізняються будовою 
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карапакса та голови. Панцир складається з 24 окремих щитків. 

Пластрон складається з 12 щитків, мезопластрон не виділяють, 

грудні та черевні щитки з’єднані з щитками на краях. Тазовий 

пояс з’єднаний з пластроном гнучкою зв’язкою. Шия втягується 

назад вертикально. Між п’ятим і шостим шийними хребцями 

наявний суглоб. В азійських видів також на рівні третіх і сьомих 

крайових пластин відкриваються протоки мускусних залоз.  

Поширені переважно в Азії. Види роду Водні черепахи 

(Mauremys) представлені також у Європі та Північній Африці. 

Рід Американські геоеміди (Rhinoclemmys) населяє Центральну 

та Південну Америку. 

До роду Водні черепахи (Mauremys) належить каспійська 

черепаха (M. caspica), розміри якої не перебільшують 24 см. 

Овальний і невисокий карапакс цієї водної черепахи нерухомо 

з’єднаний з пластроном широкою кістковою перемичкою. Верх 

панцира – оливково-бурий з сітчастим малюнком із світло-

жовтих смужок, низ – жовтий із чорними плямами. На голові, 

шиї та лапах наявні чіткі світло-жовті смуги. Хвіст відносно 

довгий, між пальцями лап є плавальна перетинка. Шкіра на 

верхньому боці голови гладенька, без розвинених рогових 

щитків. 

Каспійська черепаха населяє різноманітні водойми: канали, 

лісові річки, ставки, озера, прибережні ділянки Каспійського 

моря. У гори піднімається значно вище, ніж болотна черепаха – 

на висоту до 1800 метрів над рівнем моря. 

Спосіб життя каспійської черепахи дуже подібний до 

болотної, але упродовж дня ця тварина більшу частину часу 

проводить у воді і вранці на суходолі з’являється пізніше 

болотної черепахи. Переміщеннями між водним і наземним 

середовищами тварини регулюють температуру тіла. Водойми 

для них є не тільки сховищем від несприятливих факторів, а й 

місцем ночівлі та годівлі. Зимують на дні водойм, закопавшись 

у мул. 

За характером живлення каспійська черепаха займає 

проміжне положення між середземноморською та болотною: до 

її раціону у всіх місцеперебуваннях входять рослинні та 

тваринні корми. З їжі тваринного походження в її раціон 

включені риба, пуголовки, жаби, ракоподібні, частково комахи 

та падаль. З упійманою у воді рибою черепаха вилазить на берег 

і, притискаючи передніми лапами здобич, розриває її на 
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шматочки за допомогою сильних щелеп. Дрібніших тварин вона 

відловлює на березі, демонструючи неочікувану від неї 

швидкість і спритність у рухах голови. Будучи значною мірою 

рослиноїдною, каспійська черепаха має зазубрені щелепи і 

потужний зігнутий дзьоб, що допомагає їй утримувати корм. 

Рослинна їжа є досить різноманітною: водорості, хвощі, осоки 

та інші водні рослини, а також наземні – полин, солянки, бобові, 

ягоди шовковиці та ожини. Залежно від місця проживання 

черепахи, перелік її кормів може сильно відрізнятися. 

Навесні, після виходу зі сплячки, настає період розмноження. 

Після парування самка відкладає яйця 2–3 рази упродовж 

сезону. Кладка складається з 8–10 білих яєць видовженої форми; 

вони трохи більші, ніж у болотної черепахи. Приблизно через 3 

місяці новонароджені черепашки (довжина їх панцира 23–28 

мм) виходять із яєць і залишаються у ґрунті до весни. Статевої 

зрілості досягають у віці 10–11 років. 

Поширена ця черепаха у Південній Європі, Північно-Західній 

Африці та Передній Азії, у Центральному та Східному 

Закавказзі та Південно-Західній Туркменії. 

В Індії та Пакистані мешкають 4 види покрівельних черепах 

(Pangshura) з відносно високим дахоподібним панциром, 

посередині якого проходить виражений зубчастий кіль (на 

ньому особливо виділяється спрямований назад зубець на 

третьому хребетному щитку). Покрівельна черепаха індійська 

(P. tecta) має своєрідне забарвлення: зеленувато-бурий карапакс 

із червоними плямами на хребті, навколо плям чорна кайма, а 

краєм щита проходить світло-жовта облямівка. Боки голови та 

потилиця прикрашені кармінно-червоними плямами, а вздовж 

шиї розташовані жовті поздовжні смужки. Ця черепаха віддає 

перевагу водоймам з чистою глибокою водою, чудово пірнає і 

плаває, водночас часто багато переміщується суходолом у 

пошуках їжі. Основну раціону складають водна і наземна 

рослинність, у незначній кількості споживає дрібних водних 

тварин. 

Крупна прісноводна черепаха – батагур звичайний (Batagur 

baska), з панциром довжиною до 75 см, мешкає у Східній Індії, 

на півострові Індокитай та на острові Суматра. Її панцир 

сплощений, гладенький та обтічний, на лапах розвинені 

перетинки та сильні кігті. Батагур проводить у воді майже весь 

час, живлячись підводними рослинами. Лише у період 
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розмноження черепахи масово виходять на піщані береги річок 

для відкладання яєць. У яму, вириту задніми кінцівками, самка 

відкладає 10–20 яєць. Протягом двох місяців кожна самка 

створює до трьох таких кладок. У репродуктивний період добре 

виражений статевий диморфізм (явище для черепах рідкісне). 

Шкіра на голові, шиї та кінцівках самців стає оксамитово-

чорною, а райдужна оболонка очей із жовтувато-кремової 

перетворюється на молочно-білу. 

Діадемова черепаха (Hardella thurjii) – єдиний представник 

свого роду. Поширена в басейнах Інду, Гангу та Брахмапутри. 

Це крупна черепаха (до 50 см), з невеликим поздовжнім кілем 

на карапаксі. На голові наявний характерний візерунок із світло-

жовтих смуг, що часто утворюють діадему. Від кінчика морди 

жовті смуги йдуть за очі і з’єднуються на потилиці. Діадемова 

черепаха мешкає у глибоких слабко проточних водоймах, 

живиться рослинністю, рідше дрібними водними тваринами. У 

разі небезпеки пірнає і заривається у мул. 

Азійських прісноводних черепах нараховують 71 вид. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Булахов, 1987; Даревский, Орлов, 

1988; Ананьева и др., 2004; Васильев, 2005; Дзержинский, 2005; 

Ковтун и др., 2005; Булахов та ін., 2007; Батрахогерпетологія, 

2010; Дунаев, Орлова, 2012; Андреева и др., 2012; Кармышев, 

2014; Arnold, Burton, 1979; Fritts, 1983; Caldwell, 1999; Liem et 

al., 2001; Kuzmin, 2002; Moll, 2002; Grzimek's Animal …, 2003; 

Beshkov, Nanev, 2006; Bonin et al., 2006; Rastogi, 2007; Bour, 

2008; Betts, DeSaix, 2013; Vitt, Caldwell, 2014; Kemp, 2019; Lee, 

2013; Dijk et al., 2014; Waqas et al., 2018; Lyson, Bever, 2020; 

World Turtle Database, 2021; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Сухопутні (суходільні) черепахи 

(Testudinidae Gray, 1825) 

Ці черепахи є наземними тваринами, з високим, рідше 

приплюснутим панциром, з товстими стовпоподібними лапами. 

Пальці зрощені разом, лише короткі кігті залишаються 

вільними, плавальні перетинки відсутні. Голова та кінцівки 

вкриті щитками і лусками. Серед представників можна знайти 

як дрібні форми довжиною близько 12 см, так і гігантських 

тварин, довжиною до метра і навіть більше. Велетенські види 
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збереглися лише на кількох островах, їх маса тіла може досягати 

400 кг. 

Міцний кістковий панцир вкритий товстими роговими 

щитками із концентричними шарами на поверхні. Невральні 

кісткові пластинки, розташовані посередині спини, мають 6- або 

почергово 4- і 8-кутну форму; зазвичай є 2 метаневральні 

пластинки. Крайових (маргінальних) щитків 11 пар, рідше 12. Із 

додаткових інфрамаргінальних щитків можуть бути лише 

пахвовий та паховий. Пластрон міцно з’єднаний із карапаксом 

кістковою перемичкою. На кожному пальці не більше двох 

фаланг. Голова вкрита зверху великими симетричними 

щитками. 

Сухопутні черепахи населяють зазвичай відкриті простори, 

степи, савани і пустелі, лише деякі види  зустрічаються у сирих 

і лісистих місцевостях. У порівнянні з прісноводними 

черепахами, вони дуже повільні і незграбні, тому у разі 

небезпеки, як правило, не рятуються втечею, а використовують 

лише пасивний захист, ховаючись під панцир. 

Споживають різноманітну зелену рослинність, лише зрідка 

черепахи поїдають деяких дрібних малорухливих тварин. 

Можуть дуже довго обходитись без їжі та води, а за наявності 

соковитої рослинності зовсім не потребують води. Проте, за 

можливості, вони із задоволенням п’ють воду, особливо у спеку. 

Рід Європейські сухопутні черепахи (Testudo) налічує 5 видів 

невеликих черепах. Вони населяють посушливі біотопи, 

напівпустелі, степи й савани. Усі види є рослиноїдними.  

Черепаха середземноморська, або грецька (T. graeca) має 

карапакс довжиною 35 см. Передні лапи з п’ятьма, рідше 

чотирма кігтями. Карапакс високий, овальної форми, з віком 

спереду та ззаду стає ширшим, ніж у середині; у задній частині 

він є зазубреним. Надхвостовий щиток, як правило, непарний. 

На світло-оливковому або жовтувато-бурому фоні карапакса 

розташовані чорні плями, які збільшуються з віком. Пластрон 

світлий з темними плямами, які можуть зливатися або бути 

відсутніми на деяких щитках. На задній стороні стегон наявний 

один роговий бугор. У самців надхвостова кісткова пластинка 

ложкоподібно опукла, пластрон увігнутий у центральній 

частині. 

Вид населяє різноманітні ландшафти. Зустрічається у 

напівпустелях, на схилах гір, вкритих скудною травою, 



256 

 

чагарником, рідколіссям або гірським лісом, на берегах річок, 

озер, на сухих морських узбережжях, включаючи зарослі дюни, 

низинні та заплавні ліси, сади і виноградники. Віддає перевагу 

рівнинам і передгір’ям до 1300 м над рівнем моря. У лісах 

частіше тримається на узліссях, галявинах, серед колючого 

чагарника. Уникає місць із сильно засоленим ґрунтом, скупчень 

великих каменів, урвищ і крутих пагорбів. 

 

 

 
Рис. 6.2. Черепаха середземноморська, або грецька (Testudo graeca) 

(фото: Steve Glovsky) 

 

Навесні та восени черепахи частіше виявляють активність у 

середині дня, влітку, головним чином, вранці та ввечері. На ніч 

ховаються у густий чагарник, нори та ущелини, під камені, у 

товсту лісову підстилку. Тут же рятуються від перегріву у 

спекотні години. Навесні черепахи прокидаються у березні – на 

початку квітня, зрідка у лютому.  

Парування відбувається з квітня до середини червня та 

супроводжується бійками самців. Перед копуляцією самець 

переслідує самку, постукуючи її карапакс своїм панциром і 

кусаючи за задні лапи, поки вона не зупиниться. За сезон 

розмноження самка робить 3 кладки. Упродовж приблизно 3-х 

годин вона відкладає по 2–9 яєць, закопуючи їх у заздалегідь 

вириту у ґрунті ямку глибиною 10–12 см. Кулясті або еліпсоїдні 

яйця вкриті білою вапняною шкаралупою. Інкубаційний період 
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триває 60–110 діб. Звільнившись від шкаралупи, дитинчата 

заповзають у кущі, під корені, камені або зариваються в пухкий 

ґрунт, де й зимують. Відразу після вилуплення довжина панцира 

у черепашок дорівнює 35–45 мм. Взимку вони живляться за 

рахунок жовткового мішка і наступної весни виходять 

зміцнілими із зимових сховищ. Зростають дуже повільно. 

Статевозрілість настає на 12–14–му році життя при довжині 

карапакса 16–18 см. 

Дорослі живляться соковитою трав’янистою рослинністю, 

переважно бобовими і складноцвітими, іноді плодами та 

ягодами. Поїдають також молюсків і комах. П’ють воду, у спеку 

підходять до водойм і навіть занурюються у воду. У дорослих 

черепах, надійно захищених панциром, ворогів небагато. Проте 

їх кладки часто розоряють лисиці та шакали. Молодь до 2–3 

років, панцир якої тонкий і м’який, стають здобиччю багатьох 

тварин, через це вони ведуть малоактивний спосіб життя, 

ховаючись у чагарниках і норах. В стан естивації не впадають, 

хоча активність особин помітно знижується у середині літа. 

Ідуть на зимівлю наприкінці жовтня – листопаді, закопуючись у 

ґрунт або у старі нори лисиць, борсуків. Самостійно нори риють 

лише у пухкому ґрунті, частіше під коренями чагарників, їх 

глибина може сягати 80 см. 

Черепаха середньоазійська, або степова (T. horsfieldi) має 

невисокий та округлий панцир жовтувато-бурого кольору, з 

розпливчастими темними плямами. Розміри черепахи зазвичай 

не перевищують 20 см. Самки у середньому більші за самців. На 

передніх лапах мають 4 пальця, на стегнах ззаду – кілька 

дрібних рогових горбів.  

Вид поширений у південних районах Казахстану, по всій 

рівнинній Середній Азії, в Північно-Східному Ірані, 

Афганістані, у північно-західних районах Індії та Пакистану. 

Населяє глинисті та піщані пустелі із заростями полину, 

тамариксу або саксаулу, передгір’я, долини річок. У багатьох 

місцях досягає дуже високої чисельності. 

У раціон середньоазійських черепах входять різноманітні 

ефемери, а також сходи чагарників і сільськогосподарських 

культур – динь, кавунів, пшениці, бавовнику. Іноді поїдають 

дрібних комах. Якщо поблизу є вода, черепахи охоче і багато 

п’ють, особливо у спекотну пору року. Проте за наявності 

соковитої рослинності вони можуть зовсім обходитись без води.  
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Навесні черепахи виходять із зимових сховищ і вже через 

кілька днів приступають до розмноження. Під час парування 

самці дуже активні, у разі високої чисельності черепах навколо 

безперервно лунають звуки ударів панцирів (такими ударами 

самці стимулюють самок до парування) і хрипкі крики самців. 

Вже в травні–червні самки відкладають 2–5 яєць довжиною до 5 

см, встигаючи за короткий сезон зробити 3 таких кладки. У 

серпні–жовтні з яєць вилуплюються дитинчата і залишаються 

зимувати у ґрунті. Хоча за зиму молодняк встигає підрости, але 

їх панцир залишається ще м’яким, тому вони стають легкою 

здобиччю для лисиць, вовків, ворон, орлів. На дорослих черепах 

полюють гієни, які одні здатні успішно розгризати їх панцир. 

Дорослі особини вже у червні залягають у сплячку, оскільки 

ефемерна рослинність до того часу зникає. Для  цього вони 

риють нори самостійно або розширюють нори піщанок і 

тушканчиків. Тварини ростуть повільно і стають статевозрілими 

лише на десятому році життя. Після цього їх ріст не 

припиняється, хоча й сповільнюється. До 20–30 років тварини 

досягають довжини 18–20 см і маси тіла 1,5–2 кг.  

Слонову, або галапагоську черепаху (Chelonoidis 

elephantopus) зараз вважають комплексом із 15 (13 існуючих та 

2 вимерлих) дуже крупних видів черепах. Їх величезний панцир 

досягає 110 см у довжину та 60 см у висоту. Товсті та  потужні 

стовпоподібні лапи підтримують важкий тулуб. Маса дорослих 

екземплярів сягає понад 100 кг, а окремі гіганти важать до 417 

кг. Форма панцира є своєрідною: карапакс круто опущений 

позаду, а спереду майже не загинається донизу, залишаючи 

широкий отвір для передніх кінцівок і довгої, порівняно тонкої 

шиї. Самці помітно більші за самок і відрізняються більшою 

довжиною хвоста. 

Встановлено, що галапагоські черепахи мають дві основні 

форми панцира, які корелюють з біогеографічною історією 

групи видів. Вони демонструють діапазон коливань форми 

панцира від «сідлоподібного» (наявний вигин догори 

переднього краю карапакса, який нагадує сідло) до 

«куполоподібного» (округла опукла поверхня, що схожа на 

купол). Коли сідлоподібна черепаха прибирає голову та передні  

кінцівки під панцир, на шиї залишається велика незахищена 

ділянка. Вважають, що це свідчить про відсутність хижаків під 

час еволюційних змін цієї групи. На крупних островах із 
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вологим високогір’ям, існує густа рослинність. Черепахи, що 

мешкають у такому середовищі, як правило, мають 

куполоподібний панцир і коротші шию та кінцівки. 

Сідлоподібні черепахи походять з невеликих островів висотою 

менше 500 м над рівнем моря з посушливими умовами, їх 

кормова база та інші ресурси є порівняно обмеженими. Дві лінії 

галапагоських черепах розрізняються формою хребтових і 

плевральних щитків. Самки також мають подовжену і ширшу 

форму панцира, ніж самці. Форма панцира змінюється з віком: 

хребтові щитки стають вужчими, а плевральні – ширшими, 

причому збільшення відбувається у пізньому онтогенезі. 

 

 
 

Рис. 6.3. Альдабрська гігантська черепаха (Aldabrachelys gigantea) 

(фото: Tatiana Baimacheva / Flickr) 

 

Період відкладання яєць у черепах триває з листопада до 

квітня. Самки здійснюють далекі переміщення у прибережні 

райони для пошуку придатних для відкладання яєць місць. 

Викопавши задніми кінцівками глечикоподібні ями глибиною 

до 40 см, черепаха відкладає туди від 2 до 22 білих, майже 

кулястих яєць. Кожне з них має діаметр 5–6 см і масу близько 

110 г. Приблизно через 6–7 місяців з яєць виходять молоді 

особини, їх маса тіла менше 70 г. 

Усі представники цього комплексу видів входять до червоних 

списків, прикладається маса зусиль щодо їх відтворення в 

умовах неволі. 

Альдабрська, або альдабрська гігантська черепаха (Alda-
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brachelys gigantea) раніше була поширена на Мадагаскарі, 

Маскаренських островах, острові Родрігес, Сейшельських 

островах, острові Ісабела. Вона легко відрізняється від слонової 

черепахи за наявністю шийного щитка. Довжина панцира 

дорослих особин до 123 см, середня маса тіла самця становить 

250 кг. Зараз є ендеміком атола Альдабра на Сейшелах. 

Промисел черепах заради м’яса призвів до їх зникнення на 

більшості островів.  

Ареал роду Гофери (Gopherus) займає південні райони США 

і північ Мексики. Гофер-поліфем (G. polyphemes) досягає 34 см. 

Невисокий, іноді горбкуватий панцир забарвлений у бурий 

колір з нечіткими світлими плямами. Черепаха населяє сухі 

піщані біотопи, дюни, соснові рідколісся на пісках, піщані 

пустелі. Широкими та сильними передніми лапами вона риє 

довгі нори, від 3 до 12 м. Хід нори йде під нахилом, доходячи до 

твердих шарів або закінчуючись над рівнем ґрунтових вод. У 

ряді районів США ці черепахи дуже численні, їх нори додають 

ландшафту своєрідного вигляду. У норах черепах поселяються 

різні дрібні тварини, головним чином членистоногі, але також 

жаби, змії, кролі, пацюки, опосуми, єноти. Гоферова жаба (Rana 

capito) і гоферова змія (Drymarchon corais couperi) названі так 

саме за прихильність до черепашачих нір. Живляться зеленою 

рослинністю, фруктами, зрідка поїдають комах. Хоча живуть 

вони поодинці, але на годівлі можна бачити групи з 10–20 

черепах, що пасуться стадом подібно до худоби. Протягом літа, 

з квітня до червня, самки відкладають 4–7 яєць. Інкубаційний 

період триває від 90 до 110 діб. 

Загалом родина Testudinidae налічує 60 видів, які мешкають 

у Північній та Південній Америці, Європі, Африці, Азії, на 

острові Мадагаскар, Галапагоських й Сейшельських островах.  

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Булахов, 1987; 

Ананьева и др., 2004; Васильев, 2005; Дзержинский, 2005; 

Ковтун и др., 2005; Константинов, Шаталова, 2005; Булахов та 

ін., 2007; Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; 

Андреева и др., 2012; Дзержинский и др., 2013; Кармышев, 2014; 

Ремінний, Матвійчук, 2018; Arnold, Burton, 1979; Fritts, 1983; 

Gibson, Hamilton, 1984; Liem et al., 2001; Miller, Harley, 2001; 

Kuzmin, 2002; Moll, 2002; Grzimek's Animal …, 2003; Bonin et al., 
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2006; Moon et al., 2006; Rastogi, 2007; Bour, 2008; Parham, 2008; 

Chiari, Claude, 2011; Kardong, 2012; Linzey, 2012; Betts, DeSaix, 

2013; Lee, 2013; Dijk et al., 2014; Vitt, Caldwell, 2014; Kemp, 

2019; Lyson, Bever, 2020; Nekrasova et al., 2021; World Turtle 

Database, 2021; Reptile Database, 2021.  

 

Родина Двокігтеві черепахи 

(Carettochelyidae Boulenger, 1887) 

Ця і наступна родини належать до надродини М’якотілі 

черепахи (Trionychoidea) підряду Схованошийні черепахи 

(Cryptodira). 

Характерною рисою м’якотілих черепах є відсутність 

рогового покриву на їх кістковому панцирі; замість рогових 

щитків кісткові пластини зверху вкриті м’якою шкірою, яка 

може бути гладенькою, зморшкуватою або, рідше, усіяною 

поодинокими роговими шипиками. Паралельно зі зникненням 

рогових щитків у більшості м’якотілих черепах відбулася 

значна редукція кісткового панцира. Спинний щит має 

центральну кісткову пластинку, яка оточена широкою 

хрящовою облямівкою. Лише в окремих видів на периферії 

цього хряща розміщені невеликі крайові кістки. Черевний щит 

також не костеніє повністю і найчастіше має у центрі широке 

хрящове поле. Такі вторинні зміни панцира обумовлені водним 

способом життя м’якотілих черепах. 

У м’якотілих черепах кінчик морди витягнутий у рухомий 

хоботок, на кінці якого розміщуються ніздрі. Завдяки цьому 

тварини можуть дихати, висунувши з води лише кінчик хоботка. 

Зовнішнього вуха немає – барабанні перетинки сховані під 

шкірою. Голова і шия можуть повністю втягуватися під панцир, 

причому вигин шиї відбувається у вертикальній площині. На 

лапах черепах розвинені плавальні перетинки,  а пальці озброєні 

гострими кігтями. Основним органом дихання під водою є 

глотка, слизова оболонка якої має численні ворсинки. Все це дає 

тваринам можливість залишатися під водою кілька годин. Шия 

часто дуже довга, завдяки чому черепаха може дістати головою 

до заднього краю карапакса. Хвіст завжди дуже короткий. 

Рогові луски на тілі втрачені, за винятком кількох великих 

щитків на лапах.  

Двокігтева черепаха (Carettochelys insculpta) є єдиним 

представником свого роду та однойменної родини (усі 
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представники інших трьох родів є вимерлими). Кістковий 

панцир зберігається у них майже повністю. Його довжина може 

сягати 50 см. Крайові пластини карапакса з’єднуються із 

реберними. Лапи мають ластоподібну форму на кшталт 

морських черепах. Кожна кінцівка забезпечена парою кігтів. На 

рогових щелепах відсутні шкірні вирости, які характерні для 

всіх інших м’якотілих черепах. Більшу частину життя ця доволі 

крупна тварина проводить у воді, живиться плодами, які впали 

у воду, а також листям, насінням, різними водними 

безхребетними. 

Самки двокігтевої черепахи відкладають яйця на піщаних 

берегах річок наприкінці посушливого сезону. Насамкінець 

періоду інкубації, коли ембріони вже повністю розвинені, вони 

залишаються всередині яєць у своєрідному стані спокою, доки 

не встановляться придатні умови для вилуплення. Вихід з яєць 

може запускатися затопленням кладки водою або швидким 

зниженням атмосферного тиску, що сигналізує про наближення 

шторму. Є дані, що вилуплювання може відбуватися у воді. 

Використання тригерів зовнішнього середовища, разом з 

вібраціями, які утворюються під час вилуплення інших особин, 

обумовлює синхронізацію появи потомства. Масове 

вилуплювання дитинчат зменшує питомі ризики загибелі і 

полегшує вихід на поверхню із ґрунту. 

Єдиний вид родини населяє річки Нової Гвінеї та північної 

Австралії. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Bonin et al., 

2006; Georges et al., 2008; Reptile Database, 2021; World Turtle 

Database, 2021. 

 

Родина Трикігтеві черепахи (Trionychidae Gray, 1825) 

Для видів родини характерна значна редукція кісткового 

панцира. Пластрон з’єднаний з карапаксом м’якою зв’язкою. 

Кожна лапа озброєна трьома гострими кігтями. Рогові щелепи 

вкриті своєрідними губами – товстими шкірними виростами. 

Місцями мешкання цих черепах є прісні водойми, головним 

чином річки. Тварини лише зрідка виповзають на берег і ніколи 

не йдуть далеко від води. Крім повітряного дихання, здатні 

поглинати кисень з води за допомогою ниткоподібних сосочків 
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та ворсинок слизової оболонки глотки, які пронизані безліччю 

капілярів.  

Усі види є активними хижаками, які живляться рибою, 

молюсками, водними членистоногими. У разі небезпеки 

демонструють надзвичайну спритність, силу і злісність, їх 

блискавичні укуси і потужна хватка щелеп можуть завдати 

супротивнику важких поранень. 

Лопатева черепаха плямиста (Lissemys punctata) має 

найбільші скостеніння панцира серед інших видів, що свідчить 

про давність цього виду. Карапакс облямований маргінальними 

кістковими пластинками, у пластроні хрящові ділянки 

порівняно вузькі. Парні шкірні клапани на задній частині 

пластрона прикривають втягнуті задні лапи, забезпечуючи їх 

захист. Крім цього, у випадку небезпеки черепаха змикає 

передні краї пластрона і карапакса, захищаючи голову і передні 

лапи. Хоботок у лопатевої черепахи короткий, а губи  дуже 

м’ясисті. Округлий порівняно високий панцир довжиною до 25 

см забарвлений у зеленувато-коричневий колір з жовтими 

плямами. Активність нічна. Живиться рибою, земноводними 

(головним чином жабами), молюсками, водними рослинами, 

травою. Самки, як правило, відкладають від 2 до 16 яєць 

(максимум 40). За сезон здійснюється від 2 до 3 кладок. 

Інкубація яєць відбувається повільно і триває 9–15 місяців. 

Лопатева черепаха плямиста мешкає у Західному Пакистані, 

Індії, Бірмі та на Цейлоні.  

Трионікс африканський (Trionyx triunguis) зараз лишився 

єдиним представником свого роду, інші види були рознесені в 

окремі роди. Довжина панцира може доходити до 90 см. 

Черепаха має округлий панцир, усіяний рядами дрібних горбків 

і прикрашений дрібними світло-жовтими плямами.  

У трионіксів дуже велика голова, носовий відділ витягнутий, 

широкий і плоский, схожий на дзьоб. Карапакс сплощений. У 

самців, на відміну від самок, хвіст товстіший і довгий. Лапи 

широкі з розвиненими плавальними перетинками.  

Значну частину життя проводить у воді річок або озер, 

занурившись у мул. На суходіл виходить лише для відкладання 

яєць. Може мешкати у солоних водах, цей вид зустрічали у 

відкритому морі за декілька кілометрів від берега. Трионікси 

мають денну активність. Живляться рибою, молюсками, 

водними комахами, ракоподібними, плазунами, рослинами, 
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поїдають падаль. Найчастіше очікує появу здобичі, 

перебуваючи у засідці. 

Ареал виду охоплює значну територію Африки, також 

зустрічається у Передній та Малій Азії. 

Китайська м’якотіла черепаха (далекосхідна черепаха, 

китайський трионікс) (Pelodiscus sinensis) має сплощений і дещо 

видовжений панцир довжиною до 30 см з рядами дрібних 

горбків, які у подальшому зливаються у валики. З віком форма 

панцира змінюється: у молодих він майже округлий і порівняно 

високий, а у дорослих – стає яйцеподібним і розширеним 

позаду. Шкіра на панцирі з віком стає гладкішою. М’які краї 

панцира утворені лише шкірою, позбавлені рогових щитків. Ця 

особливість будови допомагає тваринам зариватися у мул і 

пересуватися у товщі води. 

Кінцівки п’ятипалі, проте лише три внутрішніх пальця 

закінчуються гострими кігтями. Між пальцями наявні розвинені 

плавальні перетинки. Трионікс має довгу шию. Щелепи дуже 

потужні, їх роговий чохол утворює гострий ріжучий край. З 

боків щелеп товсті шкірні вирости формують «губи». Кінчик 

морди витягнутий у м’який хоботок, на кінці якого 

відкриваються зовнішні ніздрі. Зверху трионікс зеленувато -

бурого кольору з дрібними жовтими плямами, знизу – світло-

жовтий. 

Населяє великі й малі річки та озера в місцях з мулистим або 

піщаним дном, розрідженою підводною рослинністю і пологими 

берегами, де можна зручно вилазити на сушу для прогрівання.  

Більшу частину доби черепаха проводить у воді, де вміло 

плаває і пірнає, але й на суходолі її рухи у разі небезпеки не 

менш швидкі і спритні. Придонний мул або пісок слугує 

трионіксу не лише сховищем, але й зручною засідкою під час 

полювання. Виставивши лише голову, черепаха чекає, коли повз 

неї пропливе риба або інша дрібна тварина. Швидким кидком 

голови вона схоплює жертву і міцно утримує її у щелепах. 
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Рис. 6.4. Китайська м’якотіла черепаха  (Pelodiscus sinensis) (фото: 

Joel Sartore / PhotoArk) 

 

До раціону черепахи входять риби, молюски, водні 

ракоподібні, комахи і черв’яки. Полювання відбувається вночі, 

крім створення засідок, черепаха активно обшукує свою 

мисливську ділянку. Зимують черепахи на дні водойм, 

зариваючись у мул. У квітні – травні вони відновлюють 

активність і майже відразу приступають до розмноження. З 

кінця травня до серпня самки здійснюють 2–3 кладки яєць на 

піщаному березі недалеко від води в добре прогрітих місцях. 

Відкладають 20–70 округлих білих яєць діаметром 2 см. Через 

1,5–2 місяці з яєць вилуплюються нащадки. 

33 сучасні види родини Trionychidae мешкають у Північній 

Америці, Південній, Південно-Східній та Східній Азії, Африці. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и 

др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Grzimek's Animal …, 2003; 

Kemp, 2019; Gramentz, 1993; Bonin et al., 2006; Georges et al., 

2008; Dijk et al., 2014; Reptile Database, 2021; World Turtle 

Database, 2021. 

 

Родина Морські черепахи (Cheloniidae Bauer, 1893) 

Таксон об’єднує крупних черепах з обтічним серцеподібним 

або овальним панциром, вкритим роговими щитками. Велика 

голова не ховається під панцир, а коротка і товста шия може 

втягуватися лише частково. Маса кісткового панцира полегшена 

тим, що на кінці ребер зберігаються нескостенілі ділянки – 
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«джерельця». Тазові кістки не зрощені з панциром. Карапакс і 

пластрон з’єднані широкою, але злегка рухомою перемичкою з 

додаткових підкрайових щитків. Пальці веслоподібних лап 

(ластів) зростаються, на їх кінці залишаються 2–3 коротких 

кігтя. Передні ласти значно більші задніх і слугують основним 

органом руху. 

Усе життя проводять у морі, залишають водне середовище 

лише у сезон розмноження та безпомилково знаходять постійні 

гніздові ділянки. Живляться рослинною, мішаною або 

тваринною їжею, у трофічному плані окремі види дуже 

відрізняються.  

Для відкладання яєць у черепах є улюблені ділянки 

побережжя, куди вони збираються з різних районів, найчастіше 

розташованих за багато сотень кілометрів. Наприклад, зелена 

черепаха, прямуючи з узбережжя Бразилії до острова 

Вознесіння в Атлантичному океані, долає відстань мінімум у 

2600 км. Прибувши на місця розмноження, черепахи паруються 

поблизу берега.  

На суходолі самка пересувається повільно, незграбно 

штовхаючи своє тіло вперед і залишаючи позаду себе широкий 

слід. Вибравшись за лінію прибою, самка обнюхує пісок, потім 

усіма лапами розгрібає його і робить яму для себе. На її дні 

самка, за допомогою лише задніх кінцівок, викопує 

глечикоподібне гніздо. Форма гнізда є схожою у всіх видів 

черепах. За сезон розмноження самки відкладають яйця від 2 до 

5 разів; у кладці від 30 до 200 яєць. Інкубація яєць триває 

близько двох місяців і залежить від температури піску, в який 

зарита кладка. Також температурними умовами інкубації 

визначається стать дитинчат. По закінченню інкубаційного 

періоду, маленькі черепахи розламають шкаралупу спеціальним 

яйцевим зубом і вибираються на поверхню крізь товщу піску. 

Починаючи із самих ранніх етапів життя, смертність серед 

дитинчат надзвичайно висока. Частка черепах, що  досягають 

статевої зрілості не перевищує кількох десятих відсотка.  

Довгоголова морська черепаха, або логерхед (Caretta caretta) 

має карапакс довжиною до 95 см, маса тіла до 110 кг. На панцирі 

є 5 пар реберних щитків. У молодих особин на карапаксі наявні 

3 поздовжні кілі. Зверху панцир коричневого, червонувато-

коричневого або оливкового кольору, знизу світліший. Голова 

велика, широка, зверху вкрита великими симетричними 
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щитками. Верхня частина злегка виступає попереду нижньої, 

але не має на кінці такого вираженого дзьоба, як, наприклад, у 

бісси. На передніх ластах по 2 тупих кігтя.  Статевий диморфізм 

виявляється лише у дорослих особин. Самці мають довші хвости 

та кігті, ніж самки. Панцир самців є ширшим і менш опуклим, 

також у них зазвичай ширша голова. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. 5. Довгоголова 

морська черепаха, або 

логерхед (Caretta 

caretta) (фото: John 

Wreck / MHF) 

 

Мешкає цей вид у тропічних та субтропічних районах 

Тихого, Індійського та Атлантичного океанів (включаючи 

Середземне море). Декілька разів був виявлений на південному 

заході Чорного моря біля берегів Болгарії. Гніздові території 

розташовані у помірних і субтропічних районах. Найбільша 

група черепах, чисельністю до 30 тис. самок, гніздує на острові 

Масіра в Омані. На узбережжі Флориди чисельність самок 

логерхедів оцінюють у 10–15 тис. особин. Великі гніздування 

відомі на узбережжі Австралії. 

Логерхеди ведуть пелагічний спосіб життя. На суходіл 

виходять лише для відкладання яєць. Кладки зі 100–120 яєць 

здійснюються виключно вночі на піщаних пляжах. Інкубація 

яєць триває 49–67 діб.  

Живляться переважно тваринною їжею – крабами, 

молюсками, рідше медузами та рибою. Активність переважно 

денна, складається з плавання та відпочинка на дні. У стані 

спокою черепахи розводять передні кінцівки і залишаються 

нерухомими з відкритими чи напівзаплющеними очима. 

Логерхеди проводять під водою до 85 % свого часу, причому 

самці пірнають активніше, ніж самки. Середня тривалість 

занурень становить 15–30 хв., але можуть залишатися під водою 

до 4 годин. Молоді логерхеди та дорослі особини відрізняються 
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способами плавання. Молодь притискає передні ласти до боків 

і просувається вперед, відштовхуючись задніми кінцівками. У 

міру дорослішання спосіб плавання поступово замінюється на 

почергове використання усіх кінцівок. 

Зелена черепаха, або супова (Chelonia mydas) може мати 

панцир, довжиною до 140 см (зазвичай 80–100). Маса тіла сягає 

200, а в окремих екземплярів навіть 400 кг. Овальний і 

сплощений панцир вкритий великими роговими щитками, краї 

яких ніколи не налягають один на інший. Голова зеленої 

черепахи вкрита симетричними щитками, передня частина 

морди закруглена. Очі з круглою зіницею і лінзоподібним 

розрізом, спрямованим назад і вгору. На передніх ластах 

зазвичай лише по одному кігтю. Самці відрізняються від самок 

більш сплюснутим і подовженим панциром і довшим хвостом. 

Забарвлення зеленої черепахи зверху оливково-зелене або 

темно-коричневе, з жовтуватими плямами, часто з білою 

облямівкою. Черевна сторона біла або жовтувата з темними 

краями на ластах. 

Перші роки життя зелені черепахи проводить у відкритому 

океані, живлячись у цей час медузами та іншими морськими 

тваринами. Згодом вони переміщуються ближче до берега і 

поступово переходять на рослинну їжу. 

Зелені черепахи долають великі відстані між місцями годівлі 

і гніздування; деякі пропливають понад 3 тис. км, щоб дістатися 

місць розмноження. Розмноження відбувається на узбережжі 

Південно-Східної Азії, Індії, на островах у західній частині 

Тихого океану та Центральній Америці. Дорослі черепахи часто 

повертаються саме на той пляж, де вони з’явились на світ. 

Самки зазвичай паруються кожні 2–4 роки, а самці щороку 

відвідують райони розмноження, намагаючись взяти участь у 

розмноженні.  

Вважають, що причина повернення на рідні береги полягає у 

тому, що це гарантує черепахам середовище, у якому наявні всі 

необхідні умови для успішного відтворення (піщаний берег, 

легкий доступ до океану, необхідна температура інкубації та 

низька ймовірність загибелі від хижаків). Процес еволюції 

підтримує тенденції до повернення в ту область, яка 

забезпечувала репродуктивний успіх для багатьох поколінь.  

Прибувши на місця розмноження, черепахи паруються у 

прибережних водах. Самки ночами виповзають на берег для 
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відкладання яєць. Перетнувши лінію припливу, самка ретельно 

обирає місце для створення гнізда. Розгрібаючи пісок передніми 

та задніми лапами, вона риє неглибоку яму, в якій потім починає 

будувати власне гніздо. Гніздо риє лише задніми лапами. Воно 

має форму глечика глибиною близько 20 см. Кладка складається 

з 70–200 кулястих яєць діаметром 5 см, вкритих шкірястою 

оболонкою. Безпосередньо процес відкладання займає 1,5–2 

години. Розмір кладки залежить від віку самки. За період 

розмноження кожна самка створює до п’яти таких кладок. 

Зариваючи гніздо, вона розрівнює пісок, маскуючи 

розташування гнізда, і лише потім повертається до води. Проте 

такі заходи не рятують кладки від численних хижаків, які 

відкопують і поїдають черепашачі яйця. Через 1,5–2 місяці 

крихітні черепашки, близько 5 см завдовжки, вибираються з 

піску і з надзвичайною спритністю прямують  до води. 

Молодняк проводить від 3 до 5 років у відкритому океані, 

перш ніж оселитися ближче до берега та вести життя на 

мілководді. За оцінками, менше 1 % дитинчат досягають 

статевої зрілості. 

Як і всі інші види морських черепах, зелена черепаха дуже 

потерпає від браконьєрства і суворо охороняється в усіх країнах.  

Бісса (Eretmochelys imbricata) загалом схожа на зелену 

черепаху, але помітно дрібніша. Дорослі особини зазвичай 

мають 60–80, зрідка – до 90 см у довжину. Панцир бісси 

серцеподібної форми, задня частина сильно звужена і 

загострена. Щитки панцира у молодих особин налягають один 

на інший, але з віком це налягання зменшується, а потім і зовсім 

зникає. На передніх ластах зазвичай 2 кігтя. Верхня щелепа 

виступає вперед над нижньою і озброєна, на відміну  від зеленої 

черепахи, гострим зубцем. Панцир зверху коричневий з жовтим 

плямистим малюнком.  

Цей вид поширений в усіх тропічних морях. В Атлантиці 

вона зустрічається від північних штатів США до Південної 

Бразилії, іноді допливає до берегів Великобританії.  Наявна в 

Індійському океані від острова Мадагаскар і далі на схід, а 

також у Тихому океані, де в східній частині мешкає від 

Каліфорнійської затоки до Перу, а на заході проникає до Японії. 

Неглибокі прибережні води, затоки і гирла річок з мулистим 

або піщаним дном є оптимальними місцями для проживання 

бісси. Тварина тримається частіше у тих місцях, де підводної 



270 

 

рослинності небагато. З кормів бісса надає перевагу всіляким 

тваринам – молюскам, асцидіям, членистоногим, споживає 

також і водорості. У період розмноження самки викопують на 

березі в піску гніздову ямку, відкладають 150–200 круглих яєць 

діаметром до 40 мм. 

Загалом родина Cheloniidae налічує 6 видів з 5 родів. Крім 

згаданих вище трьох видів, до родини також належать: морські 

черепахи Рідлі (Lepidochelys): черепаха Кемпа (L. kempii) і 

оливкова морська черепаха, або тихоокеанська черепаха Рідлі 

(L. olivacea) і пласкоголова морська черепаха (Natator 

depressus).  

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и 

др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Dodd, 1988; Brandner, 1992; 

Cogger, 2000; Eckert S. A. 2002; Berroneau, et al. 2010; Lee, 2013; 

Dijk et al., 2014; Martín-del-Campo, García-Gasca, 2019; Kemp, 

2019; Reptile Database, 2021; World Turtle Database, 2021. 

 

Родина Безщиткові, або Шкірясті черепахи  

(Dermochelyidae Fitzinger, 1843) 

Єдиний представник значно відрізняються від інших черепах 

своїми анатомічними рисами. Тіло оточене панциром, який має 

принципово іншу будову – він не пов'язаний зі скелетом і 

складається з одного шару маленьких багатокутних кісткових 

пластинок, які щільно сполучені між собою. Звичайний 

кістковий панцир у цих черепах дуже сильно редукований: у 

карапаксі від нього залишилися лише елементи невральних та 

плевральних пластин, у пластроні зник ентопластрон, а  решта 

кісток у вигляді паличок лише облямовує велику центральну 

фонтанель. Замість нього розвинений особливий вторинний 

панцир, що складається з мозаїки численних маленьких 

кісткових пластин у поверхневих шарах шкіри. Рогова частина 

панцира відсутня, тіло зовні вкрите шкірою, яка у молодому віці 

несе дрібні рогові ділянки, а з віком стає рівною та гладенькою. 

Хребет і ребра не зрощені з панциром. У зв'язку з водним 

способом життя безщиткові черепахи мають обтічний панцир та 

ластоподібні кінцівки, чим схожі на морських черепах. 

Раніше на підставі будови унікального панцира шкірястих 

черепах вважали дуже примітивними і виділяли в особливу 
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групу Athecae у ранзі підряду, що протиставлявся всім іншим 

черепахам (Thecophora). Зараз більшість дослідників розглядає 

їх у якості дуже спеціалізованих морських черепах, що зберегли 

ряд примітивних рис.  

Шкіряста черепаха (Dermochelys coriacea) є найбільшою із 

сучасних черепах. Довжина карапакса може перевищувати 2 м, 

маса тіла сягає 916 кг. Передні ласти, позбавлені кігтів, 

досягають у розмаху 3 м. Серцеподібний панцир має 7 

поздовжніх гребенів на спинній та 5 – на черевній стороні. 

Голова дуже велика, шия коротка, під панцир ховатися не може. 

На роговій частині верхньої щелепи на кожному боці є великі 

зубці. У глотці і стравоході розташовані шипи, які допомагають 

проковтнути їжу і не дають жертві втекти після того, як її 

спіймають. У дорослих черепах панцир вкритий шкірою, 

карапакс темно-бурого або чорно-коричневого кольору, 

поздовжні гребені панцира та краї ластів жовті. У 

новонароджених особин карапакс покритий шаром пластинок, 

які сходять через кілька тижнів; тіло молоді несе жовті плями.  

Шкіряста черепаха поширена у тропічних частинах 

Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, іноді запливає у 

води помірних широт. Все життя проводить у воді, за винятком 

сезону розмноження, і найчастіше зустрічається у відкритому 

морі. На відміну від рослиноїдної зеленої черепахи шкіряста 

живиться медузами, ракоподібними та деякими водоростями. У 

воді є надзвичайно рухливою, плаває з великою швидкістю та 

маневреністю. 

Раніше цих черепах вважали унікальними серед рептилій 

завдяки їх здатності підтримувати високу температуру тіла за 

допомогою ендотермії, тобто метаболічної генерації тепла. 

Ранні дослідження швидкості метаболізму показали, що у стані 

спокою він приблизно втричі вищий, ніж очікувалося для 

рептилій такого розміру. Проте новітні дослідження виявили, 

що швидкість метаболізму у стані спокою для цього виду 

суттєво не відрізняється від результатів, передбачених на основі 

аллометрії. 
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Рис. 6.6. Шкіряста черепаха (Dermochelys coriacea) (фото: C. Rogers / 

USGS) 

 

Замість використання високого метаболізму у стані спокою, 

черепахи, ймовірно, використовують високий рівень активності. 

Встановлено, що тварини можуть відпочивати лише 0,1 % доби. 

У результаті постійного плавання м’язами генерується тепло. 

Разом з наявністю протитічних теплообмінників, ізолюючого 

жирового шару і великими розмірами тіла, ці черепахи здатні 

підтримувати високий градієнт температур, порівняно з 

оточуючою водою. Наприклад, у дорослих особин внутрішня 

температура тіла може бути на 18 °C вищою, ніж вода. 

Шкірястих черепах відносять до рекордсменів з пірнання. 

Зареєстровані окремі особи, що пірнають на глибину до 1280 м. 

Звичайна тривалість занурень становить від 3 до 8 хвилин, в 

окремих випадках – до 30–70. 

Дорослі черепахи майже повністю живляться медузами. У 

якості додаткових кормів використовують інші організми з 

м'яким тілом, наприклад, покривників і головоногих молюсків.  

Усі відомі гніздові ділянки черепахи знаходяться у тропіках. 

Основні місця розмноження цього виду розташовані на 

тихоокеанському узбережжі Мексики, де щорічно відкладають 

яйця до 30 тис. самок. Інші великі скупчення відзначені у Гвіані 

(4–6 тис. самок щороку) та у Західній Малайзії (1–2 тис.). 

Крупні постійні гніздування існують на деяких островах 

Індонезії та на Великому Бар'єрному рифі.  

На відміну від інших морських черепах, які майже завжди 

повертаються на свій пляж, шкірясті черепахи можуть вибрати 

інше місце у цьому регіоні. Вони обирають ділянки берега з 
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дрібнозернистим піском, тому що їх м’які покриви легко 

ушкоджуються твердими частками. Шкірясті черепахи 

проводять більшу частину свого життя в океані, тому їх очі 

погано пристосовані до нічного зору на суші. Типове 

середовище гніздування завжди включає темну лісову зону, що 

прилягає до пляжу. Контраст між темним лісом і яскравішим, 

залитим місячним світлом океаном, задає напрямок руху 

самкам, а потім і дитинчатам.  

Парування відбувається у морі. Самці  ніколи не залишають 

воду, на відміну від самок, які гніздяться на суші. Після зустрічі 

із самкою (яка, можливо, використовує феромони для 

демонстрації свого репродуктивного статусу і готовності до 

відтворення), самець використовує рухи голови, торкання 

носом, кусання чи рухи ластами, щоб стимулювати її 

сприйнятливість. Самці паруються щороку, а самки роблять це 

раз на 2–3 роки. Самка утворює шлюбні стосунки і парується з 

кількома самцями (поліандрія).  

Шкіряста черепаха, на відміну від зеленої, відкладає яйця не 

тільки збираючись великими групами, але й поодинці. Самки 

з'являються на березі після заходу сонця, знаходять місце для 

гнізда вище за лінію припливу і риють задніми кінцівками 

глибоку (до 1,2 м) яму. У середньому самка відкладає до 100 

майже сферичних яєць діаметром 5–6 см, вкритих волокнистою 

оболонкою. Це повторюється від 4 до 9 разів за сезон з 

інтервалами у 9–10 діб. Дуже часто більша частина яєць у кладці 

виявляється нежиттєздатною. Кладки є практично 

недоступними для хижаків, оскільки розкопати таке глибоке 

гніздо може не кожна тварина. Приблизно через 2 місяці з яєць 

вилуплюються черепашки і відразу прямують до води. У цей час 

багато хто з них стає легкою здобиччю хижаків. 

Основну загрозу популяціям становить промисел яєць і 

дорослих особин, м'ясо яких вживається у їжу, а також загибель 

тварин у рибальських сітках. Для відновлення чисельності 

застосовують вилучення яєць з природи для інкубації у 

контрольованих лабораторних умовах. Новонароджених особин 

у подальшому випускають прямо у водне середовище. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и 

др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Dodd, 1988; Brandner, 1992; 
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Cogger, 2000; Eckert, 2002; Wallace, Jones, 2008; Berroneau et al., 

2010; Lee, 2013; Dijk et al., 2014; Martín-del-Campo, García-

Gasca, 2019; Kemp, 2019; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Кайманові черепахи (Chelydridae Gray, 1831)  

Для цих черепах характерними ознаками є наявність 

невеликого пластрона хрестоподібної форми і довгого хвоста 

(більше половини довжини тіла) із шипуватими лусками на 

верхньому боці. Луски із шипами знаходяться також на голові 

та шиї.  

Черепаха грифова (Macrochelys temminckii) має 

гачкоподібний дзьоб на верхній щелепі і ряд надкрайових 

щитків, що лежать між бічними і крайовими. Щитки карапакса 

зазвичай утворюють на спині 3 поздовжніх пилоподібних 

гребені. Задній край панцира є зазубреним. Довжина панцира 

цього виду сягає 0,5 м, а маса тіла – 60 кг. Наявний статевий 

диморфізм: клоака дорослого самця виходить за край панцира, 

у самки розташовується ближче до пластрона. У самця основа 

хвоста товща, ніж у самки, через прихований там копулятивний 

апарат. Свою назву тварина отримала через схожість гребенів на 

панцирі з текстурою покривів крокодилів, а також завдяки своїм 

потужним щелепам.  

Населяє річки, ставки, канали на південному сході США 

(головним чином у басейні Міссісіпі), заходить на північ до 

штату Іллінойс. Розмноження відбувається весною (на півночі 

пізніше, ніж на півдні), у травні – червні самка відкладає 20–40 

яєць в ямку глибиною 50 см, яку викопує у піску. 

До раціону входять різноманітні водні тварини, насамперед, 

риба. Під час полювання тварина нерухомо лежить на дні, 

наполовину закопавшись у мул, і тримає широко розкриту пащу. 

Через ротовий отвір висувається тонкий, червоподібний, 

яскраво-рожевий кінчик язика. Така наживка, яка нагадує 

черв'яка, приваблює риб. Намагаючись схопити його, жертва 

відразу потрапляє у потужні щелепи черепахи. Також здійснює 

активне полювання, обшукуючи свої кормові угіддя. 

Перелякана тварина широко роззявляє страхітливу пащу і 

викидає струмінь рідини з анальних міхурів. Дуже роздратована 

черепаха сильно кусається. 

Черепаха кайманова (Chelydra serpentina) має менші розміри, 

її панцир досягає довжини до 30–35 см, середня маса тіла – 13–
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14 кг (окремі особини до 30 кг). Зовнішній вигляд доволі 

своєрідний: голова дуже велика, очі опуклі, має загострені 

крупні щелепи і потужні лапи з кігтями. 

Мешкає у різноманітних водоймах – річках, ставках, озерах, 

обираючи ділянки з мулистим дном, де можна закопуватися. 

Деякі популяції населяють солонуваті водні біотопи, наприклад, 

гирла річок. На мілководді зазвичай лежать на дні, витягнувши 

свої довгі шиї і виставивши голову над поверхнею води. Ніздрі, 

які розташовані на самому кінчику морди, забезпечують 

перископію дихання. 

Можуть споживати корми як тваринного, так і рослинного 

походження, певну частку раціону становить падаль. Активно 

полюють на все, що можуть проковтнути, включаючи багатьох 

безхребетних, риб, жаб, рептилій (змій і дрібніших черепах), 

необережних птахів та дрібних ссавців.  

Парування відбувається з квітня до листопаду, а пік 

яйцекладіння припадає на середину літа. Самка може зберігати 

сперму кілька сезонів, використовуючи її за необхідності. 

Самки багато переміщуються суходолом у пошуках піщаного 

ґрунту, в який відкладають яйця, часто на значній відстані від 

води. Викопавши яму, самка зазвичай відкладає від 25 до 80 яєць 

щороку. Тривалість інкубації залежить від температури та 

становить від 9 до 18 тижнів. У прохолоднішому кліматі 

дитинчата зимують у гнізді. Загалом кайманова черепаха 

демонструє видатну стійкість до холоду. Радіотелеметричні 

дослідження показали, що особини деяких популяцій не 

впадають у сплячку, а залишаються активними під льодом 

узимку.  

Грифові і кайманові черепахи використовуються для 

приготування черепахового супу – дуже популярної страви у 

деяких регіонах Америки. У результаті чого чисельність 

популяцій постійно скорочується. 

Родина Кайманові черепахи включає 5 видів, які мешкають у 

Північній і Центральній Америці. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Ананьева и др., 2004; 

Батрахогерпетологія, 2010; Дунаев, Орлова, 2012; Андреева и 

др., 2012; Arnold, Burton, 1979; Fritts, 1983; Dodd, 1988; Gibson, 

Hamilton, 1984; Mitchell, Reay, 1999; Liem et al., 2001; Miller, 
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Harley, 2001; Eckert, 2002; Moll, 2002; Grzimek's Animal …, 2003; 

Bonin et al., 2006; Moon et al., 2006; Rastogi, 2007; Bour, 2008; 

Parham, 2008; Wallace, Jones, 2008; Berroneau et al., 2010; Chiari, 

Claude, 2011; Kardong, 2012; Linzey, 2012; Betts, DeSaix, 2013; 

Vitt, Caldwell, 2014; Kemp, 2019; Lee, 2013; Dijk et al., 2014; 

Lyson, Bever, 2020; World Turtle Database, 2021; Reptile Database, 

2021. 

 

Родина Змієшиї черепахи (Chelidae Gray, 1825)  

Представники цієї та наступної родини належать до 

бокошийних черепах, шия яких у разі втягування голови під 

панцир, вигинається у горизонтальній площині (вбік) так, що 

голова притискається до правої чи лівої кінцівки. Хребці 

шийного відділу мають довгі поперечні відростки, до яких 

прикріплюються сильні м'язи, що згинають шию горизонтально. 

Характерною рисою є також зрощення тазових кісток зі 

спинним і черевним щитами. Пластрон вкритий 13 роговими 

щитками, завжди добре помітний непарний горловий щиток.  

Змієшиї черепахи зовсім не втягують шию всередину, а лише 

закладають її вбік під панцир. Пластрон складається із 9 

кісткових пластин. Кістки нижньої щелепи розділені швом у 

підборідному з'єднанні. 

Рід Матамата (Chelus) складається з 2 видів, які поширені у 

великих річках Південної Америки. Матамата звичайна (C. 

fimbriata) має унікальний зовнішній вигляд. Її панцир з країв 

зазубрений, зверху має три зубчастих кіля, утворених гострими 

конусоподібними горбами на кожному щитку. Досягає у 

довжину 40 см. Голова та довга шия черепахи, обвішана рядами 

фестончастих шкірних виростів. Трикутна голова сплощена, на 

кінці морди гострий хоботок, маленькі очі висунуті вперед, 

розріз рота доходить до самих вушних отворів. Над вухами, на 

горлі і підборідді також наявні великі шкірясті вирости. На 

витягнутій морді розташований виріст у вигляді рогу. Три 

вирости у вигляді вусиків є підборідді і чотири – на верхній 

щелепі, яка не має гачка або виїмки. Такі особливості покривів 

маскують тварину на дні водойми або на мулистому березі (вона 

дивовижно схожа на шматок дерева, порослого мохом, або на 

уламок кори). Пластрон частково редукований, звужений. Лапи 

мають перетинки і гострі кігті.  
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Рис. 6.7. Матамата 

звичайна (Chelus 

fimbriata) (фото: 

Rarael Bernhard) 

 

Населяє стоячі водойми Південної Америки від басейну річки 

Оріноко до Амазонки у центральних та північних районах 

Бразилії, Венесуели, східної Колумбії та Перу, Еквадору та 

Гвіани.  

Спосіб полювання (так зване всмоктувальне живлення) 

накладає відбиток на будову щелепного апарату. Щелепи 

черепахи доволі слабкі, проте рот може відкриватися 

надзвичайно широко. Матамата не пережовує, не відкушує і 

навіть не утримує здобич щелепами. Причаївшись, вона чекає, 

коли жертва (риба, жаба, пуголовок) наблизиться на потрібну 

дистанцію. Очевидно жертва наближається до хижака не тільки 

випадково, а приваблюється клаптиками шкіри на голові та шиї, 

що коливаються у воді і нагадують червів або іншу поживу. У 

потрібний момент матамата широко розкриває пащу і різко 

стискає глотку. Так створюється зона низького тиску, що 

спричинює виникнення потоків води у рот і втягує воду разом із 

жертвою. Здобич проковтується цілком, рот закривається, а 

захоплена вода потім повільно випускається назад через щілини 

з боків пащі. 

З жовтня до грудня самка відкладає від 12 до 28 яєць, як 

правило, за сезон буває 2 кладки. Інкубаційний період триває до 

200 діб. 

Гідромедуза аргентинська (Hydromedusa tectifera) має 

надзвичайно довгу шию, її довжина перебільшує інші відділи 

хребта. Голова сильно сплюснута, очі висунуті  вперед і вгору, 

шия покрита безліччю дрібних горбків. Спинний щит у молодих 

особин має поздовжній кіль, на кожному щитку підноситься 

гострий, спрямований назад конус. З віком ці конуси і 
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серединний кіль поступово зменшуються, у старих особин 

спина майже гладенька. 

Забарвлення молоді оливкове, а в зрілому віці особини 

стають бурими. З боків голови та шиї проходить жовта смуга. 

Гідромедузу можна зустріти у водоймах Аргентини, Парагваю, 

Уругваю та Південно-Східної Бразилії. Вона веде нічний спосіб 

життя, полює на рибу та інших водних тварин. Яскравого сонця 

і спеки гідромедуза уникає, проте добре витримує холод, 

зберігаючи активність навіть при температурі нижче 10 °С. У 

прибережних районах гідромедуза може мешкати у солонуватих 

водах, у холодних ділянках ареалу впадає у сплячку.  

Споживає корми тваринного походження, основу раціону 

складають молюски, водні комахи, риба та амфібії. На здобич 

полює допомогою комбінації вакуумного всмоктування (як 

матамата) і різких кидків голови, як більшість черепах із довгою 

шиєю. Розмноження відбувається весною на берегах річок. 

Відкладають 3–10 яєць овальної форми. Дитинчата мають 

зморшкуватий панцир.  

Родина Змієшиї черепахи (Chelidae) представлена 64 видами, 

які мешкають у Південній Америці, Австралії та Новій Гвінеї.  

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Fritts, 1983; 

Dodd, 1988; Gibson, Hamilton, 1984; Mitchell, Reay, 1999; 

Mitchell, Reay, 1999; Liem et al., 2001; Grzimek's Animal …, 2003; 

Berroneau et al., 2010; Dijk et al., 2014;  Kemp, 2019; Reptile 

Database, 2021. 

 

Родина Пеломедузові черепахи (Pelomedusidae Cope, 1868)  

Відносно коротка шия цих черепах у разі небезпеки дещо 

втягується назад по прямій осі а потім загинається убік. Така 

комбінація рухів дає можливість повністю ховати під панциром 

голову та шию. Пластрон складається з 11 кісткових пластин, на 

карапаксі завжди відсутній горловий щиток, кістки нижньої 

щелепи зростаються у підборідному з'єднанні. Самець черепахи 

відрізняється довгим і товстим хвостом. У самок зазвичай 

коротший хвіст і ширший панцир.  

Рід Pelomedusa представлений 10 видами, серед яких дуже 

відома африканська пеломедуза, або шоломоносна черепаха (P. 

subrufa). Це невелика тварина зі сплощеним панциром 
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довжиною 25 см, великою головою. Їх унікальною рисою є те, 

що представники роду мають монолітний пластрон без 

шарнірного з’єднання. Усі інші види родини Pelomedusidae 

мають шарнірний пластрон, частини якого за допомогою 

спеціальних м'язів піднімаються і примикають до карапакса, 

ховаючи голову та передні кінцівки. 

Мешкає по всій Африці південніше Сахари, на Мадагаскарі в 

річках та озерах, може здійснювати переміщення суходолом на 

значні відстані. Веде напівводний спосіб життя, надає перевагу 

стоячим водам, особливо болотним біотопам. Зазвичай відсутня 

у лісових і пустельних регіонах.  

Є практично всеїдною, здатна споживати падаль. Розвинуті 

кігті допомагають тварині розривати здобич. Неодноразово 

спостерігали як декілька черепах захоплювали і утоплювали 

птахів на водопої. Хвилі води, які піднімаються у разі таких 

групових атак, іноді сприймають за наближення крокодилів. 

Здобич найчастіше затягується під воду.  

У сиру погоду африканська пеломедуза часто залишає 

водойми і вирушає у тривалі подорожі суходолом. У виключно 

посушливу погоду, коли водойми висихають, вони зазвичай 

зариваються у ґрунт та впадають у заціпеніння; відомо, що у 

такому стані можуть перебувати місяці або навіть роки.  

Шлюбна поведінка полягає у тому, що самець слідує за 

самкою, киваючи перед нею головою. Якщо вона не реагує, він 

клацає щелепами і кусає її. Якщо самка готова до парування, 

вона зупиняється і починає також хитати головою. Самка 

відкладає у середньому від 2 до 10 яєць, зазвичай наприкінці 

весни або на початку літа. Інкубація триває майже 3 місяці.  

Загалом у межах родини виділяють 27 видів, які мешкають в 

Африці, на Мадагаскарі, один вид відмічений на Аравійському 

півострові. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Dodd, 1988; 

Mitchell, Reay, 1999; Berroneau et al., 2010; Dijk et al., 2014; 

Kemp, 2019; Reptile Database, 2021. 

 

Ряд Крокодили (Crocodilia Owen, 1842) 

 

Таксон включає високоорганізовані види сучасних плазунів, 
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які пристосовані до напівводного способу життя. Довжина тіла 

змінюється у діапазоні від 1 до 7 м.  

Витягнутий тулуб і голова сплощені у дорзовентральному 

напрямку. Передні лапи п’ятипалі, задні несуть по чотири 

пальці, з’єднаних перетинкою. Тіло вкрите роговими лусками, 

під якими розвиваються остеодерми. На голові остеодерми 

зливаються з кістками черепа. Спинні щитки несуть поздовжні 

гребені. Зовнішні ніздрі знаходяться на передньому кінці морди, 

очі підняті й розташовані на верхній стороні голови, що 

дозволяє крокодилам триматися у воді біля її поверхні, 

виставивши над водою лише очі та ніздрі. Зовнішні слухові 

отвори здатні закриватися рухомими клапанами, що захищають 

барабанні перетинки від механічних ушкоджень у разі 

занурення. 

На відміну від інших рептилій, мають шкірні залози, 

розміщені у хребтовій області, під нижньою щелепою і 

всередині клоаки. Вони виділяють секрет коричневого кольору 

із сильним запахом мускусу. Секреція мускусних залоз 

особливо інтенсивна в період розмноження і, ймовірно, 

допомагає тваринам різних статей знаходити один іншого.  

Зуби текодонтного типу, розміщені на міжщелепних, 

верхньощелепних і зубних кістках. Зміна зубів відбувається 

упродовж життя багато разів. Найбільші зуби знаходяться на 

вершинах опуклих дуг бічного краю щелеп. При цьому зуби 

верхньої та нижньої щелеп так розташовані, що проти 

найбільших зубів нижньої щелепи ростуть найдрібніші зуби 

верхньої, і навпаки. Це дає тварині можливість надійніше 

утримувати схоплену щелепами здобич. Між зубами 

розташовані рецептори, які відчувають силу стискання щелеп та 

дозволяють її контролювати (це особливо актуально під час 

перенесення дитинчат самкою після їх виходу з яєць). Вторинне 

кісткове піднебіння розмежовує носоглотку і власне ротову 

порожнину. Хоани зміщені далеко назад. 

Відділи хребта добре виражені, хребці процельні. Хребет 

складається з 9 шийних, 15–16 тулубових, 2 крижових і близько 

40 хвостових хребців. 2–5 задніх тулубових хребців не мають 

ребер і іноді їх розглядають як поперековий відділ хребта. 6–8 

пар тулубових ребер сполучаються з грудниною овальною 

хрящовою пластиною, роздвоєною позаду. Черево захищено 7–

8 парами черевних ребер, не пов'язаних з хребтом і 
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розташованих між грудниною і тазом. 

Плечовий пояс позбавлений ключиць, складається лише з 

лопаток і коракоїдів. У зв’язку з водним способом життя є дуже 

специфічною будова травної і дихальної систем. Із заднього 

краю піднебіння звисає мускульна складка (піднебінна завіса), 

яка своїм нижнім краєм може примикати до тильної частини 

язика. У разі такого положення завіси, ротова порожнина 

ізолюється від глотки і тварини можуть дихати, коли рот у воді 

розкритий і назовні виглядає лише кінчик морди із ніздрями. На 

зовнішніх ніздрях розташовані клапани, які можуть їх замикати 

у разі пірнання. Легені великі, зі складною комірчастою 

будовою. Вентиляція легень відбувається завдяки рухам ребер і 

печінки. Серце чотирикамерне, проте артеріальна і венозна кров 

частково змішуються (наявний паніцців отвір). Добре розвинуті 

нюх, зір і слух, широко використовують звукову комунікацію,  

хоча й не мають голосових зв’язок. 

Населяють прісні й солоні водойми. Більшу частину доби 

проводять у воді. На прибережні мілини виходять вранці та 

ближче до вечора – погрітися у сонячних променях. Нижній 

поріг активності складає близько 20 °С. На суходолі крокодили 

часто лежать з широко відкритою пащею, що пов'язано з 

терморегуляцією: певна тепловіддача відбувається під час 

випаровування води зі слизових оболонок ротової порожнини. 

У плані терморегуляції також використовують стратегію 

гігантотермії. 

На полювання виходять у сутінках і вночі. Обов'язковим 

компонентом раціону всіх крокодилів є риба, проте вони здатні 

спожити будь-яку здобич, з якою можуть впоратися. Тому 

спектр кормів змінюється з віком. Поживою молоді є різні 

безхребетні – комахи, ракоподібні, молюски, черв'яки; більші 

тварини полюють на рибу, земноводних, плазунів і водоплавних 

птахів. Дорослі крокодили здатні впоратися з великими 

ссавцями. Багатьом видам властивий канібалізм – поїдання 

більшими особинами дрібніших. Часто крокодили споживають 

падаль, яку знаходять за допомогою нюху. 

Розмножуються відкладанням яєць з потужною вапняною 

шкаралупою. Одні види закопують яйця у пісок, інші – 

відкладають у гнізда, побудовані самкою з гниючих рослинних 

решток. Самка залишається поблизу гнізда, захищаючи його від 

ворогів. Молоді крокодили, знаходячись всередині яєць, перед 
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вилупленням видають квакаючи звуки, після чого мати розкопує 

кладку, допомагаючи потомству вибратися. Кладка складається 

з 10–100 яєць.  

Для крокодилів характерне циркумтропічне поширення, хоча 

два види алігаторів – місісіпський (Alligator mississippiensis) і 

китайський (A. sinensis) заходять у помірний пояс. 

До ряду Crocodilia належать 3 родини, які містять 26 видів.  

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Шмидт-Ниельсен, 1982, 1987; Гуртовой и 

др., 1988; Матвеев, Дзержинский, 1988; Ромер, Парсонс, 1992; 

Эккерт и др., 1992; Дзержинский, 2005; Ковтун и др., 2005; 

Константинов, Шаталова, 2005; Батрахогерпетологія, 2010; 

Андреева и др., 2012; Дзержинский и др., 2013; Мякушко, 2019; 

Серебряков та ін., 2020; Arnold, Burton, 1979; Garnett, 1986; 

Whitaker, Whitaker, 1989; Caldwell, 1999; Brochu, 2001; Liem et 

al., 2001; Miller, Harley, 2001; Grzimek's Animal …, 2003; 

Exbrayat, 2006; Kentwood, 2007; Rastogi, 2007; Hickman et al., 

2012; Kardong, 2012; Laurin, 2010; Linzey, 2012; Betts, DeSaix, 

2013; Vitt, Caldwell, 2014; Grigg et al., 2015; Kemp, 2019; Reptile 

Database, 2021. 

 

Родина Крокодилові (Crocodylidae Cuvier, 1807) 

Представники зустрічаються в тропічному поясі Азії, 

Африки, Америки, Австралії, на островах Карибського басейну, 

Індо-Малайського архіпелагу та Океанії. Їх відрізняє звужений 

кінець рила, у бічних вирізках якого у разі закритої пащі 

розташовуються нижні «ікла». Зуби верхньої і нижньої щелепи 

знаходяться на одній лінії. Найбільший зуб нижньої щелепи – 4-

й спереду, він входить у відкриту збоку вирізку бічного краю 

верхньої щелепи. Найбільший зуб верхньої щелепи – 5-й 

спереду зуб верхньощелепної кістки. Верхня та нижня щелепи у 

крокодилів однакової ширини, у разі закритої пащі всі зуби 

можна побачити, на відміну від алігаторів, у яких у верхній 

щелепі є невеликі заглиблення, куди входять нижні зуби. У 

крокодилів більш розвинуті перетинки між пальцями задніх лап, 

також вони краще витримують солоність води оскільки мають 

спеціальні сольові залози (ці залози є й в алігаторів, але вони не 

функціонують). Сольові залози існують також у кутах очей. 

Проте рідина, яка з них виділяється (так звані «крокодилячі 
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сльози») не відіграє суттєвого значення в осморегуляції, у 

порівнянні з лінгвальними (язиковими) залозами, а призначена 

більшою мірою для захисту очей у сухому і спекотному повітрі.  

Перетинчасті лапи хоча і не використовуються для 

пересування у воді (основним пропульсивним органом є хвіст, а 

лапи прижаті до боків), проте дають змогу швидко стартувати і 

робити різкі повороти під час плавання. Перетинчасті лапи 

мають свої переваги на мілководді, де тварини іноді 

пересуваються пішки, спираючись на дно. Ще одна риса, яка 

відрізняє крокодилів – це їх набагато вищий рівень 

агресивності. 

Незважаючи на давній вік свого походження (приблизно 84 

млн. років тому) і доісторичний зовнішній вигляд, крокодилів 

розглядають як дуже просунуту і високоорганізовану групу 

рептилій. На відміну від інших рептилій, крокодили мають 

більш розвинутий неопаліум та чотирикамерне серце. 

Функціональний еквівалент діафрагми за рахунок включення 

м'язів, використовується не тільки для дихання, але й для 

швидких змін плавучості під час пірнання (такі риси наявні 

також у видів інших родин, проте у справжніх крокодилів вони 

демонструють найбільший розвиток). У крокодилів відсутні 

потові залози, але вони можуть виділяти тепло через рот. Вони 

часто сплять із відкритим ротом і виділяють надлишок тепла при 

диханні (аналогічно явищу поліпное у ссавців). Декілька видів 

навіть здатні залазити на дерева, щоб погрітися у біотопах, де 

відсутня широка берегова лінія. 

Ці тварини ведуть нічний спосіб життя, у зв'язку з чим мають 

дуже хороший нічний зір. Світлові рецептори в очах крокодилів 

включають колбочки та численні палички, тому вважають, що 

всі крокодили можуть розрізняти кольори. Зіниці мають форму 

вертикальної щілини, що збільшує ефективність поглинання 

світла, у порівнянні з круглою зіницею, і допомагає захистити 

очі у разі денного освітлення. На задній стінці ока наявний 

tapetum lucidum, який відбиває падаюче світло назад на сітківку. 

Так невелика кількість світла у нічний час використовується 

значно ефективніше. 

Нюх крокодилів також дуже добре розвинений, що допомагає 

їм ловити здобич або знаходити падаль як на суходолі, так і у 

воді. Припускають, що крокодили використовують нюх ще до 

свого вилуплення з яйця. Також під час полювання у різних 
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середовищах активно задіяні усі хеморецептори. Крокодили 

мають лише одну нюхову камеру, а вомероназальний орган 

відсутній у дорослих особин, тобто усе хімічне сприйняття 

обмежене ольфакторною системою. Перебуваючи над водою, 

крокодили покращують свою здатність виявляти хімічні 

сполуки за допомогою гулярної помпи – ритмічних рухів дна 

ротоглотки. Тварини перекривають зовнішні ніздрі під час 

занурення у воду, тому у таких ситуаціях виявлення їжі є  

смаковим і тактильним. 

Крокодили здатні швидко переміщуватися не тільки у воді, 

але й на суходолі, правда лише на короткі відстані. Рекордна 

швидкість руху на твердому субстраті становить 17 км/год. 

Деякі використовують такий алюр як галоп, піднімаючи тіло на 

витягнутих вертикально кінцівках.  

Гребінчастий крокодил (Crocodylus porosus) 

найпоширеніший і, одночасно, найбільший серед усіх 

крокодиломорф. Самці можуть досягати довжини 6–7 м (хоча 

зазвичай до 5 м); самки – 2,5–3 м. Дорослі самці важать до 1 т, 

але найчастіше 400–500 кг. На голові має два гребені, які 

простягаються від очей майже до ніздрів (видовий епітет 

porosus значить ніздрюватий, горбистий). Вважають, що гребені 

зверху голови мають захисне значення, перш за все, для очей 

(рис. 6.8). 

На передщелепній кістці лише 4 зуби. Спинні щитки 

правильно орієнтовані, з дуже слабко розвиненими 

остеодермами у центрі. Забарвлення спинної сторони темне, 

оливково-зелене або оливково-буре, черево – жовте. Нижній бік 

хвоста зазвичай є сірим з темними смугами. 

 

 

 

 

 
Рис. 6.8. 

Гребінчастий 

крокодил (Crocodylus 

porosus) (фото: 

Steven David Miller / 

Naturepl) 
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Щелепи потужні і здатні розвивати велике навантаження. Як 

правило, крокодил має 64–68 конічних зубів – 36–38 на верхній 

щелепі та 28–30 – на нижній. У молодняка зуби тонкі і дрібні, 

але з віком розміри і пропорції зубів істотно змінюються. Зуби 

дорослих особин довгі, гострі, товсті та міцні, пристосовані до 

глибокого проколювання та розривання плоті. Зуби в кутах 

щелеп затуплені і служать для дроблення панцирів і кісток. 4 -й 

зуб на нижній щелепі старого крокодила може досягати 9 см без 

кореня, його основна функція – розривання покривів 

товстошкірої здобичі. 

На мускулатуру припадає понад 50 % загальної маси тіла. На 

відміну від багатьох інших холоднокровних хребетних, м'язи 

крокодилів оптимізовані до роботи в умовах широкого 

діапазону температур і зберігають працездатність навіть у разі 

значного зниження температури тіла. При великих 

навантаженнях тварини покладаються насамперед на 

анаеробний метаболізм. Проте, у силу низької швидкості 

метаболізму, крокодили дуже довго позбавляються молочної 

кислоти. 

Широке розповсюдження пов'язано із здатністю цього виду 

до життя у солонуватій і солоній воді та до далекого плавання у 

відкритому морі. Відомо, що дорослі гребінчасті крокодили 

можуть провести кілька місяців у морі без видимої шкоди для 

себе. При цьому вони не здатні пити солону воду і не роблять 

цього навіть у разі сильного зневоднення. Натомість крокодили 

мінімізують втрати води і можуть отримувати її разом із їжею. 

Періодично переміщуються уверх і вниз річковими системами. 

Зазвичай це роблять особини, які не мають власної території. 

Цей вид погано пристосований для переміщення суходолом і, як 

правило, не зустрічається на висоті понад 250 м над рівнем моря.  

Подібно до більшості крокодилів, ці тварини невибагливі у 

виборі кормів і, за рахунок повільного метаболізму, можуть 

довго обходитися без їжі. Внаслідок великого ареалу і сильну 

мінливість у розмірах, у раціон входить широкий спектр різних 

тварин. 

Полює, як правило, у сутінках. На відміну від нільських 

крокодилів, гребінчасті зазвичай не полюють на суші. Невелику 

здобич ковтають цілком або декількома крупними шматками. 

Традиційний спосіб полювання полягає у вичікуванні жертв 

біля водопою. У цей час крокодил занурений у воду, коли 
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жертва з'являється, він атакує, хапає і тягне у воду, де тварині 

важче чинити опір. Зловлену у воді велику рибу він, навпаки, по 

можливості тягне на берег. Жертву вбиває за допомогою 

стискання щелеп, потужних ривків головою та енергійного 

обертання навколо своєї осі, це дезорієнтує жертву під водою та 

роздирає її тіло на шматки шляхом поєднання дії опору води, 

сили та маси тіла крокодила. Коли жертва мертва, крокодил 

відриває від неї шматки і ковтає. Молодняк споживає дрібних 

тварин – від комах і водних безхребетних до риб і земноводних. 

З досягненням довжини в 1 м, дрібні безхребетні перестають 

відігравати важливу роль в їхньому живленні та основою 

раціону стає риба, великі безхребетні (молюски і ракоподібні), 

птахи, рептилії та ссавці. У дорослих індивідів приблизно 80 % 

раціону складають копитні – кабани і буйволи. 

Розмножуються з листопада до березня, у прісноводних 

водоймах. Самка відкладає від 25 до 90 (зазвичай 40—60) яєць 

у гніздо, яке потім зариває. Оскільки розмноження припадає на 

сезон дощів, самка для гнізда обирає піднесене місце, яке не 

буде розмите потоками води. Гніздо являє собою пагорб, 

побудований з листя, гілок і ґрунту до 7 м діаметром в основі і 

висотою близько 1 м. Гниюче листя абсорбує вологу, у 

результаті у гнізді підтримується температурний режим у 30–32 

°C. Самка щороку обирає для створення гнізда одне й те саме 

місце. Вона охороняє кладку, перебуваючи поряд у викопаній 

біля гнізда канаві з вологим ґрунтом. Інкубація триває 90 діб, 

час вилуплення залежить від температури у гнізді, цей же 

фактор визначає і стать дитинчат – якщо температура була 

близько 31,6 °C, народжується більше самців, ніж самок. 

Почувши голоси дитинчат, самка розриває купу і допомагає їм 

вибратися. Далі вона переміщує молодняк у своїй пащі до води 

та охороняє їх упродовж 5–7 місяців. Менше 1 % дитинчат, які 

вилупилися, досягає зрілості, решта стає здобиччю черепах, 

хижих птахів, собак, котячих та інших хижаків. 

Зустрічається гребінчастий крокодил у Південній Індії, на 

Цейлоні, Зондських і Філіппінських островах, у Новій Гвінеї, на 

береговій смузі Північної Австралії, островах Океанії. 

Крокодил нільський (C. niloticus) поступається розмірами 

гребінчастому, проте є найбільшим в Африці. Довжина 

дорослих самців може сягати 5,5 м, проте найчастіше варіює у 

діапазоні 3,5–4,5 м. Як і всі крокодили, нільські мають 
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виражений статевий диморфізм у розмірах: самці у середньому 

на 30 % більші за самок. 

Довжина морди у нільського крокодила не перевищує її 

ширину в основі більш ніж у два рази. 4–6 потиличних щитків 

розташовані в один поперечний ряд і 4 крупних позапотиличних 

щитків утворюють квадрат, перший поперечний ряд якого 

облямований з боків двома меншими щитками. Спинні щитки 

прямокутні, орієнтовані у поздовжні та поперечні ряди. 

Забарвлення спини темно-зелене з дрібними чорними плямами, 

черево – брудно-жовте. 

Мешкає на берегах річок і озер, у болотах, іноді зустрічається 

у солонуватих водоймах, у гирлах річок і манграх. Ніч 

проводять у воді, а на світанку виходять на мілини та гріються 

під сонячними променями. Проте у спекотні години 

повертаються у воду. У вітряну, похмуру погоду ночують на 

березі. 

Нільський крокодил поширений практично на всій території 

Африки на південь від Сахари, а також на Мадагаскарі та в 

басейні Нілу. В минулому ареал цього виду був значно більшим. 

Його скорочення в основному обумовлено аридізацією клімату.  

Розмноженню передують різноманітні прояви шлюбної 

поведінки. Найчастіше самці приваблюють самок, хлопаючи 

головою по поверхні води і створюючи різні звуки – ревуть, 

пирхають. Під час шлюбних ігор пари «співають» своєрідні 

трелі та труться нижніми поверхнями морд. 

Час відкладання яєць варіює і залежить від широти 

місцемешкання: на півночі ареалу він припадає на посушливу 

пору року, а на півдні зазвичай прив'язаний до початку сезону 

дощів. Найоптимальнішими місцями для створення гнізд є 

піщані пляжі, пересохлі русла та береги річок. Самка риє яму 

глибиною до 0,5 м недалеко від води і відкладає туди від 20 до 

95 яєць (у середньому близько 50). Відклавши яйця, самка 

зариває гніздо та охороняє упродовж наступних 3-х місяців 

інкубації. Іноді поряд з нею знаходиться і самець. Далеко не 

завжди це забезпечує захист, лише близько 10 % яєць 

доживають до вилуплення. Дитинчата, які починають 

вилуплюватися, видають специфічні звуки, що нагадують 

щебетання. За цим сигналом самка розриває гніздо, а іноді й 

затискують яйця у роті між язиком і піднебінням, щоб 

допомогти нащадкам звільнитися. Потім самка супроводжує 
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дитинчат до води або відносить їх у своїй пащі. Стать нащадків 

визначається температурою упродовж середньої третини 

періоду інкубації. Якщо температура всередині гнізда була  

нижче 31,7 °C або вище 34,5 °C, то світ з'являються самки, в 

іншому випадку – самці. Турбота про нащадків загалом триває 

два роки. 

Раціон нільського крокодила є дуже різноманітним та 

змінюється з віком. У дитинчат до 70 % кормових об'єктів 

становлять комахи. Старші особини живляться рибою, 

молюсками, ракоподібними, а ще більші – рибою, рептиліями, 

птахами і ссавцями. Дорослі нільські крокодили можуть 

нападати на таких крупних ссавців, як буйволи і носороги. 

Жертву крокодили вистерігають у місцях водопою, у  воді або на 

березі у густій рослинності.  

Загалом до складу родини сходять 17 видів, що мешкають у 

тропічних районах Африки, Азії, Америки і Австралії. Деякі 

інші види: крокодил Джонстона (C. johnsoni) – північ Австралії; 

крокодил болотний (C. palustris) – південна Азія; крокодил 

кубинський (C. rhombifer) – зараз лише західна Куба; гавіаловий 

крокодил, або псевдогавіал Шлегеля (Tomistoma schlegelii) – 

Великі Зондські острови, Малайський півострів; крокодил 

африканський вузькорилий (Mecistops cataphractus) і крокодил 

тупорилий (Osteolaemus tetraspis) – екваторіальна Африка. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Arnold, 

Burton, 1979; Garnett, 1986; Whitaker, Whitaker, 1989; Caldwell, 

1999; Brochu, 2001; Liem et al., 2001; Miller, Harley, 2001; 

Grzimek's Animal …, 2003; Exbrayat, 2006; Kentwood, 2007; 

Rastogi, 2007; Hickman et al., 2012; Kardong, 2012; Laurin, 2010; 

Linzey, 2012; Betts, DeSaix, 2013; Cogger et al., 2014; Vitt, 

Caldwell, 2014; Grigg et al., 2015; Kemp, 2019; Reptile Database, 

2021. 

 

Родина Алігаторові (Alligatoridae Gray, 1844) 

Види родини мають широку і відносно коротку морду, серед 

них немає довгорилих виключно рибоїдних форм. У стані 

оклюзії (замикання щелеп) зуби нижньої щелепи заходять 

усередину верхнього зубного ряду. Найбільший зуб нижнього 

ряду – четвертий спереду – входить у ямку на нижній поверхні 
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верхньої щелепи. Найбільшим зубом верхньої щелепи є 

четвертий спереду зуб верхньощелепної кістки. На відміну від 

крокодилів не можуть існувати у солонуватій чи солоній воді. 

Рід Alligator представлений двома видами. Алігатори є 

найбільш соціальними і толерантними до особин свого виду із 

усіх представників ряду. Проте крупним самцям властива 

сезонна територіальність: під час розмноження вони 

намагаються дотримуватись невеликих площ, які активно 

захищають від інших самців. 

Мають ряд специфічних морфофізіологічних рис. Внаслідок 

будови глотки та язика, алігатор може схопити здобич під 

водою, але не може її там проковтнути.  

Алігатори мають складну внутрішню поверхню легень, як і 

птахи, вони мають односпрямований рух повітря через легені 

(інші амніоти мають двоспрямоване дихання). Повітря у легенях 

алігатора робить коло, рухаючись тільки в одному напрямку 

через парабронхи. Дифузія газів відбувається у судинній 

системі навколо парабронхів. 

У алігатора травна система схожа на таку у крокодила, проте 

наявні невеликі відмінності в морфології та активності 

ферментів. У алігаторів шлунок складається з двох частин, 

перша є меншою і містить гастроліти. Останні сприяють 

механічній обробці їжі, оскільки алігатори відкушують крупні 

частки здобичі, а дрібну – проковтують цілком, без 

пережовування. Наявність гастролітів покращує травлення та 

засвоєння поживних речовин. Друга частина шлунка має дуже 

кисле середовище. Виявлено, що ця кислотність збільшується 

після початку травлення. Це пов'язано із збільшенням 

концентрації CO2 у крові внаслідок змін системи кровообігу, а 

саме зменшення обсягу крові у малому (легеневому) колі. Це 

призводить до більш високої концентрації CO2, а також 

зниження спорідненості до кисню. Припускають, що під час 

травлення збільшується кровотік, спрямований у шлунок, а ріст 

концентрації CO2 стимулює секрецію шлункового соку під час 

травлення. Метаболізм алігатора після споживання їжі може 

збільшуватись у чотири рази. 

Алігатор міссісіпський, або американський (A. 

mississippiensis) поширений у південно-східній частині США. 

Тварина має досить довгу, але широку і сплощену морду. 

Чотири великих позапотиличних щитки згруповані попарно у 
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два поперечні ряди; посередині тулуба проходять 8 поздовжніх 

рядів спинних щитків. Основи пальців передніх кінцівок 

з'єднані плавальною перетинкою. Довжина тіла може досягати 

4,5 м (достовірно відомий максимум – 5,8 м). Лапи короткі, але 

досить сильні та здатні підтримувати тіло над субстратом. На 

відміну від більшості інших наземних хребетних, алігатори 

збільшують свою швидкість пересування за допомогою 

дистальних, а не проксимальних ділянок своїх кінцівок. На 

передніх лапах 5 пальців, на задніх – 4. Черевні м’язи алігатора 

можуть змінювати положення печінки і легень усередині 

тулуба, це зміщує центр плавучості, що дозволяє алігатору 

занурюватися, спливати та перевертатися у воді. 

Міссісіпський алігатор зустрічається у різноманітних 

біотопах: від прісноводних мангрів Південної Флориди 

(Еверглейд) до ставків, розкиданих у торф'яних болотах. 

Тварини здатні суттєво змінювати власні умови мешкання. Вони 

викопують і підтримують ставки, які є середовищем існування 

для багатьох видів прісноводних рослин і тварин. Задніми 

лапами і хвостом вони розпушують і розкидають ґрунт, а потім 

очищають ставки від зайвої рослинності та густого мулу, 

виштовхуючи й викидаючи їх на берег. На берегах ставків, 

виритих алігаторами, виростають верби, які своїми коренями 

укріплюють ґрунт. Зазвичай у ставку поселяється один 

дорослий самець алігатора або одна доросла самка з виводком. 

Проте у період посухи в уцілілих водоймах збираються великі 

групи алігаторів, серед яких, через нестачу кормів, посилюється 

канібалізм. Алігатори викопують нори – тунелі довжиною до 6 

м – з розширеною камерою в кінці. У такі сховища вони 

ховаються у випадку небезпеки або у період зниження 

температури повітря нижче температури води. 

Алігатори є опортуністичними хижаками і живляться усім, 

що вони можуть здобути. Дитинчата споживають переважно 

безхребетних: комах, їх личинок, павуків і черв'яків. У міру 

зростання вони стають здатними поїдати пропорційно більшу 

здобич. Проте, на відміну більшості крокодилів, алігатори лише 

зрідка нападають на крупних тварин, і більшість жертв, 

захоплених навіть великими самцями алігаторів, значно менші, 

ніж вони самі. Основу раціону дорослих особин становлять 

риба, черепахи, птиці, змії та дрібні ссавці. Дорослі особини 

часто полюють на суші, відходячи до 50 м від води та 
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влаштовуючи засідки для дрібних наземних тварин біля лісових 

стежок. Як правило, наземне полювання відбувається вночі. Під 

час полювання на відносно крупних тварин, алігатори, як і 

крокодили, хапають їх у кромки води і затягують у воду. Зуби 

алігаторів добре пристосовані для захоплення, але вони значно 

менші і тупіші, ніж зуби справжніх крокодилів, і з цієї причини 

не зовсім підходять для глибокого проникнення у плоть (цьому 

також заважає сплощена морда). Тому їх кормові об'єкти у 

середньому мають менші розміри. 

У період розмноження (квітень – травень) самці обходять 

свою територію, видаючи гучне ревіння. Для них характерна 

полігінія, коли самець почергово парується з кількома самками. 

Самки, готуючись до відкладання яєць, будують гнізда – горби 

із рослинності діаметром близько 1,5 м і висотою понад 0,5 м . 

Відклавши 20–60 яєць, самка прикриває гніздову камеру 

травою. Після відкладання яєць самки охороняють їх. Інкубація 

яєць триває у середньому 63 доби. У віці двох років алігатори 

досягають довжини 90 см. У цей час вони практично не мають 

ворогів (за винятком людини). У цьому віці алігатори стають 

особливо рухливими та активно розселяються. 

Алігатор китайський (A. sinensis) відрізняється від 

міссісіпського короткою мордою з рельєфом на ній у вигляді 

поперечного валика між передніми кутами орбіт і двох пар 

поздовжніх гребенів, що тягнуться вперед від передніх кутів 

очей. Посередині тулуба розташовані 6 поздовжніх рядів 

спинних щитків. Пальці передніх кінцівок позбавлені 

плавальних перетинок. Мають менші розміри тіла, максимальна 

довжина є трохи більшою 1,5 м.  

 

 
Рис. 6.9. Алігатор китайський (Alligator sinensis) (фото: Kell Gnott) 

 

Вид поширений у нижній течії Янцзи (Східний Китай). 

Дрібні крокодили живляться переважно водними 

двостулковими та черевоногими молюсками, ракоподібними, а 

також жабами і малорухомими видами риб. Тверді покриви 
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молюсків і ракоподібних алігатори перемелюють тупими, тісно 

посадженими задніми зубами. Прополіскуючи пащу у воді, 

алігатори звільняються від залишків черепашок. Зимують у 

норах, які викопують на пологих берегах неподалік від річки. 

Нори досягають глибини близько 1,5 м і діаметра 30 см. Зараз 

китайський алігатор перебуває під загрозою зникнення у дикій 

природі внаслідок руйнування місцемешкань та 

безпосереднього знищення.  

Крім двох розглянутих представників, усі інші відносяться до 

підродини Каймани (Caimaninae). Від алігаторів вони 

відрізняються відсутністю кісткової перегородки між ніздрями, 

черевним панциром, який складається з кісткових щитків, що 

перекриваються, та утворених з двох частин, з'єднаних швом. 

Також їх зуби є відносно довгими і тонкими, що пов’язано з 

полюванням на дрібну і рухливу здобич (за виключенням 

каймана чорного Melanosuchus niger). 

Кайман крокодилячий (Caiman crocodilus) має порівняно 

довгу, звужену спереду морду. У дорослих особин для 

розташування великих – першого та четвертого – зубів нижньої 

щелепи в кістках верхньої щелепи утворюються наскрізні 

отвори. У довжину тварини досягають 2,6 м. Вид поширений у 

Центральній і Південній Америці. До солонуватої води 

ставиться терпляче, що дозволяє йому розселитися з континенту 

на острови.  

Тварини віддають перевагу тихій воді й частіше 

зустрічаються у болотах і невеликих річках. Велику роль у 

розселенні виду відіграють грають плавучі острови з ейхорнії 

(Eichhornia) та інших водних рослин. Вони дають молодим 

кайманам притулок і можуть переносити їх на великі відстані, 

навіть у відкритому морі. У посуху каймани зазвичай 

закопуються у мул і впадають у сплячку. Молоді особини 

живляться головним чином водними комахами. Дорослі 

нападають на будь-яку здобич, з якою можуть впоратися.  

Розмножуються упродовж року. Самки для відкладання яєць 

споруджують гнізда з гниючих рослин серед чагарників поблизу 

води. Кладка складається з 15–30 яєць.  

Родина Алігаторові (Alligatoridae) налічує 8 видів, 7 з яких 

поширені на обох континентах Америки, а один вид (алігатор 

китайський) – в Азії. 
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Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; 

Батрахогерпетологія, 2010; Arnold, Burton, 1979; Garnett, 1986; 

Whitaker, Whitaker, 1989; Ross, Ernst,1994; Caldwell, 1999; 

Brochu, 2001; Liem et al., 2001; Miller, Harley, 2001; Grzimek's 

Animal …, 2003; Exbrayat, 2006; Kentwood, 2007; Rastogi, 2007; 

Hickman et al., 2012; Kardong, 2012; Laurin, 2010; Linzey, 2012; 

Betts, DeSaix, 2013; Cogger et al., 2014; Vitt, Caldwell, 2014; Grigg 

et al., 2015; Kemp, 2019; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Гавіалові (Gavialidae Adams, 1854) 

Єдиним сучасним представником є гавіал індійський, або 

гангський (Gavialis gangeticus). За іншими уявленнями, до цієї 

родини належить також крокодил гавіаловий. 

Гавіал має довгу і вузьку морду, довжина якої перевищує 

ширину в основі у 3–5,5 рази. Бічні краї рила є паралельними, 

задня частина черепа різко розширена. Така форма щелеп 

пояснюється їхньою вузькою трофічною спеціалізацією – 

полюванням на рибу. Щелепи зустрічають незначний опір води, 

завдяки цьому гавіали легко ловлять рухливу здобич. Довгий і 

потужний хвіст несе трикутні пластинчасті нарости. Очі у 

гавіалів маленькі і круглі, піднесені вище загального рівня 

морди. По суходолу гавіали пересуваються завжди  повзком, 

оскільки не можуть піднімати тіло.  

 

 

 

 
 

Рис. 6.10. Гавіал 

індійський 

(Gavialis 

gangeticus) (фото: 

Ganesh Jayaraman) 

 

Через переважно водний спосіб життя та полювання у нього 

з'явився спеціальний захист – щитки на череві щільно 

контактують між собою. Це захищає його від поранень під час 

тертя об гостре каміння на дні або на ґрунті. Щитки на голові, 

шиї і спині утворюють пластину, що складається з 21–22 
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поперечних рядів і 4 поздовжніх рядів. Зовнішні поверхні 

вздовж кінцівок мають виступаючі гребені, між пальцями є 

плавальні перетинки. Величезні верхні скроневі ями 

перевищують розміром орбіти. Верхньощелепні кістки завжди 

відокремлюють носові від передщелепних. Передній кінець 

морди розширений, на ньому у самців віком понад 10 років 

розташований своєрідний придаток з м'яких тканин, який дещо 

нагадує індійський глиняний горщик – ghara, звідки і назва роду 

(гавіал – невірна транслітерація «gharial»). Він є резонатором, 

завдяки якому гавіал на видиху видає гучне гудіння. Зуби довгі, 

тонкі та гострі; їх не менш 27 у верхній і 24 в нижній щелепі. 

Вони розташовані під кутом – верхівками вперед і вбік. Вилична 

кістка не сплощена, як в інших сучасних крокодилів, і 

заорбітальний стовп укріплений на ній зверху, а не медіально. 

Досягає у довжину 6,6 м, за розмірами, ймовірно, поступається 

лише гребінчастому крокодилу. Забарвлення спинного боку є 

темним, буро-зеленим, черевного – жовто-зеленим. 

З усіх крокодилів гавіали найбільше пов'язані з водою і 

виходять на суходіл лише для прогрівання або відкладання яєць. 

Оптимальними місцемешканнями є річки з чистою водою та 

високими берегами, не уникає глибоких заплавних озер з 

піщаними берегами, зручними для баскинга та гніздування. У 

дорослих особин виражений хомінг. Індивідуальні ділянки 

самців тягнуться вздовж берегів рік на 12–20 км, самок – на 10–

12 км. 

Живляться переважно рибою, але у разі нагоди поїдають 

птахів, ссавців, іноді падаль. Малі гавіали полюють на 

безхребетних тварин, наприклад, комах. Їхні щелепи просто 

нездатні вбити і проковтнути здобич більшого розміру. Коли 

гавіали ростуть, збільшується і розмір їх кормових об’єктів.  

Сезон розмноження відбувається у березні – квітні, під час 

сезону посухи, коли оголюються піщані береги. Саме на таких 

ділянках берегів самки створюють гнізда. Вони риють ями 

приблизно в 3–5 м від води, відкладають яйця (як правило, 

вночі) і закривають їх рослинним матеріалом. Середня 

плодючість становить 16–60 яєць (максимальна – до 90). Розмір 

кладки залежить від величини самки та умов поточного сезону. 

Період інкубації зазвичай триває 80–100 діб. Самки захищають 

місце гніздування, допомагають виходу молоді з яєць і ще кілька 

місяців охороняють у воді дитинчат. На відміну від інших видів 
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крокодилів, самка гавіала не може переносити їх у воду, 

оскільки її щелепи для цього не пристосовані. 

Гавіал поширений на півострові Індостан, у Бірмі, у річкових 

басейнах Інду, Гангу, Брахмапутри. Деградація природних 

біотопів, хижацький промисел і загибель у рибальських сітках 

привели до критичного стану всіх популяцій гавіала.  

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ігнатенко, 

2010; Whitaker, Basu, 1983; Garnett, 1986; Whitaker, Whitaker, 

1989; Ross, Ernst, 1994; Brochu, 2001; Cogger et al., 2014; Vitt, 

Caldwell, 2014; Grigg et al., 2015; Kemp, 2019. 

 

Ряд Дзьобоголові (Rhynchocephalia Günther, 1867) 

Родина Гатерієві (Sphenodontidae Cope, 1870) 

 

Гатерія, або туатара (Sphenodon punctatus) є єдиним сучасним 

видом родини і ряду. До 2010 року буда поширена точка зору, 

що існують два близьких види – S. punctatus і S. guntheri. Між 

зазначеними формами дійсно існують морфологічні і, навіть, 

генетичні відмінності, проте зараз їх не вважають настільки 

глибокими, щоб обґрунтовувати наявність двох окремих видів. 

Тому сьогодні систематики повернулися до попередніх уявлень, 

згідно яким ряд представлений лише одним видом. 

Дзьобоголові являють собою найдавнішу групу рептилій, поява 

якої відбулася приблизно 250 млн. років тому. Єдиний наявний 

зараз вид є реліктовим і його по праву називають «живою 

викопною твариною» (хоча палеонтологи та еволюціоністи не 

рекомендують вживати таке визначення).  

Ззовні тварина схожа на ящірку, але багато її особливостей 

свідчить про архаїчність виду. Тулуб і голова зверху вкриті 

дрібними зернистими роговими лусками. У складках шкіри на 

спині і череві луски мають вигляд відносно великих пластин. 

Вздовж хребта тягнеться кіль із трикутних пластинок (рис. 

6.11). Хребці гатерії, як у риб і нижчих амфібій, амфіцельні, між 

їх тілами зберігається хорда. Наявні черевні ребра – дрібні 

кісточки шкірного походження, що розміщуються під шкірою на 

черевному боці тіла (ймовірно, вони являють собою залишки 

черевного панцира предків наземних хребетних – стегоцефалів). 

У молодих особин зуби сидять на щелепних, піднебінних 
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кістках і, як в амфібій, на леміші. У дорослих більшість зубів 

стирається. Зверху голови, між тім’яними кістками, помітне 

тім’яне око. Останнє має кришталик і сітківку, але не здатне до 

предметного зору, сприймає лише зміну освітленості. Середнє 

вухо заповнено жировою тканиною, барабанної перетинки 

немає. Відсутні також копулятивні органи, це єдиний випадок 

серед рептилій. У серці гатерії наявний венозний синус. 

Детальніша морфологічна характеристика наведена у 

морфологічному розділі. 

Дорослі самці гатерії досягають у довжину 65 см, включаючи 

хвіст, мають масу тіла до 1 кг. Самки є дрібнішими, до 50 см і 

0,5 кг. Це малорухливі тварини, вони годинами сплять у норі і 

з’являються на поверхні переважно вночі для полювання або 

вдень для прогрівання тіла. Може заселяти щілини між 

камінням або нори птахів (найчастіше альбатросів), проте 

здатна і самостійно вирити нору. Дитинчата ховаються під 

колодами та каменями і ведуть денний спосіб життя, ймовірно 

тому, що дорослі особини можуть виявляти канібалізм. Туатара 

добре почувається при температурах, набагато нижчих, ніж ті, 

які є нормальними для більшості рептилій. Вони залишаються 

активними при температурі до 5 °C, тоді як температура вище 

28 °C, зазвичай, є летальною. Оптимальний діапазон температур 

цього виду коливається від 16 до 21 °C та є найнижчим серед 

усіх рептилій. Температура тіла також нижча, ніж в інших, 

протягом дня вона змінюється у межах 5,2–11,2 °C, тоді як у 

більшості плазунів денна температура тіла становить близько 20 

°C. Низька температура значно уповільнює метаболізм.  

 

 
Рис. 6.11. Гатерія (Sphenodon punctatus) (фото: Sid Mosdell) 
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Живиться дрібними безхребетними: черв'яками, молюсками 

та комахами. У зимовий час не виходить із своїх сховищ. Росте 

повільно, навіть статеве дозрівання настає на двадцятому році.  

Розмноження відбувається у середині літа; самки паруються 

і відкладають яйця раз на 4 роки. Під час шлюбного ритуалу 

самець піднімає гребінь і повільно ходить кругами навколо 

самки. Якщо самка не готова до розмноження, вона ховається у 

нору. У протилежному випадку самець піднімає хвіст самки і 

особини наближуються своїми клоакальними отворами (схоже 

парування відбувається у птахів, також у своїй більшості 

позбавлених копулятивних органів). Слід зазначити, що втрату 

копулятивних отворів розглядають як вторинне явище. 

Яйця мають м'яку, схожу на пергамент, оболонку товщиною 

0,2 мм, що складається з кристалів кальциту, вбудованих у 

матрицю з волокнистих шарів. Розмір кладки становить 8–15 

яєць. Від парування до вилуплення дитинчат минає від 12 до 15 

місяців. Загалом темпи розмноження гатерій вважають 

найповільнішими серед рептилій. Визначення статі залежить від 

температури: теплі умови під час інкубації призводять до появи 

самців.  

Незважаючи на сувору охорону, чисельність низька і сумарно 

оцінюється у 50–60 тис. особин. У наш час представники гатерій 

збереглися лише на дрібних островах, розташованих на 

північному сході від двох великих островів Нової Зеландії. 

Раніше вони були поширені значно ширше, проте дуже 

постраждали від людини і синантропних тварин, у першу чергу 

пацюків. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; 

Батрахогерпетологія, 2010; Lutz, 2006; Garnett, 1986; Daugherty, 

Cree, 1990; Ross, Ernst, 1994; Wright, 1994; Valenzuela, Lance, 

2004; Cogger et al., 2014; Vitt, Caldwell, 2014; Grigg et al., 2015; 

Reptile Database, 2021. 

 

Ряд Лускаті (Squamata Oppel, 1811) 

 

Найрізноманітніший таксон сучасних плазунів (більше 11 

тис. видів). Будова і зовнішній вигляд представників суттєво 

відрізняються, проте в один ряд їх об’єднує низка загальних 
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ознак. Характерним є наявність у покривах рогових лусок. 

Насправді їх луски складаються не лише зі зроговілого епітелію, 

але й включають прошарок коріуму, а у його товщі іноді є 

остеодерми. Хребці зазвичай процельні, у нижчих форм – 

амфіцельні. Вторинне кісткове піднебіння відсутнє, зуби 

приростають до верхньої або внутрішньої поверхні щелеп. На 

відміну від інших плазунів квадратна кістка рухомо з’єднана з 

черепом. Отвір клоаки у вигляді поперечної щілини, у самців 

наявні парні копулятивні органи.  

Традиційно у межах ряду виділяють 3 підряди: Amphisbaenia, 

Lacertilia (Sauria) і Serpentes. 

 

Родина Амфісбенові (Amphisbaenidae Gray, 1865)  

Ці своєрідні плазуни мають витягнуте червоподібне тіло, яке 

вкрите суцільною роговою оболонкою. Остання набуває 

вигляду сукупності вузьких поперечних кілець, кожне з яких 

несе поздовжні борозни. У результаті такі кільця розбиваються 

на численні правильні прямокутники або квадрати, які за 

зовнішнім виглядом дещо нагадують луску.  

Довжина представників цієї родини досягає 70 см. Усі 

амфісбени позбавлені кінцівок (рід Bipes зараз винесений в 

окрему родину). Задня половина тіла у більшості амфісбен 

плавно переходить у короткий, тупо заокруглений хвіст, який 

зовні схожий на передній кінець тіла. У разі небезпеки 

амфісбени підіймають хвіст догори, тим самим відволікаючи 

увагу хижака від нерухомої, легко вразливою голови. 

За своїм зовнішнім виглядом вони нагадують велетенських 

земляних червів. Схожість ще більше посилюється, коли 

тварина рухається. У разі локомоції вздовж тіла тварини 

спереду назад пробігають виразні хвилі, які утворюються 

швидкими рухами тулубових кілець, що послідовно 

зближуються і розходяться. Створюється враження, що тіло 

тварини то видовжується, то вкорочується на зразок того, як це 

відбувається у червів. Проте насправді поступальний рух 

амфісбен полягає у тому, що хвилі, стикаючись із 

мікрорельєфом субстрату, створюють сили, що штовхають тіло 

у зворотному напрямку. Можливість такого типу руху, 

пояснюється тим, що, на відміну від ящірок і змій, шкіра 

амфісбен вільно прилягає до тіла, утворюючи рухливий шкірний 

мішок, здатний збиратися у складки на лініях кілець. Цікаво, що 



299 

 

у такий незвичайний спосіб тварина здатна однаково легко 

рухатися як вперед, так і назад (дослівний переклад назви 

означає «той, хто рухається в обидві сторони»). Така 

особливість пов’язана зі способом життя, коли локомоція часто 

здійснюється у вузьких підземних ходах, де вони позбавлені 

можливості розвертатися. На поверхні субстрату амфісбени 

можуть пересуватися також звичайним змієподібним способом, 

згинаючи тіло в сторони, а деякі з них здатні хвилеподібно 

згинати тулуб і у вертикальній площині. 

Череп характеризується значним скостенінням і позбавлений 

виличних дуг. Нечисленні плевродонтні або рідше акродонтні 

зуби розташовуються лише у передній частині щелеп і помітно 

варіюють за формою та розмірами. Як змії та безногі ящірки , 

вони мають одну легеню (проте не праву, а ліву). Голова має 

різну форму: вона може бути кілеподібно витягнута або тупо 

закруглена на кінці, лопатоподібно сплощена або ж загострена 

як праска. Така форма голови у поєднанні зі спеціалізованою 

шийною мускулатурою є ідеальним пристроєм для риття, 

розрахованим на різну щільність ґрунту певних місцемешкань.  

Добре розвинені органи нюху, дотику та смаку, а також 

особлива сейсмічна рецепція, що допомагає їм виявляти здобич 

(ґрунтових безхребетних) навіть під невеликим шаром ґрунту 

(поряд зі збільшеним стремінцем знаходиться додатковий 

елемент – extracollumella). Очі в амфісбен приховані під 

шкірою, крізь яку вони просвічують у вигляді темних плям (рис. 

6.12). Предметний зір, як вважають, відсутній, тварина здатна 

лише відрізняти світло від темряви. Спеціалізація до підземного 

способу життя призвела до того, що амфісбени не часто 

з'являються на поверхні, проводячи більшу частину життя у 

ґрунті або гніздах мурашок і термітів, якими вони і живляться.  

Більшість видів розмножуються відкладанням яєць. 2–6 

округлих, вкриті тонкою оболонкою яйця, зазвичай 

відкладаються у мурашниках або норах. Припускають наявність 

елементів турботи про нащадків, оскільки неодноразово поряд з 

яйцями знаходили самок. У декількох видів доведене 

яйцеживородіння. 

Амфісбена біла, або ібіжара (Amphisbaena alba) відкладає до 

16 яєць, що ймовірно пов’язано з її великими розмірами (до 80 

см). Коли тварина приймає захисну позу, вона згинає своє тіло 

у формі підкови та піднімає голову та хвіст. У покривах хвоста 
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розвинутий прошарок із жорстких колагенових пучечків, які 

дозволяють поглинати механічний тиск від укусу хижака.  

 

 

 

 

 
Рис. 6.12. 

Амфісбена 

королівська 

(Amphisbaena kingii) 

(фото: Gabriel 

Paladino Ibáñez) 

 

Загалом родина Amphisbaenidae налічує більше 180 видів, які 

зустрічаються у Південній Америці, на деяких островах 

Карибського басейну, в Африці на південь від Сахари.  

Філогенетично з амфісбенами пов'язані двоноги (Bipedidae) – 

окрема родина підряду Amphisbaenia. 3 види роду Bipes від 

інших амфісбен відрізняються наявністю розвинених передніх 

кінцівок. Вони мають редукований пояс задніх кінцівок, 

короткий хвіст, плевродонтні зуби. Мешкають  на півночі 

Мексики. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Papenfuss, 1982; Dirksen, De la Riva, 

1999; Zweifel, 1998; Guarino, Zamboni, 1999; Grzimek's Animal…, 

2003; Modesto, Anderson, 2004; Cogger et al., 2004;  Reptile 

Database, 2021. 

 

Підряд Ящірки (Lacertilia seu Sauria Owen, 1842) 

Родина Агамові (Agamidae Spix, 1825) 

Одна із найдавніших і різноманітніших (більше 550 видів) 

родин ящірок. Їх розміри варіюють дуже сильно: від 8 см до 1 м 

(парусні ящірки Hydrosaurus). Зубна система примітивної 

будови. Акродонтні зуби прикріплюються до зовнішнього краю 

щелеп, і, на відміну від зубів більшості ящірок, помітно 

відрізняються своєю величиною і формою. У дорослих агам 

більшості видів вони поділяються на несправжні ікла, різці та 

кутні (тут суто зовнішня схожість з аналогічними зубами 
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ссавців). Зміни зубів найчастіше не відбувається і вони 

сточуються у міру старіння особини. Стегнові пори у більшості 

видів відсутні.  

Тіло агам вкрите дрібними лусками, які ніколи на налягають 

одна на іншу. Покриви нерідко утворюють шипи і вирости. 

Кінцівки добре розвинені, хвіст довгий, явище аутотомії не 

виражене. Язик м'ясистий, нероздвоєний, практично не 

пов'язаний з хімічною рецепцією. Агами ведуть денний спосіб 

життя, тому мають добре розвинений зір. Їх очі мають круглу 

зіницю та рухливі повіки. Барабанна перетинка у більшості 

видів розташована відкрито, проте у ряді випадків прихована 

під шкірою або навіть відсутня. 

Представники опанували різні місця мешкання. Серед них є 

скельні, деревні, пустельні, навколоводні види, причому рівень 

адаптацій до різних умов проживання досягає іноді 

дивовижного рівня. Серед деревних ящірок лише агами здатні 

до планеруючого польоту, як це робить летючий дракон (Draco) 

за допомогою складок шкіри з боків тіла, що підтримуються 

коливними ребрами. Наявні види, які здатні бігати на двох 

(задніх) кінцівках (така біпедальна під час швидкого 

пересування австралійська плащеносна ящірка (Chlamydosaums 

kingii), не менш відома своєю складкою, що розкривається 

навколо голови).  

Всілякі вирости на тілі агам вражають своїм різноманіттям. 

Шипи, гребені, горлові мішки та складки особливо виражені у 

самців. У деяких видів вирости у вигляді шишок або рогів 

розташовуються на кінчику морди. Тіло молоха (Moloch 

horridus) вкрите такими шипами, що його не зможе проковтнути 

жодна змія. У молуккської парусної ящірки (Hydrosaurus 

amboinensis) 10-ти сантиметровий гребінь вздовж основи хвоста 

дійсно нагадує вітрило. 

Агами здебільшого є територіальними тваринами. Самці 

охороняють від конкурентів свої території. Для цього вони 

використовують цілий набір спеціальних форм поведінки, що 

включає кивки, ритмічні рухи кінцівок і хвоста, згинання спини. 

Тварини розправляють хвостові та спинні гребені та горлові 

складки, а шипи і щитки, як лати, захищають тіло від 

пошкоджень. У якості сховищ агами використовують тріщини у 

скелях, порожнини між каменями, дупла і чужі нори. Проте 

лише окремі види здатні у м'якому ґрунті створювати власні 
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неглибокі нори. 

Більшість агам є хижаками, деякі види разом із 

безхребетними поїдають також і невеликих хребетних тварин. 

Багато форм мають у своєму раціоні кормові об'єкти як 

тваринного, так і рослинного походження. Шипохвости 

(Uromastix) у дорослому віці живляться плодами, листям, 

квітками та насінням різних рослин. 

Переважна більшість агам розмножуються, відкладаючи 

яйця. Лише один високогірний вид круглоголовок та деревні 

види роду Cophotis є яйцеживородними. 

Рід Agama представлений кількома десятками видів. Усі вони 

характеризуються помітно приплюснутим тулубом, трикутною 

або серцеподібною головою, циліндричним або дещо стиснутим 

з боків хвостом і відносно довгими кінцівками. У деяких видів 

уздовж спини та на хвості розміщується невисокий гребінь із 

збільшених трикутних лусок. Окремі луски з шипами або їх 

групи можуть розташовуватися також на шиї або з боків голови 

навколо барабанної перетинки. Горловий мішок, якщо він є, 

розвинений порівняно слабо, а поперечна горлова складка 

завжди добре виражена. Стегнові пори відсутні. 

Забарвлення агам є досить різноманітним. Деякі з них мають 

дуже скромне камуфляжне забарвлення, інші, навпаки, 

вражають яскравими фарбами. Багатьом властива здатність до 

швидкої зміни забарвлення залежно від емоційного стану або 

температури. Самці, як правило, яскравіші за самок.  

Агама звичайна (A. agama) досягає у довжину 35 см. Тулуб і 

лапи самців металево-блакитного кольору, вдовж спини 

тягнеться біла смужка. Голова червонуватого, яскраво-жовтого 

забарвлення з дрібними плямами. Хвіст блакитний, зі світлими 

смужками. Самки – брудно-бурі з білою смугою вдовж спини. 

Населяє скелясті біотопи, живе серед дерев. Може створювати 

невеликі колонії. Живиться, переважно, комахами, проте іноді 

поїдає дрібних ссавців, рептилій та рослинність. Для захоплення 

та утримання дрібних жертв, використовує язик, кінчик якого 

має залози з клейким секретом. Для кладки яєць самка викопує 

неглибоку ямку у піщаному ґрунті, що добре прогрівається 

сонцем. У кожній кладці 5–7 яєць, які склеєні між собою. 

Агама степова (Trapelus sanguinolentus) має середні розміри, 

із хвостом до 12 см, самці є крупнішими. Голова велика і 

порівняно висока, має серцеподібну форму та різко відмежована 
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від шиї (рис. 6.13). Над вушним отвором розташовані 2–3 

подовжені шипуваті лусочки. Зверху тулуба знаходяться майже 

однакові ромбічні ребристі луски, що накладаються одна на 

іншу. Бічні, грудні та черевні луски несуть тупі реберця, а 

горлові – гладенькі. Ребристі хвостові луски розташовані 

косими рядами, які не утворюють поперечних кілець. Четвертий 

палець на задніх кінцівках довший за третій. 

 

 
Рис. 6.13. Агама степова (Trapelus sanguinolentus) (фото: Joel Sartore / 

PhotoArk) 

 

Верхній бік тіла є сірим або жовтувато-сірим, нижній – білим. 

У молодих уздовж хребта проходить ряд світлих овальних плям, 

що продовжуються на основу хвоста, а також два ряди 

витягнутих плям схожого кольору з боків тулуба. Забарвлення 

змінюється під впливом температури або залежно від 

фізіологічного стану тварини, демонструючи при цьому 

статевий диморфізм. 

Мешкає у піщаних, глинистих, кам'янистих пустелях і 

напівпустелях, віддаючи перевагу ділянкам з чагарниковою або 

напівдеревною рослинністю. Для сховищ використовує нори 

гризунів, їжаків, черепах, порожнини під камінням і тріщини у 

ґрунті. У спеку часто піднімаються на гілки чагарників, 

запобігаючи перегріву на розпеченому сонцем ґрунті. Звідти 

статевозрілі самці також оглядають свою територію, захищаючи 

її від вторгнення конкурентів. Сезон парування триває з початку 

квітня до травня. Перше відкладання яєць у південній Туркменії 

відбувається вже наприкінці квітня – на початку травня. 
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Залежно від віку самка відкладає 4–18 яєць розміром до 20 мм 

за сезон, можливі 2–3 кладки. Яйця відкладають у нору або 

конусоподібну ямку, яку самка сама викопує. Молодь 

з'являється з другої половини червня до пізньої осені. Основу 

живлення складають комахи, поїдає також павуків, багатоніжок 

і незначною мірою – рослинні корми. 

Мешкає у східному Передкавказзі, Середній Азії, Казахстані, 

північних частинах Ірану, Афганістану, Китаю. 

Круглоголовка вухата (Phrynocephalus mystaceus) широко 

відома своїм оригінальним зовнішнім виглядом. У неї широка 

сплощена голова із закругленою мордою, що відображено у 

назві. Якщо до цього додати опуклі великі очі, то зрозумілою 

буде їх схожість з ропухами (phrynocephalus у перекладі – 

голова ропухи). На відміну від інших агам, у круглоголовок 

немає зовнішнього вушного отвору, а також горлового мішка. 

На пальцях задніх лап розвинені гребінці з розширених лусок, 

що допомагають їм бігати сипучим піском. Гнучкий хвіст може 

закручуватися у плоску спіраль. У поведінці круглоголовок є 

незвичайний для агам елемент: за допомогою вібрації тіла вони 

здатні швидко закопуватися у пісок. Спеціальні клапани та 

лускаті повіки оберігають ніздрі та очі від попадання піщинок, 

паща прикрита бахромою з лусочок. Довжина тіла з хвостом 

досягає 24 см, маса біля 40 г. Хвіст за довжиною приблизно 

дорівнює тулубу. 

Як типовий мешканець пісків вухата круглоголовка зверху 

забарвлена у пісочні тони – сіруваті або жовті. Ні цьому фоні 

виявляється складний сітчастий малюнок з тонких ліній, а також 

темних і світлих плям. 

Найхарактерніша ознака вухатої круглоголовки, яка 

відрізняє її не тільки від інших круглоголовок, а й від усіх 

ящірок, – великі шкірні вирости у кутах рота. Вони тонкі, мають 

форму віяла, краї якого усіяні конусоподібними лусками. 

Зазвичай ці вирости складені і не помітні, оскільки вкриті зовні 

такою ж лускою, як і голова. У разі необхідності, наприклад, 

нападі хижака, круглоголовка широко роззявляє пащу, складки 

розправляються, відкривається їхня внутрішня, рожева з синім, 

сторона. Роззявлена паща круглоголовки, що озброєна 

потужними зубами, справляє сильне враження на опонента.  

Вухата круглоголовка мешкає тільки у біотопах із сипучим 

піском. Вони можуть бути зовсім позбавлені рослинності або 
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представлені піщаними пагорбами-барханами з поодинокими 

пустельними деревами і чагарниками, піщані рівнини з 

рідкісною ефемерною рослинністю.  

Веде денний спосіб життя. Коли після холодної ночі сонце 

прогріває поверхню, круглоголовки прокидаються і виповзають 

на освітлене місце; вони розпластуються на піску так, щоб на 

них падало якнайбільше сонячних променів. У спеку вони не 

йдуть у сховища, як інші ящірки, і не можуть забиратися на 

кущі, як степові агами. Щоб не обпікатися об розпечений пісок, 

тварина високо піднімає над землею тіло, хвіст і навіть ступні.  

Нори викопують у піску. Довжина ходу нори дорослої ящірки 

може досягати метра. Дуже важливо, що хід нори дістає шару 

сирого піску; ця волога вбирається через покриви тварини та 

поповнює запаси води в організмі. У норах створюються 

оптимальні умови для інкубації яєць, особливо глибокі нори 

призначені для зимівлі. 

Страхітливі шкірні вирости призначені лише для ворогів. У 

разі внутрішньовидової комунікації ця круглоголовка 

використовує традиційні для ящірок способи. Побачивши 

чужинця, що вторгся на його територію, самець починає кивати 

головою і збуджено закручувати хвіст, у подальшому атакує  

прибульця. Помітивши потенційну жертву (жуків, їздців та 

інших комах), ящірка блискавично кидається і ловить її на бігу. 

Велику здобич схоплює щелепами, дрібну – язиком. Особливо 

крупні об'єкти – розкушує і ковтає частинами. У разі нагоди 

тварина може спожити не тільки комаху, але й іншу дрібну 

ящірку і навіть молоду особину свого виду. Поїдає також 

рослинну їжу – квітки та листя деяких рослин. Крім вологи з 

піску, основну частину необхідної їм рідини ящірки отримують 

з їжею, оскільки інші джерела води у пустелі просто відсутні.  

У кладці вухатої круглоголовки не більше 6 яєць, які самка 

відкладає у викопані нею нори. Іноді за сезон можуть бути 

створені 2 кладки. Дитинчата вилуплюються приблизно через 2 

місяці. Відразу після виходу на поверхню, новонароджені 

круглоголовки поселяються неподалік цього місця і викопують 

свої нірки, від яких не відходять далі, ніж на кілька метрів. 

Пізніше здійснюється повноцінне розселення. Мешкає у 

східному Передкавказзі, Середній Азії, північно-західному 

Китаї, Ірані та Афганістані. 

Поширені агами у Південній Азії, Африці, Австралії; кілька 
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видів заходять до Європи. Родина налічує 551 вид. 
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Орлова, 2012; Орлова, Семенов, 1999; Ананьева и др., 1998; 

Pianka, 1966; Conant, Collins, 1991; Manthey, Schuster, 1996; 

Barts, Wilms, 2003; Cogger et al., 2004; Beshkov, Nanev, 2006; 

Reptile Database, 2021. 

 

Родина Ігуанові (Iguanidae Gray, 1827) 

Раніше до цієї родини відносили значно більше родів, проте 

після проведеної ревізії вони виведені в окремі родини підряду 

Iguania. 

Ігуани є дуже різноманітною групою за розмірами, зовнішнім 

виглядом і середовищем мешкання. Зазвичай вони мають 

розвинуті шипи на спині, підвіску на шиї, гострі кігті, довгий 

хвіст, що схожий на батіг. Розміри варіюють від кількох 

сантиметрів до 2 метрів. Голова вкрита численними дрібними 

щитками. На відміну від агам, їх зуби є плевродонтними. Як 

правило, крім щелеп зуби розміщені на крилоподібних, а в 

деяких випадках і на піднебінних кістках. Форма і розміри зубів 

пов'язані зі специфікою живлення. У рослиноїдних видів вони 

багатоверхівкові і помітно стиснуті з боків. Характерна 

поліфіодонтність – заміна зубів у міру їх зношування. 

Більшість ігуан є деревними, інші – типово наземними. Як 

правило, є травоїдними тваринами, їх раціон часто залежить від 

масовості та доступності певного рослинного корму. Одна із 

характерних ознак представників – збільшена і розділена 

перегородками ободова кишка, яка виконує роль бродильного 

відділу для ферментації та надалі засвоєння грубого рослинного 

корму. Ферментація здійснюється симбіотичною мікрофлорою, 

яка населяє кишечник ігуан. Молоді ящірки, які не мають цієї 

мікрофлори, отримують її, поїдаючи екскременти дорослих 

особин. 

Майже усі ігуани розмножуються відкладанням яєць. 

Турботи про нащадків, крім охорони гнізда, найчастіше не 

виявляють. Окремі види є яйцеживородними. 

Вважають, що попередні етапи еволюції ігуанових 

відбувались у пустельних умовах, що призвело до появи у них 
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деяких характерних адаптацій, наприклад, появи сольових 

залоз. Останні допомагають видаляти надлишок калію, який 

надходить до організму ящірок із рослинною їжею. Ці залози 

пізніше дали можливість морським ігуанам пристосуватися до 

проживання в припливній зоні морських узбережь і вживати в 

їжу морські водорості з високим вмістом солі. 

Одна з найбільших ігуан – єдина у своєму роді морська ігуана 

(Amblyrhynchus cristatus) – досягає 140 см у довжину, більше 

половини припадає на сплощений з боків веслоподібний хвіст 

(рис. 6.14). Тіло вкрите дрібною ребристою лускою, що 

переходить на хвості у великі чотирикутні щитки з кілем, 

розташовані правильними поперечними рядами. Коротку і 

широку голову вкривають багатокутні луски, найбільші з яких 

розташовані на лобі. Уздовж усієї спини і до кінчика хвоста, 

тягнеться невисокий, стиснутий з боків гребінь. Він складається 

з витягнутих трикутних лусок, особливо крупних позаду голови. 

Пальці коротких, але сильних лап морської ігуани озброєні 

потужними вигнутими кігтями та з'єднані короткою плавальною 

перетинкою. Дорослі особини зверху коричнево-бурого, 

оливково-сірого або майже чорного кольору з неправильної 

форми розмитими плямами. 

Вид мешкає на островах Галапагоського архіпелагу, де 

населяє вкриту скелями вузьку прибережну смугу, не 

проникаючи у глиб території. 

Ігуани, запливаючи у море, пірнають за їжею та утримуються 

на дні кігтями. Довгими триверхівковими зубами вони 

відкушують водорості, їх зуби діють при цьому на зразок 

ножиць. Молоді ящірки, на відміну від дорослих, разом із 

рослинною їжею поїдають також дрібних тварин. Механізм 

виведення солей у цих ігуан пов'язаний з функцією носових 

залоз, протоки яких з кожного боку голови відкриваються у 

носову порожнину. Розчинені у крові солі поглинаються 

залозами і періодично виводяться у вигляді крапельок рідини, 

що виділяються з носа.  

У разі небезпеки ігуани намагаються сховатися на суші, де 

практично не мають ворогів, тоді як у морі вони нерідко 

зазнають нападу акул. Ці ящірки тримаються великими групами, 

які складаються із дрібніших підгруп із 5–10 самок і молодих 

особин, які на березі тримаються поблизу. Кожна така група 

самок складає гарем, який охороняється дорослим самцем. Саме 
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він захищає територію від вторгнення суперників і у разі, якщо 

такий з'являється, вступає з ним у запеклу боротьбу. 

 

 
 

Рис. 6.14. Морська ігуана (Amblyrhynchus cristatus) (фото: Tui De Roy 

/ Naturepl) 

 

Розмножуються ігуани шляхом відкладання 1–3 яєць, які 

самка закопує у неглибоку ямку, вириту передніми кінцівками у 

піску. Оскільки придатних для цього місць на скелястому 

узбережжі порівняно мало, кожна самка, зайнявши відповідну 

ділянку, не допускає туди конкурентів.  

Також на Галапагоських островах мешкають ігуани-

конолофи (Conolophus). Вони відрізняються від морських ігуан 

витягнутою головою, незграбним тілом зі слабко вираженим 

спинним гребнем і порівняно коротким, майже круглим у 

поперечному перерізі хвостом. Відповідно до наземного 

способу життя, пальці конолофів позбавлені плавальних 

перетинок. У довжину цей вид не перевищує 110 см, з яких 

близько половини припадає на масивний хвіст. Їх голова 

яскравого лимонно-жовтого кольору, а центральна частина 

спини цегляно-червона, з боків забарвлення поступово 

змінюється на темно-бурий. Конолофи надають перевагу 

вологим біотопам, живляться соковитими кактусами і не 

відходять далеко від своїх нір. 

У Центральній та Південній Америці мешкають 

представники роду Iguana. Ці тварини мають велику 

чотиригранну голову і видовжений, помітно сплощений з боків 

тулуб, що поступово переходить у дуже довгий, стиснутий з 
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боків хвіст. Уздовж середини спини і далі до кінчика хвоста 

проходить добре виражений спинний гребінь. У самців 

розвинений звисаючий горловий мішок, його переднім краєм 

проходить гребінь із зубчастих лусок. Ігуана звичайна, або 

зелена (I. iguana) досягає 180 см у довжину та є найбільшим 

представником родини. Свою другу назву ця ящірка отримала за 

яскраве зелене забарвлення тіла, поперек якого розташовані 

темні смуги, обмежені, як правило, вузькими світлими 

облямівками. Слід додати, що забарвлення ігуани звичайної 

може бути зовсім не зеленим. У різних ділянках ареалу воно 

варіює від майже блакитного до помаранчевого і бурого. 

Ці ігуани ведуть переважно деревний спосіб життя, 

проводячи багато часу на гілках дерев, що ростуть на берегах 

водойм. У разі небезпеки вони ховаються у воду, де чудово 

плавають і пірнають, користуючись довгим і сильним хвостом. 

У раціоні переважають плоди і соковита листва, хоча нерідко 

поїдають також комах та інших безхребетних. Декілька самок 

можуть відкладати свої яйця в одне спільне гніздо, де їх 

знаходили іноді по кілька десятків. 

Ігуани роду Cyclura відрізняються від інших будовою зубів 

(вони не зазубрені на ріжучому краї), слаборозвиненим 

горловим мішком і низьким гребнем, який зазвичай 

переривається у плечовій та крижової областях. Характерною 

ознакою є гострі спрямовані в сторони шипи на хвості, що 

розташовані на верхньому боці кожного третього або четвертого 

ряду поперечних лусок. Циклури ведуть переважно наземний 

спосіб життя, мешкають у норах, рідше у дуплах дерев. В 

основному поїдають стебла та листя трав'янистих рослин, іноді 

споживають різних тварин. Поширення цих ігуан обмежено 

Антильськими, Багамськими та іншими дрібнішими островами 

Карибського моря. На Кайманових островах мешкає наземна 

ігуана C. lewisi зверху коричнево-сірого або зеленувато-бурого 

кольору з широкими поперечними смугами, що  проходять з 

обох боків, а на хвості переходять у правильні поперечні кільця. 

Ігуана-носоріг (С. соrnuta) мешкає на Гаїті та розташованому 

поряд острові Беата, відрізняється від попереднього виду 

наявністю на верхній стороні морди трьох великих 

конусоподібних лусок, завдяки яким і походить назва виду.  

Родина Ігуанові представлена на обох континентах Америки, 

на деяких островах Полінезії, загалом нараховують 44 види.  
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Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Frost, 

Etheridge, 1989; Conant, Collins, 1991; Grzimek's Animal Life 

Encyclopedia, 2003; Alberts et al., 2004; Falcоn et al., 2013; Vitt, 

Caldwell, 2014; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Анолісові (Dactyloidae Fitzinger, 1843) 

Систематика групи останнім часом зазнала суттєвих змін. 

Раніше вважали, що родина Polychrotidae охоплює усі види 

анолісів, включаючи й найбільший рід Anolis. На підставі 

генетичних і молекулярних даних зараз вони віднесені до 

Dactyloidae.  

Більшість анолісів характеризується трикутною, розширеною 

позаду головою, струнким, дещо стиснутим з боків тулубом із 

чотирма добре розвиненими кінцівками, з яких задні помітно 

довші передніх. Тіло вкрите дрібною однорідною лускою, 

вздовж хребта і зверху хвоста нерідко розташовується 

невисокий гребінь з великих трикутних лусок. У самців багатьох 

видів шкіра на горлі розростається і звисає у вигляді 

віялоподібного горлового мішка, який підтримується 

паличкоподібними хрящами (рис. 6.15). Характерною ознакою 

також є наявність на нижній стороні пальців розширених 

пластинок з поперечними рядами щіточок, вкритих дрібними 

гачкоподібними волосками. Завдяки цьому аноліси, як і гекони, 

легко утримуються на гладеньких вертикальних поверхнях. 

Більшість видів до 10–20 см у довжину, лише деякі досягають 

величини 45 см і більше. Забарвлення є надзвичайно мінливим. 

Як правило, переважають коричневі та зелені тони, проте у разі 

збудження тварини, а також під впливом температури та 

освітлення забарвлення може швидко змінюватися, послідовно 

набуваючи всіх тонів від темно-коричневого до яскраво-

зеленого кольору. У багатьох видів особливо яскраво 

забарвлений горловий мішок, тут превалюють жовті, 

помаранчеві або червоні тони, а у деяких випадках наявна 

яскрава пляма. 
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Рис. 6.15. Червоногорлий аноліс (Anolis carolinensis) (фото: Roberto 

R. Calderón (CC BY-NC); Jeremy Woodhouse/Photodisc) 

 

Більшість анолісів веде деревний спосіб життя. Самець 

зазвичай має порівняно невелику мисливську територію, яку у 

бійках енергійно захищає від інших особин. У їжу споживають 

різних дрібних безхребетних, яких з вражаючою спритністю 

схоплюють на листі та гілках дерев, а іноді й у повітрі, 

здійснюючи стрімкі та точні стрибки. Усі аноліси 

розмножуються відкладанням яєць. Від 1 до 6 яєць вони 

відкладають у землю, рідше в дупло або у грона бромелій, що 

прижилися у розвилках гілок дерев. 

Одним із відомих видів цього ж роду є 

північноамериканський червоногорлий, або каролінський, 

аноліс (A. carolinensis). Його забарвлення дуже мінливе (зверху 

від жовтого до яскраво-зеленого), проте розвинений горловий 

мішок самців завжди яскраво-червоний. У період розмноження 

дорослі самці, роздуваючи червоний горловий мішок, 

вступають між собою у запеклі сутички. Спочатку вони 

повільно кружляють на місці, намагаючись триматися боком до 

супротивника і розкриваючи для залякування пащу. Далі, 

зриваючись з місця, прямують назустріч один іншому і, 

зчепившись у клубок, скочуються невдовзі з гілки на землю, де 

розбігаються в сторони або, повернувшись на попереднє місце, 

продовжують протистояння. Відомі випадки, коли такі турніри 

закінчувалися смертю одного із супротивників. 

Влітку самка спускається з дерева, викопує передніми лапами 

неглибоку ямку, куди відкладає 1–2 яйця, засипаючи їх пухким 
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ґрунтом. Молоді вилуплюються через 6–7 тижнів і, вибравшись 

на поверхню, відразу піднімаються на дерева, де тримаються 

спочатку разом, окремо від дорослих. З інших численних видів 

цього роду слід відзначити кубинського аноліса-лицаря (A. 

equestris), який відрізняється надзвичайно великою для цих 

ящірок величиною, досягаючи майже півметра в довжину, з яких 

дві третини припадають на хвіст.  

Аноліс рогатий (A. proboscis) відомий завдяки одній ознаці 

статевого диморфізму. Головною відмінністю самців є довгий 

виріст на голові, схожий на великий ніс або ріг. Цей виріст є 

елементом демонстрації під час шлюбної поведінки. Оскільки 

м'язів або кісток у ньому немає, досі не дуже зрозуміло як 

здійснюються його рухи. Вважають, що цей порожнистий орган 

здатний рухатися завдяки наповненню кров’ю.  

Цей аноліс є всеїдним, полює на різноманітних 

членистоногих, включаючи жуків, гусениць, мух, жуків і 

перетинчастокрилих. Споживає також рослинні корми – 

пелюстки квітів і насіння. Більше 50 років рогатого аноліса 

вважали вимерлим, поки на початку століття його знову не 

знайшли на території Еквадору. 

Загалом родина Dactyloidae включає близько 440 видів, які 

населяють тропічну і субтропічну Південну Америку, 

Центральну Америку, прибережні острови східної частини 

Тихого океану. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Williams, 

1979; Jenssen et al., 1995; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 

2003; Nicholson et al., 2012; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Хамелеони (Chamaeleonidae Rafinesque, 1815)  

Раніше цьому таксону надавали ранг підряду. Хамелеони 

являють собою групу рептилій, які спеціалізовані до деревного 

способу життя. Розміри варіюють від 2 см (мадагаскарська 

брукезія крихітна Brookesia micra) до 79 см (також ендемік 

Мадагаскару – хамелеон велетенський Furcifer oustaleti). 

Тулуб хамелеонів дещо стиснутий з боків, відносно крупна 

голова шоломоподібної форми, з помітно піднесеною 

потиличною областю, часто несе опуклі гребені, тупі вирости 

або витягнуті, загострені роги (у більшості випадків ці 
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структури розвинені лише у самців і є зачатковими у самок). 

Кінцівки хамелеонів довгі, пальці закінчуються короткими 

кігтями. Пальці розташовані на кожній кінцівці двома 

протиставленими групами, оточеними до передостанніх фаланг 

спільним шкірним чохлом. Така будова стопи та кисті є 

пристосуванням до охоплювання тонких гілок. Кожна група 

об'єднує 2 або 3 сусідніх пальця, причому на передніх кінцівках 

3 зібраних разом пальця звернені всередину, а на задніх – 

назовні. Товстий біля основи хвіст поступово звужується до 

кінця. Він може спірально закручуватися та обвиватися навколо 

гілок. Ця здатність відсутня лише у порівняно невеликої 

кількості видів з коротким хвостом. Тіло хамелеонів вкрите 

роговими горбками, між якими іноді розташовані більші 

сплощені луски. Вздовж спини і передньої частини хвоста у 

деяких видів розташовується висока хвиляста складка шкіри, 

яка підтримується подовженими остистими відростками 

хребців. 

Великі очі оточені кільчастими повіками, вкритими дрібними 

лусками, у центрі розташовані невеликі отвори для зіниці. Рухи 

очей хамелеонів асинхронні: обидва ока можуть незалежно 

повертатися на 180° у горизонтальній площині та на 90° у 

вертикальній. Це дозволяє тварині, залишаючись нерухомою, 

лише очима стежити за подіями, що відбуваються навколо. 

Націлюючись на здобич, вони координовано фокусуються 

вперед, забезпечуючи тварині стереоскопічний зір. Середнє 

вухо і барабанна перетинка у хамелеонів відсутня, тому 

сприймати звукові хвилі через повітря, вони не можуть. Проте 

вони не глухі: тварини здатні розпізнавати звукові частоти у 

діапазоні 200–600 Гц. Щелепи озброєні різними за величиною 

акродонтними зубами. Хамелеони позбавлені ключиць, але 

мають черевні ребра. Легені, як правило, несуть численні 

розгалужені вирости, які у разі наповнення їх повітрям 

обумовлюють значне збільшення об'єму тіла. 

Хамелеони відомі завдяки своєму язику, який 

використовується для полювання. Його довжина у витягнутому 

стані перевищує сукупні розміри голови і тулуба тварини. 

Середня, порожниста частина язика (стовбур) є еластичною і 

здатна до значного розтягування. У стінках цієї частини язика 

наявні кільцеві м'язи. Кінчик язика потовщений у вигляді 

короткого, вирізаного спереду циліндра, здатного 
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напружуватися при наповненні кров'ю судин, які розташовані 

всередині язика. У згорнутому стані язик укладений кільцями на 

витягнуту у вигляді стрижня під'язикову кістку. У разі 

викидання язика м'язові кільця послідовно, починаючи спереду, 

з силою притискуються до заокругленої голівки під'язикової 

кістки, яка висувається вперед. Далі зісковзують одне за іншим 

з її гладенької поверхні, стрімко викидаються з рота, 

захоплюючи за собою весь язик, що напружується від приливу 

крові. Поздовжні м'язи на його нижньому боці вільно 

розтягуються і під час зворотного скорочення втягують язик 

назад у ротову порожнину. 

Більшість хамелеонів веде деревний спосіб життя, проте 

деякі види постійно живуть у земляних норах або мешкають 

серед опалого листя на землі. Дорослі самці найчастіше є 

територіальними, свої угіддя, де вони полюють і паруються, 

особини активно захищають від суперників. Локомоція 

хамелеонів надзвичайно повільна і своєрідна. Особина 

переміщує на 1–2 см вперед спочатку одну передню кінцівку. 

Закріпивши її у новому положенні, звільняє кінець хвоста, яким 

вона утримувалася позаду за гілку. Надалі важко передбачити, 

яка кінцівка буде рухатися наступною: або почергово 

пересуваються обидві кінцівки одного боку, або передня та 

задня кінцівки протилежних боків. Незважаючи на це, 

хамелеони у разі потреби здатні пересуватися на значні відстані. 

Субстратом хамелеони пересуваються незграбно, широко 

розставляючи кінцівки та спираючись на хвіст. 

Здобиччю хамелеонів є різноманітні комахи та інші дрібні 

безхребетні. Хамелеон Мелера (Trioceros melleri) є найбільшим 

з африканських видів і разом із хвостом досягає 76 см, цей вид 

здатний навіть полювати на невеликих птахів і  ящірок. Під час 

полювання хамелеони не переслідують свою здобич, а, 

залишаючись на місці, вичікують, поки жертва сама 

наблизиться. У подальшому захоплюють її стрімкими рухами 

язика. Процес викидання язика триває всього 0,05 секунди. На 

зворотне втягування його зі здобиччю потрібно 0,19 секунди. 

Жертва не стільки приклеюється клейким секретом, що 

виділяється з особливих залоз, скільки захоплюється краями 

неглибокої вирізки на кінчику язика, що діє за принципом 

присоска. Сила відриву є досить значною і становить майже 50 

г. Це дозволяє хамелеону вправно захоплювати навіть велику 
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здобич, яку він у роті відразу розчавлює гострими зубами і 

проковтує. Язик використовується також для дотикальної 

рецепції. 

Більшість хамелеонів є яйцекладними, деякі розмножуються 

яйцеживородінням і продукують до 14 нащадків. Дитинчата 

таких видів народжуються на деревах. Яйця мають тонкі 

оболонки, які приклеюються до кори, листя або гілок. 

Дитинчата відразу розривають оболонки і виходять назовні, 

чіпляючись кінцівками і хвостом за дрібні гілки.  

У яйцекладних видів самка викопує у ґрунті досить глибоку 

нору і протягом кількох годин відкладає туди яйця, кількість 

яких може варіювати від 15 до 80. Повільні хамелеони 

витрачають на викопування нори, відкладання яєць і подальше 

засипання їх ґрунтом іноді більше двох діб, протягом яких самка 

не живиться, час від часу відпочиває від важкої роботи. 

Тривалість інкубації дуже значна – від 3 до 10 місяців. 

Відкладені яйця певний період залишаються у стані спокою, 

інтенсивний розвиток ембріону починається лише з другої 

половини часу інкубації. 

Широко відома здатність хамелеонів швидко змінювати своє 

забарвлення. Як у зовнішньому шарі покривів, так і в глибшому 

шарі дерми розміщені хроматофори – розгалужені клітини з 

розташованими в них зернами темно-коричневого, 

червонуватого і жовтого пігменту. Під час скорочення 

відростків хроматофорів пігментні включення концентруються 

у центрі клітин, і шкіра виглядає світлою. Коли ж темний 

пігмент зосереджується на периферії, шкіра набуває темного, 

майже чорного забарвлення. Поява різних відтінків пояснюється 

поєднанням пігментів різних шарів шкіри. Зелені тони 

додатково виникають у результаті сильного заломлення 

променів у поверхневому шарі, який містить кристали гуаніну. 

У результаті забарвлення може швидко змінюватися від 

білуватого та помаранчевого, через жовте і зелене до 

пурпурового, коричневого і чорного. Зміни можуть охоплювати 

як все тіло, так і окремі його частини й супроводжуватися 

появою і зникненням різного роду смуг і плям. 
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Рис. 6.16. Хамелеон 

звичайний 

(Chamaeleo 

chamaeleon) (фото: 

Mario Mairal) 

 

На зміни забарвлення впливають як зовнішні фактори – 

температура, освітленість і вологість, так і фізіологічний та 

емоційний стан – голод, спрага, роздратування. Нерідко зміни 

забарвлення поєднуються у хамелеонів із загрозливими 

демонстраціями, що відлякують ворога. Швидкі зміни 

забарвлення спостерігаються у самців хамелеонів у період 

розмноження під час бійок, коли вони намагаються повернутися 

один до одного яскраво забарвленими боками тіла. 

Іншою відомою рисою хамелеонів є їх своєрідний «танок». 

Знаходячись на гілці, хамелеон на якийсь час завмирає і лише 

повільно рухає очима. Потім він плавно піднімає у повітря одну 

передню і одну задню лапи і починає ритмічно розгойдуватися 

вперед і назад. Зробивши крок і знову завмерши на місці, 

тварина піднімає іншу пару лап і повторює все спочатку. Щодо 

призначення таких «танців» існують різні думки, проте 

однозначно вони пов'язані із розпізнаванням особин свого виду.  

Хамелеон звичайний (Chamaeleo chamaeleon) – мешкає на 

півдні Іспанії, острові Крит, у північній Африці, Малій Азії, 

Сирії. Населяє біотопи з деревною або чагарниковою 

рослинністю, в деяких пустельних районах Африки мешкає і на 

слабко зарослих піщаних дюнах, ховаючись у норах різних 

тварин. Забарвлення його надзвичайно мінливе (рис. 6.16). 

Вранці, при порівняно низькій температурі повітря, тварини 

бувають жовтуватого кольору зі слабко помітними плямами на 

шкірі і червонуватими смугами з боків тіла. Пізніше бічні смуги 

бліднуть, а плями стають темно-зеленими. Нерідко тварина 

цілком виглядає червонувато-бурою без малюнка або зі слабко 

вираженими поперечними смужками. При довгому перебуванні 

на сонці хамелеони стають темно-бурими або чорними з 
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невеликими блакитними і жовтими плямами. Парування у цього 

виду відбувається в середині літа, а восени самка відкладає до 

40 яєць, зариваючи їх у ямку. Копає вона передніми кінцівками, 

а задніми – відкидає ґрунт. Молодь вилуплюється з яєць 

приблизно через 10–12 місяців. 

Родина Chamaeleonidae налічує 220 видів. Поширені у 

континентальній Африці на південь від Сахари, Мадагаскарі, 

кілька видів живуть у Північній Африці, Південній Європі 

(Іспанія, Італія, Греція), Близькому Сході, Південній Індії, Шрі -

Ланці та на дрібних островах західної частини Індійського 

океану.  

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ігнатенко, 

2010; Hegner, 1997; Ott et al., 1998; Mille, Harley, 2001; Grzimek's 

Animal Life Encyclopedia, 2003; Modesto, Anderson, 2004; 

Higham, Anderson, 2014; Vitt, Caldwell, 2014; Reptile Database, 

2021. 

  

Родина Геконові (Gekkonidae Gray, 1825) 

Родина включає ящірок середнього, дрібного та дуже 

дрібного розмірів. Найчастіше довжина геконів не перебільшує 

10–15 см, найбільші види досягають 35 см. До цієї групи 

відноситься одна із найдрібніших ящірок – американський 

круглопалий гекон Sphaerodactylus elegans досягає довжини 

всього 4 см. 

Більшість геконів має дещо сплощене тіло з порівняно 

великою головою, короткими кінцівками і хвостом помірної 

довжини. У деяких, переважно деревних, видів з боків тіла і на 

хвості є складки шкіри з бахромчастими або зубчастими краями, 

що добре маскують ящірок на корі дерев, під колір якої вони 

нерідко забарвлені. Шкіра зазвичай вкрита дрібною зернистою 

лускою, серед якої можуть розташовуватися більші гладенькі 

або бородавчасті луски, іноді у вигляді конічних горбків або 

шипиків. Представники окремих родів мають черепицеподібну 

луску. Голова геконів зверху вкрита зернистою лускою або 

численними дрібними багатокутними щитками. Великі очі, як 

правило, позбавлені повік і вкриті нерухомою прозорою 

оболонкою, зіниця зазвичай вертикальна. У багатьох видів 

пальці розширені та вкриті знизу різноманітними структурами 



318 

 

для прикріплювання. У переважної більшості видів розвинені 

стегнові та анальні пори. Для геконів характерна аутотомія і 

регенерація хвоста. Язик широкий, з невеликою вирізкою 

спереду, зверху вкритий дрібними сосочками. 

Для скелетної системи властиві такі риси: амфіцельні хребці, 

відсутність скроневих дуг обумовлена редукцією виличних, 

лускатих і задньолобних кісток, відсутність тім'яного отвору, 

розширені ключиці зазвичай мають отвори на внутрішніх краях. 

Піднебінні кістки між собою не стикаються, а крилоподібні – 

далеко рознесені одна від іншої. Зуби плевродонтні, дрібні, 

циліндричні, на кінцях загострені. На крилоподібних і 

піднебінних кістках вони відсутні. 

Пристосування до нічної активності і деревного способу 

життя виявляються у будові їх органів зору і пальців. Гекони 

мають непропорційно крупні очі з вертикальною зіницею, що 

розширюється у темряві. Замість відсутніх рухомих повік для 

очищення очей використовується язик, яким ящірка просто їх 

облизує. Дуже розвинута здатність до звукової комунікації, що 

також є результатом нічного життя. Проте існують види, які 

активні не вночі, а вдень. 

Вертикальна і здатна до розширення зіниця сприяє 

утворенню ширшого поля зору вночі і повнішому 

діафрагмуванню на світлі у денний час. Часто один або обидва 

краї зіниці бувають пилкоподібно порізані таким чином, що у 

разі змикання зубців протилежних боків зіниця розбивається на 

ряд невеликих точкових отворів, кожний з яких фокусує 

самостійне різке зображення на сітківку. Накладаючись, ці 

зображення створюють необхідну для зорового сприйняття 

яскравість, забезпечуючи водночас чіткість образу. 

У більшості геконів пальці забезпечені знизу розширеними 

пластинками, на яких поперечними рядами розташовані 

щіточки із мікроскопічних багатоверхівкових волосків 80 мкм у 

довжину та 8 10 мкм у діаметрі. Завдяки своїм розмірам ці 

вирости здатні охоплювати найдрібніші нерівності субстрату, 

що у поєднанні з кігтями, дає можливість пересуватися 

нахиленими і вертикальними поверхнями. У деяких геконів 

схожі структури розташовані на нижньому боці хвоста. В 

окремих пустельних видів укорочені пальці з'єднані між собою 

шкірною перетинкою, що є пристосуванням до пересування 

сипучим піском. Будова пальців і розташування та форма 
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підпальцевих пластинок має велике значення у систематиці 

даної групи. 

Забарвлення геконів, як й інших нічних тварин, найчастіше є 

доволі скромним з переважанням сірих, коричневих і бурих 

тонів. У ряду видів забарвлення тіла змінюється у різний час 

доби та залежить від фізіологічного стану особини. Живляться 

комахами та іншими дрібними безхребетними. Крупні види 

іноді поїдають невеликих ящірок і навіть пташенят, а деякі 

включають до раціону соковиті плоди. 

Більшість видів є яйцекладними. За раз самки відкладають 

зазвичай 1–22 яйця, причому нерідко кілька самок розміщує їх 

в одному місці. Яйця мають майже правильну сферичну форму 

і, на відміну від яєць інших ящірок, мають вапняну оболонку, 

яка твердне через деякий час після відкладання, поглинаючи з 

повітря вуглекислоту. Тому яйця часто зберігають прийняту на 

ранніх етапах неправильну форму, яка визначається, наприклад, 

конфігурацією тріщини або щілини, у якій вони розміщені. З цієї 

ж причини яйця, які приклеюються деякими геконами до дерев, 

мають напівсферичну форму. Яйцеживородіння спостерігається 

у геконів не часто. 

Гекона кримського (Mediodactylus danilewskii) раніше 

розглядали як підвид середземноморського тонкопалого гекона 

(M. kotschyi). Його таксономічний статус залишається 

предметом дискусій і зараз. Мешкає у Криму, південно-

західному Причорномор'ї, сході Балканського півострова, 

південному заході Малої Азії. 

У цих некрупних тварин довжина тулуба досягає 55 мм, а 

хвоста – 70 мм. Тулуб і голова є сплощеними. Голова зверху 

вкрита численними дрібними багатокутними лусочками. Верх і 

боки тулуба вкриті дрібною зернистою або ребристою лускою, 

серед якої розташовані 8–14 поздовжніх рядів великих, 

овальних горбків. Луски черева є крупними і сплощеними. 

Нижня поверхня хвоста покрита неоднорідними лусками, серед 

яких є 1–2 ряди широких лусок. Верх тіла найчастіше є пісочно-

сірим, із поперечними темними смугами. Смуги того ж кольору 

проходять поверхнею хвоста, у молодих особин вони 

відрізняються охристою або світло-оранжевою окантовкою. 

Нижня сторона тулуба має світле або жовтувато-зелене 

забарвлення. Інтенсивність забарвлення може змінюватися 

відповідно фізіологічному стану тварини. 
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Рис. 6.17. Токей, або токі (Gekko gecko) (фото: Mike Loward) 

 

Цей вид є мешканцем гірських ландшафтів. Зустрічається на 

скелях, урвищах, часто тримається на стінах будівель, серед 

каменів, під дахами будинків, під корою старих ялівцевих пнів 

та дерев поблизу руїн, на виходах скель. У Криму часто 

тримається поруч із людським житлом. Ці гекони добре 

пересуваються по вертикальним поверхням, часто полюють на 

комах у ліхтарів, використовуючи стратегію засідки. Активність 

сутінкова і нічна. Перші гекони навесні з'являються на поверхні 

у квітні, парування відбувається у травні. Відкладення 1–2 яєць 

відбувається на початку літа. Здійснюють одну кладку, але її 

терміни у різних самок дуже варіюють. Відкладення яєць та 

вилуплення відбувається у нічний час. Молоді гекони довжиною 

тіла 18 мм та довжиною хвоста до 16 мм з'являються у липні – 

серпні. Живляться павуками, а також метеликами, двокрилими, 

жуками та іншими комахами. 

Рід Геко (Gekko) об'єднує близько 50 видів крупних (до 35 см) 

геконів. Їх характерними ознаками, крім великих розмірів, є 

сильно розширені підпальцеві пластинки з нерозділеними 

поперечними рядами щіточок. Кінцеві фаланги пальців, що 

несуть кігті, залишаються вільними. 

Токей, або токі (G. gecko) має оливкове, сіре або блакитне 

забарвлення верхнього боку тіла з численними помаранчевими, 

червоними і білуватими плямами (рис. 6.17). Забарвлення 

варіює залежно від освітлення і стану тварини. На відміну від 
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більшості інших видів свого роду, токі, особливо самці, селяться 

поодинці, обираючи постійне сховище, поблизу якого вони 

полюють. Часто оселяються в дуплах дерев, де відкладають свої 

великі яйця. Самка прикріплює їх до рельєфної стінки дупла. 

Зазвичай після вилуплення дитинчати частина шкаралупи яйця 

залишається приклеєною до стінки дупла і наступні кладки 

нашаровуються поверх старих.  

Раціон токі складається з різноманітних безхребетних, 

нерідко поїдають інших дрібних геконів, включаючи молодняк 

власного виду, а також пташенят і невеликих гризунів. У місцях 

свого мешкання, токі виявляють свою присутність гучними 

звуками, що починаються зазвичай зі своєрідного реготання, за 

яким з короткими інтервалами слідує характерне «то-ке», звідки 

і походить назва гекона. Відомо, що така вокалізація пов’язана 

із територіальною поведінкою. 

Родина Геконові об'єднує близько 1500 видів, які переважно 

мешкають у тропічних і субтропічних регіонах Старого та 

Нового Світу. Деякі види поширюються далеко на північ до 

південного заходу США, півдня Європи; на південь – до 

островів Нової Зеландії. 

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Жизнь животных, 1985; Щербак, Голубев, 

1986; Ананьева и др., 1998; Даревский, Орлов, 1988;Орлова, 

Семенов, 1999; Ананьева и др., 2004; Zhang et al., 1997; Wiens, 

Slingluff, 2001; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; 

Beshkov, Nanev, 2006; Watson et al., 2015; Vitt, Caldwell, 2014;  

Kemp, 2019; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Сцинкові (Scincidae Gray, 1825) 

Найчисленніша і найпоширеніша родина серед усіх ящірок. 

Об'єднує дрібних, середніх і крупних за розмірами тварин 

(діапазон коливань довжини тіла від 6 до 65 см). Їх характерною 

рисою є округла або іншої форми луска, що налягає одна на іншу 

і мало відрізняється за своїми розмірами на різних ділянках тіла. 

Окремі лусочки розташовуються навколо тіла, зазвичай, 

правильними поздовжніми рядами, кількість яких має важливе 

значення у систематиці. Лише у порівняно небагатьох видів 

луска горбкувата або має поздовжній кіль, що переходить іноді 

у гострий шип. Під роговими лусками сцинків розташовуються 
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остеодерми, завдяки яким тіло ящірок на дотик здається 

щільним і пружним. На голові ці шкірні скостеніння щільно 

зростаються з кістками черепа. 

Більшість сцинків характеризується конічною, помітно 

загостреною головою, вкритою правильно розташованими 

щитками, циліндричним або дещо сплощеним тілом і довгим 

хвостом, що поступово витончується. Кінцівки їх п’ятипалі і 

невеликі, але у багатьох видів вони зазнають часткової редукції, 

що, головним чином, пов'язано із переходом до підземного або 

риючого способу життя. 

Парні міжщелепні кістки сцинків можуть зростатися між 

собою, непарна тім’яна кістка несе отвір для тім’яного ока. 

Плевродонтні зуби приблизно схожі за розмірами, конічні, 

закруглені, стиснуті з боків або дещо відігнуті назад. Іноді зуби 

розміщені на крилоподібних кістках. Більшість видів має добре 

розвинені очі з округлою зіницею і повіками. Разом з цим у 

деяких видів у рухомій нижній повіці утворюється прозоре 

віконце, що дозволяє бачити у разі заплющених очей. У 

представників роду Ablepharus прозора нижня повіка повністю 

зрощена з верхньою та очі, як у змій, залишаються постійно 

відкритими, але захищеним від можливих механічних 

пошкоджень. У сцинків, які перейшли до риючого або 

підземного способу життя, позбавлені рухливих повік очі 

сильно зменшуються у розмірах. Одночасно зі зменшенням очей 

у багатьох видів відбувається редукція органів слуху. Барабанна 

перетинка у сцинкових може бути прихована під лускою тулуба, 

повністю заростати шкірою або зовсім втрачатися. У риючих 

видів зовнішній слуховий отвір сильно зменшений та утворює 

аналог вузького слухового проходу. Часто барабанна перетинка 

захищена однією або декількома плоскими лусочками, 

спрямованими назад від переднього краю вуха. У сцинків 

значно більшою мірою, ніж в інших ящірок, виражена тенденція 

до змієподібного видовження тулуба, що супроводжується 

одночасним зменшенням розмірів або навіть повним 

зникненням кінцівок. Втрата кінцівок і витягування тіла майже 

завжди супроводжується сильним подовженням хвоста, на який 

може припадати до двох третин загальної довжини тварини. 

Майже усі види здатні до аутотомії. 

Сцинки є дуже рухливими, переважно наземними ящірками, 

що мешкають серед різної трав'янистої, чагарникової або  
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деревної рослинності. До типово наземних форм належать 

крупні синьоязикові сцинки (Tiliqua), відомі своєю манерою у 

разі небезпеки далеко вперед висовувати широкий синій язик, 

який різко контрастує за забарвленням із яскраво-червоною 

слизовою оболонкою розкритого рота. Їх можна зустріти у 

пустелях майже позбавлених рослинності, у напівпустелях, 

лісах та горах. Багато азійських видів, що живуть на деревах, 

мають спеціальні пластинки на внутрішній стороні пальців, за 

допомогою яких вони спритно переміщуються на гладеньких 

стовбурах дерев і листках тропічних рослин, не поступаючись у 

цьому геконам. Деякі сцинки пристосувалися до підземного і 

риючого способу життя, вони мають змієподібний тулуб із 

редукованими кінцівками, частково втрачені органи чуття. 

Ребристі сцинки (Tropidophorus) мешкають на берегах річок і 

можуть бігати по мілководдю і ховатися на дні так само, як і 

деякі лігозоми (Lygosoma), що живуть на морських узбережжях. 

Більшість сцинків споживає у їжу комах та інших 

безхребетних тварин. Проте відомі і повністю рослиноїдні види 

– чіпкохвостий сцинк (Corucia zebrata) із Соломонових 

островів. Деякі сцинки спеціалізувались на живленні виключно 

дощовими червами, термітами або прісноводними 

ракоподібними. 

Розмноження серед сцинкових представлене усіма типами: 

відкладанням яєць, яйцеживородінням і живородінням, у разі 

якого живлення ембріонів здійснюється через кровоносні 

судини у стінках яйцепроводів. У сцинків роду Tribolonotus 

спостерігається повна або часткова редукція лівого 

яйцепроводу, пов'язана зі зменшенням кількості яєць або 

ембріонів, що розвиваються у яйцепроводах. До живородних 

видів відноситься європейський веретеноподібний сцинк 

(Chalcides ocellatus), австралійські короткохвости (Tiliqua 

rugosa) та інші. Деякі довгоногі сцинки (Eumeces) виявляють 

справжню турботу про потомство, охороняючи відкладені яйця.  

Звичайний довгоногий сцинк (E. schneideri) є доволі крупним 

представником (тулуб до 17 см, хвіст удвічі довший).  

Поширений у Північній Африці, на деяких островах 

Середземного моря та у всій Передній Азії до Афганістану та 

Північно-Західної Індії на сході. Мешкає також у Східному 

Закавказзі та у південних районах Середньої Азії.  
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Рис. 6.18. Звичайний 

довгоногий сцинк 

(Eumeces schneideri) 

(фото: Lubomír 

Klátil / BioLib) 

 

Має добре розвинені 5-палі кінцівки. Голова із загостреною 

мордою покрита крупними, симетрично розташованими 

щитками, а тулуб – великою гладенькою лускою. Два середні 

поздовжні ряди лусок на хребті злегка розширені, порівняно із 

сусідніми; на нижній поверхні хвоста знаходиться один ряд 

розширених щитків. Вушний отвір відкритий, але барабанна 

перетинка розміщується не зовні, а всередині короткого 

слухового проходу. Декілька трикутних лусок закривають 

зверху частину вушного отвору. Зверху сцинк забарвлений у 

коричневі, сірі або оливкові тони. На основному фоні спини 

проходять ряди жовтих, помаранчевих або цегляних плям (рис. 

6.18). З боків тулуба, починаючи від верхньогубних щитків, 

проходить вузька помаранчева або червона смуга, що 

продовжується також на хвіст. 

Населяє кам'янисті сухі схили з добре розвиненою 

трав'янистою або напівчагарниковою рослинністю. Навесні та 

на початку літа активні вдень, у спекотні дні знаходяться на 

поверхні зазвичай вранці та перед вечором. У якості сховищ 

використовує нори гризунів або створює власні, які риє зазвичай 

на схилах пагорбів. У разі небезпеки стрімко рятується втечею. 

У пухкому ґрунті може зариватися з надзвичайно швидкістю, 

занурюючись за допомогою передніх кінцівок і хвилеподібних 

рухів тіла. 

Живляться, як і більшість сцинків, комахами, переважно 

жуками і прямокрилими. До раціону входять також павуки, 

фаланги, скорпіони та молюски, раковини яких розчавлюються 

потужними щелепами. Велику здобич тварина довго оброблює 

зубами, перш ніж її проковтнути. Споживає також інші види 
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дрібних ящірок або змій. У період дозрівання ягід, плодів і 

насіння рослин, охоче додає їх у свій раціон. 

У Середній Азії самки цього виду відкладають 6–9 яєць у 

другій половині літа. Вони залишаються біля кладки упродовж 

2–3 тижнів, оберігаючи її від ворогів. Самки інших видів 

довгоногих сцинків залишають гніздо на деякий час, а коли 

повертаються, періодично облизують і перевертають яйця, 

можуть навіть переміщувати яйця на інше місце.  

Золотава мабуя (Heremites auratus) має струнке тіло середніх 

розмірів (тулуб 10 см завдовжки та у 1,5 рази довший хвіст). 

Нижня повіка має прозоре віконце. Отвір вуха значно більший 

за ніздрі. Спинна луска дещо крупніша за бічну, гладенька або з 

реберцями. Зверху сірого або темно-бурого кольору із 

золотавим відтінком. Уздовж шиї та передньої частини спини 

проходять чотири темні смуги, що розбиваються далі на окремі 

дрібні плями, нерідко розташовані поздовжніми рядами. Верх 

голови у темних, майже чорних, неправильних плямах. З боків 

шиї і тулуба, починаючи від ніздрі, проходить бура смужка, яка 

зазвичай складається з поперечних плям, що злилися між собою. 

Знизу тварина сірого або жовтого кольору, без плям. 

Золотава мабуя мешкає у прибережних районах Ефіопії, на 

островах Середземного та Егейського моря, у Передній та Малій 

Азії, у східному Кавказі, Ірані та Афганістані, у країнах 

Перської затоки. 

Зустрічається у місцях, що поросли чагарниковою або 

трав'янистою сухолюбною рослинністю, серед виходів гірських 

порід, на каменистих схилах. Є дуже рухливою твариною, легко 

пересувається навіть поверхнями скель. Сховищами служать 

тріщини і щілини у скелях, порожнини між камінням, нори 

гризунів. У спекотні роки впадає у стан естивації. Живиться 

жуками, прямокрилими, тарганами, а також павуками, 

скорпіонами та багатоніжками. Є яйцеживородним видом, самка 

приносить від 3 до 8 дитинчат. 

Родина Сцинкові загалом налічує більше 1740 видів, які 

представлені на усіх материках, крім Антарктиди. Мешкають 

переважно у тропіках, але розселилися досить далеко на північ 

і на південь від екватора. Найбільш різноманітні в Австралії, 

Новій Зеландії, на островах Тихого океану, у Південно-Східній 

Азії та Африці. 
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Родина Справжні ящірки (Lacertidae Oppel, 1811)  

Всі представники характеризуються подовженим тулубом, 

добре вираженою шиєю, розвиненими п'ятипалими кінцівками і 

довгим хвостом. Найбільший із представників родини – 

прикрашена ящірка (Lacerta lepida) – досягає майже 90 см у 

довжину, тоді як розміри найдрібніших ящурок (Eremias) не 

перевищують 13 см. 

Голова вкрита зверху великими, правильно розташованими 

щитками, що лежать поверх зрослих з черепом остеодерм. 

Останні завжди відсутні на тілі, вкритому дрібною зернистою 

або рідше черепицеподібною лускою, яка іноді має поздовжні 

кілі. Спинна луска добре відрізняється від черевної, 

перетвореної на великі чотирикутні щитки, згруповані у 

поздовжні і поперечні ряди. Подовжені луски хвоста утворюють 

правильні кільця, кожні два кільця відповідають одному 

хвостовому хребцю. Хвіст здатний до аутотомії. У більшості 

видів є стегнові пори. Очі мають роздільні повіки, нижнє з яких 

іноді забезпечене прозорим або напівпрозорим віконцем 

(Latastia і Holaspis). Тільки у змієголовок (Ophisops) нижня 

повіка повністю зрощена з верхньою. Барабанна перетинка 

розташована відкрито або рідше лежить на дні неглибокого 

слухового проходу. Язик попереду роздвоєний і вкритий зверху 

поперечними складками або дрібними сосочками. 

Скроневі дуги добре розвинені, тім'яна кістка несе отвір для 

тім'яного ока, скронева западина, як правило, закрита кістками 

шкірного походження. Розширена ключиця часто має отвір. 

Конусоподібні плевродонтні зуби на боках щелеп іноді несуть 

2–3 невеликі вістря, у деяких видів зуби наявні на 

крилоподібних кістках. 

Забарвлення сильно варіює, нерідко є досить яскравим, з 

переважанням коричневих, сірих, зелених, жовтих і блакитних 

тонів, з різними смугами і плямами. Самці зазвичай забарвлені 

яскравіше самок, особливо у шлюбний період. Забарвлення 

молоді, як правило, відрізняється від забарвлення дорослих 
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особин. 

Лацертиди є переважно денними ящірками, що населяють 

степи пустелі, ліси та густі чагарники, зустрічаються у горах або 

виключно у вологих місцях. 

Живляться різними дрібними тваринами, переважно 

комахами, лише крупні види здатні поїдати також невеликих  

хребетних. Деякі урізноманітнюють свій раціон, поїдаючи 

соковиті ягоди та плоди. Свою здобич вони підстерігають із 

засідки або, обережно підкрадаючись до неї, хапають швидким 

кидком. 

Більшість представників родини належить до яйцекладних 

видів. Дрібні види відкладають лише 1–3 яйця кілька разів на 

сезон. У крупніших у кладці буває до 18 яєць. Тривалість 

розвитку яєць зазвичай не перевищує 50–70 діб. 

Яйцеживородіння встановлено всього в одиничних видів і 

пов'язане з мешканням на півночі або проникненням високо у 

гори. 

До роду Ящурка (Eremias) належать невеликі, середніх 

розмірів і зрідка крупні плазуни. Їх черевні щитки лежать 

косими рядами відносно середньої лінії черева. Збільшений 

потиличний щиток відсутній. Ніздря розташована між трьома–

чотирма носовими щитками і широко відокремлена від 

верхньогубних. Краї пальців можуть нести збільшені зубчасті 

луски. Представники роду широко розповсюджені від південно-

східної Європи та західної Азії до Кореї та північно-східного 

Китаю. 

Ящурка піщана (E. arguta) зустрічається у степовій зоні 

України. Це невелика ящірка, її тулуб завдовжки до 97 мм, хвіст 

сумірний за розмірами. Надорбітальні щитки не відокремлені 

від лобного і лобнотім’яного рядом рогових горбків. 

Підорбітальний щиток не торкається краю рота. Лобноносових 

щитків не менше двох. Їх довжина завжди менша за ширину. 

Між передлобними щитками, іноді повністю розділяючи їх, 

розташовані 1–2 невеликих додаткових щитки. Відокремлений 

анальний щиток відсутній (іноді є збільшений переданальний). 

Для самців характерні збільшені стегнові пори та, частіше, 

збільшені щитки навколо анальної щілини. 

Основний фон верхнього боку тіла сірувато-оливковий або 

сірий з бурим відтінком. По цьому тлі розташовується до 10 

поздовжніх рядів білих у чорній облямівці округлих плям або 
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рядів подовжених світлих плям і рисок, розділених темними. 

Нижній бік білий або жовтуватий. Рисунок молодих особин 

мало відрізняється від такого у дорослих, проте є 

контрастнішим. 

В європейській частині ареалу живе переважно на піщаних 

пляжах, морських дюнах та у річкових долинах із розрідженою 

рослинністю. Зустрічається у степах, напівпустелях і 

кам'янистих рівнинах. Найтиповіші для ящурки біотопи мають 

низьку вологість, піщаний або кам’янисто-піщаний ґрунт, з 

достатньою кількістю сховищ. У Закавказзі та Киргизії вид 

піднімається у гори до висоти 2000 метрів над рівнем моря.  

Пересувається ця ящурка повільніше за інші види. На 

коротких дистанціях (10–20 м) розвиває велику швидкість, 

піднімаючи тулуб і хвіст. У разі переслідування перш за все 

намагається втекти у сховище, але якщо воно далеко, ховається 

у порожнинах у ґрунті, серед каменів і трави, під опалим листям. 

Дорослі самці у разі небезпеки іноді зупиняються, приймають 

загрозливу позу, розкривши пащу і піднявши голову. 

Для сховищ використовує насамперед нори різних гризунів 

та інших риючих тварин, природні порожнини. Здатна 

створювати і власні нори довжиною до 70 см і глибиною до 35 

см. Живиться комахами та іншими дрібними безхребетними, 

серед яких майже повсюдно переважають жуки, прямокрилі, 

мурахи, двокрилі і павуки. 

У південних ділянках ареалу з'являється після зимівлі 

наприкінці лютого – на початку березня, у горах і на півночі – у 

середині або наприкінці квітня. Парування відбувається через 

2–3 тижні після пробудження і триває 1,5–2 місяці. За сезон 

буває одна або дві кладки, що містять від 1–4 до 12 яєць. 

Кількість яєць у кладках залежить як від розмірів тіла самок, так 

і географічної широти мешкання. Молоді у різних частинах 

ареалу починають з'являтися у середині травня – червні або на 

початку липня. 

Ящірка зелена (Lacerta viridis) може мати довжину тіла до 15 

см і приблизно удвічі довший хвіст. Є найбільшою ящіркою 

нашої фауни, занесена до Червоної книги України. Її 

міжщелепний щиток торкається (або майже торкається) ніздрі, 

на відміну від ящірки прудкої. Задньоносових щитків зазвичай 

два. Попереду підорбітального найчастіше наявні чотири 

верхньогубних щитки. Комір частіше зубчастий. Спинні луски 
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округло-шестикутні з добре помітними реберцями. Хвостові 

вузькі луски з добре розвиненими реберцями, загострені позаду. 

Анальний щиток суцільний, навколо нього 6–10 переданальних, 

розташованих у два ряди. Стегнові пори частіше доходять до 

колінного згину. Самці, на відміну від самок, відносно більше 

довгохвості, мають крупнішу голову, їх стегнові пори збільшені. 

Тіло самців зверху темно-зелене з дрібними жовто-зеленими 

крапками, а черево – жовте, у період розмноження горло набуває 

блакитного кольору. У самок горло білувате, лише у дуже 

старих – блідо-блакитне, черево – білувате. Забарвлення 

молодих – одноколірне – коричневе або сіре, іноді з двома 

смугами з боків хребта. 

Населяє горбисті місцевості, долини річок із густою травою, 

скелясті ділянки, галявини листяних лісів, розріджені соснові, 

мішані та байрачні ліси, яри. На півдні України активна з кінця 

березня – початку квітня до жовтня, у середній смузі – з кінця 

квітня – травня до середини вересня. У спекотний період іноді 

спостерігається літня сплячка. Влітку також відзначається 

двофазна денна активність. Полювання за здобиччю 

відбувається найбільш інтенсивно у ранкові години, з 12 до 16 

години більшість ящірок зникає у сховищах або переходить у 

затінені місця. Полюючи або рятуючись від небезпеки, часто 

вилазять на чагарники і дерева, можуть зістрибувати з великої 

висоти на землю.  

У раціоні переважають жуки, прямокрилі, клопи, 

перетинчастокрилі та павуки. Навесні та на початку літа частіше 

поїдають жуків та павуків, у другій половині літа та восени – 

прямокрилих. Споживають також дощових черв'яків, молюсків, 

фаланг, багатоніжок, бабок, двокрилих та інших комах, а  крім 

того, рослинну їжу; відомі випадки поїдання дрібних ящірок. 

Шлюбний період, у якому відбуваються запеклі бійки самців, 

припадає на травень – початок червня. Вагітність триває 6–8 

тижнів. Відкладання яєць проходить з другої половини червня 

до кінця липня. Одна самка залежно від віку здатна відкласти 3–

15 яєць. Яйця у волокнистій, відносно м’якій оболонці 

відкладають у ямку глибиною 7–8 см. Кладка розміщується на 

ділянках із м’яким незадернованим ґрунтом, що добре 

прогріваються сонцем. 
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Рис. 6.19. Ящірка прудка (Lacerta agilis) (фото: Vitalii Hulai) 

 

Ящірка живородна (Zootoca vivipara) має тіло довжиною до 

71 мм і приблизно вдвічі довший хвіст. Голова не сплощена. 

Міжщелепний щиток, як правило, не торкається ніздрі. 

Задньоносовий (як і виличний) щиток зазвичай один. Верхній 

заорбітальний щиток торкається тім'яного. Центральний щиток, 

якщо наявний, то слабко виражений, а барабанний, як правило, 

добре розвинутий. Горлова складка слабо виокремлена. Комір 

зазубрений і складається з 6–12 щитків. По середній лінії горла 

розміщені 13–23 лусочки. Луска верхньої поверхні шиї 

порівняно велика, шестикутна або округла, гладка, без реберець. 

Луска вздовж хребта шестикутна або овальна, з реберцями або 

гладенька. Анальний щиток невеликого розміру, середня пара з 

4–8 переданальних щитків значно збільшена. Стегнові пори 

доходять до колінного згину. 

Молоді темно-коричневі, бронзові або брудно-жовті майже 

без рисунка. Дорослі бурого, коричневого або зеленуватого 

кольору з характерним рисунком, що зазвичай складається з 

темної, нерідко переривчастої смуги вздовж хребта, двох 

світлих смужок з боків спини і темних широких смуг з боків 

тулуба, обмежених по нижньому краю світлої лінією. Уздовж 

спини зазвичай розташовуються відносно витягнуті темні і 

світлі плями і цятки. Черево, внутрішня поверхня стегон та 

основа хвоста у самців цегляно-червоні або помаранчеві з 
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численними темними цятками. У самок – білуваті, жовті або 

зелені, зазвичай без плям. 

Населяє листяні та хвойні ліси, де тримається боліт, узлісь, 

берегів річок, галявин, вирубок. Може жити у тундрі, заходячи 

за Полярне коло. У степовій зоні зустрічається у лісових 

посадках, байраках, уздовж струмків, малих річок, поблизу 

джерел. Найбільш холодостійкий і вологолюбний вид серед 

ящірок. Добре плавають, здатні долати водні перешкоди. 

Власних нор не риє, використовує нори гризунів, щілини, 

простір між корінням. Пробуджується від зимової сплячки 

наприкінці березня – у квітні. Одразу линяє (загалом 2–3 рази за 

сезон). Йде на зимівлю у жовтні. Активна від сходу сонця. На 

ніч та у похмурі дні ховається у нори.  Основу раціону складають 

наземні безхребетні тварини, головним чином черви, 

багатоніжки, слимаки, павуки та комахи. 

На більшій частині ареалу є яйцеживородною. На півдні 

Франції, в Піренеях і Кантабрійських горах (Іспанія), у Словенії 

та Австрії відомі яйцекладні популяції. Тривалість виношування 

запліднених яєць 70–90 діб. На початку липня молоді ящірки в 

кількості 2–12 (зазвичай 5–6) з’являються у тонкій прозорій 

оболонці, з якої відразу звільняються. Молодняк до відходу на 

зимівлю тримається групами. 

Ящірка кримська (Podarcis tauricus) є представником роду 

Стінних ящірок. В Україні мешкає один із підвидів, який 

зустрічається у південно-західних регіонах і Криму. Тіло 

тварини досягає 79 мм, хвіст у 1,5–2 рази довший. Голова 

висока, пірамідальної форми. Міжщелепний щиток торкається 

ніздрі або відокремлений від неї вузькою перемичкою. Горлова 

складка виражена, комір зазубрений. Спинна луска ребриста або 

майже гладенька, округла або шестикутна. Черевні щитки 

розташовані у 6 поздовжніх рядів. 15–22 стегнові пори доходять 

до колінного суглобу. Забарвлення дорослих самців варіює від 

зеленого до оливкового. Рисунок складається з темних, майже 

чорних плям, згрупованих у 6 поздовжніх рядів так, що 

одноколірний простір уздовж хребта залишається вільним. З 

боків проходять 4 вузькі світлі смуги. Крайові черевні шитки 

несуть великі блакитні плями, які бувають слабо виражені у 

самок. 

У Криму мешкають на кам'янистих схилах пагорбів і ярів з 

негустою рослинністю, на околицях соснових і грабових лісів, в 
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молодих посадках і лісосмугах і руслах тимчасових струмків. 

Ящірка уникає відкритих місць, а також ділянок із густою 

трав'янистою та деревною рослинністю. У горах зустрічається 

до висоти 500 м. У якості сховищ використовує щілини між 

камінням, нори гризунів та лісову підстилку. У сухих біотопах 

гірського Криму у липні – серпні для дорослих особин може 

спостерігатися літня сплячка. Живляться комахами та іншими 

безхребетними. Найчастіше поїдають прямокрилих, 

перетинчастокрилих і жуків. Відкладання яєць триває із 

середини травня до липня, у кладці у середньому 26 яєць. Їх 

інкубаційний період триває близько двох місяців. 

Ящірка Ліндгольма (Darevskia lindholmi) є ендеміком 

України. Зустрічається у гірські частині та південному 

узбережжі Криму. Населяє гірську і степову місцевість, 

передгір'я, гірські ліси, трапляється на морському узбережжі. 

Часто ховається в ущелинах, серед каменів та у норах гризунів. 

Живиться двокрилими, прямокрилими, мурахами, метеликами, 

жуками, павуками. Самка зазвичай відкладає 2–5 яєць у червні, 

молодь з'являється у серпні та вересні. Крім Ящірки Ліндгольма 

в Україні мешкають ще 2 види – D. armeniaca and D. dahli, які є 

інвазійними. 

Близько 360 видів родини Lacertidae мешкають у Європі, Азії 

та Африці. Деякі види роду Podarcis завезені до Північної 

Америки. 
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Родина Веретільницеві (Anguidae Gray, 1825) 

До родини належать як зовсім безногі ящірки, що нагадують 
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змій, так і види, що мають повністю розвинені п'ятипалі 

кінцівки (наприклад, алігаторові ящірки Gerrhonotus). У процесі 

еволюції втрата кінцівок відбувалась у результаті 

пристосування до риючого способу життя (у пухкому піску, 

лісовій підстилці) або до життя в такому середовищі, де 

пересуватися, згинаючи тіло, легше, ніж за допомогою лап 

(наприклад, у густому травостої, опалому листі, серед каменів).  

Голова цих тварин зверху вкрита великими симетричними 

щитками. Повіки роздільні та рухливі, зіниця округла.  Тіло 

вкрите лусками, які черепицеподібно накладаються, під ними 

розміщені остеодерми, що утворюють іноді суцільний кістковий 

панцир. Завдяки цьому тіло таких видів є твердим і пружним на 

дотик. Завжди наявний великий непарний потиличний щиток. 

Черевні щитки за своєю величиною та формою мало 

відрізняються від спинних. Хвіст у багатьох видів ламкий у 

результаті аутотомії. У безногих форм можуть зберігатися 

рудименти задніх кінцівок та їх поясів. Черепні дуги завжди 

розвинені. Наявний тім’яний отвір, піднебінні кістки розділені 

між собою значним проміжком. На них, як і на крилоподібних 

кістках, можуть розміщуватися зуби. До щелеп прикріплюються 

зуби плевродонтного типу. У даній родині наявні як яйцекладні, 

так і яйцеживородні види. 

Веретільниця ламка (Anguis fragilis) – невелика ящірка, її 

довжина до 45 см, з яких до двох третин припадає на гнучкий 

хвіст (рис. 6.20). Парні кінцівки повністю редуковані, груднина 

відсутня, від поясів залишається з кожного боку по невеликій 

кісточці. Між тулубом і хвостом відсутній помітний перехід. 

Тіло вкрите гладенькою лускою, що розташовується рівними 

поздовжніми рядами. Верхня сторона забарвлена у коричневі 

або сірі кольори з характерним бронзовим відливом. Боки та 

черево – світлі. У дорослих самців на спині є два ряди плям, 

зазвичай блакитних, іноді темно-бурих, які більше представлені 

на передній третині спини. За іншими зовнішніми ознаками 

відрізнити самця від самки дуже складно. Дитинчата настільки 

несхожі на дорослих, що у ХІХ столітті їх описали як 

самостійний вид. У молоді сріблясто-біла або золотисто-

кремова спина, на якій проходять одна або дві вузькі поздовжні 

смуги. Це забарвлення різко контрастує з темною або майже 

чорною, але блискучою нижньою стороною тіла. На боках ці 

контрастні кольори чітко відмежовані один від іншого.  
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Ця ящірка поширена майже по всій Європі, зустрічається в 

Алжирі, Малій Азії, у Північному Ірані та на Кавказі.  За 

новітніми уявленнями в Україні мешкає веретільниця 

колхідська (Anguis colchica), а не веретільниця ламка (A. 

fragilis). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.20. Веретільниця 

ламка (Anguis fragilis) 

(фото: Giuseppe Mazza) 

 

Є типовим мешканцем широколистяних і мішаних лісів. На 

Кавказі живе у гірських лісах, на схилах, що поросли невисокою 

рослинністю, на лісових луках і у відкритому степу з 

чагарником. Надає перевагу затіненим, вологим місцям, може 

виповзати і на сонячні сухі місця, але неподалік свого укриття. 

Активна у вечірні та ранкові сутінки, решту доби проводить під 

камінням, у пухкому ґрунті між коренями рослин, у густому 

травостої, у трухлявих пнях, норах дрібних ссавців. У пухкому 

ґрунті веретільниця може й сама створювати ходи, 

пробуравлюючи його головою. Як і більшість ящірок, веде 

осілий спосіб життя. Її індивідуальні ділянки невеликі – 

радіусом лише кілька метрів. Молоді особини, що з'являються 

на світ, розселяються також на невеликі відстані.  

Для повзання використовують хвилеподібні згинання тіла і 

хвоста, але їх руху перешкоджає кістковий панцир. Жорсткі 

покриви захищають цих ящірок від ушкоджень, коли вони 

пересуваються у заростях, серед каменів або у лісовій підстилці, 

проте гальмують їх локомоцію на рівному, відкритому місці.  

Постійним компонентом раціону є слимаки та дощові черви. 

Виявивши жертву, веретільниця не поспішає: досліджує її за 

допомогою язика, потім починає заковтувати. При цьому вона 

періодично треться головою об землю, стираючи слиз з їжі та 
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своєї морди. Гострі, загнуті назад зуби утримують слизьке тіло 

жертви. Вони ж допомагають доставати червів з їхніх ходів: 

перехоплюючи щелепами тіло жертві, вона поступово її витягує. 

У разі нагоди може споживати багатоніжок і мокриць. Оскільки, 

як і змії, веретільниця здатна ковтати крупну здобич, зрідка її 

жертвами стають інші ящірки і навіть змії. 

Для зимівлі веретільниці шукають глибокі ями і ходи, 

довжина яких може сягати 70 см. Оскільки придатних для 

зимівлі місць не дуже багато, там збираються відразу по кілька 

ящірок (іноді до 30 особин). Часто самі викопують або 

поглиблюють зимувальні сховища. Іноді знаходили спільні 

зимівлі веретільниць із земноводними або з гадюками. Як усі 

лускаті, ця ящірка періодично линяє. Проте скидає старі 

покриви не єдиним «чохлом» – виповзком, як у змії, що ніби 

витягують своє тіло зі шкурки, яка вивертається навиворіт, а 

спочатку зсовує їх до хвоста, зминаючи кільцями. Потім 

епітелій відокремлюється, але не разом, а частинами, у вигляді 

кілець. 

У сезон парування самці стають агресивними і між ними 

відбуваються запеклі сутички. Через відсутність кінцівок, 

основною їх зброєю є зуби. Паруються навесні, при цьому 

самець утримує самку щелепами за шию. Самка виношує 

потомство близько 3 місяців. У середині літа – на початку осені 

вона приносить дитинчат, які знаходяться у прозорих яйцевих 

оболонках. Продукує 5–26 дитинчат, які відразу після 

народження починають рухатися, розривають оболонки і 

розповзаються. Молодняк веретільниці ламкої живиться 

дрібними ґрунтовими тваринами. 

Жовтопуз безногий, або жовтопузик (Pseudopus apodus) 

відноситься до роду Панцирні веретільниці. Це доволі крупна 

безнога ящірка, разом із хвостом її довжина може досягати 144 

см. Хвіст приблизно вдвічі довший за тулуб. Голова переходить 

у тулуб без шийного перехвату (рис. 6.21). Вона має характерну 

для ящірок форму, рівномірно звужуючись до кінчика. У 

жовтопуза зберігаються рудименти задніх кінцівок. Зуби 

потужні, затуплені, пристосовані до роздавлювання. Тіло тверде 

і відносно негнучке, оскільки вкрите великими ребристими 

лусками, під якими розташовуються остеодерми розміром 5x5 

мм, що утворюють кістковий панцир. Між черевною та спинною 

частинами такого панцира є проміжок, який зовні виглядає як 
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бічна поздовжня складка шкіри. Вона утворена 1–2 рядами 

дрібної луски без кісткової основи. Такі складки забезпечують 

більшу рухливість тіла. Крім того, складки дають змогу 

збільшувати об'єм тіла у разі споживання крупних кормових 

об'єктів і виношування яєць. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 6.21. Жовтопуз 

безногий 

(Pseudopus apodus) 

(фото: Daniel 

Jablonski) 

 

Забарвлення дорослих особин оливкове, брудно-жовте або 

червонувато-коричневе, іноді з неправильними темними 

плямами. Молоді різко відрізняються від дорослих. Тіло  їх 

жовтувато-сірого кольору з поперечними рядами бурих 

зигзагоподібних смужок. Такі ж смуги розташовуються на 

голові. У міру зростання тварини ювенільне забарвлення тіла 

поступово зникає. 

Вид поширений від Балканського півострова, Малої та 

Передньої Азії на заході до Іраку та Ірану на сході, зустрічається 

на південному березі Криму. Занесений до Червоної книги 

України. 

Мешкає на передгірних рівнинах, у долинах річок, населяючи 

розріджені листяні ліси і тугаї, галявини, чагарники, балки, 

різного типу зарості та безлісні передгірні височини. 

Зустрічається також у нагірних напівпустелях і степах, часто 

безпосередньо біля води, куди нерідко тікає у разі 

переслідування, оскільки добре плаває. Здатний підніматися на 

гілки чагарників і стебла очерету. 

Для сховищ використовує нори, порожнини під камінням та 

коренями чагарників. Після зимівлі з'являється у березні – 

середині квітня. З настанням спеки на поверхні зустрічається 

зрідка, впадаючи у літню сплячку, яка іноді переходить у 

зимову. Основну їжу складають комахи, головним чином жуки, 

а також прямокрилі, гусениці, молюски та павуки. Разом з 
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безхребетними крупні особини здатні поїдати гризунів 

(особливо дитинчат), землерийок, ящірок, невеликих змій і 

пташенят птахів, що гніздяться на землі. Розмножується 

відкладанням яєць, кладки з 6–10 яєць створюються у середині 

червня – на початку липня. Молоді вилуплюються з кінця липня 

до вересня. 

Більше 80 видів цієї родини поширені головним чином в 

Америці, кілька видів зустрічаються в Європі та Азії.  

 

Джерела: 

Таращук, 1959; Щербак, 1966; 1974; Даревский, 1967; 

Банников и др., 1971; Щербак, Щербань, 1980; Даревский, 

Орлов, 1988; Пикулик и др., 1988; Сытник, 1997; Ананьева и др., 

1998, 2004; Орлова, Семенов, 1999; Любущенко, Табачишин, 

2000; Булахов та ін., 2007; Ремінний, Матвійчук, 2018; Wiens, 

Slingluff, 2001; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; 

Doronin et al., 2013; Vitt, Caldwell, 2014; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Варанові (Varanidae Merrem, 1820) 

Представники родини є найкрупнішими з усіх сучасних 

ящірок. Всі вони мають струнке і мускулисте тіло з добре 

розвиненими п'ятипалими кінцівками, довгими пальцями, які 

закінчуються вигнутими кігтями. Голова видовжена, тупо 

закруглена спереду, шия довга і товста. Стиснутий з боків 

круглий або овальний у поперечному перерізі хвіст, як правило, 

лише трохи перевищує довжину голови з тулубом. Тіло вкрите 

круглою або овальною лускою, причому кожна луска оточена 

кільцями з набагато дрібніших рогових горбків. Черевні щитки 

є дрібними, мають квадратну форму і розташовані правильними 

поперечними рядами. Численні багатокутні щитки вкривають 

голову зверху. У деяких видів під лускою розміщені кісткові 

пластинки. Великі з круглою зіницею очі захищені товстими 

роздільними повіками. Вушний отвір завжди відкритий. Довгий, 

глибоко роздвоєний і рухливий язик втягується в особливу 

кишеню, як у змій.  

Зуби плевродонтного типу мають конічну форму, дещо 

загнуті назад і розширені біля основи. У деяких видів вони 

зазубрені на задньому ріжучому краю. Заміна зубів відбувається 

упродовж майже усього життя, припиняючись у дуже старих 

особин. На піднебінних та крилоподібних кістках у всіх 
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сучасних видів зуби відсутні. 

Найменшим серед варанів є вид Varanus brevicauda 

завдовжки до 20 см і масою 20 г, а найбільшим – комодський 

варан (V. komodoensis), який у середньому сягає понад 2 м 

завдовжки і важить 70 кг (рекордний екземпляр мав довжину 3,1 

м і масу 166 кг). 

За способом життя варанів можна поділити на наземних, 

напівводних і деревних. Проте такий поділ певною мірою є 

умовним, оскільки майже усі види добре лазять деревами та 

охоче заходять у воду. Сховищами їм служать глибокі нори або 

деревні дупла. Одні тривалий час не залишають велику 

мисливську територію, інші ведуть бродячий спосіб життя, у 

пошуках їжі переміщуючись на кілька кілометрів. Усі без 

винятку варани є хижаками і поїдають найрізноманітніших 

тварин. Свою здобич вони шукають користуючись зором, 

обережно підкрадаються до неї і схоплюють у стрімкому кидку. 

Деякі, які живляться переважно падаллю, мають добре 

розвинений нюх і розшукуючи їжу за запахом. 

Південноазійський варан (V. rudicollis) захоплює комах за 

допомогою довгого та клейкого язика. Інші види поїдають 

крабів, рибу, жаб, ящірок, змій, дрібних черепах, ссавців.  Багато 

видів розшукують яйця плазунів і птахів. Живу здобич 

найчастіше вбивають енергійним струшуванням. Крупних 

жертв вони поїдають, піднявши голову догори, причому довга 

шия при цьому змієподібно згинається, сприяючи швидшому 

проходженню їжі. Мозкова коробка варанів, як і змій, захищена 

знизу кістками, що захищають мозок від можливого 

механічного пошкодження під час проковтування великої 

здобичі. Якщо жертва дуже велика, варани відривають зубами 

зручні для проковтування шматки, утримуючи її тіло передніми 

лапами. 

У період розмноження самці влаштовують турніри, наносячи 

один іншому глибокі рани. Усі варани розмножуються 

відкладанням яєць, кількість яких у кладці різних видів 

коливається від 7 до 35 (в окремих випадках до 60). Яйця вкриті 

м'якою пергаментоподібною оболонкою, самки відкладають їх у 

нори, дупла або гнізда. Тривалість розвитку яєць може досягати 

9–10 місяців. 

Варан сірий, або пустельний (V. griseus) поширений у 

північній Африці, у південно-західній Азії до Пакистану та по 
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всій Середній Азії. Це дуже крупна ящірка з потужним тулубом 

і витягнутою головою (рис. 6.22). Довжина тіла досягає 60 см, 

хвоста – 90 см. Висота голови значно менша за її ширину. Ніздрі 

наближені до переднього краю очей. Язик дуже довгий і глибоко 

роздвоєний на кінці. Хвіст довгий і потужний, у задній половині 

злегка стиснутий з боків. Голова вкрита дрібними численними 

лусочками, спинні луски з тупими реберцями, черевні – 

гладенькі. Забарвлення верхнього боку тіла є сірувато-

коричневим, жовтувато-коричневим з темними крапками і 

дрібними плямами. 2–3 поздовжні бурі смуги проходять вздовж 

верхнього боку шиї. На спині наявні 5–8 широких поперечних 

смуг, а на хвості їх кількість збільшується. 

 

 
Рис. 6.22. Варан сірий, або пустельний (Varanus griseus) (фото: 

Daniel Heuclin / NPL) 

 

Населяє пустелі і напівпустелі різного типу, зустрічаючись 

на закріплених і напівзакріплених пісках, а також у передгір'ях 

на щільніших глинистих і кам'янистих ґрунтах. У якості сховищ 

використовує нори гризунів, птахів, черепах, нерідко сам риє 

нори завдовжки кілька метрів. Сезон активності починається 

наприкінці березня – на початку квітня. Самки відкладають яйця 

у червні – на початку липня; у кладці від 6 до 20 яєць. 

Інкубаційний період триває близько 3 місяців. 

Цей варан живиться найрізноманітнішою їжею, до їх раціону 

входять піщанки, тушканчики, ховрахи, полівки, миші, дрібні 

черепахи, яйця птахів і черепах. Часто полюють на ящірок, 

можуть поїдати змій, включаючи отруйних еф і гюрз. У разі 

небезпеки тварина приймає загрозливу позу: сильно роздуває 
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тулуб, через що він стає широким і сплощеним, з силою б’є 

хвостом, шипить і робить у бік ворога кидки головою з 

відкритою пащею. Укуси варана є болючими, є дані про 

токсичність слини. 

Комодський варан (V. komodoensis) є не лише найбільшим 

представником родини, але й одним із найбільших видів 

сучасних наземних рептилій. Мешкає на індонезійських 

островах Комодо, Рінджа, Падар, Гілі-Мотанґ і Флорес. 

Молоді особини забарвлені досить яскраво. Зверху вони 

сірувато-каштанового кольору, що переходить у зеленувато-

жовтий на загривку і шиї та пісочний на плечах та спині. На 

цьому тлі правильними поперечними рядами розташовані 

жовтогарячі плями і кільця, що зливаються іноді на шиї та хвості 

у суцільні смуги. З роками забарвлення змінюється, дорослі 

тварини набувають однотонного темно-бурого забарвлення, 

іноді з невеликими брудно-жовтими плямами. 

У суху пору року більшість особин дотримується широких 

сухих русел, береги яких вкриті густими джунглями. Численні 

острівні олені і дикі свині протоптують у заростях вузькі 

стежки, які використовуються і варанами. Поряд ці ящірки 

виривають собі глибокі нори, підкопуючись під густі плетива 

коренів дерев. Молоді тварини, довжиною до 1,5 м, 

використовують для сховища дупла дерев. У сухі сезони варани 

залишають свої укриття рано-вранці і протягом усього дня 

блукають островом у пошуках їжі, уникаючи прямих сонячних 

променів у спекотні години. У прибережній частині островів 

вони бувають активними і у теплі місячні ночі. Охоче заходять 

у воду, іноді запливають далеко у море, відвідуючи сусідні 

острівці. 

Основу раціону дорослих комодських варанів складають дикі 

свині та олені. Тварина не переслідує активно свою здобич, а 

лише очікує на неї, схоплюючи, коли вона сама наблизиться на 

близьку відстань. Спосіб поїдання жертви у дорослих особин 

однаковий. Спочатку варан зубами розриває мертвій тварині 

черево і, зануривши голову у черевну порожнину, швидко з'їдає 

нутрощі, потім захоплює зубами край грудної клітки і кількома 

ривками відриває великі шматки м'яса, які разом із кістками, не 

розжовуючи, ковтає. При заковтуванні тварина допомагає собі 

передніми лапами або, широко розкриваючи пащу, стрімко 

викидає вперед-уверх голову, сприяючи проходженню їжі. 
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Молоді варани зазвичай остерігаються поїдати здобич 

одночасно з дорослими і бродять на певній відстані навколо. 

Обережність їх цілком виправдана, оскільки дорослі іноді 

переслідують і поїдають молодняк. Живлячись великою 

здобиччю, варани, особливо молоді, поїдають при нагоді і 

дрібніших тварин – комах, ящірок, змій, птахів і гризунів, а 

також викинутих на берег риб та морських безхребетних.  

Щодо отруйності комодських варанів або токсичності їх 

слини існують різні думки. Нещодавно були виявлені залози в 

області щелеп, секрет яких здатний спричинювати у жертви 

гостру гіпотензію. Проте протоки таких залоз прямо не пов'язані 

із зубною системою, тобто отрута не може ефективно 

потрапляти в організм жертви, щоб забезпечити швидку 

загибель. Також її кількості найчастіше не вистачить для 

знерухомлення і вбивства крупної здобичі. Скоріше за все, 

секрет таких залоз сприяє ефективності травлення. 

Парування відбувається у липні, йому передують запеклі 

бійки між самцями. У серпні самки відкладають до 26 великих 

яєць, що досягають 10 см завдовжки і 6 см завширшки при масі 

до 200 г. Зазвичай кладку самка зариває у ґрунт або рідше 

залишає у нори. Через 8–8,5 місяців з яєць виходять молоді 

ящірки, що досягають 27–30 см довжини. Зростають вони дуже 

швидко, у віці трьох місяців їх розміри збільшуються вдвічі. На 

відміну від дорослих, молоді особини дуже лякливі та у разі 

небезпеки зазвичай ховаються на деревах. 

Родина Варанові складається з одного сучасного роду і 

налічує 83 види. Зустрічаються в тропіках і субтропіках Африки 

та Азії, на островах Малайзії, Індонезії, у Папуа Новій Гвінеї та 

Австралії, де мешкає близько половини усіх видів.  

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Ананьева и 

др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Ананьева и др., 2004; Bennett, 

1995; Ciofi, 1999; King et al., 1999; Grzimek's Animal Life 

Encyclopedia, 2003; Goldstein et al., 2013; Vitt, Caldwell, 2014; 

Reptile Database, 2021. 

 

Родина Отрутозубові (Helodermatidae Gray, 1837) 

Отрутозуби мають потужний валькуватий тулуб, округлу, 

сплощену і тупо закруглену попереду голову, міцні п'ятипалі 
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кінцівки і порівняно короткий товстий хвіст. Невеликі очі 

забезпечені рухомими повіками, барабанна перетинка 

розташована відкрито. Тіло зовні вкрите крупною горбкуватою 

лускою, яка розташовується правильними поперечними рядами. 

На спині, боках і зовнішньому боці лап під лускою залягають 

остеодерми. Для черепа властивий неповний розвиток 

скроневих дуг і відсутність характерного для багатьох ящірок 

тім'яного отвору. 

Характерною особливістю цих тварин є наявність у них 

справжнього отруйного апарату, серед інших плазунів наявного 

лише у змій. Отрута виробляється видозміненими слинними 

залозами нижньої щелепи, що відкриваються кількома 

протоками з кожного боку рота всередину слизової складки між 

щелепою та губою. Вільно розтікаючись уздовж цієї складки, 

отрута досягає основи довгих, відігнутих назад нижніх зубів і 

піднімається до їхньої верхівки по особливих борознах, що 

розташовані на передній і задній поверхнях кожного зубу. Зуби 

верхньої щелепи також мають схожі борозни і змочуються 

отрутою у стані оклюзії. У разі кусання м'які ясна зміщуються 

назад і зуби майже на 5 мм входять у плоть жертви. По суті, на 

відміну від змій, усі зуби цих ящірок є отруйними, оскільки 

здатні доставляти отруту у рану. Заміна зубів відбувається 

упродовж всього життя. 

 

 
Рис. 6.23. Аризонський отрутозуб (Heloderma suspectum) (фото: Jens 

J. Holst) 

 

Тварини мають білувато-жовте, помаранчеве, буро-червоне 

забарвлення з темним рисунком. На хвості почергово 

розташовані темні та світлі поперечні смуги. Іноді 
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зустрічаються однотонні сірувато-бурі особини. 

Населяють сухі кам'янисті передгір'я і напівпустелі, порослі 

сухолюбною рослинністю, зустрічаються також у розріджених 

лісах і саванах. Іноді оселяються на берегах водойм, здатні 

плавати, причому, на відміну від багатьох ящірок, у такому разі 

не притискають лапи до тіла, а гребуть ними як веслами. 

Використовують неглибокі нори, які здатні виривати 

самостійно, іноді займають нори інших тварин. У спекотний 

сезон ведуть сутінковий і нічний спосіб життя, проводячи день 

у сховищах. 

Живляться безхребетними і дрібними хребетними тваринами 

– ящірками, зміями, пташенятами птахів, що гніздяться на землі, 

гризунами, а також яйцями птахів і плазунів. Здобич 

розшукують за допомогою високорозвиненого нюху, а також 

язика, що пов'язаний з вомероназальним органом. Здатні 

тривалий час голодувати. Навесні, у разі достатньої кількості 

їжі, надлишки поживних речовин резервують у хвості у вигляді 

жиру. 

Приблизно десяток яєць у м'якій пергаментоподібній 

оболонці самки закопують у ґрунт на значну глибину. Їх 

інкубація триває близько місяця. 

Аризонський отрутозуб, або жилатьє (Heloderma suspectum) 

поширений на південному заході США в штатах Аризона і 

Невада, а також у прилеглих районах Північно-Західної 

Мексики до берегів Каліфорнійської затоки на півдні. У 

довжину він досягає 50 см, з яких у дорослих ящірок 15–17 см 

припадає на хвіст. 

Мексиканський отрутозую, або ескорпіон (H. horridum), 

поширений на узбережжі Каліфорнійської затоки в Західній та 

Південно-Західній Мексиці. Дорослі особини досягають майже 

90 см завдовжки при масі тіла до 4,5 кг. 

Раніше вважали, що отрутозуби представлені лише двома 

зазначеними видами, проте після ревізії, проведеної у 2013 р., 

виділяють 5 видів. 

 

Джерела: 

Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 1988; Pianka, 

1966; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003;  Angeli, 2005; 

Beck, 2005; Wilms, 2006; Vitt, Caldwell, 2014; Repp, 2017; Reptile 

Database, 2021. 
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Підряд Змії (Serpentes Linnaeus, 1758) 

Родина Сліпуни (Typhlopidae Merrem, 1820) 

Представники цієї родини характеризуються специфічним 

способом життя: багато часу проводять у ґрунті, на поверхні 

з’являються зрідка, живляться дрібними безхребетними, в 

основному мурахами і термітами. Очі сліпунів сильно 

редуковані і зазвичай ледь просвічують, зовні прикриті 

орбітальним щитком. Іншою назвою даної групи є 

«сліпозмійки». 

Розмір цих червоподібних змій коливається від 7 до 80 см, 

але більшість є дрібними тваринами до 30 см довжиною. Голова 

зверху вкрита великими щитками, міжщелепний і носової щитки 

дуже великі. Діаметр тіла вміщується у його довжині від 20 до 

90 разів. Хвіст дуже короткий, на кінці має загострення. Таким 

кінцевим шипиком тварина спирається під час руху у ґрунті. 

Кістки черепа щільно з'єднані між собою, на верхній щелепі 

наявні спрямовані назад зуби, нижня щелепа зубів зазвичай не 

несе. Носові кістки широко з'єднані з лобними та передлобними 

кістками. Рудименти таза наявні у всіх представників, у деяких 

також зберігаються рудименти задніх кінцівок. 

Забарвлення сліпозмійок може варіювати від світло-

коричневого до темно-сірого та бурого. Черево, як правило, 

світле. Нерідко наявний рисунок із дрібних чорних плям.  

Сліпозмійки ведуть риючий спосіб життя і мають нічну 

активність. Багато видів населяють термітники, тут же й 

відкладають яйця. Усі види є яйцекладними, відомі випадки 

партеногенетичного розмноження. Поширені у тропічних та 

субтропічних областях усіх частин світу. 

Сліпун червоподібний (Xerotyphlops vermicularis) разом із 

хвостом досягає 42 см, формою тіла і забарвленням нагадує 

великого дощового черва. Хвіст дуже малий, у 40–55 разів 

коротший за тулуб, за формою схожий на голову, закінчується 

загостреним роговим шипиком. Тулуб витягнутий, стрункий, 

круглий у поперечному перерізі. Голова маленька, шийний 

перехват відсутній. Великий міжщелепний щиток сильно 

загнутий на верх голови, де його задній край майже досягає 

лінії, що з'єднує очі. Очі приховані під великими щитками і у 

вигляді темних цяток просвічують з боків голови. Гладенька, з 

металевим блиском однорідна луска розташована у поздовжні 
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ряди. Забарвлення верхньої сторони тіла коричневе або 

коричнево-рожеве, без малюнка, нижній бік світло-сірий. 

Покриви напівпрозорі, тому кровоносні судини надають тілу 

рожевий відтінок, а крізь черевну стінку можна побачити 

внутрішні органи, залишки їжі у травній системі, а у самок – 

яйця у стадії формування (рис. 6.24). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.24. Сліпун 

червоподібний 

(Xerotyphlops vermicularis) 

(фото: Giorgi Iankoshvili) 

 

Ареал цього виду включає Балканський півострів, Малу Азію 

та Близький Схід, Кавказ, Середню Азію, Іран та Афганістан. 

Тварина зустрічається у передгір'ях і нижніх поясах гір  на 

висоті до 1700 метрів. Біотопами є відносно відкриті, сухі 

ділянки, порослі трав'янистою рослинністю, або кам'янисті, з 

поодинокими чагарниками або деревами. 

Більшу частину життя змії проводять у ґрунті, 

пробуравлюючи у ньому ходи. Нерідко, як і дощові черв'яки, 

тримаються під великим камінням, що лежать на землі. На 

поверхні субстрату їх можна побачити нечасто, як правило, 

після дощу (скоріше за все, вода заливає їх підземні ходи). 

Проте вночі сліпуни регулярно виходять із нір і сховищ. Зиму 

вони проводять під землею, прориваючи глибші ходи; під час 

посухи також переміщуються у глибші шари ґрунту. Свої нори 

риють, продавлюючи і розсовуючи ґрунт. Саме тому їхня голова 

має таку обтічну форму, а тулуб - розвинену мускулатуру. 

Зовсім не так, як в інших змій, відбувається линяння сліпунів: 

шари шкіри, що скидаються, починають відокремлюватися не з 

голови, а з хвоста. Вони не вивертаються суцільним шаром, а 

обриваються окремими шматками-трубочками. 

Сліпун червоподібний спеціалізується на живленні 
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мурахами. Відловлює їх не тільки у ґрунті, а й прямо у 

мурашниках, де поїдає дорослих особин і лялечок. Завдяки 

їхньому лускатому покриву і специфічному запаху, мурахи не 

завдають сліпунам шкоди. Розмножуються відкладанням яєць. 

Вважають, що самець розшукує самку, користуючись нюхом. 

Під час парування він щільними кільцями обвиває її задню 

частину тіла. У другій половині літа самка відкладає у 

підземному ході до 8 порівняно крупних видовжених яєць.  

Родина Typhlopidae налічує 275 видів, які мешкають у 

Південній та Північній Америці, південній Європі, Африці, 

південній Азії, на островах Тихого океану.  

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Ананьева и др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Дунаев, 

Орлова, 2003; Ананьева и др., 2004; Webb et al., 2001; Wallach, 

2002; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Broadley, 

Wallach, 2009; Vitt, Caldwell, 2014; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Удавові (Boidae Gray, 1825) 

Представники родини можуть мати дрібні, середні та великі 

розміри; довжина тіла варіює від 200 мм до 10 м. Мускулатура 

тулуба дуже потужна, зберігаються рудименти всіх трьох 

тазових кісток та задніх кінцівок. З обох боків анального отвору 

наявні своєрідні кігтикоподібні рудименти задніх кінцівок, 

зазвичай краще виражені у самців. Зберігаються обидві легені, 

проте ліва за об’ємом менше правої на 20–70 %. Очі, як правило, 

добре розвинені, з вертикальною зіницею. Серед кісток черепа 

рухливість зберігають верхньощелепні, піднебінні та 

крилоподібні кістки. Передщелепні та верхньощелепні кістки не 

з’єднані зв'язкою. Надорбітальна кістка завжди відсутня. Зуби 

розташовані на верхньощелепних, зубних, піднебінних та 

крилоподібних кістках. Тулуб знизу покриває один ряд 

поздовжніх розширених у поперечному напрямку щитків. 

Загальною біологічною особливістю всіх удавів є 

яйцеживородіння, що відрізняє їх від яйцекладних пітонів.  

Удав звичайний (Boa constrictor) досягає довжини 2–3 м 

(максимум до 5,5 м). Основний світло-бурий, червонуватий або 

кавовий фон спини вкритий широкими перехватами з яскравими 

жовтими плямами всередині. Боками тіла проходять 



347 

 

ромбоподібні темні плями, облямовані світлим обідком, з 

жовтою плямою всередині (рис. 6.25). Втім, варіантів 

забарвлення існує багато.  

Вид поширений від Мексики через тропічну та екваторіальну 

Америку до центральних районів Аргентини. На цій великій 

території удав утворює близько 10 підвидів. Спосіб життя 

звичайного удава у різних частинах ареалу дуже відрізняється. 

Бразильський підвид живе у густих лісах, охоче лазить 

деревами; часто зустрічається на берегах річок і струмків, проте 

у воді не полює, добуваючи їжу – дрібних ссавців, ящірок, 

птахів – на суходолі. Можливо це обумовлено конкуренцією з 

анакондою, яка мешкає у тих же районах, полює у водоймах і на 

прибережній смузі. Аргентинський підвид не пов'язаний ні з 

деревною рослинністю, ні з водою, а населяє аридні відкриті 

ландшафти. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.25. Удав 

звичайний (Boa 

constrictor) (фото: 

Howk Linzet) 

 

Склад кормів доволі багатий, включає ящірок, гризунів 

(агуті, пака, опосумів), птахів та інших дрібних тварин. У період 

розмноження, який настає у різний час для кожного підвиду, 

удав приносить від 15 до 64 дитинчат завдовжки до 0,5 м. За два 

роки вони виростають до 2–3 м у довжину і стають 

статевозрілими.  

Анаконда звичайна, або зелена (Eunectes murinus) – є одною 

з найбільших змій, розміром до 5–6 м, зрідка до 11 м і масою 

тіла до 250 кг. Основне забарвлення є сірувато-зеленим з 

великими темно-бурими плямами округлої або довгастої форми, 

що чергуються у шаховому порядку. З боків тулуба проходить 

ланцюжок дрібних світлих плям, оточених чорною смугою. Таке 
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забарвлення маскує анаконду, коли вона приховується, лежачи 

у тихій заплаві, де у сіро-зеленій воді плаває листя і водорості. 

Населяє слабопроточні рукави та заплави, стариці та озера, 

заболочені низини у басейнах річок Амазонки та Оріноко. У 

таких біотопах анаконда, лежачи у воді, очікує свою здобич – 

ссавців, що приходять на водопій (агуті, пака, пекарі), 

водоплавних птахів, іноді черепах і молодих кайманів. 

Жертвами анаконди стають також свійські тварини – свині, 

собаки, кури, качки, коли вони наближаються до води. Змія 

часто виповзає на берег для прогрівання, але далеко від води не 

відходить. Вона чудово плаває, пірнає і може довго перебувати 

під водою, при цьому її ніздрі замикаються спеціальними 

клапанами. У посушливий період може зариватися у донний мул 

і впадати у стан заціпеніння, в якому залишається до 

відновлення дощів.  

Ведуть поодинокий спосіб життя, але збираються у групи під 

час сезону розмноження, який приурочений до початку сезону 

дощів і припадає в Амазонії на квітень–травень. У цей період 

самці знаходять самок за пахучим слідом, оскільки останні 

виділяють феромони. У період парування навколо однієї самки 

знаходяться декілька самців. Подібно до багатьох інших змій, 

анаконди при цьому утворюють клубок з кількох переплетених 

особин. Безпосередньо під час парування самець обвивається 

навколо тіла самки, використовуючи для зчеплення рудименти 

задніх кінцівок. Анаконда відноситься до яйцеживородних 

видів, самка приносить від 28 до 42 дитинчат. 

Представників роду Удавчик (Eryx) також називають 

справжніми піщаними удавами. Це змії середніх розмірів із 

характерною формою тіла: голова не відмежована від шиї 

перехватом і вкрита зверху численними порівняно дрібними 

щитками неправильної форми. Міжщелепний щиток великий, 

він сильно загинається на верхню поверхню морди. Підхвостові 

щитки розташовані в один поздовжній ряд. Передні зуби обох 

щелеп, довші за задні. Усі 13 видів роду є яйцеживородними. 

Населяють удавчики південно-східну Європу, західну та 

південну Азію від Аравійського півострова до Індії, Шрі-Ланку, 

північну та східну Африку. 

Удавчик піщаний (E. miliaris) мешкає у піщаних пустелях 

північного Ірану, Афганістану, Середньої Азії, Казахстану та 

східного Передкавказзя. Це один із найдрібніших представників 
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роду: загальна довжина тіла зрідка перевищує 0,5 м. Хвіст 

приблизно в 10 разів коротший за тулуб. Верхній бік голови 

дещо увігнутий, а очі помітно спрямовані нагору. Загальне тло 

верхньої сторони тіла змінюється від світло-пісочного до 

коричневого. По ньому розташовуються коричневі плями зі 

світлою окантовкою. З боків тіла розкидані темні плями 

меншого розміру. На короткому товстому хвості плями 

зливаються у поздовжні бічні смуги. На голові виражена темна 

скронева смуга, що проходить від ока до кута ротового отвору. 

Мешкає у піщаних пустелях і напівпустелях, у барханних 

пісках, частіше тримаючись відносно пухких ґрунтів. 

Зустрічається і на сільськогосподарських землях, околицях 

садів і виноградників. Нерідкий на колоніях гризунів, 

переважно піщанок; їх нори він використовує як сховища. Цей 

вид краще за інших адаптований до проживання на сипучому 

субстраті, він легко занурюється у пісок і переміщається під 

його поверхнею. Спрямовані нагору очі також є адаптацією 

псамофільного способу життя. Не з'являючись назовні, тварина 

«плаває» у товщі піску і може оглядати поверхню, не підводячи 

голови і залишаючись непомітною. У спекотну пору має нічну 

активність, навесні з’являється на поверхні вдень. У липні–

серпні самка народжує 4-15 нащадків. Живляться гризунами, 

птахами та ящірками, свою здобич душить кільцями тіла.  

66 видів родини Удавові поширені в Америці, Африці, 

Південній Європі, Азії та на деяких островах Океанії.  

 

Джерела; 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Ананьева и др., 1998; Орлова, Семенов, 1999; Дунаев, 

Орлова, 2003, 2012; Ананьева и др., 2004; Vries, 1983; Strimple, 

1993; Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2003; Vitt, Caldwell, 

2014; Reptile Database, 2021. 

 

Родина Пітонові (Pythonidae Fitzinger, 1826) 

Представники поширені виключно у східній півкулі. Ця 

група відома тим, що самки здійснюють своєрідну турботу про 

нащадків. Відклавши яйця, самка згортається у 3–4 кільця 

навколо кладки, утворюючи живий конус, який поверх кладки 

завершується головою. Цим самим вона охороняє кладку від 

хижаків, але, що важливіше, зігріває її і так прискорює розвиток 
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ембріонів. Встановлено, що температура тіла самки під час 

насиджування зазвичай на 6–7 °С вище, ніж у самця і на 12–15 

°С вище температури середовища. Інкубація продовжується 1–

1,5 місяця, у цей період самка зазвичай не їсть. Механізм 

виникнення тепла в тілі змії пов'язаний з дрібними 

скороченнями м'язів, що продукують теплоту, та акумуляції та 

передачі тепла від субстрату. Така турбота про кладку яєць 

достовірно виявлена у кількох видів. 

У пітонів наявна надорбітальна кістка і зуби на 

передщелепних кістках, відсутні у удавів. Ще однією ознакою, 

що відрізняє пітонів, є рудиментарні кістки у геміпенісах 

самців. Наявність цих кісток ускладнює втягування 

копулятивних органів, внаслідок чого у пітона між рудиментами 

задніх кінцівок часто виглядають не повністю приховані 

геміпеніси. Ці кістки самці використовують під час залицяння, 

потираючи ними об самку. 

10 видів роду Пітон (Python) мешкають у Центральній і 

Південній Африці, острівній і материковій Південно-Східної 

Азії. Їх верхньогубні щитки мають 2–4 ямки, які відіграють роль 

чутливих терморецепторів. 

Пітон тигровий (P. molurus) – це крупна (до 8 м) змія, 

забарвлена у коричнево-бурі тони. На світло-коричневому тлі 

тулуба розташований ряд темних спинних плям червонувато-

бурого кольору неправильної форми, іноді поєднаних 

перемичками. З боків тулуба йдуть два ряди невеликих темних 

плям із серединними світлими «вічками».  

Вид надає перевагу розрідженим лісам і кам'янистим 

низкогір'ям, порослим чагарником. Часто тримається неподалік 

води, іноді вилазить на дерева. Їжею пітону служать дрібні 

копитні, гризуни, лангури і макаки, птахи (найчастіше голуби, 

фазани, качки). Відомі випадки нападу пітонів на леопардів та 

шакалів. Крупна особина здатна задушити і проковтнути 

дорослого мунтжака. 

Розмноження відбувається щороку. Залежно від свого 

розміру і фізіологічного стану, самка відкладає навесні від 8 до 

107 яєць. Вона не залишає кладку, а охороняє та «інкубує» яйця. 

Через 4 тижні з яєць виходять дитинчата довжиною 50–60 см. 

Зростають вони досить швидко, досягаючи за 3 роки довжини у 

4 м.  
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Рис. 6.26. Пітон 

королівський 

(Python regius) 

(фото: Anzey 

Pocovich) 

 

Пітон королівський (P. regius) є найменшим представником 

свого роду (до 1,5 м), населяє країни Західної та Екваторіальної 

Африки. Зверху голови наявна велика темна трикутна пляма. А 

з боків проходять смуги. Забарвлення тулуба є дуже 

характерним – вздовж тіла тягнуться дві спинно-бічні темні 

смуги, що з'єднуються темними поперечними перемичками. До 

середини тулуба відстань між перемичками збільшується, самі 

вони розширюються, а поздовжні смуги подекуди 

перериваються (рис. 6.26).  

Населяє річкові долини, вологі ліси, чагарникові зарості. 

Здатний швидко пересуватися, плавати і лазити деревами. 

Активний уночі, полює із засідки на дрібних ссавців і птахів. У 

разі небезпеки згортається у тугий шар, ховаючи голову 

всередину. 

Пітон сітчастий (Malayopython reticulatus або Broghammerus 

reticulatus) неодноразово змінював свою родову приналежність, 

це питання й донині залишається дискусійним. Змія може 

досягати довжини більше 10 м, разом з анакондою виборює 

звання найдовшої змії (остаточно визначити важко, оскільки не 

усі дані є однаково достовірними). Вздовж спини цього пітона 

розташовані світло-коричневі округлі або ромбічні плями, 

обмежені з боків тіла зубчастою смугою зі з'єднаних трикутних 

плям з невеликими світлими полями посередині.  

Вид мешкає на території від Південної Бірми через Південно-

Східну Азію, Великі Зондські острови до Південних Філіппін, 

Молуккських і частини Малих Зондських островів. Населяє як 
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густі ліси, так і освоєні людиною райони. Здатний до лазіння 

деревами, плавання у річках, може виходити у відкрите море. До 

раціону входять дрібні копитні, гризуни, а також свійські ссавці. 

Може поїдати різних птахів, а також інших рептилій. 

Найчастіше не здатні заковтувати здобич масою більше 15 кг. 

Самка сітчастого пітона відкладає від 10 до 103, у середньому 

близько 50 яєць. Подібно до інших пітонів, самка цього виду 

«інкубує» відкладені яйця, зігріваючи їх своїм тілом. З яєць 

виходять змії довжиною близько 60 см, які швидко ростуть і на 

момент статевого дозрівання мають довжину у 3 м.  

Загалом у родині Пітонові нараховують 38 видів, які 

представлені у Східній півкулі: в Африці на південь від Сахари, 

в Азії та Австралії. 

 

Джерела: 

Терентьев, 1961; Жизнь животных, 1985; Даревский, Орлов, 

1988; Vries, 1983; Strimple, 1993; Shine et al., 1999; Grzimek's 

Animal Life Encyclopedia, 2003; Franz, 2003; Vitt, Caldwell, 2014; 

Reptile Database, 2021. 

 

Родина Вужеві (Colubridae Oppel, 1811) 

Іноді цей таксон позначають як родину Полозові від назви 

типового роду Полоз (Coluber). Родина охоплює більше 50 % 

усіх видів змій. Серед них є великі крупні види (до 3,5 м) і зовсім 

дрібні представники, довжина яких не перевищує 10–15 см. Тіло 

їх вкрите зверху однорідною гладенькою або ребристою 

лускою, зазвичай розташованою правильними поздовжніми 

рядами, причому ряди, що проходять уздовж хребта, бувають 

іноді помітно розширеними. Нижній бік тіла найчастіше 

захищений витягнутими у поперечному напрямку крупними 

черевними щитками. В окремих випадках все тіло вкрите 

дрібними однорідними лусками.  

Характерними рисами вужевих є повна відсутність 

рудиментів таза, наявність лише однієї правої легені, довга 

горизонтальна верхньощелепна кістка, відсутність рухливих 

трубчастих зубів. Численні зуби розташовуються на 

верхньощелепній, зубній, крилоподібній і піднебінній кістках, у 

різних видів сильно варіюють за кількістю, величиною та 

формою. Часто задні зуби значно збільшені, стиснуті з боків і 

відокремлені від інших широким беззубим проміжком. При 
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цьому вони можуть мати на передній поверхні борозну для 

стікання отрути. Буває, що беззубий проміжок розташовується 

посередині щелепи, інколи ж на щелепах є збільшені зуби, схожі 

на ікла.  

Голова найчастіше відділена від тулуба вираженим шийним 

перехватом, у деяких видів шия майже не виражена. Голова 

зазвичай вкрита зверху великими, симетрично розташованими 

щитками, які в окремих випадках замінюються численними 

неправильної форми лусками. Іноді голова несе своєрідні 

лускаті вирости на кшталт рухливих щупальців або 

розташованої на носі стиснутої з боків гребенеподібної лопаті. 

Дуже різноманітним є хвіст вужевих – довгий, тонкий і чіпкий 

у одних вужів, він сильно вкорочений і тупо закруглений в 

інших або різко витончується позаду у третіх. Очі у більшості 

добре розвинені, з круглою, овальною або вертикальною 

зіницею. Форма зіниці та її здатність звужуватися пов'язана з 

нічним або сутінковим способом життя. У деяких деревних 

вужів зіниця має вигляд горизонтальної щілини, що обумовлює 

рідкісний у плазунів бінокулярний зір.  

Забарвлення є надзвичайно різноманітним. Воно може бути 

однотонним: темно-оливковим, коричневим, бурим або майже 

чорним. Велика кількість деревних видів має яскраве зелене 

забарвлення, яке добре маскує їх серед рослинності. У деяких 

видів зовнішній вигляд незначно змінюється під впливом 

температури та світла. 

Вужеві представлені широким діапазоном екологічних форм, 

зокрема, риючими, деревними, наземними та напівводними 

видами. Живляться найрізноманітнішими об'єктами від червів, 

молюсків, ракоподібних і комах до риб, земноводних, плазунів, 

птахів і ссавців. Свою здобич вони з'їдають живцем або набагато 

частіше вбивають її, хапаючи спочатку зубами і обвиваючи у 

подальшому кільцями тіла. Дрібна здобич, наприклад, комахи, 

іноді захоплюється за допомогою язика. Деякі види виявляють 

певну трофічну спеціалізацію. Так, товстоголові змії (Dipsas) та 

представники низки інших родів поїдають в основному 

равликів, витягаючи їх з раковин довгими кривими зубами 

нижньої щелепи. Деякі азійські види вужевих живляться 

морськими крабами, у норах яких вони ховаються. Рибоїдні вужі 

здатні споживати свою здобич навіть під водою. Є види, що 

живляться переважно іншими зміями, у тому числі й отруйними.  
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Серед вужевих представлені як яйцекладні, так і 

яйцеживородні види, причому останній тип розмноження 

властивий насамперед водним, деревним і риючим формам. 

Паруванню нерідко передують своєрідні шлюбні ігри, під час 

яких самець довго переслідує самку і зрештою тісно 

перевивається з нею всім тілом. Безпосередньо під час 

парування самець часто утримує самку, хапаючи її щелепами за 

шию. Яйця, від поодиноких до кількох десятків, відкладаються 

у ґрунт, лісову підстилку, купи рослинності, дупла, під стовбури 

повалених дерев, у мурашники, різноманітні нори і рідше у 

спеціально створені гнізда. Іноді в одному місці збираються для 

відкладання яєць відразу декілька самок. У разі 

яйцеживородіння кількість нащадків варіює від 2–3 до 70 і 

більше. 

Рід Вуж (Natrix) представлений тваринами середнього 

розміру із циліндричним тулубом. Шийний перехват завжди 

добре виражений. Голова сплощена, вкрита великими 

симетричними щитками. Очі великі, з круглою зіницею. 

Верхньощелепні кістки несуть 20–25 зубів, що збільшуються у 

розмірі у глибині рота. Нижні зуби однакової довжини. Хвіст 

довгий. Забарвлення найчастіше варіює від чорного до 

оливково-сірого і червонувато-коричневого кольору. Черево 

світле, у великих плямах, або чорне. 

Вуж звичайний (N. natrix) здатний досягати довжини до 2 м, 

хоча особини 1,5 м зустрічаються зрідка. Хвіст короткий. 

Голова тупа, різко відокремлена від тулуба шиєю. Луска тулуба 

із різкими поздовжніми реберцями, хвоста – зі 

слаборозвиненими реберцями або гладенька. Тіло зверху сірого, 

оливково-сірого, оливкового або майже чорного кольору. Іноді 

наявні темні, розташовані у шаховому порядку плями або 

поперечні смуги. Може спостерігатися сітчастий візерунок, що 

утворений світлими або темними краями тулубових лусок. 

Зустрічаються також особини-меланісти. З боків голови є дві 

жовті або помаранчеві плями у формі півмісяця. Черево біле із 

поперечними прямокутними плямами. Відмінності між самцями 

і самками виражені слабо. Самці дещо дрібніші за самок і мають 

довший хвіст. 

Це одна із найрозповсюдженіших змій Палеарктики: ареал 

простягається від Англії, півдня Скандинавії до Північно -

Західної Африки, Малої Азії, Забайкалля, Центральної Монголії 
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та Північного Китаю та Ірану. Місця існування дуже 

різноманітні, проте неодмінно достатньо вологі. Особливо 

численні вужі на берегах спокійних річок, озер, ставків, боліт, у 

вологих лісах різного типу, узліссях, галявинах, вирубках і 

вкритих чагарником заплавних луках, але зустрічаються іноді 

навіть у відкритому степу та у горах. Нерідко живуть у садах, на 

подвір’ях для худоби, іноді заповзають у будівлі. 

Характерною є зміна біотопів залежно від сезону і стадії 

життєвого циклу. Галявини та вирубки у лісах, узлісся 

переважно слугують «біотопами розмноження». Болота, плавні, 

береги водойм і самі водойми є кормовими угіддями. На схилах, 

що добре прогріваються, як правило, знаходяться місця зимівлі. 

Тому вужі тут концентруються весною після пробудження, іноді 

у період розмноження та восени (перед зимівлею). Поблизу 

водойм вужі тримаються решту сезону. 

Цей вид характеризується денною активністю, але полює 

переважно вранці і ввечері. Удень змії люблять грітися на сонці, 

згорнувшись на заломах очерету, камінні, схилених над водою 

деревах. У спекотний час, особливо на півдні ареалу, ховаються 

у тінь або спускаються у воду, де можуть лежати на дні. Уночі 

ховаються у порожнинах під корінням дерев, у щілинах, купах 

сухого листя, норах різних тварин. На зиму розміщуються у 

глибоких норах гризунів, під коренями гнилих дерев. Іноді 

зимують поодинці, нерідко – по декілька особин разом, причому 

не уникають близького сусідства зі зміями інших видів. У 

Східній і Північній Європі зимівля вужів триває до 8–8,5 місяця, 

на півдні – дещо менше. Міграції до місць зимівлі починаються 

у середині серпня та посилюються у вересні, іноді набираючи 

масового характеру. Масовий вихід із зимівлі відбувається у 

квітні, зрідка – на початку травня. 

Їжу знаходить частіше на березі, ніж у воді. Жертву не 

вбиває, а заковтує живою почерговими рухами нижніх щелеп. 

Основу раціону складають амфібії (переважно жаби і тритони). 

Поїдають навіть дуже отруйних тварин. Зрідка здобиччю їх 

стають ящірки, птахи і пташенята, а також дрібні ссавці. 

Невелику рибу поїдають зрідка та у малих кількостях. Зазвичай 

вуж дуже швидко наздоганяє свою жертву, хапає її і негайно ж 

починає заковтувати живцем. Дрібні об'єкти ковтає легко, але на 

пожирання великих особин може витратити кілька годин.  

Розмноження починається після першого весняного линяння: 
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в Україні – у кінці квітня – травні. Під час парування вужі 

утворюють скупчення, збираючись у клубки, що складаються 

зазвичай з 1–2 самок і 5–10 самців. У липні – серпні самки 

однією порцією відкладають від 6 до 30 м’яких, вкритих 

пергаментоподібною оболонкою яєць, які нерідко склеюються 

між собою. Для яєць дуже небезпечним є висихання, тому змії 

відкладають їх на глибині 8–30 см від поверхні, у вологі, теплі 

схованки: під опале листя, сирий мох, у купи гною, нежилі нори 

гризунів. Інкубація триває близько 5–8 тижнів. Після 

вилуплення молоді вужі відразу ж розповзаються та починають 

вести самостійний, але прихований спосіб життя. Перші 10–15 

діб, залежно від погодних умов, поки не розсмоктався 

жовтковий міхур, вони не потребують їжі. Не виключено, що 

вужата, які пізно вийшли з яєць, узагалі не живляться до 

закінчення першої зимівлі. 

Вуж водяний (N. tessellata) відрізняється від звичайного 

відсутністю потиличних плям, наявністю темних плям на 

верхньому боці тіла, розміщених у шаховому порядку, та 

формою головних щитків (рис. 6.27). На всьому своєму ареалі 

тісно пов'язаний з водою, його місця мешкання приурочені до 

берегів різних проточних і стоячих водойм. Основним об’єктом 

живлення вужів цього виду є риба, меншою мірою – земноводні. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 6.27. Вуж 

водяний (Natrix 

tessellata) (фото: 

Марк Пестов) 

 

Полоз жовточеревий, або каспійський (Dolichophis caspius) 

поширений у Передній Азії та південній частині Європи, 

переважно у степових районах. На території України вид 

представлений у заплавах річок степової зони та у Криму.  

Є найбільшою змією фауни Європи. Максимальна довжина 
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тіла сягає 2,5 м, але частіше виростають до 2 м. Ростральна 

частина морди закруглена. Черевні щитки мають слабо 

виражений кіль, луска тулуба гладенька, на кожній є 2 апікальні 

пори. Забарвлення є дуже характерним: дорослі особини 

однотонно сірі, коричнево-жовті, буруваті або оливкові зі 

світлими поздовжніми штрихами в центрі кожного спинного 

щитка аж до хвоста; голова коричнева або коричнево-червона. 

Райдужна оболонка очей жовта. 

Цей евритопний вид зустрічається у лісах, лісостепу, 

степовій зоні та напівпустелях. Віддає перевагу кам'янистим і 

твердим глинистим схилам, ярам, порослим деревами і 

чагарником. Не уникає відкритих степових просторів, у 

Північному Кавказі заходить у піски. У якості сховищ 

використовує нори гризунів, порожнини у нагромадженнях 

каменів, тріщини у ґрунті. У пошуках корму може забиратися на 

дерева на висоту до 5–7 м. З'являється на поверхні у Криму 

наприкінці березня – на початку квітня, у південній Україні – у 

середині квітня. Зимова сплячка триває від середини вересня – 

початку жовтня до березня або квітня. Навесні полоз активний 

у денний час, у більш спекотну пору року активність стає 

двофазною, з піками вранці і ввечері. Тварина є дуже 

агресивною, у разі небезпеки, як правило, не намагається 

втекти, а приймає загрозливу позу і робить стрімкі кидки 

головою з відкритою пащею та шипінням. Парування 

відбувається у Криму із середини квітня до середини травня. 

Самки відкладають яйця до початку липня, кладка складається 

із 6–18 яєць. Основну раціону становлять насамперед ящірки, а 

також птахи і гризуни, іноді споживає змій. 

Полоз ескулапів, або лісовий (Zamenis longissimus) мешкає 

від східної Іспанії через центральну та південну Європу до 

північної половини Малої Азії та Кавказу. В Україні ареал 

охоплює Карпати, Закарпаття, південно-західну Україну. Як і 

попередні полози, вид занесений у Червону книгу України.  

Полоз має струнке тіло і видовжену голову, яка слабо 

відмежована від тулуба. З боків черева добре виражене 

повздовжнє ребро, що утворене зігнутими під кутом черевними 

щитками. Довжина тіла біля 1 м, окремі екземпляри виростають 

до 1,5 м. Забарвлення верхньої сторони тіла оливково-буре, 

оливкове, жовтувато-сіре без будь-яких плям. Окремі лусочки 

можуть мати світлі краї, внаслідок чого утворюється сітчастий 
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рисунок. Іноді зустрічаються майже чорні особини. Черево 

світле, зазвичай із дрібними темними плямами. У скроневій 

області часто є світлі нечіткі плями, які заходять на потилицю. 

Від заднього краю ока до кута рота тягнеться темна смужка.  

Населяє лісисті передгір'я в букових, рідше хвойних лісах, 

мішані широколистяні ліси з розвинутим підліском, прируслові 

ліси, схили із розрідженою чагарниковою рослинністю. Для 

сховищ використовує нори ссавців, гнилі пні, дупла дерев, купи 

хмизу, порожнини під камінням та тріщини в скелях.  Є доволі 

термофільним, з'являється після зимівлі досить пізно у квітні – 

на початку травня. Майже відразу відбувається парування, 

нерідко на невисоких деревах. Самка у липні відкладає 4–10 

яєць. Живиться гризунами, землерийками, птахами, їхніми 

пташенятами та яйцями. 

Представники роду Мідянка (Coronella) є зміями середнього 

розміру зі сплощеною головою, яка порівняно слабо 

відмежована від шиї. В Україні мешкає мідянка звичайна (C. 

austriaca). Її око має округлу зіницю, райдужна оболонка 

зазвичай червона. Луски тулуба гладенькі, на кожній є 2 

апікальні пори. Підхвостові щитки розташовані у 2 ряди. Верхні 

зуби поступово збільшуються у розмірі у напрямку назад, але 

останні два зуби не відокремлені від інших беззубим 

проміжком. Від ніздрі через око і кут рота до шиї тягнеться 

темна смуга. Верх тіла забарвлений у сірі, сіро-бурі, жовто-бурі 

та мідно-червоні тони. Червонувата гама частіше властива 

самцям. Малюнок верхньої частини тулуба дуже варіює. Як 

правило, він складається з 2–4 поздовжніх рядів дрібних темних 

плям, які у деяких екземплярів майже зливаються у смужку, а в 

інших особин – можуть бути ледве помітними. У молодих 

особин малюнок спинної поверхні тіла виражений чіткіше. 

Голова зверху буває одноколірна або з малюнком у вигляді 

дугоподібної смужки попереду очей і ламаної лінії, що 

проходить через надочноямкові та лобні щитки. Від ніздрі до 

кута рота проходить вузька бура смуга. Черево сіре, буре, 

оранжево-буре, рожеве, іноді навіть червоне з нечіткими 

темними плямами (рис. 6.28). 
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Рис. 6.28. Мідянка 

звичайна (Coronella 

austriaca) (фото: Marek 

Herfried) 

 

Ці змії віддають перевагу галявинам, сонячним узліссям, 

сухим лукам і вирубкам у різних типах лісу, уникаючи сирих 

місць. Іноді зустрічаються у селищах і навіть у господарських 

спорудах. У гори підіймаються на висоту до 3000 м над рівнем 

моря, обживаючи кам’янисті степові ділянки із ксерофітною 

рослинністю. Зустрічається симпатрично із різними видами 

ящірок, які є основними трофічними об’єктами. Сховищами 

часто є нори гризунів та ящірок, порожнини під камінням і 

поваленими стовбурами дерев, тріщини у скелях. 

У весняний та осінній сезони активні вдень, літом піки 

активності припадають на ранок і вечір. У Лісостепу України 

виходить зі сплячки у другій половині квітня. Парування 

відбувається наприкінці квітня – травні. На зимівлю вирушає 

наприкінці вересня – початку жовтня. 

Є вираженим заурофагом, до 60 % раціону складають ящірки. 

Здобич стискають кільцями тіла, зазвичай поїдаючи живцем. 

Іноді використовують отруйні зуби, розташовані у глибині рота, 

за допомогою яких паралізують крупних тварин. Також поїдає 

вужів, полівок, мишей та землерийок, пташенят, комах. 

Характерна поведінкова особливість мідянки – її здатність 

згортатися у щільний клубок, ховаючи голову всередині. У 

такому положенні змія реагує на подразнення все більшим 

стисканням тіла і може викидати голову у бік супротивника з 

коротким шипінням. 

Після виходу із зимівлі мідянки утворюють пари. У шлюбний 

період вони стають особливо рухливими та агресивними. Під 

час пошуку партнера важливу роль відігріють виділення 

клоакальних залоз. Паруючись, самець сплітається із самкою 

черевним боком тіла й утримує її пащею за шию. Мідянки є 
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яйцеживородними зміями. Дитинчата з’являються на світ 

повністю сформованими, у тонкій оболонці, яка розривається 

різкими рухами. Народження дитинчат починається у серпні та 

продовжується у вересні. Одна самка продукує від 2 до 19 

нащадків. Молодняк веде прихований спосіб життя, але є доволі 

активним – через 1–2 години після вилуплення здатний 

приймати їжу та енергійно кидатися на живих ящірок. 

Рід Яйцева змія (Dasypeltis) представлений 17 видами в 

Екваторіальній та Південній Африці. Забарвлення яйцевої змії 

африканської (D. scabra) є доволі скромним: верхній бік тіла 

піщано-жовтий або бурий, однотонний або з темним поздовжнім 

малюнком із плям, що нерідко зливаються у зигзагоподібну або 

ромбічну смугу вздовж хребта. Невелика голова не дуже чітко 

відділена від шиї, морда опукла, спереду закруглена. Очі крупні, 

з вертикально-еліптичною зіницею. Луски тулуба розташовані 

косими рядами і мають помітні реберця.  

Є вираженими стенофагами, живляться лише яйцями птахів. 

У зв'язку з тим, що функція захоплення та утримання здобичі 

стає неактуальною, зуби у цих змій нечисленні і дуже слабкі. 

Паща здатна надзвичайно широко розтягуватися, що дає 

можливість ковтати яйця завбільшки з курячі, хоча сама змія за 

розміром не дуже велика (довжина її тіла до 80 см). Глотка 

здатна сильно розтягуватися, у разі проходженні великого яйця 

луски шкіри у цій області розходяться, відкриваючи голу 

еластичну шкіру. Нижні остисті відростки передніх хребців 

спрямовані вперед і настільки довгі, що прободають зверху 

стінку стравоходу і кінцями виходять у його просвіт. Вони 

утворюють так звану «яєчну пилку» — спеціальний апарат для 

руйнування шкаралупи яєць. Рідкий вміст розрізаного яйця 

потрапляє у шлунок, а залишки шкаралупи викидаються через 

рот. На відміну від інших яйцеїдних рептилій, яйцева змія не 

пропускає шкаралупу через травний тракт і не розчиняє її 

шлунковим соком. Оскільки у деякі періоди року яйця птахів 

практично не зустрічаються, ці змії здатні швидко накопичувати 

жир, щоб повільно витрачати його у голодні місяці. Також 

яйцеві змії відомі своєрідним способом відлякування ворогів. 

Будучи роздратованими вони сплощують тіло, згортають його 

вісімкою і тертям ребристих лусок видають гучний вібруючий 

звук. 

Родина Colubridae включає близько 2050 видів, які поширені 
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на всіх континентах, за виключенням Антарктиди. 
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Орлова, 2003, 2012; Білинець, Куртяк, 2011; Матвійчук та ін., 

2015; Котенко та ін., 2018; Ремінний, Матвійчук, 2018; Hermann, 
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2007; Löwenborg et al., 2010; Ayres, 2012; Nekrasova et al., 2013; 

Vitt, Caldwell, 2014; Sobolenko et al., 2018; Lunghi et al., 2019; 
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Родина Аспідові (Elapidae Boie, 1827) 

Об'єднує отруйних змій від дрібних до великих розмірів. 

Зуби розташовані на верхньощелепній, зубній, крилоподібній та 

піднебінних кістках. Парні отруйні зуби розміщуються на 

передньому кінці вкороченої верхньощелепної кістки, вони 

більші за інші зуби, загнуті назад і забезпечені каналом. Будова 

цього каналу наочно демонструє його походження від борозни 

на передній поверхні зуба: передня стінка каналу утворена 

зімкнутими краями борозни і на поверхні зуба помітний «шов», 

під яким розташований канал. Проте отруйні зуби аспідових є 

простими, оскільки закріплені нерухомо. У найпримітивніших 

австралійських видів на верхній щелепі розташовано по 8–15 

дрібних зубів, у більшості аспідів кількість таких зубів 

зменшена до 3–5, а в африканських мамб та американські аспідів 

на верхній щелепі є лише пара отруйних зубів. 

Зазвичай на кожній верхньощелепній кістці є по 2 таких зуба, 

розташованих поряд, але лише один з них функціонує, а інший 

є заступником, який компенсує можливу втрату першого. Крім 

верхньощелепної кістки, піднебінна, крилоподібна і зубні кістки 

також забезпечені дрібними зубами. 

Розташована горизонтально верхньощелепна кістка зазвичай 

вкорочена, зчленування з передлобною кісткою знаходиться на 

деякій відстані від її переднього краю. У нижній щелепі відсутня 

вінцева кістка. Рудиментів таза немає. Розвинута одна права 

легеня. Очі не прикриті щитками. Черево вкрите одним 

поздовжнім рядом сильно розширених щитків, що заходять 
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також на боки тулуба. Голова зверху вкрита великими 

симетричними щитками. Дія отрути є нейротоксичною. У 

родині наявні яйцекладні та яйцеживородні види.  

Голова вкрита великими щитками, проте для всіх аспідових 

характерна відсутність виличного щитка. У переважної 

більшості видів голова спереду закруглена, плавно, без шийного 

перехвату, переходить у тулуб, очі з округлою зіницею. В 

окремих представників голова має трикутну форму і 

відмежована різким шийним звуженням. Спинна луска 

гладенька, нижня сторона тіла вкрита розширеними черевними 

щитками. За своєю стрункою статурою, гладенькою лускою і 

крупними щитками голови, аспідові зовні схожі на вужевих. 

Забарвлення тіла є досить різноманітним, але найтиповішими є 

два наступні варіанти. Крупні наземні та деревні форми (кобри, 

мамби та ін.) мають однотонне або з невираженим рисунком 

сіре, пісочне, буре або зелене забарвлення тулуба. Дрібніші 

форми (наприклад, коралові і прикрашені аспіди) мають 

яскравий, контрастний рисунок, що складається з чергування 

червоних, жовтих, чорних кілець. 

Аспідові поширені у тропічних і субтропічних областях всіх 

континентів і досягають найбільшого різноманіття в Австралії 

та Африці. Австралію населяють найбільш давні та примітивні 

види. Оскільки сюди не дісталася відносно молода родина 

Гадюкових, аспідові зайняли різноманітні екологічні ніші. 

Еволюція аспідових на цьому материку, вільному від інших 

отруйних змій, призвела до створення видів, зовні дуже схожих 

з гадюками і ямкоголовими зміями. Іншим давнім центр 

поширення аспідових є Африка, проте, порівняно з Австралією, 

тут мешкають більш просунуті види. Фауна аспідових в Азії 

представлена еволюційно молодими та порівняно 

спеціалізованими формами. Екологічне різноманіття аспідових 

тут відносно невелике: переважають наземні та риючі форми. 

Америка була заселена аспідовими значно пізніше і процес 

видоутворення тут знаходиться на початковому етапі.  

Живлення є різноманітним, у раціоні багатьох видів 

переважають змії (в основному дрібні і неотруйні форми), в 

інших до переліку кормів входять дрібні ссавці, рептилії, 

амфібії, рідше птахи і безхребетні. У плані розмноження 

переважають яйцекладні, але чимало й яйцеживородних видів. 

Живородіння властиве переважно риючим формам. 
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Кобра королівська (Ophiophagus hannah) мешкає в Індії, 

південному Китаї, Індокитаї, півострові Малакка, на Великих 

Зондських островах, Філіппінах. Це найкрупніша отруйна змія: 

середні розміри складають 3–4 м, окремі екземпляри досягають 

довжини 5,6 м. На голові королівської кобри за потиличними 

щитками розташовані півколом ще 6 додаткових великих 

щитків. Тулуб має жовтувато-зелене забарвлення з чорними 

косо-поперечними кільцями, які зазвичай на передній частині 

тіла вузькі і нечіткі, а ближче до хвоста стають яскравими і 

широкими. Проте у межах великого ареалу забарвлення 

королівської кобри дуже змінюється. Ювенільні особини мають 

яскраву поперечну смугастість. 

Населяє лісові місцемешкання, обираючи ділянки з густим 

підліском і трав'янистим покривом, нерідко зустрічається й в 

обжитих людиною районах. Прекрасно лазить деревами, може 

плавати, проте основну частину часу проводить на поверхні 

ґрунту. Веде денний спосіб життя і полює переважно на змій, 

які становлять більшу частину її кормів. Зрідка урізноманітнює 

свій раціон великими ящірками. Для відкладання яєць самка 

будує спеціальне гніздо, згрібаючи передньою частиною тулуба 

сухе листя і гілки у округлу купу. У її центрі кобра відкладає 

яйця (у середньому 20, зрідка до 40) і закриває зверху листвою. 

Самка розміщується зверху і стереже кладку, іноді  в охороні 

гнізда бере участь самець. 

Справжні кобри (Naja) поширені у Африці, на Близькому 

Сході, у Південно-Східній Азії та Індонезії. Це великі змії із 

розміром тіла до 1,5 м. Голова зверху вкрита великими 

симетричними щитками. Ніздря займає майже всю довжину шва 

між носовими щитками і торкається міжносового щитка. 

Передорбітальний щиток, як і один із верхньогубних, одночасно 

торкається ока і задньоносового щитка. Виличний щиток 

відсутній. Зіниця кругла. Луска гладенька, часто опукла, без 

апікальних пор, на хребті не розширена; розташована 

зигзагоподібними поперечними рядами. Підхвостові щитки 

розміщуються у 2 ряди. У задній частині верхньощелепної 

кістки 1–3 маленькі зуби, відокремлені від двох отруйних зубів 

великим беззубим проміжком. Шийна область і передня частина 

тулуба (капюшон) може значно розширюватися,  що 

використовується як характерна особливість демонстративної 

поведінки цих змій, які у разі небезпеки піднімаються та 
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загрозливо розгойдуються. Справжні кобри є яйцекладними 

зміями, у кладці зазвичай 8–25 яєць. Період інкубації дуже 

короткий – 14–21 доба. 

Корба індійська (N. naja) поширена на півострові Індостан. 

Загальне забарвлення варіює від жовтувато-сірого до бурого і 

навіть чорного. Черево може бути світло-сірим або жовтувато-

бурим. У ювенільних особин добре помітні широкі темні 

поперечні смуги, які з віком поступово бліднуть і зникають. 

Найбільш характерним у забарвленні індійської кобри є так 

звані «окуляри» – чіткий світлий рисунок на задній стороні шиї, 

який стає добре видимим під час прийняття змією захисної пози 

(рис. 6.29). У разі небезпеки кобра вертикально піднімає 

передню третину тулуба і, тримаючи голову горизонтально у 

напрямку противника, розводить у боки 8 передніх пар шийних 

ребер. Шия сплощується і розширюється, і на розтягнутій шкірі 

зі спинного боку яскраво виділяється рисунок «окулярів». 

Значення рисунку на спинній стороні змії дуже велике – він 

утримує від нападу хижака, навіть якщо той зумів зайти до змії 

з тилу, коли вона не може завдати йому укусу. Рисунок може 

варіювати від двох великих, облямованих білим темних плям, 

з'єднаних зверненою вниз світлою дугою, до однієї темної 

плями з широкою білою облямівкою. Форма індійської кобри, у 

якої рисунок складається з одного кільця, називається 

«моноклевою» коброю. У деяких форм «окуляри» на шиї взагалі 

можуть бути відсутніми. 

 
 

Рис. 6.29. Корба індійська (Naja naja) (фото: Jan Sevcik) 
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Кобра середньоазійська (N. oxiana) досягає розмірів у 1,6–1,8 

м. Зіниця цієї змії є округлою. Луска гладенька, на хребті не 

розширена, без апікальних ямок, розташована зигзагоподібними 

поперечними рядами. Наявні один передорбітальний щиток і 2–

3 заорбітальні. Навколо тіла розташовані 19–21 ряд лусок. 

Забарвлення верхньої сторони тіла від світло- до темно-

коричневого. Черево найчастіше жовте. Молоді кобри мають 

контрастне кільчасте забарвлення, чорні  смуги у них переходять 

на черево. У міру зростання змії основний тон її забарвлення 

темнішає, поперечні смуги стають все ширшими і блідими, на 

череві вони зникають, у дорослих особин там утворюються 

плями або цятки. 

Розповсюджена у Середній Азії (Афганістані, північно-

східному Ірані, західному Пакистані, Киргизстані, 

Туркменістані, Таджикистані, Узбекистані, мозаїчно у 

Закавказзі). Населяє різні біотопи як у горах, так і на рівнині: 

гірські ущелини, долини річок, кам'янисті схили, що поросли 

чагарниками, заходить у піщані пустелі. У гірських районах 

зустрічається у кам'янистих ущелинах, на пологих схилах, 

горбистих ділянках. У спекотний сезон виходить на поверхню 

лише у ранкові та вечірні години.  

Кобри з'являються на поверхні після зимівлі наприкінці 

березня – у квітні, період активності триває до кінця жовтня. 

Парування, як правило, відбувається у травні. У липні самка 

відкладає 6–19 видовжених яєць завдовжки 40–54 мм. Молоді 

кобри довжиною тіла близько 35–40 мм з'являються у вересні. 

Живляться різними хребетними: зміями, ящірками, птахами, 

дрібними ссавцями, у великій кількості поїдають амфібій. 

Потривожена кобра піднімає передню частину тіла, розширює 

капюшон і шипить. Дуже отруйна, але випадки укусу людей є 

рідкісними. Отрута нейротоксична, людина використовує її для 

виготовлення лікарських препаратів. Манера укусу у кобри 

дуже своєрідна. Якщо гадюки наносять блискавичний укол 

своїми довгими зубами і відразу відкидають голову назад, кобра 

з її більш короткими зубами зазвичай не покладається на 

миттєвий укол. Найчастіше вона вчеплюється у жертву і не 

відразу відкидається назад, а кілька разів із зусиллям стискає 

щелепи на тілі жертви, щоб встромити отруйні зуби у тканини 

тіла і гарантовано впорснути потрібну дозу отрути. 

Кобру плюючу індонезійську (N. sputatrix) раніше вважали 
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підвидом індійської кобри. Мешкає на Малайзійському 

півострові, Зондських островах, Сулавесі. Ця змія вибризкує 

отруту у напрямку ворога на відстань до 2 м. Раніше вважали, 

що змія вичавлює отруту у ротову порожнину і потім за 

допомогою різкого видиху випльовує її. Проте механізм 

виявився набагато досконалішим. Отруйний зуб цієї кобри має 

оригінальну будову: зовнішній отвір його каналу спрямований 

не вниз, як в інших аспідових, а вперед, перпендикулярно до 

передньої поверхні зуба. Роздратована тварина піднімає 

передню частину тулуба, повертає голову у бік ворога, злегка 

відкриває рота і різким скороченням м'язів вистрілює порцію 

отрути із залоз через отвори отруйних зубів. Змія завжди 

націлює струмінь в очі противнику. Крім подразнення, отрута, 

що потрапила в очі, викликає помутніння рогівки і може 

призвести до повної сліпоті.  

Близькими родичами кобр є крайти (Bungarus). Це невеликі 

змії, довжиною близько 1,5 м, із закругленою головою, що 

плавно переходить у тулуб, струнким тілом і коротким хвостом. 

Тіло крайтів є тупотрикутним у поперечному перерізі, вздовж 

хребта зазвичай проходить кіль, утворений збільшеними 

хребтовими лусками. Отруйні зуби невеликі, а за ними 

розташовані на верхній щелепі ще 1–3 неотруйні зуби. Усі 

представники роду мають сутінкову і нічну активність, а 

протягом дня перебувають у сховищах. Взагалі їх спосіб життя 

є дуже прихованим, нерідко вся їх активність відбувається у 

підстилці. Усі крайти відкладають яйця, а самка охороняє 

кладку до моменту вилуплення дитинчат. 

Крайт стрічковий (B. fasciatus) населяє Північно-Східну 

Індію, Бірму, Південний Китай, країни Південно-Східної Азії та 

Зондські острови. Доросла особина досягає довжини 1,8 м, її 

тулуб вкритий широкими жовтими та чорними кільцями. 

Спинний кіль завжди різко виражений, а хвіст – тупо 

закруглений. Мешкає як у сухих, так і у вологих місцях, але 

обов'язково з великою кількістю нір, хмизу, чагарників та інших 

елементів середовища, які можуть слугувати укриттям. Вдень 

перебуває у сховищах, якщо змію потривожити, то вона 

зазвичай не кусає, а згортається у кільця, ховаючи голову 

всередину. Лише сильне роздратування провокує її на укус 

зубами.  

4–5 видів мамб (Dendroaspis) мешкають у лісових біотопах 
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Африки на південь від Сахари. Ці стрункі і тонкохвості змії, із 

вузькою витонченою головою та великими очима, пристосовані 

до деревного способу життя. На верхній щелепі у них лише 2 

дуже довгих отруйних ікла. На нижній щелепі два передні зуби 

сильно збільшені, що допомагає їм утримувати здобич на вазі, 

коли доводиться поїдати її на гілках дерева. Їжу становлять 

дрібні хребетні – птахи, ящірки, гризуни. Отрута мамб дуже 

сильна і вбиває гризуна за кілька секунд. Людина може загинути 

від укусу мамби протягом півгодини. Ці змії надзвичайно 

спритні, швидкі та кусають зазвичай без попередження. Крім 

того, забарвлення маскує їх у середовищі, тому дуже легко, не 

помітивши, підійти впритул і навіть зачепити мамбу, що 

причаїлася у гілках. 

Чорна мамба (D. polylepis) може досягати 4,5 м. Дорослі 

особини зверху забарвлені у темно-коричневий або чорний 

колір, а їх черево світло-коричневе або брудно-біле. Молоді 

особини мають зелене забарвлення. Ця змія менше, ніж інші 

види пристосована до життя на деревах і зазвичай тримається 

серед розрідженої чагарникової рослинності. Будучи 

роздратованою, мамба широко роззявляє пащу, використовуючи 

це як попередження. Чорна мамба поширена від Сенегалу до 

Сомалі та від Ефіопії до Південно-Західної Африки. 

Приблизно 200 видів морських змій (Hydrophiinae) зараз 

розглядають як підродину аспідових, представники  якої мають 

спеціалізацію до водного способу життя. Їх маленька голова з 

невеликими очима, що мають круглу зіницю, вкрита крупними 

щитками і плавно переходить у тулуб. Останній попереду є 

валькуватим, а у задній частині сплощений з боків і переходить 

у широкий і плоский хвіст. Тіло більшості морських змій зверху 

і знизу вкрите однаковими дрібними лусочками: часткова 

редукція або повна відсутність розширених черевних щитків, 

які були важливими під час руху по твердому субстрату, 

виявилися перешкодою у разі плавання. Лише примітивні роди, 

які зберегли зв'язок із суходолом, ще мають на черевному боці 

ряд поперечно розширених щитків. Ніздрі змій зміщені на 

верхню сторону голови, що дозволяє їм дихати, висунувши з 

води лише кінчик носа. Ніздрі можуть замикатися клапанами, 

які захищають носову порожнину від води під час пірнання. 

Язик сильно вкорочений і лише його роздвоєний кінчик здатний 

висовуватися назовні. Слизова оболонка ротової порожнини 
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багата на капіляри і може поглинати кисень безпосередньо з 

води. Мають сольові залози, що розташовані позаду 

під'язикових, хвостові хребці несуть подовжені відростки.  

Парні отруйні зуби розташовані на передньому кінці 

верхньощелепних кісток. Вони порівняно короткі, злегка 

вигнуті назад і мають канал. Позаду них на верхній щелепі 

знаходяться дрібні зуби, кількість яких сильно варіює. Отрута у 

багатьох видів морських змій у кілька разів перебільшує за 

токсичністю отрути наземних змій. Більшість морських змій не 

схильні кусатися без особливого поводу та у разі укусу вводять 

у жертву дуже малу кількість отрути. Отрута має нейротоксичну 

дію, пухлина і запалення у місці укусу не розвиваються. Висока 

токсичність отрути у морських змій виробилася як 

пристосування до живлення пойкілотермними тваринами, крім 

того, у заростях коралів необхідно миттєве умертвіння здобичі, 

інакше вона заб'ється в такі щілини, звідки її не дістати (окремі 

види морських змій мають порівняно слабку отруту). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.30. Пеламіда 

двоколірна (Hydrophis 

platurus) (фото: Jaime 

Culebras) 

 

Живляться різноманітною рибою, насамперед вуграми. Крім 

активного полювання, морські змії використовують полювання 

на приманку: тварина нерухомо розпластується на поверхні 

води і чекає, коли риби зберуться навколо нового предмета. 

Після різкого кидка, одна із них виявляється схопленою. 

Розмноження у змій відбувається у різний спосіб. Деякі види, 

які тісніше пов'язані із суходолом, відкладають яйця. Переважна 

більшість є яйцеживородними. Окремі види народжують 

дитинчат прямо у воді, інші виходять для цього на суходіл. 

Плодючість їх доволі низька – самки народжують всього 1–2 



369 

 

дитинчат.  

Населяють тропічні моря Тихого та Індійського океанів, від 

східного узбережжя Африки до західних берегів Центральної 

Америки. На північ проникають до Японії. Улюбленими 

місцями проживання змій є прибережні води у смузі до 5–6 км 

від берега, особливо поблизу естуаріїв річок, де змії знаходять 

достатньо корму.  

Пеламіда двоколірна (Hydrophis platurus) має довжину тіла 

до 1 м. Характеризується унікальним для морських змій 

забарвленням: верхня частина тулуба чорна або темно-

коричнева, що різко контрастує з кремовим, жовтуватим або 

світло-коричневим забарвленням нижньої поверхні тіла (рис. 

6.30). Іноді на боках є поздовжні світлі смуги або по рисунок із 

поперечних кілець. Хвіст світлий з великими чорними плямами, 

які утворюють зубчастий візерунок. 

Двоколірна пеламіда поширена у Тихому та Індійському 

океанах на північ до Японії та на південь до Австралії. Цей 

пелагічний вид зустрічається на значній відстані від берега у 

відкритому морі. Живиться рибою, яку вбиває отрутою. Ця 

спеціалізована змія ніколи не виходить на суходіл, самки 

розмножуються у воді. 

Ластохвіст стрічковий (H. fasciatus), як і всі представники 

цього роду, має маленьку голову і тонку передню частину 

тулуба, що різко відрізняється від потовщеної задньої половини 

і потужного ластоподібного хвоста. Така будова тіла є 

пристосуванням до добування їжі у товщі води, де відсутня 

опора на твердий субстрат. Під час кидка, схоплювання та 

ковтання жертви важкий задній відділ є основною опорною 

масою і рухи передньої частини тіла виявляються більш 

економними, ніж у разі рівномірного розподілу маси за усією 

довжиною тулуба. Черевна частина тіла у цього виду у 4–5 разів 

товща, ніж передня. Спереду ластохвіст чорний, з жовтими 

овальними плямами на боках, у задній частині тулуба на 

сірувато-жовтому фону розташовані темні ромби. Мешкає в 

Індійському океані та у водах Малайського архіпелагу.  

Морські крайти – це група видів морських змій із гладенькою 

черепицеподібною лускою. Для них властиве бічне 

розташування носових щитків, наявність міжносових щитків і 

піднебінне розташування сольових залоз. Край отруйних залоз 

простягається до заднього кута рота. Підхвостові щитки є 
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парними. Ніздрі розташовані з боків, як у наземних змій. Щитки 

голови мають правильну форму і розміщені симетрично. 

Черевні щитки широкі (ширше ніж половина ширини тулуба), 

без серединної вирізки і, як правило, без кіля. Є морськими 

мешканцями, але виходять на суходіл, нерідко зустрічаються у 

скельних ущелинах уздовж узбережжя та у мангрових болотах, 

іноді на великій відстані від берега. Яйця відкладають на  суші. 

Активність нічна, але іноді в рифах зустрічаються і вдень.  

Великий морський крайт (Pseudolaticauda semifasciata) 

мешкає на островах Рюкю, у Жовтому морі на південь до 

острова Тайвань, на Філіппінах, Молуккських островах, в 

Індонезії. Це змія середніх розмірів, довжина її тіла до 120 см. 

Забарвлення верхньої сторони тіла є сірим або зеленим, з 

коричневими поперечними смугами, черевний бік тіла жовтий. 

Через необхідність споживати прісну воду, регулярно відвідує 

суходіл. Тримається кам’янистих і скельних місцемешкань, де 

смугасте забарвлення має маскувальний ефект. Активний уночі. 

Самка на суходолі відкладає до 10 яєць. 

Родина Аспідові включає 368 видів, поширених переважно у 

тропічних та субтропічних регіонах усього світу, крім Європи і 

Мадагаскару.  
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2004; Milto, Zinenko, 2005; Dieckmann, 2007; Janssen, 2014; Kwet, 
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Родина Гадюкові (Viperidae Oppel, 1811) 

Голова гадюкових змій зазвичай є широкою, а шийний 

перехват добре вираженим. Зверху голова вкрита дрібними 

лусочками або великими щитками. Тулуб товстий, хвіст 

короткий. Очі з вертикальною зіницею. Рухлива 

верхньощелепна кістка дещо вкорочена. У підродини Viperinae 

на її передньо-верхньому краї виїмка відсутня, тоді як для 



371 

 

представників підродини Crotalinae характерна глибока виїмка. 

Верхньощелепна кістка зчленована з передлобною переднім 

кінцем, що дозволяє їй у разі відкриття пащі приймати 

вертикальне положення відносно осі черепа. На 

верхньощелепній кістці розміщені великі трубчасті отруйні 

зуби, які з'єднані протокою з отруйними залозами. Піднебінні, 

крилоподібні та зубні кістки несуть звичайні зуби. Ці зуби 

забезпечують заковтування жертви, просуваючи її у глиб 

ротової порожнини. У видів підродини Crotalinae добре 

виражені термолокатори – глибокі виїмки між ніздрями та 

очима, за що вони й отримали назву – ямкоголові змії. 

Верхньощелепна кістка гадюкових настільки вкорочена, що 

довжина її виявляється меншою за висоту. Ця кістка, яка несе 

отрутопровідні зуби, може обертатися навколо поперечної осі 

приблизно на 90°. Позаду вона рухомо пов'язана з довгою та 

тонкою поперечною кісткою, а зверху – із передлобною. У 

нормальному положенні поперечна кістка відтягнута назад, 

верхньощелепна кістка повернута верхньою стороною вперед, а 

нижньою – назад. Отруйні зуби при цьому розташовані 

горизонтально, їх загострені верхівки спрямовані назад. Перед 

укусом поперечна кістка висувається вперед і штовхає 

верхньощелепну, яка при цьому обертається, тому що її верхній 

кінець утримується передлобною кісточкою. Отруйні ікла, що 

сидять на нижньому боці верхньощелепної кістки, описуючи 

дугу, висуваються вперед і набувають вертикального 

положення. Такий механізм дає тварині можливість мати 

отруйні зуби значної довжини, які розміщуються у закритій 

пащі лише у лежачому положенні.  

Отруйні зуби мають канал, який відкривається на їх передній 

поверхні поблизу кінчика. Цей канал залягає глибоко у товщі 

зуба, тому його поверхня над каналом гладенька. На кожному 

боці верхньої щелепи є 1–2 великих отруйних ікла і 3–4 

дрібніших заступника. Один з двох великих ікл – це зуб-

заступник, що вже виріс і готовий замінити основне ікло. Крім 

втрати зубів у разі травм, обламування їх при невдалому укусі, 

відбувається природна періодична заміна зубів. Отруйна залоза 

пов'язана з верхньою щелепою звивистою протокою. Ці вигини 

протоки дозволяють верхній щелепі обертатися, не створюючи 

натягу протоки, так що отрута завжди може безперешкодно нею 

проходити. З протоки отрута потрапляє у складки слизової 
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оболонки, що облягають верхньощелепну кістку, а звідти – у 

зубний канал. 

Слід підкреслити, що обертання верхньощелепної кістки і 

постановка зубів у бойове положення не пов'язані автоматично 

з відкриванням рота. М'язи, які відкривають рот і рухають 

отруйним апаратом, діють цілком незалежно. Можна іноді 

спостерігати, як гадюка після нанесеного укусу роззявляє пащу 

і рухами щелеп «укладає» зв'язки і кістки, що зрушили зі свого 

місця при укусі. При цьому вона злегка відводить ікла і потім 

прикладає їх до піднебіння, все ще тримаючи пащу відкритою.  

Голова гадюкових має округло-трикутну форму, із 

затупленим носовим кінцем і скроневими кутами, що сильно 

випирають убік, саме тут розміщуються парні отруйні залози. 

Зверху морди, між ніздрями, у деяких видів є вирости, утворені 

лусочками. В інших подібні вирости, як маленькі ріжки, 

стирчать над очима. Щитки, що вкривають голову, у більшості 

видів дрібні, неправильної форми або схожі за формою з лускою 

тулуба. 

Очі невеликі, із вертикальною зіницею. Над очима зазвичай 

виступає валик, утворений надорбітальними лусками. Голова 

найчастіше відокремлена від тулуба різким шийним перехватом. 

Тіло коротке і товсте, особливо у середній частині. До заднього 

відділу воно звужується і переходить у короткий тупий хвіст. 

Таке вкорочення та потовщення тіла спричинює зміну кількості 

лусок, що вкривають тулуб. Кількість поперечних рядів лусок 

(від голови до хвоста) сильно зменшено, зате поздовжніх рядів 

(навколо тулуба) – дуже багато (від 19 до 39 у різних видів). 

Луска несе поздовжні реберця. 

У забарвленні гадюкових можна виокремити три типи: зелене 

забарвлення деревних гадюк, піщано-буре забарвлення із 

нечітким рисунком у мешканців пустель та яскраве, контрастне 

забарвлення з геометричним візерунком у наземних (як правило, 

лісових) форм. Майже не зустрічається попереджувальне 

забарвлення, яке характерне для багатьох аспідових, коли тіло 

або його частини мають яскравий малюнок, що виділяється на 

тлі субстрату і зазвичай виставляється напоказ для 

відлякування.  

Гадюкові представлені наземними, риючими і деревними 

формами. Види, що населяють високі широти і гірські райони, 

характеризуються денною активністю; переважна більшість 
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тропічних гадюк – нічні змії. Споживають у їжу різних тварини, 

у першу чергу дрібних гризунів, а також птахів (включаючи 

пташенят і яйця), ящірок, земноводних, комах, павукоподібних 

та інших безхребетних. Деякі види спеціалізовані на поїданні 

певних груп тварин, часто відзначаються індивідуальні, вікові, 

сезонні та географічні відмінності у раціоні. Отрута гадюкових 

змій чинить на організм жертви гемолітичну дію. У родині 

наявні як яйцеживородні, так і яйцекладні види.  

До роду Гадюка (Vipera) відносяться змії середніх і крупних 

розмірів з відносно товстим тулубом і великою, широкою 

головою, різко відмежованою шийним перехватом. Хвіст 

короткий, зіниця вертикальна. Голова вкрита дрібною лускою, 

але у ряду форм відокремлюються великі лобні та тім'яні щитки. 

Передлобні та міжносові щитки не розвинені. Луски на тулубі 

несуть ребристість. Верхньощелепна кістка коротка, позбавлена 

глибокої виїмки на передньоверхньому краї; з передлобною 

кісткою вона зчленована переднім кінцем. На піднебінних, 

крилоподібних і зубних кістках наявні дрібні зуби.  

 

 
 

Рис. 6.31. Гадюка звичайна (Vipera berus) (фото: Guiseppe Mazza, 

Taviphoto) 

 

Гадюка звичайна (V. berus) досягає довжини 75 см, довжина 

хвоста у самців – 8–12 см, самок – 6–10 см. Навколо середини 

тіла у неї розташовано 19 рядів лусок. Верхня частина голови 

вкрита дрібними щитками, серед яких найкрупнішими є лобний 
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і два тім’яних. Носовий отвір розташований у центрі носового 

щитка. Міжщелепний щиток торкається двох апікальних. Морда 

має тупі обриси. Очі з вертикальними зіницями, відокремлені 

від верхньощелепних щитків одним рядом підорбітальних 

лусок. Тіло коротке, товсте, задній відділ різко звужується та 

переходить у короткий хвіст, який закінчується шипиком. 

Статевий диморфізм виявляється у тому, що самці є дещо 

дрібнішими і забарвлені світліше за самок. Також забарвлення 

залежить від віку та умов існування тварини. Забарвлення тіла 

зверху варіює від сірого та бурого до червоно-бурого. На спині 

виражений малюнок із темної зигзагоподібної смуги, що йде до 

хвоста (рис. 6.31). З боків тіла проходить ряд дрібних темних 

плям. Черево бурого, сірого або чорного кольору. Кінчик хвоста 

жовтуватий, червонуватий або білий. Від ока до кутів рота йде 

темна смуга. На голові X-подібна пляма. 

Вид мозаїчно поширений в Євразії від Великобританії, 

Франції та північної Італії на заході до Сахаліну та Корейського 

півострова на сході. На відміну від більшості інших видів, які є 

теплолюбними, звичайна гадюка зустрічається далеко на 

півночі, навіть за Полярним колом. В Україні її можна зустріти 

у лісовій, лісостеповій зонах та в Карпатах. Найбільш щільні 

поселення утворює у мішаних лісах з галявинами і різними 

типами боліт. На півночі і особливо на північному сході ареалу 

основним лімітуючим фактором є наявність місць для зимівлі. 

Так, на північному сході, у зоні мерзлоти, найчастіше 

поширення гадюк обмежене вузькими долинами річок, що 

розтоплюють шар мерзлоти і створюють умови для зимівлі.  

Протягом доби гадюки активні переважно вдень, коли вони 

часто гріються на сонці. Тварини з’являються на поверхні 

зранку, часто їх можна зустріти до 12-ї години. Пізніше вони 

полюють, у спекотні дні здійснюють це у сутінках. Після 

успішного полювання 2–3 дні з’являються тільки для 

прогрівання. В інших ділянках ареалу можуть виявляти 

активність у ночі. Після зимівлі з’являються на поверхні, коли в 

лісі місцями ще лежить сніг. У середній смузі це частіше буває 

в кінці березня – на початку квітня. Першими з’являються самці, 

а через кілька діб – самки та молодняк. У перші дні після виходу 

із зимових схованок самці тримаються у найтепліших місцях, 

гріючись на сонці та теплому ґрунті, нагрітих стовбурах 

повалених дерев або камінні. На зимівлю у високогір’ї йдуть у 
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вересні, у передгір’ях – на початку жовтня. Зимують на глибині 

від 40 до 200 см, частіше в норах гризунів, кротів, ходах коренів 

дерев, порожнинах торфовищ, у розломах скель. Можуть 

зимувати поодинці або невеликими групами, проте відомі 

зимові скупчення до 200–300 особин. 

Незабаром після виходу із зимових сховищ відбувається 

перше линяння. Надалі дорослі повторюють цей процес 1–2 рази 

на місяць. Наближення линяння виявляється у зблідненні 

забарвлення, помутнінні очей приблизно за тиждень до його 

початку. Сам процес у нормі займає кілька годин. У такий 

період тварини перебувають у сховищах, стають 

малорухливими і не живляться. 

Раціон гадюк дуже різноманітний, змінюється залежно від 

місця мешкання і сезону. Як правило, його основу складають 

гризуни або жаби. Поїдають також ящірок. Молоді гадюки 

звичайно живляться комахами, рідше їдять слимаків, дощових 

червів, жабенят відразу після метаморфозу.  Під час полювання 

використовують активний пошук і пасивне вичікування. 

Найчастіше змія повільно наближається до жертви, робить 

стрімкий кидок, кусає отруйними зубами та чекає, коли здобич 

перестане рухатися. Після цього досліджує жертву, знаходить 

голову і починає заковтувати, не обплітаючи та не допомагаючи 

собі кільцями тіла, як це роблять удави чи полози. Площа їх 

індивідуальних ділянок може дорівнювати 4 га, гадюки довго 

дотримуються обраного місця, не віддаляючись на велику 

відстань. До складу отрути гадюк входять токсичні поліпептиди 

і протеази, які спричинюють тромбоемболії та геморагії.  

Парування відбувається через 2–4 тижні після виходу із 

зимівлі. Йому передують шлюбні танці серед самців. Вони 

піднімають голови, розгойдують їх у певному ритмі, сплітають 

шиї, намагаючись притиснути супротивника до землі та 

перевернути вгору черевом. Такий ритуал триває, доки слабкіша 

особина не відступить. Період формування яєць триває близько 

3 місяців. Кількість яєць у яйцепроводах самки коливається від 

5 до 20, залежно від розмірів змії та умов року. Не виключено, 

що до 20 % яєць іноді резорбується. У стінках яйцепроводів 

самки гадюки виявлені складки, епітелій яких багатий на 

капіляри. Хоріоалантоїс яйця також багато сполучений 

капілярами. Між цими оболонками відбувається газовий і 

водний обміни. Іншими словами, розвиток зародків 
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здійснюється не тільки за рахунок жовтка яйця, а і через 

кровоносну систему самки. У липні – вересні самки приносять 

8–12 дитинчат завдовжки 15–20 см, масою до 5 г. Через декілька 

годин або 2–3 доби після народження вони линяють, у 

подальшому розповзаються і починають шукати їжу (проте 

можуть обходитися без їжі кілька тижнів за рахунок речовин, 

отриманих ще в яйці). 

Гадюку Нікольського (V. nikolskii) часто розглядають як 

підвид гадюки звичайної. Проте існує достатня кількість 

герпетологів, які визнають самостійність цього виду. Ареал 

охоплює лісостепові та степові райони Румунії на схід від 

Карпат, Молдови, України, та чорноземні області Росії до 

передгір’їв Уралу. В Україні представлена у лісостепу, північна 

межа поширення проходить через Київську, північ Полтавської, 

Сумську області. Тварина занесена до ЧКУ. 

Зовні виглядає стрункішою, ніж звичайна гадюка. Довжина 

тіла сягає 76,5 см, довжина хвоста – 8 см; зрідка довжина тіла 

може досягати 1 м, самки більші за самців. Голова широка, дещо 

опукла, добре відмежована від шиї перехватом. Навколо 

середини тіла 20–23 ряди лусок. Черевних щитків у самок 146–

159, у самців – 142–157; підхвостових 29–37 пар (у самців 

більше, ніж у самок). Райдужна оболонка очей чорна. Дорослі 

особини завжди чорного забарвлення, на верхньогубних щитках 

іноді зберігаються білі цятки. Кінчик хвоста знизу жовтий або 

рожевий. Молоді мають сіро-коричневе забарвлення із 

коричневим зиґзаґом на спині, до третього року життя 

забарвлення темнішає і рисунок зникає. 

Гадюку степову (V. renardi) до недавнього часу розглядали як 

найсхідніший підвид поліморфного комплексу степової гадюки 

Vipera ursinii – V. u. renardi. Зараз його запропоновано виділяти 

у самостійний вид із трьома своїми підвидами.  

Степова гадюка менша за звичайну, її тулуб із головою буває 

завдовжки до 57 см, найчастіше не перевищує 48 см. Тулуб дещо 

стрункіший, ніж у звичайної гадюки, хвіст короткий, різко 

відмежований від тулуба. Самки більші за самців. На відміну від 

V. berus, у степової боки морди загострені та дещо підняті над її 

верхньою частиною, а ніздрі прорізають нижні частини носових 

щитків. Верхня частина тіла буро-сірого кольору із темною 

зигзагоподібною смугою, що йде уздовж хребта. З боків  тулуба 

наявні темні розмиті плями. Іноді зустрічаються меланістичні 
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форми. Черевних щитків – 120–152, підхвостових – 20–32 пари. 

Кінчик морди загострений, надорбітальні, лобний і тім’яні 

щитки завжди виражені. Кількість щитків, що торкаються 

одночасно надорбітального і лобного – 1–3, у середньому – 1,9. 

Населяє степ, низькогір’я, передгірські райони України, 

Росію, Азербайджан і Казахстан. Ареал в Україні охоплює 

південь лісостепової та степову зону, а також передгір’я та 

північні схили Кримських гір. На правобережній Україні 

практично зникла або стала дуже рідкісною. Надає перевагу 

цілинному степу, кам’янистим схилам балок, морському 

узбережжю, лісосмугам, лісовим галявинам, піскам зі степовою 

рослинністю та лісовим колкам. Сільськогосподарських угідь 

уникає. У гори підіймається до 1500 м над рівнем моря. Вид 

занесений до ЧКУ. 

Степові гадюки ведуть наземний спосіб життя і віддають 

перевагу сухим, сонячним місцям. Проте можуть також плавати 

і заповзати на дерева – їх знаходили на висоті до 4 м. Активність 

є денною: навесні та восени гадюки зустрічаються у середині 

дня; влітку, у спеку, вони активні вранці і ввечері, а спекотний 

час проводять у прохолодних сховищах. На півдні України від 

зимівлі прокидаються раніше інших плазунів – у другій 

половині лютого – березні, на зимівлю йдуть наприкінці жовтня 

– на початку грудня. Покинувши нори гризунів, тріщини ґрунту, 

порожнини між камінням та інші сховища, де гадюки зимують 

поодинці або невеликими групами, вони частину дня проводять 

на відкритих незатінених місцях, гріючись під сонячними 

променями. 

Навесні живляться дрібними ссавцями (в основному 

полівками) та ящірками, влітку та восени майже повністю 

переходять на живлення сарановими та кониками. Поїдають 

також пташенят і яйця птахів. Молоді степові гадюки 

споживають комах і павукоподібних, зрідка – дрібних ящірок. 

Парування у степових гадюк відбувається у квітні – травні. 

Самці у цей час дуже активні, поблизу самки вони нерідко 

влаштовують шлюбні ігри. Після періоду парування самці 

посилено годуються, а потім, як і самки, довго лежать у місцях, 

що добре прогріваються. При цьому вагітні самки віддають 

перевагу відкритим ділянкам, чому частіше трапляються на очі 

людині. Є яйцеживородним видом. Вагітність триває від 90 до 

130 діб. У серпні – вересні самки приносять від 3 до 16 (частіше 
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5–6) дитинчат. 

До роду Ефа (Echis) належать змії середніх розмірів. Їх 

голова різко відмежована від шиї і вкрита дрібною ребристою 

лускою. Око відокремлене одним або кількома рядами лусок від 

верхньогубних щитків, має вертикальну зіницю. Ніздрі 

розмішені між двома або більшою кількістю щитків. Спинна 

луска несе виражені реберця. З боків тіла розташовані 4–8 рядів 

косих лусок із сильно зазубреними краями своїх реберець. 

Поширені ефи у північній Африці, на Аравійському півострові, 

Передній і Середній Азії, в Індії. 

Незважаючи на свої відносно невеликі розміри, ефа є дуже 

небезпечною отруйною змією. Серед гадюкових змій отрута ефи 

відома як одна з найтоксичніших, із вираженим гемофілічним 

ефектом дії. Отрута різко знижує рівень фібриногену в крові, що 

спричинює кровотечі у місці укусу, зі слизових оболонок очей, 

носа і рота, виражений характер мають також крововиливи у 

внутрішні органи. Ефа піщана (E. carinatus) населяє пустелі у 

Туркменії, Узбекистані, південно-західному Таджикистані, 

Афганістані та східному Ірані. Віддає перевагу аридним 

біотопам від бугристих пісків із саксаульниками до глинистих 

пустель. 

Гюрза (Macrovipera lebetinus) не так давно була виділена в 

окремий рід Велетенська гадюка. Ця крупна змія може досягати 

2 м і маси 3 кг. Має дуже велику і широку голову, округлі обриси 

морди, очі з вертикальною зіницею. Верхня поверхня голови 

покрита ребристою лускою, лише луски кінчика морди 

позбавлені реберець. Надорбітальні щитки відсутні, анальний 

щиток не розділений. Забарвлення верхнього боку тіла сірувато-

коричневе. Рисунок дуже варіює у різних частинах ареалу. 

Часто вздовж тіла проходить ряд поперечно витягнутих темно-

бурих смуг, а вздовж боків – дрібніші темні плями. Черево 

світле з темними цятками. 

Мешкає у північно-західній Африці, островах Середземного 

моря, Західній, Середній та Південній Азії до Індії. Населяє 

пустельні, гірські і степові біотопи. Її можна зустріти у сухих 

передгір'ях, на схилах гір, порослих чагарником, у кам'янистих 

ущелинах із струмками і джерелами. Нерідко мешкає поблизу 

від колоній піщанок, полівок і пискух. Гюрза є яйцекладним 

видом. Період парування розтягнутий і триває з квітня до 

початку червня. Відкладання яєць відбувається до кінця серпня. 
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Самки відкладають від 8 до 25 яєць, їх інкубація займає до 50 

діб. 

Підродина Ямкоголові, або Гримучникові (Crotalinae) 

об'єднує 270 видів змій. Ямкоголові отримали свою назву від 

двох терморецепторних ямок на голові, розташованих між 

ніздрею та оком. Ці рецептори чутливі до інфрачервоного 

випромінювання та дозволяють тваринам розпізнати свою 

жертву за різницею температури тіла жертви і середовища.  

Голова у ямкоголових має трикутну або серцеподібну форму 

з вираженим шийним перехватом, вкрита дрібними лусками. 

Луски тіла найчастіше є ребристими. Хвіст у наземних видів 

зазвичай короткий, різко звужений, у деревних – тонкий, чіпкий 

і є хапальним органом. У представників американських родів 

Sistrurus і Crotalus на кінці хвоста є своєрідне утворення – 

тріскачка. Через це їх називають гримучими зміями, а нерідко 

цю назву невірно поширюють на всю родину. Тріскачка 

утворена кількома твердими шкірними чохликами, частково 

одягнених один на інший. Кожен сегмент тріскачки утворюється 

під час чергового линяння. Новонароджена змія має на кінчику 

хвоста лише великий круглий щиток. У разі першого линяння, 

яке відбувається відразу після народження, цей щиток сходить 

разом з усією шкірою. У подальшому кінчик хвоста 

потовщується у вигляді цибулини і при другій линьці шкіра, що 

відстала, вже не може злізти з хвоста. Вона відділяється від 

решти виповзка і залишається на хвості, тримаючись звуженням 

за шийку цибулини. До наступного линяння потовщення стає 

вже подвійним, а другий чохлик, що відшарувався, має два 

звуження. Кінцевим звуженням він кріпиться на хвості змії, а за 

його серединне звуження тримається попередній чохлик. Таким 

чином крайній чохлик виявляється найстарішим. Оскільки змія 

линяє 3–4 рази на рік, то можна за кількістю сегментів тріскачки 

приблизно скласти уявлення про її вік. Проте у природних 

умовах змії часто втрачають частину сегментів або навіть всю 

тріскачку, зазвичай кількість сегментів не перевищує 6–8. 

Коли змія налякана або роздратована, вона згортається у 

кільця і, піднявши кінчик хвоста, починає їм швидко вібрувати. 

При цьому сегменти тріскачки видають досить гучний сухий  

звук, який можна почути з відстані у 30 м. Тріскачка є 

додатковим засобом захисту, подібного до шипіння багатьох 

змій або шарудіння бічних лусок. Звуком тріскачки змія 
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попереджає про свою присутність, чим намагається уникнути 

можливого зіткнення. Припускають, що основною функцією 

тріскачки у природі було попередження бізонів та інших 

копитних, які могли, не помітивши, затоптати змію.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.32. Гримучник 

лісовий (Crotalus 

horridus) (фото: A. 

Ruppert) 

 

Гримучник лісовий (Crotalus horridus) буває завдовжки до 1,5 

м і більше. Загальне забарвлення тіла жовтувато-буре, з чіткими 

поперечними плямами темно-коричневого або чорного кольору 

(рис. 3.32). Ці плями звужуються на боках, іноді звуження 

спрямовані вперед, а плями мають форму півмісяців. Цей вид 

поширений на сході США, на північ до Вермонту і на південь до 

узбережжя Мексиканської затоки. На захід вид проникає до 

Техасу та Оклахоми. Типовими місцемешканнями є скелясті і 

щебенисті низькогір'я із розрідженим чагарником, іноді 

болотисті низини або долини річок та узлісся. У раціоні 

гримучника переважають різні гризуни, але звичайними 

кормами є також птахи та амфібії, іноді пташині яйця. Навесні, 

після виходу із зимувальних сховищ, відбувається парування, а 

у вересні самки приносять 5–17 дитинчат. 

Щитомордник звичайний (Gloydius halys) має довжину до 70 

см. Його голова зверху вкрита дев'ятьма великими щитками, які 
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утворюють плоский щит (це обумовило назву роду). Зіниця очей 

є вертикальною. Луска на тілі з реберцями та двома апікальними 

порами. Підхвостові щитки утворюють два ряди. Тіло змії 

зверху бурого або сірувато-коричневого кольору з 29–50 

поперечними темними плямами. З боків проходить поздовжній 

ряд дрібніших плям. Зустрічаються майже чорні та цегляно-

червоні особини. Від інших змій своєї місцевості відрізняється 

наявністю лицьової ямки між очима і ніздрями. 

Зустрічається у Росії, на схід від Уральських гір через Сибір, 

Іран, Монголію до північного і центрального Китаю. Вид 

населяє рівнинні і нагірні степи, напівпустелі, з колоніями 

гризунів заходять навіть у закріплені піски, кам'янисті осипи у 

гірських лісах, субальпійські луки. Зимують у норах гризунів, у 

порожнечах скель, в ущелинах глинистих берегів річок та ярів. 

Весняна активність є денною, літня – переважно сутінковою і 

нічною. Парування відбувається весною. У серпні – на початку 

жовтня самка приносить від 3 до 14 дитинчат. Як і у багатьох 

інших гадюкових, самки щитомордника приносять дитинчат, які 

з'являються на світ у напівпрозорих оболонках і відразу від них 

звільняються. Живиться дрібними хребетними тваринами, 

переважно гризунами, нерідко поїдають землерийок, невеликих 

птахів і ящірок. Нерідко популяції щитомордника пов'язані з 

колоніями полівок, де вони забезпечені кормом, сховищами та 

місцями для зимівлі. У складі отрути щитомордників 

переважають гемотоксини, які спричинюють крововиливи, 

тромбози і некрози. Проте у складі отрути щитомордників 

наявна і частка нейротоксинів, які діють на нервову систему, 

перш за все, викликаючи параліч дихального центру. Цей факт 

обумовлює двофазність дії отрути звичайного щитомордника. 

Родина Гадюкові на сьогодні включає 374 видів, що поширені 

в Євразії, Африці, Північній та Південній Америці, відсутні в 

Австралії, на островах Океанії, Новій Гвінеї та Мадагаскарі.  
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Охарактеризуйте ознаки для відокремлення рядів у межах 

класу Плазуни. 

2. Охарактеризуйте будову панцира черепах. 

3. Які скелетні елементи зростаються з кістковими пластинами 

панцира черепах? 

4. Як може виявлятися статевий диморфізм у черепах? 

5. Охарактеризуйте особливості розмноження болотної 

черепахи. 

6. Укажіть ареал та біотопи, в яких мешкає болотна черепаха.  

7. Які морфологічні ознаки властиві коробчастим черепахам? 

8. У чому полягають відмінності між представниками двох 

родин – Emydidae та Geoemydidae? 

9. Які морфологічні ознаки властиві представникам родини 

Testudinidae? 

10. Охарактеризуйте спосіб життя слонової черепахи. 

11. Охарактеризуйте будову панцира м’якотілих черепах. 

12. Які ознаки будови об’єднують усіх представників 

м’якотілих черепах? 

13.  Охарактеризуйте ареали різних видів м’якотілих черепах. 

14.  Надайте опис загальної будови морських черепах.  

15.  Які риси будови та фізіологічні особливості притаманні 

черепахам, що постійно мешкають у воді? 

16.  Охарактеризуйте особливості розмноження морських 

черепах. 

17.  Які зараз існують загрози для популяцій морських черепах?  

18.  Які черепахи використовують язик як приманку під час 

полювання? 

19.  Наведіть морфологічні відмінності змієшиїх черепах. 

20.  Які родини виділяють у межах ряду Crocodilia? 
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21.  Охарактеризуйте спосіб полювання крокодилів. 

22.  Надайте характеристику будові покривів крокодилів. 

23. Чим крокодили відрізняються від алігаторів?  

24.  Охарактеризуйте ареали різних видів родини Alligatoridae. 

25.  Які ознаки обумовлюють виділення гавіала в окрему 

родину? 

26.  Які ознаки гатерії свідчать про архаїчність цього виду? 

27.  Наведіть морфологічні відмінності амфісбен. 

28.  Охарактеризуйте спосіб життя вухатої круглоголовки та її 

пристосування у пустельних біотопах. 

29.  Які пристосування існують у морських ігуан до живлення 

морськими водоростями? 

30.  У чому виявляється статевий диморфізм багатьох анолісів? 

31.  Які морфологічні ознаки хамелеонів пов'язані з їх деревним 

способом життя? 

32.  Охарактеризуйте живлення і спосіб полювання хамелеонів. 

33.  У чому полягають пристосування до нічної активності і 

деревного способу життя у геконів?  

34.  Які типи розмноження відомі серед сцинкових? 

35.  Опішить місцемешкання, яким віддають перевагу піщані 

ящурки. 

36.  Хто із лацертид фауни України занесений до Червоної 

книги? 

37.  Як здійснюється розмноження живородної ящірки у різних 

частинах її ареалу? 

38.  Охарактеризуйте специфіку покривів веретільниці ламкої. 

39.  У чому полягає особливості полювання комодського 

варана? 

40.  Які характерні риси властиві зубній системі отрутозубів? 

41.  Які адаптації мають сліпуни для пересування у ґрунті і 

підстилці? 

42.  Здійсніть порівняльну характеристику представників родин 

Удавові і Пітонові. 

43.  Охарактеризуйте спосіб розмноження і прояви турботи про 

нащадків серед пітонів. 

44.  Чим відрізняється спосіб життя та поширення звичайного і 

водного вужів? 

45.  Крім роду Natrix, які вужеві представлені в фауні України? 

46.  Які пристосування до оофагії існують у яйцевої змії? 

47.  Де поширені аспідові змії? 
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48.  Які типи отрути представлені серед змій? 

49.  Охарактеризуйте пристосування морських змій до 

мешкання у водному середовищі. 

50.  Чим відрізняється спосіб життя і поширення гадюки 

звичайної і степової? 
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