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ВСТУП 

 
На початку кембрійського періоду, близько 550 мільйонів ро-

ків тому, склались умови сприятливі до утворення склетних утво-

рів. Ця подія, названа "скелетною революцією", була однією із 

найбільш важливих в історії органічного світу, саме тоді сформу-

валась переважна більшість типів тварин, в тому числі хордові. 

Представники цієї еволюційної гілки вирізняються наявністю 

внутрішнього скелету.  На відміну від зовнішнього скелету (пан-

циря, мушлі тощо) внутрішній скелет не спромжний захистити 

свого господаря і тому впродовж десятків мільйонів років древні 

хордові були змушені остерігатись "закованих" в броню членис-

тоногих, молюсків та голкошкірих. Однак такий скелет мав при-

ховану еволюційну перевагу – він не обмежував здатності до ро-

сту. Завдяки цьому з часом хордові переросли своїх нападників, 

посівши місця на вершині трофічних ланцюгів. 

Інша особливість хордових – нервова система трубчастого 

типу. Перші хордові розумовими здібностями не вирізнялись від 

решти тварин. Проте порожнина всередині центральної нервової 

системи  дає можливість збільшувати розміри і, відповідно, 

ускладнювати нервову діяльність. 

Разом ці дві особливості дали можливість хордовим опанувати 

всі всі типи середовищ. Хордові мешкають в усіх океанах від по-

верхні до найбільших глибин, а на суходолі поширені на південь 

і північ далі, ніж інші тварини. Їх можна зустріти як в крижаних, 

так і палючих пустелях, в тропічних лісах і на вершині гірських 

пасм. Різні види хордових є рекордсменами швидкості плавання, 

бігу чи польоту серед тварин. Та найбільш цікавою особливістю 

хордових є те, що один із представників цього типу зараз читає 

цей текст. 
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Розділ 1. БУДОВА ХОРДОВИХ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЕКОЛОГІЧ-
НИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ 

 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ 

ХОРДОВИХ 
 

Ембріональний розвиток всіх хордових складається з таких 

етапів: 

- Запліднення – злиття чоловічої (сперматозоїда) та жіночої (яйце-

клітини) статевих клітин.  

- Бластуляція – кінцевий етап дроблення, в результаті якого із од-

ноклітинної зиготи утворюється багатоклітинна бластула. 

- Гаструляція – перетворення бластули (одношарового ембріону) в 

гаструлу (багатошарового ембріону). 

- Нейруляція – стадія на якій в ембріона розвивається нервова тру-

бка. 

Особливості подальшого ембріонального розвитку залежать 

від середовища існування тварин і у різних груп хордових відріз-

няються.  

Нейрула — стадія яка притаманна виключно хордовим. До цієї 

стадії ембріональний розвиток Хордових в загальних рисах такий 

же як і у інших Двобічно-симетричних тварин (Bilateria), до якої 

належить переважна більшість типів багатоклітинних тварин. 

Двобічно- симетричних тварин поділяють на первинноротих 

(Protostomia) та вторинноротих (Deuterostomia). Хордові нале-

жать до вторинноротих. Окрім них до цієї групи належать безх-

ребетні тварини типів: голкошкірі (Echinodermata), напівхордові 

(Hemichordata), погонофори (Pogonophora) та щетинкощелепні 

(Chaetognatha)1. Поділ на первинноротих і вторинноротих засно-

вано на відмінностях в ембріогенезі цих тварин, які наведені в 

таблиці 1. 

 

Табл. 1. Відмінності в ембріональному розвитку Первин-

норотих та Вторинноротих тварин 

 
1 стосовно приналежності представників двох останніх типів до 

вторинноротих є певні заперечення 



 

5 

 

ОЗНАКА 
ПЕРВИН-

НОРОТІ 

ВТОРИННОРОТІ 

БЕЗХРЕБЕТНІ ХОРДОВІ 

Дробіння 

зиготи 

спіральне радіальне 

Розвиток 

бласто 

пору 

розвивається 

в ротовий 

отвір дорос-

лих особин 

розвивається в аналь-

ний отвір дорослих 

особин 

заростає 

Розвиток 

первин-

ного мозку 

розвивається 

в мозок доро-

слих форм 

редукується, новий нервовий центр вини-

кає в іншому місці заново 

Закладка 

целому 

розвивається 

з двох окре-

мих клітин за-

родка 

розвивається із вип'ячувань стінок зародко-

вого кишечника  

перша пара целомів 

може бути злитою; 

лівий целом перед-

ньої пари більше за 

правий; 

отвори целомів відк-

риваються назовні із 

спинного боку 

правий целом пе-

редньої пари бі-

льше за лівий; 

отвори целомів 

відкриваються на-

зовні із черевного 

боку 

 

Від інших типів вторинноротих хордові відрізняються такими 

ознаками: 

- Інверсія загального плану будови. Зокрема, нервова трубка 

в ембріона хордових розташована із спинного боку, тоді як нерво-

вий ланцюжок безхребетних розташований із черевного боку. В 

хрдових тварин, серце розташоване з черевного  боку, а не  з спин-

ного, як у безхребетних тварин. При цьому в хордових кров тече 

по черевній стороні тіла вперед,  по спинній назад, а в безхребет-

них навпаки. В представників підтипу безчерепні серце як окре-

мий орган не виражене, але напрямок кровотоку такий же як і в 

інших хордових. Окрім того, як зазначено в таблиці 1, у хордових 

правий целом передньої пари більше за лівий, всі целоми в емб-

ріона відкриваються із вентрального боку. В безхребетних вто-

ринноротих ситуація протилежна. 

- Редукція стадії диплеврули. Для онтогенезу більшості без-

хребетних вторинноротих (виняток: щетинколепні та погоно-

фори, приналежність яких до вторинноротих суперечлива) хара-

ктерна наявність стадії диплеврули – білатеральносиметричної 
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планктонної личинки із звивистим війчастим шнуром, що опері-

зує тіло. В хордових ця стадія розвитку відсутня. 

- Використання заднього кінця тіла для активного руху. В 

достатньо розвинутого зародка вторинноротих можна виділити 

чотири відділи тіла. Лише хордові тварини використовують чет-

вертий (задній) відділ для активного руху. Голкошкірі та крило-

зяброві (Pterobranchia) (клас в складі типу напівхордові) викори-

стовують його в якості прикріпного стебельця. В представників 

іншого класу напівхордових він наявний лише в молодих особин 

і слугує для закопування в субстрат. У погонофор четвертий від-

діл протягом всього життя виконує функцію занурення в субстрат 

трубки із твариною, по мірі її росту. 

Запліднення. Вирізняють два типи запліднення: 

- Моноспермія – запліднення яйцеклітини одним сперматозоїдом. 

Є базовим варіантом для всіх тварин. 

- Поліспермія – проникнення в яйцеклітину декількох сперматозо-

їдів. Із декількох чоловічих ядер, із жіночим ядром зливається 

одне. Ймовірно при цьому вибір не є виключно статистичним і в 

клітині діють певні механізми, що підвищують ймовірність заплі-

днення певним типом ядер. Значення поліспермії остаточно не 

встановлене. На сьогодні прийнято розглядати як пристосування 

для отримання додаткового біологічного матеріалу. Серед хордо-

вих природна поліспермія притаманна акулам, хвостатим земно-

водним, плазунам і птахам. У решти груп хордових поліспермія 

є патологією. 

Поза цією класифікацією знаходиться партеногенез – здат-

ність яйцеклітини до ембріонального розвитку без запліднення 

сперматозоїдом.  Ймовірно яйцеклітини всіх хордових здатні до 

спонтанного розвитку під дією певних факторів. У більшості ви-

падків зародки із незапліднених яйцеклітин гинуть на ранніх 

строках. Проте у видів, у яких ймовірність зустрічі самця і самки 

не висока, або при необхідності швидкого розмноження, в про-

цесі еволюції, на основі спонтанного партеногенезу, закріпилась 

і розвинулась здатність до природного партеногенезу (див. Ста-

тева система). Попри те що в партеногенетичному розвитку від-

сутній статевий процес, цей тип розмноження розглядають як 
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статеве, оскільки воно з'являється вторинно на основі статевих 

клітин, а не будь-яких клітин організму. 

В яйцеклітинах знаходиться певна кількість жовтка – пожив-

них речовин, необхідних для розвитку ембріона. За хімічним 

складом жовтка, яйцеклітини різних груп тварин відрізняються, 

але в ньому завжди в певній кількості наявні білки, фофоліпіди 

та жири. За вмістом жовтка вирізняють наступні типи яєць: 

- полілецитальні – містять багато жовтка (хрящові і костисті риби, 

плазуни, птахи, однопрохідні); 

- мезолецитальні – з середнім вмістом жовтка (круглороті, хрящові 

і кісткові ганоїди, дводишні риби, земноводні); 

- оліголецитальні – з невеликим вмістом жовтка (безчерепні та по-

кривники); 

- аліцетальні – фактично позбавлені жовтка (ссавці, окрім одноп-

рохідних). 

Формування полілецитальних яєць потребує більших затрат 

від материнського організму, але при цьому зародок краще роз-

винутий на момент народження. Мезо- та оліголецитальні яйця 

потребують менших витрат, проте зародок народжується менш 

пристосованим.  

Відповідно, формування певного типу яєць у різних груп в пе-

ршу чергу зумовлена тим, яка з життєвих стратегій більш вигідна 

даному виду: з низькою народжуваністю, але високою часткою 

виживання молоді (полілецитальні види), чи навпаки: з високою 

народжуваністю, але й з високою смертністю молоді. Аліцетальні 

яйця ссавців виникли у зв'язку з тим, що в цієї групи тварин ор-

ганізм матері живить ембріон з ранніх стадій розвитку. 

За характером розподілу жовтка, у більшості хордових яйцек-

літини телолецитального типу, тобто жовток концентрується в 

одній з частин клітини, яку називають вегетативним полюсом, а 

ядро та органели розташовані з протилежної сторони, яку нази-

вають анімальним полюсом.  У безчерепних, покривників та бі-

льшості ссавців (окрім однопрохідних) яйця ізолецитального 

типу – жовток рівномірно розподілений по клітині.  

Бластуляція. Хордові належать до групи вторинноротих тва-

рин (Deuterostomia), для яких характерне радіальне дробіння яй-

цеклітини. Тобто в процесі бластуляції яйцеклітина поділяється 
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на клітини (бластомери),  розташовані в променевій симетрії 

один відносно одного. В деяких хордових (наприклад, земновод-

них) вторинно розвинулись відхилення від радіального дроб-

лення. В процесі дроблення яйцеклітина може поділятись бороз-

нами повністю, або  частково. Це залежить від кількості та розпо-

ділу жовтка в яйцеклітині. Вирізняють наступні типи дроблення: 

- Голобластичне дроблення – борозни поділу повністю розділяють 

яйцеклітину. Існує два різновиди: 

- рівномірне голобластичне – борозни поділяють зародок на блас-

томери приблизно однакових розмірів (притаманне а- та оліголе-

цитальним яйцеклітинам) 

- нерівномірне голобластичне – борозни поділяють зародок на бла-

стомери, які різняться за розмірами (притаманне мезо- та помірно 

полілецитальним яйцеклітинам  

- Меробластичне дроблення – борозни поділу лише частково роз-

діляють яйцеклітину з її анімального полюсу. Вегетативний по-

люс, де сконцентрована велика кількість жовтка, не розділяється. 

Внаслідок цього ембріон на стаді бластули має не кулясту форму, 

а пластинчасту. Такий спосіб дроблення притаманний плазунам 

та птахам. 

Окрім перетворення одноклітинної зиготи в багатоклітинний 

зародок, важлива біологічна роль бластули полягає в тому, що в 

різні бластомери потрапляє різна кількість складових яйцеклі-

тини. Таким чином вже на ранніх стадіях ембріогенезу організм 

набуває базової ознаки багатоклітинних тварин – клітини різ-

няться за будовою. 

Поділ клітин під час бластуляції відбувається без росту, тому 

її маса приблизно рівна масі зиготи.  

Гаструляція. По завершенню бластуляції розпочинається га-

струляція, остаточним результатом якої є утворення з зародка зі 

слабодиференційованими клітинами ембріону, клітини якого по-

діляються на три шари, так званих зародкових листки: ектодерму, 

мезодерму та ентодерму. Різні частини органів розвиваються з 

певних клітин одного з зародкових листків. Дослідження ембріо-

нального розвитку різних органів є важливим для розуміння їх 

змін в процесі еволюції. Наприклад клітини ямки Гатчека в пе-
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редротовій лійці безчерепних і клітини аденогіпофізу мозку хре-

бетних у дорослих особин суттєво різняться за особливостями бу-

дови та розташуванням в організмі. Проте подібність їх ембріо-

нального розвитку вказує на єдність походження в еволюційному 

процесі, отже ці органи є гомологічними. Тоді як, наприклад, хо-

рда і хребет виконують одну функцію, але розвиваються з різних 

зародкових листків, отже ці органи еволюціонували порізно і є 

аналогічними. 

Розвиток різних зародкових листків та їх складових значною 

мірою регулюється ембріональною індукцією. Суть цього про-

цесу полягає в тому, що одна частина зародка (індуктор) визначає 

розвиток іншої частини зародка (реагуючої системи), яка може 

знаходитись в іншому зародковому листку. При цьому реагуюча 

система також може бути індуктором для інших частин зародка. 

Гаструляція супроводжується не лише поділом, але і ростом 

клітин, хоч вони ще і обмежені в просторі стінками яйцевих обо-

лонок. У хордових основним способом гаструляції є інвагінація – 

вгинання бластодерми вегетативного полюсу всередину порож-

нини бластули. Це відбувається завдяки тому, що клітини вегета-

тивного полюсу починають ділитись повільніше, ніж клітини ані-

мального полюсу. В результаті зародок набуває вигляду увігнутої 

двошарової чаші із широким вхідним отвором – бластопором (си-

нонім: первинний рот). Зовнішній шар клітин називають ектоде-

рмальним зародковим листком або ектодермою. Внутрішній шар 

– ентодермальним зародковим листком або ентодермою. При 

цьому порожнина бластули (бластоцель) поступово редукується 

і з'являється нова порожнина, вистелена клітинами ентодерми і 

сполучається із навколишнім середовищем через бластопор. Її 

називають гастроцель або порожнина первинного кишечника. У 

зв'язку зі зміною центру маси зародок перевертається бластопо-

ром догори. Через певний час між ектодермою та ентодермою фо-

рмується третій зародковий листок – мезодерма.  

У багатьох вторинноротих тварин бластопор зберігається про-

тягом всього ембріогенезу і згодом перетворюється в анальний 

отвір. Проте у хордових бластопор заростає на пізніх стадіях гас-

трули. На даному етапі розвитку гаструла починає витягуватись 
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вздовж осі тіла майбутньої личинки. При цьому її форма зміню-

ється з радіально-симетричної на білатерально-симетричну. Роз-

поділ клітин в пізній гаструлі неоднорідний. Його краще проде-

монструвати на поперечному перерізі зародка. На місці зами-

кання бластопору ектодерма утворює особливу групу клітин – 

медулярну пластинку. Саме з неї в усіх хордових розвивається 

нервова трубка. Інші клітини ектодерми помітно менші за розмі-

рами. З них розвивається зовнішній шар покривів. З клітин енто-

дерми, які розташовані безпосередньо під медулярною пластин-

кою, розвиваються клітини майбутньої хорди. По боках від них 

закладаються клітини мезодерми. Початок розвитку нервової 

трубки з медулярної пластинки вважають перехідним етапом зі 

стадії пізньої гаструли в стадію нейрули. 

Нейруляція – це стадія в розвитку зародка на якій в нього ок-

рім інших органів формується нервова трубка. Відповідно, така 

стадія може бути лише в хордових тварин, які вирізняються ная-

вністю нервової трубки. На спинній стороні зародка відокремлю-

ються нервова пластинка, яка опускається в нижчі шари зародка, 

а оточуючі ділянки ектодерми піднімаються у вигляді складок і 

змикаються над нервовою пластинкою. Краї нервової пластинки 

піднімаються і змикаються, утворюючи нервову трубку з порож-

ниною — невроцель. На цій стадії невроцель відкривається нер-

вово-кишковим каналом в порожнину кишечника, а спереду че-

рез невропор, у зовнішнє середовище; обидва отвори пізніше за-

криваються. 

В процесі ембріонального розвитку із ектодермального зарод-

кового листка утворюється: епідерміс шкіри та його похідні 

(емаль, емалеподібні речовини, волосся, пір'я, луска амніот 

тощо), нервова система, органи чуття, передній та задній відділи 

кишечника, зябра щелепоротих тварин. 

Із ентодермального зародкового листка розвиваються: хорда, 

середній відділ кишечника, та пов'язані з ним травні залози, та 

його похідні: плавальний міхур кісткових риб, легені. 

Із мезодермального зародкового листка розвиваються: коріум 

шкіри та його похідні (дентин, остеодерми тощо), м'язи, кістки і 

хрящі, органи кровоносної та видільної систем. 
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Слід враховувати, що межі між зародковими листками, як і їх 

роль у формуванні певних органів, не є чітко визначеними. На-

приклад клітини нервового гребня, який розвивається в ектоде-

рмі, дає початок не лише нервовій системі, а й деяким хрящам та 

кісткам передньої частини тіла, хоча більшість скелетних утворів 

розвивається із мезодерми.  

Відмінності в ембріональному розвитку різних груп сучас-

них хордових пов'язані переважно з двома факторами. В першу 

чергу це - пристосування до певного середовища. Проте, також 

важливим чинником є різниця в еволюційному шляху певних 

груп. Еволюційні перетворення реалізуються на ембріональних 

стадіях, дорослі особини вже не здатні суттєво змінити свій план 

будови. Тому, як підмітив у 1828 р. Карл фон Бер: "Ембріони по-

ступово переходять в своєму розвитку від загальних ознак типу 

до все більш спеціалізованих ознак. Пізніше за все розвиваються 

ознаки, які вказують на приналежність ембріону до певного 

роду, виду, і, нарешті, розвиток завершується появою характе-

рних особливостей даної особини". Фон Бер не пов'язував відмі-

чену закономірність із еволюційним процесом, хоча в подаль-

шому вона відіграла важливу роль в розвитку еволюційного 

вчення. 

В 1864 р. Ернст Геккель запропонував так званий "біогенети-

чний закон", згідно із яким організм в своєму індивідуальному 

розвитку в загальних рисах повторює свій еволюційний розвиток. 

Суттєвою помилкою Геккеля було те, що він розглядав ранні ста-

дії ембріогенезу будь-якої тварини, як форму наближену до доро-

слої особини еволюційного предка даного виду. Тоді як ембріон 

на ранніх стадіях нагадує ембріон свого предка, а не дорослу осо-

бину. 

На початку ХХ ст. Олексій Сєвєрцов вніс корективи в біогене-

тичний закон, стверджуючи, що в процесі індивідуального розви-

тку організм повторює ознаки притаманні ембріонам його пре-

дків. Біогенетичний закон не є універсальним, зокрема ранні та 

пізні стадії ембріогенезу часто залежать від середовища, а не ус-

падковані від предкових форм. 

За особливостями ембріогенезу, які зумовлені середовищем 

існування, хордових тварин поділяють на дві групи: 
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- Анамнії або первинноводні тварини, до яких належать безчере-

пні, покривники, круглороті, хрящові і кісткові риби та земново-

дні. Попри те, що окремі представники  цих таксонів певний час 

можуть мешкати на суходолі, ембріони цих тварин не захищені 

від втрат води. Тому ембріональний розвиток анамній завжди ві-

дбувається у водному середовищі. Їх еволюційний розвиток може 

бути вдалим у морських екосистемах (наприклад хрящові риби 

або окунеподібні є одними із найбільш успішних сучасних груп 

хордових), проте в наземних екосистемах вони   суттєво поступа-

ються представникам інших таксонів (як, наприклад, земново-

дні). Анамнії можуть успішно розвиватись в прісних водоймах, 

але ці екосистеми, на відміну від Світового океану, відносно шви-

дко змінюються, що є загрозою для тривалого існування їх меш-

канців. Так, наприклад, глобальна аридизація1 яка мала місце на 

межі пермського та тріасового періодів (бл. 250 млн. років тому) 

призвела до знищення майже всіх прісних водних екосистем на 

планеті і стала причиною вимирання багатьох успішних у мину-

лому видів. 

- Амніоти або первинноназемні тварини, до яких належать пла-

зуни, птахи та ссавці. Зародок цих тварин вкритий додатковими 

оболонками, які запобігають втратам води, проте не перешкоджа-

ють газообміну. Сам зародок вкритий оболонкою, яку називають 

амніон, що і зумовило назву даної групи. Простір між аміноном 

та зародком заповнений амніотичною рідиною, яка захищає його 

від пересихання, перепадів температури, тиску, механічних пош-

коджень та частково забезпечує живлення ембріону. Окрім того, 

поверх амніотичної оболонки, зародок вкритий серозною оболо-

нкою. Обидві оболонки пов'язані між собою. Проміжок між серо-

зою та амніоном також заповнений рідиною. В ньому розташо-

вані жовточний міхур та зародковий сечовий міхур (алантоїс), в 

якому накопичуються, але не виводяться кінцеві продукти мета-

болізму зародка. У живородних ссавців сероза перетворюється в 

орган, що забезпечує живлення ембріону. В сумчастих це відбу-

 
1  Аридизація (від лат. "aridus"- сухий) – комплекс процесів 

направлених на зменшення вологості території. 
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вається за рахунок рідини, яку виділяють стінки матки, так зва-

ного маткового молока або ембріотрофу. В Плацентарних ссавців 

у серозній оболонці формується хоріон, судини якого (пуповина) 

входять в зародок. Хоріон та стінки матки разом формують пла-

центу, завдяки якій материнський організм забезпечує для заро-

дка газообмін, живлення, видалення кінцевих продуктів метабо-

лізму, та імунний захист. Відмітимо, що жовткова плацента при-

таманна не лише ссавцям, але і деяким живонароджуючим ана-

мніям, хоч у них і відсутній хоріон. Особливо розвинута жовт-

кова плацента у деяких хрящових риб. При цьому основну масу 

поживних речовин зародок отримує не з жовткового мішка, а з 

організму матері. 

Розділення еволюційного стовбуру амніот на яйцекладних 

плазунів та птахів і живонароджуючих ссавців зумовило певні 

переваги та недоліки в стратегіях існування цих тварин. У видів, 

що відкладають яйця потенційно більша можливість збільшити 

плодючість. Навіть у птахів, у яких розмір кладки часто ліміту-

ється площею поверхні дорослого птаха, придатною для вигрі-

вання, є можливості подолати це обмеження. Наприклад, буду-

вати своєрідні "інкубатори" для вигрівання, як представники ро-

дини сміттєві кури (Megapodiidae), або залучаючи декількох сам-

ців до висиджування декількох кладок однієї самки (див. Статева 

система. Розмноження). У ссавців кількість потомства обмежене 

тілом матері і, ймовірно, максимально можлива кількість потом-

ства не перевищує 25 ембріонів (деякі дрібні сумчасті). Яйцекла-

дні тварини, у яких кладка не потребує догляду дорослих особин 

отримують ще одну суттєву перевагу – загибель батьків не відо-

бражається на потомстві. Але яйця обмежують розміри ембріона, 

адже яйце не може бути дуже великим. Об'єм (відповідно і маса) 

зростає непропорційно по відношенню до площі шкарлупи. Тому 

об'єм яйця не може перевищувати 15 л. При перевищенні цього 

показника або шкарлупа не витримає внутрішнього вмісту яйця, 

або шкарлупа повинна бути настільки товстою, що унеможли-

вить газообмін. Тому навіть дуже крупні яйцекладні тварини (гі-

гантські черепахи, страуси, вимерлі ящери минулого)  при наро-

дженні є досить маленькими і вразливими до хижаків. В сучасних 

наземних екосистемах є однаково успішними як яйцекладні 
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птахи, так і живонароджуючі ссавці, і це вказує на те, що жодну 

зі стратегій не слід розглядати як однозначно досконалу або на-

впаки невдалу. 

У багатьох видів екологічна ніша молодих (личинок) та доро-

слих особин відрізняється. Особливо це добре помітно на прик-

ладі деяких анамній. Так, у асцидій личинки вільноплаваючі, а 

дорослі особини осілі, в багатьох лососеподібних молодь мешкає 

в прісних водоймах, а дорослі в солоних, у всіх земноводних ли-

чинки ведуть водний спосіб життя, тоді як багато видів в дорос-

лому віці є мешканцями суходолу. Така зміна способу життя в 

онтогенезі сприяє розселенню виду та зменшує конкуренцію між 

дорослими і молодими представниками однієї популяції. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ХОРДОВИХ  
 

Переважній більшості хордових властивий алометричний 

ріст, тобто із зміною пропорцій різних частин тіла. Проте безче-

репним притаманний ізометричний ріст – без зміни пропорцій. 

Представники більшості видів, за винятком птахів та ссавців (ок-

рім китоподібних) ростуть протягом всього життя, хоча після до-

сягнення певного віку темпи росту суттєво сповільнюються. Для 

птахів характерне надзвичайно швидке досягнення особиною ма-

ксимальних розмірів, яке відбувається в перші місяці життя (в де-

яких нелітаючих видів у перші півтора роки) – задовго до початку 

репродуктивного віку. 

В деяких видів безхвостих амфібій спостерігається унікальне 

явище, коли розміри молодих особин (пуголовків) суттєво більші 

за розміри дорослих особин. Зокрема в жаби парадоксальної 

(Pseudis paradoxa) пуголовки досягають розмірів 25 см, тоді як 

розміри дорослих особин становлять 2-7 см. При цьому дорослі 

особини також ростуть, але значно повільніше ніж молоді. Поді-

бне явище, хоч і в меншій мірі, властиве іншим безхвостим амфі-

біям, наприклад, представникам фауни України часничниці 

(Pelobates fuscus) та квакші (Hyla arborea). 

Нижче наведено розмірний діапазон представників різних 

класів типу хордові. 

Безчерепні. 0,5 см (епігоніхти) – 8 см (ланцетники).  
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Покривники. Поодинокі особини від 0,3 мм (апендикулярії) 

до 40 см (деякі види асцидій). Колонії асцидій можуть досягати 

більше 10 м. 

Безщелепові. Представники даної групи, порівняно із іншими 

хордовими, мають значно менший діапазон коливання розмірно-

вагових показників. Найбільші розміри відмічені для видів мік-

сина гігантська (1,3 м, маса 6,2 кг) та мінога морська (до 1,2 м, 

маса 2,5 кг).  

Хрящові риби. Найбільших розмірів досягає китова акула 

(Scyliorhinus torrei) (до 12,5 м, за непідтвердженими даними до 20 

м, маса може перевищувати 22 т). В більш ніж десяти видів акул 

дорослі самки не перевищують 20-25 см в довжину, тоді як самці 

можуть виростати до 50 см і більше. Найменшими сучасними 

представниками класу є два види карликових котячих акул: 

Asymbolus parvus та Scyliorhinus torrei, довжина яких не переви-

щує 32 см. 

Кісткові риби. Найбільших розмірів досягає (білуга (до 9 м, 

1500 кг), рекордсменом за масою є риба-місяць (до 2300 кг, дов-

жина до 4,3 м). Одними із найменших кісткових риб є представ-

ники роду Paedocypris, які мешкають на болотах о. Суматра. Се-

редній розмір цих тварин 7,9 мм. Проте відомі ще менші статево-

зрілі особини риб. Зокрема у багатьох глибоководних видів риб, 

самці прикріплюються до самки, яка їх живить через злиття кро-

воносних систем.  При цьому більшість систем самця, окрім ста-

тевої, редукуються. У виду Photocorynus spiniceps розміри самців 

становлять лише 6,2-7,4 мм. Тоді як розміри самки досягають 46 

мм. 

Земноводні. Найбільший сучасний представник: китайська гі-

гантська саламандра (довжина до 1,8 м, маса до 65 кг). Серед без-

хвостих амфібій найбільшою є сучасна жаба-голіаф (маса до 3,8 

кг). Описана у 2007 р. індійська жаба Nyctibatrachus minimus є не 

лише найменшим представником класу, але і взагалі найменшою 

наземною хребетною твариною. Розміри статевозрілих особин 

становлять лише 10 мм.  

Плазуни. Найбільших розмірів серед Плазунів досягали деякі 

вимерлі види ряду ящеротазові динозаври. Абсолютних рекордс-

менів визначити важко, тому що найбільш крупні представники 
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на даний момент відомі за окремими фрагментами. Тому дов-

жину, наприклад Bruhathkayosaurus оцінюють в межах 28-44 м. 

Amphicoelias, описаний по єдиному хребцю, який зруйнувався не-

забаром після знаходження, можливо досягав 50 м. Серед сучас-

них плазунів найбільшої маси досягають Крокодили: гребеняс-

тий (до 1300 кг, довжина до 7 м) та нільський (до 1100 кг, до 6,5 

м). Найдовшими є змії: сітчастий пітон, який досягає довжини до 

10 м при масі до 200 кг. гігантська анаконда поступається йому в 

довжині (до 7,5 м), але важча: до 250 кг. Серед здатних до польоту 

плазунів, найбільших розмірів досягав птерозавр крейдяного пе-

ріоду Quetzalcoatlus (довжина до 15 м, розмах крил до 10 м, маса, 

розрахункова маса від 80 до 200 кг). 

Найменші розміри для плазунів відмічені у гекона сферо хара-

гуанського (Sphaerodactylus ariasae): 16-18 мм та хамелеона бру-

кезії маленької (Brookesia minima): 14-19 мм. 

Птахи.  Найменший відомий науці птах: сучасний вид колібрі-

бджілка (Mellisuga helenae), масою 1,5-2 г. Найбільший сучасний 

птах: африканський страус (Struthio camelus) (зріст до 2,7 м, маса 

до 90 кг), який не здатний до польоту. Найбільший відомий науці 

літаючий птах – вимерлий Argentavis із міоценової епохи Північ-

ної Америки (понад 80 кг). Серед сучасних літаючих птахів най-

більша маса у чорного грифа (Aegypius monachus) – до 14 кг та 

дрохви (Otis tarda) — 12-16 кг. 

Ссавці. Найменші відомі науці ссавці: карликова білозубка 

(Suncus etruscus) (довжина 3-4,5 см, маса до 1,7 г), Batodonoides 

(вимерлий еоценовий представник ряду комахоїдні) (маса бли-

зько 1,3 г) та свиноноса летюча миша (Craseonycteris 

thonglongyai) (довжина тіла 3-3,5 см, розмах крил 11-12,5 см, маса 

до 2 г). Найбільших розмірів серед сучасних наземних видів до-

сягає африканський слон (Loxodonta africana) (довжина до 7,5 м, 

маса близько 5 т, окремі представники до 12 т), а з врахуванням 

вимерлих видів, представник родини носорогові Paraceratherium 

(довжина тіла до 12 м, маса до 20 т). Мешканці водного середо-

вища можуть досягати більших розмірів, серед них рекордсме-

ном є існуючий нині синій кит (Balaenoptera musculus) (довжина 

тіла до 33 м, маса до 150 т). 
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Екологічні чинники, які зумовлюють різницю у розмірно-

вагових. При порівнянні розмірів теплокровних тварин одного 

виду або близькоспоріднених видів, в багатьох випадках помітна 

закономірність описана зоогеографічним правилом Бергмана: ро-

зміри представників різних популяцій зростають від екватора до 

полюсів (наприклад, білий ведмідь (Ursus maritimus) найбільший 

серед видів своєї родини, бурий (Ursus arctos) – помітно менший, 

гімалайський ведмідь (Ursus thibetanus) рідко досягає маси бі-

льше 100 кг). Це зумовлено тим, що у живих організмів об’єм 

(показник пропорційний масі) визначає кількість тепла, яке гене-

рує організм, а площа визначає обсяги тепла, які втрачає орга-

нізм. Згідно із законами геометрії, при збільшені розмірів 

об’єкту, його площа зростає у квадраті, а об’єм в кубі. Тобто, при 

збільшенні розмірів, показники, що визначають теплопродукцію, 

зростають в більшій міра, ніж  показники, що впливають на теп-

ловіддачу.  Тому зі зменшенням середньорічної температури в 

регіоні проживання, збільшуються розміри тварин. 

При порівнянні пропорцій окремих частин тіла представників 

близькоспоріднених видів теплокровних тварин, помітна законо-

мірність описана зоогеографічним правилом Аллена: довжина 

виступаючих частин тіла зростає від полюса до екватора (напри-

клад: лисиця песець (Alopex lagopus) має маленькі вуха, європей-

ська лисиця (Vulpes vulpes) більші, африканська лисиця-фенек  

(Vulpes zerda) ще більші). Це зумовлено тим, що виступаючі час-

тини суттєво збільшують площу тіла і, відповідно, тепловіддачу, 

але мало збільшують масу і, відповідно, теплопродукцію. Тому, 

мешканцям спекотних регіонів вигідно мати великі виступаючі 

частини тіла, а мешканцям прохолодних – маленькі. 

Правила Бергмана і Алена, хоч і мають винятки, відображають 

закономірності, що  притаманні теплокровним тваринам. Але 

вони не стосуються холоднокровних. Зокрема, найбільш крупні 

ящірки, черепахи, жаби тощо населяють тропічні регіони. Також 

ці правила не поширюються на мешканців водного середовища, 

оскільки у воді темперетурний режим має вужчий діапазон. 

Своєрідні зміни із розмірами плазунів та ссавців відбуваються 

при розселені з материка на острови або навпаки. Представники 
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крупних видів (величиною понад 1,5 м), які мешкають на остро-

вах, зазвичай менші за представників близьких видів, які мешка-

ють на материку. Це явище називають острівною карликовістю. 

Тоді як представники видів середніх та дрібних розмірів (до 1 м) 

на островах більші у порівнянні із спорідненими видами із мате-

риків, що отримало назву острівного гігантизму. 
 
 

БУДОВА ПОКРИВІВ 
 

Загальні властивості будови покривів хордових. В усіх хо-

рдових тварин покриви складаються із двох шарів: епідермісу 

(зовнішній) та коріуму (внутрішній). У безчерепних епідерміс од-

ношаровий, а у хребетних тварин епідерміс багатошаровий. Зов-

нішній шар представлений змертвілими клітинами, які викону-

ють бар'єрну функцію. Середній шар утворений багатокутними 

клітинами, простір між якими містить рідину для забезпечення 

живлення, та виведення продуктів обміну. Нижній шар сформо-

ваний циліндричними клітинами, які здатні до поділу, завдяки 

чому поповнюють клітини всіх шарів епідермісу. Коріум пред-

ставлений еластичними та колагеновими волокнами, які у біль-

шості хребетних залягають впорядкованими, паралельними ша-

рами, а у птахів та ссавців невпорядкованими. Під коріумом у 

хребетних розташований шар підшкірної жирової тканини. 

Забарвлення шкіри та її похідних у хордових, як і в більшості 

тварин, утворене клітинними включеннями: 

- Крупні зерна меланіну — зумовлюють чорні та сірі кольори; зе-

рна меланіну невеликих розмірів — блакитні і сині кольори. 

- Жирові краплі ліпохромів1 — забезпечують жовті, червоні та зе-

лені кольори. 

Комбінація меланіну і ліпохромів забезпечує різноманіття від-

тінків вище зазначених кольорів та коричневий колір. В різних 

груп хордових наявні деякі особливі механізми забарвлення пок-

ривів, про які  буде далі буде написано докладніше. 

 
1  Часто ліпохроми називають каротиноїдами, по назві найбільш 

розповсюдженого із них – каротину, який відсутній у тварин. 
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Синтез меланіну складається з послідовного ряду реакцій, і на 

завершальній стадії потребує ферменту тирозинази. У випадку ві-

дсутності (або нестачі) даного ферменту, меланін не виробляється 

(або утворюється в недостатній кількості) і організм буде мати 

ознаки повного (або часткового) альбінізму. Ця генетична вада 

проявляється не лише у відсутності пігментації шкіри і демаску-

ванні альбіносу. Клітини, що синтезують меланін – меланоцити, 

розвиваються із нервового гребня ембріону. Окрім шкіри, вони 

проникають в сітківку ока, всередину завитка внутрішнього вуха 

та інші частини тіла. Меланін відіграє важливу роль у стійкості клі-

тин до стресу, загоєнню ран. Тому альбіноси вирізняються гіршим 

зором, слухом, імунітетом тощо. З альбінізмом не слід плутати за-

кріплене природнім добором біле забарвлення тварини. В білих ве-

дмедів (Ursus maritimus), лебедів (Cygnus), полярної сови (Nyctea 

scandiaca), дельфіна білухи (Delphinapterus leucas) та інших тва-

рин в шкірі або її похідних відсутні меланоцити. Але вони наявні 

в інших частинах тіла, і організм в достатній кількості отримує ме-

ланін. Отже такі тварини не є альбіносами. 

Безчерепні. Тіло ланцетників вкрите тонкою шкірою, будова 

якої особливо не відрізняється від спільного для всіх хордових 

плану будови покривів. Зовні розташований одношаровий епіде-

рміс, під ним залягає коріум, утворений безклітинним волокнис-

тим шаром. Між цими двома шарами розміщена базальна мем-

брана. Окремі клітини епідермісу виділяють мукополісахариди, 

які формують тонку кутикулу і захищають тварину від піщинок.  

Покривники. У покривників покриви також безструктурні, 

але мають характерні ознаки ускладнення будови, не властиві ін-

шим хордовим. Коріум зростається із шарами м'язів утворюючи 

мантію – шкірно-м'язовий мішок. В епідермісі покривників ная-

вні особливі клітини, які виділяють туніцин1 і формують особли-

вий різновид покривів – туніку. За хімічними властивостями ту-

ніцин подібний до клітковини рослин. Однак, він більш стійкий 

 
1  полісахарид, хімічно наближений до клітковини рослин; 

різниться дещо меншим вмістом Карбону (44,4% проти 44,44% у 

клітковині) та більшим вмістом Гідрогену (6,27% проти 6,17% у 

клітковині).  
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до впливу сульфатної кислоти, яка в певній кількості наявна у 

внутрішніх рідинах асцидій. 

В апендикулярій туніка складається з хітину і не з'єднана з по-

кривами, а утворює навколо тіла своєрідний "будиночок". 

Безщелепові. У безщелепових, на відміну від безчерепних, 

епідерміс багатошаровий, а коріум, окрім сполучнотканинних во-

локон, містить клітини. В епідермісі наявна велика кількість од-

ноклітинних залоз. Виділення деяких із них формують тонку за-

хисну кутикулу поверх покривів. Інші синтезують слиз, що зме-

ншує тертя тіла об воду. У міксин залозисті клітини особливо ро-

звинуті і займають не менше половини товщини епідермісу. Вони 

здатні протягом лічених секунд виділити великі об'єми (до 20 л) 

волокнистого слизу, який захищає від нападників. Особливо ефе-

ктивний цей захист проти риб, оскільки при спробі проковтнути 

або вкусити міксину, слиз заповнює ротову порожнину унемож-

ливлючи проковтування  та огортає зябровий апарат, що може 

призвести до загибелі хижака. 

На відміну від інших хребетних, у безщелепових пігментні 

включення залягають глибше: між коріумом та підшкірною кліт-

ковиною. Ймовірно ця відмінність немає пристосувального зна-

чення і зумовлена тим, що еволюційна гілка круглоротих відокре-

милась раніше, ніж у хребетних з'явилась пігментація. 

Сучасні безщелепові (міноги та міксини) в шкірі не мають ске-

летних утворів. Проте в минулому, із середини ордовицького до 

середини девонського періоду (~470-385 млн. років тому), існу-

вали сотні видів безщелепових, захищених різноманітними шкі-

рними щитками та пластинками. 

Хрящові і кісткові риби. Епідерміс риб містить велику кіль-

кість залоз, більшість із яких одноклітинна. Шкірні залози мо-

жуть виділяти слиз (захищає від механічних пошкоджень, мікро-

організмів та зменшує тертя об воду) або отруту. У деяких риб 

(морські дракончики (Trachinus), бородавчатки (Synanceia), мор-

ські окуні (Sebastes)) отруйні залози є багатоклітинними, хоч і не 

мають справжніх вивідних протоків. 

Пігментні включення, що зумовлюють забарвлення риб знахо-

дяться в особливих рухливих, складно розгалужених пігментних 

клітин коріуму.  В деяких риб (наприклад, камбал (родина 
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Pleuronectidae), скорпен (Scorpaena) та ін.) добре розвинута здат-

ність до переміщення пігментних зерен по відгалуженнях клітин. 

Завдяки цьому вони здатні відносно швидко змінювати забарв-

лення. Такі пігментні клітини називають хроматофорами. 

Сріблястий відблиск тілу риб надають заповнені кристалами 

гуаніну клітини іридіоцити, які також розміщені в коріумі. Зазви-

чай вони розміщені по боках та з нижньої сторони тіла. В такому 

випадку хижакам, які перебувають в нижніх шарах води важче 

помітити потенційну жертву, оскільки її вилиск зливається із від-

блиском води. Ймовірно, блискучі боки допомагають зграйним 

рибам триматись разом. 

У багатьох глибоководних риб та деяких мешканців верхніх 

шарів води шкірні залози видозмінюються в органи світіння – фо-

тофори. Вони складаються з центральної маси клітин, які генеру-

ють світло (самостійно або за рахунок симбіотичних бактерій). 

Бічні стінки фотофорів багаті світловідбиваючими включеннями. 

Частина видів здатна регулювати інтенсивність світіння. 

У більшості хрящових та кісткових риб в шкірі наявна луска. 

Окрім захисної функції вона покращує гідродинамічні властиво-

сті риб. Зустрічний потік води під час плавання риби утворює 

турбулентні завихрення, що ускладнюють рух. Численні невеликі 

тверді виступи на тілі риби розбивають два потужних потоки на 

безліч дрібних, цим самим зменшуючи турбулентність. У бага-

тьох окунеподібних, деяких кефалеподібних для полегшення 

швидкого плавання, зовнішній край лусок пилкоподібний. Неве-

ликі зубчики підсилюють ефект розділення водних потоків. У по-

вільноплаваючих видів луска може бути повністю редукована 

(більшість видів ряду вугреподібні (Anguilliformes), родини со-

мові (Siluridae), минь (Lota lota) та ін.). 

В різних груп сучасних риб в лусці виявлено чотири типи тка-

нин: 

- дентин – міцна тканина утворена мінералізованими колаге-

новими волокнами. За хімічним складом дентин нагадує кісткову 

тканину, але відрізняться від неї пластинчастою закладкою речо-

вини; 

- ганоїн – кристалізований безволокнистий дентин; 
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- космін – комплексна тканина  із дентину та емалеподібної 

речовини; пронизана слизовими каналами із отворами ззовні; 

- кісткова речовина. 

На основі цього виділяють луски чотирьох типів: 

- Плакоїдна луска – конічний утвір, що складається із коронки 

(утворена дентином) та основи (утворена кістковою тканиною). 

Властива акулам та скатам. 

- Ганоїдна луска – багатошаровий утвір, ззовні вкритий шаром 

ганоїну, середній шар (наявний не в усіх) утворений дентином, 

внутрішній – кістковою тканиною. Властива ганоїдним рибам 

(родина багатоперові (Polypteridae), ряд панцирникоподібні 

(Lepisosteiformes). 

- Космоїдна луска – багатошаровий утвір, ззовні вкритий кос-

міном, в центральній частині губчастою кістковою тканиною, в 

основі пластинчастою кістковою тканиною. Властива деяким ло-

патеперим рибам (латимерії (Latimeria), рогозуб (Neoceratodus 

forsteri)).  

- Кісткова луска – тонкі пластинки кісткової тканини. Влас-

тива більшості кісткових риб та деяким лопатеперим (протоптери 

(Protopterus), лепідосирен (Lepidosiren paradoxa)). 

Земноводні. З переходом до життя в наземному середовищі 

епідерміс зроговів, що зробило неможливим секрецію різномані-

тних речовин на поверхню шкіри шляхом виштовхування клі-

тини. Тому шкірні залози земноводних та інших наземних хребе-

тних багатоклітинні, занурені у коріум і потребують вивідних 

протоків. Лише в деяких представників ряду хвостаті в шкірі на-

явні одноклітинні залози. 

У земноводних шкірних залоз багато, що пов'язано із екологі-

чними та фізіологічними особливостями цих тварин. Їх шкіра по-

винна бути постійно зволоженою, щоб забезпечувати шкірне ди-

хання (див. Дихальна система). Виділення із чисельних залоз обе-

рігають її від висихання. Але волога шкіра могла б бути чудовим 

середовищем для розвитку бактерій. Тому в цих тварин також на-

явні залози, виділення яких має бактерицидну дію. Слиз багатьох 

амфібій містить отруйні для інших тварин речовини. Їх виділя-

ють спеціальні залози розташовані на потиличній частині голови 
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(наприклад, паротиди у видів родини ропухові (Bufonidae) або са-

ламандр (Salamandra)) або розміщені по всій шкірі. Існує припу-

щення, що деякі види отримують токсичні речовини із їжею, а не 

синтезують їх самостійно. Зокрема одна з найбільш отруйних 

тварин на планеті – невелика тропічна жабка листолаз жахливий 

(Phyllobates terribilis) при утримані в неволі поступово втрачає 

токсичні властивості. 

В коріумі земноводних, як і в риб наявні іридіоцити. Але вони 

віддзеркалюють не весь спектр, а лише хвилі певної довжини (зе-

лені, блакитні, червоні або жовті), що зумовлює забарвлення тва-

рини. Пігментні клітини залягають вище іридіоцитів і виконують 

роль своєрідних світлофільтрів. В залежності від їх концентрації 

віддзеркалена світлова хвиля набуває певних відтінків. 

В камбоджійської деревної жаби Chiromantis samkosensis 

шкіра прозора, але в крові і кістках міситься підвищений вміст 

білівердину1, завдяки чому тварина має зелений колір. 

В сучасних земноводних окостеніння в коріумі відомі лише в 

деяких  видів. Зокрема в нечисельного ряду черв'яги, шкірні око-

стеніння, які мають форму кілець, поділяють тіло на сегменти та, 

ймовірно, є пристосуванням до риючого способу життя. В двох 

видів ряду безхвості (Ceratophrys та Brachycephalus) зі спинного 

боку є окостеніння в шкірі, що формують захисний щит. 

Плазуни. В еволюції плазунів адаптації до зменшення втрат 

води виражені більшою мірою ніж в інших хребетних. Одним із 

найважливіших таких пристосувань був розвиток гідроізоляцій-

них покривів. Шкірних залоз у цих тварин порівняно небагато, 

або взагалі немає. У деяких плазунів у період розмноження фун-

кціонують спеціальні залози: стегнові (родина справжні ящірки 

(Lacertidae) та ін.) або міжщелепові та клоакальні (крокодили). У 

багатьох черепах є залози на різних частинах тіла. 

Попри те що в деяких плазунів наявний газообмін через пове-

рхню шкіри, в усіх представників класу верхній шар епідермісу 

частково або повністю зроговілий, і утворює лусковий покрив. 

 
1  білівердин – проміжний продукт розпаду гемоглобіну. Зокрема 

зеленуватий відтінок гематом зумовлений тимчасовим накопиченням 

білівердину. 
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Луска плазунів утворена лише епідермісом і легко відновлюється 

під час линяння або у випадку пошкодження. Тому, її не можна 

ототожнювати з лускою риб, яка утворена переважно похідними 

коріуму.  

В деяких плазунів шкіра не лише запобігає випаровуванню 

води, але і сприяє її введенню в організм. Зокрема в австралійсь-

кої ящірки молох (Moloch horridus) в покривах розвинута мережа 

із мікрокапілярів. Тварині достатньо доторкнутись до вологого 

піску кінцівкою, і вода буде переміщуватись поверхнею шкіри до 

країв ротового отвору під дією капілярних сил.  

В коріумі багатьох плазунів наявні шкірні окостеніння двох 

типів: 

- Гастралії – палочковидні кістки, розташовані з черевного 

боку, які захищають нижню частину тіла від пошкоджень. Влас-

тиві крокодилам, гатеріям (Sphenodon) та багатьом вимерлим ви-

дам;  

- Остеодерми – кісткові пластинки різноманітної форми, що 

мають захисну функцію. Найкраще виражені у черепах, в яких 

остеодерми зливаючись із ребрами, хребцями та кістками поясів 

кінцівок утворюють панцир. Також наявні у крокодилів, деяких 

ящірок (деякі види родин сцинкові (Scincidae), поясохвості 

(Cordylidae), веретільницеві (Anguidae), отрутозубі 

(Helodermatidae)) та багатьох вимерлих груп. 

Птахи. Покриви птахів на перший погляд помітно різняться 

від таких у плазунів. Але при більш детальному ознайомленні по-

мітно чимало спільних ознак, які вказують на єдність похо-

дження. В представників обох класів шкіра бідна на залози. У 

птахів наявна лише одна куприкова залоза, секретом якої вони 

змащують пір'я для підвищення гідрофобних властивостей. Тому 

куприкова залоза добре розвинута у водоплавних і коловодних 

птахів. Зокрема, з-поміж денних хижих птахів куприкова залоза 

найкраще розвинута у скопи (Pandion haliaetus), яка живиться ри-

бою.  

Проте є винятки. Наприклад у пеліканоподібних 

(Pelecaniformes), попри те що їх життя тісно пов'язане з водою, 

куприкова залоза розвинута відносно слабо. Це, можна пояснити 
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тим фактом, що дана група давно від'єдналась від головного ево-

люційного стовбуру птахів, і зберегла деякі архаїчні ознаки. По 

цій же причині куприкова залоза відсутня в безкілевих птахів, 

еволюційна гілка яких від'єдналась від решти птахів ще раніше, 

ніж пеліканоподібних. Серед кілегрудих птахів куприкова залоза 

найгірше розвинута в птахів, середовище яких не пов'язане із 

близькістю водойм. Зокрема у фазана-аргуса (Argus giganteus), 

деяких дрохв (Otis), деяких Голубоподібних (фруктових горлиць 

(Ptilinopus),  зелених голубів (Treron), вінценосних голубів 

(Goura) та ін.), Папугоподібних (токодзьобих папуг (Brotogeris), 

червоногузих папуг (Pionus), амазонів (Amazona) та ін.), дрімлюг-

білоногів (Podargus) куприкова залоза закладається в ембріоге-

незі, але в дорослих особин зникає.  

Крім того, секрет куприкової залоз містить провітамін ергас-

терол, який під дію сонячних променів перетворюється у вітамін 

D і поглинається птахами при чищенні пір'я.  

Виділення куприкової залози можуть мати сильний неприєм-

ний запах, який відлякує нападників. Це притаманно гоацину 

(Opisthocomus hoazin), деяким птахам ряду сиворакшеподібні 

(рибалочка блакитний (Alcedo atthis), бджолоїдка (Merops 

apiaster)), одуду (Upupa epops) та іншим. 

У птахів, як і в плазунів, наявні луски, утворенні зроговінням 

епідермісу. Але луски розташовані не по всьому тілу, а наявні 

лише на дзьобі (злиті в єдиний роговий чохол – рамфотеку) та на 

ногах. В ороговіннях шкіри птахів окрім α-кератину, який наяв-

ний у всіх хребетних, присутній -кератин який притаманний 

лише плазунам і птахам. 

Характерною ознакою птахів є наявність пір'євого покриву. 

Схожі на пера (або і справжні пера) виявлено в різноманітних ви-

мерлих груп хребетних, філогенетичних до птахів: динозаврів 

(наприклад у Caudipterix, Microraptor, Epidendrosaurus, Sino-

sauropteryx, Beipiaosaurus, Psittacosaurus та ін., які представля-

ють різні еволюційні лінії) та енанциорнісів (Enantiornithes). 

Типова пір'їна складається з видовженого стержня та тонких 

відростків від нього – бородочок. В більшості представників від 

очину відходять борідки першого та другого порядків, які зчіп-

люються між собою гачками, утворюючи суцільне опахало. 
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У сучасних птахів відомі такі типи пер: 

- Контурні пера – мають добре розвинуті всі структури пера: 

стержень та бородки двох порядків, зчеплені гачками. Розташу-

вання контурних пер визначає форму пір'євого покриву. Виділя-

ють такі типи контурних пер як: криючі шиї, криючі грудей, кри-

ючі надхвісття тощо. Ділянки шкіри, де наявні прикріплення ко-

нтурних пер називають птериліями. Ділянки шкіри без контурних 

пер – аптеріями. Розташування аптерій і птерилій специфічне для 

кожного роду птахів. 

- Пухові пера характеризуються частковою (напівпухові пера) 

або повною (справжні пухові пера) редукцією гачечків, завдяки 

чому борідки не зчеплені. Стержень сильно вкорочений. У спра-

вжніх пухових пер від стержня залишається лише очин – невели-

кий стовпчик, занурений у шкіру. Пухові пера забезпечують теп-

лоізоляцію. Вони розташовані або рівномірно по тілу (гусеподі-

бні, пеліканоподібні та ін.) або лише по аптеріях (чаплі, совопо-

дібні, більшість горобцеподібних). 

- Нитковидні пера мають тонкий короткий стовбур та пензлик 

із редукованих борідок на кінці. Завдяки чутливим нервовим во-

локнам біля їх основи, нитковидними перами птах відчуває на-

прямок струменів повітря. 

- Щетинковидні пера характеризуються повною редукцією бо-

рідок і ззовні схожі на невеликий жорсткий волосок. Вони лока-

лізовані поблизу кутків рота комахоїдних птахів і збільшують 

площу ловчої поверхні дзьоба. Особливо вони розвинуті у птахів, 

які ловлять комах у польоті (дрімлюги, ластівки, серпокрильці та 

ін.). 

- Пудретки – невеликі крихкі пера, які птах ламає дзьобом і 

пересипає пір'євий покрив для підвищення гідрофобних власти-

востей. Розвиваються на спині деяких коловодних птахів (чаплі). 

Окрім пігментних включень меланінів та ліпохромів, які при-

таманні всім групам хордових, оперення птахів має ще одну вла-

стивість, яка  впливає на забарвлення. В багатьох видів клітини 

пер вкриті оболонками, що віддзеркалюють певну частину світ-

лових хвиль. Внаслідок цього виникає забарвлення з характерним 
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"металевим" відблиском (наприклад по всьому тілу колібріподі-

бних, на шиї і крилах качок, на шиї голубів (Columba), деяких ви-

дів родини воронові (Corvidae) та багатьох інших). 

Основні функції пір'євого покриву: 

- Забезпечення польоту. При польоті контурні пера виконують 

декілька важливих функцій. По-перше, вони надають обтічності 

тілу птаха, зменшуючи тертя об повітря. По друге, пера крила фо-

рмують несучу поверхню. При цьому вони діють не подібно до 

крил дельтаплана, а більш схожі на оснащені мотором крила лі-

така. Подібний ефект досягається завдяки тому, що частина кон-

турних пер крила, які називають маховими перами, набула аси-

метричності опахал: зовнішнє опахало стало значно меншим за 

внутрішнє. Коли птах махає крильми, завдяки несиметричності 

опахал, повітря, що проходить крізь них завихрюється. Це ство-

рює потік повітря, який надає руху тварині. 

Невеликі махові пера, що кріпляться до другого пальця утво-

рюють крилечко, яке необхідне для покращення маневрування 

польотом і тому добре розвинуте у лісових видів і майже редуко-

ване у мешканців відкритих просторів. Хвіст птаха утворюють 

великі контурні пера, які називають стерновими. Вони викону-

ють функцію керування польотом та гальмування. Пір'євий пок-

рив з'явився до появи здатних до польоту птахів. Отже початкові 

функції пір'я не були пов'язані із польотом. 

Інші функції оперення: 

- Теплоізоляція. Пір'я утримує шар повітря навколо тіла птаха, 

суттєво зменшуючи тепловтрати. Найбільш вагому роль викону-

ють пухові і напівпухові пера, а також очин контурних пер із пу-

ховими борідками. В осілих птахів контурне оперення взимку має 

більше пухових борідок, ніж влітку. В куроподібних на стрижні 

деяких контурних пер розвиваються невеликий бічний стержень 

із борідками. Це також посилює теплоізоляційні властивості. 

- Гідроізоляція. Вся сукупність контурних пер разом форму-

ють щільну поверхню, яка суттєво піднята над поверхнею шкіри. 

Вода легко скочується по оперенню, не намочивши не лише 

шкіру, але і пухових пер. Для підсилення гідроізоляційних влас-

тивостей, оперення змащується жировими виділеннями куприко-

вої залози. В гусеподібних новонароджені пташенята плавають з 
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першого дня, але ще не мають контурних пер. Змащення жиром 

пухових пер не має сенсу, оскільки вони не утворюють щільної 

поверхні. В такому випадку гідрофобні властивості оперення до-

сягаються за рахунок електростатичного поля навколо пір'їн, 

утворених завдяки тертю пташеняти об оперення матері. 

- Маскування. В багатьох видів птахів, забарвлення оперення 

повністю визначається потребою маскуватись на певному фоні. 

Особливо це помітно в птахів лісів, степів та мешканців чагарни-

кової рослинності. Наприклад, жайворонка польового (Alauda 

arvensis) майже неможливо побачити серед невисоких трав, на-

віть якщо помітили місце де він приземлився; один із найбільших 

сучасних літаючих птахів – дрохва (Otis tarda) малопомітна в 

степу; в забарвленні бугаїв (рід Botaurus), особливо американсь-

кого бугая (B. lentiginosus) помітна вдала імітація під забарвлення 

очерету із розсіяними сонячними проблисками. Навіть, яскраві 

тропічні птахи малопомітні на фоні буйства кольорів лісу. У пта-

хів водних просторів елементи маскувального забарвлення також 

присутні, але менш виражені, оскільки для них цей фактор не має 

такого вагомого значення.  

- Шлюбне вбрання. В значної частини птахів забарвлення в 

представників різної статі в шлюбний сезон суттєво різниться. За-

звичай це види, які кожного року змінюють шлюбного партнера. 

Як, наприклад, хатній горобець (Passer domesticus) у якого самці 

чітко відрізняються від самок. Тоді як у горобця польового 

(Passer montanus), що утворює пари більше ніж на один шлюбний 

сезон, різниця між статтями не помітна. У більшості видів, для 

яких притаманний статевий диморфізм у забарвлені, самки збері-

гають маскувальне забарвлення протягом всього року, оскільки 

їх участь у висиджуванні кладки більша.  А самці перед розмно-

женням набувають яскравого забарвлення з метою привабити 

шлюбного партнера.  В плавунчиків коротконосих (Phalaropus) 

кладку висиджують самці, тому їх забарвлення маскувальне, а в 

самок помітне шлюбне забарвлення. Птахам, для яких одним із 

основних органів чуття є зір, притаманно велике різноманіття 

шлюбного вбрання, що вражає яскравістю барв. Достовірно не ві-

домо, навіщо використовувати такі виразні кольори, очевидно де-

маскуючі птаха. За однією з гіпотез, якщо самець зумів вижити 
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за такого забарвлення, це свідчить про його спритність, що при-

ваблює самку. За іншою гіпотезою, якщо самець приваблює 

самку своїм оперенням, ймовірно, його сини також будуть при-

вабливі іншим самкам, що забезпечує високу ймовірність пере-

дачі генів наступним поколінням. Обидві гіпотези ґрунтуються 

на мислених процесах, властивих людині. Цілком можливо, що 

птахи при виборі шлюбного партнера керуються невідомою нам 

"логікою". 

- Створення звуків. В деяких видів махові (голубоподібні) або 

стернові пера (бекас (Gallinago gallinago)) в польоті видають 

звуки, що мають комунікативне значення. 

В Новій Гвінеї мешкає декілька видів роду дроздовидні мухо-

ловки (Pitohui) та ендемічний вид синьошапковий іфрит (Ifrita 

kowaldi) (всі належать до ряду горобцеподібні), в шкірі та оперені 

яких наявні отруйні речовини. Імовірно, токсини потрапили в 

тіло птаха із спожитими комахами. 

 

Ссавці. Характерною рисою покривів ссавців є волосяний по-

крив. Серед сучасних видів притаманний виключно ссавцям, 

проте серед вимерлих груп відомий у звірозубих ящерів (предки 

ссавців) та в роду птерозаврів Sordes. 

Волосся – тришарові видовжені нерозгалужені похідні шкіри. 

Зовнішній шар – кутикула, представлений черепицеподібними 

лусочками кератину. Середній шар – кортекс, утворений видов-

женими клітинами, які надають міцності волосу. Внутрішній шар 

– мозковий, складається із м'яких кератинових клітин і повітря-

них порожнин. Частину волосу, що розташована за межами 

шкіри називають стрижень, занурену у шкіру – волосяною сум-

кою. Остання оточена волосяним фолікулом, який визначає фо-

рму волосу: якщо фолікул круглий – волос буде прямий, оваль-

ний – хвилястим, бобовидний – кучерявим. 

Волосся буває декількох типів: 

- Остьове волосся, або ость, має довгий, товстий стрижень із 

добре розвинутим кортексом і кутикулою. Утворює верхній ярус 

волосяного покриву, який захищає від зовнішніх подразників. 
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- Пухове волосся має короткий стрижень і частково або повні-

стю редукований кортекс. Утворює нижній ярус волосяного пок-

риву, що виконує термоізоляційну функцію. 

- Вібриси – довге жорстке волосся, до волосяної сумки якого 

підходять численні чутливі нерви. Виконує функцію тактильного 

рецептора. Добре розвинуте у нічних та сутінкових ссавців на го-

лові (хижі), лапах (більшість сумчастих), хвості (кріт (Talpa)) або 

череві (білка (Sciurus)). 

- Голки – видозміна волосся із добре розвинутим кортексом, 

що вростає подовжніми перетинками у серцевину волоса. Вико-

нують захисну функцію у видів родин єхиднові (Tachyglossidae), 

їжакові (Erinaceidae) та дикобразові (Hystricidae ). За особливос-

тями будови щетина свиней (родина Suidae) є перехідним типом 

від остьового волосся до голок. 

У деяких видів наявне подовжене волосся зі специфічними 

функціями: обмахування тіла ("пензлик" на кінці хвоста), захист 

(грива), тощо. Ріг носорогих (родина Rhinocerotidae) утворений 

завдяки зростанню великої кількості волосин. 

У більшості ссавців волосся утворює ворс – певне направлене 

спрямування стержнів. Найбільш розповсюджений тип ворсу: зі 

спини до черева під певним кутом до задньої частини тіла. У лі-

нивців (підряд Folivora) ворс направлений із черева до спини. У 

деяких видів, що мешкають під землею ворс відсутній (родина 

кротові (Talpidae), сліпаки (Ellobius)). Волосяний покрив може 

редукуватись у зв'язку з пристосуванням до водного (ктоподібні), 

напівводного (родина бегемотові (Hippopotamidae)) або підзем-

ного (голий землекоп (Heterocephalus glaber)) способу життя. Та-

кож редукція  волосяного покриву характерна деяким мешканцям 

екваторіальних широт (слони (ряд хоботні), родина носорогові та 

ін.) у яких, в зв'язку з великими розмірами, теплопродукція пере-

важає над тепловіддачею. Повна редукція волосяного покриву 

відмічена лише у двох видів китоподібних: білухи 

(Delphinapterus leucas) та нарвала (Monodon monoceros). 

Кінцеві фаланги пальців більшості ссавців мають рогові при-

датки у вигляді кігтів, або їх модифікацій: нігтів та копит. Вони 
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складаються зі зроговілої кігтьової пластинки, що вкриває час-

тину пальця та менш зроговілої підошовної пластинки, яка утво-

рює перехід від епідермісу до кігтьової пластинки (рис. 1). 

У приматів та на внутрішньому пальці видів ряду дамани кігті 

видозмінені в нігті. При цьому кігтьова пластинка зплощена і та-

ким чином, перетворена у нігтьову пластинку, а підошовна плас-

тинка сильно редукована, що збільшує тактильну чутливість по-

душечок пальців. 

Копита притаманні представникам сучасних рядів: парноко-

питні, непарнокопитні,  хоботні та деяким вимерлим південноа-

мериканським ссавцям. В даному випадку кігтьова пластинка ро-

зростається у напівциліндричну стінку, що прикриває палець спе-

реду і з боків. Розростання підошовної пластинки прикриває ос-

нову копита. Задня стінка прикрита стрілкою – зроговілою поду-

шечкою пальця. 

 

 

Рис. 1. Схема будови кігтя. 

1 – кігтьова пластинка; 

2 – підошовна пластинка; 

3 – подушечка пальця. 

У ссавців ряду парнокопитні є особливий тип ороговіння 

шкіри – роги. Вони бувають двох типів: справжні і несправжні. 

Справжні роги (властиві порожнисторогим: бикам, баранам, ан-

тилопам та ін.) складаються з двох компонентів: кісткового стри-

жня та зовнішнього рогового чохла. Стрижень розвивається як 

окостеніння в коріумі (остеодерма), яке рано приростає до лоб-

них кісткок. Справжні роги нерозгалужені, постійно ростуть та 

ніколи не скидаються (окрім антилопи-вилорога (Antilocapra 

americana), роги якої розгалужуються та щорічно скидаються). 

Справжні роги властиві і самцям, і самкам. 

Несправжні роги (властиві родині оленеві (Cervidae)) завжди 

розгалужені і розвиваються кожного року перед сезоном розмно-

ження, після чого скидаються. В молодому стані (так звані панти) 
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вони вкриті шкірою з волоссям, проте згодом окостенівають. Не-

справжні роги в основі мають невелику сплощену остеодерму, 

але, на відміну від справжніх рогів, вона щороку руйнується 

остеокластами1. Внаслідок цього роги відпадають. Залишається 

лише своєрідний кістковий зачаток, вкритий хрящовим чохли-

ком, який обростає шкірою. Наступного сезону розмноження цей 

зачаток почне формувати новий ріг. Несправжні роги властиві 

лише самцям і лише у північного оленя (Rangifer tarandus) наявні 

у представників обох статей. При цьому в самців роги розвива-

ються раніше, але відпадають до кінця грудня. У самок вони роз-

виваються пізніше і  відпадають лише в лютому. Це допомагає 

самкам відстоювати своє положення в нелегких умовах північних 

зим. У вимерлого оленя Synthetoceras окрім пари несправжніх ро-

гів на носових кістках розвивався непарний роздвоєний на кінці 

ріг, подібний до справжніх. 

Особливої будови роги у видів родини жирафові (Giraffidae) – 

це кісткові вирости черепа, вкриті шерстю та волоссям, які при-

таманні обом статтям. Такі роги повільно ростуть протягом 

всього життя тварини, але залишаються короткими. 

Рогові вирости лобних кісток черепа були властиві представ-

никам вимерлого роду гризунів рогаті гофери (Ceratogaulus).  

Зроговілі утвори на піднебінні деяких водних ссавців форму-

ють валики (у ряду сирени для перетирання рослинної їжі), або 

піднебінні пластинки – китовий вус (властивий підряду беззубі 

кити (Mysticeti)). 

Отруйні виділення наявні у невеликої кількості ссавців. У ка-

чкодзьобів (Ornithorhynchus anatinus) на задніх лапах розташо-

вані особливі вирости – шпори. У самок вони редукуються у віці 

близько одного року, а у самців виростають до 1,5 см. Шпори 

з'єднані протокою із стегновою залозою, яка виділяє отруйний се-

крет. Подібні шпори є у єхидни (Tachyglossus aculeatus), але ная-

вність отруйного секрету у цих тварин не доведена. У гризуна хо-

м'як косматий (Lophiomys imhausi) нещодавно виявлено залози, 

які виділяють пахучий токсичний секрет. В хутрі тварини також 

 
1  остеокласти – клітини, що відповідають за видалення клітин 

кісткової тканини у Хребетних. 
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наявна отрута, токсичності якої достатня для загибелі хижака се-

редніх розмірів. Тварина отримує токсини з кори дерева 

Acokanthera shimperi, яку пережовує, а потім отруйною слиною 

змащує хутро. Для кращого всмоктування отрути, волосини ма-

ють велику кількість отворів, нагадуючи ажурну решітку. Товсті 

лорі (рід Nycticebus) єдині примати, в яких відомі отруйні залози. 

Вони розташовані на передніх кінцівках, їх виділення тварина ро-

змазує по хутру, а також утримує в роті, що робить їх укус досить 

болючим. 

Ссавці є нащадками еволюційної лінії, яка досить давно від'є-

дналась від предків сучасних плазунів та близьких до них птахів. 

Очевидно дві гілки амніот розійшлись ще на рівні амфібій, вна-

слідок чого покриви ссавців більше схожі на такі у земноводних, 

ніж у плазунів. У ссавців різноманіття шкірних залоз значно вище 

ніж в інших амніот: 

- Потові залози – мають вигляд тонких трубочок, кінець яких за-

кручений у клубочок. Основною функцією потових залоз є випа-

ровування поту для виділення надлишкового тепла. Добре розви-

нуті у представників рядів примати, парнокопитні та пепарноко-

питні. У хижих, гризунів та зайцеподібних їх значно менше. У 

видів рядів китоподібні, ящери та родини трипалі лінивці 

(Bradypodidae) потові залози відсутні. 

- Молочні залози. Особливості розвитку цього типу залоз вказує, 

що вони є специфічною видозміною потових. Їх головним приз-

наченням є виділення молока для вигодовування нащадків.  У бі-

льшості ссавців, окрім однопрохідних, протоки молочних залоз 

збираються утворюючи соски. Вони можуть бути розташовані 

або вздовж черева (більшість представників класу), в паховій об-

ласті (непарнокопитні, жуйні і мозоленогі парнокопитні (підряди 

Ruminantia та Tylopoda)) та в області грудей (ряди примати, си-

рени, хоботні та рукокрилі). Кількість сосків корелює від числа 

дитинчат. Найбільше сосків – 12 пар у видів родини тенрекові 

(Tenrecidae) та  опосумові (Didelphidae). В першозвірів соски від-

сутні, натомість протоки молочних залоз формують молочні 

поля. Їх виділення краплями накопичуються на поверхні волося-

ного покриву, звідки злизуються дитинчатами. Молочні залози 
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можуть виконувати інші, допоміжні функції. Наприклад у прима-

тів соски молочних залоз створюють ілюзію "другої морди", зна-

чно ширшої за голову. В моменти агресії самці (інколи самки) пі-

днімаються на задні кінцівки і вип'ячують груди, намагаючись за-

лякати нападника. 

- Сальні залози – гроноподібні залози, які наявні майже на всій по-

верхні шкіри. Зазвичай їх протоки відкриваються у волосяну 

сумку. Виділяють жироподібний секрет, який змащує волосяний 

покрив, збільшуючи його гідрофобність та еластичність. Також 

секрет сальних залоз має бактерицидну дію. В більшості ссавців 

(окрім першозвірів та водних форм) на краях повік відкриваються 

протоки видозмінених сальних залоз – мейбомієвих залоз, виді-

лення яких змащує повіки. Секрет мейбомієвих залоз за хімічним 

складом суттєво різниться від шкірного сала.  

- Пахучі залози. Можуть бути видозміною потових, сальних або 

утворенні зростанням потових і сальних залоз. Виділяють стій-

кий пахучий секрет, що виконує комунікативну функцію (мітить 

територію, сигналізує про готовність до розмноження, дозволяє 

ідентифікувати кожну особину в популяції тощо), відлякує напа-

дників (родина скунсові (Mephitidae), родина віверрові 

(Viverridae)) або мають  неприємний смак (родина землерийкові 

(Soricidae), родина кротові (Talpidae), тхори (Mustela)та ін.). В ба-

гатьох видів пахучі залози розташовані поблизу анального 

отвору. Проте можуть мати й іншу локалізацію: в різних частинах 

голови (на кінці морди, за вухами, на щоках, перед очима тощо), 

між пальцями, під пахвами, на спині тощо.  

В деяких ссавців наявний лусковий покрив. Найкраще він ро-

звинутий у видів ряду ящери та родини броненосцеві 

(Dasypodidae). В багатьох видів ряду гризуни, а також сумчастих 

звірів луски наявні на хвості. 
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ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА 
Опорно-рухова система складається з двох компонентів: паси-

вного (опорна система), який надає опори тілу та активного (ру-

хова система), що забезпечує переміщення або утримання тіла в 

просторі. Активний компонент у хордових, як і в більшості бага-

токлітинних тварин, представлений м'язами. Пасивний компо-

нент представлений внутрішнім скелетом, що не притаманно бі-

льшості тварин.  

Тварини набули здатності утворювати тверді скелетні утвори 

на межі палеозою-протерою, близько 550 млн. років тому. Біль-

шість безхребетних еволюціонували з утворенням зовнішнього 

скелету: панцирів, мушель тощо. Оскільки такий скелет забезпе-

чує високий захист, протягом першої половини палеозойської 

ери (від 542 до ~400 млн. років тому) безхребетні займали панівне 

місце в екосистемах планети. Хордові утворили внутрішній ске-

лет, який у ранніх представників обмежувався сполучнотканин-

ним тяжем – хордою. Вона розвивається з ентодермального заро-

дкового листка, і являє собою пружний стрижень, утворений си-

льно вакуолізованими клітинами, що оточені сполучнотканин-

ною оболонкою. Такий скелет хоч і не забезпечував захисту, але 

не обмежував рухливості тварини. Проте, головною еволюцій-

ною перевагою внутрішнього скелету був необмежений ріст. Ре-

кордні розміри безхребетних тварин рідко перевищують 2 м. Бі-

льших розмірів досягають хіба що деякі головоногі молюски та 

черви, у яких скелет редукований. Тоді як, внутрішній скелет не 

обмежує ріст тварин. Тому, ще в першій половині палеозойської 

ери, близько 450 млн. років тому, хордові починають успішно 

конкурувати з найрозвинутішими представниками типів безхре-

бетних тварин, а з девонського періоду (~420-360 млн. років 

тому) займають вершини трофічних мереж в наземних та водних 

екосистемах. 

До рухової системи Хордових належать м'язи двох типів: 

- Соматичні м'язи розвиваються з мезодермальної частини заро-

дка, яку називають міотом. Ці м'язи завжди поперечно-посмуго-

вані. Інервуються черевними корінцями спинномозкових нервів 

та руховими черепно-мозковими нервами. Початково це м'язи ту-

луба, хоча деякі соматичні м'язи проникають в головний відділ 
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(рухові м'язи очей). У безчерепних та безщелепових соматичні 

м'язи представлені рядом сегментів – міомерами, розділеними 

сполучнотканинними плівками – міосептами.  Якщо дивитись на 

тварину збоку, то кожний міомер нагадує літеру "V", покладену 

на бік. При цьому у безчерепних міомери правої та лівої частин 

тіла зміщені один відносно іншого наполовину. У риб міомери 

поділяються поперечною перетинкою на дорзальну та вентра-

льну частину і, таким чином, мають вигляд покладеної на бік 

"W". В плавці заходять відгалуження міомерів, утворюючи м'язи 

плавців. В чотириногих відбувається зростання окремих груп мі-

омерів, завдяки чому сегментарна структура майже зникає, збері-

гаючись лише в окремих ділянках (прямі м'язи живота, м'язи 

спини). Проте, окрім зростання міомерів, в процесі еволюції хор-

дових відбувався протилежний процес – із розвитком певних ор-

ганів в багатьох випадках збільшувалась кількість м'язів, які за-

безпечують їх рух. Особливо це помітно на прикладі ссавців, у 

яких загальне число м'язів становить щонайменше декілька со-

тень, а в окремих випадках навіть декількох тисяч (зокрема в хо-

боті слонів розташовано до 5000 м'язів). 

- Вісцеральні м'язи розвиваються з бічної пластинки ембріона та 

частини мезодермального листка, яку називають дерматом. Пер-

винно це гладенькі м'язи, проте деякі стали поперечно-посмуго-

ваними вторинно. До вісцеральних м'язів належать м'язи кишеч-

ника, глотки, гортані, під'язикового апарату, жувальні м'язи, під-

шкірні м'язи та трапецієвидний м'яз передньої кінцівки. 

Безчерепні. Найбільшим утвором скелетної системи ланцет-

ника є хорда1. Вона являє собою тяж, що складається із поперечних 

м'язових волокон, оточених спільною сполучнотканинною оболон-

кою. Хорда починається в передньому кінці тіла, а закінчується в 

задній частині хвостового плавця, розділяючи його на дорзальну та 

вентральну лопаті. Сполучнотканинна оболонка хорди з дорзаль-

ного боку дещо виростає, утворюючи своєрідні бортики по всій до-

вжині. Це спинна борозна, в якій розміщується нервова трубка.  

 
1  Синоніми: спинна струна або нотохорд. Останній термін вживається, 

як правило, в англомовній літературі. 
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Окрім хорди в ланцетника наявні й інші скелетні елементи. Зок-

рема, передротова лійка підтримується кільцем із хрящеподібної тка-

нини. Від нього в кожне передротове щупальце відходить відповід-

ний хрящовий відросток. В спинному та анальномуплавцях ная-

вні ряди коротких сполучнотканинних стовпчиків, кожний з 

яких поміщений в лімфатичний синус. В спинному плавці ці 

стовпчики утворюють один ряд, а в анальному два. 

М'язова система представлена в основному міомерами, про 

будову яких в загальних рисах згадувалось вище.  

Покривники. Опорно-рухова система цих тварин має дуже 

просту будову. В асцидій та сальп хорда наявна лише на личин-

ковій стадії. В дорослих особин форма тіла підтримується виклю-

чно завдяки жорсткості туніки. М'язова система представлена де-

кількома шарами м'язів (зазвичай 2-3) та кільцевими м'язами на-

вколо ротового і клоакального сифонів. 

Припускають, що клас апендикулярій від'єднався від основ-

ного еволюційного стовбуру покривників, шляхом неотенізації. 

Тобто це група тварин, які набули здатності розмноження на ли-

чинковій стадії. Тому в апендикулярій протягом всього життя 

зберігається хорда. Вона утворена 20 крупними клітинами. Рухи 

тварини здійснюються завдяки скороченню двох м'язових стрі-

чок, розташованими по боках хорди.   В кожній стрічці приблизно 

десяток клітин. Загалом для апендикулярій притаманна стала кі-

лькість клітин в певних органах. Серед тварин ця цікава особли-

вість відмічена лише в коловерток, круглих червів та апендику-

лярій. 

Хребетні. У більшості представників підтипу хребетні в ході 

індивідуального розвитку хорда заміщується хребетним стовпом, 

що складається з окремих хребців; останні утворюються у сполу-

чнотканинної оболонці хорди. Хребці, як і всі кістки, розвива-

ються із мезодермального зародкового листка, а не ентодермаль-

ного, як хорда. Отже, хорда і хребет виконують однакову функ-

цію осьового скелету, але є окремими органами. Попри те що в 

переважної більшості хордових функція хорди повністю замі-

щена хребтом, цей орган наявний в ембріогенезі усіх представни-

ків типу, оскільки клітини хорди індукують розвиток хребта. 
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Характерною ознакою підтипу хребетні є високий ступінь ро-

звитку скелетних утворів. Скелет хребетних поділяється на три 

відділи: скелет голови, осьовий скелет, скелет плавців або кінці-

вок. 

Скелет голови. В головному відділі хребетних наявні дві 

групи скелетних утворів, які мають різне походження: 

- Мозковий череп (нейрокраніум), основною функцією якого є за-

хист головного мозку. 

- Вісцеральний череп (спланхнокраніум), який початково розвину-

вся як скелет зябрового апарату, а згодом видозмінився у щелепи 

та інші органи. 

Основа мозкового черепу розвивається із трабекул – хрящових 

утворів, що закладаються по боках хорди і розростаються, огор-

таючи мозок збоків і знизу. До них приростають хрящові капсули 

органів слуху та нюху. 

В більшості хребетних (окрім безщелепових та хрящових риб) 

в мозковому черепі формуються окостеніння. Вони з'являються 

або внаслідок перетворення хрящової частини черепа або з окос-

тенінь шкіри. Череп складається із великої кількості кісток, оскі-

льки за умови суцільного окостеніння був би неможливий ріст 

черепа. Кількість та ступінь розвитку кісток мозкового черепа у 

різних груп різниться, проте певні риси подібності та гомологічні 

елементи можна відмітити в усіх представників. Мозковий череп 

утворений такими складовими: 

- Дах черепної коробки сформований трьома парами кісток: носо-

вими, які розташовані спереду, лобними кістками та потилич-

ними кістками. 

- Потиличний відділ утворений чотирма потиличними кістками, 

які в наземних хребетних зливаються в одну потиличну кістку. 

Потиличний відділ не лише прикриває мозок ззаду, але і забезпе-

чує рухоме з'єднання черепа із хребтом. 

- Дно черепа в усіх представників утворене парасфеноїдом та ле-

мішем (обидві кістки можуть бути парними або злитими в одну 

непарну кістку) та деякими іншими кістками. У чотириногих ве-

лику площу дна черепа займають парні піднебінні кістки, у пла-

зунів також розвинуті парні криловидні кістки. 
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- Бічні стінки черепа складаються з великої кількості кісток, кіль-

кість та положення яких у різних груп відрізняється (клиновидні, 

вушні, виличні, скроневі кістки та ін.) 

Вісцеральний череп у початковому варіанті утворений 11 па-

рами зябрових дуг, кожна з яких складається з двох верхніх хря-

щових елементів та двох нижніх хрящових елементів. Зяброві 

дуги правої і лівої сторони сполучаються між собою непарним 

хрящем – копулою. 1-а та 2-а пари зябрових дуг у більшості ще-

лепоротих повністю редукувались, і на сьогодні наявні лише у 

вигляді губних хрящів  акул. Верхні та нижні елементи 3-ї та 4-ї 

зябрових дуг набули здатності згинатись одна відносно іншої, да-

вши початок щелеповому апарату. Верхні елементи 3-ї зябрової 

дуги утворили скелет верхньої щелепи: піднебінно-квадратний 

хрящ (рис.2.1) (зберіглися лише у хордових риб). Нижні елементи 

утворили скелет нижньої щелепи – меккелів хрящ (рис.2.2). Ко-

пула 3-ї зябрової дуги редукується. Верхні елементи 4-ї зябрової 

дуги утворили гіомандибуляр (підвісок), а нижні – гіоїд, який ра-

зом із копулою утворює скелет під'язикового апарату. 10-а та 11-

а зяброві дуги серед сучасних видів наявні лише в деяких релік-

тових видів акул (шестизяброві, семизяброві). У більшості риб 

зберігаються з 5-ї по 9-у зяброві дуги. У наземних хребетних вони 

значною мірою редукуються, і лише деякі нижні елементи 5-ї та 

6-ї дуг приймають участь у формуванні  під'язикового апарату, а 

верхні елементи 5-ї дуги зливаються із гіомандибуляром. 

Розрізняють три типи кріплення щелепового апарату до ней-

рокраніуму: 

1. Гіостилія (рис.2.А) – піднебінно-квадратний хрящ кріпиться до 

гіомандибуляру, який кріпиться до слухової області нейрокрані-

уму. Окрім того, піднебіно-квадратний хрящ переднім кінцем, за 

допомогою еластичної зв'язки кріпиться до нюхової області ней-

рокраніуму. Такий тип кріплення забезпечує високу рухливість 

щелепового апарату. Верхня і нижня щелепи можуть рухатись у 

двох площинах. Гіостилія притаманна більшості хрящових та кі-

сткових риб. 

2. Амфістилія (рис. 2.Б.) – піднебінно-квадратний хрящ кріпиться 

до гіомандибуляру, який кріпиться до слухової області нейрокра-

ніуму. Окрім того, піднебінно-квадратний хрящ переднім кінцем, 
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за допомогою спеціального виросту кріпиться до нюхової області 

нейрокраніуму. При такому з'єднанні рухливість щелеп менша, 

але міцність кріплення більша. Амфістилія властива деяким релі-

ктовим видам акул, амієподібним та панцирникоподібним. 

3. Аутостилія (рис.2.В) – піднебінно-квадратний хрящ приростає до 

нейрокраніуму. Таке з'єднання найменш рухливе, але найбільш 

міцне. Властиве химерам, дводишним рибам та всім чотирино-

гим. У наземних тварин гіомандибуляр, разом із верхніми елеме-

нтами 5-ї зябрової дуги утворює слухову кісточку, яку в земново-

дних, плазунів та птахів називають слуховим стовпчиком, а в  

ссавців стременцем. 

 

Рис. 2. Співвідношення та перетворення елементів вісцераль-

ного черепа у порівнянні із вихідним типом (зверху). Римськими 

цифрами позначено номера зябрових дуг. А – гіостилічне кріп-

лення щелепового апарату; Б – амфістилічне кріплення щелепо-

вого апарату; В – аутостилічне кріплення щелепового апарату. 1- 

піднебінно-квадратний хрящ; 2 – меккелів хрящ; 3 – гіомандибу-

ляр; 4 – гіоїд. 

 

У кісткових риб поверх піднебінно-квадратного та меккеле-

вого хрящів розвиваються додаткові парні кістки: міжщелепові 
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та верхньощелепові кістки, які утворюють верхню щелепу та зу-

бні кістки і деякі інші, які формують нижню щелепу. В чотири-

ногих хребетних роль цих кісток в утворенні верхньої щелепи 

зростає, а роль піднебінно-квадратного і меккелевого хрящів зме-

ншуються. У ссавців вони взагалі виходять із складу черепа і ра-

зом із гіомандибуляром перетворюються на слухові кісточки: пі-

днебінно-квадратний хрящ на коваделко, а меккелів хрящ на мо-

лоточок. 

Верхня щелепа в чотириногих може приєднуватись до слухо-

вої області нейрокраніуму або рухомо (так звана стрептостилічна 

будова черепа) або нерухомо (монемостилічна будова). Стрепто-

стилічна будова має переваги в тому випадку, якщо щелепи в зна-

чній мірі виконують роль манпуляційного органу (як у більшості 

птахів), або для заковтування крупних об'єктів (як у змій). Моне-

мостилічний череп вирізняється більшою міцністю. 

Для полегшення скелету голови в більшості амніот з'явля-

ються заглиблення в черепі – скроневі ями. Для збереження міц-

ності, через скроневу яму проходять кісткові містки: виличні 

дуги. На основі цього черепи амніот поділяють на два типи: 

1. Стегальний череп – скроневі ями та, відповідно, виличні дуги ві-

дсутні (рис. 3.А). Черепи такого типу також називають анапсид-

ними. Даний тип черепу вважають предковим для амніот. Серед 

сучасних видів властивий черепахам, також притаманний вимер-

лим котилозаврам; 

2. Зигальний череп – наявні скроневі ями та виличні дуги. Прита-

манний переважній більшості амніот. Відомо декілька комбіна-

цій місця розташування скроневої ями та набору кісток, що фор-

мують виличну дугу. На основі цього розрізняють наступні типи 

зигальних черепів: 

 Диапсидний (рис. 3.Б) – скронева яма досить велика. Її верхній 

край сформований тім'яною кісткою, а нижній край лускатою, 

квадратно-виличною та виличною кістками. У вихідному типі 

скронева яма розділена виличною дугою, утвореною лускатою та 

заорбітальною кістками. Ще одна, нижня, вилична дуга утворена 

лускатою, квадратно-виличною та виличною кістками. У деяких 
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видів може редукуватись верхня або нижня вилична дуга. Диап-

сидний череп властивий переважній більшості плазунів та  всім 

птахам. 

 Парапсидний (рис.3.Г) – скронева яма розташована високо. Її вер-

хній край сформований тім'яною  кісткою, а нижній, по якому 

проходить вилична дуга, задньолобною та надскроневою (або лу-

скатою, яка зрослась із надскроневою). Притаманний вимерлій 

групі іхтіозаврів.  

 Евриапсидний (рис. 3.В) – в загальних рисах  нагадує череп пара-

псидного типу, але скронева яма розташована дещо нижче. Її ни-

жній край сформований безпосередньо лускатою кісткою та за-

орбітнальною. Заорбітальні та надскроневі кістки в тварин з ев-

риапсидним черепом хоч і зростаються із задньолобними та лус-

катими, але ступінь опущення скроневої ями вказує, що вони фо-

рмують лише передній та задній край скроневої ями, але не ниж-

ній. Притаманний вимерлій плазунам: плезіозаврам та іншим си-

наптозаврам.  

 Синапсидний (рис. 3.Д) – скронева яма розташована дуже низько. 

Луската кістка бере участь у формуванні як верхнього, так і ниж-

нього її краю. Окрім неї верхній край скроневої ями утворений 

заорбітальною кісткою (зрощеною із задньолобною), а нижній 

виличною. Квадратно-вилична кістка не бере участі у форму-

ванні скроневої ями. Вилична дуга проходить через виличну та 

лускату кістку. Такий тип черепа притаманний звірозубим яще-

рам, та їх нащадкам – ссавцям. 
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Рис. 3. Різновиди типів черепів Амніот, за положенням скро-

невих ям та виличних дуг . А – анапсидний тип; Б – диапсидний 

тип; В – евриапсидний тип; Г – парапсидний тип; Д – синапсид-

ний тип (А – стегальний череп; Б – Д – зигальні черепи): 

1 – лобна кістка; 2 – тім'яна кістка; 3 – задньолобна кістка; 4 – 

заорбітальна кістка; 5 – луската кістка; 6 – вилична кістка; 7 – 

квадратно-вилична кістка; о.я. – орбітальна ямка; с.я. – скронева 

яма.  

 

Даній класифікації черепів в ХХ столітті приділяли велику 

увагу, оскільки вважали, що черепи одного типу властиві виклю-

чно спорідненим групам амніот. Проте можливо поява подібних 

типів черепів у різних груп амніот є прикладом паралелізму, а не 

свідченням спорідненості. 

Осьовий скелет створює центральну внутрішню опору, до 

якого кріпляться інші відділи скелету. У хребетних осьовий ске-

лет більш складний і функціональний завдяки розвитку хребців і 

редукції хорди. Спосіб розвитку і будова хребців у різних груп 

різниться. В деяких міног довкола хорди виникають невеликі 

хрящові дужки. У щелепоротих навколо хорди розвивається хря-

щове тіло хребця, яке у представників більшості класів згодом 

окостеніває. Хорда  як основний орган осьового скелету зберіга-

ється лише у химер, осетроподібних, дводишних та кистиперих 

риб і тіло хребця у зазначених тварин не утворюється. У більшо-

сті кісткових та хрящових риб хорда зберігається лише між ті-

лами хребців. У наземних хребетних хорда зберігається всере-

дині тіла хребця.  

За особливостями будови тіла хребця розрізняють наступні 

типи: 

- Амфіцельні хребці – тіло хребця увігнуте з переднього та зад-

нього кінців. Властиве хрящовим та кістковим рибам, деяким 

хвостатим амфібіям, деяким плазунам (гатерія, гекони), багатьом 

вимерлим таксонам: іхтіозаври, звірозубі ящери, іхтіорніси (клас 

птахи) та ін. У птахів в дорослому стані переважна більшість хре-

бців зливаються між собою, проте закладаються в ембріогенезі як 

амфіцельного типу. Такі хребці забезпечують  вигинання хребта 

з однаковою амплітудою.   
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- Опістоцельні хребці – тіло хребця має заглибину спереду та ви-

ступ позаду. Властивий багатьом хвостатим амфібіям. Серед риб 

опістоцельні хребці притаманні лише в одному роду – панцирним 

щукам. 

- Процельні хребці – тіло має виступ спереду та заглибину позаду. 

Властивий більшості безхвостих амфібій, більшості сучасних та 

багатьом вимерлим (динозаври, птерозаври та інші) плазунам. 

Опістоцельні та процельні хребці збільшують гнучкість хре-

бта і дозволяють вигинати його з різною амплітудою. 

- Гетероцельні хребці – зверху та знизу тіло спереду має заглибини 

та виступи позаду. По боках тіло хребця спереду має виступи, а 

позаду заглибини. Хребці такого типу наявні у шийному відділі 

птахів надаючи йому максимальної гнучкості (можливість пово-

роту голови перевищує 180º, а у совоподібних та папугоподібних 

досягає 270º) 

- Платицельні хребці – сплощені з переднього та заднього кінців, 

властиві ссавцям. Гнучкість хребта при цьому відносно незначна, 

що вигідно для більшості ссавців, оскільки при швидкому бігу 

хребет мало вигинається в боки. 

Хребет поділений на декілька відділів, межа між якими зумо-

влена відмінностями в будові хребців: шийний, грудний, попере-

ковий, крижовий та хвостовий. У риб наявні лише два відділи: 

тулубовий та хвостовий, для хребців яких важко встановити го-

мологію із хребцями наземних хребетних. 

Осьовий скелет у більшості водних хребетних заходить у хво-

стовий плавець. Розрізняють такі типи хвостових плавців (рис. 4): 

протоцеркальний (властивий безщелеповим та личинкам всіх 

риб); гетероцеркальний (властивий хрящовим рибам та осетропо-

дібним); гомоцеркальний (властивий переважній більшості кіст-

кових риб); дифіцеркальний (властивий дводишним рибам). Всі 

сучасні риби в процесі філогенезу мали предків із гетероцеркаль-

ним хвостовим плавцем. В подальшому цю функцію виконує пла-

вальний міхур. 
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Рис. 4. Різновиди хвостових плавців Риб. І - протоцеркальний; 

ІІ – гетероцеркальний; ІІІ – гомоцеркальний; ІV – дифіцеркаль-

ний (від протоцеркального вирізняється редукцією хорди та роз-

витком плавцевих променів). 

 

Також, до осьового скелету належать ребра – парні видовжені 

кістки, що сполучаються із хребцями грудного (тулубового) від-

ділів і формують грудну клітку.  За положенням по відношенню 

до міосепт ембріону або дорослої особини розрізняють нижні ре-

бра (у більшості кісткових риб та акул, безногих амфібій, трито-

нів, амніот) та верхні ребра (багатопероподібні, хвостаті та безх-

вості амфібії). У більшості кісткових риб наявні одночасно і вер-

хні і нижні ребра (Рис. 5). Першочергова функція ребер — кріп-

лення мускулатури, що оточує порожнину тіла. Тому, можна при-

пускати, що наявність верхніх або нижніх ребер зумовлене роз-

міщенням м'язів, проте чіткі закономірності в їх розподілі на сьо-

годні не описані. 

 
Рис. 5. Схема закладки верхніх та нижніх ребер.  Поперечний 

переріз ембріону . 

1 – верхнє ребро; 

2 – нижнє ребро; 

3 – порожнина тіла; 

4 – міосепта; 
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5 – міомер. 

 

В деяких тварин (предкові форми Амфібій, Динозаври (пере-

важно Ящеротазові (включно із археоптериксом), гатерія, Кроко-

дили), ймовірно незалежними шляхами, розвинулись гастралії – 

шкірні окостеніння, які в ембріогенезі переміщаються в глибину 

тіла. Їх часто називають шкірними ребрами, але за особливостями 

закладки гастралії не мають нічого спільного із ребрами. 

Скелет плавців та кінцівок представлений великою кількі-

стю хрящів та/або кісток, які формують внутрішню опору плавців 

або кінцівок. На ранніх етапах еволюції скелетні утвори цього 

типу були представлені рядами видовжених хрящових плавцевих 

променів, занурених в товщу м'язів. Скелет парних плавців у риб 

представлений трьома великими елементами: базаліями, оточе-

ними м'язами, та численними тонкими радіаліями, які заходять в 

лопать плавця. Така будова серед сучасних видів добре предста-

влена у хрящових риб. У костистих редукуються базалії, а в дво-

дишних радіалії відходять від єдиного почленованого повздовж-

нього елементу. До парних плавців кріпляться додаткові скелетні 

елементи (початково хрящові, але можуть окостенівати), утворю-

ючи пояси плавців: лопатка і коракоїд до грудних плавців та ба-

зальна пластинка до черевних. Окрім того, у кісткових риб роз-

виваються шкірні окостеніння: ключиця та клейтрум, які прикрі-

плюють пояс грудних плавців до черепа та зябрового апарату. У 

кистиперих риб скелет грудних плавців розчленовується на сис-

тему кісточок, утворюючи прообраз передньої кінцівки, але без 

виокремлених пальців. 

Передні та задні кінцівки наземних хребетних еволюціону-

вали з парних плавців кистеперих риб: грудних та черевних. Фо-

рмування передніх та задніх кінцівок відбувалось неодночасно: 

спершу грудні плавці еволюціонували в передню кінцівку, на 

більш пізніх етапах еволюційної лінії кистепері риби→ земново-

дні, з черевних плавців сформувались задні кінцівки. Та загаль-

ний план будови обох пар кінцівок подібний (рис. 6).  
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Рис. 6. Схема будови кінцівки наземних Хребетних. 

Підписи для передньої кінцівки: І – плечова кістка; ІІ – лік-

тьова кістка; ІІІ – променева кістка; IV – кістки зап'ястку; V – кі-

стки п'ястку; VI – кістки фаланг пальців. I – плечовий відділ; 

II+III – передплечовий відділ; IV+V+VI – кисть. 

Підписи для задньої кінцівки: І – стегнова кістка; ІІ – велика 

гомілкова кістка; ІІІ – мала гомілкова кістка; IV – кістки перед-

плесна; V – кістки плесна; VI – кістки фаланг пальців. I – стегно-

вий відділ; II+III – гомілковий відділ; IV+V+VI – стопа. 

 

Перший, проксимальний відділ, який в передній кінцівці нази-

вають плечем, а в задній стегном, має одну видовжену кістку. В 

передній кінцівці це плечова кістка, а в задній — стегнова. На-

ступний відділ: передпліччя (передня кінцівка) або гомілка (за-

дня кінцівка) представлений двома видовженими кістками, які 

більш менш паралельні одна одній. Наявність двох кісток дозво-

ляє обертати цей відділ відносно осі кінцівки. Останній відділ: 

кисть (передня кінцівка) або стопа (задня кінцівка) утворений ве-

ликою кількістю дрібних кісточок. В кисті вирізняють зап'ясток, 

який контактує із кістками передпліччя, та п'ясток, розташований 
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далі. Завершують кисть пальці, всередині яких розташовано декі-

лька коротких кісток – фаланг. Аналогічно в задній кінцівці вирі-

зняють плесно (найближча до гомілки частина), передплесно та 

фаланги пальців. 

Суглоб, який забезпечує рухливість кисті або стопи може роз-

ташовуватись або  між передпліччям (гомілкою) та зап'ястком 

(передплесном) або між кістками зап'ястку і п'ястку (передплесна 

і плесна). Перший тип з'єднання у передній кінцівці називають 

метакарпальним суглобом та метатарзальним суглобом у задній 

кінцівці. Він притаманний земноводним та ссавцям. Другий тип 

у передній кінцівці називають інтеркарпальним та інтертарзаль-

ним у задній. Він властивий плазунам. У птахів в передній кінці-

вці суглоб метакарпальний. Але в задній кінцівці кістки перед-

плесна приростають до великої гомілкової кістки, отже суглоб є 

інтертарзальним. 

Початкова кількість пальців у наземних хребетних – 7. Проте 

така кінцівка була менш функціональною і відносно швидко 

утворились види із п'ятипалою кінцівкою. 

Скелет поясу передніх кінцівок у вихідному варіанті предста-

влений парними кістками: 

- Лопатки – розташовані поверх ребер зі спинного боку грудної 

клітки. Є верхньою опорою для кінцівки. Наявні у всіх чотирино-

гих. 

- Коракоїди – нижньою частиною опираються на грудину, а верхня 

частина є опорою для передньої кінцівки. У ссавців редуковані, у 

зв'язку із поворотом кінцівок в парасагітальну площину1, що не-

обхідно для швидкого бігу на чотирьох кінцівках. 

- Ключиці – запобігають зближенню правої і лівої кінцівки. У пта-

хів для більш ефективного забезпечення цієї функції ключиці 

зростаються в одну непарну кістку – вилочку. Вилочка також 

була наявна у деяких динозаврів. У тварин, яких передні кінцівки 

не зазнають значного тиску з боків, ключиці частково або повні-

стю редуковані (хвостаті амфібії, та багато ссавців (копитні, хижі 

та інші)). 

 
1 площина паралельна уявній спинно-черевній площині.  
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Пояс задніх кінцівок представлений трьома парними кістками: 

лобковою (в багатьох амфібій лобковим хрящем), сідничною та 

клубовою. У більшості плазунів та у всіх птахів і ссавців всі три 

пари кісток зростаються в парну безіменну кістку.  

Пояс задніх кінцівок частково або повністю приростає до хре-

бта. Більшість тварин використовують задні кінцівки для відшто-

вхування від поверхні. При цьому імпульс, який наданий кінців-

кою по осьовому скелету передається всьому тілу. Приземлятись 

на задні кінцівки не вигідно – удар від зіткнення з поверхнею та-

кож буде передано осьовому скелету і може спричинити ушко-

дження спинного мозку. Тому при швидкому бігу чимало тварин 

переходить на галоп — задніми ногами лише відштовхуються, а 

приземляються на передні кінцівки, пояс яких підвішений в то-

вщі м'язів і не утворює тісного контакту із хребтом. У тварин, які 

швидко пересуваються на задніх кінцівках (деякі динозаври, 

птахи, тушканчики, кенгуру тощо) стегно і гомілка  подовжені, 

щоб зменшити силу удару. Окрім того в таких тварин плесно та-

кож видовжене. Така кінцівка із трьох довгих відділів більш ефе-

ктивно зменшує силу зіткнення, ніж традиційна із двох довгих 

відділів.  

Нижче наведено коротку характеристику опорно-рухової сис-

теми різних класів хребетних тварин. 

Круглороті. Скелет цих тварин відносно простий, із незнач-

ною кількістю хрящів та без окостенінь. Скелет голови склада-

ється із мозкової коробки, хрящів ротової лійки та хрящів зябро-

вого апарату. Функцію осьового скелету виконує хорда, поверх 

якої знаходяться невеликі хребцеві дуги (без утворення тіл хреб-

ців). Всі плавці підтримуються видовженими тонкими хрящо-

вими нитками, які кріпляться до осьового скелету.  

Хрящові риби. Скелет цих тварин утворений виключно хря-

щовою тканиною, без кісткової, проте є досить міцним. Скелет 

голови представлений черепною коробкою, щелеповим апаратом 

та зябровим апаратом. Хорда оточена численними хребцями. 

Скелет плавців відповідає описаному вище загальному плану бу-

дови. 

Кісткові риби. У Кісткових риб череп суттєво ускладнюється 

появою великої кількості кісток. Бічні стінки нейрокраніума 
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утворені кістками хондрального походження: п'ятьма парними 

вушними кістками, двома-трьома парами клиновидних, трьома 

парами етмоідних кісток. Задня стінка утворена основною поти-

личною, верхньою потиличною та парою бічних потиличних кіс-

ток, які є хондрального походження. Верх мозкового черепа ут-

ворюють парні кістки дермального походження: носові, лобні та 

тім'яні кістки. Дно черепа утворюють кістки дермального похо-

дження: пара лемішів та один парасфеноїд. 

Осьовий скелет в більшості видів представлений хребцями, 

від яких в тулубовому відділі відходять ребра. Хорда помітна в 

усіх представників, а в деяких навіть залишається основним ор-

ганом осьового скелету. 

Будова скелету плавців відповідає загальному плану описа-

ному вище. У більшості кісткових риб, на відміну від хрящових 

риб, є кістковими. 

М'язова система риб та круглоротих відносно проста, оскільки 

для пересування в товщі води забезпечується досить одноманіт-

ними рухами. Тому основна частина м'язів представлена міоме-

рами, які мало відрізняються один від одного, в риб наявні коро-

ткі м'язи кінцівок. 

Земноводні. У земноводних розвиваються додаткові дерма-

льні парні кістки нейрокраніума, відсутні у кісткових риб: вили-

чні, лускаті, передорбітальні, заорбітальні та інші. Проте в сучас-

них представників класу кількість кісток нейрокраніума відносно 

невелика, оскільки значна кількість елементів представлена хря-

щами, а деякі кістки зливаються між собою (наприклад лобно-ті-

м'яний синостоз, єдина потилична кістка, тощо). 

У земноводних, на відміну від риб, пояс передніх кінцівок не 

кріпиться до нейрокраніуму. Завдяки цьому стала можлива поява 

шийного відділу хребта, який у сучасних видів представлений од-

ним хребцем.  

У безхвостих амфібій осьовий скелет дещо відрізняється від 

інших хребетних. Ребра сильно вкорочені або відсутні. Це спри-

чинене особливостями локомоції цих тварин – стрибками із не-

значним підняттям корпусу над поверхнею. При такому пересу-

ванні ребра легко зламати об нерівності поверхні. В даному ви-
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падку для захисту грудної клітки слугують розширення лімфати-

чних лакун під шкірою, які амортизують удари. Інша відмінність 

– в онтогенезі, при редукції хвоста, хвостові хребці зростаються 

між собою в єдину кістку – уростиль. 

Мускулатура земноводних в певній мірі зберігає міомерну бу-

дову притаманну безчерепним, круглоротим та рибам (особливо 

це помітно на прикладі хвостатих земноводних). Водночас, з'яв-

ляються певні ускладнення в будові м'язової системи. На відміну 

від рибоподібних істот, які під час плавання вигинають тіло з од-

наковою амплітудою, чотириногі хребетні для пересування пот-

ребують значно складніших рухів. Це зумовлює появу муску-

латури кінцівок та поясів кінцівок. 

Плазуни. В порівнянні зі скелетом земноводних, череп плазу-

нів відрізняється більшою кількістю кісток. Завдяки розвитку 

скроневих ям череп легший, а завдяки виличним дугам не втрачає 

міцності. 

В сучасних плазунів 7-10 шийних хребців.  Завдяки цьому збі-

льшується рухливість шиї. Характерною ознакою амніот є особ-

ливості будови атланта (першого шийного хребця) та епістрофея 

(другого шийного хребця). В процесі ембріогенезу на атланті фо-

рмується виріст, який називають осьовий зуб. Зуб з часом приро-

стає до епістрофея та від'єднується від атланта. Таким чином по 

завершенню ембріогенезу в представників амніот епістрофей має 

виріст, який розвинувся із тіла атланта. Остаточно сформований 

осьовий зуб проходить крізь тіло атланта, не сполучаючись із 

ним, а рухомо з'єднуючись із потиличною кісткою черепа. Це за-

безпечує високу рухливість черепа навколо осі хребта. В свою 

чергу атлант має суглобову поверхню, яка рухомо з'єднується із 

потиличним виростком черепа забезпечуючи рухливість голови 

у вертикальній площині. 

В шийному відділі більшості плазунів наявні ребра, проте 

вони сильно вкорочені. В грудиному відділі хребта плазунів від 

16 до 25 хребців. В ньому ребра потовщені та добре розвинуті. 

Дистальні кінці більшості грудних ребер сполучаються із груди-

ною утворюючи грудну клітку. Ребра плазунів складаються з 

двох частин, рухомо з'єднаних між собою суглобом. Частина, яка 
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прикріплюється до хребця, окостеніває. Кінець, що з'єднується із 

грудниною, залишається хрящовим. 

Груднина являє собою сегментовану кісткову пластинку. У бі-

льшості видів вентральніше груднини наявна кістка дермального 

походження – надгруднинник. До хребців поперекового відділу 

плазунів також кріпляться ребра, але вони значно менші ніж в 

грудному відділі, і захищають внутрішні органи лише зі спинної 

сторони тіла. В крижовому відділі плазунів два хребці. Кількість 

хребців у хвостовому відділі у різних видів може бути від 15 до 

40. Кількість хвостових хребців може різнитись  на індивідуаль-

ному рівні. У деяких ящірок (зокрема варанів) їх більше 60. В ба-

гатьох ящірок (родини справжні ящірки (Lacertidae), геконові 

(Gekkonidae), агамові (Agamidae), ігуанові (Iguanidae), варанові 

(Varanidae), сцинкові (Scincidae), хамелеонові (Chamaeleonidae) 

та ін.) частина хвостових хребців мають посередині тіла хребця 

хрящову перетинку. При захоплені тварини за хвоста в даному 

місці, внаслідок різнонаправленого скорочення м'язів правої та 

лівої частини хвоста, відбувається розрив по даній перетинці. В 

подальшому хвіст регенерує, проте нервові клітини в даному від-

ділі не відновлються. Тому наступна автотомія можлива лише в 

більш проксимальних хребцях і не можлива в хребцях, розташо-

ваних дистальніше попереднього розриву. 

Осьовий скелет черепах, у зв'язку із розвитком панцира, сут-

тєво відрізняється від інших плазунів. Панцир складається із двох 

частин: карапаксу (верхня частина) та пластрону (нижня час-

тина). З'єднання карапаксу і пластрону в деяких видів рухоме, в 

інших ці два елементи міцно зростаються. Кожна зі складових па-

нцира утворена шкірними шкірними окостеніннями (остеодер-

мами) та роговими лусками над ними. Межі остеодерм та лусок 

не співпадають. Перші та останні остеодерми карапаксу не спо-

лучаються з хребтом, але центральний ряд кісток міцно злитий із 

остистими відростками та верхніми дугами хребців тулубового 

відділу. По боках розташовані широкі парні реберні пластинки 

більшість із яких (окрім останньої) зростається із ребрами. Обля-

мовує карапакс ряд бічних пластинок. Пластрон складається з ме-

ншої кількості елементів ніж карапакс, при цьому більшість із 
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них парні. В утворені передніх остеодерм пластрону беруть уч-

асть ключиці, які відповідно, відсутні безпосередньо в плечовому 

поясі черепах як окремі кістки.  

Будова кінцівок та поясів у плазунів відповідає загальній схемі 

описаній вище. В порівнянні з тазом земноводних, у плазунів він 

суттєво полегшений за рахунок наявності отворів у кістках. У 

змій кінцівки та їх пояси редуковані, хоча у деяких представників 

помітні рештки задніх кінцівок. 

В безногих ящірок родини веретільницеві (Anguidae) її ступінь 

в різних видів різниться: починаючи від редукції окремих пальців 

до повної редукції передніх кінцівок та майже повної редукції за-

дніх кінцівок. Серед представників фауни України  такими є жо-

втопузик (Pseudopus apodus) та веретільниця ламка (Anguis 

fragilis). 

М'язова система плазунів є більш складною, в порівнянні із зе-

мноводними. Найбільше помітна різниця в розвитку міжребер-

них м'язів, що пов'язано з появою грудного дихання. В усіх ам-

ніот метамерія м’язів, яка виникла у ранніх хордових, зберіга-

ється лише в м'язах спини і, частково, живота. Шия плазунів, до-

вша ніж у земноводних, складається із більшої кількості м'язів і є 

більш рухливою. Також збільшується число м'язів кінцівок, що 

робить їх більш функціональними. 

Птахи. Еволюція опорної системи Птахів була направлена в 

бік зменшення маси скелету з одночасним збільшенням міцності. 

Полегшення досягається в першу чергу пневматизацією кісток – 

наявністю порожнин, які суттєво зменшують масу скелета.  Оскі-

льки пневматизувати можна лише трубчасті кістки, полегшення 

черепа досягнуто шляхом потоншення кісток. У зв'язку із цим у 

дорослих птахів зникають міжкісткові шви у мозковому черепі, 

оскільки для з'єднання за допомогою шва, кістки повинні мати 

більшу товщину. У більшості видів кістки зростаються протягом 

першого року життя і це унеможливлює подальший ріст черепа, 

а разом із ним всього тіла. Швидкі темпи формування скелету – 

характерна ознака птахів, яка відрізняє їх від інших хребетних. 

Якщо у решти хребетних скелет формується протягом не менш 

ніж ¼ життя, або взагалі росте протягом всього життя, то птахи 
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досягають розмірів дорослої особини протягом декількох міся-

ців. У безкілевих птахів скелет розвивається довше, протягом 1,5-

2 років, проте і такі темпи є досить швидкими. В результаті ске-

лет птахів вражає своєю легкістю. Наприклад у фрегата (Fregata) 

при розмаху крил близько 2 м, маса скелету менша маси оперення 

і становить лише 110 г. 

Міцність скелету досягається декількома пристосуваннями. 

По-перше, кісткова тканина птахів більш компактна. По-друге, 

згідно з фізичними законами, труба (тобто видовжений утвір із 

порожниною всередині) більш стійка до перелому ніж циліндр  

того ж діаметру та з тієї ж речовини, оскільки до площини пере-

лому зовнішньої поверхні, додаються площини перелому внутрі-

шньої поверхні. По-третє, для скелету птахів притаманні чис-

ленні зростання кісток, що зменшують його рухливість та збіль-

шують міцність. Велика рухливість (навіть більша ніж у решти 

хребетних) зберігається лише у шийному відділі за рахунок осо-

бливого типу будови хребців (гетероцельного типу) та складній 

мускулатурі. Наступні відділи осьового скелету в тій чи іншій 

мірі зростаються. Грудні хребці у багатьох видів зливаються в 

єдину спинну кістку. Поперекові, крижові, а також останні грудні 

та перші хвостові хребці зливаються з кістками тазу утворюючи 

єдину велику непарну кістку – складний криж. Декілька хвосто-

вих хребців залишаються вільними, а решта зростається у хвос-

тову кістку, так званий пігостиль. 

Грудина велика, посередині неї розвиваються виріст – кіль, до 

якого кріпляться грудні м'язи. Це найбільші м'язи птаха, їх маса 

може становити до 20-25% від загальної маси тіла тварини. Кіль 

наявний в усіх, окрім безкілевих птахів. Навіть у нелітаючих пін-

гвінів, кіль добре розвинутий, оскільки грудні м'язи забезпечують 

плавання. Виняток становить гоацин. Значну частину тулуба цих 

птахів займає воло (див. Травна система). Для грудних м'язів за-

лишається небагато місця тому кіль цих птахів сильно редукова-

ний. При цьому гоацини зберігають здатність до польоту, хоч і 

значно гірше ніж більшість птахів. 

В передній кінцівці кістки зап'ястку і п'ястку зливаються в 

єдину кістку – пряжку. Число пальців зменшено до трьох, зали-

шаються лише 2-й, 3-й та 4-й пальці. Фаланги оточені спільною 
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шкірною оболонкою, без розділення кисті на чіткі пальці. Лише 

у пташенят гоацинів та турако на кисті наявний чітко відокрем-

лений палець, який допомагає їм лазити по деревах. Коли птах 

дорослішає і набуває здатності літати, палець редукується. 

Задня кінцівка птахів, як було зазначено вище, окрім стегна та 

гомілки притаманних іншим хребетним має місце треьтій важіль 

– цівка.. Кістки передплесна і більшість кісток плесна зливаються 

в єдину довгу кістку – тарзометатарзус. Решта кісток передплесна 

зливається із великою гомілковою кісткою, таку кістку назива-

ють тібіотарзус (“тібіа” - гомілка; “тарзус” - плесно). Кінцівка із 

трьох видовжених елементів сприяє зменшенню ударів, які вини-

кають при стрибанні або приземленні. 

У більшості птахів на задній кінцівці чотири пальці (редуко-

вано 5-й палець). У деяких видів із різних груп редуковано 4-й 

палець (більшість безкілевих (окрім африканського страуса і 

ківі), пінгвіни, деякі роди рядів буревісникоподібні, дятлоподі-

бні, сивкоподібні). В африканського страуса, єдиного із всіх пта-

хів, лише два пальці – 2-й та 3-й. Як і у копитних ссавців, змен-

шення кількості пальців у страуса є пристосуванням до швидкого 

бігу. 

Більшість особливостей будови м'язової системи птахів пов'я-

зана із особливостями їх пересування. Окрім описаного вище ве-

ликого розвитку грудних м'язів у літаючих видів і пінгвінів, при-

вертає увагу добре розвинуті м'язи стегнового і гомілкового від-

ділів задньої кінцівки. Цікаву будову має м'яз-згинач пальців пта-

хів, розташований у гомілковому відділі. Його сухожилля прохо-

дить через всю цівку, опираючись на кісткові блоки в двох місцях 

– між гомілковою кісткою і цівкою та між цівкою і фалангами 

пальців. Завдяки цьому при згині кінцівки у суглобі між гомілко-

вим відділом і цівкою, сухожилля м'язу натягується і пальці зги-

наються. Таким чином, присівши на гілці птах згинає пальці і мі-

цно чіпляється за гілку, не напружуючи м'язів. У деяких видів су-

глобова сумка м'яза-згинача пальців має додаткові випинання, в 

які заходять випинання сухожилля м'яза. Це робить фіксацію па-

льців у зігнутому положенні ще більш міцною. 

Ссавці. На ембріональній стадії у ссавців закладаються всі 

елементи черепа, які притаманні іншим хребетним. Проте, ще до 
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народження більшість кісток зростаються між собою. Зокрема кі-

стки потиличного відділу зростаються в єдину потиличну кістку, 

парні лобні кістки перетворюються в непарну лобну кістку, кіс-

тки вушного комплексу утворюють кам'янисту кістку, міжщеле-

пова кістка входить до складу верхньощелепової, та права і ліва 

верхньощелепові кістки в багатьох видів зростаються. Нижня ще-

лепа утворена парною зубною кісткою. У зв'язку з розвитком го-

ловного мозку, мозковий відділ черепа ссавців суттєво більший, 

ніж у решти хребетних. 

Основними органами чуття в більшості видів ссавців є нюх та 

слух, що відобразилось в будові черепа. Решітчаста кістка в носі 

має численні тонкі вирости, які утворюють своєрідний розгалу-

жений лабіринт. Це значно збільшує площу верхніх дихальних 

шляхів і сприяє покращенню нюху. Середнє вухо в багатьох видів 

захищене від пошкоджень куполоподібним розростанням бара-

банної кістки – слуховою буллою.  

Особливості будови посткраніального скелету1 Ссавців знач-

ною мірою зумовлені специфікою їх пересування. В ранніх пред-

ставників класу, в тріасовому періоді (близько 200 млн. років 

тому), передні кінцівки були відставлені вбік як і у решти чоти-

риногих. Це унеможливлює швидкій біг та ускладнює лазіння по 

деревах. Повернути передні кінцівки у парасагітальну площину 

(рис. ?) було неможливим через наявність коракоїдів. Як було за-

значено вище, птахи і динозаври набули здатності до швидкого 

бігу, еволюціонуючи в напрямку двоногості. Такі пристосування 

пов'язані із певними труднощами: пересування на задніх кінців-

ках супроводжується незначними, але постійними струшеннями  

хребта, а заразом і спиного мозку. Як було зазначено вище, дино-

заври і птахи  вирішили цю проблему шляхом подовження задніх 

кінцівок. В цих тварин, на відміну від ссавців, у предкових форм 

помітна значна довжина задньої кінцівки, що полегшувало пода-

льший еволюційний розвиток в напрямку подовження кінцівки. 

Розвиток опорно-рухової системи ссавців відбувався іншим шля-

хом.  З юрського періоду (бл. 200-150 млн. років тому) коракоїди 

 
1 Посткраніальний скелет (лат. “post” - після, “cranium” - череп) 

— скелет, без врахування кісток черепа. 
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зникають як самостійні кістки, і представлені лише невеликим 

відростком в складі лопатки. Це дозволило повернути передні кі-

нцівки в парасагітальну площину, збільшивши швидкість бігу. 

Також завдяки цьому ссавці отримали можливість еволюціону-

вати із утворенням великого різноманіття у функціональності та 

будові кінцівок та опанувати велику кількість екологічних ніш в 

наземному, повітряному та водному середовищах. 

При цьому еволюція ссавців відбувалась без утворення нових 

елементів кінцівок або їх поясів, а на основі складових наявних у 

вихідному типі кінцівки чотириногих. 

Для видів, які швидко бігають (вовчі, більшість непарнокопи-

тних, парнокопитних) характерна фіксація переміщення кінцівок 

у парасагітальній площині (і пов'язана з цим редукція ключиці), 

подовження кисті і стопи (у копитних кістки цих відділів злива-

ються у єдину кістку), зменшення кількості пальців (до 4 на зад-

ній кінцівці деяких вовчих, 3 – в носорогів, 4-2 у парнокопитних, 

1- у конячих). 

У плаваючих видів (китоподібні, справжні тюлені, вухаті тю-

лені) в процесі перетворення передніх кінцівок у плавці кістки 

плеча і передпліччя, короткі та сплощені (на них припадає осно-

вне навантаження при рухах плавцями), фаланги пальців подов-

жені для збільшення площі плавця. У китоподібних, які повністю 

перейшли до водного способу життя, задні кінцівки редуковані. 

У тюленів задні кінцівки суттєво зменшені, але все ж збереглись 

і допомагають при пересуванні по суходолу.  

У рукокрилих передні кінцівки перетворились в крила. При 

цьому подовжено не лише кістки плеча та передпліччя. Найдов-

шим відділом крила є пальці, між якими розташована шкірна пе-

ретинка. Односуглобове зчленування плечової кістки з лопаткою, 

притаманне більшості ссавців, серед рукокрилих наявне лише у 

древньої та відносно погано літаючої родини криланові 

(Pteropodidae). В решти представників ряду плече має додатковий 

виступ, який при піднятому крилі опирається на хрящову повер-

хню на лопатці. Завдяки цьому здійснюється фіксація піднятого 

крила, без участі м'язів. 
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У приматів будова кінцівок відповідає загальному плану, 

проте їх функціональність є значно більш різноманітною ніж в 

решти хребетних. 

Попри те, що серед ссавців наявні види з різноманітними спо-

собами пересування, в усіх випадках є вигідним зменшення гну-

чкості хребта. В хребті ссавців вільні зчленування наявні лише 

між першим та другим шийними хребцями. Всі хребці пласкі 

(платицельного типу), між ними розташовані еластичні міжхреб-

цеві диски – меніски. Хребет виразно поділяється на п'ять відді-

лів: шийний, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий. 

Шийних хребців у більшості представників класу 7 (лише у ла-

мантинів 6 та 6-9 у деяких видів лінивців). Грудних хребців від 9 

до 24, але в більшості видів 12-13. До грудних хребців кріпляться 

верхні частини ребер. З черевного боку ребра (окрім останніх 

пар) кріпляться до грудини утворюючи грудну клітку. Попереко-

вих хребців від 2 до 9. Обидва крижові хребці зливаються із 1-3 

хвостовими хребцями утворюючи єдину кістку – криж. Кількість 

хвостових хребців досить різноманітна: від 3 до 49 у різних видів. 

М'язи ссавців відрізняються від решти хордових високим сту-

пенем диференціації. Жувальні м'язи розвинуті краще ніж в ін-

ших хребетних і є найсильнішими м'язами ссавців. У голого зем-

лекопа (Heterocephalus glaber) жувальні м'язи становлять до 25% 

маси всієї мускулатури. В разі потреби може суттєво ускладню-

ватись мускулатура певного відділів. Наприклад у слонів в хоботі 

до 5000 м'язів, що робить цей орган надзвичайно функціональ-

ним. 

Особливості будові кінцівок ссавців також вплинули на поло-

ження м'язової системи. М'язи плечового та стегнового відділів 

розташовані в інших площинах, ніж гомологічні м'язи інших чо-

тириногих. 
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КРОВОНОСНА СИСТЕМА 
Кровоносна система необхідна для здійснення багатьох важ-

ливих функцій організму: 

- Забезпечує гомеостаз – стан рівноваги внутрішнього середовища 

організму. Окрім стабільності хімічного складу рідин організму, 

в багатьох видів кровоносна система підтримує сталу темпера-

туру тіла.  

- В більшості видів хордових транспортує кисень від органів ди-

хання до тканин організму та вуглекислий газ від тканин до орга-

нів дихання. 

- Транспортує поживні речовини до органів. 

- Бере участь в гуморальній регуляції організму, здійснює транс-

порт гормонів від залоз внутрішньої секреції до органів. 

- Вилучає з тканин зайві, або шкідливі речовини та транспортує їх 

до органів, що здійснюють очищення (печінка, нирки), або виве-

дення з організму (нирки, зябра, легені). 

- Забезпечує імунну відповідь організму на чужорідні тіла (анти-

гени). 

Початкова схема будови кровоносної системи хордових являє 

собою зазвичай замкнуту систему судин із пульсуючим органом 

– серцем з черевного боку. Судини, по яких кров тече від серця 

називають артеріями, по яким повертається до серця – венами. 

Між венами та артеріями знаходяться капіляри – тонкі судини із 

одного шару ендотеліальних клітин, які забезпечують контакт 

між кров'ю та клітинами інших судин. 

Безчерепні. Кровоносна система суттєво відрізняється від та-

кої в інших хордових тварин і характеризується відсутністю се-

рця та капілярів. В судинах повністю відсутня ендотеліальна ви-

стелка, а базальна мембрана, секретована епітелієм епідермісу, 

целому або очеревини, присутня не по всьому проміжку кров'я-

ного русла. Місцями кров рухається в лакунах, які являють собою 

просто розширення позаклітинного матриксу. 

Під заднім кінцем глотки ланцетника розташований невели-

кий мішечок, який називається венозним синусом. Від нього впе-
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ред відходить черевна артерія. Вона дає початок численним при-

носним зябровим артеріям, які вздовж стінок ротоглотки підніма-

ються в дорзальному напрямку. В основі кожної з них знахо-

диться невелике розширення - бульбус. Зі спинного боку тіла 

кров по виносних зябрових артеріях збирається в парні корені 

спинної артерії, які позаду глотки зливаються в непарну спинну 

артерію. Вона віддає невеликі приносні судини до внутрішніх ор-

ганів та міомерів. Збирається кров у хвостову артерію. Цей поділ 

досить умовний, оскільки межею між цими двома судинами 

прийнято вважати місце завершення целому і вхід судини безпо-

середньо в товщу м'язів. Анатомічно перехід із спинної в хвос-

тову артерію не виражений. По хвостовій артерії кров досягає за-

днього кінця тіла.  

В краніальному напрямку, вперед, кров рухається по хвосто-

вій вені. Значні об'єми крові в цю судину потрапляють за межами 

хвостового відділу від нутрощів. Хвостова вена переходить в ши-

року підкишечну вену, яка переходить у ворітну вену печінки, що 

входить в печінковий виріст, де завдяки ворітній системі відбу-

вається очищення крові. Кров з печінкового виросту виходить по 

печінковій вені, яка впадає у венозний синус. 

Також кров рухається по задніх кардинальних венах. З перед-

ніх відділів тіла кров збирається в передні кардинальні вени, по 

яких тече від переднього кінця. З правого і лівого боків передні 

та задні кардинальні вени об'єднуються, утворюючи Кюв'ерові 

протоки, по яких кров потрапляє у венозний синус.  

Рух крові по судинах забезпечується скороченнями міоепіте-

ліальних клітин, які викликають пульсацію різних частин крово-

носної судини ланцетника: венозного синусу, черевної артерії, 

бульбусів приносних зябрових артерій, підкишечної вени, воріт-

ної вени печінки, печінкової вени та деяких інших. Ритм скоро-

чень дуже повільний (приблизно раз в 2 хв.) і не неузгоджений 

між різними відділами. 

Форменими елементами крові ланцетника є своєрідні амебо-

їдні гемоцити. В порівнянні з хребетними в безчерепних кількість 

клітин на одиницю об'єму крові значно менша. 

Покривники. Для всіх покривників характерна регулярна 

зміна напрямку кровотоку: протягом декількох хвилин кров від 
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серця рухається по вентральній стороні тіла в напрямку перед-

нього кінця, переміщується на дорзальну сторону, рухається в на-

прямку заднього кінця, переміщується на вентральний і, із зад-

нього кінця тіла повертається в серце. Такий напрямок кровотоку 

характерний всім хордовим. Проте в покривників через декілька 

хвилин такого руху крові, серце зупиняється і, після незначної 

паузи, починає скорочуватись в протилежному напрямку. При 

цьому кров рухається із серця по вентральній стороні тіла до за-

днього кінця, переміщується на дорзальну сторону, тече в напря-

мку переднього кінця, переміщується на вентральну сторону і по-

вертається в серце із переднього кінця. Такий напрямок крово-

току в загальних рисах нагадує безхребетних тварин. 

Хребетні. Характерною особливістю крові хребетних є наяв-

ність дихального пігменту – гемоглобіну, який містистся на ери-

троцитах і забезпечує високу ефективність транспорту кров'ю ки-

сню та вуглекислого газу. Гемоглобін відсутній лише в деяких 

хребетних, наприклад у білокровної риби (Champsocephalus 

gunnari). Ці риби мешкають у холодних, багатих киснем водах 

Арктики (за температури -1 - -2 °С) і тому можуть існувати без 

гемоглобіну. Відсутність еритроцитів допомагає цим тваринам 

подолати проблему замерзання рідин організму. В геномі гемо-

глобін кодується послідовністю нуклеотидів, яка помітно різ-

ниться у круглоротих та решти хребетних. Це дає підстави при-

пускати, що дана ознака у безщелепових та щелепоротих хребет-

них виникла незалежно. 

Круглороті та риби. Кровоносна система рибоподібних хре-

бетних розвивається на основі загального плану будови кровоно-

сної системи хордових. Вона складається з одного кола кровоо-

бігу, рух рідини по якому забезпечує серце, розташоване із чере-

вного боку. Оскільки в хребетних об'єм крові більший ніж у без-

черепних або покривників, серце складається з двох камер: шлу-

ночка, скорочення якого забезпечують рух крові від серця та пе-

редсердя, до якого збирається кров, що надійшла від організму. 

Наявність цього додаткового відділу забезпечує надходження до 

шлуночка відносно однакових об'ємів крові. В шлуночку рибопо-

дібних хребетних кров бідна на кисень (венозна). Від шлуночка 
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кров потрапляє до черевної артерії, від якої до зябер відгалужу-

ються приносні зяброві артерії. Вони в зябрах або зябрових міш-

ках розпадаються на систему капілярів і кров збагачується кис-

нем (тобто стає артеріальною). Від зябер відходять виносні зяб-

рові артерії, які впадають у корені спинної аорти. Від передньої 

частини цих судин кров потрапляє в голову, а задні частини зби-

раються в спинну аорту, по якій кров тече в напрямку хвоста. Від 

спинної аорти відходять менші артерії до внутрішніх органів та 

м'язів. Починаючи з хвостового відділу спинну аорту називають 

хвостовою артерією, хоча цей поділ досить умовний. Артерії вну-

трішніх органів, а також хвостова артерія, розпадаються на сис-

тему капілярів, в якій відбувається обмін між кров'ю та іншими 

тканинами організму. Капіляри збираються у вени, по яких кров 

рухається до серця. Найбільшими є парні передні кардинальні 

вени (доставляють кров від передньої частини тіла) та задні кар-

динальні вени (доставляють кров від задньої частини тіла). Від 

кишечника кров збирається до черевної вени, яка переходить у 

ворітну вену печінки, що заходить у печінку і розпадається на си-

стему капілярів. Кров контактує із клітинами печінки, що  забез-

печує її очищення. Після цього капіляри збираються у печінкову 

вену, що виходить із печінки і прямує до серця. Мережу капіля-

рів, розташовану між двома венами називають ворітною систе-

мою печінки. Вона відіграє важливу роль в очищенні крові всіх 

хребетних. У більшості класів, окрім безчерепних та ссавців, на-

явна ворітна система нирок – система капілярів між венами, що 

заходять і виходять із нирок, основною функцією якої також є 

очищення крові. 

Характерною ознакою хрящових риб є високий кровоносний 

тиск. Це пов'язано із тим, що для досягнення ізотонічності орга-

нізму із морською водою в крові цих тварин розчинено значну 

кількість солей сечовини. Підвищити концентрацію солей за ра-

хунок NaCl важко – ця сполука має велику біологічну активність. 

Солі сечовини в реакціях організму майже не беруть участі, проте 

деякий вплив все ж таки мають. Один із побічних проявів цього 

– підвищення кровоносного тиску. 

Чотириногі. Кровоносна система чотириногих хребетних, 

хоч і еволюціонувала на основі описаної вище системи риб, 
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ускладнена у зв'язку із розвитком легеневого дихання. При над-

ходженні до органів дихання, артерія розпадається на капіляри, і 

тиск крові, створений шлуночком спадає. В зябрах цей перепад 

тиску не такий значний, щоб кров не змогла продовжити рух далі 

до органів. В легенях спад тиску значно більший і кров не може 

дотекти до віддалених частин тіла, перейти в капіляри (де також 

відбувається спад тиску) і повернутись в серце. Тому у тварин із 

легенями (дводишних риб та чотириногих) розвивається не одне, 

а два кола кровообігу: велике і мале. Оскільки при цьому серце 

приймає кров із двох кровотоків, передсердь також стає два: 

праве і ліве. 

По малому колу кровообігу збіднена киснем кров із шлуночка 

прямує до легень де відбувається газообмін. Після цього збага-

чена киснем кров повертається до серця у ліве передсердя, звідки 

надходить у шлуночок. 

По великому колу кровообігу, збагачена киснем кров із шлу-

ночка надходить у крупні артерії, по яких транспортується до тка-

нин організму. Збіднена киснем кров від тканин по венах повер-

тається до правого передсердя. 

Співвідношення судин великого і малого кола кровообігу су-

часних чотириногих тварин різниться, оскільки їх кровоносні си-

стеми перетворювались одна в одну (наприклад від кровоносної 

системи, подібної до сучасних земноводних у систему сучасних 

плазунів, від якої відбулась трансформація в систему ссавців), а 

утворилась від різних еволюційних груп вимерлих земноводних. 

Шляхи розділення кровоносної системи на велике і мале коло 

кровообігу у різних хребетних показані на рисунку 7. 
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Рис. 7. Схема перетворень зябрових артерій в процесі еволю-

ції. 

А – серце та близькі до нього артерії костистих риб; Б – серце 

та близькі до нього артерії земноводних; В – серце та близькі до 

нього артерії сучасних плазунів; Г – серце та близькі до нього ар-

терії птахів; Д – серце та близькі до нього артерії ссавців. 

І, ІІ, III, IV, V, VI – порядкові номери зябрових артерій; а – 

внутрішня сонна артерія; б – зовнішня сонна артерія; в – права 
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дуга аорти; г – ліва дуга аорти; д – ліва легенева артерія;  е – пе-

редсердя; є – праве передсердя; ж – шлуночок; з – правий шлуно-

чок; і – спинна артерія. 

Пунктиром позначені судини, які в процесі еволюції редуку-

вались; тонкі стрілки позначають напрямок кровотоку; товсті 

стрілки позначають філогенетичні зв'язки; закреслена товста 

стрілка – неможливий еволюційний шлях; біла заливка судин по-

значає артеріальну кров, сіра – венозну, біла із сірою – венозно-

артеріальну. 

Земноводні. На відміну від решти чотириногих, у  сучасних 

земноводних в правому передсерді кров не повністю венозна, а з 

домішками артеріальної. Це виникло внаслідок того, що в даному 

відділі окрім венозної крові, що надійшла від органів наявна ар-

теріальна кров, яка надійшла від шкірни (див. Дихання земново-

дних). В лівому передсерді, як і в усіх чотириногих, кров артері-

альна. Таким чином в шлуночку кров змішана венозно-артеріа-

льна. Завдяки наявності внутрішніх виростів шлуночка, які пере-

шкоджають рівномірному змішуванню крові, в правій частині 

шлуночка переважає венозна кров, а в лівій - кров майже повні-

стю артеріальна. При скорочені шлуночка кров надходить в арте-

ріальний конус, від якого відходять три парних судини – системні 

дуги. Як видно зі схеми, кожна системна дуга в процесі еволюції 

утворилась із певної приносної зябрової артерії риб. 

- Перша системна дуга (рис. 7. Б.а. та Б.б.) є похідною від І та ІІІ 

зябрових артерій риб. Ця дуга розпадається на сонні артерії, по 

яких кров тече в голову. Внутрішня сонна артерія (рис.7. Б.а.)1, 

утворена ІІІ зябровою дугою, живить кров'ю мозок. Зовнішня 

сонна артерія (рис. 7. Б.б.), утворена І зябровою дугою, живить 

решту відділів голови.  

- Друга системна дуга (рис. 7. Б.д. та Б.г.) розвивається з ІV зябро-

вої артерії. По ній кров транспортується до більшості частин тіла, 

окрім голови, шкіри та легень. 

 
1  На схемі внутрішня сонна артерія розташована ближче до 

зовнішнього краю, ніж зовнішня. Проте в подальшому внутрішня сонна 

артерія прямує до центру голови, а зовнішня сонна артерія 

переміщається від центру до краю. 
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- Третя системна дуга є (рис. 7. Б.д. та Б.б.) є похідною VI зябрової 

артерії риб. Згодом вона розділяється на легеневу і шкірну арте-

рії, які транспортують кров, відповідно, до легень та шкіри. 

В шлуночку отвір артеріального конусу розташований не по 

центру, а дещо зміщений праворуч. Тому при скороченні першою 

до нього потрапляє кров із правої частини шлуночка, яка найбід-

ніша на кисень. Ця кров із артеріального конусу потрапляє в 

третю системну дугу, оскільки її отвори знаходяться найближче. 

Звідти кров тече до органів дихання – легень і шкіри. Від легень 

кров по легеневих венах рухається до лівого передсердя, від 

шкіри збирається у вени великого кола кровообігу, які відкрива-

ються у праве передсердя. 

Далі в процесі скорочення в артеріальному конусі тиск нарос-

тає, і до нього надходить кров із центральної частини шлуночка з 

приблизно однаковим вмістом артеріальної і венозної крові. 

Оскільки діаметр артеріального конусу більший, ніж сумарний 

діаметр кожної з пар системних дуг, весь об'єм крові з артеріаль-

ного конусу не може перетекти до третьої пари системних дуг. 

Кров рухається далі і потрапляє до отворів другої пари системних 

дуг. Ними вона прямує до більшості органів тіла. 

Останньою до артеріального конусу надходить кров із лівої 

частини шлуночка, яка найбільш багата киснем. По конусу вона 

проходить далі ніж попередні порції крові та потрапляє до першої 

пари системних дуг, звідки прямує до голови. Навіть простий мо-

зок земноводних потребує більшого постачання киснем, ніж інші 

органи тварини. 

В артеріальному конусі наявний спіральний клапан – еласти-

чна складка, яка відхиляється під током крові, поступово відкри-

ваючи отвори спочатку третьої системної дуги, потім другої і в 

останню чергу першої. Цей анатомічний утвір робить розподіл 

крові з різним вмістом кисню по системних дугах ще більш ефе-

ктивним. 

Амніоти.  В амніот системні дуги відсутні, від серця відходить 

легенева артерія та одна або дві аорти. Ці судини також еволюці-

онували із зябрових артерій риб. В усіх класів цієї групи мале 

коло кровообігу починається легеневою артерією, що відходить  
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від правої частини шлуночка (або правого шлуночка), розпада-

ється на праві і ліві легеневі артерії, що прямують до легень. 

Звідки, як і в земноводних, збагачена киснем кров по легеневих 

венах повертається в ліве передсердя. 

Плазуни. В представників цього класу наявні дві дуги аорти: 

права і ліва. На відміну від системних дуг земноводних, в яких 

права і ліва частини переносять приблизно однакові об'єми крові 

відносно однакового хімічного складу, в плазунів помітна асиме-

трія дуг аорти. Права дуга аорти (рис.7. В.в.) утворена на основі 

правої ІV зябрової артерії, а також обох пар ІІІ і І зябрових арте-

рій. Її основа повернута в ліву частину шлуночка, де знаходиться 

найбільш багата киснем кров. Тому від правої дуг аорти відхо-

дять як праві так і ліві сонні артерії (рис.7. В.а. та В.б), які жив-

лять голову з мозком та обидві підключичні артерії, що постача-

ють кров до передніх кінцівок. Ліва дуга аорти (рис.7. В.г.) помі-

тно менша і утворена на основі однієї лівої ІV зябрової артерії 

риб. В процесі еволюції її основа перемістилась в центральну ча-

стину шлуночка, де знаходиться артеріальна кров має значний 

домішок венозної крові. Ця дуга аорти огинає серце і зливається 

із правою дугою аорти в спинну артерію. Внаслідок змішування 

двох кровотоків, вміст кисню в спинній артерії вищий ніж у лівій 

дузі аорти, але нижчий  ніж у правій. Його цілком достатньо для 

живлення внутрішніх органів та задньої частини тіла. 

У крокодилів шлуночок розділений перегородкою на праву і 

ліву частини. Хоч в ній і є невеликий отвір, при скороченні серця 

він закритий і кров не змішується. В правому шлуночку вона по-

вністю венозна, а в лівій повністю артеріальна. Внаслідок цього 

до голови і передніх кінцівок по правій дузі аорти (яка розпочи-

нається в лівому шлуночку) надходить виключно артеріальна 

кров. По лівій дузі аорти із правого шлуночка тече виключно ве-

нозна кров. В спинній артерії, як і в решти плазунів кров змішу-

ється і стає артеріально-венозною. 

Птахи. Метаболізм птахів незрівнянно вищий ніж у плазунів 

і тому всі органи потребують постачання багатою киснем кров'ю. 

Серце птахів еволюціонувало із серця плазунів, але є чотирика-

мерним – шлуночки розділені перегородкою на праву і ліву час-
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тину. Завдяки цьому кров у серці не змішується – в правому шлу-

ночку вона венозна у лівому артеріальна. Якби птахи обмежились 

лише розділенням шлуночків, то, як і в крокодилів, кров змішу-

валась би при злитті двох дуг аорти в спинну артерію. Щоб уни-

кнути цього, ліва дуга аорти, яка була у предкових форм із класу 

плазуни, повністю редукована. Із лівого шлуночка виходить одна 

дуга аорти (рис.7. Г.в.), гомологічна правій дузі аорти плазунів, 

яка є спільною для всіх артерій великого кола кровообігу. 

Частота серцевих скорочень у птахів значно більша ніж в ре-

шти хребетних. В польоті вона може досягати 1200 ударів на хви-

лину, як у  червоногорлого колібрі (Archilochus colubris). У  інших 

дрібних видів частота серцевих скорочень може становити бі-

льше 400 ударів. У крупних літаючих видів серце за хвилину ско-

рочується більше 200 разів. І навіть у нелітаючого страуса, масою 

понад 100 кг скорочується близько 120 разів за хв.  

Загальне відношення маси серця до маси тіла у птахів тварин 

дуже велике. Особливо це виражено в дрібних видів. Наприклад, 

у вівчариків (Phylloscopus)  маса серця становить близько 1,8% 

маси тіла, у колібріподібних  до 2,8%. Навіть у крупних видів 

маса серця зазвичай більше 0,7% від маси тіла, тоді як у більшості 

хребетних цей показник рідко наближається до 0,5%. У предста-

вників одного виду, які в горах населяють різні висоти, спостері-

гається суттєве збільшення маси серця. Наприклад у різних попу-

ляцій чорнолобого квіткоїда (Dicaeum igniferum), що населяють 

різні висоти, маса серця збільшується приблизно на 15% із під-

няттям території проживання на 450 м. 

Ссавці. В ссавців також наявна лише одна дуга аорти, яка по-

вернута вліво (рис.7). Часто її ототожнюють із лівою дугою аорти 

плазунів, що є невірним. Якби серце ссавців еволюціонувало із 

серця подібно до того, що є в сучасних плазунів, то в процесі ево-

люції було б необхідним переміщення основи дуги аорти із пра-

вого шлуночка в лівий, або ж взагалі "перекидання" дуги аорти із 

правої сторони тіла в лівий, інакше б по ній текла венозна кров. 

Ці процеси є навряд чи можливими. Скоріш за все еволюційні 

шляхи ссавців та сучасних плазунів розійшлись ще на стадії дре-

вніх земноводних або взагалі кистеперих риб. Тому ліва дуга ао-

рти ссавців не є гомологічною дугам аорти плазунів. 
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Характерною ознакою кровоносної системи ссавців відсут-

ність ядер в зрілих еритроцитах. Завдяки цьому вони мають дво-

ввігнуту форму, що збільшує площу їх поверхні і дозволяє збіль-

шити кількість гемоглобіну на клітині. 

У Китоподібних в  різних частинах кровоносної системи ная-

вна так звана "чудесна сітка" – мережа капілярів, у яких накопи-

чуються великі об'єми крові. Багата киснем кров із чудесної сітки 

надходить до органів під час занурень, забезпечуючи безпере-

рвність газообміну.  Особливо добре розвинута чудесна сітка на-

вколо головного мозку. 

При повному розділенні потоків крові, в артеріях великого 

кола кровообігу птахів і ссавців тече виключно артеріальна кров. 

Інтенсивне живлення тканин киснем дозволяє підтримувати ви-

сокий рівень метаболізму з порівняно меншими витратами енер-

гії, ніж в інших хордових. Завдяки цьому більшість видів птахів і 

ссавців мають відносно сталу температуру тіла і їх називають те-

плокровними або гомойотермними1 тваринами. Решту хордових 

називають холоднокровними або пойкілотермними2 тваринами. 

Такий поділ відображає особливості життєвої стратегії більшості 

представників класів гомойотермних та пойкілотермних тварин, 

проте не є універсальним. 

Серед "поцкілотермних" тварин є види у яких температура 

тіла не зазнає суттєвих коливань. Найбільш простий спосіб дося-

гнути цього – мешкати в середовищі із сталим температурним ре-

жимом. Наприклад, нототенієві риби родів Trematomus та 

Pseudotrematomus населяють акваторії навколо Антарктики, тем-

пература в яких коливається в дуже незначних межах: від -1,8ºС 

до -1,9ºС (морська вода замерзає при –1,91°C). Відповідно, тем-

пература тіла цих риб коливається в діапазоні меншому, ніж у 

людини протягом доби. У крупних тварин, незалежно від того чи 

 
1  дослівний переклад терміну "гомойотермний" – "із сталою 

температурою тіла", що по змісту різниться від "теплокровний", хоч 

обидва терміни використовуються як синоніми. 
2  дослівний переклад терміну "пойкілотермний" – "із змінною 

температурою тіла", що також не повністю відповідає альтернативному 

терміну "холоднокровний". 
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належать вони до групи "теплокровних" чи ні, буде підтримува-

тись стала висока температура тіла завдяки співвідношенню об'-

єму та площі поверхні тварини. Відповідно теплопродукція пере-

важає над тепловіддачею. Таким чином, всередині тіла діаметром 

понад 1 м, навіть за умови відсутності надходження додаткового 

тепла, протягом доби температура зменшиться на 0,5°С. В однієї 

із найбільших тварин сучасності – гренландського кита (Balaena 

mysticetus), попри те що він мешкає в холодних водах Арктики, 

існує проблема перенагрівання організму. Для її подолання у цих 

тварин по центру піднебіння проходить велике скупчення губча-

стої тканини. В разі потреби воно наповнюється кров'ю і тварина, 

набираючи і випускаючи з рота воду, охолоджує організм. Тобто, 

в кита при великій масі формується своєрідний фізіологічний ра-

діатор. 

Деякі види тварин, яких прийнято розглядати разом з іншими 

представниками їх класу як "холоднокровних" здатні активно 

підтримувати сталу високу температуру тіла. Зокрема в тунців 

(Thunnus), марлінових (Istiophoridae), білої акули (Carcharodon 

carcharias) та акули-мако (Isurus oxyrinchus), температура крові 

майже в усьому організмі (окрім передньої частини черева) ста-

більна і вища ніж в навколишньому середовищі. Рекордсменом 

серед "холоднокровних" є шкіряста черепаха (Dermochelys 

coriacea), яка завдяки потужному термоізоляційному шару жиру, 

особливостей кровотоку та великим розмірам здатна підтриму-

вати температуру тіла на  18ºС більшу ніж у навколишньому се-

редовищі. Серед класів, яких розглядають як "теплокровних" є 

види, температура яких залежить від навколишнього середо-

вища. Із сучасних ссавців такими є голий землекоп 

(Heterocephalus glaber) та тварини у стані сплячки. У багатьох не-

великих представників гризунів, рукокрилих та сумчастих, тем-

пература протягом доби може коливатись у діапазоні більше 5ºС. 

Подібні добові коливання температури можливі у деяких дрібних 

горобцеподібних та колібріподібних. У пташенят нагніздних ви-

дів температура тіла залежить від навколишнього середовища. 

При нестачі кормів тимчасове заціпеніння та пониження темпе-

ратури відмічено у деяких видів рядів серпокрильцеподібні та 

дрімлюгоподібні. 
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Таким чином, поділ на "теплокровних" та "холоднокровних" 

(або "гомойотермних" і "пойкілотермних") вказує лише на те чи 

змішується венозна і артеріальна кров в артеріях великого кола 

кровообігу і відповідно від цього, яка стратегія терморегуляції 

притаманна більшості  представників даного класу. Але в разі по-

треби тварини можуть еволюціонувати з виробленням протилеж-

ної стратегії, адже кожна з них має певні переваги і недоліки. Пе-

ревагами "холоднокровності" є низький рівень метаболізму, і, як 

наслідок, значно менші потреби в кисні, їжі та більша тривалість 

життя. Ці тварини краще витримують тривалі голодування (ба-

гато видів Плазунів можуть без їжі існувати більше року без не-

зворотних змін в організмі), менш чутливі до чадного газу під час 

пожеж, здатні існувати за рахунок надходження кисню з води, де 

його суттєво менше ніж у повітрі. "Холоднокровні" тварини є ре-

кордсменами з тривалості життя серед хордових. Якщо історії 

про 300-літніх круків є не більш як легендами, достовірно вста-

новлено, що черепахи можуть жити до 180, а, можливо, навіть до 

250 років. Підтверджує це і єдиний приклад пойкілотермності се-

ред ссавців – голий землекоп. Ці тварини мають рекордну трива-

лість життя серед гризунів – 28 років. До того ж голі землекопи, 

які населяють глибокі, бідні киснем нори, витримують концент-

рації вуглекислого газу, при яких будь-який інший ссавець шви-

дко б помер. Власне ця властивість і є вирішальною, чому пред-

ставники даного виду обрали пойкілотермність. 

 Основним недоліком "холоднокровності" є повільність тва-

рин, при температурі довкола навіть не нуль, а хоча б +20ºС в по-

вітрі або нижче +10ºС у воді. За таких умов вони дуже неквапливі 

і є легкою здобиччю для "теплокровних". Окрім того, пойкілоте-

рмність обмежує територію поширення. На безмежних, і досить 

багатих кормом площах, розташованих за полярними колами ме-

шкають переважно птахи та ссавці. Лише один вид амфібій – 

жаба гостроморда (Rana arvalis) та один вид плазунів – ящірка 

живородна (Zootoca vivipara), мешкають трохи далі за північним 

полярним колом.  Здатність витримувати тривале голодування 

теж може бути шкідливою., оскільки зумовлене повільним обмі-

ном речовин. За прохолодних погодних умов, їжа може почати 

гнити в кишечнику. 
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З недоліків "холоднокровності" очевидні переваги "теплокро-

вності". Підтримання сталої високої температури тіла надає мо-

жливості бути активним не лише при ранковій прохолоді, а й на-

віть взимку. Це сприяло опануванню великого різноманіття еко-

логічних ніш представниками "теплокровних" класів – птахів і 

ссавців. Але для цього вони потребують регулярного надхо-

дження великої кількості енергії із їжі та більш чутливі до нестачі 

кисню. 
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ДИХАЛЬНА СИСТЕМА 
Термін "дихання" має подвійне значення. Зазвичай так нази-

вають процес газообміну із надходженням в організм кисню та 

виведенням вуглекислого газу. Проте у біології диханням (клі-

тинним диханням) також називають сукупність окисно-віднов-

них реакцій, що відбуваються в тканинах організму направлених 

на отримання енергії. Таке розуміння терміну більш вірне, хоч і 

не звичне з точки зору побутової мови. Оскільки газообмін існує 

не як самостійний процес, а для забезпечення "клітинного ди-

хання". 

Важливим джерелом енергії для клітин є вуглеводи, окис-

лення яких має ряд переваг у порівнянні з окисленням ліпідів або 

білків. Зокрема, багатоклітинні тварини здатні підтримувати ста-

більний рівень вуглеводів, запасаючи їх у вигляді глікогену та ви-

вільняючи в разі потреби. За умови наявності достатньої кілько-

сті корму нестачу вуглеводів в організмі легко поповнити. Тоді 

як, поповнення нестачі білків або ліпідів потребує тривалого 

часу. Завдяки цій особливості, вуглеводи, а особливо глюкоза, є 

універсальним джерелом живлення не лише для тварин, але і для 

живих істот загалом. 

Гліколіз – процес неповного розщеплення глюкози властивий 

майже всім істотам і не потребує оксигену. Це процес надзви-

чайно важливий, проте недостатньо ефективний. Внаслідок глі-

колізу утворюється відносно небагато енергії – вистачає на утво-

рення лише двох молекул АТФ. Окрім того, утворюється побіч-

ний продукт – лактат (молочна кислота), яка сповільнює перебіг 

багатьох реакцій в клітині. 

Для подолання цих наслідків більшість організмів виробили 

здатність до повного розщеплення глюкози, який окрім гліколізу 

включає ще один етап – дихання. При цьому побічний продукт 

гліколізу – піруват, не перетворюється в шкідливий лактат, а до-

лучається до реакцій циклу Кребса, внаслідок якого утворюється 

енергія, якої достатньо для утворення 36 молекул АТФ, тобто у 

18 разів більше, ніж при гліколізі. Для початку циклу Кребса не-

обхідний оксиген. Кінцевим продуктом циклу Кребса є вуглеки-

слий газ — не токсична речовина, що легко виводиться із органі-

зму. Саме в процесі газообміну тварині клітини забезпечуються 
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достатньою кількістю оксигену та позбавляються вуглекислого 

газу. 

Газообмін між середовищем і організмом здійснюється за-

вдяки явищу дифузії, тобто взаємному проникненню молекул од-

нієї речовини між молекулами  іншої. Згідно із рівнянням Фіка, 

дифузійний потік направлений в сторону зменшення концентра-

ції. Таким чином, оксиген, концентрація якого в повітрі більше, 

ніж в крові, проникає в кров, а звідти в тканини організму, оскі-

льки в них концентрація оксигену менше ніж в крові. з вуглекис-

лим газом напарямок процесів протилежний – в крові його бі-

льше ніж в повітрі, завдяки чому він виводиться із організму в 

середовище. 

В хордових тварин газообмін здійснюється трьома основними 

способами: 

- Шкірне дихання. Шкіра, як і будь-яка інша тканина, спожи-

ває кисень, виробляючи вуглекислий газ. Оскільки вона знахо-

диться в безпосередньому контакті із навколишнім середовищем, 

газообмін може здійснюватись не за допомогою кровоносних су-

дин, а безпосередньо через шкіру. І хоч шкіра потребує менше 

кисню ніж, наприклад, мозок або м'язи, враховуючи, що це най-

більший за площею орган тварин, який контактує з навколишнім 

середовищем, роль шкірного дихання для більшості організмів 

суттєва. Тварини з невеликими розміраи тіла шляхом дифузії га-

зів крізь шкіру здатні забезпечити потреби організму в кисні. Та-

кож шкірне дихання може забезпечувати газообмін не лише в 

шкірі, але і в інших органах, за умови наявності розгалуженої ка-

пілярної сітки. Суттєвим недоліком шкірного дихання є немож-

ливість ефективно підтримувати сталу концентрацію певних га-

зів. Якщо, наприклад, вміст СО2 в середовищі перевищить вміст 

в крові, не буде відбуватись його виведення. Окрім того, шкірне 

дихання не може забезпечити потреб тварин великих розмірів, 

оскільки в них, як було показано в розділі “Розміри хордових”,  

співвідношення об'єму до площі значно більше ніж в тварин не-

великих розмірів. 

У водних тварин шкірне дихання відіграє більшу роль у пог-

линанні О2, ніж виведенні СО2. В мешканців суходолу ситуація 

протилежна і шкірне дихання більше працює на виведення СО2. 
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Шкірне дихання на етапі ембріональному розвитку є єдиним 

способом газообміну всіх яйцекладних хребетних (круглороті, бі-

льшість хрящових і кісткових риб, земноводні, плазуни, птахи, 

яйцекладні ссавці).  

- Зябра – випинання, на зовнішній поверхні тіла в яких здійс-

нюється газообмін. Характерною ознакою типу хордові є розви-

ток зябер із стінок ротоглотки. Поверхня зябер вкрита густою ме-

режею капілярів. Для ефективної дифузії поверхня зябер повинна 

бути зволожена. Тому цей орган дихання притаманний виключно 

водним анамніям. 

- Легені – вгинання, на внутрішній поверхні тіля в яких здійс-

нюється газообмін. Легені контактують із навколишнім середо-

вищем тільки через відносно невеликий дихальний отвір і тому 

не пересихають на повітрі як зябра. Повітря надходить і виходить 

з легень завдяки різниці тиску.  Для транспорту повітря до/з ле-

гень в більшості наземних хребетних розвиваються дихальні 

шляхи, які складаються з однієї трахеї, що розділяється на два 

бронхи. В деяких видів від дихальних шляхів відходять повітряні 

мішки. Вони можуть виконувати різну функцію, але в них ніколи 

не відбувається газообмін.  

Зазначені різновиди газообміну різняться не лише тим, які ор-

гани забезпечують цей процес, але мають деякі суттєві відмінно-

сті в принципі дії. Зокрема, швидкість дифузії газів при шкірному 

диханні, значною мірою залежить від товщини епідермісу. Тоді 

як товщина газообміних мембран клітин зябер або легень завжди 

дуже тонка, і при таких способах газообміну швидкість дифузії 

газів визначається швидкістю руху крові.  

В більшості видів хордових в однієї особини наявні щонайме-

нше два способи газообміну, а в більшості земноводних навіть всі 

три способи (в останніх використання зябер і легень відбувається 

на різних етапах онтогенезу). Проте, для кожного класу можна 

відмітити певні особливості здійснення газообміну. 

Безчерепні. Газообмін забезпечується переважно за рахунок 

транспорту газів через поверхню тіла. Основний обсяг обміну га-

зами відбувається через закриті лакуни під шкірою та в метапле-

вральних згортках. Такий тип дихання має невелику ефектив-

ність і придатний тільки для дрібних малорухливих тварин, 
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якими є ланцетники. Кров'яне русло бере участь в транспорті га-

зів, але кров позбавлена будь яких дихальних пігментів, вміст ки-

сню значно нижчийе, ніж в крові хребетних. 

Ще перші дослідники анатомії безчерепних відмітили наяв-

ність зябрових щілин і припустили, що вони є органами дихання. 

Це припущення і сьогодні можна зустріти в навчальній літера-

турі, хоча воно залишається не доведеним. Ймовірно зяброві щі-

лини ланцетників необхідні виключно для виведення води із ро-

тоглотки і тому належать до травної системи, а не дихальної. 

Покривники. В покривників, у зв'язку із наявністю відносно 

товстої щільної туніки, шкірне дихання ускладнене. Газообмін ві-

дбувається в стигмах – численних зябрових щілинах в стінках 

глотки, оточених кровоносними судинами. В процесі живлення, 

тварина нагнітає воду в обширну глотку, і після вилучення пожи-

вних частинок виводиться через стигми в атріальну порожнину, 

звідки - через клоакальний сифон назовні. Під час проходження 

через стигми, частина кисню шляхом простої дифузії проникає в 

кров і транспортується по організму. Такий спосіб є малоефекти-

вним і придатний тільки для тварин подібних до покривників: із 

повільним метаболізмом, невеликою м'язовою активністю та 

простою нервовою системою. 

Безщелепові. У безщелепових, які є бічною лінією еволюції 

хребетних, наявні зяброві мішки ентодермального походження. 

Їх отвори відкриваються назовні на боках тіла. У цих тварин ро-

тоглотка в глибині розділяється на стравохід та дихальну трубку. 

Остання містить бічні отвори, які відриваються у зяброві мішки з 

середини. Завдяки цьому рух води крізь зяброві мішки можливий 

у двох напрямках. Перший: через ротову лійку в ротоглотку, ди-

хальну трубку у зяброві мішки (де здійснюється газообмін) і на-

зовні через зяброві щілини. Потік води виникає завдяки руху тва-

рини із відкритим ротовим отвором. Інший спосіб переважає 

коли тварина живиться і перехід із ротоглотки в дихальну трубку 

закритий спеціальною складкою – парусом. При цьому завдяки 

скороченню м'язів зябрових мішків, вода потрапляє до них через 

зяброві отвори і через них же і виводиться. 

Хрящові риби. Основна частина газообміну хрящових риб 

здійснюється через зябра. На зябрових дугах містяться хрящові 
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перетинки із багатими на кровоносні судини зябровими пелюст-

ками. Також зяброві пелюстки присутні на під'язиковій дузі. Про-

стір між двома зябровими дугами називають зябровим мішком (в 

більшості видів їх п'ять пар), кожний із яких відкривається назо-

вні зябровою щілиною. Також один видозмінений зябровий мі-

шок розташований між щелеповою і під'язиковою дугами черепа, 

які еволюціонували із зябрових дуг. Він відкривається назовні 

бризкальцем – невеликим отвором, розташованим позаду очей. В 

бризкальці розташована псевдозябра, ймовірну функцію якої 

буде описано нижче на прикладі кісткових риб. На личинковій 

стадії зяброві пелюстки акул мають довгі ниткоподібні відростки, 

що стирчать назовні із бризкальця і зябрових щілин. 

В хрящових риб омивання зябрових пелюсток водою може ві-

дбуватись двом шляхами: пасивно, тобто без затрат енергії, та ак-

тивно, із затратами енергії на дихальні руху. Для здійснення па-

сивної подачі води риба просто пливе або лежить на дні проти 

течії із відкритим ротовим отвором. Вода через нього проникає в 

глотку та виходить через зяброві щілини. При активному дихання 

риба, завдяки скороченню спеціальних м'язів створює потік води 

в глотку через бризкальця, виводячи її через зяброві щілини. Хря-

щові риби мають від'ємну плавучість і тому, щоб уникнути пові-

льного занурення в глибини, змушені постійно плавати, коли пе-

ребувають далеко від мілини. За таких умов більш доцільне па-

сивне дихання, яке притаманне більшості акул. До активного 

омивання зябер вони вдаються тільки перебуваючи в спокої на 

невеликих глибинах, без течії, або під час живлення. Скати пере-

важну більшість життя проводять на дні. Їх ротовий і заброві отві-

рови направлені донизу і тому при пасивному надходженню води 

до зябер могла б потрапляти велика кількість дрібних частинок, 

якими багаті придонні товщі з дна. Тому в цих тварин активне 

дихання зустрічається більш часто ніж в акул. 

В хрящових риб частину газообміну забезпечує шкірне ди-

хання. Зокрема до 10% О2 в організм надходить таким способом. 

Кісткові риби. В кісткових риб основна частина газообміну 

також здійснюється через зябра, але спосіб надходження води ві-

дрізняється. Хрящова перетинка в зябрах суттєво вкорочена і зя-
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брові пелюстки розташовані майже на зябрових дугах, тобто в ро-

тоглотковій порожнині. Всі зябра прикриті єдиною зябровою 

кришкою – спеціальний анатомічний утвір із особливих кісток і 

м'язів, відсутніх в інших хребетних. Рух зябрової кришки забез-

печує інтенсивний потік води, який входить через ротовий отвір, 

омиває зяброві пелюстки і виходить через отвір між краєм зябро-

вої кришки і тілом риби. Під час плавання або розташування риби 

проти течії можливе пасивне надходження води до зябер, без 

руху зябровою кришкою. 

В деяких ганоїдних риб (а саме: багатопероподібних) зберіга-

ється бризкальце із несправжньою зяброю. У решти кісткових 

риб, включно із іншими сучасними ганоїдними, бризкальце зни-

кає, а несправжня зябра переміщається під зяброву кришку. Її фу-

нкція остаточно не встановлена. Припускають, що несправжня 

зябра може накопичувати Оксиген, який в разі нестачі буде над-

ходити в мозок. 

В усіх кісткових риб суттєва частка газообміну (особливо по-

глинання О2) припадає на шкірне дихання. Це можливо завдяки 

тому, що непроникна для газів луска зовні покрита живою ткани-

ною із кровоносними капілярами. Наприклад у лососів (Salmo) 

шкірне дихання становить до 8% від загального газообміну, у ка-

расів  (Carassius) 10%, морських камбал (Pleuronectes platessa), 

європейського вугра (Anguilla anguilla), каламоіхта (Erpetoichthys 

calabaricus) (ряд багатопероподібні) більше 30%, в мульних стри-

бунів (Periophthalmus) до 40%. 

У прісних водоймах проблема нестачі кисню під дією багатьох 

чинників (менші об'єми, краще прогрівання, інтенсивне розмно-

ження цианобактерій тощо) більш відчутна, ніж в морських. 

Тому у прісноводних риб часто є додаткові органи, для збіль-

шення газообміну. У личинок багатопероподібних та дводишних 

риб, над під'язиковою дугою розвиваються добре помітні зовні-

шні зябра. Згодом вони редукуються, але в протоптерів 

(Protopterus) зникає тільки перша зовнішня зябра. Три наступних 

зберігаються протягом всього життя. 

У змієголова (Channa argus) (ряд окунеподібні) та мульних 

стрибунів над першою зяброю знаходяться надзяброві органи – 

поглиблення, що інтенсивно постачаються кров'ю. В окуневих 
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риб підряду лабіринтові (Anabantoidei), що населяють бідні кис-

нем тропічні водойми Африки та Азії, над зябрами утворюється 

лабіринтовий орган. Він являє собою розростання кісток черепа 

вистелений слизовою оболонкою. До органу надходить венозна 

кров, збагачується киснем і прямує до спинної аорти. Кисень в 

лабіринтовий орган потрапляє з атмосферного повітря, яке зако-

втує риба. У випадку, якщо цих риб позбавити можливості спли-

вати до поверхні, вони можуть загинути. 

В багатьох представників ряду сомоподібні наявні гіллясті 

придатки на верхніх кінцях перших двох зябрових дуг. Також чи-

мало представників даного ряду здатні до кишкового дихання. 

Риба заковтує атмосферне повітря, яке пропускає через шлун-

ково-кишковий тракт і виводить через анальний отвір. При цьому 

частина кисню потрапляє в кров. Подібне пристосування наявне 

і у в'юна звичайного (Misgurnis fossilis) з коропоподібних. У 

цього виду особливо інтенсивне засвоєння кисню з атмосферно 

повітря відбуваються в багатій кровоносними капілярами серед-

ній кишці. В сома мішкозябрового (Heteropneustes fossilis) від 

першої зябрової дуги, з обох боків, вглиб тіла тягнуться довгі мі-

шкоподібні вирости. В них накопичується вода, яка зволожує зя-

бра, коли сом знаходиться на суходолі. 

У кісткових риб, на відміну від хрящових, плавучість нейтра-

льна. При цьому скелет у них значно важчий, ніж у хрящових. 

Збільшення плавучості  у цих тварин значною мірою досягається 

завдяки наявності плавального міхура. Орган розвивається як ви-

п'ячення стравоходу. Риби наповнюють або звільняють від газів 

плавальний міхур, цим самим занурюючись або піднімаючись у 

верхні товщі. В початковому варіанті плавальний міхур зберігає 

контакт із шлунково-кишковим трактом і зміна його об'єму від-

бувається завдяки заковтуванню газів атмосферного повітря.  

Земноводні. В земноводних роль шкірного дихання помітно 

більша ніж в інших хребетних. Це досягається завдяки тому, що 

в цих тварин до шкіри надходить переважно венозна кров (див. 

Кровоносна система), збіднена оксигеном і насичена вуглекис-

лим газом. За таких умов, згідно зі згаданим законом Фіка, пере-

хід вуглекислого газу з організму в середовище та надходження 
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оксигену в організм будуть найбільш ефективними. Також, зем-

новодні здатні регулювати інтенсивність надходження крові до 

легень або шкіри, таким чином збільшуючи або зменшуючи уч-

асть кожного із органів у газообміні. Частка участі шкірного ди-

хання загальному обсязі газообміну земноводних залежить від 

багатьох факторів: температури, сезону, та особливостей середо-

вища в якому мешкає особина. 

В сезон розмноження зростають потреби організму в надхо-

дженні О2, особливо у самців. Ймовірно це є однією з причин ро-

звитку різноманітних спинних гребнів у тритонів у шлюбний се-

зон. У самців жаби волохатої (Trichobatrachus robustus) перед ро-

змноженням з'являються численні дермальні сосочки, які нагаду-

ють волосини. Їх основна функція – збільшення площі шкіри для 

покращення газообміну. 

В земноводних товщина верхнього шару епідермісу навіть в 

межах одного виду може відрізнятись в декілька разів (від 10 до 

50 мкм). Це залежить від зволоження середовища існування осо-

бини і, відповідно, значення шкірного дихання для неї.  

В багатьох земноводних у зв'язку зі зміною середовища існу-

вання в онтогенезі змінюється роль шкірного дихання в газооб-

міні. Наприклад у пуголовків жаби-бика (Rana catesbeiana) через 

шкіру поглинається до 70% О2 та виводиться до 60% СО2. Тоді 

як, в дорослих особин, які лише час від часу перебувають у воді, 

через шкіру дифундує до 20% О2 та виводиться до 80% СО2. 

Особливо велика роль шкірного дихання в деяких хвостатих 

земноводних. Найбільш чисельна родина цього ряду – безлеге-

неві саламандри (Plethodontidae) нараховує більше сучасних ви-

дів, ніж сукупність всіх інших родин. Для цих тварин характерна 

редукція легень і цілковите забезпечення газообміну через шкіру. 

В деяких інших хвостатих земноводних легені можуть бути ная-

вні, але їх роль незначна. Так, в критозяберця алегамського 

(Cryptobranchus alleganiensis) крізь шкіру проникає до 90% О2 та 

виводиться до 98% СО2. Зауважимо, що це досить крупна сала-

мандра, завдовжки до 70 см. Для більш ефективного газообміну 

по боках її тіла наявні численні складки, що збільшують площу. 
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Серед безхвостих земноводних цілковита відсутність легень 

відома лише у рідкісної жаби із о. Калімантан Barbourula 

kalimantanensis. 

На личинковій стадії в земноводні спеціалізованими органами 

дихання є зябра. Їх розвиток у різних рядів відрізняється. У личи-

нок хвостатих земноводних розвиваються лише зовнішні зябра – 

випинання, що розвинулись на основі зябрових дуг. Їх поверхню 

омиває вода безпосередньо з навколишнього середовища, без 

проходження через ротоглотку. В деяких представників родини 

Амбістомові (Ambystomatidae) личинки здатні до розмноження і 

можуть протягом всього онтогенезу не зазнати метаморфозу. В 

таких особин зябра зберігаються протягом всього життя. 

В личинок безхвостих земноводних, спершу розвиваються зо-

внішні зябра, але незабаром вони покриваються шкірястою зяб-

ровою кришкою зі спільним отвором, а в стінках ротоглотки про-

риваються зяброві щілини. Вода до зябрових пелюсток надхо-

дить через ротовий отвір і виводиться через щілину між тілом і 

зябровою кришкою. В усіх представників наявний метаморфоз, 

під час якого зябра редукуються. 

В багатьох земноводних, після проходження метаморфозу з'я-

вляються легені. Вони побудовані досить просто і являють собою 

пару порожнистих утворів, внутрішня стінка яких має комірчасту 

структуру. Дихальні шляхи відсутні, обидва легеневих мішки від-

криваються в ротоглотку спільним отвором. За механізмом нагні-

тання повітря, земноводні відрізняються від інших наземних хре-

бетних. На першому етапі вдиху, відкриваються внутрішні ніздрі 

і опускається дно ротоглоткової порожнини. Тиск в ній зменшу-

ється і відбувається засмоктування повітря. Після цього ніздрі за-

криваються і дно ротоглоткової порожнини піднімається, нагні-

таючи порцію повітря до легень. Такий механізм дихання нази-

вається гулярним, або ротоглотковим. Очевидно це був перший 

спосіб нагнітання повітря в легені, який з'явився в процесі еволю-

ції. На відміну від засмоктування повітря завдяки зміні об'єму 

грудної клітки (див. дихальну систему плазунів, птахів і ссавців), 

він не потребує розвитку кісток і м'язів грудного відділу і був мо-

жливим у ранніх наземних хребетних. Проте даний спосіб зумо-
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влює суттєві еволюційні обмеження. Щоб захопити достатньо ве-

ликий об'єм повітря, ротоглотка повинна бути ширшою, ніж у ін-

ших тварин. При цьому жувальні м'язи скорочуються майже у 

фронтальній площині тіла, а не перпендикулярно їй. Це суттєво 

зменшує силу укусу. Для компенсації даного недоліку, збільшу-

ється товщина жувальних м'язів, що збільшує масу голови. При 

таких умов неможливий великий розвиток головного мозку, оскі-

льки він також буде збільшувати масу голови. Отже, в еволюцій-

ній лінії Земноводних, у зв'язку з гулярним механізмом нагні-

тання повітря, неможлива поява тварин із високим ступенем роз-

витку нервової системи. Тому в амніот, які знаходяться на вищих 

щаблях розвитку, надходження  здійснюється інакше. 

Плазуни. У плазунів краще ніж в інших хордових розвинуті 

пристосування до зменшення втрат води. Одним із закономірних 

наслідків цього є зменшення можливостей газообміну через 

шкіру. Проте і в ця група тварин не позбавлена повністю шкір-

ного дихання. Найбільшу роль вона відіграє у черепах. Незважа-

ючи на наявність твердого панцира, газообмін ефективно здійс-

нюється через шкіру голови і кінцівок і може становити до 20% 

від загального надходження О2 і до 30% виведення СО2, як, на-

приклад, у черепахи мускусної малої (Sternotherus minor). 

У представників ряду лускаті краще ніж в інших плазунів ро-

звинуті адаптації до зменшення втрат води. Тому шкірне дихання 

в них відіграє меншу роль, ніж в інших представників класу. Але, 

всупереч розповсюдженій думці, частина газообміну в них все ж 

таки здійснюється через шкіру. В представника фауни України, 

ящірки зеленої (Lacerta viridis) таким чином в організм надходить 

до 10% О2 та виводиться більше 15% СО2. Значна роль шкірного 

дихання в багатьох змій. Наприклад, в змії бородавчатої 

(Acrochordus javanicus) до 7% надходження О2 та до 33% виве-

дення СО2. В морських змій (родина Hydrophiinae), на відміну від 

мешканців суходолу, шкірне дихання більше направлене на пог-

линання О2 і може забезпечувати 35% від загального надхо-

дження оксигену. Навіть у мешканців пустель може мати місце 

шкірне дихання. Наприклад у ящірки хуквалли (Sauromalus ater), 

що населяє пустелі і напівпустелі південно-західної частини 
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США, близько 2% О2 потрапляє в організм через шкіру, та виво-

диться до 5% СО2. 

Такі високі показники газообміну через шкіру у тварин зі зро-

говілим епідермісом можливі завдяки тому, що капіляри розта-

шовані у найбільш тонких місцях: між лусочками або в місці крі-

плення лусочок до нижніх шарів шкіри. 
Основним органом газообміну плазунів є легені. Як і в земноводних, 

вони являють собою парні порожнисті утвори. Але комірчасті розрос-

тання внутрішньої поверхні значно краще рощвинені, ніж у земновод-

них, збільшуючи її площу. З'являються дихальні шляхи – трахея, що ро-

зділяються на два бронхи. Завдяки цьому легені можна розташувати на 

значній відстані від голови цим самим збільшивши довжину шийного 

відділу. 

Найбільш суттєва відмінність у функціонуванні легень плазу-

нів від земноводних у наявності грудного нагнітання повітря. За-

вдяки скороченню та розслабленню міжреберних м'язів, зміню-

ється об'єм грудної клітки, внаслідок чого змінюється об'єм ле-

гень. При збільшенні об'єму, тиск в них зменшується, спричиня-

ючи надходження повітря. На відміну від звичного людям (і всім 

ссавцям) механізму, коли вдих є активним рухом, потребуючим 

скорочення м'язів, а видих пасивним у плазунів ситуація проти-

лежна. В цих тварин грудна клітка при розслаблених м'язах мак-

симально розширена. Активним дихальним рухом, який потребує 

напруження м'язів є видих. Вдих у плазунів здійснюється паси-

вно. 

В черепах, які не можуть змінювати об'єм грудної клітки, збе-

рігається гулярне дихання. Такий спосіб малоефективний, тому у 

даної групи на шкірне дихання припадає значно більша частина 

газообміну. У водних черепах можуть бути додаткові органи ди-

хання. У представників підряду бокошиї черепахи (Pleurodira) ча-

стина газообміну здійснюється через багаті капілярами стінки 

клоакальних сумок. В мускусних черепах (Sternotherus) дихання 

частково забезпечують слизові оболонки язика і ротоглотки. У 

трионіксів (Trionyx) наявні спеціальні багаті кровоносними суди-

нами вирости ротоглотки, які часто називають зябрами (зви-

чайно, вони не гомологічні зябрам анамній). Проте, ці органи фу-

нкціонують переважно як органи виділення. Їх роль в газообміні 
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незначна. Проте, рівень газообміну у черепах суттєво нижчий ніж 

в інших плазунів, що можливе тільки завдяки менш рухливому 

способу життя (відповідно м'язи здатні працювати на енергії 

лише від неповного розщеплення глюкози) та меншому розвитку 

головного мозку – органу який потребує інтенсивного надхо-

дження оксигену. 

Крокодили, за допомогою спеціальних м'язів можуть перемі-

щати легені всередині порожнини тіла. При цьому змінюється по-

ложення центра ваги тіла. Керуючи цим процесом тварина може 

повільно плавати, занурюватись або спливати і навіть переверта-

тись у воді, не рухаючи кінцівками або хвостом. 

Птахи. Політ потребує багато енергії, а отже і більш інтенси-

вного надходження Оксигену до м'язів. У зв'язку із цим у птахів 

розвинулась особлива система газообміну, названа подвійним ди-

ханням. Такий спосіб дихання відрізняється двома унікальними 

характеристиками. По перше, повітря крізь легені проходить в 

одному напрямку, тоді як в решти тварин, напрямки руху повітря 

при вдиху і видиху взаємо протилежні. Друга властиівсть, яка ви-

тікає з першої, полягає в тому, що газообмін здійснюється не 

лише при вдиху, але і при видиху. Подвійне дихання стало мож-

ливе завдяки розвитку випинань дихальних шляхів, які назива-

ють повітряними мішками. Виділяють групу передніх дихальних 

мішків та групу задніх мішків. Цей поділ базується не лише роз-

ташуванні, але і участі в дихальному процесі. На відміну від ле-

гень птахів, дихальні мішки здатні до розтягнення і об'єм як пе-

редніх так і задніх повітряних мішків більший за об'єм легень. 

Повітряні мішки мають клапани і тому птах може контролювати 

надходження повітря до певного мішка. 

Щоб краще зрозуміти, як саме виникає подвійне дихання, ро-

зглянемо його на прикладі перших двох вдихів, які робить пта-

шеня після вилуплення (рис. 8).  
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Рис. 8. Схема подвійного дихання птахів. Порції повітря збід-

нені О2 залиті сірим кольором. Двосторонні стрілки позначають 

процес газообміну. 

 

При першому вдиху велика порція надходить в задні повітряні 

мішки. Газообмін в них неможливий тому цей відділ виконує 

лише функцію резервуару. При першому видиху повітря перемі-

щається із задніх повітряних мішків до легень, де відбувається 

газообмін. Все повітря, що надійшло при першому вдиху не може 

перейти до легень, тому що їх об'єм менший, ніж у задніх повіт-

ряних мішків. При другому вдиху, відпрацьована частина повітря 

від першого вдиху переміщується із легень в передні повітряні 

мішки. Із задніх повітряних мішків до легень для газообміну на-

дходять рештки повітря від першого вдиху. Одночасно із атмос-

фери в задні повітряні мішки потрапляє  нова порція повітря. На 

момент другого видиху все повітря, що надійшло при першому 

вдиху є відпрацьованим. Одна його частин виводиться назовні із 

передніх повітряних мішків. Друга надходить із легень до перед-

ніх повітряних мішків, звільняючи в легенях місця для свіжого 

повітря, що надійшло при другому вдиху. 

Оскільки повітря наявне в легенях птахів і при вдиху і при ви-

диху, газообмін у них більш ефективний ніж в інших хордових. 
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Окрім того, подвійне дихання супроводжується ще одним ефек-

том, що суттєво покращує газообмін. Адже повітря завжди руха-

ється в одному напрямку, протилежному напрямку кровотоку в 

капілярах легень. Завдяки цьому оксиген більш інтенсивно дифу-

ндує в кров. 

Ссавці. У ссавців, як і в решти амніот, повітря надходить в 

легені завдяки зміні об'єму грудної клітки. Проте, до цього спо-

собу вони прийшли незалежно від еволюційної лінії плазунів і 

птахів. На відміну від представників цих класів, у ссавців вдих є 

активним рухом, а видих пасивним. У ссавців розвивається діаф-

рагма  – куполоподібний м'яз який відмежовує грудну порожнину 

від черевної. Таким чином грудна клітка герметично замкнута і 

зміна її об'єму супроводжується зміною об'єму легень. 

Ще однією особливістю дихальної системи ссавців є особлива 

будова легень. Правий і лівий бронхи, заходячи у відповідну ле-

геню утворюють бронхіальне дерево: розділяються на бронхіоли 

І порядку,  які поділяються на бронхіоли ІІ порядку і т.д. Бронхі-

оли останнього порядку завершуються альвеолою – гроноподіб-

ним здуттям, на внутрішній поверхні якого здійснюється газооб-

мін. Завдяки такій будові досягається висока дихальна площа ле-

гень, яка в 50-100 разів перевищує поверхню тіла тварини. Кіль-

кість альвеол залежить від активності тварини. Наприклад у 

представників ряду хижі 100-150 млн. альвеол, що становить до 

28см2 дихальної площі легень на 1 г маси тіла. У лінивців (родина 

Bradypodidae) лише 2 млн. альвеол (6 см2 площі на 1 г маси тіла). 

Бронхіоли та альвеоли мають власну гладеньку мускулатуру, 

яка полегшує виведення повітря із легень. Особливо вона добре 

розвинута у китоподібних, які при видиху виводять до 90% пові-

тря, що надійшло з попереднім вдихом (у людини виводиться 

близько 15%). Також у китоподібних в бронхіальному дереві на-

явні спеціальні м'язи, скорочення яких перекриває вихід повітря 

із альвеол.  

У всіх ссавців наявне шкірне дихання, хоч його частка неве-

лика. Найкраще такий спосіб газообміну розвинутий у рукокри-

лих, в яких до більше 10% виділення СО2 припадає на шкірне ди-

хання. Попри те, що цей спосіб становить незначну частину газо-

обміну, тварина позбавлена такої можливості швидко гине. 
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ІМУННА СИСТЕМА 
У багатьох тварин, як хордових, так і безхребетних існують 

клітини, які забезпечують імунну відповідь організму на чужорі-

дні тіла. Проте лише у вищих хордових ці клітини утворюють до-

бре розвинуті органи, що дає підставу розглядати їх в складі осо-

бливої системи — імунної, відповідальної за утворення лімфоци-

тів. Її функціонування тісно пов’язане із кровоносною системою. 

В анамній транспорт лімфоцитів забезпечується по кровоносних 

судинах. В амніот лімфатичне русло відокремлене від кровонос-

ного, хоча контакт зберігається і в крові завжди присутня певна 

кількість лімфоцитів. 

В круглоротих, особливо у міксин, імунна система розвинута 

порівняно гірше ніж в решти вищих хордових і представлена лі-

мфоїдними скупченнями в навкологлотковій області та фоліку-

лах вздовж кишечника. Окрім того, лімфоутворюючі клітини на-

явні в протонефричній нирці (див. розділ Видільна система) та в 

клітинах селезінки. Однак, варто відмітити, що й селезінка в кру-

глоротих розвинута слабо і представлена окремими скупченями 

довколо кишечника. 

У міног імунна система дещо складніша. Окрім зазначених 

вище утворень, в цих тварин навколо зябрових щілин з’являється 

скупчення лімфоїдних клітин, яке називається тимус.  

В щелепоротих тимус і селезінка розвинуті значно краще і 

мають вигляд компактних органи, оточених сполучнотканинною 

оболонкою. 

В хрящових риб, окрім тимусу і селезінки, помітну роль в лі-

мфоутворенні відіграють скупчення лімфоїдної тканини в стін-

ках кишечника (орган Лейдига), нирок, статевих залоз та довкола 

черевної артерії.  

В кісткових риб основним органом крово- та лімфоутворення 

є нирки. Також помітне ускладнення будови тимусу в якому чітко 

розрізняється два шари: корковий, розташований ближче до по-

верхні органу, та медулярний, занурений в глибині. Скупчення 

лімфоїдної тканини наявні в слизовій та підслизовій оболонці ки-

шечника, довкола переходу тонкого кишечника в товстий, до-

вкола передсердя та шлуночка. На відміну від хрящових риб, у 

кісткових роль селезінки в лімфоутворенні незначна. 
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Перехід до наземного середовища призвів до зіткнення хребе-

тних із новими патогенними мікроорганізмами, що, відповідно, 

зумовило подальші ускладнення імунної системи. Частково вирі-

шенню проблеми сприяв розвиток трубчастих кісток кінцівок, в 

яких розвинувся кістковий мозок, що став одним із основних ор-

ганів лімфоутворення. 

В земноводних  до складу імунної системи входять кістковий 

мозок, тимус, а також клітини селезінки, печінки та лімфоідних 

вузлів. 

В плазунів, окрім складових імунної системи характерних для 

земноводних, наявні скупчення лімфоїдної тканини в стінках ки-

шечника та клоаці. В черепах та крокодилів наявні глоткові миг-

далини. 

В птахів кістки порожнисті (див. Опорно-рухова система. 

Птахи), відповідно кістковий мозок відсутній.  Основну функцію 

лімфоутворення виконують клітини тимусу та селезінки. При 

цьому наявні вікові відмінності: в пташенят провідну роль вико-

нує тимус, згодом зростає значення селезінки. З’являються нові 

органи лімфотворення: залоза Гарднера, розташована дорзаль-

ніше орбітального яблука та виріст клоаки — Фабріцієва сумка. 

Їх гістологічна будова досить схожа, та функціонування дещо ві-

дрізняється. Залоза Гарднера утворює Т- і В-лімфоцити а також 

синтезує імуноглобулін. З віком вона збільшується в розмірах. 

Фабріцієва сумка є місцем утворення В-лімфоцитів і наявна лише 

у пташенят, в дорослих птахів цілком редукована. 

Імунна система досягає найвищого розвитку в ссавців. До її 

складу входять зазначені вище органи: кістковий мозок, тимус 

(добре розвинутий в молодих особин), клітини селезінки, скуп-

чення лімфатичної тканини в лімфоїдних вузлах та шлунково-ки-

шковому тракті (особливо розвинуті мгдалини в глотці, лімфої-

дні вузли в сліпій та прамій кишках). Попри те що в ссавців не 

з’явилось нових органів імунної системи, рівень функціонування 

органів успадкованих від предкових форм досягнув найбільшого 

розвитку. 
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ТРАВНА СИСТЕМА 
Як і всі представники царства тварини, хордові є гетеротроф-

ними організмами. Енергію для підтримки життєдіяльності вони 

отримують, окислюючи органічні сполуки. При цьому викорис-

товуються лише невеликі мономери: прості вуглеводи, жирні ки-

слоти, моногліцериди, гліцерол, амінокислоти. В біосфері ці спо-

луки рідко трапляються у вільному вигляді, зазвичай вони вхо-

дять до складу більш складних речовин – полімерів (складних ву-

глеводів, ліпідів і білків). Основною функцією травної системи є 

розщеплення полімерів, до мономерів, які можуть бути засвоєні 

організмом.  

Складні вуглеводи. В процесі травлення розщеплюються до 

простих вуглеводів (глюкози, фруктози, мальтози тощо). Суттє-

вою  перевагою вуглеводів, як джерела енергії є те, що їх обмін 

дуже швидкий і за потреби організм може легко поповнити не-

стачу. Окрім того, вуглеводи є єдиним джерелом енергії для ней-

роцитів. Для ефективного розщеплення вуглеводів необхідне ре-

гулярне надходження в тканини оксигену, що забезпечується ди-

хальною системою. 

Значна частина енергетичного обміну хордових припадає на такі 

складні вуглеводи як: сахароза (наявна у плодах рослин), крох-

маль (наявний у плодах, насінні, видозмінах кореня і пагону, що 

виконують запасаючу функцію), целюлоза (в значних обсягах на-

явна в усіх клітинах рослин; розщеплюється до простих вуглево-

дів тільки за допомогою симбіотичних мікроорганізмів шлун-

ково-кишкового тракту), глікоген (є основною формою запасання 

вуглеводів в організмі тварини) та інші. 

Ліпіди. В процесі травлення розщеплюються до жирних кислот, 

моногліцеридів та гліцеролу. Внаслідок окислення ліпідів виді-

ляється значно більше енергії ніж від вуглеводів. Вигідним для 

організму є і те, що кінцевими продуктами окислення ліпідів є 

вуглекислий газ та вода. Обидві речовини можна легко вивести з 

організму, а вода, в разі потреби, може бути використана в інших 

фізіологічних процесах. Проте, обмін ліпідів у порівнянні з вуг-

леводами має і недоліки. Вони не такі універсальні (наприклад, 

нервові клітини та еритроцити не здатні отримувати енергії з лі-

підів). Основна частина маси в трофічних ланцюгах припадає на 
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рослини, в яких ліпідів значно менше ніж вуглеводів. До того ж 

обмін ліпідів значно повільніший. 

Білки. В процесі травлення розщеплюються до амінокислот. Бі-

лки є високоенергічними сполуками, які, однак, не запасаються в 

організмі. Як джерело енергії використовуються лише ті білки, 

що надходять безпосередньо із їжею. Поповнення витрат цих ре-

човин займає багато часу. Тому організм починає використову-

вати власні білки для енергетичного обміну тільки при висна-

женні та відсутності запасів ліпідів і вуглеводів. При розщеп-

ленні білків у травній системі, вивільняється так звані продукти 

білкового обміну. Це нітрогенвмісні сполуки (аміак, сечовина, се-

чова кислота), які можуть мати негативний вплив на організм і 

виводяться видільною системою. Всі зазначені полімери можуть 

розщеплятись до мономерів шляхом гідролізу (тобто при взаємо-

дії з водою і з утворенням нових сполук). В обміні білків гідроліз 

відіграє помітно більшу роль, ніж в обміні ліпідів та вуглеводів. 

Тому тварини, які споживають багато білкової їжі мають більші 

витрати води. 

Регулярне надходження білків необхідне не лише для задово-

лення енергетичних потреб. Організм тварини повинен постійно 

оновлювати власні білки (у пацюка половина всіх білків оновлю-

ється протягом ~17 діб, у людини протягом ~80). Частину аміно-

кислот тварина може синтезувати самостійно, але деякі аміноки-

слоти для побудови власних білків, організм отримує тільки із 

їжі. 

Хоча, в результаті травлення організм отримує енергію, цей 

процес відбувається з великими затратами енергії. Тому надхо-

дження великої кількості їжі протягом короткого періоду часу 

може негативно відобразитись на організмі та навіть призвести 

до загибелі. У тварин, життєва стратегія яких передбачає такі си-

туації (травоїдні, стерв'ятники) певні відділи шлунково-кишко-

вого тракту виконують функцію тимчасового резервуару їжі, без 

перетравлення. 

Окрім мономерів органічних речовин, травна система забезпе-

чує надходження в організм вітамінів та неорганічних сполук 

(води, солей тощо). Лише деякі види хордових можуть здійсню-

вати надходження амінокислот в організм із морської води через 
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покриви, без участі травної системи. Зокрема це відмічено в ас-

цидій та міксини-пиявкорота (Eptatretus stoutii). Проте, якщо ас-

цидіям достатньо незначної кількості амінокислот, що наявні у 

воді, то міксині доводиться обвиватись навколо гниючих решток. 

На перший погляд будова травної системи суттєво відрізня-

ється в межах типу хордові. Проте ці відмінності менш разючі, 

ніж в інших системах органів. Попри різні способи живлення, за-

гальна послідовність відділів травної системи виглядає таким чи-

ном: 

1) Ротоглоткова (ротова) порожнина. Беручи до уваги, що най-

більш просто організовані представники типу (безчерепні та по-

кривники) є фільтраторами, очевидно, що первинна функція да-

ного відділу – фільтрація поживних речовин із води. В подаль-

шому, в процесі еволюції, більшість хребетних перейшли до ін-

ших способів живлення. У зв'язку з цим, змінилось призначення 

ротоглоткової порожнини. Завдяки розвитку смакових рецепто-

рів, в ній відбувається аналіз кормових об'єктів. Не придатні до 

споживання об'єкти виводяться назовні, придатні транспорту-

ються далі по шлунково-кишковому тракту. В ротоглотковій по-

рожнині наявні слинні залози, виділення яких полегшують про-

ходження кормових об'єктів. Ступінь розвитку слинних залоз за-

лежить від середовища існування та особливостей функціону-

вання початкових відділів травної системи. Первинноназемні 

тварини, які, зазвичай, споживають більш суху їжу, мають краще 

розвинуті слинні залози. В ссавців слинні залози розвинуті більш, 

ніж у птахів і рептилій, оскільки лише ссавці затримують їжу в 

ротовій порожнині задля пережовування. Часом відмічають від-

сутність слинних залоз у риб, що не зовсім вірно. Дійсно, в біль-

шості риб слинні залози не розвинуті і малопомітні. Проте, в різ-

них еволюційних ліній риб, слинні залози розвиваються. Свідчен-

ням цього є, так звані, “гнізда” деяких риб (наприклад, колючок 

(рід Gasterosteus), макропода (Macropodus opercularis) та ін.), які 

самці створюють в період нересту із бульбашок повітря та клей-

ких виділень залоз травної порожнини. 

2) Стравохід. Основним призначенням цього відділу є транс-

порт їжі до шлунку (або, за його відсутності, - до кишечника). Він 
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не бере безпосередньої участі в травленні, але за відсутності стра-

воходу шлунок або кишечник були б розташовані в передній ча-

стині тіла і ускладнювали роботу серця, зябер (або легень). Єдині 

хордові, у яких відсутній стравохід – це безчерепні, у яких рото-

глотка видовжена далеко за середину тіла. В різних видів (акули, 

змії, та інші) в стравоході наявні зроговілі вирости, що запобіга-

ють зворотному руху їжі). В деяких видів на стравоході наявне 

розширення – воло, функція якого відмінна у різних груп. 

3) Шлунок. Це розширення травного тракту з добре розвину-

тою мускулатурою. Стінки шлунка виділяють травні ферменти та 

соляну кислоту, які здійснюють розщеплення білків. У рослиної-

дних тварин, які споживають мало білкової їжі, шлунок може 

бути редукований (наприклад риби ряду коропоподібні). Проте 

відомі і протилежні випадки. Зокрема у ссавців рядів непарноко-

питні та парнокопитні, шлунок досить об'ємний, оскільки є резе-

рвуаром для великої кількості їжі та середовищем існування важ-

ливих симбіотичних мікроорганізмів. 

Окрім розщеплення білків, шлунок може здійснювати подріб-

нення їжі (завдяки скороченню м'язів), а шлунковий сік знищує 

багато патогенних організмів. 

4) Тонкий кишечник. В початкових частинах цього відділу 

здійснюється розщеплення білків, ліпідів та вуглеводів до моно-

мерів під дією ферментів печінки та підшлункової залози. В 

більш віддалених частинах тонкого кишечника відбувається 

всмоктування мономерів. У рослиноїдних видів довжина тонкого 

кишечника відносно довжини тіла тварини більша, ніж у м'ясоїд-

них у зв’язку з особливостями перетравлення клітковини.  

5) Печінка, орган, що виконує декілька функцій. Як орган тра-

вної системи вона виділяє жовч – секрет , що потрапляє у тонкий 

кишечник і емульгує ліпіди, чим сприяє нормальному травленню 

ліпідів. Також жовч активує ферменти підшлункової залози. 

Якщо їжа надходить до шлунково-кишкового тракту більш-менш 

регулярно, то жовч виділяється безпосередньо із протоків печі-

нки в кишечник. У більшості видів насичення їжею перемежову-

ється відносно тривалими періодами голодування. В такому ви-

падку жовч накопичується в спеціальному відділі печінки – жов-

чному міхурі, звідки за потреби надходить до кишечника. 
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Ще однією важливою функцією печінки є запасання гліко-

гену. Внаслідок травлення організм отримує поживних речовин 

більше, ніж йому потрібно на даний момент. Надлишок енергії 

використовується клітинами печінки для синтезу вуглеводу глі-

когену. В разі нестачі енергії, глікоген розщеплюється до глю-

кози, яка надходить в кров'яне русло і транспортується до решти 

тканин. Окрім клітин печінки (гепатоцитів), глікоген може син-

тезуватись в м'язах. Але тут він використовується виключно для 

потреб власне м'язів і не може бути використаний іншими ткани-

нами. В гепатоцитах вміст глікогену може сягати 8% від їх маси, 

тоді як в м'язах не більше 1%. 

Також печінка виконує очисну функцію, про що буде більш 

детально зазначено в розділі Кровоносна система. 

6) Підшлункова залоза. Одночасно належить до двох систем: 

травної і ендокринної. Клітини підшлункової залози виділяють 

ферменти, які розщепляють або сприяють розщепленню білків, 

ліпідів та вуглеводів. Травні ферменти по протоках надходять у 

передній відділ тонкого кишечника. 

В різних груп хребетних підшлункова залоза може бути вира-

жена по різному. В більшості видів це орган, який добре помітно 

неозброєним оком. У міног та дводишних риб її клітини дифузно 

розташовані на стінках передньої частини тонкого кишечника. У 

представників рядів міксиноподібні, осетроподібні та коропопо-

дібні, підшлункова залоза зливається із печінкою. Такий орган 

називають гепатопанкреас. 

7) Товстий кишечник. Основна функція цього відділу – всмо-

ктування води та розчинених в ній мікромолекул із решток їжі. В 

деяких видів (переважно в рослиноїдних) в товстому кишечнику 

може продовжуватись травлення і відбуватись всмоктування по-

живних речовин.  

8) Пряма кишка. В цьому відділі травної системи накопичу-

ються калові маси перед остаточним виведенням з організму. За-

вершується анальним отвором, який самостійно відкривається 

назовні (безчерепні, безщелепові, кісткові риби, сумчасті та пла-

центарні ссавці), або у відділ, спільний для травної, видільної і 

статевої систем – клоаку (хрящові риби, земноводні, плазуни, 

птахи, яйцекладні ссавці).  
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Серед хордових тварин наявні стенофагні види, із вузькою ко-

рмовою базою, та еврифагні, тобто всеїдні види. Переважна біль-

шість видів займають проміжне положення. Деякі види, за особ-

ливостями кормової бази, відносять до таких категорій: 

Фітофаги – живляться рослинною їжею. 

Фільтратори – живляться дрібними водними об'єктами, які захоплю-

ють проціджуючи воду. Для таких видів вирішальними є розміри 

об'єкту, а не його особливості. Вони захоплюють як живих так і 

мертвих організмів тваринного і рослинного походження. 

Детритофаги – споживають відмерлу органічну речовину. Серед хор-

дових тварин більшість детритофагів є водними тваринами. Тоді 

як серед безхребетних детритофагів чимало мешканців ґрунту 

або наземного середовища.  

Падальники – споживають трупи тварин, яких не вполювали. На від-

міну від детритофагів, які живляться рештками, розклад яких ся-

гнув пізніх етапів (зазвичай це окремі елементи органіки), пада-

льники живляться трупами, з моменту смерті яких пройшло від-

носно не багато часу. Це може бути навіть щойно померла тва-

рина. На відміну від хижацтва падальники не вбивають свою здо-

бич. За певних умов до падальництва вдаються багато видів хи-

жаків. 

Планктофаги – споживають планктон. 

Ентомофаги – спеціалізуються на полюванні та поїданні комах. 

Малакофаги – спеціалізуються на полюванні та поїданні молюсків. 

Теутофаги – спеціалізуються на полюванні та поїданні головоногих 

молюсків. 

Іхтіофаги – спеціалізуються на полюванні та поїданні риб. 

Герпетофаги – спеціалізуються на полюванні та поїданні плазунів. 

Орнітофаги – спеціалізуються на полюванні та поїданні птахів. 

Міофаги – спеціалізуються на полюванні та поїданні дрібних ссавців 

(переважно гризунів, в меншій мірі комахоїдних). 

Існують ще декілька термінів, які позначають вузьку харчову 

спеціалізацію виду, їх буде згадано в описі окремих класів. Тер-

міни енто-, малако-, іхтіо-, герпето-, орніто- та міофаги викорис-
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товуються тільки щодо видів, основу кормової бази яких стано-

вить певна група тварин. Якщо певний тип здобичі становить 

лише частину кормової бази, ці терміни не використовують. 

Безчерепні. Травна система розпочинається передротовою 

лійкою, оточеною навколоротовими щупальцями. Вглиб пе-

редротової порожнини по бічних стінках розташовані ряди 

потовщених війчастих клітин, що разом формують миготли-

вий орган Мюллера, задня частина якого межує з ротовим 

отвором. З іншого боку, тобто зі сторони ротоглотки, ротовий 

отвір  оточений парусом – сфінктром1, на якому розміщені на-

правлені вглиб ротоглотки пальцеподібні вирости. Ротовий 

отвір веде до об'ємної ротоглотки з  великою кількістю (часом 

до 200) вертикальних отворів – зябрових щілин, що відкриваються 

в атріальну порожнину2. З вентрального боку ротоглотки прохо-

дить борозна – ендостиль. Він утворений високими епітеліальними 

клітинами двох типів: миготливими та залозистими. З дорзального 

боку ротоглотки проходить надглоткова борозна, представлена 

війчастими клітинами. 

Ротоглотка переходить в кишечник. З правого боку від нього, 

позаду останньої зябрової щілини, вперед відгалужується печін-

ковий виріст. Він характеризується товстими залозистими епіте-

ліальними стінками, які оточені тонкою плівкою (печінковим це-

ломом). Функція печінкового виросту – секреція травних ферме-

нтів, які надходять у кишечник. 

Кишечник позаду печінкового виросту утворює шлункове ро-

зширення. Наступний відділ називається товстою кишкою. Він 

відрізняється від шлункового розширення наявністю всередині 

густого війчастого покриву, тому він менш прозорий. Товста ки-

шка відкривається назовні анальним отвором, який відкривається 

не знизу, а дещо зміщений в лівий бік. 

 
1 сфінктр — кільцевий м'яз. 
2 В багатьох джерелах зяброві щілини описані як косо направлені вперед 

видовжені отвори, оскільки саме такий вигляд вони мають в 

зафіксованого ланцетника. Проте в живої тварини ці видовжені 

отвори розташовані майже перпендикулярно осі тіла. 
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Ланцетники живляться невеликими рештками органіки, що 

знаходяться у воді. Рух передротових щупалець створює потік 

води зі шматочками їжі в ній до передротової лійки. При цьому 

щупальця вигинаються таким чином, що формують своєрідну ре-

шітку, яка запобігає проникненню крупних об'єктів. Залозисті 

клітини ендостилю виділяють слизовий тяж, а війчасті клітини 

рухають його вперед. При цьому слиз огортає кормові об'єкти, що 

потрапили в порожнину ротоглотки разом із водою. Слизовий 

тяж піднімається вгору завдяки биттю війок клітин навколорото-

вого кільцевого каналу; потім переміщується в напрямку до киш-

кової трубки завдяки руху війок клітин надглоткової борозни. 

Під час цього руху на нього налипають частинки їжі. Вода, поз-

бавлена поживних часток, виходить через зяброві щілини в атрі-

альну порожнину, звідки виводиться назовні через атріопор. В 

шлунку слизовий тяж обробляється травними ферментами, що 

надходять із печінкового виросту. В товстому кишечнику всмок-

тування найбільш ефективне завдяки перемішуванню слизового 

тяжу війками. В ланцетника відмічене як внутрішньоклітинне так 

і позаклітинне травлення.  

Покривники. Травна система покривників починається рото-

вим сифоном, облямованим щупальцями. Він відкривається у ве-

лику (до 1/3 об'єму тварини) ротоглотку. Як і в ланцетника, з че-

ревного боку проходить борозна —  ендостиль. Стінки глотки 

пронизані рядами численних зябрових отворів, які в цієї групи 

тварин називають стигмами. Вони відкриваються в атріальну по-

рожнину. Від дна ротоглотки відходить короткий стравохід, що 

веде до відносно невеликого шлункового розширення. Його сті-

нки мають невеликі пухирці, утворенні скупченням залозистих 

клітин. Вони виділяють травні ферменти, тому їх вважають гомо-

логами печінкового виросту. Від шлунку відходить короткий ки-

шечник, який робить дві петлі і відкривається не назовні, як у бі-

льшості тварин, а у атріальну порожнину. 

Покривники, як і безчерепні, є фільтратрорами. Завдяки руху 

щупалець ротового сифона, потік води направляється в ротогло-

тку. Поживні частки налипають на слиз, який виділяють клітини 

ендостилю і по стінкам глотки (переважно спинній частині), за-

вдяки руху війчастих клітин переміщається до стравоходу, а далі 
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в шлунок. Вода, позбавлена, поживних частинок, виводиться че-

рез стигми в атріальну порожнину, а звідти через клоакальний си-

фон назовні. В шлунку відбувається обробка харчової грудки тра-

вними ферментами, після чого вона переміщається до кишеч-

ника, де відбувається всмоктування поживних речовин. Стінки 

кишечника мають вгинання у внутрішній просвіт – тифлозоль. 

Він необхідний для збільшення площі всисної поверхні, а також 

для сповільнення пересування харчової грудки. Неперетравлені 

рештки виводяться в атріальну порожнину, і підхопленні пото-

ками води із стигм, виводяться через клоакальний сифон назовні. 

В Апендикулярій, а також в личинок інших Покривників, ки-

шечник завершується анальним отвором, який відкривається на-

зовні. 

Безщелепові. Травна система починається передротовою лій-

кою. Окрім співпаддіння в назві вона не має нічого спільного із 

передротовою лійкою головохордових. У безщелепових цей ор-

ган є невеликою заглибиною, оточеною шкірястою оторочкою і 

сосочками. На дні лійки розташований оточений невеликими зу-

бчиками ротовий отвір. На відміну від зубів інших хребетних, які 

є похідними не лише епідермісу, але і дерми, зубчики безщелепо-

вих утворені виключно шляхом ороговіння епідермісу. У пред-

ставників цієї еволюційної лінії хребетних ніколи не було щелеп. 

Ротовий отвір в разі потреби закривається широким м'язовим язи-

ком, який проходить вздовж усієї ротоглотки. Порожнина ротог-

лотки поділяється на два канали. Нижній – дихальна трубка, фу-

нкціонує в складі дихальної системи. Над нею розташований ін-

ший канал – стравохід. Шлунок у безщелепових відсутній і стра-

вохід переходить в кишечник. Безщелепові живляться рідкою 

їжею тваринного походження, яка легко засвоюється і не потре-

бує тривалого перебування в травному тракті. Тому  стравохід та 

кишечник в цих тварин відносно короткі. Окрім того, в кишеч-
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нику наявний спіральний клапан – вгинання у просвіт кишеч-

ника, подібне до тифлозолю1 покривників. Він збільшує ефекти-

вність всмоктування, дозволяючи зробити кишечник ще більш 

коротким.  

Позаду серця розташована велика конусоподібна печінка. 

Вона виробляє травні ферменти, які накопичуються в жовчному 

міхурі і під чс травлення надходять у передні відділи кишечника. 

Підшлункова залоза представлена не  одним компактним орга-

ном, а невеликими острівцями, розташованими обабіч кишеч-

ника. Завершується травна система анальним отвором. 

Безщелепові живляться твариною їжею. Вони присмокту-

ються до живої або мертвої тварини (міксини можуть проникати 

в середину черевної порожнини крупних жертв) і виділяють тра-

вні ферменти. Напівперетравлені тканини здобичі надходять в 

ротоглотку, звідки по стравоходу потрапляють в кишечник. 

Щелепороті (Gnathostomata). Решта класів хордових тварин 

(хрящові і кісткові риби, земноводні, плазуни, птахи і ссавці)  на-

лежить до нетаксономічної групи щелепороті. Будова та похо-

дження щелепового апарату  більш детально було розглянуто 

вище (розділ Опорна система). Поява щелепового апарату дозво-

лила відійти від живлення виключно рідкою їжею (як у головохо-

рдових, покривників та безщелепових) та опанувати велику кіль-

кість екологічних ніш. 

Ще одним важливим ароморфозом щелепоротих була поява 

зубів. Зуби – поодинокі конусовидні елементи екзоскелету, утво-

рені дентином і покриті емалеподібною речовиною (в анамній) 

або емаллю (в амніот). 

В анамній зуби приростають до шкіри, на ділянках, що розмі-

щені всередині ротової порожнини порожнину, до слизової обо-

лонки ротової порожнини або до кісток (хрящів) щелеп. В амніот 

кріплення зубів ускладнюється завдяки міцній кістковій тканині 

навколо коронки – цементу. Існує три типи кріпленням зубів ам-

ніот до кістки: 

 
1  В анатомічній термінології на латині спіральний клапан так і 

називають "tiphlosolis". Збіг із назвою спірального клапану в 

артеріальному конусі Земноводних є випадковим. 
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- Плевродонтний (рис. 9.І) – зуби кріпляться збоку (властивий 

багатьом ящіркам родин ігуанові (Iguanidae), геконові 

(Gekkonidae), справжні ящірки (Lacertidae), веретільницеві 

(Anguidae), варанові (Varanidae) та ін.); 

- Акродонтний (рис. 9.ІІ) – зуби кріпляться до верхнього краю 

кістки, (властивий дзьобоголовим (Sphenodоntida), ящіркам ро-

дин (Agamidae) та хамелеонові (Chamaeleonidae)). Такий тип крі-

плення притаманний більшості анамній; 

- Текодонтний (рис. 9.ІІІ) – зуби знаходяться в заглибинах кіс-

тки, властивий іхтіозаврам, крокодилам, динозаврам, ссавцям; 

Рис. 9. Схеми кріплення зубів у амніот (а- дентин та емаль; б – 

цемент; в – кісткова тканина щелеп) 

І – плевродонтний тип; 

ІІ – акродонтний тип; 

ІІІ – текодонтний тип. 

 

Форма зубів залежить від типу живлення. У хижих видів вони 

гострі, конічні, у травоїдних менш загострені, проте зовнішній 

зубний край може утворювати загострену пластинку для зрізання 

їжі. У тварин, які спеціалізуються на поїданні безхребетних із 

твердим зовнішнім панциром – плоскі із випуклою давильною 

поверхнею (скати, химери). У деяких видів зуби в однієї особини 

можуть різнитись за формою (судак (Sander lucioperca), кроко-

дили). Проте лише у ссавців зуби суттєво різняться не лише за 

будовою, але і за функціями. 

Хрящові риби. В загальних рисах послідовність відділів тра-

вної системи, така ж  як і в описаному вище загальному плані бу-

дови. У представників цього класу кишечник анатомічно і функ-



 

101 

 

ціонально поділений на тонкий і товстий, але обидва відділи до-

сить короткі. В товстому кишечнику наявний спіральний клапан, 

подібний до гомологічного утвору в безщелепових, проте у хря-

щових риб він робить значно більше завитків у просвіті кишки. 

Завершується травна система прямою кишкою, яка відкривається 

в клоаку. 

Пілоричні вирости тонкого кишечника, які добре розвинуті у 

багатьох кісткових риб, наявні лише в деяких хрящових риб і кі-

лькість їх невелика (наприклад в полярних акул (Somniosus) їх 

лише два). 

Серед хрящових риб є види з різними кормовими спектри жи-

влення, хоча основу в усіх випадках становить тваринна їжа. Бі-

льшість акул живиться відносно крупними тваринами: рибою, 

ссавцями, ракоподібними, головоногими молюсками тощо. Три 

види акул (китова (Rhincodon typus), гігантська (Cetorhinus 

maximus) та великорота (Megachasma pelagios)) живляться план-

ктонними організмами. При цьому вони пропускають крізь рото-

глоткову порожнину великі об'єми води, що виходить через зяб-

рові щілини. Зябровий апарат має спеціальні вирости для проці-

джування води. Ці види не становлять загрози для людини, тому 

їх часто описують як "мирних". Проте основу кормової бази ста-

новлять живі тваринні об'єкти (ракоподібні, медузи, личинки різ-

них тварин), серед яких часто наявні не лише безхребетні планк-

тонні організми (наприклад риби анчоуси, сардини тощо). Спосіб 

живлення великоротої акули мало досліджений, але, очевидно, 

відрізняється від інших акул-планктофагів. В цього мешканця ве-

ликих глибин стінки ротоглоткової порожнини вистелені клей-

ким слизом, який, як припускають, світиться в темряві, приваб-

лючи дрібні організми. 

Для більшості видів акул, основою кормової бази є риби, 

проте помітну роль відіграють морські ссавці (особливо в акул 

прибережної зони). В Індійському та Тихому океанах акули пої-

дають чимало морських змій. Більшість акул мають широкий ко-

рмовий спектр. Особливо це помітно на прикладі тигрової акули 

(Galeocerdo cuvier), яка успішно може впоратися із панцирами 

морських черепах. Для багатьох випадках живлення такою своє-
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рідною здобиччю призвело до вузької спеціалізації, проте в ти-

грової акули ситуація протилежна. Цей вид полює на будь яких 

інших тварин середнього розмірного класу, від кальмарів до сса-

вців. 

Переважна більшість скатів живиться дрібними придонними 

організмами. Проте пелагічні види (наприклад, манта (Manta 

birostris) або скати-орляки (Myliobatis)) живляться планктонними 

тваринами та рибою. 

Щелеповий і зубний апарат химер пристосований  до роздав-

лювання твердої здобичі (молюсків, крабів тощо). Суттєву частку 

в їхній кормовій базі становлять тварини без твердих покривів: 

багатощетинкові черви, ракоподібні, дрібні риби. 

Кісткові риби. Травна система в різних видів кісткових риб 

має багато відмінностей притаманних різним групам. Цілісний 

огляд всього класу неможливий, тому розглянемо ті особливості, 

які вирізняють певні таксони від загального плану будови, описа-

ного вище. 

В багатьох кісткових риб зуби наявні не лише на кістках ще-

леп, але і на лемішових кістках. У видів ряду коропоподібні від-

сутні зуби (навіть у нечисельних хижих представників, таких як, 

білизни (Aspius aspius)). Замість них видозміненій 5-й зяброві 

дузі розвиваються вирости, так звані глоткові зуби. На основній 

потиличній кістці утворюється зроговіла пластинка, об поверхню 

якої глоткові зуби перетирають їжу. 

Будова шлунка може відрізнятись. Наприклад в щукових 

(Esocidae) це звичайне розширення травного тракту. Тоді як в 

окуневих (Percidae) шлунок має вигляд мішечка, що відгалужу-

ється в стороні від кишечника, лише одним кінцем сполучаючись 

із основним просвітом кишечника. В кефалевих (Mugilidae) шлу-

нок двокамерний і складається із залозистого і м'язового відділів. 

В коропових (Cyprinidae) цей орган взагалі редукований. 

В багатьох видів кісткових риб в початкових відділах тонкого 

кишечника розвинуті пілоричні вирости. Вони сприяють обробці 

їжі травними ферментами та нейтралізації кислотного середо-

вища, сформованого шлунковим соком. Їх число суттєво різ-
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ниться: у морського чорта (Lophius piscatorius) один виріст, у бі-

льшості видів до десяти, у скумбрій (Scomber) близько 200, у ко-

ропоподібних жодного. 

Товстий кишечник в осетроподібних та дводишних має спіра-

льний клапан, будова і призначення якого в загальних рисах по-

дібна до хрящових риб. 

На відміну від хрящових риб, у кісткових шлунково-кишковий 

тракт завершується не клоакою, а окремим анальним отвором. 

На личинковій стадії майже всі види кісткових риб є планкто-

фагами, деякі види продовжують живитись планктонном протя-

гом всього життя (більшість видів ряду оселедцеподібні, деякі 

прісноводні риби: верховодка (Alburnus alburnus), місяць риба 

(Mola mola) та ін. 

Більшість кісткових риб є хижими, рослиноїдними, всеїдними 

видами або детритофагами, і на перший погляд вузька харчоваї 

спеціалізація відсутня. Проте, при більш детальному аналізі по-

мітно, що деякі види пристосувались до пошуку корму серед щі-

лин між камінням, деякі знімають дрібних організмів зі шкіри ін-

ших риб, інші живляться мешканцями "острівців" з плаваючих 

рослин тощо. Наприклад, серед представників найбільш чисель-

ної родини цихлідові (Cichlidae) (ряд окунеподібні) окрім видів 

без вузької спеціалізації наявні альгофаги (живляться водорос-

лями): Labeotropheus trewavasae, Petrotilapia tridentiger та ін.; па-

едофаги (живляться ікрою та личинками риб): Caprichromis 

orthognathus, Naevochromis та ін.; лепідофаги (живляться лускою 

і плавцями інших риб): Corematodus, Geniochromis та ін. 

В деяких риб виробились цікаві способи полювання. Азіатські 

прісноводні риби роду бризкун (Toxotes)  здатна збивати комах, 

що знаходяться над водою. Для цього вони стискуютьє зяброві 

кришки, і вода проходячи крізь жолобок в щелепах утворює до-

сить сильний струмінь (до 1,5 м). Бризкуни майже завжди влуча-

ють в ціль, хоча основну частину здобичі становлять комахи які 

самостійно впали у воду.  

В коралових груперів (Plectropomus pessuliferus) відмічено за-

лучення до полювання інших видів риб. Зазвичай це гігантські 

мурени (Gymnothorax javanicus). Якщо здобич ховається від гру-

пера під каменем, він шукає гігантську мурену (Gymnothorax 
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javanicus), яка здатна вигнати жертву з під каменя, або рибу-на-

полеона (Cheilinus undulatus), яка здатна відкинути камінь. Здо-

бич не ділиться, а цілком проковтується одним із видів. При 

цьому риби поводять себе мирно по одна щодо одної. 

В багатьох риб в тій чи іншій мірі представлений канібалізм. 

Він властивий не лише хижим видам. Личинок власного виду мо-

жуть поїдати навіть види, основу раціону яких становлять рос-

линні корми. Деякі популяції ротаня (Perccottus glenii) можуть 

тривалий час існувати на основі канібалізму: личинки поїдають 

дрібних безхребетних, а дорослі живляться виключно молоддю 

власного виду, після чого близько місяця існують без їжі. 

Земноводні. Будова травної системи земноводних відповідає 

загальному плану, наведеному вище (рис. 10). Як і в багатьох кі-

сткових риб, в земноводних наявні зуби на лемеші. Наявність зу-

бів власне на щелепах різниться: в деяких видів зуби наявні лише 

на верхні щелепі, в деяких лише на нижній, в решти на обох ще-

лепах. 

В ротоглотковій порожнині наявні слинні залози, які відсутні 

у риб. Їх виділення лише змочують їжу, але не діють на неї як 

травний фермент. 

Майже всі представники класу в дорослому віці є м'ясоїдними 

тваринами і тому довжина шлунково-кишкового тракту у них ві-

дносно невелика. Єдиний відомий виняток — південноамерикан-

ська деревна жаба  Xenohyla truncata, яка хоч і їсть дрібних тва-

рин, та основу кормової бази становлять плоди коки 

(Erythroxylum coca). 

Велику роль в полюванні для більшості земноводних відіграє 

язик. В безхвостих він кріпиться не до дна ротоглоткової порож-

нини, а до переднього її краю. Інший кінець язика, який звисає в 

глиб ротоглотки, вкритий липкими виділеннями. Це допомагає 

захоплювати дрібну здобич. При полюванні деякі види (родини 

справжні жаби (Ranidae), квакші (Hylidae) та ін.) стрімко викиду-

ють липкий кінець язика, інші (родина ропухи (Bufonidae) та ін.) 

злизують. Крупні об'єкти просто заковтуються. В деяких безхво-

стих амфібій язик відсутній (шпорцеві жаби (Xenopus), піпи 

(Pipa)). 
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Рис. 10. Внутрішня будова самця жаби (худ. Горобець Л.В.) 

1 – отвір євстахієвої труби; 2 – хоана; 3 – барабанна перетинка; 

4 – стравохід; 5 – жирове тіло; 6 – сім'яник; 7 – нирка; 8 – селезі-

нка; 9 – придаток сім'яника; 10 – клоака; 11 – товстий кишечник; 

12 – сечовий міхур; 13 – тонкий кишечник; 14 – підшлункова за-

лоза; 15 – печінка; 16 – шлунок; 17 – жовчний міхур; 18 – серце; 

19 – легені. 

 

Більшість земноводних полює тільки на рухомі об'єкти. Здо-

бич не пережовується, а заковтується цілком. Цікавою особливі-

стю безхвостих амфібій є їх здатність проштовхувати велику здо-

бич за допомогою руху очних яблук, нижня частина яких випи-

нається в ротоглотку. 

Пуголовки більшості видів спочатку живляться рослинною 

їжею, і лише незадовго до метаморфозу переходять на тваринні 
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корми: безхребетних, ікру, мальків риб та інших пуголовків. Осо-

бини, які першими починають живитись м'ясною їжею швидко 

набирають вагу, і тому часто вдаються до канібалізму. Кормова 

база дорослих особин в більшості видів помірних широт не спе-

цифічна і складається із різних безхребетних, рідше хребетних 

(ікра, молодь риб, рідше дрібні ссавці або пташенята), які прита-

манні певному регіону. В тропіках, у зв'язку посиленням конку-

ренції та наявністю більшого різноманіття екологічних ніш, існує 

чимало видів земноводних, живлення яких спеціалізоване. На-

приклад, деякі види широко розповсюдженого роду справжні 

жаби (Rana) проявляють не властиву іншим представникам роду 

вибірковість у живленні: Rana aesopus живиться переважно ам-

фібіями, а Rana niedeni – крабами. На різних континентах в тро-

пічній і субтропічній зоні наявні види, спеціалізовані на поїдання 

мурах або термітів: носаті жаби (Rhinophrynus), черепахові вузь-

короти (Rhombophryne), очеретянки (Nyperolius) та ін. 

Плазуни. Будова травної системи плазунів відповідає загаль-

ному плану, наведеному вище. В плазунів зуби розташовані на 

щелепах, в багатьох видів ряду лускаті також наявні на крилови-

дних кістках. На лемешах зуби відсутні в усіх амніот. В отруйних 

видів змій пара передніх зубів видовжені і сполучаються з прото-

ками отруйних залоз (видозміна слинних залоз). Отруйні зуби 

опираються на верхньощелепову кістку, яка рухомо з'єднується 

із кістками черепа. Завдяки цьому зуби, в разі потреби "склада-

ються" вглиб ротоглотки. В черепах зуби взагалі відсутні. Попри 

те, що справжню гетеродонтність, описують як ознаку властиву 

ссавцям, в деяких плазунів зуби відрізняються за будовою та фу-

нкціями. Так у кайманової ящірки (Dracaena guianensis), що жи-

виться черевоногими молюсками, передні зуби гострі і трішки 

нахилені назад і слугують для захоплення здобичі. Далі розташо-

вані масивні зуби, якими ящірка розчавлює мушлю здобичі. 

Плазуни не спроможні пережовувати їжу, але завдяки ряду 

пристосувань, здатні заковтувати здобич великих розмірів, біль-

ших за діаметр власного тіла. В першу чергу цьому сприяє стре-

птостилічна будова черепа (див. Опорно-рухова система). Окрім 

того у плазунів стінки стравоходу та шлунку мають високу здат-

ність до розтягнення. Велику здобич можуть перетравлювати по 
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декілька діб. При цьому існує ризик загнивання їжі в шлунково-

кишковому тракті. Тому для прискорення травлення навіть нічні 

види плазунів полюбляють після вдалого полювання прогріва-

тись під сонячними променями. 

Крокодили заковтують гастроліти – тверді шматки породи, ка-

міння (рідше метал), яке на певний час затримується в шлунку. 

Припускають, що гастроліти допомагають перетирати їжу. Проте 

в них є й інша функція, яка, можливо, більш важлива для кроко-

дилів. Каміння в шлунку (його маса може перевищувати 5 кг) ви-

конує функцію баласту і підвищує гідродинамічні властивості 

тварини. 

У плазунів, як холоднокровних тварин, потреби в їжі значно 

менші ніж у птахів або ссавців. Проте навіть при порівнянні з ін-

шими холоднокровними хребетними, плазуни можуть витриму-

вати більш тривале голодування. Наприклад, в деяких регіонах 

Африки мешкають крокодили, які живляться один раз на рік – в 

сезон міграції крупних копитних. Черепахи можуть витримувати 

голодування більше року, а деякі декількох років. Види ряду лу-

скаті менш витривалі, але також можуть жити по декілька місяців 

без їжі. 

У різних представників класу плазуни більше розмаїття спек-

трів живлення ніж у земноводних. Хоч більшість видів також є 

м'ясоїдними, серед них наявні тварини, які живляться рослинною 

і м'ясною або виключно м'ясною їжею. 

Основу кормової бази підряду ящірки (Lacertilia) становлять 

дрібні безхребетні. В деяких видів помітні пристосування до жи-

влення певним типом об'єктів: круглоголовки (Phrynocephalus) 

полюють переважно на мурах та невеликих жуків, ящурки 

(Eremias) комах рядів прямокрилі і напівтвердокрилі. В безногих 

ящірок – веретільницевих (Anguidae) основною здобиччю є назе-

мні молюски. Представники роду варани (Varanus), як крупні тва-

рини можуть полювати на досить велику здобич: плазунів, пта-

хів, ссавців дрібних і середніх розмірів. Найбільша сучасна ящі-

рка – комодський варан (Varanus komodoensis) може живитись 

трупами великих ссавців, включно до буйволів і коней. В даному 

випадку трупоїдство можна розглядати і як хижацтво, оскільки 

причиною загибелі здобичі часто є отрута, що надійшла при укусі 
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варана. Крупна здобич може загинути більше ніж через три ти-

жні, але варан весь цей час не віддаляється на велику відстань. 

Представники родини ігуанові (Iguanidae) лише в молодому віці 

полюють на комах, дорослі особини  живляться листям, квітами 

та плодами. Рослинні корми відіграють помітну роль у багатьох 

видів родини агамові (Agamidae). Довгоногий сцинк (Eumeces 

schneideri) окрім комах та павукоподібних із задоволенням поїдає 

у значній кількості ягоди шовковиці. 

Змії полюють переважно на хребетних тварин, хоча є винятки. 

Наприклад, сліпозмійки (Typhlopidae) та контії (Contia) жив-

ляться комахами. Морські змії пеламіди (Pelamis) полюють на го-

ловоногих молюсків та ракоподібних. Рачковий вуж (Regina 

rigida) живиться переважно річковими вищими раками. Біль-

шість змій живиться ссавцями і птахами дрібних і середніх роз-

мірів (величина жертви залежить від здатності змії заковтнути її 

цілком). Деякі види (мідянки (Coronella), ящіркові змії 

(Malpolon)) спеціалізуються на полюванні на інших плазунів (пе-

реважно ящірок).  

Яйцеві змії (Dasypeltis) живляться виключно яйцями птахів. У 

цих тварин зуби короткі і тупі, щоб не поламатись. Спеціальні 

відростки хребців вдаються в стравохід, утворюючи своєрідну 

"пилку" для розрізання шкарлупи. 

Птахи. У зв'язку із пристосуванням до польоту та кормовою 

спеціалізацією у птахів травна система має ряд особливостей. 

Дзьоб утворений роговим чохлом – рамфотекою, яка вкриває кі-

стки щелеп. В сучасних птахів повністю редуковані зуби і, відпо-

відно, слаборозвинута жувальна мускулатура. Зуби були наявні 

тільки в деяких вимерлих груп птахів крейдяного (Hesperornis, 

Ichthyornis) та палеогенового (Pelagornithidae1) періодів. У деяких 

сучасних гсеподібних (наприклад крехів (Mergus)) рамфотека має 

схожі на зубчики вирости для кращого захоплення та утримання 

риби, якою живляться ці птахи. 

 
1  Пелагорнітид інколи називають псевдозубими птахами. 

Гомологічність зубів цих птахів до зубів інших хребетних не доведена, 

але є підстави припускати, що в них були справжні зуби. 
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Для забезпечення подрібнення їжі шлунок птахів поділений на 

дві частини: передній залозистий шлунок, в якому відбувається 

хімічна обробка їжі, та задній м'язевий відділ, в якому їжа пере-

тирається. Час від часу птахи заковтують до м'язевого шлунку 

тверді предмети (шматочки породи, крупний пісок, рідше метал), 

які, як і в крокодилів називають гастролітами. М'язевий шлунок 

краще розвинутий у видів, що живляться зерном, твердими кома-

хами або молюсками. У видів, що споживають більш м'які корми 

(в тому числі м'ясо, рибу) м'язевий шлунок розвинутий гірше. У 

деяких видів (казуар (Casuarius), види ряду буревісникоподібні) 

м'язевий шлунок недорозвинутий. Інколи редукцію зубів розгля-

дають як пристосування до зменшення маси тіла птаха. Проте 

м'язевий шлунок та гастроліти, які переймають функцію зубів, 

вважать не менше, а, можливо, і більше. Редукція зубів і розвиток 

м'язевого шлунку потрібні не для зменшення маси, а для перемі-

щення центру ваги ближче до середини тулуба. 

Будова язика у птахів суттєво різниться, що пов'язано із від-

мінностями в типах живлення. Узагальнено можна виділити вісім 

типів язика: 

1) Язики середньої довжини і видовженої форми. Це найменш 

спеціалізований план будови язика, який притаманний багатьом, 

філогенетично віддаленим видам. Основна функція органу – ут-

римання їжі та проштовхування її в глотку. 

2) Язик, який має на поверхні численні гострі, обернені назад 

шипи. Слугує для утримання слизької здобичі, тому представле-

ний у деяких рибоїдних птахів: пінгвінів, буревісників, гагар, 

крехів. 

3) Товстий м'ясистий язик більш-менш чотирикутної форми. Ве-

ршина плоска і гладенька, поступово переходить в заглибину. По 

боках розташовані ряди тонких пластинок. Наявні залози, що ви-

діляють слиз. Такий язик слугує для проціджування їжі і прита-

манний багатьом гусеподібним, а також фламінго. 

4) Передня частина язика тверда, в глибині язика багато малень-

ких зубчиків, що виконують функцію тертки. Багато слизових за-

лоз. Притаманний соколоподібним та яструбоподібним птаха, які 

живляться м'ясною їжею. 
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5) Довгий рухливий язик, який може висовуватись на значну від-

стань. Притаманний дятлоподібним, які використовують його 

для відлову комах із вузьких ходів. 

6) Потужний м'язевий язик із добре розвинутим роговим чохлом. 

Властивий багатьом видам рядів папугоподібні або горобцеподі-

бні, що живляться зерном або горіхами. 

7) Язик складної трубкоподібної форми, призначений для жив-

лення нектаром. Довжина язика залежить від будови квіток, на 

яких пристосувались живитись певні птахи. Притаманний коліб-

ріподібним та деяким горобцеподібним (нектарниці (Nectarinia), 

гавайські серподзьобки (Hemignathus)). 

8) Рудиментарний язик властивий птахам, що проковтують здо-

бич цілком: страусоподібним, видам ряду пеліканоподібні, де-

яким ракшеподібним (родинам птахи-носороги (Bucerotidae), ри-

балочкові (Alcedinidae)), лелекам (Ciconia) та ін. У цих видів єди-

ною функцією язика є захист дихальних шляхів під час ковтання. 

Майже в усіх видів птахів наявні слинні залози (відсутні лише 

в пеліканоподібних, які рано від'єднались від еволюційного стов-

буру інших птахів і живляться мокрою їжею). Для деяких видів 

птахів доведено наявність в слинні травних ферментів, можливо 

ця властивість притаманна переважній більшості класу. В деяких 

видів слинні залози двох типів: одні виділяють рідкий секрет, 

інші клейкий. Останній може використовуватись із різною ме-

тою. Дятлоподібні за його допомогою вловлюють комах. В гли-

бині ротової порожнини дятлів наявні особливі залози, секрет 

яких відклеює комах від язика. Багато видів використовують 

клейку слину при побудові гнізда: скріплюють окремі фрагменти 

(ластівки (родина Hirundinidae)), змішують із землею і "штукату-

рять" лоток гнізда (співочий дрізд (Turdus philomelos)) тощо. Сер-

покрильці-салангани (Collocalia) повністю будують гніздо з 

клейкої слини1. 

Стравохід птахів має відносно непогано розвинуту мускула-

туру, але при цьому здатний розтягуватись в значних межах. У 

багатьох видів на стравоході розвивається розширення – воло. У 

 
1  так звані "ластівкові гнізда", хоча ластівки належать до ряду 

горобцеподібні, а салангани до серпокрильцеподібних. 
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видів, які рідко знаходять їжу, але у великих кількостях (хижі, зе-

рноїдні птахи) його функція – накопичення їжі. У гоацина 

(Opisthocomus hoazin) у волі відбувається ферментативна обробка 

їжі, чим він заміняє редукований шлунок. В самок голуба сизого 

(Columba livia) в період розмноження клітини внутрішнього епі-

телію вола збільшуються і секретують так зване "пташине мо-

локо" – рідину високої поживної цінності, якою вигодовують пта-

шенят. У самців дрохви (Otis tarda) велике, заповнене повітрям 

воло виконує функцію резонатора при токуванні. 

Як вже зазначалось, шлунок птахів складається з двох відділів: 

передній відділ залозистий, наступний – м'язевий. В деяких видів 

(казуароподібні, нанду (Rhea), пінгвіни, норці (Podiceps), фламі-

нго (Phoenicopterus), баклани (Phalacrocorax), чаплі (Ardea), ле-

леки (Ciconia) та ін.) на межі між стравоходом і шлунком розви-

вається додатковий третій відділ "шлунку". Він виконує функцію 

тимчасового резервуару і запобігає швидкому проходженню во-

дянистої їжі. 

Розміри залозистого шлунку залежать від способу живлення 

птаха. Цей відділ найбільший у видів, у яких за короткий промі-

жок часу надходить велика кількість їжі. Стінки залозистого шлу-

нку виділяють велику кількість травних ферментів. Їх дія на їжу 

значно ефективніша ніж у плазунів. У соколоподібних, марабу 

(Leptoptilos) перетравлюються навіть кістки, у рибоїдних видів – 

луска. Проте в деяких груп птахів об'єкти з низькою поживною 

цінністю не перетравлюються, а виводяться через ротовий отвір 

у вигляді компактної грудки, так званої, пелетки (в совоподібних 

в складі пелетки виходять кістки та шерсть гризунів, мартинів 

(Larus) – риби,  сиворакшеподібних – кістки або хітинові панцирі 

комах). Будова і функціонування м'язевого шлунку описана 

вище. 

Довжина тонкого кишечника відносно довжини тіла у птахів 

більша ніж у плазунів. Характерною особливістю, притаманною 

лише деяким видам птахів, є наявність на середині  тонкого ки-

шечника сліпого виступу, який залишився від жовточного мішка 

зародка. Завдяки підвищеній концентрації лімфатичних клітин 

цей орган працює в складі імунної системи. 
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Товстий кишечник суттєво коротший ніж тонкий, лише в аф-

риканського страуса (Struthio camelus), нанду (Rhea) та шпорце-

вих гусей (Anhimidae) ситуація протилежна. На межі між тонким 

і товстим кишечником наявні сліпі кишки (у більшості видів па-

рні або відсутні, рідше – одна непарна), які майже нерозвинуті у 

плазунів. Вони також є органами імунної системи і їх ступінь ро-

звитку обернено пропорційний мірі розвитку сліпого виросту то-

нкого кишечника. Але окрім імунної функції сліпі кишки беруть 

участь в травлені. Найкраще сліпі кишки розвинуті у рослиноїд-

них видів, менше у м'ясоїдних, недорозвинуті або відсутні у зер-

ноїдних та плодоїдних. Хоча, з цього правила є ряд винятків: у 

соколоподібних сліпі кишки слаборозвинуті, а у совоподібних 

досягають значної довжини. Інколи сліпі кишки можуть розвива-

тись до таких розмірів, що їх сумарний об'єм перевищує об'єм ре-

шти шлунково-кишкового тракту (більшість безкілевих птахів, 

індик (Meleagris gallopavo)). Недорозвинуті або відсутні сліпі ки-

шки у  пінгвінів, буревісникоподібних, соколоподібних тощо. 

Товстий кишечник переходить в пряму кишку, в якій накопи-

чуються екскременти. Щоб не обтяжувати тіло, у птахів неперет-

равлені рештки виодяться часто і невеликими порціями. Відпо-

відно, довжина прямої кишки у більшості видів незначна. Виня-

ток становлять лише безкілеві птахи, та шпорцеві гуси 

(Anhimidae). У цих тварин довжина прямої кишки може переви-

щувати довжину решти шлунково-кишкового тракту і очевидно, 

її функція не обмежуються лише накопиченням екскрементів. 

Пряма кишка переходить в клоаку – останню частину кишко-

вого тракту, куди також відкриваються сечоводи та протоки ста-

тевих залоз. Щоб екскременти не змішувались із яйцями або спе-

рмою, передня частина клоаки, найбільш близька до прямої ки-

шки, відділена від решти клоаки вгинанням стінок клоаки. В бі-

льшості видів фекалії, які мають напіврідку консистенцію, виво-

дяться назовні разом і сечовою кислотою. У видів, які формують 

менш рідкі екскременти (гусеподібні, безкілеві)  дефекація відбу-

вається незалежно від виділення сечової кислоти. 
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В порівнянні із плазунами, організм птахів має більшу пот-

ребу в надходженні вітамінів, особливо А, В і С. Вітамін D в ба-

гатьох видів надходить із перетворень секрету куприкової залози 

(див. Покриви), проте інколи у птахів може бути рахіт. 

Ссавці. Травна система ссавців хоч і відповідає загальному 

плану будови, у зв'язку з високим видовим різноманіттям класу 

набула багатьох особливих ознак. 

На відміну від інших хордових, починається травна система не 

ротовою, а передротовою порожниною. Її стінки утворені шкі-

рно-м'язовими утворами – губами. Первинна функція губ – смок-

тання молока молодим ссавцем. Тому губи відсутні лише у пер-

шозвірів, дитинчата яких злизують молоко з живота матері та 

вторинно відсутня у китоподібних і тому мати впорскує молоко 

в рот дитинчати. Вірогідно, що китоподібні мають труднощі із 

смоктанням, у зв’язку з мешканням у водному середовищі, проте, 

які саме, достовірно не відомо.  

У більшості ссавців з віком губи зберігаються, оскільки забез-

печують виконанню багатьох інших функцій: захопленню і утри-

манню їжі (особливо у слонів та деяких вимерлих груп рослиної-

дних ссавців, у яких верхня губа разом із виростом носа утворю 

складний м'язовий орган – хобот), формуванню складних звуків, 

демонстрація і приховування за потреби ікол тощо. У гризунів, 

губи можуть входити в проміжок між іклами і різцями. При 

цьому різці будуть знаходитись назовні, а ротовий отвір закритий 

і тому дрібні рештки не потрапляють до ротової порожнини, коли 

тварина гризе щось неїстівне. 

Ще однією особливістю ссавців є гетеродонтна зубна система, 

тобто зуби, різняться за будовою і функціями. Більшості предста-

вників класу властиві такі форми зубів: різці (латинською мовою: 

incessivi) – одноверхівкові зуби, призначені для утримування та 

розрізання їжі; ікла (canini) – великі гострокінцеві одноверхівкові 

зуби з глибоким коренем, пристосовані для умертвіння та розри-

вання здобичі; передкутні (premalares) та кутні (malares) – зуби з 

декількома верхівками та коренями, призначенні для пережову-

вання. Кількісне співвідношення цих зубів специфічне для різних 

рядів ссавців. Даний показник є важливою систематичною озна-

кою, яку прийнято записувати у вигляді “зубної формули”. Для її 
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написання вказуються початкові літери латинських назв кожного 

типу зубів, після кожної з них іде десятковий дріб знаменник 

якого вказує на кількість зубів у половині нижньої щелепи, а чи-

сельник на кількість зубів у половині верхньої щелепи. В кінці 

“формули” ставлять знак рівняння, після якого слідує число су-

марної кількості всіх зубів у даного виду. Наприклад “зубна фор-

мула” людини: 

𝑖
2

2
,c
1

1
,pm

2

2
,m

3

3
= 32 

У представників ряду комахоїдні диференціація зубів вира-

жена слабо, а у китоподібних зникла вторинно (була наявна у 

предкових форм, але відсутня у сучасних). Можливі особливі  ви-

дозміни зубів. У більшості видів ряду хоботні пара різців (зазви-

чай верхніх) видозмінені у бивні, довжина яких інколи може до-

сягати кількох метрів. У одного вимерлого роду хоботних міоце-

нової епохи Deinotherium бивні утворювали ікла нижньої щелепи. 

Слони використовують бивні для приваблювання самок, демонс-

трації соціального статусу, нападу або пошуку корму. У нарвала 

(Monodon monoceros) лівий верхній передній зуб самців виростає 

у міцний та гнучкий бивень до 2-3 м завдовжки. Інколи значних 

розмірів досягає верхній правий передній зуб. Можливо цей утвір 

виконує функцію органу чуття (в ньому наявні численні нервові 

закінчення), але остаточно його функція не встановлена. У бага-

тьох видів ссавців статевий диморфізм проявляється у збільшені 

розмірів ікол. В першу чергу це стосується представників ряду 

хижі. Серед сучасних видів найбільша довжина ікол у моржа 

(Odobenus rosmarus) – до 80 см. У багатьох вимерлих видів ро-

дини котячі також були наявні ікла, які суттєво виступали назо-

вні. Зокрема це відмічено у представників міоценової-плейстоце-

нової епох махайродусів (Machairodus) та смілодонів (Smilodon), 

а також у неспоріднених із ними еоценово-міоценових ссавців. 

Ікла великих розмірів також відмічені у деяких видів вимерлого 

ряду креодонти (Creodonta), у деяких вимерлих сумчастих (зок-

рема у сумчастого шаблезубого тигра (Thylacosmilus)) та у сучас-

них парнопалих – наприклад, самців кабарги (Moschus 

moschiferus) та деяких інших оленів, на верхній щелепі, у самців 

свиней (родина Suidae) на нижній. Зокрема у бородавочника 
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(Phacochoerus africanus) загальна довжина ікол (разом із части-

ною, заглибленою в  щелепу) сягає 60 см. 

Зуби значно збільшують масу голови і тому вони швидко ре-

дукуються, якщо не відіграють великого значення у живленні, за-

хисті або демонстрації  соціального статусу певного виду. У де-

яких груп ссавців утворюється діастема – редукція зубів певного 

типу (наприклад, ікол у гризунів). У видів ряду панголіни та ро-

дини мурахоїдові (Myrmecophagidae) зуби повністю відсутні і їх 

функцію, як і в птахів, заміщає додатковий відділ шлунку – м'я-

зевий шлунок. Також зуби відсутні єхиднових (Tachyglossidae), 

але в них на щелепах наявні парні рогові зубчики, не гомологічні 

справжнім зубам. 

В ротову порожнину ссавців відкриваються протоки слинних 

залоз, кількість і об'єм яких суттєво більший ніж в інших хордо-

вих. Виділення травних залоз не лише змочують їжу, але і розпо-

чинають ферментативне розщеплення вуглеводів, а також знищу-

ють патогенні мікроорганізми в ротовій порожнині або на рані 

при зализуванні. В більшості ссавців слина не має токсинів, проте 

є винятки. Отруйні компоненти наявні в слині американських ко-

роткохвостих бурозубок (Blarina) та щілинозубів (Solenodon). 

Примітно, що в останніх відсутня стійкість до власної отрути. 

В усіх ссавців язик є органом із добре розвинутою мускулату-

рою та смаковими рецепторами. Ротова порожнина чітко відді-

лена від глотки щілиною – зівом. Стравохід, так само як і в птахів 

має добре розвинуту мускулатуру. Це сприяє не лише руху їжі до 

шлунку, але і відригуванню в разі потреби. Цікаво, що у гризунів, 

через невстановлені причини, блювотний рефлекс відсутній. 

Шлунок досить великий і об'ємний з добре розвинутою мус-

кулатурою. У жуйних представників ряду парнокопитні (родини: 

вилорогові (Antilocapridae), жирафові (Giraffidae), кабаргові 

(Moschidae), оленеві (Cervidae), оленцеві (Tragulidae) та порож-

нисторогі (Bovidae)) шлунок складається з чотирьох відділів: 

1) Рубець – найбільш об'ємний відділ шлунку в якому здійсню-

ється ферментативна обробка целюлози корму, за допомогою си-

мбіотичних прокаріот та протистів. 

2) Сітка – в цьому відділі від харчового кому відділяються грубі 

не пережовані частинки, які повертаються в рубець. 
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3) Книжка – забезпечує всмоктування води та жирних кислот, які 

утворились внаслідок травлення в рубці. Для збільшення всмок-

тувальної поверхні, внутрішня вистелка цього відділу має чис-

ленні складки. В оленькових (Tragulidae) книжка відсутня, відпо-

відно, шлунок трикамерний. 

4) Сичуг – залозистий шлунок, гомологічний простому шлунку 

решти ссавців. В ньому здійснюється обробка їжі ферментами 

травних залоз. 

Будова шарів рубця і сітки одноначно вказує, що вони розви-

нулись зі стравоходу. Книжка утворена як стравоходом, так і 

шлунком. Попри те, що багатокамерний шлунок є спеціалізацією 

до поїдання рослинної їжі, навіть серед жуйних тварин є вид, 

який споживає багато м’ясної їжі. Це африканський водяний оле-

нець (Hyemoschus aquaticus), який охоче поїдає ракоподібних, ра-

вликів, мертву рибу тощо. 

В деяких інших рослиноїдних тварин шлунок трикамерний, 

як, наприклад, у копитних родини верблюдові (Camelidae) та 

мавп лангурів (рід Presbytis). Проте в багато-які рослиноїдні тва-

рини (непернопалі, сирени, гризуни тощо) обходяться однокаме-

рним шлунком. 

Деякі водні хижі (справжні тюлені (Phocidae), вухаті тюлені 

(Otariidae) та ін.) заковтують гастроліти. Ймовірно вони викону-

ють ту ж функцію, що і в крокодилів – покращують гідродинамі-

чні властивості тварин. Проте, не виключено, що гастроліти та-

кож сприяють перетиранню їжі. 

Наступні відділи: тонкий кишечник, товстий кишечник і 

пряма кишка чітко відмежовані один від одного. На початку тов-

стого кишечника в більшості ссавців наявна сліпа кишка. Зазви-

чай одна, проте у деяких видів їх дві (мурахоїдові 

(Myrmecophagidae)) або три (ряд дамани). У деяких ссавців вона 

може бути повністю відсутня (сумчастий мурахоїд (Myrmecobius 

fasciatus), китоподібні, комахоїдні, більшість рукокрилих). У ко-

али (Phascolarctos cinereus) сліпа кишка досягає рекордних роз-

мірів: 2,5 м. У видів ряду зайцеподібні (Lagomorpha) товстий ки-

шечник відіграє роль своєрідного “бродильного чану”, в якому 

під дією симбіотичних мікроорганізмів (як прокаріотичних так і 

одноклітинних еукаріотичних) відбувається розщеплення їжі. 
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Оскільки всмоктування поживних речовин можливе лише в тон-

кому кишечнику, ці тварини вдаються до копрофагії — поїдання 

власних екскрементів, що утворились при першому проходженні 

їжі крізь шлунково-кишковий тракт. Вдруге екскременти не пої-

даються. 

Пряма кишка у сумчастих і плацентарних ссавців відкрива-

ється анальним отвором, а в однопрохідних відкривається в кло-

аку. 
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ВИДІЛЬНА СИСТЕМА 
В процесі обміну речовин, в організмі утворюється певна кі-

лькість аміаку (NH3). Основна частина утворюється при розщеп-

ленні білків до амінокислот, незначна частина в інших процесах 

(наприклад при обміні нітрогенвмісних сполук, внаслідок діяль-

ності бактерій кишечника тощо). Аміак є токсичною сполукою, 

яка негативно діє на організм. Тому в усіх тварин (не лише хор-

дових, але і безхребетних) наявний ряд пристосувань для знеш-

кодження та виведенні, так званих, кінцевих продуктів білкового 

обміну. У хордових відбувається перетворення аміаку в клітинах 

печінки на нетоксичні сполуки (сечовину, сечову кислоту та, в 

меншій кількості, інші речовини). Вони надходять в кров, звідки 

відфільтровуються нирками і виводяться назовні. Органи, які ви-

лучають із крові кінцеві продукти білкового обміну та забезпечу-

ють їх екскрецію з організму формують видільну систему. 

Безчерепні. В ланцетників наявні багато органів, які викону-

ють видільну функцію, але не пов'язані між собою в єдину сис-

тему. 

Найпершим в онтогенезі органом виділення є нефридій Гат-

чека. Він розташований приблизно по центру дорзальної стінки 

передротової лійки в однойменному заглиблені — ямці Гатчека. 

З часом у личинки формуються нові альтернативні органи виді-

лення і роль ямки Гатчека значно зменшується. 

Основними органами виділення дорослих ланцетників є неф-

ридії. Протягом тривалого часу клітини, що їх формують отото-

жнювали зі структурними клітинами нефридіїв кільчастих чер-

вів. Але на сьогодні встановлено, що вони не гомологічні з неф-

ридіями безхребетних. Кожний нефридій ланцетника являє со-

бою вигнуту трубку, майже повністю занурену в целом. На цій 

частині трубки є декілька отворів — нефростомів, кожний з яких 

замкнутий соленоцитом. Соленоцит (інша назва: циртоподоцит) 

— булавоподібна клітка, з довгою “ніжкою” в якій наявний вузь-

кий канал, із миготливим волоском всередині. Від целомічного 

епітелію соленоцити відділені спеціальними кровоносними суди-

нами — глотерулами. Продукти білкового обміну фільтруються 

соленоцитами, виводяться в нефридіальну трубку, через просвіт 

якої потрапляють в атріальну порожнину. Звідти, з током води, 
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вони виводяться через атріопор. Нефридії правого і лівого боку 

розташовані не один навпроти одного, а почергово, кожний трохи 

вище ротоглотки. Всього в ланцетників є близько ста нефридіїв з 

кожного боку. 

На дні атріальної порожнини багатьох видів ланцетників є ат-

ріальні залози — скупчення спеціальних клітин в стінках атріа-

льної порожнини. Вони виконують видільну функцію. Проте є пі-

дстави вважати, що вони екскретують не продукти азотистого об-

міну з кровоносного русла, а частинки, які вилучають із їжі. 

В гонадах (особливо у сім'яниках) є видовжені включення жо-

втого кольору, в яких продукти азотистого обміну накопичу-

ються у вигляді кристалів сечової кислоти. Вони виводяться на-

зовні лише з гаметами, тому фізіологічне значення цього не зо-

всім ясне, адже ланцетники після розмноження гинуть. Можливо, 

що дане явище є своєрідним рудиментом, який вказує, що в ми-

нулому безчерепні були поліциклічними тваринами.  Такий тип 

виділення можливий лише при відносно невисокому рівні обміну 

речовин, характерному для безчерепних. 

Покривники. Спеціальних органів виділення у асцидій немає. 

Ймовірно певну роль у виділенні відіграють стінки кишечника. В 

більшості видів є своєрідні накопичувальні нирки, що складаються 

з особливих клітин-нефроцитів, в яких відкладаються, але не виво-

дяться, продукти виділення. В навколишнє середовище екскрети з 

нефроцитів потрапляють лише після смерті тварини. Зазвичай такі 

"нирки" концентруються навколо гонад та петель кишечника, але 

можуть бути розсіяні по внутрішній поверхні мантії. Червоно-буре 

забарвлення багатьох видів асцидій зумовлене кольором екскретів, 

що відкладені в нирках накопичення. 

В деяких видів біля кишечника, на місці другого згину знахо-

дяться пухирці без вивідних протоків із конкреціями1 з високим 

вмістом сечової кислоти. 

В представників родини Molgulidae епікард видозмінюється у 

великий замкнутий мішочок всередині заповнений конкреціями. 

Конкреції оповиті тонкими нитками – міцелами симбіотичних 

 
1 конкреція – концентричні нашарування з неорганічної речовини. 
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грибів, які живляться продуктами виділення асцидій. Таке спів-

життя настільки важливе для асцидій, що навіть їхній ритм розм-

ноження пов'язаний із розвитком цих грибів та накопиченням 

екскретів. Для грибів дана форма симбіозу також є облігатною, 

оскільки за межами тіла видів родини Molgulidae їх не виявлено. 

Щодо положення цих грибів в системі органічного світу, то воно 

остаточно не встановлене. 

 

Хребетні.  Залежно від того яку саме речовину виділяє орга-

нізм, тварин поділяють на такі групи: 

- Амоніотелічні тварини – в продуктах виділення 

переважає аміак. Ця речовина дуже токсична і його негативний 

вплив зменшується шляхом розбавлення великою кількістю 

води. Тому до цієї групи належать лише первинноводні тварини: 

кісткові риби, личинки земноводних, види земноводних, які 

постійно мешкають у водному середовищі. 

- Уреотелічні тварини – в продуктах виділення переважає 

сечовина. Дана речовина менш токсична ніж аміак, тому може 

перебувати у менш розбавленому стані, що, відповідно, зменшує 

витрати води. До цієї групи належать хрящові риби, дорослі 

особини більшості земноводних, черепахи та ссавці. 

- Урікотелічні тварини – в продуктах виділення переважає 

сечова кислота. Ця речовина малотоксична і розведення потребує 

тільки для ефективного переміщення по вивідних протоках. 

Даний спосіб виведення є найбільш економний за витратами 

води. До цієї групи належить більшість плазунів (окрім черепах) 

та птахи. 

До органів видільної системи хребетних належать: 

- Нирки – парні органи, структурні елементи яких 

(нефрони) відфільтровують  із крові кінцеві продукти білкового 

обміну. Фільтрація відбувається в Боуменових капсулах 

нефронів. Діаметр судини, яка входить в капсулу більший за 

діаметр судини, що виходить. Завдяки цьому в капілярній сітці 

всередині капсули наростає тиск, піддією якого молекули 

невеликих розмірів (вода, розчинені в ній продукти білкового 
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обміну, деякі інші органічні і неорганічні мікромолекули) 

потрапляють у просвіт збірного канальця. 

- Сечоводи – канальці, які відходять по одному від кожної 

нирки і транспортують продукти виділення до клоаки, сечового 

міхура або безпосередньо назовні. 

- Сечовий міхур – непарний орган в якому накопичуються 

продукти виділення. В деяких тварин може бути відсутній. 

- Сечівник – непарний каналець, по якому продукти 

виділення виводяться із сечового міхура назовні. 

У виведені із організму кінцевих продуктів білкового обміну 

можуть брати участь органи інших систем: шкіра, легені, зябра. 

Їх роль значно менша, але також важлива для нормального фун-

кціонування організму. 

В місцем закладки в ембріогенезі нирки бувають трьох типів, 

кожному із яких притаманні свій різновид сечоводів: 

- Протонефричні, або головні нирки – невеликі округлі 

органи розташовані в передньому кінці тулуба, ближче до 

голови. Від них відходять сечоводи, які називають Мюллерові 

канали. Ефективність роботи таких нирок невелика, тому серед 

сучасних тварин вони представлені лише у видільній системі 

личинок деяких анамній1. У дорослих тварин цієї групи 

розвиваються мезонефричні нирки. 

- Мезонефричні, або тулубові нирки – видовжені органи, 

які простягнуті вздовж тулубового відділу під хребтом. Від них 

відходять сечоводи, які називають Вольфові канали. Ці нирки 

працюють досить ефективно, але в них занадто короткі канальці, 

що відходять від  Боуменових капсул. Нефрони, окрім продуктів 

білкового обміну відфільтровують із крові інші мікромолекули, 

серед яких є корисні речовини, в першу чергу вода. При коротких 

 
1  В радянській та пострадянській зоологічній літературі 

прийнято вказувати, що протонефричні нирки функціонують лише в 

личинок круглоротих. Хоча ще на початку ХХ ст. було проведено 

дослідження, які вказують на те що і в аксолотля на ранніх стадіях 

онтогенезу вони виконують функцію органів виділення (Howland, 

1916). 
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канальцях, продукти виділення швидко виводяться із нирки і 

немає можливості повернути корисні речовини назад в кров. 

Такий тип органів виділення притаманний виключно 

первинноводним тваринам, в амніот розвиваються метанефричні 

нирки. 

- Метанефричні, або тазові нирки – округлі органи 

відносно великих розмірів. Сечоводи метанефричних нирок не 

мають власної назви. Перевагою нирок цього типу є те, що 

сечозбірні канальці розташовані  по колу, відповідно є 

можливість для їх подовження, яке називають петля Генле. В ній 

відбувається зворотне всмоктування в кров речовин корисних 

організму: води, глюкози та деяких інших сполук. У нирках 

попереднього типу, мезонефричних, для петлі Генле не вистачає 

місця, оскільки їх поперечний діаметр незначний. Відповідно, 

тільки метанефричні нирки спроможні забезпечити зворотнє 

всмоктування води і такий тип нирок притаманний 

первинноназемним тваринам (амніотам). 

Одночасно в одній особині функціонує лише один тип нирок. 

Проте у тварин, предки яких мали інший тип нирок, сечоводи мо-

жуть зберігатись і функціонувати в складі статевої системи як сі-

м'япроводи, яйцепроводи тощо. Більш детально це буде описано 

у відповідній частині розділу Статева система. 

Коротко розглянемо деякі особливості видільної системи у рі-

зних груп хребетних. 

Круглороті. У личинок міног протонефричні нирки функціо-

нують як органи видільної системи. До досягнення статевої зрі-

лості вони редукуються, а замість них відфільтровування проду-

ктів білкового обміну забезпечують мезонефричні нирки.  

Хрящові риби. В Хрящових риб лише задня половина мезо-

нефричних нирок функціонує як орган видільної системи. Від неї 

до клоаки відходять сечоводи, які не гомологічні вольфовим ка-

налам інших тварин. Передня частина нирок у самців функціонує 

в складі статевої системи, у самок вона редукована. 

Поряд із ниркам видільну функцію виконує ректальна залоза 

– мішкоподібний виріст клоаки, який наявний тільки у хрящових 

риб. Завдяки її діяльності виводиться надлишок солей. 
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Кісткові риби. Основними органам, які здійснюють виве-

дення кінцевих продуктів білкового обміну з організму в кістко-

вих риб, на відміну від інших хребетних, є зябра. Нирки і сечови-

відні протоки забезпечують регуляцію вмісту води і солей в ор-

ганізмі. В мешканців морського середовища, за законом осмосу, 

організм постійно втрачає воду. Тому ці тварини змушені пити 

воду. В даному випадку функція нирок – виведення з організму 

надлишку солей, які наявні у морській воді. У прісноводних видів 

ситуація протилежна – вода постійно надходить із середовища в 

організм. У цих тварин нирки працюють переважно на виведення 

надлишку води. 

Зв'язок між протоками нирок і сім'япроводами (вольфовими 

каналами) самців наявний лише у представників древніх груп кі-

сткових риб: осетроподібних, дводишних та кісткових ганоїдів. 

У костистих риб ці протоки незалежні один від одного. 

Протоки нирок впадають у сечовий міхур, який відкривається 

назовні самостійним отвором (не пов'язаним із травною або ста-

тевою). 

Земноводні.  Більшість земноводних значну частину життя 

мешкає у прісних водоймах. Згідно із законом осмосу, як і в прі-

сноводних риб, вода надходить в організм. Тому, видільна сис-

тема цих тварин також забезпечує виведення надлишку води. 

Проте, на відміну від риб, нирки земноводних також забезпечу-

ють виведення кінцевих продуктів білкового обміну (в даному 

випадку сечовини, земноводні – уреотилічні тварини). Сечоводи 

відкриваються в верхню частину клоаки. Від нижньої стінки кло-

аки відходить сечовий міхур, в якому продукти обміну накопичу-

ються до остаточного виділення. Тут також може відбуватися до-

даткове вилучення води. 

Плазуни. В плазунів, як і у всіх амніот нирки метанифричні, 

але петлі Генле розвинуті ще дуже слабо1. Більшість плазунів є 

урікотилічними, окрім  черепах, які є уреотилічними. Сечоводи 

відкриваються в клоаку. Сечовий міхур наявний, але так само як 

і у земноводних, він відкривається в клоаку самостійно і не має 

безпосереднього з'єднання із сечоводами. 

 
1  Деякі джерела вказують на цілковиту відсутність петлі Генле. 
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У зв'язку із низьким ступенем розвитку (або відсутністю) петлі 

Генле, в сечоводи потрапляє велика кількість води. Вона повер-

тається в кров завдяки зворотньому осмосу, який відбувається в 

нирках і клоаці. Продукти виділення з напіврідких перетворю-

ються в кашоподібні завдяки низькій розчинності. В процесі зво-

ротнього осмосу вони не можуть повернутись в кров разом із во-

дою.  

Основною функцією нирок у плазунів є виведення продуктів 

білкового обміну. Надлишок солей із організму виводиться аль-

тернативними шляхами. Наприклад із виділеннями сольових за-

лоз біля очей (морські черепахи), носових залоз (морська ігуана 

(Amblyrhynchus cristatus)), лінгвальні (язикові) залози або із сльо-

зами (справжні крокодили (Crocodylidae) та гавіал (Gavialis 

gangeticus). 

Птахи. Видільна система птахів нагадує видільну систему 

плазунів але відрізняється хоч і короткою, але чітко вираженою 

петлею Генле та повною редукцією сечового міхура. Продукти 

виділення виводяться назовні з великою частотою. У зв’язку з ви-

сокою інтенсивінстю метаболізму, у птахів відношення об'єму 

нирок до об'єму тіла більше ніж в інших хребетних. 

Виведення надлишку солей забезпечують розташовані над 

очима носові залози. Їх протоки відриваються у носову порож-

нину, звідки сольовий розчин виводиться назовні. Найкраще но-

сові залози розвинуті у морських птахів. У багатьох птахів помі-

тне суттеве збільшення або зменшення носових залоз при пере-

ході із прісних водойм до морських і навпаки. Носових залоз не 

виявлено у  казуароподібних, голубоподібних, шпорцевих гусей 

(Anhimidae) та гоацина (Opisthocomus hoazin). 

Ссавці. Як і в інших амніот, нирки ссавців метанефричні. 

Петлі Генле розвинуті краще ніж у птахів. На відміну від більшо-

сті амніот ссавці є уреотилічними тваринами. Екскреція сечовини 

із організму збільшує витрати води, але дозволяє виводити зара-

зом інші шкідливі речовини (наприклад, надлишок солей, отрути 

змій, комах тощо). Сечоводи відкриваються у сечовий міхур, 

звідки рідина виводиться назовні по непарному сечівнику. 
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Частково (до 3% від загального об'єму) функцію виділення 

продуктів білкового обміну та надлишку солей здійснюють ле-

гені.  

У жуйних парнокопитних в рубці шлунку мешкають симбіо-

тичні організми, які здатні використовувати сечовину із крові 

тварини для синтезу білків. 
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РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ 
Регуляція діяльності всіх систем організму хордових здійсню-

ється двома спеціалізованими системами: 

Нервовою системою – впливає на органи дією нервових ім-

пульсів – хвилями збудження, які виникають завдяки здатності 

мембран клітин нервової системи змінювати електрохімічний по-

тенціал. 

Ендокринною системою – впливає на органи дією біологічно 

активних хімічних речовин (гормонів), які з кров'ю надходять від 

органу внутрішньої секреції до місця дії. 

Обидві системи регуляції взаємодіють між собою. 

 

НЕРВОВА СИСТЕМА 
Центральна нервова система хордових має всередині отвір – 

невроцель (із розвитком головного мозку у вищих хордових він ви-

дозмінюється, даючи початок шлуночкам головного мозку і спин-

номозковому каналу) і тому являє собою трубку, а не тяж, чи лан-

цюжок, як в безхребетних тварин. Наявність внутрішньої порож-

нини забезпечує краще живлення нервових клітин і дає можли-

вість високого розвитку нервової системи. У представників під-

типу хребетні вона виразно диференціюється на два відділи: го-

ловний і спинний мозок. Нервова трубка розвивається із ектоде-

рмального зародкового листка, над хордою ембріону. Розташу-

вання центральної нервової системи зі спинної  сторони тіла при-

таманне виключно хордовим. 

Периферійна нервова система представлена численними не-

рвами, які відходять від центральної нервової системи. В усіх хо-

рдових (окрім дорослих  покривників) вони мають посегменто-

ване розташування (у безчерепних та личинок міног із ознаками 

ковзної симетрії). Від нервової трубки або спинного мозку нерви 

відходять двома корінцями: спинним та черевним. Спинний ко-

рінець містить чутливі нервові волокна, а черевний рухові. У ще-

лепоротих тварин корінці зливаються, обмінюючись волокнами, 

після чого розділяються на три гілки: спинну, черевну та сполу-

чну. 
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Безчерепні. Центральна нервова система представлена нерво-

вою трубкою, що лежить в спинному каналі сполучнотканинної 

оболонки хорди. Її передній кінець трохи нe доходить до кінця 

хорди (звідси назва класу "головохордові": передній кінець хорди 

видається за передній кінець нервової трубки). 

На передньому кінці невроцель розширюється утворюючи ві-

дносно об'ємну порожнину — енцефалоцель, яка гомологічна 

шлуночкам головного мозку хребетних. Зі спинного боку енце-

фалоцелю в хвостовому напрямку відходить порожнина, яка на-

зивається спинним розширенням. Вона прикрита зверху лише то-

нкою оболонкою нервової трубки.  

Нервова трубка складається з численних нервових клітин, ско-

нцентрованих навколо невроцелю та повздовжніх нервових воло-

кон, які відходять від них. Характерними для нервової трубки ла-

нцетника є Роон-Боардівські клітини, кожна з яких дендритами 

пов'язана із чутливими клітинами шкіри, а аксоном з Роон-Боар-

дівськими клітинами, що лежать попереду. Окрім того через пе-

вні проміжки наявні гігантські нервові клітини Овсяннікова-

Роде. Завдяки своїм розмірам вони значно швидше передають ім-

пульси від нервової трубки до переферійних частин тіла і на-

впаки. На початку XX ст. існувало припущення, що клітини Ов-

сяннікова-Роде виконують функцію опорних елементів. Пода-

льші дослідження спростували цю думку. З дорзального боку не-

рвової трубки в неї занурені біполярні, більш-менш видовжені 

клітини Реція, які з'єднані між собою меншими нервовими кліти-

нами різних типів і, ймовірно, забезпечують цілісність роботи 

центральної нервової системи. Від нервової трубки відходять не-

рвові закінчення. Від головного кінця, в районі енцефалоцелю ві-

дходять чутливі нервові корінці до передротових щупалець, па-

русу та ямки Гатчека.  

Від іншої частини — нервової трубки відходять чутливі чере-

вні корінці та спинні корінці, які можуть виконувати як чутливу 

так і рухову функцію. Їхні імпульси сприймаються клітинами Ов-

сянникова-Роде та передаються у головний відділ. Нервові корі-

нці (окрім самих перших, які відходять в області енцефалоцелю) 

правого і лівого боку не симетричні один відносно одного. Якщо 
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з одного боку відходить дорзальний нервовий корінець, то з ін-

шого буде відходити вентральний і навпаки. 

Органи чуття в безчерепних нечисленні та відносно прості. 

Зліва переднього краю нервової трубки знаходиться пігментна 

пляма, яка, як припускають, виконує світлочутливу функцію. 

З лівого боку ланцетника, на рівні початку нервової трубки, 

трохи над нею ззовні розташоване заглиблення, вистелене епіте-

ліальними клітинами, - ямка Кьоллікера. Вона є органом хеморе-

цепції (хімічного чуття). На личинкових стадіях порожнина ямки 

Кьоллікера сполучається з енцефалоцелем каналом – невропо-

ром, проте в дорослих особин безпосередній зв'язок між ними 

зникає і зберігається лише завдяки нервовому відростку. 

Ще одним органом хеморецепції є ямка Гатчека, яка являє со-

бою заглиблення з дорсального боку передротової порожнини, 

розташоване безпосередньо перед миготливим органом Мю-

ллера. Даний орган гомологічний субневральній залозі покривни-

ків та гіпофізу хребетних. 

На дні енцефалоцелю розташований інфундибулярний орган. 

Він складається з високих циліндричних клітин з миготливими 

війками і, можливо, виконує функцію органу рівноваги. 

Вздовж нервової трубки з латерального вентрального боку з 

обох сторін проходить ряд темних плям – вічок Гессе, які вико-

нують світлочутливу функцію. Світлові промені проходять через 

напівпрозорі тканини тварини і вловлюються вічками Гессе. 

Останні працюють як фотореле, реєструючи, яка частина тіла тва-

рини занурена в ґрунт. 

Покривники. У дорослих покривників центральна нервова 

система редукована до мозкового ганглію, розташованого над 

глоткою. В апендикулярій ще декілька гангліїв розташовані в 

хвостовому відділі. Нервова трубка наявна лише на ранніх ста-

діях ембріогенезу. Органи чуття розвинуті гірше, ніж в інших хо-

рдових. Серед покривників, непарне світлочутливе вічко наявне 

лише в мозковому ганглію сальп та з дорзальної частини голов-

ного відділу личинок асцидій. 

В шкірно-м’язовому мішку асцидій наявні прості рецептори, 

що реагують на дотик. Єдиним відносно помітним органом є су-

бневральна залоза.  За її допомогою тварина розрізняє в потоці 
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води, що надходить в глотку, гамети свого виду. При цьому вона 

відрізняє чоловічі гамети від жіночих, посилаючи відповідний ім-

пульс до мозкового ганглію. Отримавши інформацію про наяв-

ність сперматозоїдів, мозковий ганглій тимчасово стимулює дія-

льність жіночих гонад, а при наявності яйцеклітин навпаки – чо-

ловічих. Заглиблення на дорзальній частині глотки апендикуля-

рій гомологічне і схоже за будовою на субневральну залозу асци-

дій, хоча даний термін до цих тварин не застосовують. Ймовірно, 

він забезпечує хеморецепцію в більшому діапазоні, ніж в асцидій 

і реагує не лише на гамети. 

Хребетні. У ембріонів Хребетних передній кінець нервової 

трубки утворює три вздуття: передній, середній та задній мозкові 

пухирі, які в подальшому розвиваються в головний мозок. Перед-

ній мозковий пухир згодом поділяється на дві частини утворю-

ючи передній та проміжний мозок, середній розвивається в сере-

дній мозок, а задній розвивається у довгастий мозок та мозочок. 

Межа між відділами головного мозку  помітна не лише ззовні, але 

і всередині, оскільки невроцель також розширюється утворюючи 

шлуночки головного мозку, які сполучаються між собою. Інша, 

не диференційована,  частина нервової трубки утворює спинний 

мозок. Центральний канал спинного мозку (невроцель) сполуча-

ється із шлуночком довгастого мозку. Межа між головним і спин-

ним мозком чітко помітна лише в Амніот. 

Міра  розвитку головного мозку у різних груп хребетних різ-

ниться. У безщелепових слабо розвинутий мозочок. У хрящових 

риб всі відділи розвинуті досить добре, порівняно з іншими пер-

винноводними хребетними. Особливо вирізняється високий сту-

пінь розвитку мозочка. Передній мозок у цих тварин також добре 

розвинутий, але поділяється на дві півкулі лише ззовні – шлуно-

чок в обох півкуль спільний. У кистиперих, дводишних та бага-

топероподібних головний мозок розвинутий добре, з поділом на 

півкулі не лише ззовні, але і всередині. Мозочок навпаки розви-

нутий слабо. У костистих риб ситуація протилежна: передній мо-

зок розвинутий слабо, а мозочок добре. У більшості анамній вер-

хня стінка переднього мозку представлена палеопаліумом – тон-

кою  сполучнотканинною плівкою. У дводишних риб та всіх на-
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земних хребетних в склепінні переднього мозку наявний архіпа-

ліум – шар, утворений нервовими клітинами. У ссавців архепа-

ліум також наявний, але зазвичай його називають гіпокамп. По-

верх нього розвивається неопаліум – шар із добре розвинутою сі-

рою речовиною, яка значно підвищує рівень розвитку вищої нер-

вової діяльності. Архепаліум (гіпокамп) забезпечує процеси ко-

роткочасної пам’яті, завдяки яким тварина запам’ятовує напря-

мок до жертви, що зникла з виду, зворотній маршрут додому 

тощо. 

В хребетних від головного мозку відходять парні черепно-мо-

зкові нерви, які прийнято нумерувати римськими цифрами від І 

до ХІІ. Така нумерація вперше була описана на ссавцях, тому в 

інших хребетних, у яких на одну пару нервів менше ніж у ссавців 

виділяють з І по Х нерви та ХІ нерв. Останню пару в первинно-

водних тварин інколи розглядають в складі не черепно-мозкових, 

а спинномозкових нервів, оскільки вона відходить від централь-

ної нервової системи за межами черепа, а чітка межа між голов-

ним та спинним мозком помітна лише в амніот. Загалом біль-

шість черепно-мозкових нервів гомологічні спинномозковим (ок-

рім нервів, які передають імпульси від рецепторів нюху (І пара), 

зору (ІІ пара) та слуху (VIII пара). Рухові черепно-мозкові нерви 

(ІІІ, IV, VI, XII пари) гомологічні черевним  нервовим корінцям 

(V, VII, ІХ, Х пари). 

 

Органи чуття Хребетних 
Органи зору. У Хребетних тварин основними органами фото-

рецепції є парні очі. Їх будова у представників різних класів, у 

загальних рисах подібна (рис. 11) і складається із очного яблука, 

всередині якого знаходиться прозорий лінзоподібний утвір – кри-

шталик, який поділяє око на два відділи. Передня камера запов-

нена рідиною, яку називають "водяниста волога". Вона по складу 

близька до плазми крові, але з меншим вмістом білків. Задній від-

діл суттєво більший і заповнений скловидним тілом – прозорою 

колоїдною речовиною, яка являє собою сильно змінену сполучну 

тканину.  
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Рис. 11. Схема будови ока Хребетних (на прикладі ока лю-

дини). 

1 – рогівка; 2 – райдужна оболонка; 3 – кришталик; 4 – склера; 

5 – скловидне тіло; 

6 – сліпа пляма; 7 – зоровий нерв; 8 – судинна оболонка; 9 – 

сітківка; 10 – війчасте тіло; 11 – водяниста волога. 

 

Зовні очне яблуко вкрите сполучнотканинною оболонкою – 

склерою. З передньої сторони очного яблука вона зростається із 

покривами і утворює прозору оболонку – рогівку. Коефіцієнт за-

ломлення світла,  що проходить крізь рогівку повинен відповідти 

коефіцієнту заломлення середовища існування тварини. При 

зміні середовища ускладнюється акомодація (тобто встановлення 

фокусу зображення на світлочутливих клітинах). Зокрема водні 

тварини на суходолі стають близькозорими (зображення фокусу-

ється перед сітківкою), а наземні у воді далекозорими (зобра-

ження фокусується за сітківкою). У Коропозубих риб роду чоти-

риочки (Anableps) очі епітеліальною перетинкою розділені на 

верхню і нижню частини. Рогівка верхньої частини має коефіці-

єнт заломлення світла такий, як і у повітря, а нижньої – воді. Ок-

рім того, кришталик верхньої частини більш сплощений ніж ни-

жньої. Завдяки цьому чотириочки можуть плавати, висунувши 

половину голови із водного середовища, слідкуючи за ворогами, 

які можуть атакувати зверху та шукаючи корм на глибині. 
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Склера сучасних плазунів та птахів, а також вимерлих кисте-

перих риб та палеозойських амфібій містить кісткові пластинки – 

склеротики. Під склерою знаходиться судинна оболонка, а за нею 

пігментна оболонка та сітківка із світлочутливими клітинами. Су-

динна оболонка живить клітини сітківки. Загинаючись у порож-

нину ока, судинна оболонка утворює райдужну оболонку, яка, 

змінюючи діаметр,  регулює кількість світла, що потрапляє на ре-

цепторні клітини. Біля основи райдужної оболонки знаходиться 

війкове тіло — невелике випинання, до якого прикріпляються во-

локна, що підтримують кришталик. У ссавців та багатьох риб су-

динна оболонка містить тапетум – оболонку із високим вмістом 

гуаніну, який здатний відбивати світло. Завдяки цій властивості 

світлові хвилі, які не потрапили на світлочутливі клітини, віддзе-

ркалюються і отримують ще одну можливість потрапити на реце-

птори. Особливо велике значення тапетум має при слабкому осві-

тленні. 

Під судинною оболонкою знаходяться пов'язані між собою пі-

гментна оболонка та сітківка. В сітківці наявні світлочутливі клі-

тини двох типів: колбочки, які функціонують при яскравому осві-

тленні, та палочки, які функціонують при слабому освітленні. 

Світлочутливі клітини сітківки можуть переміщуватись відносно 

пігментного шару. Зокрема, при яскравому освітлені палочки за-

нурюються в нього, а при нестачі – виходять. В колбочках бага-

тьох хребетних наявні маслянисті краплі різного кольору (напри-

клад, у черепах вони червоні, оранжеві та жовті, а в птахів окрім 

них наявні блакитні та зелені). Ймовірно, вони виконують роль 

світлофільтрів і забезпечують кольоровий зір. У ссавців здатність 

до кольорового зору забезпечується зоровими пігментами в 

складі колбочок. Місце де сітківка переходить в зоровий нерв на-

зивають сліпою плямою, оскільки воно позбавлене фоторецепто-

рів. Сітківка плазунів та птахів поблизу сліпої плями утворює 

спеціальний виріст – гребінь ока, форма якого у різних видів від-

різняється. В ньому проходить декілька відносно великих капіля-

рів, які живлять око із середини, що особливо важливо для птахів, 

у яких око значно більше, ніж в інших хребетних, по відношенню 
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до розмірів тіла. Припускають, ще одну функцію гребня: цей ви-

ріст, подібно сонячному годиннику, відкидує тінь на сітківку, що 

дає можливість птахам більш точно визначати час. 

При загальній подібності будови очей, способи акомодації у 

різних груп різняться. Перший спосіб акомодації – пересування 

кришталика відносно осі очного яблука. Він наявний у всіх ана-

мній та для забезпечення зору на короткі відстані у плазунів та 

птахів. У міног переміщення кришталика здійснюється завдяки 

м'язу, який знаходиться за межами очного яблука. При скоро-

ченні він стискує рогівку, що спричиняє переміщення кришта-

лика. У хрящових та деяких кісткових риб, амфібій, плазунів та 

птахів кришталик переміщують м'язи війчастого тіла. У більшо-

сті кісткових риб кришталик підвішений на еластичній зв'язці, що 

відходить від його дорзальної частини. З вентрального боку кри-

шталик прикріплений до спеціального м'язу, скорочення якого 

забезпечують акомодацію. В амніот акомодація здійснюється та-

кож завдяки зміні кривизни кришталика. У ссавців це єдиний спо-

сіб забезпечення акомодації. 

Додатковими органами фоторецепції можуть бути дорзальні 

вирости проміжного мозку хребетних. Їх закладається два: паріе-

тальний орган та розташований за ним пінеальний орган. У міног 

вони обидва виконують світлочутливу функцію. У щелепоротих 

пінеальний орган перетворюється в епіфіз, а паріетальний орган 

наявний в окремих груп: деяких кісткових риб (амієві, лососепо-

дібні), вимерлих амфібій та сучасних плазунів (окрім геконів, 

змій та черепах). У представників зазначених груп паріетальний 

орган виконує світлочутливу та терморецепторну функцію. При 

цьому у плазунів його верхня частина потовщується, виконуючи 

роль кришталика. 

Органи рецепції в шкірі. У більшості безщелепових, риб та 

личинок земноводних анамній в шкірі наявні органи бічної лінії 

–  спеціалізовані органи, які сприймають коливання води. Вони 

утворені чутливими клітинами із джгутиком на кінці. Основа клі-

тин обплетена нервовими волокнами. У деяких риб бічна лінія 

сильно редукована або відсутня (більшість коропозубоподібних, 

атериноподібних,  деякі кефалеподбіні, далія (Dallia pectoralis)). 
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За будовою на органи бічної лінії схожі лорінцієві ампули, які 

розташовані на голові хрящових риб. Їх функції остаточно не 

встановлені, припускають що вони є органами електрорецепції. 

Здатність сприймати електричні поля виявлена лише в хордо-

вих тварин і невідома для безхребетних. Електрорецептори влас-

тиві переважно безщелеповим та рибам: багатьом акулам, скатам, 

деяким кістковим рибам (представникам родин сомові, гімнотові, 

мормиридові та нотоптеридові), а також деяким представникам 

інших класів, спосіб життя яких пов'язаний з водним середови-

щем: качконосу та деяким хвостатим амфібіям. Електрорецеп-

тори качконоса мало досліджені, щодо інших тварин, то вияв-

лено, що ці органи чуття є двох типів: 1) ампульні, які сприйма-

ють електричні поля, що змінюються повільно та 2) клубочкові, 

сприймають поля, що змінюються швидко. Загалом ампульні ре-

цептори більш чутливі, ніж клубочкові. 

Також у хребетних в шкірі наявне велике різноманіття рецеп-

торів, будова яких у загальних рисах являє собою нервові закін-

чення аксонів, або занурені в клітинну капсулу кінці дендритів. 

Вони можуть бути спеціалізованими і сприймати лише певний 

вид подразника (тепло, холод, дотик, слабий дотик, сильний до-

тик тощо) або неспеціалізованими і сприймати різні типи подра-

зників. Зокрема у ссавців на прикладі людини описано велике рі-

зноманіття органів чуття в шкірі: 

- тільця Мейснера – реагують на дотик (тобто механічне 

подразнення відносно невеликої сили); 

- тільця Фатера-Пачіні – реагують на тиск (тобто механічне 

подразнення відносно великої сили); 

- тільця Руффіні – реагують на розтягнення шкіри; 

- диски Меркелля – реагують на раптові переміщення шкіри 

(наприклад погладжування) 

  та інші. 

Окрім того у більшості ссавців є вібриси – чутливі волоски, 

описані вище в розділі Похідні шкіри (відсутні у людини). 

В ямкоголових змій (Crotalinae) між ніздрями і очима,  з кож-

ної сторони розташована теплочутлива ямка, за допомогою якої 
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тварина відчуває різницю температур з точністю до 0,1°С. Це до-

помагає зміям знаходити здобич, серед якої переважають тепло-

кровні тварини: дрібні гризуни та птахи. 

Органи дотику інших хордових ще мало досліджені. Відомо, 

що у птахів функцію механорецепторів виконують тільця Гер-

бста, розташовані в епідермісі та тільця Гранді на кінці дзьобу 

качиних. 

Органи хімічного чуття. В хребетних основними рецепто-

рами нюху є спеціальні клітини, які формують одношаровий чу-

тливий епітелій. У рибоподібних хребетних він перемежований 

одноклітинними слизовими залозами, а у чотириногих під ним 

розташовані багатоклітинні боуменові залози. Окрім чутливого 

епітелію, поверхня органів нюху вистелена одношаровим респі-

раторним епітелієм, який у наземних тварин має слизоутворюючі 

війчасті клітини. Клітини нюхових рецепторів в усіх хребетних в 

загальних рисах схожі. Більше різниться будова органів нюху. 

В безщелепових орган нюху непарний (але імпульс від рецеп-

торів передається 1-ю парою черепно-мозкових нервів). Вода по-

трапляє і виходить через непарну ніздрю завдяки скороченню 

пітуітарного органу, який функціонує подібно до піпетки. 

У риб наявні нюхові мішки, до яких підходять черепно-моз-

кові нерви першої пари. Розвиток нюхового епітелію в різних ви-

дів суттєво різниться (наприклад дуже високий у хрящових риб, 

вугреподібних та майже відсутній у щукоподібних). Вода до ню-

хових мішків затікає через ніздрі пасивно – під час плавання або 

завдяки течії. Для того, щоб забезпечити одночасно затікання і 

витікання води, кожна ніздря розділена перегородкою (тонкою 

хрящовою у хрящових та відносно товстою кістковою у кістко-

вих) на два отвори. В дводишних риб вихідний отвір ніздрі пере-

міщено в ротоглоткову порожнину, утворюючи хоани. Вони та-

кож наявні у наземних хребетних. Через хоани повітря через ню-

хові мішки потрапляє до легень. У земноводних поверхня нюхо-

вих порожнин гладенька, а в амніот має згортки: не чисельні у 

плазунів та птахів та добре розвинуті у ссавців. З-поміж ссавців 

слаборозвинуті органи нюху у китоподібних та приматів. 
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В акул частина нюхового мішка інервується особливою гіл-

кою нюхових нервів, що збільшує чутливість органу. У земново-

дних дана частина утворює окреме заглиблення – якобсонів ор-

ган, відділений від нюхового мішка неповною кістковою перего-

родкою. В плазунів якобсонів орган досягає особливого розви-

тку. Він повністю відділений від нюхового мішка. Повітря до 

нього потрапляє не через ніздрі, а через канал у піднебінні рото-

вої порожнини. У багатьох ссавців (але не в людини) біля основи 

носової перегородки наявні пара трубок, гомологічні якобсоно-

вому органу. 

Органи смаку у хребетних представлені смаковими сосоч-

ками, які за будовою нагадують органи бічної лінії, оскільки ево-

люціонували із них. У Риб вони розташовані по всій поверхні 

тіла, у інших груп: концентруються в ротовій порожнині. 

Органи слуху. У всіх хребетних тварин наявне внутрішнє 

вухо, яке являє собою замкнуту капсулу, розділену на дві час-

тини: овальний мішечок, розташований зверху та круглий міше-

чок, розташований знизу.  Від овального мішечка відходять на-

півкільцеві канальці (один у міксин, два у міног та три у щелепо-

ротих). У хрящових риб від круглого мішечка відходить довгий 

канал, який з'єднує його внутрішній вміст із навколишнім сере-

довищем. У інших хребетних цей канал, якщо наявний, то є слі-

позамкнутим. 

У риб рядів коропоподібні та сомоподібні канал із системою 

кісточок утворює Веберів апарат. Він контактує зі стінками пла-

вально міхура і передає їх коливання до внутрішнього вуха. За-

вдяки цьому органу риби сприймають звукові коливання часто-

тою до 13 кГц, тоді як види у яких він відсутній лише до 2,5 кГц. 

Від круглого мішечка у чотириногих хребетних відходить ви-

ріст, який у ссавців набуває спіральної форми. Всередині внутрі-

шнє вухо заповнене ендолімфою, в якій у підвішеному стані зна-

ходяться кристали вапняку – отоконії. Вони можуть об’єтнува-

тись в більш великі утвори – отоліти. У кісткових риб отоліти 

круглого мішечка ростуть протягом всього життя і є вікреєстру-

ючою структурою. Стінки внутрішнього вуха з середини висте-

лені чутливими клітинами, які реагують на дотик отоконіїв. Вони 

розташовані нерівномірно, концентруючись в певних ділянках. 
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Внутрішнє вухо є не лише органом слуху, але й органом рівно-

ваги. 

У чотириногих хребетних з'являється середнє вухо, порож-

нина якого гомологічна бризкальцю риб. Його зовнішня частина 

затягнута барабанною перетинкою (відсутня у хамелеонів). Все-

редині внутрішнього вуха знаходяться слухові кісточки (одна у 

земноводних, плазунів та птахів і три у сучасних ссавців), розви-

ток яких наведено в описі вісцерального черепа. Вони передають 

коливання від барабанної перетинки до внутрішнього вуха. По-

рожнина внутрішнього вуха євстахієвою трубою сполучається з 

ротоглотковою порожниною, що запобігає нагнітанню високого 

тиску у вусі. У змій середнє вухо редуковане і представлене лише 

слуховою кісточкою.  

У ссавців, окрім зазначених відділів наявне зовнішнє вухо – 

видовжена трубка слухового проходу, яка у більшості видів за-

кінчується вушною раковиною. У мешканців водного (китоподі-

бні, справжні тюлені) або підземного середовища (кроти) вушна 

раковина може бути вторинно редукована або відсутня. 

 

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 
Однією з характерних особливостей організації хордових є ви-

сокий ступінь розвитку ендокринної системи. Органи, що вхо-

дять до складу даної системи, забезпечують гуморальну регуля-

цію діяльності організму. Розрізняють гландулярну ендокринну 

систему, секреторні клітини якої компактно зібрані і становлять 

значну частину певного органу (гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз, щи-

товидну залозу, паращитовидні залози, тимус, наднирники, під-

шлункову залозу, гонади) та дифузну ендокринну систему, сек-

реторні клітини якої розміщені поодиноко або невеликими гру-

пами в органах інших систем (печінці, нирках, селезінці, нирках, 

епітелію легень тощо). 

Гіпоталамус. Наявний у всіх хребетних у вигляді виросту ни-

жньої частини проміжного мозку, але найкраще розвинутий у 

ссавців. Вважають, що інфундибулярний орган ланцетника (див. 

Нервова система. Безчерепні) є гомологом гіпоталамусу. Ще на 

ранніх еволюційних стадіях хребетних, у риб, в гіпоталамусі ро-

звинулись ядра – скупчення клітин пов'язані із головним мозком. 
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Важливою функцією цього органу є секреція рилізинг-факторів – 

гормонів порівняно простої будови які здатні впливати на діяль-

ність інших залоз внутрішньої секреції. Клітини гіпоталамусу 

здатні реагувати на найменші відхилення в температурі тіла тва-

рини, водно-сольового балансу, тиску крові і тому є важливими в 

підтримані гомеостазу. Окрім рилізинг-факторів гіпоталамус ви-

робляє такі гормони як: 

- Вазопресин – збільшує реабсорбцію води в нирках, підвищує ар-

теріальний тиск. Наявний у багатьох представників різних класів 

хребетних. 

- Окситоцин – стимулює скорочення м'язів матки, тим самим запу-

скаючи пологи. В меншій мірі впливає на діяльність м'язів  кише-

чника, жовчного міхура, сечового міхура на секрецію молока. Ви-

робляється у ссавців. При штучному введені в організм багатьох 

плазунів, стимулює діяльність м'язів яйцеводів. 

- Вазотоцин – біологічна роль близька до впливу вазопресину та 

окситоцину. Виявлений у більшості хребетних, окрім ссавців. У 

різних видів вплив вазотоцину проявляється по різному, але в 

усіх випадках його діяльність направлена на підтримку гомеос-

тазу. 

- Мезотоцин – регулює водно-сольовий баланс. Наявний у дводи-

шних риб, земноводних, сумчастих ссавців, деяких плазунів.  

Гіпофіз. Наявний у всіх хребетних у вигляді невеликої залози, 

зрослої з нижньою частиною гіпоталамуса. У безчерепних гомо-

логом гіпофізу вважають ямку Гатчека, яка віддалена від центра-

льної нервової системи і розташована у верхній частині передро-

тової лійки. Можливо гомологічна гіпофізу субневральна залоза 

покривників (див. Органи чуття. Покривники). Гіпофіз склада-

ється з двох частин: аденогіпофізу та нейрогіпофізу, які в ембрі-

огенезі мають різне походження. 

Аденогіпофіз – передня частка гіпофізу, яка розвивається із 

епітеліаліальної частини верхньої частини ротової порожнини і 

містить багато залозистих клітин. Саме її вважають гомологіч-

ною ямці Гатчека та субневральній залозі. Навіть у дорослих Хря-

щових риб аденогіпофіз зберігає з'єднання із епітелієм ротогло-
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тки. Аденогіпофіз складається із трьох частин: передньої, тубера-

льної і проміжної. Передня частина гіпофізу синтезує так звані 

тропні гормони (кортикотропін, лютропін, фолітропін, соматот-

ропін, пролактин та ін.), які регулюють жировий обмін та ріст. 

Дія одного гормону у різних груп може дещо відрізнятись. На-

приклад, пролактин у ссавців регулює вироблення молока. Тоді 

як у риб він стимулює виділення слизу клітинами шкіри, у зем-

новодних на утворення ікринок в яйцеводах, а у птахів впливає 

на статеву поведінку та виділення "пташиного молока" у волі 

(див. Травна система). 

 Основна функція туберальної частини – регуляція водно-со-

льового обміну, тому в амніот вона розвинута значно краще ніж 

в анамній. Проміжна частина гіпофізу виробляє меланотропін – 

гормон, який стимулює розвиток пігментних клітин. Дана час-

тина добре розвинута у земноводних та плазунів і слабо у прима-

тів, відсутня у китоподібних, тюленів, хоботних та деяких інших 

ссавців. 

Нейрогіпофіз утворений шляхом вип'ячування третього моз-

кового шлуночка і містить багато нейроглії та нервових закін-

чень. Ця частина поєднана із гіпоталамусом та забезпечує надхо-

дження в організм гормонів гіпоталамусу. Завдяки такому тіс-

ному зв'язку ці два органи розглядають як єдину гіпоталамо-гіпо-

фізарну систему. Вона забезпечує нормальну реалізацію вегета-

тивних функцій організму, тобто направлених на здійснення ме-

таболізму, ріст та розмноження. 

Епіфіз – конусоподібний виріст верхньої частини проміжного 

мозку. У багатьох видів хребетних забезпечує фоторецепцію 

(див. Органи чуття. Органи зору). У птахів та ссавців епіфіз при-

критий великими півкулями переднього мозку і тому не може фу-

нкціонувати як орган зору. Проте навіть в цьому випадку сонячні 

промені надходять і діяльність епіфізу залежить від рівня освіт-

лення. Цей орган тісно пов'язаний із гіпоталамо-гіпофізарною си-

стемою. Клітини епіфізу секретують сератонін, мелатонін та інші 

біологічно активні речовини, які регулюють розвиток статевої 

системи, біологічні ритми (добові, сезонні тощо), відіграють ва-

жливу роль в орієнтації та міграції тварин. Тому серед хребетних 

епіфіз найкраще розвинутий у птахів та копитних, які схильні до 
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міграцій, а також у гризунів, життєдіяльність яких залежить від 

річних біологічних ритмів. У хижих та приматів епіфіз розвину-

тий відносно слабо. Відсутній епіфіз у хоботних, неповнозубих 

та китоподібних. Хоча, в останніх міграції відіграють важливу 

роль, але через великі розміри та розвиток підшкірної жирової 

тканини, епіфіз не міг би реагувати на зміну освітлення. 

Щитовидна залоза розташована поблизу передньої частини 

шлунково-кишкового тракту хребетних. У риб представлена ок-

ремими дольками вздовж черевної аорти. У плазунів та ссавців 

непарна, у земноводних і птахів парна залоза. У безчерепних і по-

кривників гомологічним органом є ендостиль (див. Травна сис-

тема), розташований безпосередньо в глотці. Щитовидна залоза 

та ендостиль секретують гормони з вмістом йоду, так звані ти-

реотропні гормони. Ця властивість відрізняє хордових від безх-

ребетних тварин у яких йод ніколи не входить до складу гормо-

нів, а якщо і використовується, то частіше за все, для синтезу от-

руйних речовин. Тиреотропні гормони регулюють ріст, розвиток 

(зокрема впливають на перехід до наступної стадії онтогенезу, 

наприклад від пуголовка до дорослої амфібії), підвищують інте-

нсивність обміну речовин, впливають на властивості покривів, 

здійснення линьки. 

Ультимобранхіальні тільця – невеликі округлі пухирці, сфо-

рмовані клітинами стінок глотки. Виявлені в багатьох хребетних, 

окрім круглоротих, костистих риб та більшості ссавців. У кости-

стих риб ці органи входять до складу останньої зябрової дуги. В 

земноводних, плазунів, птахів (окрім голубів) і мурахоїда пред-

ставлені окремими пухирцями. В голубів і ссавців входять до 

складу щитовидної залози. Ультимобранхіальні тільця синтезу-

ють гормон кальцитонін (тиреокальцитонін), який зменшує вміст 

кальцію в організмі.  

Паращитовидні залози – невеликі округлі утвори, які, як і 

ультимобранхіальні тільця розвиваються із вип'ячувань глотки 

ембріона хребетних тварин. У більшості земноводних, плазунів, 

ссавців та деяких птахів дві пари паращитовидних залоз, у деяких 

плазунів три пари, у деяких ссавців (мишиних, деяких комахоїд-
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них, свиней, тюленів) та більшості птахів – одна пара. Паращито-

видні залози секретують паратгормон, який регулює рівень каль-

цію та фосфору в крові, тканинній рідині та кістковій тканині. 

Підшлункова залоза є залозою змішаної секреції. Частина ре-

човин, які виділяють її клітини надходять у просвіт кишечника і 

забезпечують травну функцію. В даному випадку орган діє як за-

лоза зовнішньої секреції. Але в ній також наявні скупчення клі-

тин (острівці Лангерганса), які виділяють гормони у кров'яне ру-

сло, тобто функціонують як залоза внутрішньої секреції. Підшлу-

нкова залоза наявна в усіх хребетних, але в деяких рибоподібних 

її клітини входять до складу інших органів (див. Травна система). 

Найбільш відомими гормонами підшлункової залози є інсулін 

(забезпечує засвоєння глюкози клітинами) та глюкагон (антаго-

ніст інсуліну, блокує засвоєння глюкози).  

Тимус або вилочкова залоза є одночано органом імунної та 

ендокринної систем (див. Імунна система). Він розвивається із зя-

брових кишень ембріонів хребетних, у дорослих тварин має ви-

гляд асиметричного скупчення лімфатичної та секреторної тка-

нини в передій частині тіла.  Протягом життя розміри вилочкової 

залози змінюються. У міног вона наявна на личинковій стадії, але 

суттєво редукована у дорослих. У багатьох риб її розміри суттєво 

збільшуються під час метаморфозу, і протягом життя зазнають 

сезонних коливань. У амніот цей орган інтенсивно росте від на-

родження до настання статевої зрілості після чого поступово зме-

ншується. 

Клітини вилочкової залози секретують гормони тимозин, ти-

мопоетин та деякі інші, які відіграють важливу роль в регуляції 

обміну вуглеводів, кальцію, взаємодії імунної системи із гіпота-

ламо-гіпофізарною системою та ряд інших важливих функцій.   

Наднирники  - це парні органи, розташовані, як очевидно з 

назви, над нирками амніот. Утворені двома шарами різного похо-

дження: корковий шар розвивається із мезодермального зародко-

вого листка і секретує переважно кортикостероїди (впливають на 

водно-сольовий, вуглеводний та білковий обміни) та мозковий 

шар, утворений ектодермальним листком, який секретує адрена-

лін та норадреналін (забезпечують адаптації до стресу). 
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В анамній утвори гомологічні наднирникам представлені ок-

ремими клітинними скупченнями. При цьому наднирниковомим 

залозами називають лише скупчення гомологічні мозковому 

шару амніот. Утворення гомологічні кірковому шару називають 

міжнирникові залозами. У кісткових риб міжнирникові залози та-

кож називають тільцями Станніуса. Вони мають вигляд горохо-

подібних капсул, розташованих у септах нирок.  

Гонади окрім статевих клітин виділяють статеві гормони, які 

надходять у кров'яне русло. Чоловічі статеві гормони відомі під 

збірною назвою андрогени, жіночі – естрогени. Ці гормони сек-

ретуються в представників обох статей, проте в різних співвідно-

шеннях. 

Гуморальна регуляція здійснює значний вплив на організм 

шляхом надходження в кров речовин у надзвичайно малих кіль-

костях. Невеликі зміни вмісту гормонів можуть мати суттєвий 

вплив. Деякі хімічні сполуки, які хордові використовують в яко-

сті гормонів, в природі зустрічаються не лише в представників 

цього типу. Досить поширені серед рослин так звані "фітоестро-

гени" – речовини дія яких нагадує вплив жіночих гормонів хор-

дових. Особливо великий вміст їх у квітах та насінні фінікової 

пальми, насінні гранатового дерева, квітах верби, корінні деяких 

бобових та багатьох інших рослинах. Надходження фітоестроге-

нів із кормом пригнічує репродуктивну функцію самок.  Існує 

припущення, що ці речовини можуть виконувати роль природ-

ного регулятора чисельності деяких видів. Зокрема у роки з вели-

кою кількістю опадів і високою урожайністю вміст фітоестроге-

нів невисокий і кладка яєць у птахів проходить нормально. В по-

сушливі, неурожайні роки вміст фітоестрогенів зростає, що при-

зводить до зменшення кількості яєць в кладці. Механізми впливу 

хімічних речовин синтезованих рослинами на ендокринну сис-

тему хордових досліджені слабо, проте є підстави припускати, що 

цей вплив значно більший ніж про це відомо сьогодні. 
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СТАТЕВА СИСТЕМА 
Попри те що статева система в хребетних тісно пов'язана із ви-

дільною системою і значною мірою регулюється нервовою та ен-

докринною системами, вона відрізняється від решти органів. Це 

єдина система, функціонування якої направлене в першу чергу не 

на життєдіяльність організму, а на забезпечення появи нових ор-

ганізмів. 

Детермінація статі. У всіх хордових на ранніх стадіях ембрі-

огенезу кожної особини закладаються чоловічі та жіночі статеві 

органи. Проте в дорослому стані більшість тварин даного типу є 

роздільностатевими. Гермафродитизм зберігається у всіх покри-

вників та зрідка в кісткових риб. 

У переважної більшості хордових тварин відмічено генети-

пова детермінація статі, при якій в диплоїдному наборі є два го-

мологічних набори аутсом та пара гетеросом (статевих хромо-

сом). Чоловічі та жіночі хромосоми аутсомного набору морфоло-

гічно та функціонально ідентичні, а статеві хромосоми мають у 

більшості випадків морфологічні, та завжди функціональні від-

мінності. Особини, в яких статеві хромосоми різняться, назива-

ють гетерогаметними, а в яких однакові – гомогаметними. У ба-

гатьох хордових гетерогаметними є самці, а самки гомогамет-

ними. Проте нерідко представників типу відмічено протилежне 

явище, коли самці гомогаметні, а самки гетерогаметні. Це влас-

тиве плазунам,  птахам, деяким видам риб, хвостатим земновод-

ним, деяким безхвостим земноводним (наприклад шпорцевій 

жабі). 

В деяких видів детермінація статі може відбуватись під впли-

вом зовнішнього середовища. При цьому хромосомний набір 

може не відповідати статі особини. Зокрема в багатьох земново-

дних та плазунів (гатерія, морські черепахи та ін.) стать визнача-

ється температурою при якій розвивається ембріон: при темпера-

турі нижчій за певне значення народжуються самки, вищій – са-

мці. 

В більшості видів із роду сліпачки (Ellobius) (чотири види із 

п'яти) самці не мають чоловічої хромосоми. В трьох видів у сам-
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ців лише одна жіноча хромосома, а в одного виду самці гомога-

метні як і самки. Механізм детермінації статі в цих видів не до-

сліжений. 

 

Безчерепні. Ланцетники є роздільностатевими тваринами. Го-

нади розташовані з обох боків атріальної порожнини, вентраль-

ніше ротоглотки. У кожної особини розвивається близько 25 пар 

статевих залоз. На останніх етапах дозрівання статевих продуктів 

гонади майже цілком заповнюють атріальну порожнину. 

Дозрілі статеві продукти потрапляють в атріальну порожнину, 

звідки через атріопор виводяться назовні, де й відбувається заплі-

днення. В різних джерелах по різному описано механізм виходу 

статевих продуктів. В деяких посібниках зазначено, що цей про-

цес супроводжується розривом стінок гонад, в інших написано, 

що він проходить без розриву. Така неузгодженість даних пояс-

нюється тим, що в різних видів ланцетників вихід гамет відбува-

ється різними шляхами. В тих видів, в яких медіальні стінки го-

над мають міоепітеліальні клітини, розрив не відбувається, оскі-

льки ці клітини забезпечують появу спеціальних отворів. В тих 

видів, у яких дані клітини відсутні, формується розрив. 

Виділення зрілих статевих продуктів зазвичай відбувається ві-

дразу після заходу сонця. Подібна синхронність полегшує заплі-

днення, яке завжди відбувається у воді, поза материнським орга-

нізмом. 

Покривники. 
В асцидій відмічено багато різноманітних способів безстате-

вого розмноження шляхом поперечного поділу або бруньку-

вання. Інколи в різних видів одного роду суттєво відрізняються 

способи безстатевого розмноження. Деякі види здатні утворю-

вати бруньки, що затримуються в розвитку і в такому стані пере-

живають несприятливі умови. 

Розмноження шляхом поперечного поділу буває просте або 

множинне (стробіляція). При простому поділі тварина просто по-

діляється поперечною борозною на дві особини відносно однако-

вих розмірів. Більш розповсюджена стробіляція – множинний по-

перечний поділ. 
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Брунькування в асцидій може відбуватись в різних частинах 

тіла, у зв'язку із чим виділяють декілька типів цього процесу: 

- Судинне брунькування. Найбільш розповсюджений серед асци-

дій тип брунькування. Від підошви відгалужуються столони, 

утворені епідермальними кровоносними судинами та покриті  то-

нким шаром туніки. На кінці столонів утворюються гроновидні 

розширення, в яких накопичуються клітини крові. З часом ці ро-

зширення відокремлюються від столону і перетворюються на 

бруньки. Кліткова маса організовується в покритий епітеліаль-

ним шаром пухирець, який дає початок органам зародку нового 

організму – бластозооїда. В покривах пухирця утворююється два 

вгинання: ротовий та клоакальний сифони, які в подальшому 

проривають і зливаються із стінками глотки та клоаки. При су-

динному брунькуванні можливе утворення як поодиноких так і 

колоніальних форм. В першому випадку (наприклад у Clavelina 

lepadiformis) дочірні організми хоч і цілком самостійні, але меш-

кають в безпосередній близькості із материнським організмом. В 

другому випадку (наприклад у Ecteinascidia tortugensis)  ново-

утворені організми не відокремлюються від столона і пов'язані 

між собою та материнським організмом спільною кровоносною 

системою. 

- Палеальне (мантійне) брунькування. Властиве багатьом 

високоорганізованим колоніальним та, інколи, поодиноким 

видам асцидій. Брунькуються, зазвичай, дорослі особини. При 

цьому типі розмноження на боках тіла утворюються випинання 

епідермісу, в які заходять вирости атріальної порожнини. Таким 

чином брунька стає двостінною. В проміжку між двома стінками 

накопичуються клітини з яких розвиваються органи нового 

організму. 

- Пілоричне брунькування. Властиве виключно представникам 

родини Didemnidae. В черевному відділі материнського 

організму розвивається дві відокремлених одна від одної 

бруньки. В них заходять відростки мантії, епікарду та кишечника 

материнського організму. В одній бруньці розвивається 

пронизана стигмами глотка та нервова система. В іншій бруньці 

розвивається стравохід, шлунок, кишечник та серце. Після 
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завершення органогенезу в бруньках материнська особина 

поділяється на двоє, таким чином, що кожний із новоутворених 

організмів складається наполовину із органів материнського 

організмів, а решту доповнює новоутвореними в бруньці 

органами. Такий тип брунькування може розпочатись ще на 

ранніх стадіях ембріогенезу, в результаті чого із яйця виходить 

не одна, а дві, або навіть чотири личинки. 

- Столоніальне брунькування. Властиве виключно представникам 

родини Polycitoridae. Розпочинається ще під час ембріогенезу, в 

молодих особин – оозоїдів. В даному випадку на дорзальній 

стороні тіла материнської особини, так званого, оозоїда 

утворюється столон – випинання епідермісу, в яке заходять 

вирости епікарду та велика кількість клітин мезенхіми. Всередині 

столону формується 9-14 дочірніх бруньок (бластозооїдів), які 

разом із оозоїдом утворюють колонію. Через певний час оозооїд 

гине, а бластозооїди переходять до наступного етапу 

розмноження. Частина з них розвивається в дорослу особину, 

здатну до статевого розмноження, внаслідок чого утворюються 

нові оозооїди. Інша частина бластозооїдів в подальшому 

поділяється безстатево, даючи нове покоління бруньок. 

Відомі деякі цікаві різновиди столоніального брунькування. 

Наприклад у представників роду Distaplia оозоїд поділяється на 

три, до кінця не відокремлених один від одного бластозооїда. Із 

них один розвивається в дорослу особину, а кожний із двох інших 

бластозооїдів знову поділяються на три нових бластозооїда. Із но-

воутворених бластозоїдів один також розвивається в дорослу 

особину (зооїд), а кожний із двох інших знову поділяється на три 

бластозооїда. Так відбувається протягом тривалого часу, в ре-

зультаті чого утворюється колонія, яка збільшується завдяки без-

статевому розмноженню бластозооїдів, а дорослі особини забез-

печують живлення всіх організмів. До статевого розмноження 

дорослі зооїди вдаються лише за несприятливих умов. 

В колоніальних видів утворений в результаті безстатевого ро-

змноження зооїд хоч і зберігає контакт із материнським організ-

мом, але не залишається на місці утворення. Брунька переміщу-

ється в товщі спільної туніки на певну відстань, де її ротовий та 
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клоакальний сифони прориваються назовні. Інколи назовні про-

ривається лише ротовий сифон, а клоакальний сифон є спільним 

для кількох зооїдів. 

Як було вказано вище (див. Індивідуальний розвиток та особ-

ливості росту хордових), в багатоклітинних тварин зазвичай час-

тина організму розвивається із клітин певного зародкового лис-

тка: екто-, ендо- або мезодерми. Так у асцидій внаслідок стате-

вого розмноження епідермальний шар мантії та вистелка атріаль-

ної порожнини розвивається з ектодермального зародкового лис-

тка, травна та нервова системи з ентодермального, м'язи та го-

нади з мезодермального і т.д. Проте, при розмноженні шляхом 

брунькування ця закономірність може порушуватись. При палеа-

льному брунькуванні всі внутрішні органи дочірнього організму 

формуються з виросту атріальної порожнини, клітини якого є ек-

тодермального походження. В результаті пілоричного бруньку-

вання внутрішні органи новоутвореного організму розвиваються 

із виростів епікарду, який є мезодермального походження. 

Хребетні. Статеві залози хребетних закладаються окремо від 

органів інших систем, але їх вивідні протоки анатомічно та фун-

кціонально тісно пов'язні із видільною системою.  

Вивідні протоки протонефричних нирок – Мюллерові канали 

в переважної більшості хребетних дають початок яйцеводам. На-

гадаємо, що протонефричні нирки, як органи виділення функціо-

нують лише в нестатевозрілих личинок міног, а в подальшому ре-

дукуються. В самок усіх хребетних Мюллереві канали виконують 

функцію яйцеводів. Їх початкові відділи відкриваються в безпо-

середній близькості біля яєчника і до них надходять яйцеклітини. 

Попри те що початки Мюллерових каналів знаходяться поблизу 

яєчника, лише в самок кісткових риб вони зростаються. При 

цьому власне Мюллерові канали редукуються і яєцеводи утворю-

ються в значній мірі як вирости оболонки яєчника. 

В самок птахів зберізається лише лівий яєчник і лівий яйцеп-

ровід. З правої сторони статеві органи редуковані. Це пов'язано із 

формуванням яєць вкритих твердою шкарлупою. При розвитку 

таких яєць в обох яйцепроводах вони б розбили одне одного. У 

деяких птахів зберігається не функціонуючий правий яєчник (де-
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які види пірникозоподібних, папугоподібних, совоподібних, ку-

роподібних та лелекоподібних), а  інколи навіть функціонуючий 

(деякі види соколоподібних). Проте навіть в такому випадку оби-

два яєчники працють по черзі, а не одночасно. 

У самок ссавців віддалені від яєчників кінці яйцепроводів ут-

ворюють матку, в якій відбувається розвиток ембріону. В сумча-

стих, рукокрилих, деяких гризунів кожний яйцепровід утворює 

окрему матку. У більшості плацентарних ссавців права і ліва ма-

тки злиті між собою біля основи. У вищих приматів (підряд An-

thropoidea) матки повністю злиті в один непарний орган. Матка 

переходить у м'язеву піхву, яка відкривається назовні. 

Сім'япроводами (вивідними протоками чоловічих статевих за-

лоз) є вольфові канали, які з'явились як вивідні протоки тулубо-

вих нирок. Відповідно у самців анамній, вольфові канали є одно-

часно і сім'япроводами і сечопроводами. У самок анамній, воль-

фові канали є лише сечопроводами. В самців амніот вольфові ка-

нали є лише сім'япроводами. Сечопроводи в обох статей амніот 

розвиваються незалежно від вольфових каналів. У ссавців 

останні відділи сечоводів та сім'япроводів зростаються в єдиний 

сечовипускний канал. Зазвичай він функціонує як сечовід, але із 

настанням ерекції, сечоводи перекриваються передміхуровою за-

лозою. Мюллерові канали та протонефрична нирка у самців ре-

дуковані, та все ж таки збергіаються у вигляді невеликого прида-

тку сім’яника — епідідіміса. 

Для нормального сперматогенезу (утворення сперматзоїдів) 

температура тіла не повинна перевищувати 35°С. У птахів та сса-

вців температура тіла зазвичай вища цього показника. Для уник-

нення перенагрівання у птахів сім'яники прилягають до задніх 

повітряних мішків. Дихаючи птах охолоджує їх. У більшості сса-

вців сім'яники переміщені з порожнини тіла в мошонку. У деяких 

груп (хоботні, китоподібні та інші) мошонка відсутня. В таком 

випадку сім'яники розміщені в тілі не глибоко. 

У хребетних заплідення може бути як зовнішнім, так і внутрі-

шнім, або  зрідка, сперматофорне. В останньому випадку самець 

відкладає на субстрат мішечок із статевими продуктами, а самка 

вводить їх у свої статеві органи. Серед хордових такий тип заплі-

дення з'явився лише у деяких хвостатих земноводних. Зовнішнє 
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запліднення відбувається у воді, і тому зустрічається в усіх класів 

анамній, тоді як в амніот неможливе. В найпростішому варіанті, 

самець і самка випускають статеві клітини у воду, де вони злива-

ються. Для збільшення ймовірності запліднення виникають різ-

номанітні пристосування: синхронізація виходу статевих проду-

ктів під певну пору доби та сезону, вихід статевих продуктів 

тільки при зустрічі з особиною протилежної статі тощо.  

При внутрішньому заплідненні статеві продукти самця вво-

дяться в яйцепроводи самки. Зазвичай це досягається шляхом ко-

пуляції – контатку статевих органів учасників статевого акту. Для 

полегшення проникнення сперматозоїдів у жіночі статеві органи 

в різних видів розвинулись певні пристосування. У самців хря-

щових риб черевні плавці мають видовженні птерігоподії, які 

вводять у клоаку самки під час копуляції. У живородних риб ряду 

коропозубі з ціє метою розвивається гоноподій – виріст аналь-

ного плавця. У більшості плазунів, деяких птахів та всіх ссавців 

у самців розвивається статевий орган (в клоачних тварин захова-

ний у клоаку, звідки висовується лише безпосередньо при конта-

кті з самкою).  

В деяких хордових можливий партеногенез – розвиток яйцек-

літини без запліднення. Його відмічено у представників класів кі-

сткові риби (напр. деякі популяції карася сріблястого (Carassius 

gibelio) та ін.), земноводні (напр., деякі популяцій зелених жаб 

(Pelophylax та ін.), плазуни (наприклад, частина кожної популяції 

кавказьких ящірок (Darevskia caucasica) та ін.). Серед птахів зда-

тність до партеногенетичного розвитку відмічено у 30-40% неза-

пліднених яєць домашніх індиків. Проте переважна частина пар-

теногенетичних зародків гинула на різних стадіях ембріогенезу. 

Лише окремі особини з кількох десятків тисяч партеногенетич-

них зародків індиків досягають статевої зрілості і в такому випа-

дку здатні нарівні з іншими особинами брати участь у розмно-

жені. 
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Розділ 2. ОСНОВИ СИСТЕМАТИКИ ТА РІЗНОМАНІТТЯ ХОР-
ДОВИХ 

Хребетні хоч і не найчисельніна група, але її завжди протиста-

вляли решті тваринного світу, який має збірну назву "безхребе-

тні". Цей поділ помітний ще в роботах Арістотеля, який розрізняв 

"тварин із кров'ю" (в сучасному розумінні "хребетні") та "тварин 

без крові" (в сучасному розумінні "безхребетні" та нижчі хор-

дові). На початку ХІХ ст. Жан Батіст Ламарк в працях "Система 

безхребетних" (1801 р.) та "Філософія зоології" (1809) поділив 

всіх тварин на "безхребетних" та "хребетних". 

Таке розділення тварин має певні підстави, хоч дві групи дуже 

відрізняються за кількістю видів і різноманіттям форм. Інколи хо-

рдових невірно називають вищим типом тварин. Це не зовсім то-

чно, оскільки вони вінчають еволюційну лінію вторинноротих 

(Deuterostomia), тоді як вершину лінії первинноротих 

(Protostomia) займають типи членистоногі (Arthropoda) і молюски 

(Mollusса). Розвиток обох ліній йшов різними шляхами і це при-

вело до вироблення принципово відмінних, але біологічно висо-

коактивних і складних типів організації живої матерії. 

Особливий інтерес група хребетних становить в першу чергу 

тому, що до неї належимо ми – вид людина розумна. Хребетні 

тварини є основним джерелом м'ясної їжі для людини. Декілька 

десятків видів хребетних були одомашнені і широко використо-

вуються людиною. Тоді як із безхребетних тварин лише медоно-

сна бджола (Apis mellifera) і тутовий шовкопряд (Bombyx mori) в 

деякій мірі зазнали одомашнення. Окрім особливого значення 

для людини, є й інші причини для виокремлення даної групи. Се-

ред великого розмаїття тваринного світу, окрім хребетних, лише 

комахам вдалось по справжньому опанувати повітряний простір.  

Тип хордові за різноманіттям середовищ існування, які опану-

вали його представники, поступається хіба що круглим червам. 

Тому підвищений інтерес до хребетних є цілком закономірним, 

хоч ця група тварин, як і будь яка інша, не є "вершиною еволю-

ції". 

Через декілька років після Ламарка, Жоржом Кюв'є у праці 

"Царство тварин та його класифікація за принципом будови" 

було виокремлено чотири плани будови тварин, на основі яких 
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він вирізняв групи: променевих (Radiata), членистих (Articulata), 

молюсків (Mollusca) та хребетних (Vertebrata). У 1825 р. Анрі 

Бленвіль кожній групі надав таксономічного рангу "тип". 

Протягом першої половини ХІХ ст. термін хребетні 

(Vertebrata) використовувався як назва типу, а не підтипу, як в 

сучасній науці. Ланцетників та покривників довгий час розгля-

дали як представників групи "безхребетні". Зокрема ланцетників 

вважали представниками типу молюски. Карл Лінней поодино-

ких покривників розглядав як молюсків, а колоніальні вважав, 

так званими, зоофітами . Вперше детально будову цих тварин до-

слідив у 1816 р. Жюль Сезар Савіньї. За його результатами через 

декілька років Ламарк відокремив цю групу тварин в окремий від 

молюсків та зоофітів таксон покривники (Tunicata). 

В 1860-х роках Олександр Ковалевський, працюючи в Уніве-

рситеті Святого Володимира (нині: Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка) дослідив ембріогенез ланцетни-

ків та покривників, і встановив, що за особливостями розвитку ці 

тварини ближчі до хребетних, ніж до будь-кого із безхребетних. 

В 1880-х роках ці три групи тварин розглядали під спільною на-

звою хордові (Chordata), якій згодом було надано таксономічний 

ранг "тип". 

В сучасній зоології тип хордові поділяють на три підтипи: 

- підтип безчерепні (Acrania); 

- підтип покривники або личинковохордові (Tunicata, seu 

Urochordata); 

- підтип хребетні (Vertebrata). 

 

Представники підтипу хребетні суттєво виділяються від ін-

ших хордових за ступенем розвитку. Число описаних видів в 

цьому таксоні на порядок більше за сумарну кількість відомих 

науці видів безчерепних та покривників. Хребетні опанували ве-

лике різноманіття екологічних ніш, в тому числі й наземне сере-

довище, тоді як інші хордові тварини пристосовані до існування 

виключно в морських водоймах. У зв’язку з великим різноманіт-

тям підтипу Хребетні, його виділяють в нетаксономічну катего-

рію вищі хордові, якій протиставляється група нижчі хордові (до 
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якої відносять безчерепних і покривників). Такий поділ є умов-

ним, оскільки не відображає реальної спорідненості. Незважаючи 

на це, поділ хордових на групи вищих та нижчих є зручним в 

практичному застосуванні при вивченні зоології. 

 

ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ (ACRANIA) 
До підтипу безчерепні належить один клас головохордові 

(Cephalochordata), один ряд ланцетникоподібні (Amphioxiformes), 

який складається з однієї родини ланцетникові 

(Branchiostomatidae) з двома нині існуючими родами: 

Branchiostoma  та Epigonichthys. До недавнього часу виділяли ще 

один рід Amphioxides, проте виявилось, що ці тварини є личин-

ками епігоніхтів. Всі представники підтипу – це невеликі  тва-

рини (Branchiostoma до 8 см завдовжки, Epigonichthys до 5 см), 

які ведуть придонний спосіб життя. Живляться шляхом фільтра-

ції, вилучаючи із води рештки органічної речовини, дрібних без-

хребетних, інколи ікру і личинок риб. 

В складі роду Branchiostoma близько 20 сучасних видів, які на-

селяють теплі і помірні води Атлантичного, Індійського, Тихого 

океанів та морів, що входять до їх басейну. Із них один вид - B. 

lanceolatum населяє Північно-Західне узбережжя Європи, Сере-

дземномор’я, Чорне море в тому числі і в акваторії України. 

До роду Epigonichthys належить 7 сучасних видів, із яких три 

види зустрічаються виключно поблизу берегів Австралії, Нової 

Зеландії. Лише в одного виду епігоніхтів  E. lucayanus  ареал ви-

ходить за межі Індо-Пасифіки. Від видів роду Branchiostoma епі-

гоніхти відрізняються більш вираженою асиметрією (гонади ная-

вні лише з правого боку, права метаплевральна згортка довша за 

ліву). 

Значення Безчерепних для людини. 
 Безчерепні мають невелике практичне значення для людини в 

зв'язку зі своїми дрібними розмірами. Проте є винятки, зокрема 

ланцетник азіатський (Branchiostoma belcheri) є звичним 

об’єктом лову для жителів Південно-Східної Азії. М'ясо ланцет-

ника містить до 70 % білка та близько 2 % жиру. Відлов триває 

протягом серпня-січня шляхом зачерпування лопатою піску з на-
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ступним промиванням на ситі в часи відливу. Таким чином про-

тягом 2-4 годин відливу щодня одна людина може добути до 5 кг 

ланцетників. Місцеві жителі варять з них суп або вживають сма-

женими. Частину улову сушать і експортують на Яву та Суматру. 

Інколи ланцетників споживають на Сицилії та в Неаполі (в да-

ному випадку ланцетника європейського (Branchiostoma 

lanceolatum)) та в деяких країнах Південної Америки ланцетника 

карибського (Branchiostoma caribaeum) та ланцетника чілійсь-

кого (Branchiostoma elongatum)). 

 

ПІДТИП ПОКРИВНИКИ (UROCHORDATA) 

Клас Асцидії (Ascidiacea) 
Асцидії – мішкоподібні прикріплені до субстрату тварини ро-

зміром від <1 мм до 40 см. Відомі як поодинокі так і колоніальні 

форми. Описано понад 2000 сучасних видів, які належать до двох 

рядів: ентерогони (Enterogona) та плеврогони (Pleurogona). 

Ряд ентерогони (Enterogona) - характерною ознакою пред-

ставників ряду є непарні гонади, які розміщені в безпосередній 

близькості від кишечника (в більшості випадків всередині його 

петель). До ряду ентерогони належить 20 родин, серед яких зга-

даємо найбільш чисельні. 

Родина Ascidiidae – об'єднує види, для яких характерна наяв-

ність жорсткої напівпрозорої туніки, великих гонад, які часто ро-

зростаються вздовж усієї довжини кишечника. Інколи в складі ту-

ніки наявні піщінки. До цієї родини належать півтори сотні видів. 

Найбільш чисельні та широкорозповсюджені роди Ascidia та 

Phallusia. 

Родина Cionidae. Характерними ознаками цих тварин є велика 

плоска глотка з численними стигмами, кишечник знаходиться ни-

жче глотки (тіло поділяється на грудний та черевний відділи). Ту-

ніка м'яка, напівпрозора. Ніколи не утворюють колоній, хоча ха-

рактер регенерації втрачених органів нагадує процес утворення 

колоній в деяких інших асцидій. В складі родини один рід Ciona, 

який об'єднує близько десятка видів. Переважна більшість видів 

мешкають в північній частині Атлантичного океану, деякі в Ін-

дійському або Тихому океанах. Один вид (C. antarctica) заселяє 

Південний океан. Широкорозповсюджена в різних океанах C. 
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intestinalis  (є найбільш дослідженим видом асцидій, на якій, в бі-

льшості випадків, описують загальний план будови всіх предста-

вників класу. 

Родина Clavelinidae. Для представників цієї групи тварин ха-

рактерна тонка прозора туніка, до складу якої не входять піщи-

нки, на глотці відсутні повздовжні зяброві судини. Запліднення 

яйцеклітин відбувається всередині атріальної порожнини, або 

взагалі в яйцепроводах. Всі представники родини є колоніаль-

ними. Розмір окремого зоїда в колонії становить 1-10 мм. Най-

більш відомим представником родини є рід Clavelina із більш ніж 

50 видами.  

Родина Didemnidae. Невеликі тварини (розмір зооїдів рідко пе-

ревищує декілька сантиметрів) із тілом поділеним на два відділи: 

грудний (основну частину займає глотка 3-4 рядами стигмами) та 

черевний (основну частину займає кишечник із великими пілори-

чними виростами та яєчник із лише однією яйцеклітиною). В 

складі родини більше 500 видів, із яких більшість належить до 

родів Didemnum, Diplosoma, Leptoclinide та Polysyncraton. Один 

вид Diplosoma ponticum мешкає в південній частині акваторії Чо-

рного моря. 

Родина Polyclinidae – колоніальні організми. За формою та ро-

зміром види цієї родини надзвичайно різноманітні. В туніці за-

звичай багато піщинок. До складу родини належить більше 300 

видів, більшість із яких населяє північну півкулю. Найбагатший 

видами рід Aplidium (понад 200 видів), представники якого меш-

кають на глибинах понад 2000 м. 

Родина Octacnemidae – виключно глибоководні види. Це не 

дуже чисельна родина (менше 30 видів), але цікава тим, що на 

відміну від інших асцидій, харчується не відфільтровуючи орга-

нічні рештки з води, а захоплюючи дрібних тварин. У зв'язку з 

цим ротовий сифон трансформований у своєрідний ловчий орган, 

а в отворах стінок глотки відсутні війки для створення току води. 

В деяких видів стигми видозмінені у великі протяжні отвори. 

У представників ряду Плеврогони (Pleurogona), на відміну 

від ряду ентерогони, гонади знаходяться поблизу зябрових щілин 

(стигм). Ряд поділяють на чотири родини. 
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Родина Molgulidae – широкорозповсюджені, шароподібні не-

великі поодинокі асцидії з напівпрозорою (але часто з піском) ту-

нікою. В складі родини понад 200 видів, із яких більше 150 нале-

жать до роду Molgula. 

Родина Pyuridae – тварини, покриті щільною тунікою, в якій 

часто наявні різноманітні вирости, шипи та потовщення. Часто 

туніка біля основи витягується і завдяки цьому тіло тварини пла-

ває в товщі води, прикріплене до субстрату тонким стебельцем. 

В складі родини понад 250 видів, із яких більше сотні – предста-

вники роду Pyura. 

Родина Styelidae – чисельна родина, для представників якої ха-

рактерна наявність  ендокарпу – виросту мантії, що звисає в атрі-

альну порожнину з верхньої частини спинного боку. Відомі як 

колоніальні так і поодинокі форми. До родини належить понад 

450 видів, із яких найбільш розповсюджені представники роду 

Styela. Рід Polyzoa має найбільше видове різноманіття, але його 

розповсюдження обмежується теплими водами Тихого, Індійсь-

кого та Атлантичного океанів. 

Родина Hexacrobylidae – представники цієї родини настільки 

відрізняються від інших асцидій, що деякі вчені їх навіть пропо-

нують виділяти в окремий клас. Для них характерні великий ро-

товий отвір, прилаштований до захоплення здобичі (це одні з не-

багатьох хижих видів асцидій) та вузька коротка глотка без 

стигм, але з кількома отворами, що сполучають її з атріальною 

порожниною. Це поодинокі організми відносно невеликих розмі-

рів, що мешкають на значних глибинах (понад 2000 м). Поділ ро-

дини Hexacrobylidae на роди викликає певні суперечки, але на 

сьогодні прийнято виділяти в складі родини два роди: Asajirus (8 

видів, із яких більшість розповсюджена в Атлантичному океані 

та Середземному морі. Деякі види мешкають в Тихому або Індій-

ському океанах) та Oligotrema (5 видів, які мешкають в різних ча-

стинах Атлантичного, Індійського та Тихого океанів). 

 

Клас Пелагічні покривники (Thaliacea) 

На відміну від асцидій, пелагічні покривники є вільноплаваю-

чими тваринами. При цьому серед них відомі як одиночні, так і 
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колоніальні види, а в деяких видів ці життєві форми чергуються 

з покоління в покоління. Туніка завжди напівпрозора. 

В складі класу три ряди: 

ряд барильцеві (Doliolida); 

ряд вогнетілки (Pyrosomida); 

ряд сальпи (Salpida) 

В альтернативних, менш розповсюджених, варіантах система-

тики покривників,  деякі або всі наведені ряди розглядають в ра-

нгу класу. 

Ряд барильцеві (Doliolida) – вільноплаваючі колоніальні ор-

ганізми. Кожна тварина в складі колонії має вигляд бочечки дов-

жиною до 3 см. Попри те що ці тварини широко розповсюджені 

в теплих і помірних водах (холодні води уникають), загальне чи-

сло видів невисоке – до 35.  Найбільш поширені представники 

роду Doliolina. 

Ряд вогнетілки (Pyrosomida) – вільноплаваючі колоніальні 

організми, в більшості видів наявні органи які забезпечують лю-

мінісценцію, завдяки діяльності симбіотичних бактерій. До ряду 

належить одна родина Pyrosomatidae, яку поділяють на три роди: 

Pyrosoma (5 видів, широкорозповсюджений у водах тропічних і 

субтропічних зон вид P. spinosum, решта населяє Атлантичний, 

Індійський океани, проникаючи в західну частину Тихого), 

Pyrosomella (2 види: P. operculata та P. verticillata, які мешкають 

в тропічній зоні Тихого океану) та Pyrostremma (2 види: P. 

agassizi та P. spinosum, які мешкають в Атлантичному океані та 

прилеглих до нього водах). 

Ряд сальпи (Salpida) – вільноплаваючі колоніальні або поо-

динокі організми, які спеціалізувались на живленні фітопланкто-

ном. Як і для вогнетілок, у багатьох сальп є органи світіння. Для 

цих тварин притаманні складні життєві цикли. Сальпи широко-

розповсюджені у океанах, утворюючи найбільші скупчення в ак-

ваторії Південного океану. Тоді як в холодних водах північної пі-

вкулі ці тварини маже відсутні. В складі ряду більше 40 видів, із 

яких найбільш відомі представники родів Salpa, Cyclosalpa, 

Brooksia, а також найбільша із цих тварин Thetys vagina (пооди-

нокі покривники завдовжки більше 30 см). 
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Клас Апендикулярії (Appendicularia) 

Апендикулярії — невеликі вільноплаваючі тварини. Організм 

складається із більш-менш округлого тіла та хвоста. В більшості 

видів розміри тіла становлять 0,3-2,5 мм, проте деякі глибокови-

дні представники досягають кількох сантиметрів. Хвіст може 

бути довшим за тіло в декілька разів. 

Від інших покривників відрізняються рядом суттєвих ознак: 

- Ніколи не утворюють колоній. 

- В складі туніки переважає не туніцин, а хітин. Туніка формує 

навколо організму своєрідний будиночок, всередині якого 

тварина може вільно переміщуватись. 

- Хорда зберігається протягом всього життя. 

- Число клітин у складі організму є сталим та видоспецифічним. 

Така властивість досить рідкісна у тваринному світі і, окрім 

апендикулярій, притаманна лише нематодам та коловерткам. 

На сьогоднішній день описано трохи менше 50-ти видів апен-

дикулярій. Хоча апендикулярії найменший за числом видів клас 

підтипу покривників, розповсюджені вони значно ширше ніж 

представники інших підтипів. Зокрема, вони частіше зустріча-

ються в холодних водах. 

В складі класу виділяють один ряд хвостаті (Copelata) із 

трьома родинами. 

Родина Fritillaridae – тварини завдовжки до 4,5 мм з тілом 

сплощеним у дорзо-вентральному напрямку, рідше веретенопо-

дібним. Від інших представників класу відрізняються тим, що 

хвіст відходить від середини тіла. Представники цієї родини ши-

рокорозповсюджені у водах із океанічною солоністю. До роду 

Fritillaria належить більше 30 видів, тобто більше половини ви-

дового різноманіття  апендикулярій. 

Родина Oikopleuridae – група апендикулярій із найбільш скла-

дним рівнем організації. Невеликі тварини (загальна довжина до 

1 мм) із маленьким округлим тілом та хвостом, довжина якого в 

3-4 рази перевищує довжину тіла. Найбільш розповсюджені 

представники роду Oikopleura, які є мешкають в морях теплих і 

помірних широт, а один вид (O. labradoriensis) також зустріча-

ється в приполярних водах північної півкулі. Цікавим є єдиний 
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представник в своєму роді Bathochordaeus charon, який вирізня-

ється  гігантськими (як для апендикулярій) розмірами – до 25 мм. 

Є дані про те, що деякі глибоководні форми формують навколо 

тіла слизову оболонку до 2 м в діаметрі. Мешкає в Атлантичному, 

Індійському та Тихому океанах, а також в Середземному та Чор-

ному морях, проте найчастіше зустрічаються в Південно-Західній 

Атлантиці. Ведуть планктонний спосіб життя і відмічені на гли-

бинах 200-2000 м. 

Родина Kowalewskaiidae – тварини з коротким округлим або 

веретеноподібним тілом  та видовженим хвостом, який формою 

нагадує вербовий листок. Загальна довжина тіла до 5 мм. В цих 

тварин відсутні, притаманні іншим апендикуляріям, ендостиль та 

серце. Життєвий цикл дуже короткий. До складу родининале-

жить один рід Kowalevskia з двома видами: K. tenuis (населяє води 

Антарктики, північно-східної частини Атлантичного океану, схі-

дну та західну частини Тихого океану, Середземне море) та K. 

oceanica (мешкає в тропічних широтах Атлантики, Середземного 

та Червоного морів, Індійського океану). 

Покривників для людини.  
В окремих регіонах люди вживають в їжу деякі види асцидій. 

Зокрема бугорчасту асцидію (Halocynthia roretzi), споживають 

без термальної обробки в Японії та Кореї, хоча для європейців 

така страва здається занадто жорсткою та своєрідною на смак. 

Стієля булавовидна (Styela clava) разом із чорноротим морським 

вудильщиком (Lophiomus setigerus) є складовою корейської наці-

ональної страви “агвіччим”. Асцидій роду Microcosmus спожива-

ють у середземноморських районах Франції та Італії. Піуру чи-

лійську (Pyura chilensis) в Чилі їдять без термальної обробки або 

ж додають в рибну юшку. Піуру коренеподібну (Pyura stolonifera) 

раніше споживали деякі племена аборигенів Австралії, проте сьо-

годні цю тварину використовують виключно як наживку при ри-

бній ловлі. 

Завдяки біохімічним дослідженням асцидій були відкриті такі 

речовини як дидемнин, аплідин та трабектидин. В лабораторних 

експериментах вони показали непогані протиракові та противіру-

сні властивості. Проте використання їх для лікування людей не 



 

159 

 

розроблене. Отримувати ці речовини із асцидій економічно неви-

гідно, тому в більшості випадків, їх отримують в результаті хімі-

чного синтезу. 

Певний інтерес для медицини становлять дослідження механі-

змів регенерації в асцидій. Клітини їхнього організму старіють 

подібно до клітин всіх інших тварин. Внаслідок цього при безста-

тевому розмноженні утворюються нові організми біологічний вік 

яких ідентичний віку материнського організму. Проте, після де-

кількох безстатевих поділів в організмі асцидій відбуваються 

процеси омоложування. Вважають, що вони контролюються ге-

нами як наявні в інших хордових, в тому числі і у людей 

Потенційно важливе значення для промисловості можуть 

мати асцидії завдяки унікальній властивості накопичувати в крові 

ванадій. За висловом Генрі Форда “якби не було ванадію – не 

було б автомобіля”, оскільки саме додавання в сталь десятих до-

лей відсотка ванадію значно підвищує її міцність, пластичність 

та стійкість до тертя і робить придатною для виготовлення авто-

мобілів. Проте видобування ванадію вимагає значних фінансових 

витрат. Незважаючи на те що в земній корі вміст ванадію стано-

вить близько 0,2 % (що, наприклад, в 15 раз більше ніж вміст сви-

нцю), він ніде не утворює скупчень. Цінною вважається руда, в 

якій ванадій становить 1%, а в промисловості обробці піддають 

навіть руду, в якій вміст ванадію становить 0,1 %. Наприклад в 

1907 році в усьому світі було видобуто 3 тони ванадію, а ціна 1 

граму цього металу була еквівалентна вартості 38 грам золота. 

Тоді як вміст ванадію в асцидіях може сягати 1 % маси золи тва-

рини, або ж  0,65 % сухої маси тіла. Протягом останніх десятиліть 

в Японії створено спеціальні плантацій по вирощенню асцидій із 

метою подальшого отримання з них ванадію. Даний спосіб видо-

бутку цього елементу є найбільш економічно вигідним, оскільки 

з одного гектара плантації при фактично мінімальних затратах за 

декілька років можна отримати від 5 до 30 кг ванадію. 

Деякі види асцидій (особливо представники родів  Didemnum 

та Styela) легко пристосовуються до існування в будь-яких аква-

торіях із океанічною солоністю. Завдяки цій властивості вони на 

днищах кораблів або разом із баластними водами проникають в 

різноманітні регіони, в тому числі і такі, де не мають природних 



 

160 

 

ворогів. Розмножившись ці тварини-вселенці обростають днища 

інших кораблів, поверхні гідротехнічних споруд, труб, які вихо-

дять в океан. В деяких регіонах ці обростання займають велику 

площу і очищення від них пов'язане з суттєвими матеріальними 

витратами. 

У пелагічних покривників (переважно в сальп, в меньшій мірі 

вогнетілок) час від часу відбувається спалах чисельності. Мож-

ливі ситуації, коли верхній шар океану на декілька кілометрів за-

повнений цими тваринами. У кораблів, які заходять у такі аква-

торії забиваються фільтри води для охолодження двигунів. Така 

поломка не становить суттєвої загрози для судна, але її полаго-

дження вимагає певного часу. 

Світіння води, яке зумовлюють більшість видів сальп, вогне-

тілок та апендикулярій, для людини може мати як позитивний та 

і негативний ефект. При рибному промислі світіння води викли-

кане пересування великої зграї риб допомагає виявити їх. Проте 

світіння допомагає рибам бачити сіті. Інтенсивне світіння з дале-

кої відстані може бути сприйняте за неіснуючий маяк. Окрім 

того, це явище демаскує військові кораблі та підводні човни, що 

має негативний ефект для однієї воюючої сторони та позитивний 

для іншої.   

ПІДТИП ХРЕБЕТНІ (VERTEBRATA) АБО ЧЕРЕПНІ 
(CRANIATA) 

КЛАС БЕЗЩЕЛЕПОВІ AGNATHA 
Сучасні безщелепові представлені  двома добре відособле-

ними рядами – Міноги і Міксини.  

Ряд Міксини (Myxiniformes). Міксин інколи розглядають як 

паразитів. Вони не тільки присмоктуються до жертви, а й прони-

кають в неї, через пророблений отвір або через зяброві щілини. 

Вони мають голу шкіру, з чисельнимислизовими залозами. Число 

зябрових отворів від 1 до 15. Очі недорозвинені. Міксини прак-

тично сліпі і оріентіруются за допомогою органів нюху і дотику. 

У внутрішньому вусі є тільки один півколовий канал. Зовнішні 

дихальні отвори об'єднані в загальний канал. 

Розвиток, на відміну від міног прямий, тобто без личинкової 

стадії. Харчуються вони, в основному, ослабленою рибою чи 

тою, яка попалася в рибальські сітки, тому можуть завдавати 
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шкоди рибальству. Поширені в трьох океанах: Атлантичному, 

Тихому та Індійському і прилеглих до них морях. Відомо 6 родів 

і 78 видів. 

Звичайна міксина (Myxine glutinosa), вивчена найкраще, має 

довжину близько 50 см. Вона поширена в північній частині Атла-

нтичного океану і зустрічається зазвичай в шельфовій зоні на гли-

бині від 20 до 350 м, рідко до 1000 м. Більші розміри (близько 1 

м) мають деякі представники родини бделостом, або п’явкоротих 

міксин (Bdellostoma), що мешкають в Індійському і Тихому океа-

нах, біля берегів Північної і Південної Америки, Японії, Африки 

та Нової Зеландії.  

Ряд  Міноги (Petromyzontiformes). Спосіб живлення міног ві-

дрізняється від такого у міксин. Міноги часто присмоктуються до 

риб і харчуються їх кров'ю і м'ясом. Деякі види іноді поїдають 

ікру риб; в кишечнику міног знаходили і водорості. Як і у міксин, 

вугреподібнее тіло міноги вкрите голою шкірою. Очі розвинені 

відносно добре. Поряд з парою очей є зародкове тім'яне око яким 

мінога сприймає світлові подразнення. Нюхова капсула одна. Ор-

ган слуху – внутрішнє вухо з двома напівкружними каналами. Зя-

брових отворів 7 пар, всі вони самостійно відкриваються назовні. 

Глотка розділена на два відділи: верхній, що виконує роль стра-

воходу, і нижній, сліпий, куди відкриваються внутрішні зяброві 

отвори. Рот має присмоктувальну лійку, язик з роговими зубами. 

Є осьовий і вісцеральний скелет. 

 На відміну від міксин розвиток міног має стадію личинки – 

піскорийку. Вона істотно відрізняється від дорослої міноги. Рот у 

неї нависає у вигляді лійки. Глотка відділена на дихальний відділ 

і стравохід, на її черевній стороні знаходиться залозисто-війчаста 

борозенка, цілком гомологічна ендостилю ланцетника: як і ендо-

стиль, вона вловлює зважені у воді харчові частинки і направляє 

їх в стравохід. Личинка значну частину часу проводить зарив-

шись в осад дна, способом життя нагадуючи ланцетника. Весь пе-

ріод метаморфозу у міног займає зазвичай кілька (2 - 5) років. Ро-

змножуються всі міноги в прісній воді, а живуть в морях, озерах, 

річках і струмках. 

Ряд містить одну родину Міногові (Petromyzonidae) в якій бли-

зько 40 видів. Типовим представником є річкова мінога (Lampetra 
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fluviatilis), завдовжки до 40 см, мешканець морів Европи, півночі 

Азії та Північної Америки. Нереститься в річках. Під час нересту, 

міноги перестають харчуватися, кишечник їх атрофується. Інший 

вид морська мінога (Petromyzon marinus) має довжину 50-100 см. 

Вона поширена в морях Атлантичного океану, поблизу європей-

ського і американського узбережжя, мешкаючи на різних глиби-

нах, іноді до 500 м. Харчується частіше рибою, зрідка придон-

ними безхребетними. 

Значення в природі і житті людини.  
В біоценозах моря та прісних вод круглороті не займають па-

нівного положення. Але, як напівпаразити-напівхижаки, вони 

впливають на чисельність своїх жертв, іноді відчутно шкодять за-

пасами важливих промислових риб. Так морська мінога стала го-

ловним шкідником в північноамериканських Великих озерах. 

Вона вважається інвазійним видом, не мають природних ворогів 

в озерах і полюють на промислово цінних риб, таких як озерна 

форель.  

Частину видів міног здавна використовують в їжу і цінують за 

високі харчові та смакові якості м'яса. Однак майже скрізь міноги 

малочисельні і виловлюють їх в невеликих кількостях. Дрібні рі-

чкові та струмкові міноги звичайно малочисельні, у промислі не 

використовуються і шкоду рибному господарству не приносять. 

Сьогодні міног використовують в науці як модельний орга-

нізм в біомедичних дослідженнях при вивченні синаптичної пе-

редачі. Загалом мозок міноги гарно вивчений і його вважають ві-

дображенням структури мозку ранніх предків хребетних. 

Міксини місцями наносять істотну шкоду рибальству, поїда-

ючи і пошкоджуючи рибу, яка потрапила в сітки. Самі міксини 

промислового значення не мають, оскільки зазвичай не утворю-

ють помітних скупчень. Лише в деяких районах, наприклад, біля 

берегів Японії, їх виловлюються в невеликих кількостях і вико-

ристовують в їжу. 
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Надклас РИБИ (PISCES) 
Клас Хрящові риби (CHONDRICHTHYES) 

У хрящових, порівняно нечисленної сучасної (близько 730 ви-

дів) групи риб, поєднуються примітивні (переважно) і прогреси-

вні риси організації. 

Скелет пожиттєво залишається хрящовим. Шкіра покрита 

найбільш примітивним типом луски - плакоїдною (рідше шкіра 

гола). Зябрових щілин багато (5 - 7), і кожна відкривається назо-

вні самостійним щілиноподібним отвором (виключення склада-

ють химери). 

Для хрящових риб характерні такі прогресивні ознаки, як ная-

вність нервової речовини в верхній частині переднього мозку, 

внутрішнє запліднення, а у багатьох видів і живородіння. 

Розміри тіла різні: від 20 см до 15 і навіть до 20 м. Поширені у 

всіх морях (крім Каспійського) і океанах, переважно в тропічних 

широтах. Деякі види заходять в річки. Мають значення в проми-

словому рибальстві. 

Клас Хрящові риби підрозділяють на два підкласи: пластинча-

тозяброві (Еlasmobranchii) і Химерові (Ноlосерhali). 

Підклас пластинчатозяброві (Еlasmobranchii) 

До підкласу пластинчатозябрових належать дві групи: Акули 

(Selachomorpha) і Скати (Batomorpha). Їм як правило надають 

ранг надряду. Для них характерна наявність плакоїдної луски. Зя-

брових отворів 5 - 7 пар, кожен з яких відкривається на поверхні 

тіла самостійно. Є бризкальця. Наявний  вирост на передньому 

кінці голови, так званий рострум, ротовий отвір розташований на 

нижній стороні голови у вигляді поперечної щілини. Череп час-

тіше гіостилічний, рідше амфістилічний. Останній відділ кишеч-

ника - клоака. 

Надряд Акули (Selachomorpha) 

Тіло акул видовжене торпедоподібної форми: загострене спе-

реду і поступово звужується у хвості, має потужний гетероцерка-

льний плавець. Зяброві щілини розташовані з боків голови. 

Відомо більше 10 рядів, що включають 350 видів.  

Своєрідний ряд Плащоносні акули (Chlamydoselachiformes) 

представлений видом Chlamydoselachus anquineus. Шість зябро-
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вих щілин з кожного боку тіла покриті парними шкірястими скла-

дками, які, сходячись на нижній стороні голови, утворюють по-

добу плаща. Форма тіла вугроподібна, довжина його до 2 м. У 

хвостовому плавці розвинена нижня лопать. Рот на відміну від 

більшості акул розташований на передньому кінці голови, а не 

знизу. Її вважають однією з найбільш древніх з-поміж сучасних 

акул. Розмножується яйцеживородінням. Живиться каракати-

цями і восьминогами. Поширена у помірних і субтропічних водах 

Атлантичного, Індійського і Тихого океанів, живе переважно на 

великій глибині. 

До ряду Килимові акули (Orectolobiformes) крім невеликих, 

плямистих видів відноситься також родина Китові акули 

(Rhincodontidae) з одним видом - Rhincodon typus. Це найбільша 

сучасна риба, довжина тіла якої може досягати 20 м. Живиться 

планктоном і дрібною рибою. Для людини безпечна. Поширена у 

субтропічних і тропічних водах всіх океанів. 

Родина Азіатські котячі акули (Hemiscylliidae) включає дріб-

них акул, що мешкають в Індійському океані. Для ряду Карха-

риноподібні (Carcharhiniformes) характерна наявність двох 

спинних плавців. Близько 80 видів живуть від прибережного мі-

лководдя до великих глибин. Звичайна котяча акула (Scyliorhinus 

canicula), довжина тіла якої близько півметра мешкає біля атлан-

тичних берегів Європи і Північної Америки. Живиться бентосом 

(молюсками, ракоподібними, червами). Відкладає від 2 до 20 

яєць, вкритих щільною оболонкою. До кошачих акул близькі Ку-

нячі акули (Triakidae). 

Ряд Катраноподібні (Squaliformes) включає родину Колючі, 

або Катранові, акули (Squalidae) з 20 видами. Для них характерні 

колючі шипи, розташовані перед обома спинними плавцями. 

Катран (Squalus acanthias) поширений в помірних водах обох 

півкуль. Мешкає в морях Атлантичного і Тихого океанів. Дов-

жина тіла, як правило, близько 1 м. Спосіб життя зграйний, три-

мається в прибережних водах, але в тропіках трапляється на біль-

шій глибині. Живиться рибою, ракоподібними, молюсками. Для 

людини безпечна. Місцями іноді шкодить рибальству. У ряді рай-

онів (наприклад, в Японії, Великобританії, Нідерландах, Туреч-

чині та ін.) - об'єкт регулярного промислу. 
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До родини Пилконосі акули (Pristiophoridae) належать 4-5 ви-

дів досить своєрідних невеликих риб. Довжина тіла до 1,5 м. На 

передній частині голови розташовується довгий плоский виріст - 

рострум, краї якого всаджені зубцями, а на його нижній поверхні 

розміщені два вусики. Наявність роструму надає їм зовнішню 

схожість з пилкорилими скатами - рибами-пилками. Поширені в 

тропічних водах Індійського і Тихого океанів. Японська акула-

пилконіс (Pristiophorus japonicus) зустрічається біля берегів Ко-

реї. Харчуються дрібними рибами і бентосними безхребетними. 

Живородні. 

Серед найнебезпечніших для людей - родина Сірі акули 

(Carcharhinidae). Один з найбільш широко поширених видів - ти-

грова акула (Galeocerdo cuvier), що живе в тропічних і субтропі-

чних водах всіх океанів. Велика - до 4,8 м. Випадки нападу на 

людину часті, оскільки тримаються акули поблизу берега. До цієї 

родини належать також кілька видів, які трапляються у прісново-

дин водоймах Центральної Америки. 

Надряд Скати (Batomorpha) 

Скати - хрящові риби зі сплощеним в спинно-черевному на-

прямку тілом і сильно розвиненими грудними плавцями. У зв'я-

зку з такою формою тіла п'ять пар зябрових отворів розташовані 

на черевній стороні. Бризкальця розвинені краще, ніж у акул, і 

потік води для дихання йде через ці отвори. Скати пристосува-

лися до малорухливого придонного способу життя. Хвостовий 

плавець - найважливіший орган поступального руху, більшості 

інших риб, - розвинений у них досить слабо. Харчуються скати в 

основному малорухомими донними тваринами - молюсками, ра-

коподібними. Зуби у них як правило тупі, пристосовані до пере-

мелювання мушель молюсків і хітинових покривів членистоно-

гих. 

В ряді Пилкорилоподібні скати (Pristiformes) родина Пил-

корилові скати (Pristidae) дає приклад конвергентної подібності з 

пилконосими акулами, описаними раніше. Їх тіло сплощене, гру-

дні плавці зрощені з головою, зяброві щілини відкриваються на 

нижній стороні тіла. Рило витягнуте в сплощений виріст, обса-

джений по краях зубцями 16 -32 з кожного боку (в залежності від 

виду). Ці великі риби, довжиною до 4-5 м, поширені в тропічних 
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і субтропічних водах всіх океанів. Живляться бентосом і придон-

ними зграйними рибами, яких попередньо оглушують ударами 

пилкоподібного рила. Яйцеживородні. 

Ряд Ромбоподібні скати (Rajiformes) – мають типове для ска-

тів широке сплюснуте тіло, довгий, тонкий хвіст, з ледь вираже-

ним плавцем. Ряд їх видів добре плаває змахуючи широкими гру-

дними плавцями. В основному, це типові донні мешканці, поши-

рені в помірних і північних, рідше в тропічних морях. Ряд вклю-

чає до 100 видів трьох родин. 

Типові види: морська лисиця (Raja clavata) мешкає в морях 

Атлантики на невеликих глибинах, В Європі та у нас в Чорному 

морі її добувають для вироблення жиру; зірчастий скат (Raja 

radiata) населяє води Північної Атлантики, звичайний також в 

морях Північного льодовитого океану, тримається на глибині до 

900 м. 

Представники ряду Орлякоподібні або Хвостоколи 

(Dasyatiformes) відрізняються округлими плавцями, які зроста-

ються попереду рила. Зверху основи довгого хвоста знаходиться 

зазублена отруйна голка. Обороняючись, скат завдає цією голкою 

сильний удар. Поширені хвостоколи в помірних і південних мо-

рях. В Азовському і Чорному морях зустрічається, наприклад, 

морський кіт (Dasyatis pastinaca). Ряд дрібних видів мешкає у прі-

сних водах басейну Амазонки. Родина Мантові скати (Mobulidae) 

включає в себе найбільших з нині живучих скатів. Найкрупніший 

(до 6 м в діаметрі) - гігантський морський диявол, або манта 

(Manta birostris), трапляється в тропічних водах всіх океанів, ча-

сто можна бачити як він лежитьу поверхневих шарах чи вистри-

бує з води. 

Ряд Електричні скати (Torpediniformes) відрізняються 

округлою формою тіла без рострума, порівняно коротким хвос-

том, із розвиненим плавцем. Шкіра гладенька. Електричні ор-

гани, які розміщені між грудними плавцями і головою, здатні ге-

нерувати сильні розряди (до 70 В), що вражають тварин більших 

розмірів, ніж самі скати. Мешкають у тропічних, субтропічних і 

помірних водах океанів, наприклад звичайний електричний скат 

(Torpedo marmorata). 
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Підклас Химери (Holocephali) 

Цільноголові - нечисленна і добре відособлена від пластинча-

тозябрових група хрящових риб, відрізняється поєднанням при-

мітивних рис і ознак вузької спеціалізації, які виникли у зв'язку з 

пристосуванням до глибоководного способу життя. 

Більшість представників мають видовжене веретеноподібне 

тіло, яке стоншується до хвоста. Рострум розвинений не у всіх 

видів. Шкіра гола, майже позбавлена лусок. Добре помітна бічна 

лінія являє собою відкриту борозну. 

Зовнішні зяброві отвори прикриті шкірястою згорткою, в зв'я-

зку з чим зовні видно лише одну щілину, що веде у порожнину, 

куди відкриваються зяброві отвори. Бризкальця відсутні. 

Осьовий скелет примітивний, представлений хордою. Череп 

аутостилічний: піднебінно-квадратний хрящ зростається з мозко-

вою частиною черепа. Зуби малочисельні, пластинчастої форми. 

Травна трубка диференційована слабо. 

Запліднення внутрішнє. Химерові відкладають, як правило, по 

два яйця, вкритих товстою складною оболонкою. Яйця після від-

кладання певний час перебувають прикріпленими до черева са-

мки. 

Невелике число сучасних видів (близько 30) об'єднано в один 

ряд і три родини. Поширені вони в морях Атлантичного, Індійсь-

кого і Тихого океанів в Північній і Південній півкулях. 

Більшість видів химер мешкає на великих глибинах (1 000 м і 

більше) і живиться донними безхребетними. Чисельність всіх ви-

дів мала. Промислового значення майже не мають, хоча декілька 

видів калоринхів актино добувають у піденній частині Тихого 

океану, вони надходять до продажу під торговою назвою «морсь-

кий слон». Химера, або морська кицька (Chimaera monstrosa) до-

вжиною близько 1,5 м, поширена в Атлантиці від Баренцового до 

Середземного морів та на півночі Тихого океану. 

 
КЛАС Кісткові риби (OSTEICHTHYES) 

Клас Кісткові риби включає в себе переважну більшість (по-

над 22 000) видів всього надкласу Риб. Кісткові риби поширені в 

водоймах із різними гідрохімічними характеристиками. Різнома-

нітність умов життя обумовлює багатство цієї групи видами.  
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Класифікація кісткових риб вкрай складна , в даний час існує 

декілька поглядів на систематику цієї групи. Автори приймають 

один з них за основу і виділяють два підкласи: Променепері 

(Actinopterygii) і Лопатепері (Sarcopterygii).  

Підклас Променепері (Actinopterigii). Променепері - най-

більш процвітаюча з живучих нині в акваторіях Землі група риб, 

включає в себе понад 21 000, або 97%, всіх видів риб. 

Одна з важливих рис організації - відсутність м’язевої лопаті 

в основі парних плавців. Розробка сучасної класифікації підкласу 

ще не завершена. Тут прийнята система, за якою підклас включає 

два надряди. Надряд ганоїдних (Ganoidomorpha) з основними ря-

дами: осетроподібні (Acipenseriformes),  Багатопероподібні 

(Polypteriformes),  Амієподібні (Amiiformes),  Панцирникоподібні 

(Lepisosteiformes) і надряд Костисті риби (Teleostei), що включає 

близько 36 рядів. Окремі ряди розглядаються далі. 

 

Надряд ганоїдні (Ganoidomorpha) 
Ряд Осетроподібні (Acipenseriformes) - нечисленна древня 

група примітивних, за деякими ознаками, риб, що мають ряд спі-

льних рис організації з хрящовими рибами. На вигляд вони дещо 

схожі на акулових. Є рострум, а ротовий отвір зміщений на ни-

жню сторону голови і має вигляд півмісяцевої поперечної щі-

лини. Хвостовий плавець, як і у акул, нерівнолопатевий - гетеро-

церкальний. Парні плавці розташовуються горизонтально. В мо-

зковому черепі зберігається багато хрящів, прикритих покрив-

ними кістками. 

Основу осьового скелета становить хорда, одягнена товстим 

сполучнотканинним футляром, яка зберігається пожиттєво. Тіла 

хребців не розвиваються, але є хрящові верхні і нижні дуги хреб-

ців. У кишечнику є спіральний клапан, і в серці - артеріальний 

конус. У молоді є бризкальця, хоча у дорослих риб вони зароста-

ють. 

Рисами, спільними з такими у костистих риб, слід вважати на-

явність покривних кісток в мозковому черепі. Вони формують 

дах (носові, лобні, тім'яні), боки і дно черепа (парасфеноїд, ле-

міш). Тіло вкрите п'ятьма рядами великих кісткових пластин 



 

169 

 

(бляшок). Є кісткова зяброва кришка, плавальний міхур, що спо-

лучається з кишечником. Запліднення зовнішнє.  

Небагато видів цього ряду поширені лише в Північній півкулі, 

переважно в помірних її широтах. В ряді осетроподібних є дві ро-

дини. 

У представників родини Осетрові (Acipenseridae) рострум ча-

стіше загострений, рот маленький, зубів у дорослих особин не-

має. До цієї родини належить більшість сучасних видів. Серед 

них згадаємо кілька видів осетрів: осетер атлантичний, або осетер 

європейський (Acipenser sturio) є найкрупнішим представником 

цього роду і мешкає у північній Атлантиці, російський осетер 

(Acipenser guldenstadti), поширений в басейнах Чорного і Каспій-

ського морів; сибірський осетер (А. baeri), населяє північні річки 

від Обі на заході до Колими на сході і передгирлових акваторій 

морів Північного Льодовитого океану; амурський осетер (А. 

schrenki), живе в Амурі. Севрюга (А. stellatus) водиться в Азовсь-

кому, Чорному і Каспійському морях. До осетера близька стер-

лядь (A. ruthenus), яка трапляється в річках басейнів Каспійсь-

кого, Чорного морів і Північного Льодовитого океану. 

Особливий рід осетрових складають два види білуги: європей-

ська білуга (Huso huso) мешкає в басейнах Каспійського, Чорного 

та Адріатичного морів; далекосхідна білуга (H. dauricus), частіше 

звана калугою, живе в басейні Амура. Це найбільші прісноводні 

риби, що досягають маси більше 1 500 кг і віку понад 100 років. 

Є види осетрових (менш численні) в Північній Америці, зок-

рема білий осетер (Acipenser transmontanus) населяє Великі озера. 

У риб з родини Веслоноси (Polyodontidae) рило витягнуте і ро-

зширене у веслоподібну лопать, рот великий, щелепи несуть дрі-

бні зуби, шкіра гола, подібно до всіх осетрових на верхній лопаті 

хвоста є пластинка з типових ганоїдних лусок. По одному виду 

поширені в Північній Америці і в Південно-Східній Азії, в басей-

нах Міссісіпі, Хуанхе і Янцзи, причому азіатський псефур може 

досягати довжини 7 м і ваги більше тони. 

Осетрові - частково прісноводні, частково прохідні риби. Сте-

рлядь, американський озерний і колимський осетери все життя 

проводять у прісних водах і великих міграцій не здійснюють. Бі-

луга, російський осетр, севрюга відгодовуються в прибережних 
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водах морів, а на нерест заходять в річки, по яких нерідко підні-

маються далеко вгору. 

Основу харчування осетрових становлять тварини. Білуга - хи-

жак, що поїдає риб, а іноді споживає молодих тюленів. Осетери 

їдять багато молюсків. Стерлядь живиться головним чином личи-

нками комах. 

Осетрові, хоча і мають не дуже велике промислове значення, 

але високо цінуються за їх смачне м'ясо і чорну ікру. Запаси цих 

риб у Західній Європі та Північній Америці, а тепер і в Росії си-

льно виснажені. Атлантичний осетер в Європі майже зник. У Ро-

сії найбільше значення має лов осетрових в басейнах Каспійсь-

кого і Чорного морів і подекуди в Сибіру. 

Ряд Багатопероподібні (Polypteriformes) - нечисленна, своє-

рідна група прісноводних риб. Тіло їх вкрите великими ромбіч-

ними, типово ганоїдними, рухливо зчленованими між собою лу-

сками. Спинний плавець складається з ряду маленьких плавців, у 

зв'язку з чим і виникла назва цих риб. Грудні плавці в основі ма-

ють широку м'ясисту лопать, що зовні зближує багатоперів з ки-

степерими. Однак скелети плавців цих риб відмінні. 

Дуже своєрідний їх плавальний міхур. Він подвійний і склада-

ється з більшого правого і меншого лівого відділів. Ці два відділи 

міхура сполучаються з стравоходом загальним каналом; вони 

служать додатковим органом дихання. Однак внутрішніх ніздрів 

на відміну від дводишних і кистеперих риб у багатоперів немає. 

Є парні бризкальця. У кишечнику є спіральний клапан, в серці - 

артеріальний конус. 

Багатопери є рибами, спеціалізованими до життя в тропічних 

водоймах. Деякі спільні ознаки з дводишними і кистеперими ри-

бами виникли у них, скоріш за все, конвергентно. Личинки бага-

топерів дуже подібні до пуголовків хвостатих земноводних. 

Ряди Амієподібні (Amiiformes) і Панцирникоподібні 

(Lepisosteiformes) включають давніх риб з примітивними рисами 

організації: є залишки спірального клапана в кишечнику, тіло 

вкрите (або втратило - у амії) ганоїдною лускою, є артеріальний 

конус. Амія поширена в басейні Міссісіпі Північної Америки. Па-

нцирники - великі хижаки (до 2 -4 м), що харчуються рибою, яку 

підстерігають. З панцирников - відомі в даний час Кайманові 
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риби (7 видів) населяють прісні водойми Північної і Центральної 

Америки. Типовий представник - плямиста панцирна щука 

(Lepisosteus oculatus). 

Надряд Костисті риби (Teleostei) 
Представники костистих риб - цього численного і широко роз-

повсюдженого надряду сучасних риб – зустрічаються у всіх мо-

рях і океанах, де заселяють різні горизонти. Багато видів живуть 

в прісних водоймах: річках, озерах, ставках, деякі види трапля-

ються у підземних водах на глибині до 300 м, а деякі – у гарячих 

джерелах. 

У зв'язку з різноманіттям умов існування і способу життя зов-

нішній вигляд цих риб дуже різноманітний. Разом з тим вони ха-

рактеризуються рядом спільних рис організації. Так, скелет їх 

майже цілком кістковий, і хрящ зберігається лише невеликими 

ділянками між кістками, які його заміщують. Скелет парних пла-

вців спрощений; в грудних плавцях, як правило, немає базалій і 

кісткові радіалії причленяются безпосередньо до поясу. В черев-

них плавцях немає не тільки базалій, а й радіалій, і скелет плавців 

складається лише з кісткових променів. 

Грудні плавці розташовані щодо тіла вертикально. Тіло вкрите 

кістковою лускою, яка являє собою тонкі кісткові пластинки, що 

черепицеподібно налягають одна на одну. Рот розташований на 

передньому кінці голови. Немає клоаки. Хвостовий плавець го-

моцеркальний. 

Надряд Костисті риби (Teleostei) включає в себе більше 30 ря-

дів. Розглянемо деякі з них. 

Ряд Оселедцеподібних (Clupeiformes) – найбільш примітивні 

сучасні костисті риби з порівняно слабо окостенілим черепом і 

легко спадаючою лускою. Промені плавців м'які, членисті. Луска 

циклоїдна. Основна родина - оселедцеві. Плавальний міхур у осе-

ледців пожиттєво зберігає зв'язок зі стравоходом та зовнішнім се-

редовищем. 

Родина оселедцевих (Clupeidae) включає велике число видів, 

які живуть переважно в морях; деякі види для розмноження вхо-

дять в річки. Оселедцеві – це, частіше, невеликі і дрібні зграйні 

планктоноїдні риби. Вони широко розповсюджені від Арктики до 

Субантарктики, особливо численні в тропічних водах. Загальне 
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число видів близько 100. У водах Північної півкулі зустрічається 

атлантичний оселедець (Clupea harengus), який трапляється в Бі-

лому і Баренцевому морях на схід до Нової Землі, тихоокеансь-

кий оселедець (С. pallasi) характерний для морів Далекого Сходу. 

Цей вид широко мігрує у зв'язку зі стадіями життєвого циклу. 

Обидва згадані види відомі під багатьма місцевими назвами. Зо-

крема, балтійська салака – це окрема раса атлантичного оселедця. 

На Далекому Сході поширена сардина івасі (Sardinops sabax). 

Це типово морська, широко мігруюча риба, що з'являється біля 

берегів Японії та Примор'я Росії навесні, під час нагулу. Спина у 

сардини плямиста. У різні роки чисельність популяцій значно ко-

ливається. 

У Балтійському, Чорному морях і в Північній Атлантиці во-

дяться кільки (Sprattus sprattus), в Каспійському і Чорному морях 

живуть близькі до них тюльки (Clupeonella cultriventris і С. 

macrophthalma). Всі вони знайомі нам під гастрономічною на-

звою «шпроти». Ці маленькі рибки близькоспоріднені зі справж-

німи оселедцями. 

До ряду оселедцеподібних належать також тарпони (рід 

Megalops) – порівняно великі риби (до 3 метрів дожиною), які є 

важливими об’єктами аматорської риболовлі. 

З родини анчоусових (Engraulidae) в Чорному морі мешкає чо-

рноморський анчоус, або хамса (Ergaulis encrasicolus). Перуансь-

кий анчоус (Engraulis ringens) є чи не найбільш численним видом 

риб світового океану. 

Ряд Лососеподібні (Salmoniformes) – включає близько 400 

видів риб. Для них характерна наявність на спині невеликої м'якої 

шкірної згортки, так званого жирового плавця. Поширені пред-

ставники цієї групи переважно в помірних і північних широтах. 

Крім типово прісноводних серед лососевих багато прохідних риб, 

що виростають і дозрівають в морях, а для нересту йдуть в річки. 

Особливо багаті лососевими моря північної частини Тихого оке-

ану. До тихоокеанських лососевих належать кета (Oncorhynchus 

keta), горбуша (О. gorbuscha), нерка (О. nerka) та ін. Ці риби 

йдуть на нерест лише один раз за життя і нерестяться у верхів'ях 

річок, а нерка заходить в озера. До лососевих належать як великі 
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за розміром таймені, так і дрібні риби – харіуси, корюшки, сне-

тки. 

Серед справжніх лососів слід вказати сьомгу (Salmo salar), по-

ширену в морях північної частини Атлантичного океану, в Баре-

нцевому і Білому морях. У Північній Америці аналогом цього 

виду є райдужна форель (Parasalmo mykiss), відома також як ста-

левоголовий лосось. Останнім часом райдужна форель успішно 

інтродукована до річок Південної півкулі, де раніше лососеві 

були відсутні. Нерестові міграції як тихоокеанських так і євро-

пейських (благородних) бувають влітку і восени. В північних мо-

рях, а також в Чорному і Каспійському водиться близька до сьо-

мги кумжа (S. trutta). Вона розмножується в річках, але для на-

гулу далеко в море не йде, а деякі особини дозрівають в річках. У 

річках виникла карликова раса кумжі - форель (S. trutta morpha 

fario), що живе крім річок в деяких гірських озерах. Серед лосо-

севих є й справжні осілі прісноводні види. Такими є, наприклад, 

сиги, деякі омулі і таймені. 

Лососеві мають дуже велике промислове значення. В їжу ви-

користовують їх м'ясо та ікру. 

Низька ефективність розмноження лососевих і висока їх цін-

ність зумовили широке застосування заходів зі штучного розве-

дення цих риб. 

Ряд Щукоподібні (Esociformes) – нечисленна група хижих 

риб з сильно витягнутими щелепами, озброєними гострими зу-

бами. Плавальний міхур сполучається з кишечником. Поширені 

лише в прісних позатропічних водах Північної півкулі. У річках, 

озерах і в опріснених ділянках внутрішніх морів Європи поши-

рена звичайна щука (Esox lucius). Спосіб життя осілий. Трима-

ється звичайно серед заростей водної рослинності. Живиться ри-

бою, жабами, пташенятами водоплавних птахів. Промислове зна-

чення невелике. Великі екземпляри досягають маси більше 35 кг 

і більше 1,5 м довжини. Нереститься навесні на мілководді в при-

бережній зоні. 

Представники ряду вугроподібні (Anguilliformes) (близько 

350 видів) мають дуже видовжене, змієподібне тіло; черевних, а 

іноді і грудних плавців немає; анальний, хвостовий і спинний 

плавці зливаються один з одним. Плавальний міхур сполучається 
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з кишечником. Поширені переважно в субтропічній і тропічній 

зонах. Більшість вугрів є морськими, але є і прохідні види. В Єв-

ропі зустрічається звичайний, або європейський, вугор (Anguilla 

anguilla), близькими до нього є північноамериканський (Anguilla 

rostrata) та австралійський (Anguilla reinhardtii) вугрі. 

До цього ж ряду належать мурени (Muraenidae). 

Як і оселедцеподібні, ряд коропоподібні (Cypriniformes) по-

рівняно примітивні костисті риби, але окостеніння черепа розви-

нене у них сильніше. Плавальний міхур сполучається з кишечни-

ком. Плавці зазвичай м'які. Є веберів апарат - система кісточок, 

що з'єднують передню частину плавального міхура з перетинча-

стим лабіринтом внутрішнього вуха. 

Переважно прісноводні, рідше прохідні риби на відміну від 

лососевих, населяють переважно помірні і тропічні області. Жи-

вуть в найрізноманітніших водоймах - від гірських річок до забо-

лочених ставків. Більшість веде осілий спосіб життя (плітка, 

в'язь, лин, карась), але деякі при розмноженні мігрують (рибець). 

Для прісних вод Південної та Центральної Америки характерні 

декілька родин харацинових, які відомі у нас як популярні аква-

ріумні риби. До харацинових належать і славнозвісні піраньї. 

Родина Коропові (Cyprinidae) характеризується відсутністю 

зубів на щелепах і наявністю так званих глоткових зубів, що си-

дять на задній зябрової дузі і служать для роздроблення хітино-

вих і вапнякових покривів тварин, якими вони живляться. Це най-

чисельніші і найрізноманітніші риби прісних водойм. До них на-

лежать мешканець річок і озер плотва (Rutilus rutilus), прохідна 

каспійсько-волзька вобла (R. rutilus caspius), прохідна чорномор-

ська тарань (R. r. heckeli), річковий в’язь (Leuciscus idus) сазан 

(Cyprinus carpio) і його одомашнена раса - короп, звичайний ка-

рась (Carassius carassius) та масовіший зараз сріблястий карась 

(Carassius auratus), лин (Tinca tinca) та ін. 

Ряд Сомові (Siluriformes) включає риб без справжньої луски, 

з зубатим ротом. Це хижаки. У водах України зустрічається лише 

один вид – сом звичайний (Silurus glanis). Прісноводна донна рі-

чкова риба, що живе на глибоких ділянках річок, глибоких про-

токах і старицях, в озерах і водосховищах, також у солонуватих 

водах лиманів. Найбільша прісноводна риба в Європі.  
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Молодь сома живиться донними безхребетними, ікрою і дріб-

ними рибами. Дорослі – хижаки: полюють на риб, великих дон-

них безхребетних, часто на амфібій, рептилій, водоплавних пта-

хів і дрібних ссавців.  

Ряд Кефалеподібні (Mugiliformes) – невелика група риб із за-

мкнутим плавальним міхуром і без вираженої бічної лінії, які жи-

вуть переважно в південних морях. В Україні в Чорному та Азов-

ському морях поширена родина кефалевих (Mugilidae). Основне 

промислове значення має лобан, або звичайна кефаль (Mugil 

cephalus) і нещодавно акліматизований далекосхідний піленгас 

(Liza haematocheilus). Кефалі, в основному, - тропічні зграйні ко-

чівні детритоїдні риби. Великі косяки їх в пошуках їжі заходять в 

лагуни, осолонені озера і гирла річок, де проводиться їх проми-

сел. Чорноморська кефаль сингиль (Liza aurata) в 1930- 1934 рр. 

успішно акліматизована в Каспійському морі. 

Ряд сарганоподібні (Beloniformes) – своєрідні, частіше мор-

ські риби, здатні далеко вистрибувати з води, а деякі - літати. Се-

ред них є двокрилі, що мають дуже великі грудні плавці, і чоти-

рикрилі летючі рибки. Користуючись плавцями, риби вискаку-

ють з води і пролітають планувальним польотом близько 150 - 

200 м. Поширені переважно в тропічних морях з температурою 

води вище +18о. Велику групу становлять риби з довгим вузьким 

тілом, наприклад звичайний сарган (Belone belone), мешканець 

Чорного моря, який швидко плаває, але не здатний підніматися в 

повітря. До цього ж ряду належить тихоокеанська сайра 

(Cololabis saira). 

Ряд тріскоподібні (Gadiformes) - численна і важлива в про-

мисловому відношенні група (близько 700 видів). Зазвичай ве-

ликі й середні за розміром риби з м'якими променями плавців. 

Поширені в помірних і арктичних морях. Багато видів заходять в 

передгирлові опріснені ділянки моря і навіть в річки; такі, напри-

клад, навага, сайка, полярна тріска. Спосіб життя переважно при-

донний. Тріска (Gadus morhua) поширена у північних частинах 

Атлантичного і Тихого океанів. Вона широко мігрує, нереститься 

в основному поблизу Лофотенських островів і біля узбережжя 

Кольського півострова та Камчатки. Після нересту йде у східну 
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частину Баренцевого моря, де відгодовується на банках (підви-

щені ділянки морського дна). Тріска має величезну плодючість, 

вона відкладає від 2,5 до 10 млн вікринок. Окрім тріски, Важли-

вими об’єктами тралового промислу в північних морях є пікша 

(Metanogrammus aeglefinus), сайда (Potlachius virens), сайка 

(Boreogadus saida), минтай (Theragra chalcogramma), путасу 

(Micromesistius poutassou), мерлуза (види роду Merluccius) і ін.. 

При видобутку тріскових риб використовують не тільки їх м'ясо, 

а й жир печінки, який багатий вітаміном D і відомий під назвою 

медичного риб'ячого жиру. У субтропічних широтах з великих 

глибин добувають кілька видів макрурусів (Macrourus). 

В північних морях і на Далекому Сході Росії поширена навага 

(Eleginus navaga). Взимку вона часто заходить в гирла річок, де її 

і здобувають. 

Єдиним прісноводним видом ряду є минь (Lota lota), що насе-

ляє річки Євразії та Північної Америки. 

Ряд колючкоподібні (Gasterosteiformes) – невеликі рибки 

довжиною від 3,5 до 30 см, у яких передня частина спинного пла-

вця перетворена в гострі шипи, а черевні плавці - у вигляді гост-

рих колючок. Луска утворює кісткові пластинки. Мешкають в 

прісних і солонуватих водах Північної півкулі. Цікаві тим, що 

ікру відкладають в гніздо, зроблене самцем з рослин. Самка від-

кладає близько 100 ікринок. У Євразії водиться кілька видів ко-

лючок, поширених в річках басейнів Північного, Балтійського, 

Баренцева, Чорного, Азовського, Каспійського морів та їх перед-

гирлових ділянках і в деяких річках Далекого Сходу. 

Ряд окунеподібні (Perciformes) – дуже велика група (близько 

9000 видів та більше 20 родин) різноманітних морських і прісно-

водних риб, у яких частина променів плавців має вигляд нерозч-

ленованих гострих шипів. Черевні плавці зазвичай розташовані 

під грудними, а іноді і попереду них. Плавальний міхур не спо-

лучається з кишечником. 

Систематика ряду складна і представлена великою кількістю 

підрядів, родин, родів. 

Родина Окуневі (Percidae) включає 160 видів ряду, багато з 

яких мають важливе промислове значення. Серед представників 

необхідно згадати судаків (Lucioperca), кілька видів яких живе в 
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басейнах Чорного і Каспійського морів, а також у водоймах Пів-

нічної Америки. Деякі з них постійно живуть у ріках, інші - в мо-

рях, треті є напівпрохідними рибами, що виходять для нагулу з 

річок в моря. Великі особини досягають маси 10- 12 кг. У нас в 

країні широко поширений в річках і озерах один вид (Perca 

fluviatilis). Веде осілий спосіб життя. Досягає маси 1 кг, рідко бі-

льші, і довжини 50 см. Місцями є важливим об'єктом промислу.  

Цікавим та красивим серед азіатських окунів є китайський 

окунь або ауха (Siniperca chuatsi). 

У прісних водах Африки і Південної Америки мешкають чис-

ленні види цихлід, з яких багато видів утримуються в акваріумах, 

зокрема скалярія (види роду Pterophyllum). Останнім часом опи-

сані і виділені в окремі види сотні форм ендемічних цихлових з 

озер Східної Африки. Декілька видів розводяться у промислових 

масштабах під назвою «тиляпія». Цікаво відмітити, що в Півден-

ній Азії відомо лише 2 види циклових. Замість них там поширені 

представники родини Лабіринтових – гурамі (Trichogaster) , мак-

роподи (Macropodus), півники (Betta). 

Родина Лабіринтові (Anabantidae) - своєрідні риби, характерні 

наявністю мішковидних виростів зябрової порожнини, що слу-

жать для дихання повітрям. Риби ці, наприклад анабас (Anabas 

testudineus), нерідко виповзають на берег. Мешкають в прісних і 

солонуватих водоймах тропічної Африки, Азії та островів Малай-

ського архіпелагу. 

Родина Скумбрієві (Scombridae), відомі під назвою макрелі - 

морські, головним чином тропічні риби, що населяють товщу 

води відкритих частин моря. Широко мігрують. Важливий об'єкт 

промислу (особливо в Чорному морі) - звичайна скумбрія 

(Scomber scombrus). 

За систематичним положенням близькі до скумбрії тунці 

(Thunnus). Розміри їх варіюють від 40 см до 3 м. Вони поширені 

в прибережних і відкритих водах Світового океану на північ до 

узбережжя Скандинавії і на південь до південного краю Африки 

та Австралії. Тунці - дуже енергійні плавці, здатні розвивати шви-

дкість до 90 км / год. У зв’зку з цим бічна мускулатура їх тіла має 

виключно сильно розвинену систему кровоносних судин, що жи-
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влять її. Така мускулатура (червона) є специфічною ознакою ту-

нців, марлинів, вітрильників та меч-риб. Всі види тунців та мак-

релей – дуже важливі об'єкти світового риболовного промислу. 

Родина Бичкові (Gobiidae) - невеликі, частіше прибережні 

морські, рідше прісноводні риби. Характерні злиттям черевних 

плавців в присоску. Спосіб життя придонний, живляться дон-

ними безхребетними. У деяких видів самці під час розмноження 

влаштовують гнізда для відкладання самками ікри, яку самці й 

охороняють. В Чорному, Азовському і Каспійському морях є об'-

єктами промислу. У північних морях подекуди промишляють 

дуже подібні до бичків корчаки. З наших вод відомі: бабець євро-

пейський (Cottus gobio) та бабець строкатоплавцевий (Cottus 

poecilopus). Біля берегів Антарктиди добувають кілька видів з 

близької до бабцевих родини нототенієвих.  

Ряд камбалоподібні (Pleuronectiformes) – донні риби, у до-

рослому віці лежать і плавають на боці. Їх тіло сильно стиснуте з 

боків, очі розташовані не з боків голови, а зміщені на одну її сто-

рону. Плавального міхура немає. Верхня сторона риби пігменто-

вана, нижня - зазвичай біла. Личинки камбал спочатку плавають 

у товщі води, але в подальшому, у міру переходу до донного спо-

собу життя, їх тіло сплощується в бічному напрямку, а очі пере-

міщаються на одну зі сторін тіла - «верхню». Відомо більше 500 

видів, широко розповсюджених по морях земної кулі. У північ-

них частинах Атлантичного і Тихого океанів зустрічаються ве-

ликі за розміром (довжиною до 3 м) палтуси (Hippoglossus), кам-

бали з декількох родів та так звані морські язики. Камбали порів-

няно мало мігрують; їх пересування, пов'язані з вибором місць 

для нересту, зимівлі і з пошуками корму, зазвичай не перевищу-

ють 100 - 200 км. Відкладають  ікру часто біля берегів або на ба-

нках. Живляться донними безхребетними. Важливий об'єкт тра-

лового промислу, хоча вони і ростуть дуже повільно. 

 

Підклас Лопатепері (Sarcopterigii) 

Лопатепері відомі з середини раннього девону, тобто прибли-

зно  400 млн. років. Ці риби поєднують в собі архаїчні особливо-

сті і прогресивні риси. 
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Основою осьового скелета служить хорда. Немає тіл хребців, 

є верхні і нижні дуги, тіло вкрите космоїдною лускою, в кишеч-

нику є спіральний клапан, в серці - артеріальний конус. 

Одночасно для них характерні і прогресивні риси: легеневі мі-

шки, наскрізні ніздрі, м'ясисті (мускульні) лопаті парних плавців. 

Зафіксовано, що вже на початку формування цієї групи риб у 

них почалася спеціалізація в двох різних напрямках: відносно ми-

рних малакофагів - надряд Дводишні (Dipnoi, або 

Dipneustomorpha) і активних хижаків - надряд Кистепері 

(Crossopterygii). 

Надряд Дводишні (Dipnoi, або Dipneustomorpha). 
Дводишні - нечисленна давня і дуже своєрідна група прісно-

водних риб, що поєднує примітивні ознаки з рисами високої спе-

ціалізації до життя в бідних на кисень водоймах. Так, більша ча-

стина скелета у сучасних представників пожиттєво залишається 

хрящовою. Зберігається добре розвинена хорда. Хребетний стовп 

представлений зачатками верхніх і нижніх дуг хребців. Череп в 

основі хрящовий, з небагатьма покривними кістками і з кістко-

вими зубними пластинками. Як і у хрящових риб, в кишечнику є 

спіральний клапан, а в серці - пульсуючий артеріальний конус. 

Все це архаїчні риси , що зближають дводишних із предковими 

формами риб. 

Поряд з цим у дводишних риб піднебінно-квадратний хрящ 

приростає безпосередньо до черепа (аутостилія). Хвостовий пла-

вець зливається зі спинним і анальним (дифіцеркальний). Парні 

кінцівки мають широку м'ясисту лопать,  у протоптера 

(Protopterus) вони сильно тоншають і набувають вусоподібної 

форми. Найцікавіша особливість дводишних - наявність крім зя-

брового ще й легеневого дихання. Як органи повітряного дихання 

функціонують один або два легеневих міхура, що відкриваються 

на черевній стороні стравоходу. Утворення ці, мабуть, не гомо-

логічні плавальному міхуру костистих риб.  

До прогресивних ознак дводишних належить також сильний 

розвиток переднього мозку. Окрім того, сечостатева система бли-

зька до такої хрящових риб і амфібій. 
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Надряд представлений одним рядом Рогозубоподібні 

(Ceratodontiformes) з двома родинами: Рогозубові, або однолеге-

неві (Ceratodontidae, або Monopneumones), і Лусковикові, або 

дволегеневі (Lepidosirenidae, або Dipneumones). 

Ряд Рогозубоподібні (Ceratodontiformes). Єдиний сучасний 

представник родини Рогозубові - неоцератод (Neoceratodus 

forsteri). Це найбільша з сучасних дводишних риб, що досягає в 

довжину 175 см. Поширена в річках Квінсленда Північно-Східної 

Австралії. Характерна наявність непарного легеневого мішка. Зя-

бра розвинені добре. Неоцератод здатний дихати, одночасно ви-

користовуючи зябра і легеню, або окремо кожним з цих органів. 

Неоцератоди живуть в непересихаючих водоймах і в сплячку не 

впадають. Мешкають в придонних шарах води, часто лежать на 

дні. Харчуються ракоподібними, молюсками і черв'яками. Розм-

ножуються, відкладаючи яйця серед водних рослин. 

Родина Лусковикові, або дволегеневі (Lepidosirenidae, або 

Dipneumones) 

У родині Лусковикові п'ять видів: чотири види належать до 

роду протоптерів (Protopterus) і мешкають в тропічній Африці, 

один вид роду Лусковик (Lepidosiren) - житель центральної час-

тини Південної Америки, басейну річки Амазонки. 

Характерна їх здатність існувати в водоймах, пересихаючих 

на тривалий - до 9 місяців - термін. Вони впадають в сплячку, за-

риваючись в грунт дна, а протоптери при цьому навіть інкапсу-

люються у слизових мішках, які згодом цементуються глиною. 

Місцеві жителі раніше промишляли і протоптерів, і лепідо-

сіренів, оскільки у цих риб смачне м'ясо. 

 

Надряд Кистепері риби (Crossopterygii) 
Кистепері - древня і практично вимерла група риб. Порівняно 

широке розповсюдження кистепері мали в девоні і карбоні. Їх ви-

копні залишки у відповідних шарах виявлені в прісних і морських 

водах всієї планети, від Шпіцбергена і Нової Землі до Південної 

Африки, Австралії та Антарктиди. У мезозої число видів і широта 

розповсюдження їх скоротилися. 
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Перший сучасний екземпляр цих дивовижних риб, целакант 

коморський (Latimeria chalumnae),був здобутий в 1938 р в Індій-

ському океані, біля південних берегів Африки, на мілині поблизу 

гирла річки Халумна, на глибині близько 70 м. У подальшому по-

близу Коморських островів та вздовж східного узбережжя Аф-

рики  неодноразово ловили кистеперих риб. Місцеве населення 

ловить їх і вживає в їжу. 

Другий вид надряду, індонезійський целакант (Latimeria 

menadoensis), було відкрито у водах біля міста Манадо , розташо-

ваного на північному узбережжі о. Сулавесі 1997 року. 

Про біологію індонезійського целаканта відомостей фактично 

немає. Майже всі дані, наведені в літературі, 
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накопичено під час досліджень біології коморського целака-

нта; але, зважаючи на те, що різниця між видами дуже незначна 

(достовірно встановити, що індонезійський целакант є окремим 

видом, вдалося лише після генетичних досліджень), і відомі риси 

біології індонезійського целаканта повністю збігаються з такими 

у коморського, наявні дані можна з великою вірогідністю вва-

жати спільними для обох видів. 

Всі сучасні кистепері - латимерії, або целаканти, мешкають на 

глибині 50-1000 м при сталій температурі води +10 ... +14 ° С. 

Довжина тіла статевозрілих особин 125- 180 см, маса 25 - 80 кг. 

Хребці зачаткові, пожиттєво добре розвинена хорда. Первинний 

череп значною мірою хрящовий. Целаканти - хижаки: їх рот 

озброєний численними гострими зубами, тобто вони займають 

нішу кам’яних окунів - груперів. 

У порожнині тіла виявлена оточена жиром дегенерована ле-

геня. Відсутність плавального міхура дозволяє їм легко зміню-

вати глибину перебування. Внутрішніх ніздрів у целакантів не-

має, і вони на відміну від мезозойських кистеперих не здатні до 

дихання атмосферним киснем. 

Тіло кистеперих вкрите лусками, які є товстими кістковими 

пластинками округлої або ромбічної форми, вкритими зверху ша-

ром видозміненого дентину і тонким шаром емалі. Парні плавці 

мають своєрідну будову. В їх основі розташована широка м'яси-

ста лопать, всередині якої знаходиться скелет основної частини 

самого плавця. До теперішнього часу піймано трохи більше  100 

особин латимерій. 

Роль риб у водних біоценозах. 
 Риби завершують багато ланцюгів живлення. Тому їх роль в 

регуляції потоків енергії і колообігу речовин виключно велика. 

Так, зоопланктоном живляться як планктоноїди і молодь майже 

всіх інших риб. Багато риб з різних груп харчується донними 

безхребетними: молюсками, ракоподібними, голкошкірими і ін. 

Великі риби поїдають дрібніших риб. У свою чергу, риби або їх 

молодь служать їжею для таких безхребетних, як медузи, парази-

тичні черви, головоногі молюски, великі ракоподібні, голкошкірі, 

водні комахи. Трупи риб розкладаються бактеріями, що завершу-

ють колообіг речовин. 
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Риб використовують в їжу представники всіх класів хребетних 

тварин. Ікру і особливо молодь поїдають земноводні. Переважно 

рибами харчуються водні плазуни: деякі вужі, морські змії, кро-

кодили. Серед птахів в тій чи іншій мірі харчуються рибами га-

гари, норці, деякі качки (особливо крехи), з хижих – скопа і ор-

лан-білохвіст, сови (рибний пугач) та ін. Деякі види рибоїдних 

птахів гніздяться величезними колоніями - пташиними базарами, 

- приуроченим до районів, багатих рибою. Колонії на островах 

біля берегів Перу утворені мільйонами веслоногих птахів (ба-

клани, олуші), що поїдають щорічно сотні тисяч тонн дрібної 

риби, переважно перуанського анчоуса. Пташині базари Сеперо 

(на берегах Ісландії, Гренландії, Мурмана, Нової Землі, Чукотки, 

Командорських і Курильських о-вів) налічують іноді десятки і 

навіть сотні тисяч птахів, що гніздяться: мартинів, алькових, в де-

яких місцях - бакланів і ін. Весь послід птахів, потрапляє в воду, 

збагачує її азотовмісними речовинами, що сприяє бурхливому 

розвитку фітопланктону, на ньому годується зоопланктон, що 

приваблює риб. Рибу їдять птахи – цикл завершується … Такі ве-

ликі колонії зазвичай притаманні районам зіткнень холодних і 

теплих течій, що створює інтенсивну вертикальну циркуляцію 

водних мас і сприяє збагаченню їх мінеральними речовинами і 

киснем, забезпечуючи інтенсивний розвиток фітопланктону.  

Досить багато споживачів риби і серед ссавців. Дрібними 

зграйними рибами харчуються зубаті і деякі вусаті кити, різно-

манітні види ластоногих. У прісних водоймах рибу поїдає видра, 

норка, водяна землерийка - рясноніжка. Під час масового ходу 

риби її ловлять ведмеді, вовки та інші «сухопутні» хижаки.  

Практичне значення риб. 
 Значення риб у житті людства надзвичайно велике. В білко-

вому раціоні людини в різних країнах світу риба становить від 17 

до 83%. Крім харчових продуктів з риби отримують вітаміни 

(наприклад, з печінки акул видобувають жир, який містить ве-

лику кількість вітаміну А), кормову муку, спеціальні мастила для 

ряду точних приладів, із шкіри хрящових риб шиють високо-

якісні галантерейні та взуттєві вироби: сумки, портфелі, туфлі 

тощо. 
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Риба – основний біологічний продукт який людство отримує з 

водного середовища. Основну частку риби (близько 90%) добу-

вають в морях. З трофічних груп найбільше значення мають 

планктонофаги - 65%, 25% хижі і близько 10% бентософаги. 

Рибний промисел та господарювання може бути охарактери-

зовано рядом її форм (морський промисел, видобуток в прісних 

водоймах, розведення, акліматизація). 

Морський промисел. Загальна площа Світового океану 

виключно велика, при цьому площа океанів з глибинами більше 

3 тис. метрів становить 50 - 60%. Риби виявлені на глибинах до 

10 тис. м. Все це, здавалося б, змальовує Світовий океан як 

плацдарм для необмеженого збільшення видобутку морських 

продуктів, зокрема і риби. Однак, хоча сучасна техніка рибного 

промислу дозволяє виловлювати риб, що живуть на великих гли-

бинах, досвід рибопромислової практики показує, що найбільше 

зосередження риб і найкращі можливості їх добування наявні на 

незначній частині Світового океану. 

Це - прибережна зона, яка характеризується малими глиби-

нами (до 200 м) і відома під назвою шельфу, або материкової схо-

динки. Сумарна площа шельфів всіх океанів і окраїнних морів 

дорівнює 8% всієї площі Світового океану. Але саме в області 

шельфу видобувається 90% всього світового улову риби. 

У другій половині XX в. вилов риби у Світовому океані різко 

збільшився. За окремими океанами і окраїними морями доля 

улову риби виглядає приблизно так: Тихий і Атлантичний океани 

- по 40-45%, Індійський океан - близько 10%, Північний Льодо-

витий океан - всього близько 5%. Розподіл загального видобутку 

по широтним зонам може бути ілюстровано такими числами: 

північна зона (Північний Льодовитий океан і північні частини 

Атлантичного і Тихого океанів з окраїними морями) - приблизно 

40 - 50%, тропічна зона (відповідні частини Атлантичного, Ти-

хого та Індійського океанів) - близько 30%, Південна півкуля - 

близько 10%. Зростання вилову в зазначених зонах було також 

досить нерівномірним: в північній зоні він збільшився в другій 

половині XX в. приблизно на 50%, в тропічної зоні - в 4 рази, а в 

Південній півкулі - більш ніж в 10 разів. За ці роки на наш стіл 
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потрапили багато незнайомих раніше видів риб: хек, минтай, 

мерлуза, , дорадо, нототенія, і багато інших. 

Видобуток риби на шельфах ускладнюється впровадженням в 

ці зони інших форм господарювання, зокрема видобутку нафти, 

газу. Шельфова зона страждає від щільного курсування танкерів 

і аварійного виливу їх вмісту. Серйозну проблему створює пере-

лов окремих видів (морський окунь, багатьох видів тріскових, но-

тотеній тощо.). 

Укладення в 1970-х роках Всесвітньої угоди про 200-мильну 

охоронну зону ускладнило для багатьох країн видобуток риби в 

Атлантичному і Тихому океанах. 

Видобуток риби в прісних водоймах. У першій третині XX 

сторіччя у Радянському Союзі основний вилов риби проводився 

у внутрішніх водоймах: в першу чергу в районах Північного Кас-

пію і пониззях річок, що у нього впадають, Чорного моря, Арала, 

в річках Сибіру і Далекого Сходу. Це стосувалося таких 

прохідних груп риб, як осетрові і лососеві. 

Гідробудівництво на Волзі, Дону, Дніпрі та інших річках ство-

рило серйозні проблеми для вилову цих цінних риб: перепони на 

шляхах міграцій риб до місць нересту, виникнення величезних 

водосховищ. Греблі перетиняють міграційні шляхи цінних риб 

(лососевих і осетрових), природні нерестовища яких розташовані 

значно вище (за течією річок) гребель. Так, практично повністю 

винищено природні популяції білорибиці (Stenodus leucichthys). 

У зв'язку зі згаданим вище виникає проблема будівництва рибо-

пропускних споруд. Останні можуть бути двох типів: сходи-ри-

боходи і рибопідйомники. 

Сходи-рибоходи, подібні до влаштованих в районі Туломської 

гідроелектростанції (Росія), складаються з 57 сходинок з перепа-

дами між ними по 30 см. По цих водяних сходах з нижнього б'єфа 

у верхній на висоту 16-19 м піднімаються для нересту сьомга, 

кумжа, харіус. Швидкість течії води на порогах сходинок досягає 

2,5 м / с, що не є істотною перешкодою для лососевих риб, 

оскільки і в природних умовах їм при ході на нерест доводиться 

долати великі бистрини і водоспади. 
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У Канаді при спорудженні сходів-рибоходів влаштовують і 

камери для відпочинку риби, яка піднімається сходами. Камери 

відпочинку споруджують на відстані 300 м одна від одної. 

Пропуск через греблю осетрових риб не може бути забезпече-

ний спорудою подібних сходів-рибоходів, оскільки ці риби по-

гано долають перешкоди у вигляді водоспадів. Тут необхідна ро-

зробка інших заходів. Спостереження показали, що багато осо-

бин прохідних осетрових у таких випадках розмножуються не до-

ходячи до першої греблі на своєму міграційному шляху. Зна-

чення цієї природної риси може бути підвищено шляхом штуч-

ного створення ділянок дна з оптимальними для нересту умо-

вами, зокрема засипкою дна дрібною галькою. 

Важливе значення має штучне розведення цінних прохідних 

риб. 

Штучне розведення цінних прохідних риб засноване на тому, 

що при розмноженні в природних умовах далеко не вся ікра ви-

являється заплідненою, величезний відсоток ікри і мальків гине. 

Так, наприклад, на Амурі під час нересту «осінньої» кети втрата 

ікри становить в середньому 20 - 40%. Багато мальків гине в 

перші періоди їхнього життя: до часу відходу з нерестовищ в 

море живими залишається лише близько 10% мальків кети. Ба-

гато мальків гине по дорозі з нерестовищ в море, оскільки часто 

шлях їх дорівнює 1 - 1,5 тис. км. У результаті моря досягає 

мізерна кількість мальків, іноді менше 1%.  

Ще на початку минулого сторіччя відомий знавець дале-

косхідних лососевих В. К. Солдатов наполегливо рекомендував 

штучне розведення цих цінних риб. 

Штучне розведення прохідних риб здійснюється в спеціаль-

них апаратах. Широке поширення знайшов так званий «сухий» 

спосіб запліднення ікри, запропонований більш 100 років тому 

російським рибоводом В. П. Врасським. Він заснований на тому, 

що у воді спермії швидко втрачають рухливість і частина ікри за-

лишається незаплідненою. При застосуванні методу Врасського 

ікру випускають в таз, в який потім відціджують молоки самців. 

Вміст таза обережно перемішують так, щоб молоки рівномірно 

розподілилися серед ікринок і ймовірність запліднення стала 

найбільшою. Тільки після цього в таз наливають воду. 
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Запліднену ікру закладають в апарати з проточною водою, де 

вона розвивається при постійному контролі фахівцями. Мертві і 

вражені хворобами ікринки регулярно видаляють. Період інкуба-

ції ікри кети триває 103 - 120 днів. Мальків, які вивелися, утри-

мують в спеціальних, відгороджених від річки, водоймах, де жив-

лення мальків здійснюється ендогенно, за рахунок енергетичних 

речовин жовткового мішка. Останній розсмоктується тільки че-

рез 60 - 90 днів після вилуплення ембріонів з яйця. У подальшому 

мальків, що переходять на екзогенне живлення, випускають в 

річку, по якій вони скочуються в море. 

Результати роботи риборозплідних заводів дуже показові. Так, 

на заводі, що розводить кету, запліднення ікри становить 98 -

99%. Загибель ікри під час інкубації становить всього 4-8%, а за-

гибель личинок зазвичай не перевищує 0,5 %. Загальна кількість 

молоді, яка скочується, становить більше 90% від інкубованої 

ікри, в той час як при природному розмноженні лососів цей від-

соток дорівнює всього лише 10. 

Крім штучного риборозведення описаним способом в пониз-

зях річок (наприклад, Волги і Дніпра) покращують умови нересту 

напівпрохідних риб (наприклад, сазана, ляща). В таких нере-

стово-виростних господарствах використовують природні во-

дойми або створюють штучні шляхом обваловування близької до 

річки ділянки суші площею в кілька сотень гектарів. Навесні таку 

ділянку заповнюють водою, що надходить з річки по спеціаль-

ному каналу. Водойми зарибнюють відловленими в річці плідни-

ками з розрахунку на 1 га 8 екземплярів сазана і 30 - 40 екзем-

плярів ляща при співвідношенні статей 1: 1. На цих нерестили-

щах відбувається природне розмноження риб і ріст їх мальків. В 

кінці літа відкривають нижній шлюз і мальки разом з водою ви-

ходять в річку. З 1 га скидають в річку приблизно 50 тис. мальків 

сазана (масою 3 г) і 80 тис. мальків ляща (масою 0,5 г). 

При скороченні місць природних нерестовищ створюються 

різного типу штучні нерестовища. Для риб, що відкладають ікру 

на рослини (фітофільні риби), штучні нерестовища можуть бути 

стаціонарними або плавучими. Останні мають особливе значення 

в умовах сильного коливання рівня води, наприклад на водосхо-

вищах при гідробудівництві. 
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Вживаються заходи і до поліпшення умов на природних нере-

стовищах. Основним об'єктом ставкового риборозведення слу-

жить короп - одомашнена форма сазана. Коропів розводять в си-

стемі ставків, що мають різне призначення. Нерестові ставки не-

великі - площею близько 1 000 м2, глибиною 0,5-1,2 м, зі свіжою 

зеленою рослинністю, на яку коропи відкладають ікру. Коли мо-

лодь дещо підросте (через 10-15 днів після виходу з ікри), її пе-

реводять у великі і глибші вирощувальні ставки з розрахунку 12 

тис. штук на 1 га ставка. Перезимувалих річників тримають в 

нагульних ставках (400 - 500 штук на 1 га). Зимові ставки, або 

зимівники, служать для зимового утримання плідників і 

цьогорічок. Ці ставки роблять найглибшими (більше 3 м), щоб 

вони не промерзали. Вода в них повинна бути проточною і по-

вністю оновлюватися протягом 5 - 8 діб. В зимівнику коропи не 

живляться. 

Крім комплексних господарств, коропа широко розводять у 

нас в так званих однорічних нагульних господарствах. При цьому 

молодих риб вирощених у спеціальних розплідниках, випуска-

ють в нагульні водойми, де вони ростуть до осені, після чого 

ставки спускають або риб виловлюють неводом. При правильній 

постановці справи ставкове коропове господарство може дати на 

1 га водного дзеркала нагульного ставка до 600 трьохлітків масою 

1 - 1,5 кг. 

Місцями практикується спільне розведення коропа і росли-

ноїдних риб (білого амура, товстолобиків). Є вдалі досліди спіль-

ного розведення коропа і щук, які існують за рахунок надлишко-

вої молоді коропа і тим самим підвищують загальну рибопродук-

тивність водойми. 

Акліматизація. Значного розвитку набули роботи зі штучного 

збагачення промислової фауни риб шляхом акліматизації ба-

гатьох цінних видів. 

Так, в 30-х рр. XX століть із Чорного моря в Каспійське було 

пересаджено близько 3 млн особин кефалі. Риба ця успішно 

акліматизувалися. 

Сиги з озер північно-західних областей Росії, успішно акліма-

тизовані в Шацьких озерах, а також у озерах Уралу, Зауралля, 
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Красноярського краю. Місцями в результаті цього заходу рибна 

продуктивність водойм збільшилася. 

В одному з найбільших озер Середньої Азії – Іссик-Кулі – 

успішно акліматизована форель, вивезена з озера Севан. Харак-

терно, що в водоймах басейну Іссик-Куля форель росте швидше і 

досягає великих розмірів. Там же добре акліматизувався лящ. 

Вдало акліматизовані тихоокеанські лососі біля Атлантичного 

узбережжя Північної Америки та Скандинавії. Проведено вдалі 

спроби акліматизації рослиноїдних риб Південно-Східної Азії - 

білого амура та товстолобиків. Ці заходи переслідували одно-

часно дві мети: підвищення рибопродуктивності водойм та бо-

ротьбу з їх заростанням. Білий амур акліматизований також на 

Волзі, Кубані, в Цимлянському та інших водосховищах, але 

майже ніде він не може розмножуватись природним способом. 

Цікавим прикладом вдалої акліматизації є розселення в Азов-

ському і Чорному морях далекосхідного представника кефалей – 

піленгаса (Liza haematocheilus). Зараз це одна з основних проми-

слових риб північного Причорномор’я. На відміну від інших ке-

фалевих він витримує досить низькі зимові температури і не 

мігрує на зимівлю до берегів Туреччини. 

Акліматизують і розводять риб і з метою боротьби з комарами. 

Дрібна американська рибка гамбузія була завезена в межі Росії в 

1924 р. Вона широко розповсюдилася південними озерами і річ-

ками, активно живлячись личинками комарів. У тропічних 

регіонах з цією ж метою розселяють гупій (Poecilia reticulata). 

У 1970-х рр. в Сибір і в Україну з Північної Америки ввезено 

для акліматизації 3 види буффало (Ictiobus) - великих риб з ряду 

коропоподібних з великим виходом товарної маси, хоча на 

сьогодні економічного ефекту ця акліматизація поки що не дала. 

Слід зауважити, що з точки зору збереження природного 

біорізноманіття аборигенних фаун акліматизація у деяких випад-

ках може розглядатись як негативний процес. Так, наприклад, в 

Україні широко розповсюдились такі види як амурський чебачок 

(Pseudorasbora parva) та ротань-головешка (Perccottus glenii), за-

везені з Далекого Сходу разом з рослиноїдними рибами. Обидва 

ці види активно знищують ікру аборигенних видів риб та конку-

рують з ними за кормову базу 
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Чисельність багатьох популяцій риб стала надзвичайно низь-

кою через перепромисел, будівництво гідроспоруд, забруднення 

водойм. Так, до Червоної книги України включено 69 виді риб, 

що зустрічаються як у річкових так і в морських акваторіях. 

Особливої охорони і спеціальних заходів по відновленню при-

родних популяцій потребують білуги (Huso huso) і калуги (Huso 

dauricus), атлантичного осетра (Acipenser oxyrinchus). Через пере-

промисел підірвані популяції багатьох лососеподібних 

(Salmoniformes). 

 

 
НАДКЛАС ЧОТИРИНОГІ (TETRAPODA) 

Клас Земноводні (AMPHIBIA) 
Група земноводних відноситься до перших наземним хребет-

них. Вони займають проміжне положення між наземними і вод-

ними хребетними тваринами: розмноження і розвиток у більшо-

сті видів відбувається у водному середовищі, а дорослі можуть 

жити на суходолі.  

Згідно з сучасною класифікацією, в складі класу вирізняють 

три ряди: 

Ряд Безхвості (Anura) 

Ряд Хвостаті (Caudata) 

Ряд Безногі (Gymnophiona) 

Амфібії населяють усі континенти, за винятком Антарктиди. 

За останніми даними кількість їх видів у всьому світі сягає бли-

зько 7000, з яких біля 90% представники ряду безхвості. Найме-

нший представник класу – це ендемік Папуа-Нової Гвінеї - 

Paedophryne amauensis з довжиною тіла 7,7 мм. Найбільший 

представник – Китайська велетенська саламандра (Andrias 

davidianus) довжиною 1,6 м.  

Сучасні амфібії представлені двома підкласами. До підкласу 

Тонкохребцевих (Lepospondyli) відносяться два ряди: Хвостаті 

(Caudata, или Urodela) та Безногі (Apoda); до підкласу Дугохреб-

цеві (Apsidospondyli) відноситься ряд Безхвості (Ecaudata, или 

Anura). 
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Представники ряду Хвостаті (Anura) мають видовжене валь-

кувате тіло з розвинутим головним, тулубовим та хвостовим від-

ділами. Кінцівки у більшості представників добре розвинуті але 

у деяких видів задні кінцівки недорозвинені або відсутні (си-

рени). 

Хребці амфіцельні або опістоцельні. До тулубових хребців 

приєднуються зачаткові верхні ребра. Кістковий череп більш ди-

ференційований ніж у безхвостих, ключиці відсутні. На відміну 

від безхвостих, передпліччя та гомілки мають типову будову і 

складаються із двох кісток (променевої і ліктьової, великої і малої 

гомілкової). У деяких протягом всього життя зберігаються зябра, 

частіше зовнішні, рідше внутрішні. Досить сильно розвинуто 

шкірне дихання.  

При розвинутому стременці барабанної порожнини і барабан-

ної перетинки немає. У багатьох хвостатих в порівнянні з іншими 

амфібіями протягом всього життя зберігаються органи бічної лі-

нії. 

Розмноження відбувається шляхом відкладання заплідненої 

ікри, личинок чи яйцеживонародження. Ряд видів здатен розмно-

жуватись на личинковій стадії (різні форми неотенії). 

До хвостатих земноводних належить понад 515 видів з 10 ро-

дин та 60 родів. Поширені переважно у північній півкулі, хоча 

декілька видів живе й у Центральній та Південній Америці (зок-

рема деякі групи безлегеневих саламандр, родина Plethodontidae). 

У фауні України з хвостатих представлена лише одна родина — 

Справжні саламандрові (Salamandridae), яка представлена в осно-

вному різними видами тритонів  

Найбільша кількість видів відноситься до родина Справжні са-

ламандри (Salamandridae) мають довгий хвіст, округлий або 

сплющений з боків. Дві пари кінцівок розвинуті відносно добре. 

Личинки дихають зовнішніми зябрами, дорослі зябер не мають і 

дихають легенями та через шкіру. 

Звичайними видами цієї родини є тритони, які поширені у Єв-

ропі та на Кавказі. Звичайний (Triturus vulgaris) та гребінчастий 

тритони (T. cristatus) заселяють влітку невеличкі стоячі або пові-

льно текучі водойми з добре розвинутою рослинністю. В них ві-
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дбувається розмноження та розвиток личинок. Зимують на сухо-

долі під пнями, в купах листя, тощо. Навесні, коли місцями ще 

лежить сніг, тритони знову переселяються у воду. Живляться 

вони тваринною їжею (мокрицями, личинками комах тощо). 

Плямиста або вогняна саламандра (S. salamandra) мешкає у 

сирих темних лісах Європи, Північної Африки, та Малій Азії. В 

Україні поширена у Закарпатті та в деяких районах прикарпатсь-

ких областей (Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській).  

В день тримається під кронами дерев, під камінням або в но-

рах. Зазвичай активна вночі і тільки після дощів виходить зі схо-

ванки вдень. З водою пов’язана менше, ніж тритони. Запліднення 

внутрішнє. 

Плямиста саламандра, як і декілька західно-европейстьких ви-

дів, зазвичай народжує личинок із зябрами, які закінчують мета-

морфоз у водоймах.  

У північній Америці широко розповсюджені види родини Ам-

бістомові (Ambystomatidae), в цілому близькі до вище вказаного 

виду. Це відносно стрункі тварини (довжиною 15 - 23 см) із гла-

денькою шкірою, яка має вертикальні борідки, від чого тулуб зда-

ється колінчастим. Хвіст товстий, без шкірястої  оторочки. 

Личинки амбістом, відомі під назвою аксолотлів, здатні розм-

ножуватися (явище неотенії). Вони слугують об'єктами наукових 

досліджень, зокрема по пересадці органів і процесів регенерації. 

Родина Безлегеневі саламандри (Plethodontidae), близько 215 

видів, поширена переважно в Північній Америці (деякі види жи-

вуть у Центральній і Південній Америці, а один чи два види - в 

Південній Європі. Всі види втратили легені у зв'язку з переходом 

до перебування тільки у воді. Проте види, які живуть у тропіках і 

печерах, знову стали наземними. У всіх видів дихання здійсню-

ється через шкіру і частково через слизову глотки. 

Наземні види відкладають яйця часто поза водойми: у норах, 

під корінням, в дуплах. Самка захищає нащадків, вона обвива-

ється навколо грудки яєць і не покидає його до виходу молодих, 

а іноді і після цього. 

До родини Амфіумові ( Amphiumidae ) належать три види. Це 

одні з найбільших сучасних амфібій. Довжина тіла деяких видів 

досягає 1 м. Кінцівки у них розвинені слабко і майже непридатні 
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для ходіння. Органами дихання поряд з легенями слугують внут-

рішні зябра, до яких ведуть зяброві щілини (по одній з кожного 

боку). 

В озерах і болотах південного сходу Північної Америки поши-

рена амфіума (Amphiuma means). Її тіло вугреподібної форми, до-

вжиною 70 - 100 см. Кінцівки рудиментарні і абсолютно непри-

датні для пересування по суші. Велику частину життя амфіуми 

проводять у воді. Яйця відкладають на суші в вологих місцях, 

біля води. Самка згортається спірально навколо грудки яєць і за-

лишається так майже весь період їх розвитку. 

В родині Протєєві (Proteidae) два роди і шість сучасних видів. 

Один з них поширений в підземних водах Балканського півост-

рова, інші - в дрібних зарослих водоймах Північної Америки. Єв-

ропейський протей (Proteus anguinus) протягом усього життя збе-

рігає зовнішні пучкоподібні зябра. Очі сховані під шкірою. Кін-

цівки дуже маленькі, непридатні для пересування по суші. Про-

теї, зазвичай, населяють підземні водойми, їх шкіра позбавлена 

пігменту і забарвлена в біло-м’ясний колір. Види, що мешкають 

у відкритих водоймах Північної Америки мають сіре або буре з 

темними плямами забарвлення. Ведуть нічний спосіб життя. До-

вжина тіла 25 - 35 см. Розмножуються шляхом відкладання заплі-

днених яєць. У балканського протея, популяція якого живе в шту-

чних водоймах в одній з копалень Франції, спостерігали випадки 

живородіння при зниженні температури води (нижче 15 ° С). 

Родина Сирени (Sirenidae) включає три види, які поширенні на 

південному сході Північної Америки. Як і у протеїв, у них все 

життя зберігаються зовнішні зябра, є рудиментарні зяброві щі-

лини. Передні кінцівки розвинені слабко. Задні кінцівки відсутні. 

Очі затягнуті шкірою. Загальна форма тіла вугреподібна, дов-

жина тіла 60 - 70 см. Населяють болота, де мешкають між курти-

нами і пнями. 

Родина Кутозуби (Hynobiidae) включає в себе види, які мають 

амфіцельние хребці і зовнішнє запліднення. Поширена у Північ-

ній півкулі, переважно в тайговій смузі Східної Азії. Типовий вид 

сибірський кутозуб (Hynobius keyserlingi) поширений від Камча-

тки на захід до Республіки Комі і Нижегородської області. У во-
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доймах живе тільки в період розмноження. Дуже стійкий до ни-

зьких температур: навіть при температурі 2... 4 ° С кутозуби за-

лишаються активними. 

До родини Критозябрецеві (Cryptobranchidae) належать три 

види найбільш примітивних сучасних хвостатих амфібій. Серед 

них японська і китайська гігантські саламандри (Andrias 

japonicus), довжина тіла останньої може бути понад 150 см, і вага 

більше 70 кг. 

Мешкає вона в гірських річках острова Хоккайдо (Японія), 

близький до неї вид живе в річках Центрального Китаю та Кореї. 

Мешкає  під каміннями і навісами підмитих берегів. Харчується 

рибою, жабами, раками, червами. Запліднення - зовнішнє. Яйця 

відкладає у воді, в норах, на ділянках з тихим плином. Всі види 

рідкісні і занесені в Міжнародну Червону книгу. 

Ряд Безногі амфібії (Apoda) – своєрідна група вкрай спеціа-

лізованих і в той же час примітивних амфібій. Спеціалізація пов'-

язана з підземним способом життя. Загальна форма тіла червопо-

дібна, у багатьох видів із зовнішніми кільцеподібними перетяж-

ками. В цілому це надає тваринам зовнішню схожість із земля-

ними червами. Ніг немає. Шкіра гола, дуже багата залозами, і тіло 

рясно вкрите слизом. Хвіст дуже короткий, отвір клоаки відкри-

вається майже біля самого кінця тіла. Очі рудиментарні, слухові 

нерви розвинені слабко, барабанної перетинки немає. Мають ко-

пулятивний орган - випинання стінки клоаки, запліднення внут-

рішнє. Хребці амфіцельні.  

Ряд об'єднує шість родини (білизько 165 видів): Справжні че-

рвуги (Caecilidae), Рибозмії (Ichthyophiidae), Водні червуги 

(Typhlonectidae). Представники родини Справжні червуги поши-

рені головним чином у Південній Америці, Центральній Аме-

риці, частково у тропічній Африці і на півдні Азії. Кільчаста чер-

вуга (Siphonops annulatus), поширена в Південній Америці, має 

довжину близько 40 см. Живе у вологих місцях і в землю зарива-

ється на глибину до 50 см. В неї, як і в деяких інших видів, при-

таманне годування малят, шкірою яка злиняла з батьків. 

Родина рибозміїв включає 44 види. У Індостані, Індокитаї, на 

Шрі-Ланці та на Великих Зондських островах поширений цейло-

нський рибозмій (Ichthyophis glutinosus). Довжина його близько 
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40 см. Живе в грунті на глибині 20 - 30 см по берегах річок і озер. 

Потрапивши у воду може втопитися. 

У прісних водоймах Південної Америки поширені представ-

никі роду Водні червуги (Typhlonectes). 

Розмножуються безногі амфібії, відкладаючи 20 - 30 яєць, в 

земляних норах, під пнями біля води. Самки звиваються навколо 

яєць і рясним виділенням шкірних залоз захищають яйця від ви-

сихання, а потім цим матеріалом харчуються малята декілька ти-

жнів. 

Личинки після народження мігрують у воду, де закінчують ро-

звиток. Зовнішні зябра личинки втрачають, ще перебуваючи в 

яйці, і період їх перебування у воді короткий. Деякі види живо-

родні. Харчуються грунтовими безхребетними. Деякі види жи-

вуть у термітниках, гніздах мурах, личинками яких і харчуються.  

 

Підклас Дугохребцеві (Apsidospondyli) 
Ряд Бесхвості амфібії (Ecaudata, или Аnura) – найбільш ви-

сокоорганізована і широко поширена група сучасних амфібій, 

хоча виникла пізніше за інших земноводних, мабуть, в середині 

Мезозою. До неї належить понад 4 000 видів, що мешкають на 

всіх материках, крім Антарктиди. Особливо численні безхвості в 

Південній Америці. Незважаючи на велику кількість видів, всі 

безхвості зовні досить схожі: широка голова переходить в корот-

кий тулуб; без зовнішнього хвоста; завжди є добре розвинені пе-

редні і задні кінцівки, причому задні лапи розвинені сильніше пе-

редніх. Цим обумовлюється своєрідний стрибкоподібний рух по 

землі. 

У скелеті характерні процельная форма хребців (у більшості 

видів), відсутність ребер, зрощення променевої та ліктьової, ве-

ликої і малої гомілкових кісток. Останнє пов'язано зі згаданим 

вище типом руху по твердому субстрату. Барабанна порожнина 

розвинена. У дорослих ніколи не зберігаються зовнішні зябра або 

зяброві щілини. Запліднення зазвичай зовнішнє, і копулятивних 

органів немає. 

Численні види безхвостих амфібій об'єднані в 19 родин. Ни-

жче розглянуті деякі з них. 
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До найбільш древньої та примітивної родини Гладконогі 

(Leopelmidae) відносяться тільки чотири види, один з яких поши-

рений у Північній Америці, три - у Новій Зеландії. Самці цих ви-

дів довічно зберігають зовнішній хвіст, при цьому у новозеланд-

ского виду скелет хвостового відділу хребта сегментований. Хре-

бці амфіцельни. Велику частину часу гладконогі проводять у во-

доймах. 

Представники родини Повитухові (Alytidae) мають невеликий 

круглий язик, без вирізки. Всього в родині 16 видів. У фауні Ук-

раїни зустрічаються два види кумок (Bombina) - маленькі жабки 

довжиною 5 см. Верх тіла у них темно-оливовий, майже чорний, 

низ дуже яскравий - поєднання червоних (або жовтих) і чорних 

плям. Шкірні залози виділяють їдкий секрет якій спричиняє под-

разнення слизових оболонок. Живуть в невеликих водоймах, ча-

сто в калюжах. Поширені на більшій частині Європи, крайньому 

північному заході Туреччини, на схід доходять до Уралу, во-

дяться на Далекому Сході Росії, у Китаї, Кореї та на крайній пів-

ночі В’єтнаму. 

До цієї родини належить і так звана жаба-повитуха (Alytes) - 

невелика жаба (близько 5 см), поширена від Центральної Європи 

до Піренеїв. Цікава особливостями розмноження. Самка відкла-

дає близько 50 яєць, з'єднаних у вигляді сегментованого шнура 

довжиною близько 1 м. Після запліднення ікри самець намотує 

його на задні лапи і живе на суші в тінистих місцях до часу ви-

ходу пуголовків.  

Родина Ропухові (Bufonidae) об'єднує 365 видів. Вони порів-

няно мало пов'язані з водою і поширені, навіть, у пустельних об-

ластях. Це обумовлено тим, що більшість ропух, як нічні тварини, 

уникають денної спеки. Крім того, клітини верхнього шару епі-

дермісу шкіри частково зроговівають. У деяких ропух вироби-

лися пристосування до розмноження поза водоймами. Так, авст-

ралійські несправжні жаби роду псевдофріна (Pseudophryne) від-

кладають ікру на землю у вологих місцях. 

Найвідоміша південноамериканська ропуха - ага (Bufo 

marinus) довжиною близько 25 см. Може мешкати навіть у гирлах 

річок з солоною водою, має найбільш зроговілу шкіру і найбільш 
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розвинені легені серед усіх земноводних. Для боротьби зі шкід-

никами цукрової тростини вона акліматизована в багатьох тропі-

чних районах. 

У фауні України зустрічаються 3 види родини: Сіра або зви-

чайна ропуха (Bufo bufo), Зелена ропуха (B. viridis), Очеретяна ро-

пуха (B. calamita). Види роду відкладають яйця у воду. Поїдають 

комах і молюсків, чим приносять користь сільському господарс-

тву. Зелена ропуха зустрічається і в рівнинній частині Середньої 

Азії, де мешкає в оазисах.  

У всіх ропух за очима на спинному боці голови є великі от-

руйні залози, а по всій спині – багато дрібних залоз. Секрет цих 

залоз подразнює слизові оболонки рота хижаків і вони вимушені 

виплюнути свою жертву.  

Найбільша зі кількістю видів родина Райки (Hylidae) - дрібні 

жаби, чимало з них мешкають на деревах. Число видів – біля  

1000. На кінцях пальців, а в деяких і на череві, є присоски, за до-

помогою яких вони тримаються  на стовбурах дерев, на гілках та 

інших предметах. Живуть на більшій частині Центральної та За-

хідної Європи (відсутні в південній Іспанії та південній Франції), 

на північ межа доходить до Англії (тут інтродукована), північно-

західної частини Нідерландів, Норвегії. На сході межа йде приб-

лизно південною Литвою, Білоруссю, прикордонними зі східною 

Україною областями Росії (Бєлгородська обл.).  

У самок сумчастих райок Південної Америки роду Gastrotheca 

на спині є шкіряста кишеня, в яку самець поміщає запліднені 

яйця. Розвиток молоді відбувається в сумці, причому, у одних ви-

дів пуголовки йдуть у воду і там закінчують свій розвиток, в ін-

ших усі стадії перетворення проходять в сумці, і з неї виходять 

уже сформувалися чотириногі жабенята. Південноамериканські 

райки філомедузи (Phyllomedusa) розмножуються на деревах і 

яйця відкладають в згорнуті трубочкою листя, які звисають над 

водоймами, завдяки чому личинки після вилуплення зразу потра-

пляють у воду. Інші види тропічних райок можуть відкладають 

ікру у воду, що накопичилась в дуплах, в пазухах листків, на 

пнях. 



 

198 

 

Представники (біля 400 видів) родини Справжні жаби 

(Ranidae) зустрічаються на всіх материках, крім Австралії та Ан-

тарктиди. Язик прикріплюється у передній частині ротової поро-

жнини, його задній край з вирізкою, зіниця горизонтальна. Задні 

кінцівки розвинені сильніше від передніх.  

У відповідності з останніми дослідженнями, у фауні України 

живуть жаби 2 родів: роду бура (трав’яна) жаба — Rana та роду 

зелена (водяна) жаба Pelophylax. Представники родів Rana і 

Pelophylax добре відрізняються різними екологічними вимогами: 

бурі жаби, на відміну від зелених, в період активності пов’язані з 

водоймами лише під час нересту, а водяні, або зелені, прив’язані 

до водойм постійно. 

У фауні України відмічені три види роду Rana: трав’яна жаба 

R. temporaria, прудка жаба R. dalmatina, та гостроморда жаба R. 

arvalis. Рід Pelophylax представлений такими видами: озерна 

жаба – P. ridibundus, ставкова жаба – P. lessonae, їстівна жаба – P. 

esculentus.  

Харчуються справжні жаби комахами, в тому числі шкідни-

ками сільського і лісового господарства. Найбільш велика з них 

африканська жаба - голіаф (Conraua  goliaph) - досягає довжини 

25 см і маси понад 3 кг. 

Цікавий спосіб життя у представників родини Веслоногі жаби 

(Rhacophoridae). Так, яванская літаюча жаба (Rhacophorus 

reinwardti) більшу частину часу проводить на деревах, по яких 

добре лазить і легко перестрибує з дерева на дерево. Стрибок по-

легшується наявними великими перетинками між пальцями, які 

жаба при стрибку широко розставляє. При довжині жаби близько 

7 см поверхню перетинок між розчепіреними пальцями дорівнює 

приблизно 20 см2. Плануючи, жаба може перелітати відстань до 

10-15 м. 

Жаби, які живуть на деревах, але не літають є також у Африці. 

Так, наприклад, хвостата  жаба (Ascaphus truei) з родини Гіперо-

лііди (Hyperoliidae) відкладає ікру на гілках дерев і на листках, 

розташованих над водою. Вилуплюються личинки падають у 

воду і там закінчують свій розвиток. 

У тропіках Південної Америки живе дуже цікава жаба - сури-

намська пипа (Pipa pipa), що належить до особливого ендемічної 
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для Південної Америки родини Піпові (Pipidae). Ця жаба живе у 

водоймах, і органи бічної лінії у неї зберігаються і в дорослому 

стані. Своєрідний спосіб розмноження піпи. Перед початком ро-

змноження шкіра на спині самок набухає. За допомогою клоаки, 

яка може сильно висуватись, самка відкладає собі на спину ікру, 

яку самець черевцем вдавлює її в шкіру. Навколо кожної ікринки 

утворюється шкіряста комірка, яка зверху прикрита кришечкою 

із застиглого слизу. Через 80 діб із ікринок вилуплюються сфор-

мовані маленькі жабки. 

Роль в біоценозах.  
Земноводні поширені в різноманітних біотопах. Невелика їх 

частина веде суто водний спосіб життя (протеї, сирени, африкан-

ська шпоркова жаба та ін.). Більшість безхвостих ведуть напівво-

дний спосіб життя. У воді вони розмножуються, ховаються від 

небезпеки, а весь інший час можуть проводити на суходолі і часто 

віддалятися від водойм на значні відстані. Так роблять ропухи, 

вогняні саламандри та інші. 

Цікаву групу являють собою земноводні, які мешкають на де-

ревах. Вони, в основному, поширені у тропічних лісах і мають 

різноманітні пристосування для життя на деревах. Так Райка зви-

чайна (зустрічається і в Україні) лазить по деревах за допомогою 

великих округлих присосок, що розташовані на кінчиках пальців 

і мають велику кількість залоз, які виділяють липкий секрет. По-

дібні залози також розташовані і на череві райок.  

Своєрідні представники земноводних безногі - пристосува-

лись до підземного існування і вони рідко виходять на поверхню. 

Також деякі безхвості здатні глибоко закапуватись у ґрунт, на-

приклад чесницниця. 

Поширення земноводних залежить від співвідношення тепла і 

вологи. При температурі 7-80С більшість видів впадають в заці-

пеніння, а при температурі -20С гинуть. Тому більше видове різ-

номаніття земноводних відмічене біля екватора.  

Частіше ми можемо їх зустріти по берегах прісних водойм, або 

в тропічних чи субтропічних лісах. Рідше вони заселяють соло-

нуваті водойми з солоністю менше 1 ‰, оскільки вода більшої 

солоності згубна для личинок і дорослих.  



 

200 

 

Земноводні чутливі до сухого клімату, оскільки тонка шкіра 

не захищає від випаровування води. Однак ропухи краще за ін-

ших переносять посушливі умови, що пов'язано з зроговінням їх 

епідермісу, який захищає тіло від осушення. Так, наша зелена ро-

пуха - Bufo viridis може приникати у пустелі. Тут тварини активні 

вночі, в найбільш вологий час доби. Для розмноження викорис-

товують тимчасові водойми і калюжі, які утворюються (не кожен 

рік!) після танення снігу та весняних дощів. 

Значення в природі. 
 Земноводні в екосистемах є важливою ланкою трофічних ла-

нцюгів. Жаби та ропухи з’їдають велику кількість безхребетних 

тварин і можуть виступати як регулятори їх чисельності (напри-

клад, комарів). Великі види з переважно водним способом життя 

можуть поїдати і молодь риб, деякі крупні представники (жаба-

бик) поїдають пташенят або гризунів.  

У свою чергу личинок і дорослих земноводних поїдають риби, 

коловодні і водоплавні птахи . На суші жаби стають здобиччю 

змій, деяких птахів, їжаків, хижих ссавців (єнотовидний собака, 

чорний тхір). Земноводними годують пташенят у перші дні після 

вилуплення деякі хижі птахи (канюк, шуліка та ін.). Види, шкірні 

залози яких виділяють їдку або отруйну слиз (жаби, жерлянки, 

саламандри тощо), зазвичай не поїдаються ссавцями і птахами. 

Значення земноводних для людини. Всі земноводні в тій чи 

іншій мірі корисні для людини насамперед тим, що поїдають ба-

гатьох шкідливих безхребетних (молюсків, комах та їх личинок , 

в тому числі комарів та ін.), що пошкоджують сільськогосподар-

ські та лісові культури чи переносять захворювання людини і 

свійських тварин. Земноводні часто поїдають безхребетних з не-

приємним запахом або смаком, полюють у сутінках і вночі. Тому 

їх поведінка доповнює корисну діяльність птахів. Проте, користь 

від земноводних у цілому невелика, оскільки вони досягають ве-

ликої чисельності лише в небагатьох ландшафтах. Ікра, пуголо-

вки і дорослі особини видів, які ведуть переважно водний спосіб 

життя, інтенсивно поїдаються багатьма промисловими рибами, 

качками, чаплями та іншими птахами. Земноводні складають іс-

тотну частину літнього раціону деяких хутрових звірів (норка, 

тхір та ін); видри харчуються жабами і взимку.  
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Лише місцями земноводні мають негативне значення. Так, по-

їдаючи молодь риб, деякий збиток в риборозплідних господарст-

вах можуть наносити зелені жаби - ставкова і особливо озерна; в 

окремих рибгоспах в дельті Волги вони знищують до 0,1 % маль-

ків. Однак цей збиток перекривається винищенням водних комах, 

що поїдають ікру й молодь риб. Слід враховувати, що й самі зем-

новодні служать їжею риб. 

Частина видів земноводних можуть бути небезпечними для 

людини. Наприклад, деревні жаби, що мешкають в тропічних лі-

сах Південної Америки. Залози в їх шкірі виробляють отруйну 

речовину. Їх отрута може потрапити в організм людини через рот 

або через рану. Були випадки, коли отрута таких жаб проникала 

в організм людини через шкіру. Маленька крапелька отрути - і 

серце людини зупиниться назавжди. Індіанці Південної Америки 

змащували отрутою жовтої жаби наконечники стріл, які викори-

стовували для полювання на тварин. 

 Звичайна саламандра теж може виробляти отруту, яка вигля-

дає як в’язка рідина молочного кольору зі специфічним запахом 

мигдалю або часнику. Отрута діє як нейротоксин, викликає пара-

ліч, аритмію і судоми. Для людини отрута саламандри не є небе-

зпечною, однак потрапляння отрути на слизові оболонки викли-

кає опіки. При сильному стресі саламандра здатна розпорошу-

вати отруту на невеликій відстані.  

У ряді країн великих саламандр і жаб люди використовують в 

їжу (Франція, Південно-Східна Азія, Америка і т. д.). У США є 

ферми, на яких розводять жабу-бика. Дуже велике значення зем-

новодних як лабораторних тварин, що використовуються в най-

різноманітніших біологічних і медичних дослідженнях. Для ла-

бораторних цілей розводять аксолотлів, роблюють спроби штуч-

ного розведення та інших видів. 

У ряді країн Західної Європи чисельність багатьох земновод-

них різко знизилася. Причини цього різноманітні: зміна місць іс-

нування в результаті меліорації і господарського освоєння тери-

торій, забруднення води в нерестових водоймах, переслідування 

з боку людини і т. п. Тому в деяких країнах зараз прийняті спеці-

альні закони, що оберігають земноводних і забороняють їх від-

лов.  
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Найбільш ефективними засобами охорони земноводних є збе-

реження їхніх місць розмноження та території перебування. При 

цьому, в зменшенні чисельності земноводних та їхнього видового 

різноманіття особливу загрозу справляють кислотні дощі, внаслі-

док яких зменшення рН води в середньому нижче 6 призводить 

до загибелі на стадії ікри або ж пуголовка майже усієї генерації. 

Прикладом розв’язання цієї проблеми є штучне регулювання ки-

слотності водойм та їх подальшого використання земноводними 

для нересту.  

В Україні зареєстровано 20 видів земноводних із них 8 видів 

занесені до червоної книги України (ЧКУ 2009): Саламандра 

Плямиста, тритон Дунайський, Тритон Кареліна, тритон Альпій-

ський, тритон Карпатський, ропуха Очеретяна, Кумка жовточе-

рева, Прудка жаба. 

 

Клас Плазуни (REPTILIA) 
Сучасні плазуни представлені близько 10 000 видами. Однак 

це незначна частина класу, що процвітав у мезозойську еру. Сис-

тема класу, без врахування вимерлих таксонів, виглядає таким 

чином:  

Підклас Анапсидні (Anapsida). 

 Ряд Черепахи (Testudines, або Chelonia).  

Підклас Лепідозаври (Lepidosauria).  

 Ряд Дзьобоголові (Rhynchocephalia).  

 Ряд Лускаті (Squamata).  

Підклас Архозаври (Archosauria).  

 Ряд Крокодили (Crocodylia).  

 
Підклас Анапсиди (ANAPSIDA)  

Ряд Черепахи (Testudines, або Chelonia) – серед сучасних 

плазунів, є наибільш давньою та спеціалізованою групою. Їх тіло 

оточене кістковим панцирем, який є  вельми ефективним присто-

сування для пасивного захисту від ворогів. Його верхня половина 

- карапакс - утворена кістковими пластинами шкірного похо-

дження. Зсередини з ними зливаються ребра і більша частина хре-

бта. Нижня половина панцира - пластрон - утворена кістковими 
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пластинами і грудиною та ключицями, які злились із ними. Зве-

рху кістковий панцир у більшості видів покритий роговими щит-

ками, які ростуть протягом усього життя.  

Шийний і хвостовий відділи хребта, лопатка і коракоїд вільні, 

інші відділи скелета зазвичай зростаються з карапаксом чи плас-

троном. Кістки тазу прикріплені до карапаксу за допомогою зв'я-

зок або зростаються з ним. 

У будові черепа характерно в тій чи іншій мірі розвинуте вто-

ринне кісткове піднебіння, відсутні зуби, які функціонально замі-

нені роговими чохлами, що оточують щелепові кістки. 

В даний час налічується близько 400 видів черепах, які об’єд-

нують у 90 родів і 13 родин, поширених в областях з теплим клі-

матом. Вони живуть у вологих тропіках і в спекотних пустелях. 

У помірному кліматі їх мало. 

Підряд прихованошийні черепахи (Cryptodira) – численна 

група черепах, що включає 2/3 сучасних представників. Втягу-

ючи голову в панцир, вони згинають шию S-подібно у вертикаль-

ній площині, зв'язку з цим шийні хребці позбавлені поперечних 

відростків або мають лише їх зачатки. Спинний щит виразно опу-

клий, особливо у наземних видів. 

Поширені по всьому спекотному та помірному поясу земної 

кулі, крім Австралії. Більшість видів рослиноїдні. 

В Україні доволі широко розповсюджена болотяна черепаха 

(Emys orbicularis) яку відносять до родини Прісноводні черепахи 

(Emydidae). Вона мешкає у стоячих водах або у водоймах із пові-

льною течією, добре плаває. Живиться переважно водними безх-

ребетними. Для відпочинку часто вилазить на купини і прибере-

жні ділянки берега, де залишається годинами. При небезпеці йде 

у воду. Зиму проводить в сплячці під водою. Яйця відкладає в пі-

сок неподалік від водойм.  

Родина Сухопутних черепах (Testudinidae). Наибільш відомий 

представник -  слонова черепаха (Geochelone elephantopus), енде-

мік  Галапагоських островів (НЕ ДЛЯ ДРУКУ: на островах Індій-

ського жили маскаренські черепахи із родини прихованошиїх). Її 

довжина досягає 2 м, а маса - 200 кг. На сьогодні вид перебуває 

під загрозою вимирання, робляться спроби з відновлення  чисе-

льності,  вид занесено в в Червоний список МСОП. 
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Підряд Морські черепахи (Chelonioidae) включає одну родину 

з 6-7 спеціалізованими видами, пристосованими до життя в морі. 

Кінцівки у них перетворені в ласти, причому кістки кисті і стопи 

сплющені, подовжені й часто не мають суглобів, оскільки зро-

щені нерухомо. Панцир менш розвинений, ніж у інших черепах. 

Так, у деяких він складається з окремих кісткових пластинок, з 

якими хребет і ребра не зрощені. У зв'язку зі слабким розвитком 

панцира голова і лапи не втягуються в нього повністю. 

Типовий представник - супова, або зелена, черепаха (Chelonia 

mydas) - велика тварина завдовжки трохи більше 1 м, масою до 

200 кг. Поширена в морях тропічного і субтропічного поясів. Мі-

сцями численна. Живе переважно частіше в прибережній зоні, 

зрідка в гирлах річок, іноді запливає і далеко в море. Нерідко 

утворює зграї. Живиться водоростями і різноманітними твари-

нами. Яйця відкладає на піщаних берегах островів. Одна самка 

відкладає до 200 яєць (у кілька заходів). Потребує охорони через 

перепромисел. 

До описаного виду близька біса, або каретта (Eretmohelys 

imbricata). Вона дрібніша за супову черепаху, довжина її панцира 

досягає 60-80 см. Поширена в прибережній зоні тропічних морів 

обох півкуль, де харчується виключно водними тваринами. Ка-

ретта слугує об'єктом промислу заради отримання дуже красивих 

щитків панцира. Потребує охорони. 

Підряд М'якотілі черепахи (Trionychoidae) – включає 25 видів. 

Вони різко відрізняються від всіх інших відсутністю рогових пла-

стинок на панцирі. Зовнішні покрови представлені м'якою змор-

шкуватою або горбкуватою шкірою. Кістковий панцир під шкі-

рою розвинений слабко. На голові знаходиться довгий рухливий 

хоботок, на кінці якого відкриваються ніздрі, між пальцями ма-

ють плавальні перетинки. 

М'якотілі черепахи - мешканці прісних вод. Поширені в Аф-

риці, Південній Азії та Північній Америці. Типовим видом є ки-

тайський тріонікс (Trionyx sinensis), поширений в Китаї та на Да-

лекому Сході Росії, в басейнах річок Уссурі, Сунгарі, на озері Ха-

нка. Ця черепаха більшу частину життя проводить у воді, швидко 

плаває і може проплисти декілька кілометрів. Довго залишається 

під водою. Частково газообмін відбувається завдяки виростам 
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глотки з рясною мережею кровоносних судин. На берег черепаха 

виходить для розмноження. Від води далеко не йде і при небез-

пеці ховається у водойму. Їжею слугують риба, молюски, ракопо-

дібні. На зимівлю йде у воду до початку жовтня. Навесні з'явля-

ється в середині травня. На початку червня відбувається відкла-

дання яєць. У КНР і Японії ці тварини є об’єктом промислу.  

Представники підряду Бокошиї черепахи (Pleurodira) (близько 

50 видів), ховаючи голову в панцир, згинають шию в бік, так що 

кінець голови входить в праву або ліву пахвову западину. Тому 

поперечні відростки шийних хребців і пов'язана з ними муску-

латура сильно розвинені. Всі види цієї групи ведуть водний спо-

сіб життя і поширені в Південній півкулі: в Африці, Австралії та 

Південній Америці. 

У річках басейну Оріноко і Амазонки поширений вид 

Podocnemis expansa, який місцеві жителі називають аррау, або та-

ртаруга . Це велика черепаха, довжина панцира якої досягає 80 

см. Мешкає по лісових річках і болотах, місцями утворюючи ве-

ликі скупчення. Яйця відкладає в пісок на мілинах. 

Надродина Безщиткові черепахи (Athecae) - панцир таких че-

репах не пов’язаний із скелетом і складається з одного шару ма-

леньких кісткових пластинок, які щільно з’єднані між собою. Ро-

гового панцира немає і тіло черепах вкрито шкірою. Ці черепахи 

мають обтічне тіло та ластоподібні кінцівки, як наслідок присто-

сування цих черепах до водного способу життя.  

До підряду належить один найбільший серед нині існуючих 

видів черепах - шкіряста черепаха (Dermochelys coriacea). Дов-

жина тіла великих особин досягає 2 м і маса до 400 кг. Ця чере-

паха широко розповсюдженав тропічних і субтропічниих водах 

трьох океанів. Занесена до Червоного списку МСОП. 

  

Підклас Лепідозаври (Lepidosauria)  

На сьогодні ряд Дзьобоголові  (Rhynchocephalia) належить 

лише один вид - гатерія, або туатара (Sphenodon punctatus). Зовні 

гаттерія схожа на велику ящірку, однак багато особливостей вка-

зують на її древнє походження. Довжина тіла близько 50 см, старі 

самці іноді досягають у довжину 70 - 75 см. Тулуб і голова зверху 

вкриті дрібними примітивними зернистими роговими лусочками. 
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Місцями в складках шкіри на спині і на череві луски мають ви-

гляд відносно великих пластинок. По хребту тягнеться кіль з три-

кутних рогових пластинок.  

Хребці гаттерії амфіцельні, як у риб і нижчих амфібій. Між 

тілами хребців зберігається хорда. Є так звані черевні ребра – дрі-

бні кісточки шкірного походження, що лежать під шкірою на че-

ревній стороні тіла і, можливо, є залишками черевного панцира 

предків наземних тварин - стегоцефалів. На поверхні голови між 

тім'яними кістками помітне тім'яне око. Воно має рогівку, криш-

талик та сітківку. Барабанної порожнини і барабанної перетинки 

немає. Копулятивні органи відсутні.  

Гаттерія - малорухлива тварина, веде переважно нічний спосіб 

життя. Вдень ховається в норах альбатросів та інших океанічних 

птахів, нерідко в одній норі гніздиться птах і живе гаттерія. Хар-

чується гаттерія червами, комахами і равликами. Розмноження 

відбувається навесні, в Південній півкулі - в листопаді-грудні. 

Яйця відкладає в ямку, яку вириває в землі і після завершення 

яйцекладки закопує її. Молоді досягають статевої зрілості приб-

лизно в 20 років. У неволі доживають до 70 років.  

В даний час гаттерия збереглася лише на невеликих островах, 

що лежать на північний схід від Північного острова Нової Зелан-

дії і в протоці Кука. В XIX столітті вона населяла обидва основ-

них острова Нової Зеландії, але в наслідок переслідування 

людьми, винищування собаками і свинями ареал цієї цікавої тва-

рини суттєво зменшився. 

Ряд Лускаті (Squamata) – найбільш численна група сучасних 

плазунів. Вона включає більше 6 тис. видів, які поширені на всіх 

материках і мешкають найрізноманітніших умовах. До лускатих 

наделать ящірки, хамелеони і змії. Будова та зовнішній вигляд їх 

досить різноманітні, однак всі вони мають ряд спільних ознак. 

Тіло вкрите роговими лусками різної величини і форми. Деяким 

видам властиві кісткові пластини, що лежать під роговим покри-

вом. Хребці зазвичай процельні, у нижчих форм амфіцельні. Вто-

ринного кісткового піднебіння немає. Зуби приростають до ще-

лепних кісток. Чоловічі особи ряду лускатих – єдині наземні хре-
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бетні тварини, що мають хеміпеніс – зовнішній парний копуля-

тивний орган. Це також єдина група плазунів, де можна знайти як 

живородні, так і яйцеживородні та яйцекладні види. 

Підряд Ящірки (Sauria). До підряду належить близько 4300 ви-

дів. Зовнішній вигляд ящірок дуже різноманітний. Більшість ма-

ють витягнуте тілом з довгим рухливим хвостом і чітко вираже-

ної шиєю. У багатьох добре розвинені кінцівки, але є види зі вко-

роченими кінцівками і зовсім позбавлені ніг (жовтопуз, веретіль-

ниця). Зовні такі ящірки схожі на змій, проте у безногих ящірок 

зберігається грудина, а у більшості – і пояси кінцівок. Є рухливі 

повіки і помітна зовні барабанна перетинка. При схоплюванні хи-

жаком багато видів здатні відкидати частину хвоста (аутотомія). 

Через деякий час хвіст відновлюється, але в укороченому вигляді.  

Шкіра покрита роговими лусками. У більшості розвинені тім'-

яне око, що виконує функцію рецептора світлового режиму і його 

сезонних змін. Харчування різноманітне: від дрібних безхребет-

них до великої здобичі (гігантський варан з острова Комодо по-

лює на диких свиней і оленів, хоча вони  не є його природньою 

здобиччю, а завезені на острів людиною). Харчова спеціалізація 

виражена у морських ігуан (поїдають водорості) і деяких ящірок, 

що харчуються переважно або термітами, або слимаками. 

Географічно ящірки мають найбільше поширення з поміж ре-

птилій. Більшість видів живуть в тропіках, деякі представники 

доходять до полярного кола, а в горах піднімаються вгору до 4000 

м. Деякі ящірки ведуть підземний чи напівдеревний спосіб життя. 

У воді зустрічаються рідко - це представники невеликої групи 

морських ігуан (Amblyrhynchus). 

Родина Гекони (Gekkonidae) біля 1000 дрібних видів, із особ-

ливостями будови найбільш архаїчними серед ящірок, в тому чи-

слі їм притаманні  двояковігнуті хребці. Вони добре пристосову-

вані до різноманітних умов, тому присутні у різних екосистемах. 

Це нічні тварини, добре лазять по скелях, стовбурах дерев, стінах 

будинків. Пальці знизу забезпечені розширеними пластинками, 

на яких розташовуються щіточки мікроскопічно дрібних щети-

нок, здатних охоплювати найдрібніші нерівності субстрату. Ця 

особливість дозволяє пересуватися по гладких, вертикальних по-
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верхнях і навіть по стелі. Вдень більшість геконів ховається в щі-

линах, під каменями, під корою дерев або закопуються в пісок. 

Поширені в жарких пустелях, в тропіках і в субтропіках обох пі-

вкуль. В Україні в Криму зустрічається кримський гекон 

Mediodactylus kotshyi danilewskii (Strauch, 1887), який занесений 

до Червоної книги України. 

Родина Агами (Agamidae) більше ніж 300 видів дрібних і се-

редньої величини ящірок з довгим гнучким і неламких хвостом. 

Кінцівки добре розвинені, звичайно з довгими пальцями. Агами - 

наземні або деревні тварини, що населяють в основному пусте-

льні області Африки, Азії, Австралії. Є агами в гірських країнах і 

в тропічних лісах. Живляться комахами та іншими безхребет-

ними, деякі – рослиноїдні.  

У Середній Азії зустрічається степова агама (Agama 

sanguinolenta) (довжиною 25 - 35 см), що живе в глинистих і пі-

щаних чагарникових пустелях. Близька до степової кавказька 

агама (A. caucasicus), що живе в горах Дагестану, Закавказзя, Ко-

петдага. Мешкає в піщаних пустелях Середньої Азії. Круглоголо-

вка вухата (Phrynocephalus mystaceus) має широку опуклу голову 

з великими шкірними  виростами, розташованими в кутах рота. 

Налякана круглоголовка широко розкриває рот і розсовує ці ви-

рости - «вуха». Піщана круглоголовка (Ph. interscapularis) - мале-

нька ящірка (довжиною 6 - 8 см) - мешканець піщаних пустель 

Середньої Азії. Круглоголовки при небезпеці блискавично зако-

пуються в пісок, здійснюючи коливальні  руху притиснутим до 

піску тілом.  

В лісах Південної Азії поширений літаючий дракон (Draco 

volans) – невелика ящірка, здатна до плануючого польоту завдяки 

розташованим з боків тіла шкірним складкам, які в польоті підт-

римуються 6-7 подовженими несправжніми ребрами. Стрибаючи 

з дерева на дерево, пролітає відстань до 150 м. 

До родини Ігуани (Iguanidae) належить близько 700 видів ве-

ликих ящірок (довжиною до 1,5 м), багато в чому схожих з ага-

мами, але поширених майже виключно в Західній півкулі. Меш-

кають ігуани в горах, лісах, пустелях; деякі види живуть у воді, 
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навіть у морі. Розмножуються відкладанням яєць і яйцеживона-

рожденням. М'ясо і яйця ігуан місцеве населення використовує в 

їжу. 

Родина Веретільницеві (Anguidae) – в межах родини  є види, 

що утворюють демонструють ряд переходів від форм з розвине-

ними кінцівками до безногих, зовні схожих зі зміями. Більшість 

видів поширена в Північній Америці, мало хто мешкає в Півден-

ній Америці, Європі та Південно-Східної Азії. В Україні зустрі-

чаються два повністю безногих види: веретільниця ламка (Anguis 

fragilis) і жовтопузик (Pseudopus apodus). Веретільниця населяє 

широколистяні та мішані ліси, зустрічаючись також на межі лісів, 

полів і луків, на лісових галявинах та у садах. Розмножується жи-

вонародженням. Більший (довжиною до 1 м) жовтопузик поши-

рений в Криму. Живуть в сухих степах, часто по схилах ярів. Ро-

змножується відкладаючи яйця. 

Родина Отрутозуби або ядозуби (Helodermatidae) – у світі 

представлена всього двома видами. Це  незграбні ящірки з коро-

ткими кінцівками і товстим тупим хвостом; довжина тіла до 60 

см. Отруйні, укус небезпечний для людини. Зустрічаються на пі-

вденному заході Північної Америки. 

Родина Варани (Varanidae) включає дуже великих, струнких 

ящірок з довгим рухливим хвостом і добре розвиненими ногами. 

Бігають швидко, тримаючи тіло високо піднятим над землею. По-

ширені в Африці, Південній Азії, Австралії та на островах Океа-

нії. Багато видів живуть біля води і часто занурюються у во-

дойми. Відомо більш ніж 50 видів варанів. В піщаних пустелях 

Туркменії і в Узбекистані мешкає сірий варан (Varanus griseus). 

Найкрупніший комодоський варан (V. komodoensis) живе в Індо-

незії, на островах Комодо і Флорес. Довжина його тіла до 3,65 м. 

Живиться дрібними ссавцями і птахами. Нерідко поїдає диких 

свиней, яких вбили мисливці.  

Родина Справжні ящірки (Lacertidae) - дрібні та середньої ве-

личини стрункі тварини з довгим ламким хвостом і добре розви-

неними п'ятипалими кінцівками. Загальна кількість видів близько 

300. Більшість ящірок мешкає в степах, пустелях і передгір'ях, а 

в лісовій смузі вони дотримуються ділянок з сухим, добре прогрі-

тим ґрунтом. Винятком є живородна ящірка (Lacerta vivipara), 
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яка полюбляє лісові та вологі місцини, болота, торфовища, галя-

вини, чагарники. Це єдиний вид, що проникає за полярне коло. В 

Україні поширена  прудка ящірка (L. agilis) та зелена ящірка (L. 

viridis). Остання занесенаа до Червоної Книги України.  

Багато представників родини  сцинкових (Scincidae) мешка-

ють в ґрунті. Кінцівки їх більш-менш укорочені. Деякі види жи-

вуть в горах і добре лазять по камінню. Гладкі рогові луски у сци-

нків розташовані черепицеподібно і зовні схожі на луски костис-

тих риб.  

У Вірменії і на півдні Середньої Азії водиться золотава мабуя 

(Mabuya aurata), кінцівки у якої добре розвинені, і пустельне го-

леоко (Ablepharus deserti) з дещо вкороченими кінцівками. 

Види родина Хамелеони (Chamaeleonidae) поширені на Мада-

гаскарі, в Африці, Малій Азії, Індії та на півдні Іспанії. Більшість 

видів живе в лісах.  Описано біля 200 видів цієї родини. 

Це високоспеціалізовані плазуни, які пристосувались до дере-

вного способу життя. Розміри дрібні і середні: більшість видів 

мають довжину тіла 25 - 35 см, найбільш великі досягають 50 і 

навіть 60 см, найдрібніші - 3 - 5 см.  

Тіло хамелеона стиснуте збоків і на спині несе гострий кіль. 

Ноги довгі, пристосовані до лазіння. Пальці зростаються в дві 

протиставлені один одному групи, які сприяють щільному охоп-

лювати гілки дерев. Довгим чіпким хвостом тварина користу-

ється при лазінні. Дуже своєрідні їхні очі. Зрощені, товсті, опуклі 

повіки покриті дрібними лусочками, з маленьким отвором в цен-

трі для зіниці. Рухи лівого ока і правого відбуваються неузго-

джено, що збільшує широту огляду і має велике значення при 

лові комах. Хамелеон може сильно роздуватися, що забезпечу-

ється шляхом заповненням повітрям легеневих мішків. Добре ві-

дома мінливість забарвлення хамелеонів, обумовлена перерозпо-

ділом пігментів шкіри під впливом світла, температури, переляку 

тварини і т. п.  

Полюючи за комахами, хамелеон блискавично викидає дов-

гий, більше половини довжини тіла, язик потовщений кінець 

якого має вигляд вирізаного спереду циліндра. Під час полю-

вання хамелеони годинами сидять на гілках дерев, виглядаючи 

комах, що пролітають і плазують. Тіло хамелеона залишається 
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при цьому нерухомим, а очі постійно рухаються. Іноді хамелеони 

повільно підкрадаються до здобичі. 

Підряд Змії (Ophidia, або Serpentes) – своєрідні плазуни, які 

пристосувались до повзання серед густої рослинності, по гілках 

дерев та чагарників, в наслідок чого у них редукувались кінцівки. 

Живляться порівняно великою здобиччю, яку заковтують цілком. 

Від безногих ящірок змії відрізняються відсітністю рухливих по-

вік та барабанної перетинки, плечового пояса і вільних кінцівок 

та деякими іншими ознаками. Тільки у удавів є невеликі рудиме-

нти стегнових і клубових кісток. Залишки таза є також у сліпунів 

(Typhlopidae).  

Тіло змій зверху покрито дрібними роговими лусками, а знизу 

щитками. Шкірних залоз немає (виняток - деякі види вужів). Ли-

няння протікає вельми своєрідно. Старий поверхневий шар шкіри 

відділяється на щелепах і поступово сходить з тіла, виверчаю-

чись, як палець рукавички. При линянні сходить і поверхневий 

шар зрощених повік, тому після линяння очі змій найбільш про-

зорі. 

У зв'язку з характером руху хребет складається з великої кіль-

кості (140 - 435) одноманітних хребців. Їх структура забезпечує 

особливу міцність і водночас рухливість хребта. Хребці несуть 

ребра, які вільно закінчуються. Останні своїми кінцями спира-

ються на шар мускулатури, пов'язаної з черевними роговими щи-

тками. Рух ребер забезпечуютьє більш досконале пересування 

тіла, особливо коли змія рухається у вузькій норі.  

У змій розвинена лише одна права легеня, ліва легеня рудиме-

нтарна, за винятком видів родини пітонові (Pythonidae). Сечового 

міхура немає, нирки і гонади сильно видовжені. Статеві залози 

знаходяться попереду нирок.  

Загальне число сучасних видів змій близько 3 400. Вони зу-

стрічаються у всіх частинах світу, але чисельно переважають у 

спекотних регіонах. На півночі Європи змії місцями заходять за 

Полярне коло. На південь поширені до краю Південної Америки. 

Існують ці рептилії в досить різноманітних екологічних умовах: 

у лісах, степах, пустелях, горах. Більшість видів живуть на землі, 

деякі на деревах, під землею і у воді. На континентах видове різ-

номаніття змій більше, ніж ящірок. Однак, на островах вони, на 
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відміну від ящірок, рідкісні. Їх взагалі немає на Вогняній Землі, в 

Новій Зеландії та на ряді островів Полінезіі.   

Розмножуються відкладанням яєць, яйцеживородінням і жи-

вонародженням. Харчуються виключно тваринною їжею, поїда-

ючи тварин різноманітної величини - від комах, дрібних гризунів, 

до  дитинчат оленів. Добувають їжу, підстерігаючи тварин, на 

яких кидаються з блискавичною швидкістю. Додамо до цього, що 

на людину отруйні змії кидаються тільки будучи потурбованими. 

До родини удавові (Boidae) належать найбільші представники 

ряду  (49 видів). Серед удавів є і дуже дрібні (довжиною всього 

до 1 м). Порівняно з іншими зміями голова удавів виразно відме-

жована від шиї. Є рудименти задніх кінцівок, які у вигляді двох 

виростів розташовані з боків клоаки.. Забарвлення частіше стро-

кате. 

Майже всі удави поширені в тропічних областях Східної та За-

хідної півкулі. Лише деякі види зустрічаються субтропіках і на-

віть пустелях і степах Середньої Азії та Кавказу. У тропіках удави 

населяють переважно густі вологі ліси, численні у річок і озер. 

Живуть удави і в заростях чагарників, і в болотах. Удави діяльні 

частіше вночі, особливо у відкритих місцевостях. У густих лісах, 

де і вдень стоять сутінки, вони полюють у світлий час доби. До 

здобичі підповзають повільно і дуже обережно і ловлять її, кида-

ючись з короткої відстані. Душать здобич обвиваючись навколо 

неї кількома витками.  

Звичайний удав (Boa constrictor), довжина його тіла - 6 м, ме-

шкає в Південній Америці. У Середній Азії і на Кавказі мешкає 

найдрібніший представник родини - західний удавчик (Eryx 

jaculus). Довжина його тіла не перевищує 1 м. Живе в піщаних 

пустелях і сухих степах. Веде нічний спосіб життя. Вдень хова-

ється норах гризунів або заривається в пісок, під поверхневим 

шаром якого може вільно пересуватися. Полює на тушканчиків, 

піщанок, дрібних рептилій. 

Також великі змії наявні в родині (Pythonidae), які відрізня-

ються від удавів будовою черепа, статевих органів та, як було за-

значено, від решти змій, наявністю двох легень. Найбільш відо-

мий сітчастий пітон (Python reticulatus), досягає 10 м. Поширений 

на півдні Азії та на Індо-Малайському архіпелагу.  
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Родина Вужеві (Colubridae) - найбільш чисельна група змій, 

що включає біля 2000 видів. Серед них є як нешкідливі, так і дуже 

отруйні. На відміну від гадюкових отруйні зуби вужевих не ма-

ють каналу і отрута стікає по борозенці на передній поверхні зу-

бів.  

Звичайного вужа (Natrix natrix) добре відрізнити по темному, 

майже чорному забарвленні тіла і двож жовтих симетрично роз-

ташованих позаду скронь плямах (тільки у небагатьох особин ці 

плями відсутні). Це - найпоширеніший в Україні вид вужів. Ме-

шкає по берегах боліт, річок, ставків. Харчується жабами, ящір-

ками, гризунами, рідше комахами. Розмножується відкладанням 

яєць, які поміщає в гниючу відмерлу рослинність у вогких міс-

цях.  

Водяний вуж (N. tesselata) в Україні зустрічається у степовій 

зоні та Криму. У межах всього ареалу водяний вуж тісно пов'яза-

ний з водоймами, далеко від яких зустрічається дуже рідко. До-

бре відрізняється від попереднього виду світлим оливково-сірим 

з чернуватими плямами забарвленням.  

Мідянка (Coronella austriaca) - дрібна змія (довжиною до 75 

см) червонувато-бурого кольору з нечітким малюнком з темно-

бурих плям. Зустрічається на всій території Європи та Західної 

Азії. Україна  повністю входить до ареалу виду. На більшій час-

тині території країни трапляється спорадично. Живиться  в  осно-

вному  ящірками,  рідше  зміями,  мишоподібними  гризунами,  

землерийками,  пташенятами  горобиних птахів. Як наслідок ви-

нищення змій людиною, скорочення площ  біотопів,  придатних  

для  перебування виду чисельність цього виду зменшується. Вид, 

занесений до Червоної книги України. Крім того, до родини ву-

жових також належать такі представники фауни України як Ла-

зячі полози (Elaphe): леопардовий, лісовий, чотирисмугий, пала-

сів та візерунковий і один вид роду Стрункі полози (Hierophis) – 

жовточеревий полоз (H. caspius). Ці тварини населяють перева-

жно південні регіони України: Одеську, Миколаївську, Херсон-

ську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, а також АР 

Крим. Жовточеревий полоз може проникати в більш північні ре-

гіони: Кіровоградську та Дніпропетровську області. Леопардо-
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вий полоз на території нашої держави мешкає виключно в Крим-

ських горах. Лісовий полоз, на відміну від своїх родичів, віддає 

перевагу Карпатам та прилеглим територіям. Також його популя-

ції відомі в Миколаївській області. Полоз жовточеревий 

Hierophis caspius (Gmelin, 1789), полоз візерунковий Elaphe dione 

(Pallas, 1773), Полоз палласів Elaphe sauromates (Pallas, 1814), По-

лоз лісовий Zamenis longissimus (Laurenti, 1768), Полоз леопардів 

Zamenis situla (Linnaeus, 1758) – також занесені до Червоної 

книги України.  

До родини аспидових (Elapidae) відноситься понад 300 видів 

поширені переважно в тропічних та субтропічних країнах. Най-

більше видів зустрічається в Австралії, зовсім їх немає в Європі 

та на Мадагаскарі.  

До цієї родини відноситься найбільша отруйна змія – королів-

ська кобра (Ophiophagus hannah). Індійська кобра (Naja naja) має 

ясний малюнок у вигляді двох світлих плям у формі окулярів на 

верхній стороні шиї. Поширені в Південній і Південно-Східній 

Азії.  

Родина морські змії (Hydrophiinae), також відомі під назвою 

змії коралових рифів. Походять від наземних змій але в процесі 

еволюції адаптувались до життя у воді і навіть не можуть руха-

тись на суші. Зустрічаються в теплих прибережних водах від Ін-

дійського до Тихого океану.  

Всі представники родини мають сплющений з боків хвіст в на-

слідок чого схожі на вугрів. Дихають легенями для чого повинні 

регулярно впідійматися до поверхні води. Ніздрі розташовані на 

верхній стороні голови, що полегшує дихання повітрям. Біль-

шість живородні. На сьогодні описано білизько 60 видів.  

До родини Гадюкові (Viperidae) належать змії, поширені у 

всьому світі, крім Австралії та Мадагаскару. Мають добре розви-

нений отруйний апаарт - отруйні зуби всередені мають канали і 

при відкриванні рота зуби опускаються і спрямовуються вперед. 

Налічується більш ніж 290 видів. В Україні зустрічається 3 види 

гадюк: гадюка звичайна (Vipera berus), гадюка Нікольського (V. 

nikolskii) та гадюка степова східна, або гадюка Ренарда (V. 

renardi). Останні два види занесені до Червоної книги України. 
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Звичайна гадюка (V. berus). Це найбільш розповсюджений вид 

гадюк в Євразії. На відміну від більшості інших видів змій, які є 

теплолюбивими видами, звичайна гадюка зустрічається поде-

куди навіть за Полярним колом (узбережжя Баренцевого моря). В 

Україні звичайну гадюку можна зустріти в лісовій, лісостеповій 

зонах та в Карпатах. Тіло забарвлене по-різному: частіше буває 

сірими з чорною смужкою на спині або абсолютно чорними. 

Удень їх нерідко можна побачити на купах хмизу, на пнях, на пі-

вденних схилах ярів. Полюють вночі. Ловлять мишей, полівок, 

рідше птахів, ящірок, жаб, комах. Розмножуються яйцеживоро-

дінням. На зиму гадюки збираються в підземні сховища, де скуп-

чуються в великій кількостях. Укус гадюки звичайної небезпеч-

ний для хворих людей і дітей. Іноді він може бути смертельним.  

Гадюка Нікольського (V. nikolskii) мешкає від східної Румунії 

та Молдови до Волги. В Україні поширена в лісостеповій зоні. 

Мешкає у широколистяних, подекуди мішаних лісах, переважно 

на вододілах та по високих берегах річок, інколи – в заплавних 

лісах. Деякі герпетологи вважають гадюку Нікольського підви-

дом звичайної гадюки. Гадюка Нікольського невелика у розмі-

рах, довжина тіла до 85 см. Тіло стрункіше, ніж у звичайної га-

дюки. Голова велика, широка, ледь випукла, добре відмежована 

від шиї. Райдужка очей чорна. Забарвлення тулуба дорослих осо-

бин завжди чорне, а  у молодих до трьох років можуть залиша-

тися з ледь помітний ромбічний малюнок на спині (меланісти 

звичайної гадюки народжуються повністю чорними і в подаль-

шому своє забарвлення не зміняють). Від звичайної гадюки від-

різняється наявністю частково білих верхньогубних щитків. На 

останніх підхвостових щитках є жовті або рожеві плями. Молоді 

особини мають сіро-коричневе забарвлення з коричневим малю-

нком на спині, на 3-му році життя темніють та набувають забар-

влення, характерного для дорослих особин. Яйцеживородний 

вид. 

Гадюка степова (V. renardi) – поширений від  України  на  за-

ході до  Алтаю   на  сході, до Азербайджану та  Китаю на Півдні 

у межах степової,  напівпустельної  і  значної  частини  лісосте-

пової  зон.  В  Україні  населяє  південну частину лісостепу  та  

степ,  а  також Гірський Крим. 
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Довжина тіла до 60 см. Зверху гадюка забарвлена в буро-сірі 

тони, зі світлішою серединою спини і з чорною або темно-корич-

невою зигзагоподібної смугою по хребту, іноді розбитою на ок-

ремі плями. З боків тулуба — ряд темних нерізких плям. На вер-

хній стороні голови розташований темний малюнок. Черево сіре, 

зі світлими крапками.  

До гадюкових близькі американські Гримучі змії (Crotalidae). 

Свою назву вони отримали в зв'язку з наявністю особливої гре-

мучки: рухомо з'єднаних рогових секторів - щитків, розташова-

них на одному рівні на хвості. Збуджена змія робить хвостом ко-

ливальні рухи, в наслідок чого виникає звук, як у брязкальця. От-

руйні змії,укус вкрай небезпечний. 

 

Підклас Архозаври (Archosauria)  

Ряд Крокодили (Crocodylia) - серед сучасних рептилій є най-

більш високозорганізованою групою, пристосованою до напівво-

дного способу життя.  

Витягнуті тулуб і голова сплюснуті зверху вниз. Хвіст стисну-

тий з боків і служить основним знаряддям при плаванні. Ніздрі 

відкриваються на горбках, а очі підняті над над поверхнею го-

лови, це дозволяє тварині дихати і спостерігати за довкіллям, на-

віть якщо тіло занурене у воду. Передні лапи з п'ятьма вільними 

пальцями, задні лапи несуть по чотири пальці, які з'єднані пере-

тинкою. Тіло вкрите роговими щитками, під якими (частіше на 

спині) розвиваються кісткові пластинки. На відміну від більшості 

рептилій крокодили мають шкірні залози (правда, вельми нечис-

ленні), розташовані на хребті, під нижньою щелепою і в області 

клоаки. Значення залоз поки що не цілком зрозуміле.  

У зв'язку з розростанням піднебінних відростків міжщелепо-

вих і верхньощелепових кісток, а також піднебінних кісток роз-

вивається вторинне  кісткове піднебіння, яке розмежує порож-

нину рота на верхній відділ - носоглотковий хід і нижній відділ - 

власне ротову порожнину. З такою перегородкою внутрішні 

отвори ніздрів відкриваються не безпосередньо в ротову порож-

нину, а в носоглотковий хід, який, в свою чергу, пов’язаний з го-

рлом, тому їжа, що знаходиться у роті, не заважає диханню. 
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Відділи хребта добре виражені. Плечовий пояс не має клю-

чиць і складається лише з лопаток і коракоїдів.  

У зв'язку з водним способом життя є своєрідні особливості в 

органах травлення і дихання. Так, від заднього краю піднебіння 

звисає м'язиста складка, відома під назвою піднебінної завіси, яка 

своїм нижнім краєм може примикати до зворотньої частини 

язика. При такому положенні піднебінної завіси ротова порож-

нина виявляється ізольованою від глотки і крокодили можуть ди-

хати, коли рот в воді розкритий для прийняття здобичі і назовні 

виставлений тільки кінець морди з ніздрями. з зовнішнього краю 

ніздрів розташовані клапани, при зануренні у воду всієї голови 

вони можуть замикатись.  

 Легені великі і мають складнокомірчасту  будова, що пов'я-

зано З перебуванням крокодилів під водою іноді протягом дов-

гого часу.  

В кровоносній системі характерний поділ шлуночка на дві ізо-

льовані половини. Отже, серце Крокодилів чотирикамерне. Од-

нак шлуночки між собою зв’язані і поряд з правою дугою аорти, 

що виходить з лівого (артеріального) шлуночка, наявна і ліва дуга 

аорти, що виходить з правого (венозного) шлуночка. Ці особли-

вості призводять до змішання крові в спинний аорті.  

Крокодили живуть у воді, частіше в повільно поточних річках, 

озерах, багатоводних болотах. Рідше вони зустрічаються в лагу-

нах моря. На сушу виходять рідко: для розмноження, відпочинку 

або при переселенні з водойми, яка пересихає в іншу, більш пов-

новодну. Бувають випадки, коли крокодили, не знайшовши в пе-

ріод засухи придатної водойми, впадають в сплячку, зариваючись 

в мул.  

Розмножуються відкладанням яєць. Яйця (кілька десятків) 

завбільшки як гусячі, вкриті міцною вапняною шкаралу-

пою.   Крокодили закопують їх на березі. У деяких видів самка 

залишається біля гнізда і охороняє його від ворогів. Період інку-

бації 1,5 - 2 місяці. Розвиток ембріона відбувається при високій 

температурі навколишнього середовища.  

Харчуються крокодили різноманітними тваринами - від молю-

сків і раків до птахів і порівняно великих ссавців. Відомі випадки 
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нападу на людей. Здобич частіше ловлять у воді, повільно підк-

радаючись до неї. Паща при цьому у крокодилів розкрита, тіло 

занурене у воду. Ловлять птахів і звірів, що перебувають на бе-

резі. При полюванні орієнтуються головним чином за допомогою 

слуху і зору. Нюх і дотик розвинені слабо. У воді крокодили дуже 

моторні, плавають з великою спритністю і швидкістю. На суші 

вони незграбні і повільні.  

Крокодили є об’єктом промислу, місцями чисельність їх помі-

тно скоротилася. Люди використовують шкіру і м'ясо цих тварин. 

У багатьох місцях їх промисел заборонений, створюються спеці-

альні ферми для штучного розведення крокодилів. Майже всі 

види справжніх крокодилів включені в Червону книгу МСОП. 

В даний час ця нечисленна група налічує 25 видів, що відно-

сяться до трьох родин, поширеним в тропічних і субтропічних 

областях обох півкуль.  

Родина Гавіали (Gavialidae) включає один вид - гавіал 

(Gavialis gangeticus). Це найбільш спеціалізований з крокодилів. 

Його характерною особливістю є дуже вузька і довга морда. Її до-

вжина перевищує ширину в 3-5,5 рази. На кінці морди у дорос-

лого самця росте своєрідний придаток з м'яких тканин, що нага-

дує індійський глиняний горщик, який називається «ghara», 

звідси індійська назва виду — «gharial». Він є резонатором, за-

вдяки якому гавіал на видиху видає гучне гудіння «бззз». 

Довгі щелепи з'явилися у гавіала в результаті пристосування 

до живлення рибою. Зуби у нього довгі, тонкі і гострі; розташо-

вані дещо криво — вершинами вперед і убік. Довжина тіла до 6 

м. Мешкає на півдні Індії. 

Найчисленніша родина Крокодил (Crocodylidae) - 14 видів. 

Вони мають помірно витягнуту морду. Поширені в Африці, Пів-

денній Азії, Північної Австралії та тропках Америки. Типовий 

вид - нільський крокодил (Crocodylus niloticus), що має довжину 

тіла до 8, а за деякими даними, і до 10 м.  

Родина Алігатори (Alligatoridae) включає 8 видів, які, окрім 

китайського алігатора (Alligator sinensis), мешкають у Новому 

Світі. На відміну від крокодилів у алігаторів рило тупе і коротке, 
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злегка сплющене (у крокодилів гостре V-подібної форми), при зі-

мкнутих щелепах зуби не помітні, тіло, загалом, меншої дов-

жини.  

Роль в біоценозах. 
 У порівнянні із земноводними умови життя сучасних 

плазунів більш різноманітні. Оскільки плазуни є першими справ-

жніми наземними хребетними, тому їх найважливіші пристосува-

льні особливості пов’язані із здатністю переносити сухість назе-

мної середовища. У дорослих тварин це пов'язано зі зміною стру-

ктури шкіри, зокрема із зроговінням епідермісу.  

Екологічна різноманітність плазунів досить велика. Се-

ред них є види наземні, підземні, напівводні, водні. Сучасні пла-

зуни відсутні тільки в повітрі (хоча викопні представники класу 

вміли літати). Найбільше число видів веде наземний спосіб 

життя, використовуючи все розмаїття наземних умов. Вони зу-

стрічаються в піщаних, глинистих і кам'янистих пустелях, в заро-

стях густої трави, в лісі, на болотах і т.д. Разом з тим більшість 

тяжіє до відкритих ділянок, де багато сонця і рослинність, яка не 

заважає пересуванню. 

Велика і різноманітна за складом група плазунів присто-

сувалась до пересування в густій траві, серед кущів і рослинних 

залишків. З цим пов'язано виникнення «змієподібної» форми 

тіла, часткової або повної редукції кінцівок. Найбільш абсолютно 

ця риса організації розвинена у змій, більшість видів яких повні-

стю втратили не тільки вільні кінцівки, але і їх пояси.  

Дуже багато плазунів, хоча б частину часу, проводять під 

землею, в яку закопуються самі, залазять в тріщини в грунті, в 

нори інших тварин. Частина видів має спеціальні пристосування 

для риття. Не багатьом гадам властива здатність до плануючого 

польоту, яка здатність виникла у зв'язку з деревним способом 

життя (лопатохвостий гекон (Ptychozoon), літаючий дракон 

(Draco draco). 

Значне число плазунів, в тій чи іншій мірі, веде водний 

спосіб життя (крокодили, черепахи). У цих тварин розвинулись 

пристосування до життя у воді: клапани, що закривають ніздрі; у 

справжніх водних черепах в тій чи іншій мірі редукується кістко-
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вий і роговий панцир; легені мають складну будову і забезпечу-

ють кращий газообмін при великих інтервалах між вдихами; у че-

репах і водних змій в глотці з'являються роздуті ділянки, багаті 

кровоносними судинами і є свого роду внутрішніми «зябрами». 

Плазуни заселяють всі кліматичні зони земної кулі, за ви-

нятком арктичної і антарктичної. Однак у зв'язку із недосконалим 

механізмом регуляції власної температури тіла вони успішно іс-

нують тільки при відносно високій температурі середовища. 

Тому їх можна зустріти переважно в умовах теплого вологого 

клімату, і в умовах сухих жарких пустель. Так, наприклад, змії 

вже при 10 ° С стають малоактивними, при 6-8 ° С вони переста-

ють рухатися, а при температурі 2-3 ° С впадають в заціпеніння. 

Охолодження тіла до -4 - -6 ° С викликає загибель. В результаті 

рептилії найбільш численні в тропічному поясі, а в напрямку до 

полюсів кількість видів зменшується. Разом з тим надмірно ви-

сока температура навколишнього середовища для плазунів також 

згубна. Тому досить часто вони мають поведінкові адаптації, які 

захищають їх від перегріву (ховаються в день у норах чи заповза-

ють на кущі, ховаються і тінь тощо). 

В сучасних екосистемах плазуни відіграють доволі скро-

мну роль. В трофічних ланцюгах вони, найчастіше, відіграють 

роль хижаків, при цьому живляться дуже різними тваринами - від 

дрібних наземних і водних безхребетних до великих ссавців. Так, 

ящірки ловлять наземних комах, червів і молюсків. Крім цього, 

деякі з них (агами, ігуани) охоче поїдають і рослинну їжу. Мор-

ські черепахи і морські змії зазвичай харчуються рибами. Вужі 

відловлюють багато амфібій. Деякі морські змії, наприклад пела-

міда, годуються майже виключно головоногими молюсками. Ве-

ликі ящірки, наприклад варани, і багато наземні змії добувають 

дрібних звірків, птахів і плазунів. Крокодили і великі змії їдять 

не тільки дрібних тварин, а й великих звірів, наприклад молодих 

оленів. Відомі випадки нападу їх на людей. Справжніми росли-

ноїдних плазунами є наземні черепахи (наприклад, середньоазі-

атська черепаха). 

Додаткове значення плазунів в екосистемах має їх рийна 

діяльність. Остання більш помітна у пустельних видів, але особ-

ливо ефектна у миссисипских алігаторів. Ці крокодили не тільки 
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викопують, а й підтримують ставки на заселених ними болотах: 

вони розпушують і розкидають задніми лапами і хвостом грунт, 

створюючи водойму, де вода зберігається і в період посухи. Алі-

гатори підтримують ці ставки, постійно викидаючи на береги 

бруд і водну рослинність. Поступово навколо такої водойми ви-

никає невисокий вал, де виростають верби, які зміцнюють берег 

корінням; в таких «штучних» водоймах виникають специфічні 

спільноти і на них годуються водоплавні птахи. По берегах ста-

вка алігатори риють свої нори.  

Значення земноводних для людини 
Дрібні ящірки та змії, поїдаючи шкідливих комах та ін-

ших шкідників, приносять деяку користь, хоча їх потреба в їжі 

невелика: всього близько 1 г на день для не великої ящірки. Самі 

вони місцями служать кормом для деяких мисливсько-промисло-

вих тварин. Не отруйних змій, які живляться гризунами місцями 

(Америка, Південна Азія, Африка) тримають в будинках замість 

кішок. Сухопутні черепахи в деяких районах Середньої Азії при-

носять деякий збиток баштанам, посадкам фісташків та іншим ку-

льтурам; риючі нори, плазуни пошкоджують земляні споруди. У 

риборозплідних ставках місцями деякий збиток приносять водяні 

вужі, що поїдають молодь риб. Сухопутні черепахи, деякі ящірки 

та змії, годуючи личинок і дорослих кліщів, можуть брати участь 

у зберіганні і передачі збудників хвороб людини і домашніх тва-

рин. 

У жарких країнах місцями серйозну небезпеку для лю-

дини становлять отруйні змії. Серед них особливо небезпечні 

гримучі змії, кобри, ефи, гюрзи і морські змії. Раніше від їх укусів 

вмирало до 20-30% постраждалих. зараз, завдяки застосуванню 

лікувальних сироваток, смертність зменшилася до 1-2%. На тери-

торії Україні мешкає три умовно отруйні змії (гадюка степова, га-

дюка Нікольского та звичайна гадюка). Зазвичай укуси цих тва-

рин не призводять до смертельних випадків, як виключення інди-

відуальна реакція організму на отруту та укуси гадюк відразу пі-

сля зимівлі, коли отрута є більш концентрованою. В будь якому 

випадку, слід пам’ятати, що наші змії самі не нападають, а нама-

гаються вкусити людину тільки в тому випадку, якщо їх потриво-

жити або переслідувати.  
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Отрута змій є цінним ресурсом для виготовлення цінних 

лікарських препаратів (Лахезіс, віпратокс та ін), що застосову-

ються при лікуванні ревматизму, спазмів судин серця, бронхіаль-

ної астми і деяких інших захворюваннях. Для отримання отрути 

організований вилов отруйних змій (який у ряді районів призвів 

до різкого скорочення їх чисельності) і створюються спеціальні 

зміїні розплідники. Такі розплідники є в тропічній Азії, на півдні 

Африки, в Південній Америці. Ряд розплідників організований в 

Середній Азії. 

М'ясо великих ящірок, змій і особливо черепах в багатьох 

районах використовують в їжу. Гігантські сухопутні черепахи 

були майже без остачі винищені вже в XVIII-XIX ст. Під впливом 

непомірного полювання різко скоротилася і чисельність морсь-

ких черепах. Роговий панцир черепах бис (Eretmochelys 

imbricata) раніше широко використовували для виготовлення рі-

зноманітних шкатулок, гребенів і т. п.; чисельність її теж різко 

знизилася. Шкіру великих ящірок, змій і особливо крокодилів 

здавна використовували для різноманітних виробів. Непомірний 

промисел призвів до різкого скорочення чисельності крокодилів, 

що спонукало ряд країн ввести заборону промислу та організу-

вати охорону цих тварин. Зараз створені господарства з розве-

дення крокодилів (Куба, США та ін.) 

Охорона плазунів. 

 У природних біоценозах рептилії ніде не досягають ви-

сокої чисельності. Людина часто невиправдано переслідує і ви-

добуває плазунів  

На сьогодні тільки на двох з 13 Галапагоських островів 

(раніше черепахи мешкали на 11 островах) чисельність слонових 

черепах досить висока, на інших потрібні спеціальні заходи для 

їх збереження. На жаль, не скрізь заборонні заходи призводять до 

ефективної охорони і відновлення їх чисельності. Всі види і під-

види слонової черепахи внесені до Червоної книги МСОП. На Га-

лапагоських островах створено Національний парк, а в 1964 р. ві-

дкрита Біологічна станція ім. Ч.Дарвіна. 

У Червону книгу МСОП занесена найцінніша в гастроно-

мічному відношенні зелена, або супова, черепаха (Chelonia 

mydas), яка могла бути найважливішим джерелом їжі на берегах 
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тропічних морів, якби її не знищували так швидко. Популяція її і 

зараз значна, але місць, де вона розмножується, залишилося дуже 

мало. Не вимерла вона тільки завдяки резервату Тортугеро в Ко-

ста-Ріці, звідки в останні десятиліття щороку вивозиться 20 тис. 

вилупилися черепашок в різні.. частині Карибського басейну. 

Промисел крокодилів тепер скрізь обмежений, у багатьох 

місцях заборонений, створені спеціальні розплідники і ферми з їх 

розведення. Зі справжніх крокодилів до Червоної книги МСОП 

занесено 15 видів, у тому числі кубинський крокодил (Crocodylus 

rhombifer). Промисел його заборонений. У болотах півострова 

Сапата створений крокодиловий розплідник. 

У Червоній книзі МСОП перебувають кілька видів гала-

пагосских наземних ігуан (Conolopus), гігантський комодосскій 

варан (Varanus komodoensis). 

На території України відмічено один вид черепах, 10 ви-

дів ящірок, 11 видів змій. З них Червону книгу (2009 р.) занесено 

11 видів: Гекон середземноморський Mediodactylus kotshyi 

danilewskii (Strauch, 1887) – Крим, Жовтопуз безногий Pseudopus 

apodus (Pallas, 1775) – Крим, Ящірка зелена Lacerta viridis 

(Laurenti, 1768), Мідянка звичайна Coronella austriaca Laurenti, 

1768, Полоз жовточеревий Hierophis caspius (Gmelin, 1789), По-

лоз візерунковий Elaphe dione (Pallas, 1773), Полоз сарматський 

Elaphe sauromates (Pallas, 1814), Полоз лісовий Zamenis 

longissimus (Laurenti, 1768), Полоз леопардів Zamenis situla 

(Linnaeus, 1758) – Крим, Гадюка Нікольського Vipera nikolskii 

Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986, Гадюка степова Vipera 

renardi (Christoph, 1861). 

 

Клас Птахи (АVЕS) 
Класифікація птахів в наші дні активно розвивається, завдяки 

постійному відкриттю нових даних в галузі палеорнітології та 

молекулярної систематики. Це зумовило існування декількох ва-

ріантів класифікації, які різняться між собою. За відсутності єд-

ності поглядів, в даному підручнику прийнято класичну систему 

А. Уетмора (A.Wetmore, 1960), хоча, очікується, в найближче де-

сятиріччя буде сформовано інший підхід до систематики птахів, 

де філогенитичні відносини будуть висвітлені більш точно.  
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Підклас Віялохвості, або Справжні птахи (Neornithes, або 

Ornithurae) 

Надряд Пінгвіни (Impennes) 

Надряд Пінгвіни - нечисленна (близько 16 видів) і дуже спеці-

алізована група морських птахів, добре відокремлена від інших 

підрозділів класу.  

Надряд включає один ряд Пінгвіноподібні (Sphenisciformes) з 

єдиною родиною пінгвінів (Spheniscidae). 

Ці птахи літати не можуть, оскільки їх передні кінцівки пере-

творені на ласти, для веслування у воді. По суші ходять повільно, 

тримаючи тіло вертикально. Дорослі при русі по льоду лягають 

на черево і ковзають, відштовхуючись всіма чотирма кінцівками. 

У зв'язку з важливим значенням передніх кінцівок при плаванні 

(фактично це політ під водою) кіль грудини добре розвинений, а 

грудна мускулатура складає близько 1/4 маси тіла птаха. 

Пінгвіни - моногами; пари у більшості видів, для яких цей ас-

пект достатньо вивчений, зберігаються все життя. При гнізду-

ванні птахи майже всіх видів утворюють великі колонії, в тисячі, 

а іноді і сотні тисяч пар. Гніздяться на пласких, зазвичай кам'яни-

стих, берегах, рідше (наприклад, імператорський пінгвін) на 

льоду, деякі види помірних широт – навіть у лісах або пустелях. 

Влаштовують примітивні гнізда на поверхні мілин, обкладаючи 

їх дрібними камінчиками, в заглибленнях скель, в норах або зо-

всім не роблячи гнізд. Насиджують поперемінно самець і самка, 

рідше - тільки самець. Вільний від насиджування птах йде на 1 - 

3 тижні в море, де годується. Після такої тривалої відсутності 

партнери міняються ролями: один, що раніше живився, присту-

пає до насиджування, інший йде в море на пошуки корму. 

Багато видів на череві мають шкірясту складку, що утворює 

свого роду сумку, якою птах прикриває яйця (частіше одне) при 

насиджуванні. Часто яйце лежить не в гнізді, а на перетинках лап 

птаха. 

Поширені пінгвіни в Південній півкулі, в основному на узбе-

режжі Антарктиди і прилеглих островів. Один вид гніздиться по-



 

225 

 

близу екватора, на Галапагоських островах. Поза гніздовим пері-

одом проводять час у відкритому морі, зазвичай значно північ-

ніше районів розмноження. 

Імператорський пінгвін (Aptenodytes forsteri) - найбільший 

вид: його зріст 110-120 см, маса тіла перед гніздуванням до 45 - 

50 кг. Гніздиться на льоді біля узбережжя Антарктичного мате-

рика і, на відміну від інших видів, в зимовий час. Гнізд не влаш-

товує і яйце тримає на поверхні лап, прикривши його шкірястою 

складкою сумки. 

До описаного виду близький королівський пінгвін (А. 

patagonicus). Він менших розмірів (довжина тулуба 91 -96 см) і 

гніздиться північніше, тобто в більш теплих широтах, наприклад 

на островах Південна Георгія, Кергелен.  

Пінгвін Аделі (Pygoscelis аdеliае) - найчисленніший і найпо-

ширеніший вид. Він трапляється не тільки по узбережжю Антар-

ктиди, але й на Південних Шетландських, Південних Оркнейсь-

ких і Південних Сандвічевих островах та ін.  

Своєрідні золотоволосі пінгвіни (6 видів), зокрема (Еudyptes 

chrysolophus) з характерним пучком золотавих пер, розташова-

них над очима у вигляді чубчиків. Довжина його тулуба 65 - 75 

см. Він поширений в південній частині Атлантичного й Індійсь-

кого океанів, в субантарктичних широтах і на островах біля Нової 

Зеландії.  

Біля південних і південно-західних берегів Африки зустріча-

ється очковий, або африканський, пінгвін (Spheniscus demersus). 

Нарешті, є один вид пінгвіна, що мешкає в тропіках, - це галапа-

госький пінгвін (S. mendiculus), найменшй вид роду Spheniscus, 

довжина його тіла ледь досягає 50 см.  

 

Надряд Безкілеві птахи (Struthionimorphae) 

Безкілеві - дуже своєрідна група, яка характеризується, з од-

ного боку, примітивністю організації, з іншого - високою спеціа-

лізацією, пов'язаною з пересуванням бігом або кроками по землі, 

а не польотом. Для пересування їм служать довгі потужні задні 

кінцівки. Число пальців на ногах (крім ківі) скорочено до трьох 

або двох, що спиряє швидкому бігу. Примітивними рисами орга-

нізації є відсутність аптерій, чіткої диференціації пер на групи, 
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відсутність на пір'ї зімкнутих опахал, у зв'язку з чим оперення 

служить в основному для термоізоляції. Пневматичність кісток 

розвинена слабо, куприкова залоза відсутня. У самців є функціо-

нуючий копулятивний орган. 

Сучасне поширення безкілевих птахів обмежене Африкою, 

Південною Америкою, Австралією та Новою Зеландією. У мину-

лому вони траплялися більш широко. Так, на Мадагаскарі в пале-

оген-неогенових і навіть четвертинних відкладах знайдені зали-

шки птахів, що належать до особливого ряду - епіорніси 

(Aepyornithiformes), на Новій Зеландії ще в історичний час жили 

Моа (Dinornithes). Справжні страуси відомі з неогенових відкла-

дів різних місць Азії та Південної Європи, зокрема з України , на 

території Китаю, птахи близькі до африканського страуса існу-

вали в історичні часи. 

Ряд Африканські страуси (Struthioniformes) – найбільші су-

часні птахи, представлені одним видом, - африканський страус 

(Struthio camelus). Дорослі самці досягають у висоту 270 см. Маса 

тіла в середньому 50 кг, найкрупніші самці мають масу до 100 кг. 

На ногах тільки два пальця (єдиний випадок серед сучасних пта-

хів). Крила відносно великі. При поворотах на швидкому бігу 

птах розпускає їх. Поширені в даний час в степопустельних обла-

стях Африки, в минулому ареал був ширший і охоплював відриті 

біотопи Євразії. У палеоген-неогеновому періоді близькі види 

жили в Південній Азії, Північному Китаї, Монголії, Забайкаллі, 

Північному Казахстані, Україні і на Близькому Сході. Мешкають 

в пустелях, степах, саванах. Формують невеликі групи, досить 

широко кочуючи. Бігають дуже швидко. Харчуються головним 

чином рослинами, почасти дрібними тваринами (гризунами, реп-

тиліями, комахами). У гніздовий період з одним самцем, як пра-

вило, живуть 3-4 самки.  

Пташенята виходять вкриті пухом і зрячі, тобто належать до 

виводкових птахів. Статевої зрілості досягають на третьому році. 

У позагніздовий час утворюють стада в декілька десятків пта-

хів. 

Іноді їх розводять на фермах, використовуючи для прикраси 

біле пір'я хвоста і крил, а також м'ясо, цілком придатне для їжі. 

Місцями африканські страуси сильно винищені. 



 

227 

 

Ряд Американські страуси, або Нандуподібні (Rheiformes) 

– менші за розмірами, ніж африканські, трипалі висотою близько 

150 см, масою близько 30 кг. Крила розвинені порівняно добре. 

Два види поширені в степових областях Південної Америки. Най-

більш відомий нанду звичайний (Rhea americana). Живутьста-

дами в кілька десятків голів. Нанду - полігами. У період розмно-

ження розбиваються на дрібні групи, що складаються з одного 

самця і 5 - 7 самок. 

Місцями нанду розводять на напіввільному утриманні. Стате-

вої зрілості досягають в 2-3 роки. 

Ряд Австралійські страуси, або Казуароподібні 

(Casuariiformes) – великі трипалі страуси з сильно редукованими 

і зовні майже непомітними крилами; ноги відносно коротші, ніж 

у інших страусів. Голова оперена слабо. Пера мають додаткові 

стрижні. 

Представники роду ему (Dromaius). Висота птахів досягає 170 

см, маса 37-55 кг. Вид Dr. novaehollandiae населяє внутрішні сте-

пово-пустельні області Австралії. Живуть  невеликими групами, 

по 4-6 особин. Моногами, але турботу про  
нащадків 

виявляє тільки самець, який будує гніздо, висиджує яйця і хо-

дить з виводком. Їжа переважно рослинна. При правильному 

утриманні ему розмножуються в зоопарках, навіть на півдні Єв-

ропи і в Україні. Мороз дорослі птахи переносять порівняно 

легко. Вогкість, навпаки, позначається несприятливо. Ему успі-

шно розмножуються в напіввільних умовах на півдні України, в 

Інституті акліматизації та гібридизації (Асканія-Нова). 

До роду казуарів (Casuarius) відносяться кілька видів великих 

птахів (висота 170 см, маса іноді перевищує 80 кг), поширених на 

Новій Гвінеї і в Австралії. На відміну від степових ему, казуари - 

мешканці густих тропічних лісів. Живлення у казуарів в основ-

ному те ж, що і у ему. 

Ряд Безкрилі, або Ківі (Apterygiformes) – найдрібніші пред-

ставники безкілевих птахів завбільшки з велику свійську курку, 

масою 2 - 3 кг, висотою 55 см. Тіло кремезне, з короткою на від-

міну від страусів шиєю, ноги відносно короткі, чотирипалі. Дзьоб 
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дуже довгий, злегка зігнутий вниз. Очі невеликі. Ніздрі відкрива-

ються на кінці дзьоба. Є куприкова залоза. Поширені на островах 

Нової Зеландії. Спосіб життя на відміну від інших безкілевих ні-

чний. Мешкають в лісах і заростях чагарників, на узбережжях. 

Харчуються головним чином червами, комахами, дрібними рако-

подібними (мокрицями, бокоплавами) частково рослинністю. Їжу 

відшукують, керуючись в основному нюхом, який у них розвине-

ний сильніше, ніж у інших птахів. 

Ківі сильно винищені собаками та завезеними до Нової Зелан-

дії хижими звірами. В даний час знаходяться під охороною. З 

трьох видів один, малий ківі (Apteryx oweni), включений до Чер-

воної книги МСОП. 

Ряд Тинамуподібні, або Прихованохвості (Tinamiformes) – 

хоча ці птахи здатні літати, за рядом анатомічних особливостей 

скелета, зокрема черепа, а також за ознакою забарвленості та за 

структурою шкаралупи яєць цей ряд зближують зі страусами. У 

ньому близько 47 видів середньої величини (маса тіла від 200 г 

до 1,5 кг), які ведуть переважно нічний спосіб життя. Тіло щільне, 

компактне. Дзьоб довгий, злегка зігнутий донизу. Широко розпо-

всюджені в лісах, чагарниках, у степових рівнинних і гірських 

районах Центральної і Південної Америки, від Мексики до Пата-

гонії. Частина видів моногамні, в популяціях яких приблизно од-

накове співвідношення статей. Для деяких видів характерна по-

ліандрія, і число самців в їх популяціях перевищує число самок. 

В цілому всеїдні, поїдаючи плоди та насіння, комах, червів. У де-

яких країнах Південної Америки тинаму досі є мисливською ди-

чиною. 

 

Надряд Кілегруді, або Типові птахи (Neognatae) 

Кілегруді - у більшості випадків літаючі птахи, грудина яких 

має розвинений кіль, а контурні пера - зімкнуті опахала. Є аптерії. 

Кістки пневматичні. Тільки деякі нелітаючі види повторно втра-

тили кіль, аптерії і пневматичність кісток. Цівка завжди склада-

ється з повністю зрощених плеснових кісток. Плечовий пояс но-

рмальної для птахів будови. 
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До цього надряду належить переважна більшість видів сучас-

них птахів. В даний час ще немає єдиної думки про систематику 

кілегрудих, і в різних посібниках вказується різне число рядів.  

Ряд Гагароподібні (Gaviiformes) – представлений однією ро-

диною і шістьма видами, об'єднує типово водних птахів, які до-

бре плавають і пірнають, але погано літають і ходять. Ноги від-

сунуті далеко назад, внаслідок чого положення їх тіла на суші 

може бути майже вертикальним. Плесно стиснута з боків. Шия 

довга, дзьоб довгий, стиснутий з боків, прямий, гострий. Крила 

короткі, гострі, політ швидкий, але важкий. Заселяють тільки пів-

нічну частину Голарктики. При міграції частина птахів переліта-

ють за один міграційний кидок від Білого до Чорного моря, однак 

більшість особин роблять зупинку на великих водоймах басейнів 

Волги і Дніпра. Навесні гагари повертаються з місць зимівлі ін-

шим шляхом: з Чорного моря на Балтику, а тільки потім -на пів-

нічний схід у євразійську тундру. У гагар на відміну від пірникоз 

є рудиментарні рульові пера. Три передніх пальця з'єднані зага-

льною плавальною перетинкою. Нормально пересуватися по зе-

млі не можуть. Живляться майже виключно рибою, за якою май-

стерно пірнають (до глибини 40 м); під водою можуть пробути 

кілька хвилин. Статевий диморфізм не виражений. У Палеарк-

тиці звичайна чорновола гагара (Gavia arctica) величиною трохи 

менша від гуски,  гніздиться на великих озерах. 

Дуже примітивне гніздо влаштовують на низькому березі біля 

самої води. При небезпеці птах, що сидить у гнізді, зісковзує у 

воду. Злітати і сідати можуть тільки на поверхню води.  

Ряд пірникозоподібні (Podicipediformes) – включає одну ро-

дину з 20 видами поширеними на всіх континентах. Системати-

чно вважаються близькими до гагар, хоча будова задніх кінцівок 

та структура оперення у цих груп дуже відрізняються. Зокрема, у 

пірникоз немає рульових пер. Зовні добре відрізняються від гагар 

меншими розмірами і тим, що кожен палець обрамлений самос-

тійною широкою шкірястою облямівкою. Широко розповсю-

джена пірникоза велика, або чомга (Podiceps cristatus), майже ко-

смоплітною є пірникоза мала (Podiceps ruficollis). 

Пірникози харчуються головним чином водними комахами і 

їх личинками, рідше рачками, молюсками і дрібною рибою. За 
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кормом пірнають на глибину до 10 м. Гніздо пірникози являє со-

бою пліт з різного рослинного матеріалу і мулу з неглибоким ло-

тком. При небезпеці батьки беруть пташенят на спину, а при пір-

нанні ховають їх під криючі пера крила. Пірникози майже все 

життя проводять на воді. На відпочинок вони виходять на плавучі 

острівці або заломи очерету. Літають неохоче, але швидко, при 

зльоті з води довго розбігаються. До недавнього часу вважалися 

дичиною, хоча м'ясо пірникоз жорстке і несмачне. 

Ряд Буревісникоподібні, або Трубконосі (Procellariiformes) 
– океанічні птахи (4 родини і більше 100 видів), зовні схожі на 

мартинів, але добре відрізняються від них (як і від всіх інших пта-

хів) тим, що ніздрі у них відкриваються з боків дзьоба на кінцях 

особливих трубочок. Дзьоб подовжений, з невеликим гачком на 

кінці. Ноги з перетинками, що з'єднують три передніх пальця. Всі 

Буревісникоподібні - прекрасні літуни. Більшу частину часу вони 

проводять в просторах океанів і тільки в період розмноження ску-

пчуються в основному біля узбережжя невеликих островів. Жив-

ляться водними тваринами, яких ловлять, плаваючи або хапаючи 

на льоту з поверхні води. Гніздяться на берегах, в кладці завжди 

тільки одне яйце/Поширені по всіх океанах, але головним чином 

в Південній півкулі. Типовий вид - мандрівний альбатрос 

(Diomedea exulans). На узбережжях Північного льодовитого оке-

ану поширений північний фульмар (Fulmarus gracialis), над анта-

рктичними водами його заміщує південний фульмар (Fulmarus 

glacialodes), у північних частинах Атлантики і Пацифіки трапля-

ються дрібні види качурок (Осеаnоdrоmа), хоча гніздові території 

більшості їх видів знаходяться на островах Південної півкулі. 

Отже, значна частина видів трубконосих мігрують для гнізду-

вання з однієї півкулі Землі до іншої. Типовим прикладом таких 

міграцій є тонкодзьобий або короткохвостий буревісник (Puffinus 

tenuirostris), який у кількості 8 мільйонів особин гніздиться на ос-

трівцях біля Тасманії, а зимує (у червні – липні) в районі Берин-

гового та Чукотського морів. 

До Червоної книги МСОП занесено 13 видів. 

Ряд Пеліканоподібні (Реlесaniformes) – об'єднує 6 родин і 60 

видів. За зовнішнім виглядом і розмірами представники різних 
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родин ряду дуже відрізняються. Спільним для цієї групи є зарос-

тання зовнішніх ніздрів. Прісноводні, або морські птахи з дуже 

короткими ногами, на яких всі чотири пальці з'єднані широкою 

плавальною перетинкою; великий палець при цьому звернений 

не назад, а всередину. Дзьоб довгий, завжди з більш-менш розтя-

жним голим шкірястим горловим мішком між гілками нижньої 

щелепи. Поширені по всьому світу, крім полярних областей Пів-

нічної півкулі і безводних пустель. 

Родина Пеліканові (Pelecanidae) включає дуже великих птахів 

масою 7 – 14 кг з величезним сплощеним дзьобом, між нижніми 

гілками якого знаходиться великий, сильно розтяжний шкірястий 

горловий мішок. Наддзьобок закінчується загнутим вниз гачком. 

Тіло масивне, шия довга, відносно тонка; ноги і хвіст короткі, ши-

рокі. 

Всі пелікани світової фауни подібні один до одного, в Європі 

поширені два види: рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus) і ку-

черявий, або білий, пелікан (Р. crispus). В Африці ,близьким ви-

дом є африканський, в Австралії – австралійський, у Північній 

Америці –американський, поширений майже до полярного кола.  

Пелікани чудово плавають, але пірнати не можуть. Виняток 

складає один з американських видів (Pelecanus occidentalis), 

представники якого подібно олушам можуть пірнати пікіруючи з 

польоту. Живляться рибою, яку ловлять в мілких місцях водойм. 

Іноді при лові риби птахи шикуються однією лінією і, роблячи 

сильний шум, б'ючи по воді потужними крилами, пливуть до бе-

рега, женучи перед собою рибу, яка таким чином зкупчується 

біля берега, де стає здобиччю птахів. Часто в цих спільних полю-

ваннях до пеліканів приєднуються баклани, які пірнають під воду 

і лякають рибу знизу.  

До родини Бакланові (Phalacrocoracidae) належать птахи се-

редніх і невеликих розмірів; статура їх стрункіша, ніж у пеліка-

нів; ноги відсунуті далеко назад. Сидячий птах тримає тіло майже 

вертикально, спираючись на довгий хвіст з жорстких пер. Дзьоб 

циліндричний, з великим гачком на кінці. Горловий мішок слабко 

виражений. Найбільш поширеним є великий баклан 

(Phalacrocorax carbo). Гніздиться колоніями по берегах морів, в 
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пониззях великих річок і на великих озерах. Гнізда баклани вла-

штовують в очереті, на деревах або на скелях, але завжди в най-

ближчому сусідстві з водою.  Як і пелікани, баклани часто полю-

ють за рибою, шикуючись великим півколом, і, з шумом б'ючи по 

воді крилами, пливуть до берега, поступово звужуючи півколо. 

Але на противагу пеліканам баклани полюють за рибою і під во-

дою, добре пірнаючи. 

Дуже цікавими групами цього ряду є кілька океанічних родин. 

Олушеві (Sulidae) полюють на рибу далеко від берегів, пірнаючи 

з висоти та переслідючи здобич під водою. Фрегатові (Fregatidae) 

цікаві не лише схильністю до грабунку інших прибережних пта-

хів, але і великим, яскраво забарвленим міхурем горлового мішка 

у самців. Фрегати не сідають на воду, оскільки їх оперення намо-

кає, що робить їх нездатними злетіти з води. Фаетонові 

(Phaethontidae) менші за фрегатів, у них відсутній горловий мі-

шок, а центральні рульові пера мають вигляд довгих косиць. Ці-

лком прісноводними є Змієшийкові (Anhingidae), які за загальним 

виглядом та поведінкою нагадують бакланів, але на відміну від 

них не є колоніальними, а гніздяться окремими парами по всім 

тропічним широтам.  

Представники ряду Лелекоподібні (Ciconiiformes) (10 родин 

і 119 видів) – різноманітні за величиною, здебільшого великі 

птахи (маса тіла від 100 г до 6 кг) з довгою і гнучкою шиєю і до-

вгими ногами. Плесно, а також зазвичай і нижня частина гомілки 

голі. Ноги чотирипалі; три передніх пальці з'єднані дуже невели-

кою перетинкою. Дзьоб різної форми, частіше витягнутий, доло-

топодібний. Біологічно характеризуються м'ясоїдністю і тим, що 

пташенята вилуплюються голі, безпорадні (нагніздні); вони зна-

ходяться в гнізді тривалий час (до 3 тижнів), до повного розвитку. 

В цей час їх вигодовують батьки. Поширені по всьому світу, крім 

Арктики й Антарктиди. 

До родини Лелекові (Ciconiidae) належать великі представ-

ники ряду з довгим, прямим і загостреним до кінця дзьобом. Го-

лосових зв'язок у більшості видів немає, і ці птахи не мають спра-

вжнього голосу. Деякі застосовують «інструментальні» голоси 

(тріскотять клацаючи дзьобом). 
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Це птахи степів, лісів, гір, луків, рідше боліт. Живуть і гніз-

дяться парами. Влаштовують великі гнізда з гілок, які розташо-

вують на деревах, скелях, а нерідко (білий лелека, а у Південній 

Азії лелека роззява (Anastomus oscitans)) і на будівлях людини. 

Живляться ящірками, зміями, жабами, молюсками, комахами. 

Корм збирають зазвичай з поверхні землі. В Україні і Білорусі 

звичайний білий лелека (Ciconia ciconia), часто гніздиться в се-

лах, а занесений до Червоної книги України чорний лелека (C. 

nigra), який, навпаки, уникає сусідства людини. 

До родини Ібіси (Threskiornithidae) відносяться птахи серед-

ньої величини. Мають тонкий серпоподібно зігнутий донизу 

дзьоб (коровайка - Plegadis falcinellus) або плаский дзьоб з лопа-

топодібним розширенням на кінці (косар - Platalea leucorodia). 

Обидва зазначені види гніздяться на півдні Європи серед великих 

очеретяних заростей. Сюди ж відноситься добре відомий завдяки 

давньоєгипетськими міфам африканський священний ібіс 

(Threskionis aethiopica). При розкопках храмів було знайдено бі-

льше мільйона муміфікованих тушок ібіса. Для Європи колись 

дуже характерним був, нині майже зниклий, лісовий чорний ібіс 

(Geronticus eremita). Його європейська популяція зараз відновлю-

ється за рахунок інтродукції та розведення птахів з Північної Аф-

рики. 

До родини Чаплі (Ardeidae) належать порівняно великі птахи 

з довгим, прямим, загостреним дзьобом. Дзьоб стислий з боків і 

на краях несе дрібні зубчики. Більшість чапель - колоніальні 

птахи. Гнізда влаштовують на великих деревах чи в заростях оче-

рету. Корм (риб, амфібій, ракоподібних, комах) добувають час-

тіше у воді. Серед видів нашої фауни згадаємо звичайну сіру ча-

плю (Ardea cinerea), яка гніздує по всій Україні. 

Дуже цікава велика біла чапля або чепура (Egretta alba): її за-

барвлення незалежно від статі, віку та сезону - чисто-біле. У 

шлюбному вбранні у білої чаплі на спині виростають довгі роз-

сучені пера - егретки, або еспрі, які звисають над хвостом. Гніз-

диться на півдні Європи, на Кавказі, в Північній Африці та 

Центральній Азії. Майже сто років тому біла чапля була майже 

винищена на всьому своєму ареалі, що було пов'язано зі надмір-
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ним попитом на прикраси з егреток, які добувались лише з доро-

слих гніздових птахів на колоніях. Тепер чисельність її віднов-

лена, оскільки мода на прикраси з пір’я відійшла у минуле. 

Дуже цікавим видом нашої фауни є бугай (Botaurus stellaris), 

невелика руда чапля з характерним звучним шлюбним криком, за 

який вона і отримала свою народну назву. 

Кілька видів ібісів включено до Червоної книги МСОП. 

Представники ряду Фламінгоподібні (Phoenicopteriformes) 

– вирізняються надзвичайно довгими ногами, у яких цівка приб-

лизно втричі довша гомілки. Шия дуже довга і у спокійно стоя-

чого птаха схожа на латинську букву S. Дзьоб своєрідний: біля 

основи він високий, а в середній частині різко перегнутий донизу. 

Добуваючи їжу (планктон), фламінго опускає дзьоб у воду і по-

вертає голову так, що верхня половина дзьоба виявляється внизу, 

а піддзьобок - нагорі. Дзьоб при цьому трохи розкривається, і 

птах ритмічно рухає головою, як косар косою. 

Представники ряду (виділяють від п’яти до восьми видів) жи-

вуть переважно в екваторіальному поясі. Широко розповсюдже-

ний один вид - рожевий фламінго (Phoenicopterus roseus) - вели-

кий птах масою 2,5 - 4,5 кг. Загальне забарвлення біло-рожеве; 

махові пера чорні. Яскраве забарвлення швидко тьмяніє і пропа-

дає у тушок з музейних колекцій, а також у птахів, що утриму-

ються в зоологічних парках, що пов'язано з умовами харчування: 

для підтримання рожевого тону оперення у кормі фламінго по-

винні бути дрібні ракоподібні. Найпівнічніше гніздування відмі-

чено на озерах в степах північно-західного Казахстану та на пів-

нічно-східному узбережжі Каспійського моря. Селиться колоні-

ями, влаштовуючи на мілководді гнізда з землі та залишків рос-

линності у вигляді стовпчикоподібних підвищень. Над рівнем 

води такий стовпчик піднімається на 15 - 20 см. Полювання на всі 

види фламінго в усьому світі заборонене. 

Ряд Гусеподібні (Anseriformes) – включає близько 200 видів 

водоплавних птахів великої і середньої величини (маса тіла від 

200 г до 10 кг), з довгою шиєю і короткими ногами. Пальців чо-

тири, з них три пальці, звернені вперед, з'єднані перетинкою. 

Дзьоб зазвичай широкий, стиснутий зверху вниз. Зовні він пок-
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ритий тонкою шкіркою, і тільки на кінці є рогова ділянка - «ніг-

тик». Зсередини краї верхньої половини дзьоба помережані рого-

вими пластинками, а у деяких видів (крохалі) на краях щелеп є 

рогові зубчики подібні до зубів. Куприкова залоза сильно розви-

нена.  

Поширені по всьому світу. Представники цього ряду колись 

складали основу дичинного промислу, зараз вони є основними 

об’єктами спортивного полювання. Так, у США за рік добувають 

близько 3 млн. гусей. Виведено багато свійських порід качок і гу-

сей. В Європі поширена родина Качині (Anatidae), що розпада-

ється на декілька підродин. 

До підродини Лебеді (Cygninae) відносяться найбільші пред-

ставники ряду. Статевого диморфізму в забарвленні немає. В Ук-

раїні поширені три види; з них на зимівлі трапляється лебідь-кли-

кун (Cygnus cygnus), а на гніздуванні звичайний лебідь-шипун (С. 

olor). У першого майже весь дзьоб чорний і тільки основа його 

жовта, шию цей лебідь тримає вертикально. У шипуна дзьоб че-

рвоний, з характерною чорною шишкою біля основи; шию він 

згинає S-подібно. Найрідкіснішим є малий лебідь (С. bewickii), 

який населяє тундри Євразії. 

Лебеді розповсюджені широко, але спорадично. Вони гніз-

дяться на великих, частіше стоячих водоймах, що мають густі за-

рості очерету або іншої рослинності, в якій і влаштовують гнізда. 

Лебеді живуть парами, які часто зберігаються, на все життя. 

Самець не відлучається далеко від гнізда біля гнізда, але в насиджу-

ванні участі не бере. Лебеді живляться у воді на неглибоких міс-

цях. Вони обривають підводні частини рослин, викопують їх ко-

ріння і бульби. При живленні часто перевертаються догори хвос-

том, як качки. На осінню линьку місцями збираються великими 

зграями. Літати линяючі лебеді не можуть. Чисто-білими стають 

після другого року життя. Полювання на лебедів заборонене. Ма-

лий лебідь занесений до Червоної книги. 

Підродина Гуси (Anserinae) включає власне гусей і дрібніших 

казарок, які крім того відрізняються від гусей чорним кольором 

всього дзьоба. Статевого диморфізму немає. Гуси поширені дуже 

широко, але особливо багато їх у тундрі. Найбільш широко роз-
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повсюджена сіра гуска (Anser anser), від якої походять багато по-

рід свійських гусей. На півночі Китаю і в Монголії мешкає гусак-

сухонос (А. cygnoides) - родоначальник так званих китайських 

свійських гусей. В Арктиці численні гуси-гуменники (A. fabalis), 

білолобі гуси (A. albifrons) і казарки (Branta). У тундрах Північної 

Америки дуже поширені біла гуска (Anser caerulescens) та канад-

ська казарка (Branta canadensis). 

Гуси, що гніздують на півночі, - перелітні птахи, що влашто-

вують гнізда в малонаселених місцях, багатих водоймами, боло-

тами і сирими луками. Треба мати на увазі, що гуси в більшій мірі 

сухопутні, ніж водні, птахи. Вони гніздяться і годуються на землі, 

а водойми їм потрібні для пиття, линьки, а іноді і для відпочинку 

в населених місцях. Всі гуси добре плавають, але пірнають по-

гано. 

Гнізда влаштовують як правило на суші поблизу водойм, у су-

хий тундрі, в заплавних луках, у траві, біля озер і лиманів. Линян-

няпротікає своєрідно. Линяючі гуси збираються зграями з сотен, 

а іноді - і тисяч особин. Під час линяння махові пера випадають 

майже одночасно, і птахи втрачають здатність до польоту приб-

лизно на три тижні. Линні гуси збираються у важкодоступних мі-

сцях: на озерах з грузькими берегами, біля узбережжя морів, в 

глухих затоках, на островах. 

Підродина Річкові качки (Anatinae). Для неї характерна наяв-

ність у більшості видів статевого диморфізму. Дзеркальце на 

крилі звичайно з металевим відливом. Задній палець має лише ву-

зьку шкірясту лопать. Дзьоб порівняно вузький і високий. До цієї 

підродини належать качка-крижень (Anas platyrhynchos) - родо-

начальниця багатьох порід свійських качок, сіра качка (A. 

strepera), шилохвіст (A. acuta), дрібні чирянки, наприклад чирок-

тріскунець (A. querquedula), і ряд інших. Більшість видів розпо-

всюджена дуже широко. 

Річкові качки віддають перевагу водоймам, порослим трав'я-

нистою рослинністю. Охоче гніздяться вони і на болотах, якщо 

вони достатньо затишні. Чистих, глибоких озер без заростей вони 

уникають. Качки ці притримуються мілководь, що пов'язано з ха-

рчуванням водними рослинами і донними тваринами, за якими 
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вони не можуть пірнати на велику глибину. Більшість видів пе-

реважно рослиноїдні. Вони живляться бульбами рдестів, насін-

ням, листям, пагонами куширу, латаття, водяної гречки, осоки, 

очерету, ряскою, водоростями та водними безхребетними. 

Гнізда влаштовують, як правило, на землі і лише іноді на де-

ревах, в дуплах або в старих гніздах інших птахів. Зимують голо-

вним чином на південних морях Північної півкулі. Мають велике 

значення для спортивного полювання, хоча деякі види занесені 

до Червоних книг. 

До підродини Ниркові качки (Aythyinae) входять різноманіт-

ної величини качки з широким дзьобом, який має вузький нігтик. 

Шкіряста лопать заднього пальця широка. Дзеркальце біле, рідше 

сіре, але не блискуче. Загальне забарвлення у більшості менш яс-

краве, ніж у річкових качок. До цієї підродини належать різні но-

рці або чернеті: попелюх або чернь червоноголова (Aythya ferina), 

чубата чернь (A. fuligula), гоголь (Bucephala clangula), турпан 

(Melanitta fusca) і кілька видів гаг (Somateria). 

Більшість видів норцевих качок поширені в північних широ-

тах. На відміну від річкових качок вони частіше тримаються на 

глибоких водоймах з бідною рослинністю, часто в морі. Всі вони 

прекрасно пірнають і годуються вдень на глибокій воді, добува-

ючи переважно дуже рухомих тварин. Вважають, що нирки зда-

тні пірнати в море до глибини 14 м. 

Багато видів норцевих гніздяться колоніями, більшість на зе-

млі, але деякі (наприклад, гоголі), як правило, в дуплах. 

Загальна будова тіла гаги типово качиний. Розміри тіла варію-

ють від середньої качки, до дрібного гусака. Всі види - мешканці 

Крайньої Півночі, хоча у Чорноморському біосферному заповід-

нику є осередок гніздування звичайної гаги (Somateria molissima), 

основний її ареал круглополярний в смузі тундри, частіше по уз-

бережжю морів, рідше в лісотундрі. 

Інші види гаг - також мешканці узбережжя арктичних морів. 

На зиму гаги відлітають недалеко від місць гніздування, пряму-

ючи вздовж морського берега в залежності від району на захід, 

чи на схід до незамерзаючих вод. Звичайна гага часто гніздиться 

біля самого узбережжя на кам'янистих берегах. Інші гаги гніз-

дяться і по тундрових болотах.  
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Гаги - довірливі, легко звикають до людини. На цьому грунту-

ється експлуатація гнізд гаг, які охоче селяться біля людини. По-

лювання на гагу заборонене. 

Підродина крохалі (Merginae) характеризується вузьким дзьо-

бом з гачком на кінці. Краї дзьоба всаджені роговими зубчиками. 

Крохалі живляться дрібною рибою. Гніздяться в дуплах та інших 

укриттях. Всі види крохалів і гоголі охоче зимують на ополонках 

нижче скидів теплих вод на Дніпрі (тільки в Києві біля 3000 осо-

бин). 

Деякі тропічні види ряду гусеподібних дуже рідкісні і охоро-

няються на глобальному рівні. 

Ряд Соколоподібні, або Денні хижі птахи (Falconiformes)  - 

включає біля 300 видів птахів середніх і великих розмірів (маса 

тіла від 35 г до 10- 12 кг). Різні за величиною і виглядом птахи з 

гачкоподібно загнутим дзьобом, біля основи якого розташову-

ється гола шкіряста ділянка світлого кольору - восковиця. Кігті в 

тій, чи іншій мірі загнуті. Оперення щільне. Біологічно майже всі 

є хижаками. Поведінка складна; півкулі переднього мозку за ма-

сою в 1,5 - 2 рази більші, ніж всі інші відділи головного мозку. 

Добре розвинене воло, і деякі види здатні з'їдати кількість їжі, яка 

за масою дорівнює половині маси власного тіла. М’язевий шлу-

нок виражений слабо.  

Родина Американські грифи (Cathartidae) - нечисленна група, 

поширена в Південній Америці і в південній половині Північної 

Америки. Американські грифи добре ходять по землі, але їжу ро-

зшукують в польоті. У деяких видів добре розвинений нюх. Ніз-

дрі сполучаються одна з одною, оскільки носової перегородки не-

має. Екологічно близькі до наших грифів: харчуються головним 

чином падлом і дрібними хребетними. У зв'язку з харчуванням 

мертвячиною голова і шия позбавлені оперення. Кілька видів ме-

шкають в горах і степах, менше в лісах. Типовий вид - кондор 

(Vultur gryphus). Найбільший представник хижих птахів: дов-

жина тіла 110 см, розмах крил близько 3 м, маса тіла 9-12 кг. Гні-

здиться на скелях.  

Родина Соколині (Falconidae) об'єднує представників середніх 

і дрібних розмірів. На ріжучих краях наддзьобка є по гострому 

зубцю. Крила довгі, гострі. 
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Великі соколи - сапсан (Falco peregrinus) і кречет (F. gyrfalco) 

харчуються головним чином птахами, яких б'ють у повітрі на 

льоту; літають вони дуже швидко. Гніздяться на деревах або на 

скелях і урвищах. Великих соколів в деяких областях тренують і 

використовують для полювання як ловчих птахів. Незважаючи на 

великі ареали, скрізь рідкісні. Включені в Червоні списки різних 

країн та регіонів. 

Види дрібних соколів - кібчик (F. vespertinus), боривітер (F. 

tinnunculus), підсоколик малий або дербник (F. columbarius), під-

соколик великий або чеглок (F. subbuteo) - мешкають головним 

чином у відкритих місцях. Гнізда влаштовують на обривах, ске-

лях, в купах каменів, на деревах, або навіть на високих будівлях. 

У швидкості польоту, зазвичай, поступаються великим видам со-

колів, хоча, наприклад, великий підсоколик подекуди харчується 

ластівками і серпокрильцями. Здобич ловлять як на льоту, так і 

на землі. Живляться мишоподібними гризунами, комахами, рі-

дше птахами. 

Боривітер і кібчик корисні для сільського та лісового госпо-

дарства.  

Родина Яструбині (Accipitridae) об'єднує багатьох хижих пта-

хів. Наддзьобок у них не має зубця, крила частіше відносно коро-

ткі і тупі. 

Яструби - великий (Accipiter gentilis) і малий (A. nisus) - мають 

короткі й тупі крила, відносно довгий хвіст. Це лісові птахи, при-

стосовані до швидкого і верткого польоту серед дерев, на галяви-

нах. Здобич як правило підстерігають, сидячи в гущині гілок, і 

ловлять її на льоту, а часто і на землі або схоплюють з гілок. Жи-

вляться майже виключно птахами, в тому числі й свійськими, чим 

подекуди можуть приносити деяку шкоду. 

Луні - польовий (Circus cyaneus), степовий (С. macrourus), бо-

лотний (С. aeruginosus) та ін. - довгокрилі птахи з довгими но-

гами. Тримаються повсюдно у відкритих місцях. Полюють на 

дрібних хребетних або великих комах, повільно літаючи над са-

мою землею і схоплюючи здобич з її поверхні, з трави або з ку-

щів. 
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Шуліки (Milvus korschun, M. milvus) добре відрізняються від 

інших хижих птахів вильчато вирізаним хвостом. Тримаються ча-

стіше біля річок, озер. Політ як правило ширяючий. Склад їжі рі-

зноманітний, але загалом птахи ці корисні, тому що основу їх-

нього харчування складають дрібні гризуни, ховрахи, птахи. 

Орли відрізняються від інших видів родини опереною до па-

льців цівкою, широкими і тупими крилами. Політ швидкий, але 

важкий. Найбільш звичайні - орел-беркут (Aquila chrysaetus), по-

ширений повсюдно в лісовій смузі Голарктики, степовий орел (A. 

nipalensis), що живе в південній степовій смузі Євразії та в Аф-

риці, великий (A. clanga) та малий (A. pomarina) підорлики - жи-

телі півдня лісової смуги. Всі орли гніздяться на деревах або ске-

лях, за винятком степового орла, який влаштовує гніздо на землі. 

Здобич видивляються при плавному ширяючому польоті і лов-

лять її кидком або підстерігають, сидячи на землі. Нерідко орли 

поїдають падло. 

Орли, особливо степовий, корисні: вони у великій кількості 

знищують шкідливих для сільського господарства гризунів і ко-

мах. Беркут використовується як ловчий птах при полюванні на 

лисиць і навіть на вовків. 

Подібні великі орли мешкають у степових зонах Африки і Ав-

стралії. У тропічних лісах Південної Азії і Південної Америки по-

ширені декілька видів великих орлів-гарпій, мисливські уподо-

бання яких подібні до великих яструбів. 

Канюки, або мишоїди, близькі до орлів, але дрібніші розміром 

і цівка у них не буває суцільно оперена. У нас частіше трапля-

ється звичайний канюк (Buteo buteo), що гніздиться на деревах.  

Мишоїди знищують велику кількість гризунів і комах, шкід-

ників сільського і лісового господарства. 

Справжні грифи (або грифи Старого світу), як правило, дуже 

великі птахи, добре відмінні від інших видів родини редукцією 

оперення на голові і шиї. Дзьоб відносно низький, кігті тупі. Біо-

логічно добре відособлена група, тому що живляться грифи ви-

ключно падлом (єдине виключення – рослиноїдний пальмовий 

гриф (Gypohierax angolensis)). Типові види групи - сип (Gyps 

fulvus), чорний гриф (Aegypius monachus), бородач (Gypaetus 

barbatus), декілька видів африканських і індійських видів. Жителі 
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переважно гірських регіонів. Гнізда влаштовують на деревах і 

скелях. Маючи прекрасний зір, відшукують їжу, високо ширяючи 

в повітрі. Деякі види (бородач) харчуються великими кістками, 

кидаючи їх з висоти польоту на каміння. Серед хижих птахів ба-

гато рідкісних і зникаючих видів. 

До цього ж ряду належать також родини скопових (один пов-

сюдно поширений вид) та птахів-секретарів (мешкають у степах 

Африки). 

Ряд Куроподібні (Galliformes) – велика, добре відокремлена 

група наземних і частково деревних рослиноїдних птахів, поши-

рених майже повсюдно. Статура у них щільна, крила відносно ко-

роткі, закруглені. Лапи сильні, чотирипалі, з товстими, довгими, 

злегка зігнутими кігтями, пристосованими для розривання гру-

нту. Більшість видів - полігами, і турбота про нащадків лягає 

тільки на самку. Пташенята виводкові. Плодючість порівняно з 

представниками інших рядів велика. Мають велике економічне 

значення, оскільки багато видів є об'єктами полювання, іноді на-

віть промислового. Виведено багато свійських порід декількох 

видів. 

Родина Сміттєві кури (Megapodiidae), об'єднує дуже своєрід-

них за способом розмноження наземних курячих Австралії, Нової 

Гвінеї, островів Малайського архіпелагу, Океанії. Ці птахи відк-

ладають дуже великі яйця в купі гниючого рослинного сміття і 

землі, які самі згрібають. Птахи не висиджують яєць, вони розви-

ваються під впливом тепла, що виникає в результаті нагрівання 

ґрунту сонцем і гниття сміття.  

Родина Фазанові (Phasianidae) - найбільша група ряду, поши-

рена в південних і помірних широтах. Морфологічно фазанові ха-

рактеризуються голою цівкою, на якій у самців сидять шпори. 

Пальці не мають рогових облямівок. До цієї родини відносяться 

північноамериканська індичка (Meleagris gallopavo) - предок 

свійських індичок, африканська цесарка (Numida meleagris), ін-

дійський павич (Pavo cristatus), дикі індійські кури, з яких особ-

ливий інтерес являє собою банківська, або червона чагарникова, 

курка (Gallus gallus) - предок свійських курей, фазани, куріпки та 

перепели. 
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Перепілка (Coturnix coturnix) - найдрібніший, єдиний переліт-

ний птах ряду куроподібних (маса 80 -120 г). Селиться переважно 

на відкритих просторах: в степах, на луках і полях. Перепели з 

північних широт зимують в Індії, Африці, в незначній кількості в 

Південній і Західній Європі і Закавказзі. Японський, або німий, 

перепел (C. japonica), якого раніше вважали підвидом перепілки, 

поширений в Японії, на північному сході Китаю і в Забайкаллі. 

Цей вид близько 400 років тому був одомашнений і зараз є одним 

з найпоширеніших свійських птахів. 

Сіра куріпка (Perdix perdix) - невеликий птах (маса 400-500 г) 

буро-сірого забарвлення, самець і самка забарвлені майже одна-

ково. Розповсюджена дуже широко, від Західної Європи до Бай-

калу. Протягом останнього сторіччя сіра куріпка помітно просу-

нулася на північ слідом за розкорчуванням лісів і оранкою цих 

площ. Заселяє приблизно ті ж угіддя, що і перепел. На відміну від 

деяких мисливсько-промислових птахів сіра куріпка прекрасно 

приживається в антропогенних ландшафтах, в безпосередній 

близькості від людини, але її не вдається розводити як свійського 

птаха. Акліматизована в Австралії та Америці. Птах чисто назе-

мний. Гніздо влаштовує в ямці, яку вистелює сухою травою і пі-

р'ям.  

Кам'яна куріпка (Аlесtoris graeca та ще декілька близьких ви-

дів) дещо більша, ніж сіра (маса 450 - 700 г). Поширена в гірських 

областях Західної Європи, Кавказу, Середньої Азії, на Алтаї. 

Акліматизована в Криму, Великобританії та Північній Америці. 

У верхньому поясі гір від Кавказу до Гімалаїв мешкають декі-

лька видів уларів (рід Tetraogallus), яких неправильно називають 

гірськими індичками. Птахи великі, маса самця сягає 3 кг, самки 

- 2 кг. За забарвленням обидві статі майже не відрізняються. Бі-

льшу частину року живуть зграйками в 15 - 20 птахів. Гніздяться 

в травні-червні на землі.  

Фазани - досить численна група, поширена в основному в Пі-

вденній Азії. По всьому світу акліматизований і мешкає один вид 

- фазан звичайний або мисливський (Phasianus colchicus). Маса 

тіла самців до 2 кг, самок - 1,3 кг. Забарвлення самця дуже яск-

раве, самки - сіре. Фазан в основному наземний птах. Мешкає в 
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густих заростях чагарників, очерету, в густих лісах. На дерева сі-

дає рідко. Гнізда влаштовує на землі. Тут же в основному і году-

ється і тому не може жити в областях з глибоким сніговим пок-

ривом. Живиться насінням, ягодами, комахами. Комахи часто 

служать основною їжею. На великому ареалі утворює багато під-

видів. 

Спеціально розводять і випускають в угіддя мисливських фа-

занів, які є метисами декількох підвидів. 

До підродини фазанових також належать павичі, аргуси, мо-

нали, трагопани і інші, в основному тропічні види. 

В Африці по узліссях і чагарникових заростях мешкає 7 видів 

підродини Цесарки (Numidinae). Зовні вони схожі на невеликих 

курей (маса тіла близько 1 кг), пір'я крапчасті - на темному фоні 

яскраві білі плямки, на голові є ділянки голої, яскраво забарвле-

ної шкіри. Живуть зграйками. Звичайна цесарка (Numida 

meleagris) одомашнена. 

У південних районах Північної та в Центральній Америці жи-

вуть два види індичок - представників особливої підродини Інди-

чкові (Meleagrididae). Це найбільші представники ряду: маса тіла 

самців 10 кг (у одомашнених – до 16 кг), самок - 4 кг. 

У Центральній Америці заміть фазанових поширена окрема 

родина Зубчастодзьобі куріпки (Odontophoridae); у Південній 

Америці фазанових заміщають деревні форми краксів (Cracidae). 

Родина Тетерукових (Tetraonidae) менш численна, ніж попере-

дня. Вона об'єднує види середніх і великих розмірів (маса тіла від 

400 до 6,5 кг), поширені в північних і помірних широтах. У зв'я-

зку з життям в холодних, багатосніжних областях тетерукові зна-

чною мірою деревні птахи. Їх пальці взимку мають облямівки з 

рогових зубчиків, що забезпечують охоплення слизьких гілок. 

Цівка оперена, шпор немає. Ніздрі прикриті густими пір'ям. Для 

багатьох видів характерне складне колективне токування. 

У тундрі, тайзі і сибірському лісостепу мешкає біла куріпка 

(Lagopus lagopus) - птах завбільшки як голуб (маса 500 - 850 г). 

Влітку вона буро-руда, взимку біла. Живе в заростях чагарників, 

по мохових болотах. В Україні цей вид практично зник (винище-

ний). Спосіб життя в основному наземний. Живиться ягодами, 

насінням, комахами, взимку - майже виключно бруньками верби 
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і берези. Для перетирання грубої їжі куріпки заковтують багато 

камінчиків. Гніздяться на землі. Важливий об'єкт полювання, а 

подекуди навіть промислу.У Великобританії поширений граус - 

не біліючий на зиму підвид. В арктичній тундрі і в Шотландії 

живе близький вид - тундрова куріпка (L. mutus). 

Тетерук (Lyrurus tetrix) розміром як домашню курку (маса тіла 

самців до 2 кг, самок - 1 кг). Самець чорного кольору, самка ру-

дувато-бура. Поширений повсюдно в лісовій та лісостеповій зо-

нах. При цьому тетерук уникає глухої тайги і селиться по уз-

ліссях, вирубках, зарослих гарях, а в лісостеповій смузі - в кол-

ках, заплавних лісах і по балках, порослих чагарником. Влітку те-

терук веде наземний спосіб життя, а взимку на землі тільки ночує. 

Гніздо самка влаштовує на землі. Вся турбота про нащадків лягає 

на самку. Восени тетеруки збиваються в зграї, іноді по кілька сот 

штук. 

Влітку живляться зеленими частинами рослин, ягодами і ко-

махами. Восени тетеруки охоче відвідують поля, де вони не 

тільки знаходять їжу, але і збирають камінчики. Після випадання 

снігу їжа тетерука складається головним чином з бруньок, паго-

нів і сережок берези та вільхи, ягід і хвої ялівцю. 

Значення камінчиків, які перетирають їжу в м'язовому шлу-

нку, для тетеруків дуже велике. Число камінчиків в шлунках пта-

хів змінюється за сезонами року. Найбільша кількість буває во-

сени (до 15 г), коли птахи переходять на харчування грубими ко-

рмами, найменше - у кінці зими. Скорочення числа камінців по-

в'язано з тим, що протягом зими камінчики перетираються, част-

ково викидаються з калом, а відновлення їх запасу при наявності 

снігового покриву не відбувається. Тетеруки траплялися на пів-

ночі Київської області до першої світової війни, пізніше були ви-

нищені як і глухарі та орябки. 

Глухарі - найбільші птахи родини. В Євразії широко розпо-

всюджений у тайговій смузі від Німеччини і Новегії до Забай-

калля і середньої течії Лени глухар звичайний (Tetrao urogallus) з 

масою тіла самців від 3 до 6,5 кг (зрідка більше), самок -2 - 2,5 кг. 

У Східному Сибіру живе близький вид – кам’яний глухар (Tetrao 

urogalloides). 
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Гніздяться на землі. Статевозрілими стають, як і інші курячі, 

на другому або третьому році життя. 

У безсніжний період склад кормів глухаря різноманітний: він 

їсть ягоди, насіння, комах. Взимку, після випадання глибокого 

снігу, корм глухаря стає одноманітним: він харчується хвоєю со-

сни, модрини або кедра і частково (де є ця рослина) ялівцю. У 

зв'язку з малою поживністю хвої птах з'їдає цього корму за один 

раз близько 250 г. Подрібненню великої кількості грубих кормів 

допомагають камінці. Мускульний шлунок глухаря, наповнений 

гравієм, не тільки перетирає хвою, але і дробить шкарлупу кед-

рового горіха. Птах заковтує камінчики в безсніжний період і 

особливо багато восени. Середня маса каменів, виявлених у шлу-

нку навесні, була 4 г, а в серпні - 8 г, у вересні - 24 г і в жовтні - 

44 г. 

Орябок (Tetrastes bonasia) - найдрібніший вид тетерукових 

(маса близько 400 г). В Палеарктиці розповсюджений від Європи 

до річки Колими і острова Хоккайдо. У Північній Америці його 

заміщає комірцевий орябок (Bonasa umbellus). Орябки - типово 

лісові осілі птахи. Вони трапляються в змішаних, хвойних і лис-

тяних лісах з густим підліском, в захаращених лісах. Світлих ро-

зріджених насаджень уникають. 

Гніздо влаштовують під кущем або хмизом в ямці, вистеленій 

сухим листям і травою. Самці в будівництві гнізда і вихованні 

пташенят участі не беруть. 

Живляться орябки головним чином рослинними кормами. 

Влітку їдять ягоди, молоді пагони, а також комах. Корм в цей час 

вони збирають на землі. Взимку годуються на деревах, скльову-

ючи бруньки й насіння берези, верби, вільхи, горобини.  

У Північній Америці широко розповсюджені і досить чис-

ленні різні види лучних і степових тетеруків (рід Tympanuchus), 

відомі також під назвою «курчата прерій». Вони, як і дуже своє-

рідно оперені полинові тетеруки (рід Centrocercus) на відміну від 

тетерукових Євразії заселяють не ліси, а відкриті лучні та степові 

ценози.  

Ряд Журавлеподібні (Gruiformes) - великі бігаючі птахи 

(близько 200 видів) з видовженими шиєю, ногами і дзьобом і ко-

ротким хвостом. Для більшості видів характерна подовженість 



 

246 

 

трахеї, яка в кілі грудини утворює кілька петель, що обумовлює 

здатність видавати гучні трубні звуки. 

Мешкають майже повсюдно - по болотах і степах. У родині 

Справжні журавлі (Gruidae) 14 видів. Найбільш розповсюджений 

сірий журавель (Grus grus) - великий птах, що досягає у висоту 

120 см і маси 6 кг, поширений повсюдно, крім тундри і високогі-

р'я. Гніздиться в глухих місцях, на лісових болотах, в заплавах 

річок, рідше в степах. Гніздо влаштовує на землі. Пташенята ви-

водкові. Харчуються корінням, черв'яками, комахами, жабами, 

рептиліями, мишами. В кінці літа іноді літають на хлібні поля. У 

степових районах гніздиться степовий журавель, або красавка 

(Anthropoides virgo) маса цього птаха близько 2,5 кг. На півночі 

Сибіру місцями водиться оригінальний білий журавель, або стерх 

(Grus leucogeranus). Всі журавлі - перелітні птахи. Зимують у Пі-

вденній Азії та Африці. 

Через свою рідкісність більшість видів включені в Червоні 

списки. Вживаються заходи з розведення рідкісних видів у неволі 

в США та Росії. 

У родині Пастушкові (Rallidae) – більше 120 дрібних і серед-

ньої величини лучних, болотних, почасти водних птахів зі злегка 

подовженою шиєю і невисокими ногами. Дзьоб сплощений з бо-

ків, з наскрізними ніздрями. Крила короткі, тупі; літають ці птахи 

погано, бігають добре і дуже майстерно лазять серед густої трав'-

янистої рослинності. Деякі плавають. Гніздяться на землі або на 

полеглій траві. Пташенята виводкові, у їх вихованні беруть уч-

асть обоє батьків. Харчуються зеленню, насінням, безхребет-

ними. Багато видів активні головним чином вночі і в сутінках. 

Розповсюджені широко.  

В лугах серед густої трави живе деркач (Сrех сrех), - дрібний 

(маса до 200 г) птах з характерним скрипучим криком і потайли-

вим способом життя. На трав'янистих болотах зустрічаються 

види болотних курочок: погоничі (Porzana porzanа), водяна ку-

рочка (Gallinula chloropus) та ін. По берегах озер, зарослих рос-

линністю, водиться порівняно велика (маса до 1 кг) лиска (Fulica 

atra). Вона добре плаває і при небезпеці часто спритно пірнає. 

Тільки цей вид є мисливським. 
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Підродина Дрохвові (Otididae) об'єднує великих і середньої 

величини птахів, зовнішнім виглядом дещо схожих на курей. 

Шия помірної довжини, лапи відносно довгі, трипалі. Дзьоб ко-

роткий. Мешканці степів і пустель Східної півкулі. У зв'язку з 

проживанням в сухому кліматі куприкова залоза відсутня. У сам-

ців є шкірястий мішок, що сполучається з глоткою і служить ре-

зонатором. Найбільш звичайна дрохва, або дудак (Otis tarda), - 

дуже великий птах (маса до 16 кг), що населяє степову зону. Гні-

здиться в ковилових і різнотравних степах, рідше серед хлібних 

полів. Навесні живуть парами, але яйця насиджує тільки самка. 

Пташенята виводкові. Поза періодом розмноження збираються в 

зграї зграями. На зиму відлітають на південь. Добування всіх ви-

дів заборонене. 

У цілинних степах живе дрібніший вид – хохітва або стрепет 

(Tetrax tetrax), завбільшки як невелика курка. Біологічно близька 

до дрохви, але на розораних ділянках не трапляється. Зимує в За-

кавказзі, Індії, Африці. У Південній Азії та Африці живуть кілька 

видів великих дрохв та флорикани (Houbaropsis bengalensis). 

До цього ряду близькими є кілька рядів або підрядів не чисе-

льних, в основному тропічних, птахів: кагу, сонячні чаплі, трипе-

рстки, арами, лапчастоноги, каріами, лежні. Філогенетичні 

зв’язки цих груп ще остаточно не з’ясовані. 

Ряд Сивкоподібні (Charadriiformes) - великий, дуже неодно-

рідний ряд, включає різних птахів дрібних і середніх розмірів. 

За сучасною системою об'єднує три підряди: мартинів, чисти-

ків і куликів. Викопні рештки відомі з пізньої крейди. Багато оз-

нак характеризують сивкоподібних як одну генеалогічну лінію в 

еволюції птахів. 

Загальні ознаки такі: подібність у будові щелепного апарату 

(добре розвинений леміш), глибокі виїмки для надорбітальних за-

лоз, редукція першого пальця задньої кінцівки, 11 першорядних 

махових пер з сильно зредукованим першим першорядним пе-

ром. 

Поширені космополітно в прибережних біотопах. Птахи пів-

нічних і помірних широт, здійснюють далекі сезонні міграції, ме-

шканці субтропіків і тропіків, осідлі. 
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Моногами. Формування пар відбувається при складних токо-

вих демонстраціях. Більшість видів гніздяться на землі, гнізд не 

будують, поміщаючи яйця в ямки на піску або серед рослин. Ба-

гато видів утворюють колонії, у позашлюбний період трима-

ються зграями. В укриттях (нішах, норах) гніздяться чистики, ма-

ртини будують гнізда з трав'янистих рослин. 

Пташенята напіввиводкові, вилуплюються зрячими, покри-

тими густим пухом. Залишають гнізда в перші дні, але до підйому 

на крило вигодовуються батьками. При різних класифікаціях у 

ряді налічують від 11 до 18 родин (більше 350 видів). 

Підряд Мартини (Lari) – водоплавні птахи з подовженим ту-

лубом, довгими гострими крилами, сильним прямим або дещо за-

гнутим на кінці дзьобом. Ноги короткі, частіше чотирипалі, три 

передніх пальця з'єднані добре розвиненою перетинкою. Опе-

рення дуже густе, з густим м'яким пухом. Розміри птахів дуже 

різноманітні: найдрібніші величиною трохи більше шпака, найбі-

льші - з дрібного гусака. 

Всі мартинові прекрасно літають і їжу зазвичай розшукують у 

польоті. Плавають добре, але пірнати не можуть. Живляться ча-

сто у воді, але деякі види літають на годівлю в поля і луки за де-

сятки кілометрів від водойм. Поширені по всій земній кулі. Гніз-

дяться на землі. Насиджують обидва партнери з першого яйця 

протягом 3-4 тижнів. Пташенята напівиводкові. 

Родина Поморники (Stercorariidae) - середньої (для ряду) вели-

чини птахи, загалом темно-бурого або чорного забарвлення. 

Дзьоб з добре розвиненим гачком на наддзьобку. Кігті сильні, 

круто загнуті.  

Морські птахи широко розповсюджені по земній кулі. У Гола-

рктиці гніздяться в тундрі і по узбережжях морів Льодовитого 

океану та північної частини Тихого океану. Гніздяться на землі, 

живуть парами. За способом життя хижаки. Часто намагаються 

відбирати спійману рибу у мартинів і крячків (клептопарази-

тизм). Влітку руйнують гнізда качок і гусей, ловлять дрібних го-

робиних птахів і куликів. Декілька близьких видів гніздують на 

антарктичних островах, а на зимівлю відлітають на північ Тихого 

і Атлантичного океанів. 
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Родина Мартини (Laridae) включає великих і середньої вели-

чини представників ряду. 

Кігті загнуті несильно. Дзьоб сильний, але на відміну від по-

морників без гачка на кінці, лише дещо загнутий вниз. Гнізда ро-

зташовують у різній обстановці: на півночі - частіше на кам'яни-

стих уступах морських берегів, у середній лісовій смузі - на баг-

нистих болотах або на сплавинах заростаючих озер; на півдні - 

зазвичай на піщаних мілинах і островах річок, озер і морів. Пта-

шенята напіввиводкові. 

Різноманітну їжу лише частково добувають у воді. Північні 

морські мартини ловлять рибу, дрібних ракоподібних, комах, 

збирають червів, охоче їдять падло. Великі види мартинів лов-

лять дрібних гризунів і птахів (до качки включно). Місцями вони 

знищують величезну кількість шкідливих комах. Шкода рибному 

господарству зазвичай перебільшується. Мартини їдять дуже ба-

гато мертвої і хворої риби. Крім того, вони знищують відходи ри-

бних промислів, чим перешкоджають забрудненню водоймищ. 

На внутрішніх водоймах звичайними є невеликий річковий, 

або озерний, мартин (Larus ridibundus) і більший сизий мартин 

(L. canus), на півночі - крупні сріблясті мартини (група видів бли-

зьких до L. argentatus), а на півдні – жовтоногий мартин (L. 

cachinnans). 

Підродина Крячки (Sterninae) об'єднує дрібні види, у яких 

дзьоб слабкий, без гачка. Хвіст зазвичай глибоко вирізаний, ви-

льчатий. Крила дуже довгі і вузькі. Вся статура легка, і в повітрі 

крячки трохи нагадують ластівок. Це численні, часто колоніальні 

птахи. Типовий вид - річковий крячок (Sterna hirundo). Цікавам є 

арктичний полярний крячок (S. paradisaea), який на зиму відлітає 

з морів Північного Льодовитого океану до узбережь Антарктиди. 

До крячків близькі дуже специфічні за способом живлення во-

дорізи (рід Rynchops). 

Реліктовий (L. relictus) і одуенів (L. audouinii) мартини і ряд 

видів тропічних широт занесені до Червоної списку МСОП. 

Підряд Чистики (Alcae) – своєрідні океанічні птахи північних 

морів (у Південній півкулі відсутні), добре плавають і пірнають. 

При пірнанні гребуть не лапами, а крилами. Розміри середні (з 
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качку) або дрібні (масою від 80 - 100 г до 1,1 кг). Тулуб видовже-

ний, з короткою і слабо відмежованою шиєю, лапи завжди три-

палі, відсунуті далеко до хвоста. Сидячий птах спирається на всю 

ступню і хвіст. Крила короткі, щільно притиснуті до тулуба. Фо-

рма дзьоба дуже різноманітна. Оперення дуже щільне. Одна ро-

дина - Алькові (Alcidae).  

Тупики (Fratercula) добре відрізняються надзвичайно висо-

ким, сильно стислим з боків дзьобом. Один вид (Fr. arctica) по-

ширений в північних і середніх частинах Атлантики, інші три 

види - переважно в північній частині Тихого океану. Селяться ко-

лоніями по високим кам'янистим або з м'яким грунтом берегам. 

Гніздяться в норах, які риють самі, або в печерах серед каміння. 

Чистики (Cepphus) - птахи завбільшки як голуб, з витягнутим 

і не стислим з боків дзьобом. Чотири види чистиків населяють 

узбережжя і острови арктичних і далекосхідних морів. Гніздяться 

на високих кам'янистих берегах, часто в печерах і норах. 

Кайри (Uria) - найбільші (розміром як середня качка) предста-

вники ряду з витягнутим конічним дзьобом. Верх тіла і голова 

буро-чорні, низ білий. Два види кайр (U. lomvia, U. aalge) гніз-

дяться кругополярно на островах полярних морів, а також по уз-

бережжю морів північної частини Пацифіки і Атлантики (деякі 

популяції – навіть на заході Британії та Ірландії). Гніздяться ко-

лоніями на скелястих уступах, відкладають одне яйце прямо на 

каміння. У віці 2-3 тижнів пташенята спускаються на воду, де їх 

продовжують годувати батьки. У світі понад 11 млн пар, більше 

половини їх в Тихому океані. 

Підряд Кулики (Charadrii) - численна неоднорідна група дріб-

них і середньої величини птахів, здебільшого з довгими ногами, 

довгодзьобі, з гострими крилами і коротким хвостом. Поширені 

повсюдно, але зазвичай біля води, на болотах, рідше в пустелях. 

Гніздяться частіше поодиноко, на землі, але деякі, наприклад чо-

рниш, на деревах. Пташенята виводкові. У підряді близько 200 

видів. 

Родина Сивкові (Charadriidae) включає великих або середньої 

величини куликів з прямим, коротким, але сильним дзьобом з жо-

рстким кінцем; ноги порівняно довгі; задній палець відсутній або 

малий. Ряд видів населяє тундру і північні райони лісової зони – 



 

251 

 

морська сивка або тулес (Pluvialis squatorola), золотиста сивка (Р. 

арricariа) та ін. Вони мешкають частіше в болотистих мохових 

тундрах, рідше по обмілинам річок і озер. Гніздяться парами, не 

утворюючи скупчень, але після виведення молодих збираються в 

зграйки. 

Широко розповсюджені у нас чайки. Звичайна чайка (Vanellus 

vanellus) добре відрізняється від інших видів наявністю чуба на 

потилиці, чорним забарвленням верху тіла, білими боками і гру-

дьми. Розміром вона як дрібний голуб. Гніздиться колоніями в 

сирих луках і на болотах. 

Кулики з родини Баранцеві або Бекасові (Scolopacidae) мають 

довгий і у більшості видів м'який шкірястий дзьоб. Ноги зазвичай 

довгі і чотирипалі. До цієї родини належить більшість видів ряду. 

Кульони (Numenius) - великі кулики (розміром з дрібну качку) 

з довгим, серповидно зігнутим вниз дзьобом і дуже довгими чо-

тирипалими ногами. Найчастіше трапляється великий кульон 

(Numenius arquata), що гніздиться в степах, в заплавах річок і по 

великих болотах. Зимує в Закавказзі, Індії та Африці. 

Турухтан або брижач (Philomachus pugnax) вирізняється різ-

номанітністю шлюбного вбрання самців, у яких навесні розвива-

ється яскраво забарвлений «комір». На відміну від більшості ін-

ших куликів турухтани не розбиваються на пари, і весь шлюбний 

період самці мешкають зграйками. Гніздяться по болотах пооди-

ноко або невеликими групами. Поширені переважно в тундрах і 

лісотундрах Євразії. 

Слуква або вальдшнеп (Scolopax rusticola) - один з найбільших 

куликів (маса 300-450 г). Гніздиться по всій лісовій зоні, виклю-

чаючи найпівнічнішу її смугу. Зимує в Південній Азії і частково 

в Південній і Західній Європі. Навесні слукви перед спарюванням 

своєрідно токують. Ток їх називають тягою. Самці після заходу 

сонця починають літати («тягнути») над лісовими галявинами, 

видаючи при цьому особливі звуки, так зване хоркання і цикання. 

Самки іноді теж «тягнуть», але мовчки або тільки цикаючи. Через 

Україну проходить південна межа гніздового ареалу цього виду. 

До слукв близькі декілька видів бекасів або баранців (Gallinago 

gallinago, G. media та ін.), але вони живуть не в лісі, а на сирих 
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луках або трав'янистих болотах. Зимують там же, де і слукви. Ці-

каві як об'єкти спортивного полювання. 

Крім того, до ряду належать родини Плавунчиків 

(Phalaropodidae), Ракових сивок (Dromadidae), Дерихвостових 

(Glareolidae), Бігунків (Thinocoridae) і Футляроносів (Chionidae). 

Ряд Голубоподібні (Columbiformes) – об'єднує два підряди: 

Голубові (Columbae) і Рябкові (Pterocletes), представники яких рі-

зко відрізняються один від одного. 

Голуби - денні птахи, міцної статури, з коротким дзьобом, на 

якому є восковиця. Ніздрі прикриті шкірястими кришечками. 

Крила у сучасних голубів добре розвинені, політ швидкий. Куп-

рикова залоза розвинена слабо або відсутня. Воло добре розви-

нене і в період розмноження виділяє «молоко», що служить для 

годування пташенят. Пташенята нагніздні. У кладці два, рідше 

одне яйце, завжди білого кольору. Насиджують самка і самець. 

Моногами. Поширені майже по всій Землі, крім полярних країн. 

Найбільш численні на Малайському архіпелазі і в Австралійській 

зоогеографічній області. Загальне число видів 290, у нас найвідо-

міші голуб-синяк (Columba oenas), припутень (C. palumbus), си-

зий голуб (C. livia), звичайна (Streptopelia turtur) і садова (S. 

decaocto) горлиці. 

Переважно лісові, рідше гірські або пов'язані з поселенням 

людини птахи. Корм різноманітний, що збирається головним чи-

ном на землі. Деякі види тропічних голубів плодоїдні. Більшість 

видів осідлі. У минулому на островах Св. Маврикія, Бурбон, Род-

рігес (поблизу Мадагаскару) жив великий, до 40 кг, нелітаючий, 

наземний голуб - дронт (Raphus), винищений людьми в XVIII - 

початку XIX ст. У Північній Америці до 1914 був винищений 

дуже масовий мандрівний голуб (Ectopistes migratorius). Різнома-

нітні домашні породи (близько 200 порід) виведені шляхом одо-

машнення сизого голуба. Одомашнення відбулося в Єгипті і на 

Близькому Сході, близько 3 - 5 тис. років до нашої ери. 

Порівняно новим вселенцем в міста і селища Європи стала са-

дова горлиця. До початку XX ст. поширена тільки в Східному Се-

редземномор'ї, вона швидко розселилася на захід і північ Європи, 

і до початку 1970-х рр. стала звичайним птахом в Західній і 
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Центральній Європі включаючи Україну. У Росії активно розсе-

ляється на північ і схід, досягла Уралу і Передкавказзя, заселила 

Казахстан, Алтай, Середню Азію. Акліматизована в Японії і 

США. Гніздиться на деревах. 

Рябки (Pterocletes) - середньої величини птахи, зовні схожі на 

голубів, але на відміну від них мешкають не в лісах і горах, а в 

пустелях і степах Африки та Азії. Пташенята у них не гніздового 

типу, як у голубів, а виводкові. Гніздяться тільки на землі. Корм 

збирають тільки на землі. Літають дуже швидко; крила довгі, си-

льно загострені. Лапки маленькі, іноді зі злитими пальцями. Ві-

домо 16 видів. У пустелях Середньої Азії водяться два види ряб-

ків - чорночеревий (Pterocles orientalis) і білочеревий (Pt. alchata) 

і дуже своєрідний вид саджа, або копитка (Syrrhaptes paradoxus). 

Задній палець у саджі відсутній; три передніх пальця, оперені 

зверху, зрослися, утворюючи подобу звірячої лапки. Кігті широкі 

і тупі. Хвіст дуже довгий, з вузьких пер. Саджа відома своїми ма-

совими перекочівлями, під час яких зграї цього птаха з'являлися 

в Європі аж до Франції та Англії включно, а в східному напрямку 

до Хабаровська. Подібного роду міграції були зареєстровані в 

1863, 1883, 1888, 1908 і 1914 рр. і співпадали з масовим розмно-

женням саджі. 

Ряд Папугоподібні (Psittaciformes) - об'єднує більше 350 ви-

дів середніх і дрібних (масою від 10 г до 1 кг) лісових деревних 

птахів, поширених в тропіках і субтропіках. Окремі види прони-

кають в помірну зону. Більшість плодоїдні або живляться насін-

ням, деякі м'ясоїдні. Будова дзьоба своєрідна. Верхня щелепа 

зчленована з черепом рухомо, а нижня щелепа може переміща-

тися не тільки вгору і вниз, але і в боки. Спосіб життя у багатьох 

зграйний. Гнізда зазвичай влаштовують в дуплах, рідше в норах 

і в щілинах скель. Південноамериканський папуга калита, або мо-

нах (Myiopsitta monachus), гніздиться не в дуплах, а влаштовує 

гнізда в нижній частині гнізд інших видів великих птахів. 

 Пташенята у папуг гніздового типу.  

У Південній Америці поширені яскраво забарвлені ари (Аrа) і 

амазони (Amazona), в Австралії - чубаті какаду (Cacatuidae) ка-

рели, розели, лорі та ін. В Африці, яка загалом є бідною на види 

папуг - сірі жако (Psittacus). У Новій Зеландії живуть своєрідні 
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наземні совині папуги (Stringops), які втратили здатність до по-

льоту. Один з новозеландських видів - папуга кеа, або нестор 

(Nestor), раніше був всеїдним, але після акліматизації домашніх 

овець (1875 р) став виявляти схильність до хижацтва. Спочатку 

він викльовував з вовни овець комах, потім поступово став вири-

вати шматки шкіри і м'яса. Зараз іноді нападає на живих овець. У 

Африці папуги-нерозлучники (Agapornis) можуть істотно шко-

дити посівам кукурузи. 

В Австралії ряд видів запилюють квіткові рослини. Одним з 

найбільш численних видів напівпустельних степових районів і 

саван Австралії є хвилястий папужка (Melopsittacus undulatus), 

якого тепер добре знають як одомашнених птахів. Природне їх 

забарвлення - світло-зелене зі струменистим хвилястим малюн-

ком на голові, хвіст темно-синій. В неволі виведені жовті, сині та 

різнокольорові форми. 

Багато видів папуг Північної Австралії та Нової Гвінеї зане-

сені до Червоної списку МСОП. 

Ряд Зозулеподібні (Сuсuliformes) – переважно деревні і чага-

рникові птахи, поширені головним чином у тропічній зоні. Зі 160 

видів зозуль (маса тіла від 20 г до 1 кг) близько половини моно-

гами. Вони будують власні гнізда і самостійно насиджують яйця. 

Інші види в більшій чи меншій мірі втратили інстинкт гніздобу-

дування, насиджування яєць і стали гніздовими паразитами. 

Американська зозуля (Coccyzus erythrophthalmus) лише іноді 

виводить пташенят сама, частіше ж яйця підкладає в гнізда інших 

птахів. 

Плямиста зозуля (Соссуzus melanocoryphus) підкладає яйця в 

гнізда тільки небагатьох видів птахів. При цьому її пташенята не 

виштовхують пташенят власника гнізда. 

Звичайна зозуля (Cuculus canorus) ніколи не будує свого гні-

зда і яйця підкладає в гнізда найрізноманітніших (більше 125, але 

частіше приблизно 20 видів) птахів. Яйця у зозуль відносно дрі-

бні, масою всього близько 3% від маси самого птаха (у дроздів, 

наприклад, маса яйця 7 - 8% маси птаха). Характерна велика різ-

номанітність забарвлення яєць зозуль. Помічено, що забарвлення 

яєць, як правило, близьке до забарвлення птахів того виду, в гні-

здо яких вони відкладені. Це пояснюється тим, що існують певні 
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біологічні раси зозуль, що розрізняються кольором відкладаних 

ними яєць. Самки цих рас підкладають свої яйця в гнізда тих пта-

хів, у яких яйця мають відносно схоже забарвлення, найчастіше 

– це гнізда видів у яких ця зозуля виросла сама. 

Зозуля відкладає яйце безпосередньо в гніздо іншого птаха під 

час відсутності батьків або (хоча це і не доведено) на землю, а 

потім переносить в дзьобі в гніздо. Після виходу з яйця зозуленя 

виштовхує яйця або пташенят господаря гнізда, підлізаючи під 

них так, що жертва опиняється у зозуленяти на спині. Встанов-

лено, що пташеня зозулі розвивається в яйці швидше, ніж пташе-

нята господаря. Пташеня зозулі, яке щойно вилупилося зазвичай 

досить схоже на пташенят господарів. 

Паразитичні види зозуль поширені переважно в Східній пів-

кулі. 

Зозулі корисні винищуванням великої кількості волохатої гу-

сені, яких зазвичай не їдять інші птахи. Вдалося прослідкувати, 

що за 1 годину зозуля з'їдала близько 100 екз. гусені. 

В окрему родину виділяють гоацинів (Opistocomi). Це досить 

своєрідні деревні птахи тропіків Південної Америки, що мешка-

ють в регулярно затоплюваних лісах. Раніше гоацинів вважали 

наближеними до куроподібних. У родині єдиний вид Opisthoco-

mus hoazin середніх розмірів: маса тіла 700-900 г, довжина з хво-

стом 70 см. Літають гоацини погано. Кіль на грудині погано роз-

винений. Величезного розвитку досягає воло, яке має потужну 

мускулатуру і виконує роль м'язового відділу шлунка. Живиться 

грубими листками дерев. Специфічно проходить розвиток пташе-

нят. Вони вилуплюються одягненими лише ріденькими ембріо-

нальними перами, але з перших же днів можуть непогано лазити 

по гілках. 

При лазінні користуються не тільки ногами і дзьобом, але й 

добре розвиненими першим і другим пальцями крила, рухливими 

і оснащеними кігтями. Крім того, пташенята можуть добре пла-

вати. Гнізда влаштовують на гілках над водою. Пташенят, які до-

вго залишаються в гнізді, вигодовують батьки вмістом вола. При 

небезпеці пташенята, швидко лазячи, рятуються серед гілок або 

пірнають у воду. Коли небезпека мине, вони знову залазять у гні-
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здо. Таким чином, пташенята гоацина проміжного типу між гніз-

довими і виводковими. У міру розвитку оперення здатність до ла-

зіння і пірнання у них зникає. 

Ряд Совоподібні (Strigiformes) – систематично стоїть далеко 

від денних хижих птахів, з якими вони мають ряд спільних зовні-

шніх конвергентних ознак, що виникли в результаті пристосу-

вання до певною мірою схожих умов життя. Так, сови мають га-

чкуватий дзьоб з восковицею, кігті їхні гострі і сильно загнуті. 

Однак, у зв'язку з переважно нічним способом життя у них виро-

билося багато своєрідних пристосувальних рис будови і поведі-

нки. 

Оперення з м'яких пер дуже густе, але пухке, завдяки чому по-

літ безшумний. У пошуках здобичі сови орієнтуються, в основ-

ному, за допомогою слуху, який розвинений дуже тонко. Значно 

розвинені вушні заглиблення, а перед вушними отворами розта-

шовані шкірясті складки та перові структури, які підсилюють 

концентрацію звукових хвиль і утворюють щось на зразок «зву-

кової лінзи». Очі дуже великі, і птахи добре бачать навіть вночі, 

а голова надзвичайно рухлива, здатна обертатися на 270 °. Лапи 

з довгими пальцями служать єдиним знаряддям хапання здобичі; 

четвертий палець може бути протиставлений двом переднім. 

Вола на відміну від денних хижих птахів у сов немає. Поширені 

повсюдно. Загальне число видів близько 205. Пташенята гніздо-

вого типу.  

Біла сова (Nyctea scandiaca) відрізняється великим розміром і 

майже суцільно білим забарвленням. Гніздиться в тундрі. Взимку 

відкочовує трохи на південь. Успішно полює при повному ден-

ному освітленні. 

Пугач (Bubo bubo) - найбільша наша сова (маса тіла 4 кг, дов-

жина 75 см). Гніздиться на землі, на скелях, рідше на деревах. 

Полює вночі. Склад їжі варіює по сезонах і географічно. Взимку 

в Середній Азії ловить головним чином птахів (качок, лисок і 

т.п.). Влітку на півдні харчується зайцями, тушканчиками, їжа-

ками, але основу харчування складають мишоподібні гризуни. У 

Північній Америці та Африці вікарно заміщений близькими ви-

дами. По річках від Манчжурії на сході до Індостану на заході 
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розповсюджений рибний пугач (Ketupa blakistoni) – єдина сова, 

оперення якої не пристосоване для безшумного польоту. 

Вухата сова (Asio otus) середньої величини (довжина тіла 35 - 

40 см, маса 220-430 г) з добре розвиненими «вушками». Поши-

рена в південній і помірній зонах Євразії. Тримається по острів-

цях деревної рослинності і узліссях. Гніздиться в дуплах, старих 

гніздах інших птахів або на землі. Полює вночі. Харчується 

майже винятково мишоподібними гризунами, зрідка ловить пта-

хів. 

Сичі (роди Athene таGlaucidium) - дрібні сови (довжина крила 

9 - 15 см) з великою широкою головою, «вушок» немає. 

Сіра сова (Strix aluco) - одна з наших сов. Це великий, завбіль-

шки як ворона (маса тіла 450-600 г, довжина 37 - 39 см), птах, 

вушних пучків у неї немає. Поширена в лісовій смузі Євразії. Осі-

лий і порівняно малорухливий птах. Гніздиться в дуплах і на де-

ревах. Полює вночі. 

Як видно з усіх наведених даних, сови живляться переважно 

мишоподібними гризунами, які нерідко завдають шкоди сільсь-

кому господарству. Користь сов посилюється ще й тим, що вони 

полюють уночі, коли інші хижі птахи сплять. 

Багато видів стали рідкісними, до Червоної книги МСОП 

включено 21 вид сов. 

Ряд Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes) – нічні птахи сере-

дніх розмірів (маса тіла від 50 до 700 г), зовні в польоті трохи 

схожі на серпокрильців або зозуль. Розріз рота дуже великий, по 

краях обсаджений жорсткими щетинками. Дзьоб, навпаки, дуже 

маленький. Крила довгі, гострі. Оперення пухке, м'яке, як у сов. 

Ззабарвлення нагадують кору дерев або покрив грунту. Сидячого 

дрімлюгу помітити важко, так повно зливається його забарвлення 

з фоном дерева або грунту. 

Спосіб життя нічний або сутінковий. Живляться комахами, 

яких ловлять на льоту, орієнтуючись на слух і зір. Успішному по-

люванню у темряві сприяє величезний розріз рота і сидячі по його 

краях щетинки, які збільшують ловчу поверхню. Розповсюджені 

широко, крім холодних країн. Гніздяться в дуплах, печерах або 

на землі. Деяким видам, що гніздяться в печерах, властива здат-
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ність до ехолокації. У Північній Америці для декількох видів ві-

домі випадки впадання в короткочасну зимову сплячку. У ряді 

близько 120 видів. 

По всій Європі та в Азії водиться звичайна дрімлюга 

(Caprimulgus europaeus), що населяє сухі ліси. Гніздиться на зе-

млі, відкладаючи яйця в ямку грунту. У вихованні пташенят бе-

руть участь обидва батьки. Птахи дуже корисні. У Південній Азії 

поширені своєрідні жабороти (Podargidae), які ловлять здобич не 

в польоті, а збирають її (комах, іноді дрібних гризунів) з поверхні 

грунту або гілок дерев. 

У гірських тропічних лісах Південної Америки живе своєрід-

ний дрімлюга гуахаро (Steatornis caripensis). Він харчується яго-

дами і насінням, яке скльовує з гілок на льоту. Гніздиться гру-

пами у глибоких темних печерах, відкладаючи яйця на уступах 

стін. У темряві печер орієнтуються за допомогою ехолокації: ви-

дають низькочастотні звуки в 4-7 кГц і уловлюють їх відобра-

ження від предметів. 

Ряд Серпокрильцеподібні (Apodiformes) – об'єднує 420-430 

видів двох підрядів - серпокрильці (Ароdidае) і колібрі (Тгоchili). 

Спільною особливістю є довгі гострі крила і пов'язаний з цим 

швидкий, верткий політ. Пташенята дрібних і дуже дрібних роз-

мірів (маса тіла від 1,6 до 200 г). 

Серпокрильці зовні схожі на ластівок, з якими мають багато 

спільного і в способі життя. Однак, як показує порівняльна ана-

томія, систематично вони далекі, і зовнішня схожість їх є резуль-

татом не споріднення, а конвергенції. Їжа серпокрильців склада-

ється з дрібних комах, яких вони ловлять на льоту. По землі ру-

хатися не можуть, через те що ноги дуже короткі і всі чотири па-

льці звернені вперед. Дзьоб дуже маленький, розріз рота, на-

впаки, дуже великий і заходить за рівень очей. Крила довгі, сер-

повидно зігнуті. Велику частину часу проводять у повітрі, полю-

ючи за комахами. П'ють, купаються і навіть можуть спати в по-

льоті. Швидкість польоту у деяких видів до 120 -170 км / год. Те-

мпература тіла не настільки постійна, як у більшості інших пта-

хів, і при різкому похолоданні серпокрильці можуть впадати в за-

ціпеніння - коротку сплячку. 
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Відомо близько 60 видів. У нас найбільш поширений звичай-

ний чорний серпокрилець (Apus apus). У Європі цей вид явно тя-

жіє до міст і селищ, в будівлях яких гніздиться. Рідше гніздиться 

в лісах, в дуплах. Корм пташенятам приносить у вигляді грудки 

комах, склеєних слиною, близько 30-35 разів на добу. 

У Південно-Східній Азії на островах Малайського архіпелагу 

і Полінезії поширені серпокрильці - салангани (Callocalia). Вони 

гніздяться звичайно в печерах, часто дуже довгих, великими ко-

лоніями. Види саланганів, що гніздяться в глибині печер, куди 

зовсім не проникає світло, мають здатність до ехолокації. Деякі 

види гнізда будують тільки з затвердіваючої на повітрі слини. Це 

так звані «ластівчині гнізда» - харчовий делікатес місцевого на-

селення. Є види, які для побудови гнізд використовують не тільки 

слину, а й дрібні частинки рослин: шматочки кори, волокна, дрі-

бні лишайники. Гніздо будують дуже довго - близько 40 днів, гні-

здовий матеріал збирають лише у польоті. У тропіках деякі види 

будують гнізда в сухих листках пальм. Є види, які влаштовують 

гнізда лише за завісою падаючої води у водоспадах. 

Колібрі становлять добре відокремлену групу, що включає 

дрібних і найдрібніших птахів. Великі колібрі завбільшки з лас-

тівку, найдрібніші - не більше за джмеля (маса тіла 3-7 г). Забар-

влення звичайно дуже яскраве, блискуче. Літають з великою 

швидкістю і так швидко змахують крилами, що обриси крила не-

помітні для людського ока. Число помахів може досягати 20-25, 

а в деяких і 50-80 на секунду. У зв'язку з величезною мускульною 

роботою серце дуже велике - в 3 рази більше шлунка. Темпера-

тура тіла непостійна, у сидячого птаха вона знижується з 42 - 45 ° 

до 35 - 38 ° і при нічному похолоданні вона опускається до 10-

15 ° С. При такому стані птахи впадають в заціпеніння. 

Живуть в лісах і великих чагарниках. Живляться нектаром кві-

ток, дрібними комахами і павуками, яких знаходять на квітках. 

При живленні на рослину (на відміну від нектароїдних птахів 

Східної півкулі) не сідають, а знаходяться у повітрі, дуже своєрі-

дно працюючи крилами і «зависаючи» на одному місці. Дзьоб у 

більшості видів довгий, часто злегка зігнутий, пристосований для 

висмоктування нектару. Гніздяться на гілках. Пташенята викльо-
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вуються безпорадними і вигодовуються самкою, яка вводить не-

ктар у стравохід пташенят своїм довгим дзьобом. Багато видів ко-

лібрі запилюють рослини, переносячи на голові прилиплий пи-

лок. Загальне число видів близько 300. Поширені тільки в Пів-

денній і Північній Америці, по західному узбережжю останньої 

проникають на північ до Південної Аляски. Відомі зальоти на Чу-

котку охристого колібрі (Selasphorus rufus). 

Ряд Сиворакшеподібні (Coraciiformes) – обширна (близько 

270 видів) і різноманітна (маса тіла від 5 - 7 г до 4,5 кг) за будовою 

та екологією група птахів, що об'єднуються в один ряд за деякими 

загальними анатомічними ознаками (будовою піднебіння, шиї та 

ін.). Забарвлення птахів яскраве, подібне у самців і самок. Гніз-

дяться в норах і дуплах. Поширені, в основному, в тропічних рай-

онах. Ряд розпадається на кілька підрядів, що свідчить про само-

стійність окремих його груп. 

Підряд Ракші (Coracii) зовні нагадує воронових, наприклад га-

лок. Сюди відносяться головним чином тропічні птахи. У нас тра-

пляється звичайна сизоворонка (Coracias garrulus) завбільшки з 

галку, з красивим синьо-блакитним забарвленням. Гніздиться в 

дуплах і норах на півдні країни. 

Підряд Рибалочки (Alcedines) - дрібні лісові і прибережні 

птахи з подовженим конічним дзьобом і дуже яскравим забарв-

ленням. Мешкають головним чином у тропіках. У Європі во-

диться блакитна рибалочка (Alcedo atthis), що живе по берегах рі-

чок. Птах цей довго сидить на звисаючих над водою гілках і, по-

бачивши рибу, кидається за нею, занурюючись у воду. Гніздиться 

в норах. 

Підряд Бджолоїдки (Merops) - яскраво забарвлені стрункі 

птахи з довгим дзьобом і гострими крилами. Живляться кома-

хами, яких ловлять у повітрі, нагадуючи цим ластівок. У півден-

ній частині України широко розповсюджена золотиста бджолої-

дка (Merops apiaster). Гніздиться в норах. Декілька яскравих ви-

дів цього роду поширені у Південній Азії та Африці. 

Підряд Одуди (Upupae) - дрібні деревні і наземні птахи з дов-

гим, шаблеподібно загнутим дзьобом; забарвлення строкате. Осо-

блива клоакальна залоза виділяє смердючу темну рідину, яку са-

мка виприскує біля гнізда, захищаючись від ворогів. Гніздяться в 
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дуплах. Звичайний одуд (Uрuра ерорs) поширений в середній і 

південній смугах Європи і у Передній Азії. 

Підряд Птахи-носороги (Bucerotes) - великі тропічні птахи 

Азії та Африки, яскравого забарвлення і з величезним дзьобом. 

Мешкають в лісах. Живляться плодами. Гніздяться в дуплах, 

отвори яких замазують глиною, так що залишається тільки мале-

нька щілина, через яку самець годує самку, яка сидить на яйцях. 

Самка сидить замурована в дуплі близько трьох тижнів і там ли-

няє. Коли пташенята підростають, птахи розширюють отвір і ви-

водок залишає дупло. Дуже цікавим представником цієї групи є 

африканський птах-носоріг (Bucorvus leadbeateri), якого ще нази-

вають рогатий ворон. Він живиться не тільки плодами, але і дрі-

бними тваринами включно до отруйних змій. 

Ряд Дятлоподібні (Piciformes) – включає 358 видів з двох пі-

дрядів: Примітивні Дятлоподібні (Galbulae) і Справжні дятли 

(Pici). 

Досить спеціалізовані деревні птахи дрібної та середньої ве-

личини (маса тіла від 6 до 300 г), що гніздяться і живляться на 

деревах їх насінням, плодами або комахами, які живуть в корі і 

деревині. Їжу добувають дзьобом різної форми, але завжди добре 

розвиненим і суцільно роговим. Деякі види, наприклад із родини 

Бородаткові (Capitonidae) у Південній Азії, Африці, ловлять ко-

мах подібно нашим мухоловкам: підстерігають їх, сидячи на гіл-

ках. 

Види з Центральної і Південної Америки, тропічної Азії та 

Африки живляться найчастіше плодами і ягодами. По деревах ла-

зять дуже вправно. Кігті загнуті, тулуб рухливий, так як спинні 

хребці не зрощені. Поширені головним чином в тропіках. Гніз-

дяться в природних укриттях або видовбаних дуплах і виритих 

норах. Пташенята гніздові. 

Тукани, або перцеїди (Rhamphastidae), - мешканці тропічних 

лісів Південної та Центральної Америки. Це яскраво забарвлені 

птахи з величезним і яскравим дзьобом, несучим по краях зуб-

чики. Живляться фруктами, рідше птахами і їх яйцями. Гніз-

дяться в дуплах. 

Справжні дятли (Pici) - дуже численна група лазаючих дерев-

них птахів з долотоподібним дзьобом; лапи короткі, з загнутими 
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кігтями, зовнішній палець може повертатися назад. Рульові пера 

з жорсткими загостреними стрижнями. При лазінні по стовбурах 

дерев дятли спираються на рульові пера, що служать свого роду 

підпорою для птаха, що сидить на стовбурі. Живляться комахами 

і їх личинками, яких витягують з кори і деревини, руйнуючи їх 

долотоподібним дзьобом. Язик дуже довгий, з шипиками на кі-

нці. Ріжки під'язикової кістки тягнуться з боків черепа, загина-

ються вгору на потилиці і переходять далі вздовж тім'я на лоб, а 

іноді й до верхньої щелепи. При русі під'язикової апарату вперед 

язик висувається з розрізу дзьоба більш ніж на довжину голови. 

Крім комах дятли їдять насіння хвойних. Гніздяться в дуплах, які 

часто видовбують самі в деревах з гнилою серцевиною. Пташе-

нята гніздові. 

У нашій фауні більше 10 видів. Основні з них - чорний дятел, 

або жовна (Dryocopus martius), великий строкатий дятел 

(Dendrocopus major), малий строкатий дятел (D. minor), трипалий 

дятел (Picoides tridactylus), дуже схожі між собою зелений (Picus 

viridis) і сивий (Picus canus) дятли. 

Дятли грають велику позитивну роль у житті лісу. Щодня вони 

знищують багато сотень комах-шкідників - короїдів, слоників, 

гусениць шовкопрядів. Особливо велика користь влітку, коли дя-

тли харчуються комахами. Взимку вони найчастіше їдять насіння 

хвойних. Зірвані шишки дятли закріплюють у видовбані в дереві 

пази або в розвилку між гілками і тільки після цього витягують з 

них насіння. Використані шишки кидають на землю. Місця, в які 

дятли закріплюють шишки, називають «кузнями». Під «кузнями» 

нерідко утворюються великі купи використаних шишок, по кі-

лька сот штук, а іноді і більше тисячі. Шкода, що наноситься дя-

тлами, мізерна і з лишком окупається їх корисною діяльністю.  

У Південній Африці живе своєрідний земляний дятел 

(Geocolaptes olivaceus), який на відміну від переважної більшості 

видів живе у безлісних місцях по скелястих схилах гір, берегах 

глибоких русел річок і ярів. Риє нори у берегових обривах до 1 м 

завдовжки, гніздо вистилає шерстю. 
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Особливо різноманітні дятли у Північній та Південній Амери-

ках. Через вирубку лісів і освоєння територій людиною до сере-

дини XX ст. зник білодзьобий королівський дятел (Campephilus 

principalis), що мешкав у США. 

Ряд Горобцеподібні (Passeriformes) – найбільш численний 

ряд, який налічує понад 5 тис. видів, тобто близько половини всіх 

сучасних видів. Зовнішній вигляд і розміри різноманітні. Найме-

нший вид - золотомушка - має масу - 6 г; великий, наприклад 

крук, - 1 100-1 500 г. Більшість горобиних приурочені до лісової 

і чагарникової рослинності; число наземних видів порівняно 

мале, серед горобиних немає справжніх водних птахів, хоча 

оляпки можуть бігати під водою. Всі види нагніздні. Характер-

ним є складне і ретельне влаштування гнізд. Багато виводять пта-

шенят 2 рази на рік. Є твариноїдні, рослиноїдні і всеїдні птахи. 

У ряді Горобцеподібні виділяють кілька підрядів. 

Крикливі горобині (Clamatores) - примітивні види з несимет-

рично розташованими голосовими м'язами, яких буває не більше 

двох пар. Більше тисячі видів населяють переважно Південну 

Америку, частково Північну Америку. Деякі деревні птахи лазять 

по стовбурах дерев подібно нашим повзикам. 

Неповноголосі горобині (Menurae) - невелика група видів, по-

ширених у Австралії. Голосові зв'язки слабші, ніж у справжніх 

горобиних. Основна родина - птахи-ліри (Menuridae) зовні нага-

дують фазанів. Живуть у лісах з густим підліском. Тримаються 

на землі, швидко бігають, неохоче літають. Можуть імітувати 

дуже складні звуки. 

Співочі птахи (Oscines, або Passeres) - основна група родини, 

що об'єднує понад 3/4 всіх видів ряду. Голосовий апарат добре 

розвинений, голосових м'язів 5 - 7 пар. Нижні кільця трахеї зрос-

таються у кістковий барабан. У цьому підряді близько 4 тис. ви-

дів, що об'єднуються за різними системами у 52-70 родин (бли-

зько 1000 родів). 

Найбільш звичайні їх родини - Жайворонки, Ластівки, Пли-

ски, Дрозди, Кропив’янки, Мухоловки, Сорокопуди, Шпаки, Во-

ронові, Райські птахи, Синиці, Повзики, Нектарниці, В'юрки, 

Ткачикові, Вівсянкові. Представники різних родин дуже різнома-

нітні за способом життя та поведінкою. 
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Роль в біоценозах. 
 Птахи поширені по всій земній кулі: вони зустрічаються на 

всіх континентах, включаючи великі пустелі і суворі високогір'я, 

на найвіддаленіших океанічних островах і в центральних районах 

океанів за тисячі кілометрів від найближчих ділянок суші. Насті-

льки широке розповсюдження забезпечується всім комплексом 

характерних для птахів особливостей - великою рухливістю (по-

літ), гомойотермністю, високим рівнем вищої нервової діяльно-

сті, різноманіттям морфо-фізіологічних адаптації і т. п. 

Більшість видів птахів, приблизно 80%, більшість притаманна 

тропічній зоні; на північ і на південь число видів зменшується. У 

Палеарктиці, складовою 34% всієї площі суші земної кулі, зустрі-

чається 1100 видів птахів, в Африці (близько 20% суші) – 1700 

видів, а в Південній Америці, територія якої становить лише бли-

зько 12% суші, але лежить переважно в зоні тропіків, –  2600 ви-

дів. Найбільш різноманітний видовий склад птахів у лісах, най-

більш бідний – в пустелях і тундрі. У районах, де гарно виражена 

мозаїчність ландшафтів (водойми в лісах або пустелях, чергу-

вання лісу і луків і т. п.), зустрічається більше число видів, ніж в 

однотипних ландшафтах того ж географічного району. 

 Кожен вид пристосований до життя в одному або декількох 

ландшафтних угрупованнях – біогеоценозах. Ця пристосованість 

виражається в особливостях руху, наборі кормів і способах його 

добування, стійкості до характеру клімату, мірі осілості, загаль-

ному характері поведінки і т. п. За ландшафтними зв'язками мо-

жна виділити кілька великих екологічних груп птахів. 

Найбільш численна за кількістю видів група деревно-чагарни-

кових птахів, пов’язаних із лісами різних типів і чагарниковими 

заростями. Серед наших птахів цієї групи є твариноїдні, всеїдні і 

рослиноїдні. У тропіках досить багато дрібних птахів, які п'ють 

нектар і поїдають тичинки і пиляки; вони забезпечують перехре-

сне запилення багатьох рослин. Більшість видів відгодовується 

на гілках, рідше - на землі. Мухоловки і деякі інші ловлять комах 

у повітрі. Гнізда зазвичай розміщуються в розвилках гілок, у ча-

стині видів – в дуплах. Найвиразніше деревна спеціалізація вияв-

ляється у папуг, які спритно лазять в гілках за допомогою задніх 
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кінцівок і дзьоба і у дятлів, котрі вільно пересуваються по верти-

кальних стовбурах, чіпляючись лапами і спираючись на жорст-

кий хвіст. Деякі деревні птахи живляться більше на землі, іноді 

вилітаючи на годівлю на луки і поля (шпаки, дрозди, голуби і ін.). 

Лісові тетерукові (глушець, орябок і ін.) Гніздяться на землі і в 

безсніжний період годуються теж на землі, а взимку годуються в 

кронах, поїдаючи: глушець – хвою, а орябок – буруньки і сере-

жки. 

Птахи відкритих просторів – лугів, степів, пустель - гніздяться 

і годуються на землі. Цю групу складають страуси, дрохви, деякі 

кулики, рябки, з горобиних сюди можна віднести жайворонків, 

кам'янок (останні зазвичай будують гнізда під камінням і в норах 

гризунів). За наявності чагарникових заростей в ці ландшафти 

проникають і деревно-чагарникові птахи.  

Болотні птахи населяють заболочені луги, осокові і мохові бо-

лота, зарості по берегах водойм. ґздобич зазвичай збирають на 

землі. Великі довгоногі і довгошиї види (журавлі, чаплі, лелеки) 

легко ходять, переступаючи через купини і густу траву і схоплю-

ючи здобич, яку злякали. Дрібні, теж часто довгоногі види (дрібні 

чаплі, пастушки, різноманітні кулики), спритно бігають в густій 

траві поміж стеблами. Деякі види куликів годуються на мілинах. 

На купинах і стеблах влаштовують гнізда і горобині птахи - оче-

ретянки, кобилочки та ін. 

Птахів, які б повністю перейшли до водного способу життя і 

втратили будь-які зв'язки з сушею, немає: всі водні птахи в тій чи 

іншій мірі зберігають зв'язок і з суходолом, і повітрям. Спільними 

пристосуваннями до водного способу життя є щільне оперення з 

добре розвиненим пухом, шкірясті облямівки пальців або плава-

льні перетинки, що з'єднують пальці задніх кінцівок, швидкий, 

але не маневрений політ (пінгвіни втратили здатність до польоту) 

тощо. Гнізда влаштовують по берегах водойм на землі і скелях, 

заломах очерету, на деревах, в норах і ущелинах скель. Гагари, 

норці, баклани і пінгвіни їжу добувають тільки в воді, плаваючи 

і пірнаючи. По суші пересуваються мало і незграбно. Пелікани 

добувають їжу переважно у воді, але пірнати вони не можуть. Ча-

стина гусеподібних живляться тільки в воді, плаваючи і пірнаючи 

(черні, крохалі і інші ниркові качки), річкові качки звирають їжу  
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на мілководді, занурюючи у воду голову і передню частину ту-

луба, і на суші. Гуси Живляться  переважно на суші, поїдаючи 

зелені пагони і насіння. Мартини, крачки, трубконоси, олуші, 

фрегати, фаетони  мають маневрений політ і плавають. Здобич – 

різноманітних водних тварин – вистежують в польоті і схоплю-

ють в стрімкому пікіруванні, занурюючись у воду лише на неве-

лику глибину. Крячки здатні скльовувати на льоту здобич з на-

дводних рослин і з землі, а мартини нерідко полюють на мілко-

воддях і на суходолі. 

У птахів, як і у інших хребетних, добре виражена сезонна ди-

наміка чисельності. З усіх періодів року найбільш рівномірний 

розподіл по території, буде в гніздовий період (в наших широтах 

в кінці весни – початку літа). У лісах, чагарникових луках зага-

льна щільність в середньому дорівнює 4-7 птахам на 1 га, а в най-

більш сприятливих ділянках – узлісся з сильно розвиненим чага-

рниковим ярусом і т. п. – може доходити до 50-70 особин всіх 

видів на 1 га, але така висока щільність зустрічається рідко. Од-

нак у колоніальних птахів в районі колоній чисельність може 

бути незрівнянно вище. Так, у червонодзьобий ткачик (Quelea 

quelea) в саванах Афрікі, можуть endjh.dfnb rjkjys] з декількох со-

тень тисяч гнізд, причому на 1 га можуть розташовуватись до 12 

тис. гнізд, тобто 24 тис. дорослих птахів; на територіях між коло-

ніями чисельність цих видів, буде незрівнянно меншою. 

На підставі екстраполяції обліків птахів в різних ландшафтах 

визначають приблизну чисельність всіх видів птахів Північної 

Америки в період розмноження в 5-6 млрд. Після вильоту моло-

дих загальна чисельність зростає приблизно до 20 млрд. І, посту-

пово знижуючись переважно за рахунок смертності молодих і до-

рослих, до початку наступного літа досягає початкового рівня. 

Вважають, що загальна чисельність птахів всієї земної кулі ста-

новить приблизно 100 млрд. особин. Ці числа є орієнтовними і 

дають лише загальне уявлення про чисельність представників 

цього класу. У помірних і північних широтах сезонну зміну чисе-

льності виражено особливо різко ще й тому, що багато (а в тундрі 

майже всі) видів на зиму відлітають. Тому взимку населення пта-

хів в цих районах мінімальне, навесні після прильоту статевозрі-
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лих особин багатьох видів чисельність різко зростає, далі збіль-

шується в 2-3 рази до кінця літа, до часу появи річного молод-

няку, і знижується до мінімуму до зими. 

Крім цього, чисельність птахів змінюється і по роках. Річні 

зміни чисельності визначаються в першу чергу коливаннями по-

годних умов (рання або пізня весна, сухе або вологе літо і т.п..) і 

зумовленими ними змінами кількості та якості доступних кормів, 

що позначається на розмірах смертності і успішності розмно-

ження. Наприклад, при сильних і тривалих посухах в багатьох 

районах Казахстану перестають гніздитися водоплавні птахи, а 

при різкому зниженні чисельності лемінгів в тундрі зменшують 

розміри кладки або зовсім не приступають до розмноження со-

коли сапсани, кречети, полярна сова і деякі інші види, Природно, 

що на наступний рік їх чисельність істотно знизиться. Ці багато-

річні зміни чисельності птахів вивчені ще слабо. 

Однак можна стверджувати, що чисельність птахів по роках 

міняється в відносно невеликих межах: в 2-4, рідше до 10 разів. 

Оскільки постійно збільшується прямий і непрямий вплив лю-

дини на фауну це призводить до того, що в більш обжитих райо-

нах у багатьох видів одночасно з багаторічними коливаннями чи-

сельності відбувається її неухильне зниження. Це відмічено для  

багатьох видів гусеподібних, журавлів, лелек, хижих птахів. У 

той же час деякі види, що знайшли оптимальні умови життя в ан-

тропогенному ландшафті, поступово збільшують чисельність і 

помітно розширюють свій ареал. Завезені в кінці минулого сто-

річчя кілька десятків шпаків і хатніх горобців успішно розмно-

жилися і розселилися зараз майже по всій Північній Америці, до-

сягнувши приблизно такої ж чисельності, як на батьківщині. 

Відносно висока чисельність птахів, велика рухливість і висо-

кий рівень метаболізму визначають їх помітну роль в екосисте-

мах. Птахи зазвичай посідають кінцеві ланки ланцюгів харчу-

вання. Досить значна їх роль в поширенні насіння ряду рослин 

(кедр, дуб, горобина, малина і ін.); деякі птахи виконують функ-

цію запилювачів. Під час кочівель і сезонних міграцій птахи від-

відують біоценози, розділені сотнями і тисячами кілометрів, і тим 

самим беруть участь в глобальному біологічному колообігу речо-

вин. 
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Практичне значення, раціональне використання та 

охорона птахів.  
Значення птахів у господарській діяльності людини велике і 

дуже різноманітне. Це цілком зрозуміло, якщо врахувати різно-

маніття їх видів і екологічних груп, загальну велику кількість і 

повсюдне поширення. Багато видів з давніх часів одомашнені, 

процес одомашнення продовжується до певної міри і в наш час. 

Виникають все нові породи свійських птахів, які використову-

ються з метою отримання м'яса, яєць, пуху, шкіри, або як декора-

тивні птахи. Дикі види мають величезне значення для сільського, 

лісового, рибного та мисливського господарства, а частково і для 

санітарії. Питання про економічне значення птахів складне і не 

піддається однозначній оцінці. Один і той же вид в різних умовах 

виявляється то корисним, то шкідливим. Корисні для одних галу-

зей господарства, птахи можуть приносити шкоду іншим госпо-

дарським галузям. 

Особливо суттєве значення птахи мають для рільництва, горо-

дництва, садівництва та лісівництва, де їх роль в основному зво-

диться до масового знищення шкідливих для сільського та лісо-

вого господарства безхребетних. Основними видами-винищува-

чами шкідливих комах в лісі і на луках є синиці, підкоришник, 

повзик, різні кропив’янки, мухоловки, вівчарики, золотомушки, 

волове очко, різні дрозди, горихвістки, вільшанка, зозуля, виві-

льга, дрімлюга, крутиголовка, чиж, сорока, сойка та ін. У полях і 

садах шкідливих комах знищують звичайний та рожевий шпаки, 

плиски, вівсянки, жайворонки, щеврики, сиворакша, бджолоїдка, 

одуд, звичайний і степовий боривітри, кібчик, грак, галка, міс-

цями мартини та інші птахи. 

Рожевий шпак, поширений в Середній Азії, Казахстані, Перед-

кавказзі, на Нижній Волзі, а в деякі роки і в Україні, полює голо-

вним чином за сараною різного розміру. Дорослий птах на добу 

знищує кілька сот комах. Але поряд з цим треба врахувати, що 

після вигодовування пташенят шпаки налітають на виноград і че-

решню, чим завдають істотної шкоди сільському господарству. У 

Західному Сибіру та Казахстані тисячі мартинів, качок, чайок, 

граків вилітають на поля і живляться сараною. Зозуля за годину 

винищує іноді до ста гусениць; чорна горихвістка за літо з'їдає до 



 

269 

 

мільйона комах. Безліч шкідників лісу знищують дятли. У їхніх 

шлунках знаходили сотні екземплярів гусениць непарного шов-

копряда, личинок і дорослих жуків-слоників, короїдів, листоїдів 

і ін. 

Виводок білошиої мухоловки за літо винищує десятки тисяч 

комах, серед яких значна частина лісових шкідників. Велика си-

ниця ловить протягом доби кілька тисяч комах. У приморських 

степах Південної України істотну користь приносять мартини. 

Встановлено, що 60 тис. мартинів і крячків, які гніздяться на те-

риторії Чорноморського заповідника, щорічно знищують до 12 т 

комах. Таку кількість комах вони збирали з площі приморського 

степу приблизно 4 тис. км2. 

У певних умовах, безсумнівно, корисні граки, що знищують 

дротяників, довгоносиків, жуків-кузьок, гусінь совок та інших 

шкідників. Місцями граки винищують багато саранових. Згідно з 

деякими спостереженнями, зграя граків протягом одного дня 

очистила від шкідників 6 га поля. З іншого боку, граки знищують 

сходи кукурудзи і висіяні зерна. Багато видів поїдають насіння 

бур'янів. На жаль, ця сторона діяльності птахів ще слабо вивчена. 

Складно оцінити господарське значення горіхівки (Nucifraga 

caryocatactes). Вона поїдає величезну кількість кедрових горіш-

ків. Разом з цим, горіхівка, влаштовуючи запаси горішків в ґрунті 

або під мохом, і є основним фактором розселення кедра. Понов-

лення кедра на згарищах майже завжди пов'язане з цією стороною 

діяльності горіхівки. У Східному Сибіру при одночасному обліку 

в лісовій підстилці і на поверхні виявляли від 75 до 250 тис. кед-

рових горіхів, занесених горіхівками на 1 га. Встановлено, що за 

рік цей птах «висіває» в середньому близько 38 тис. горішків ке-

дра на 1 га. 

Розселення рослин здійснюють і інші види птахів. Сойки роз-

носять переважно жолуді дуба і горіхи ліщини, які вони закопу-

ють (як харчовий запас) в землю. Дрозди, омелюхи, сороки, кро-

пив’янки, тетеруки, орябки та багато інших птахів мають виріша-

льне значення для розселення таких рослин, як горобина, береск-

лет, терен, малина, ожина, чорниця, брусниця та ін. Насіння цих 

рослин, проходячи через кишковий тракт птахів, не тільки не 
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втрачає схожість, але навіть підвищує її. Птахи засівають виру-

бки, згарища й інші оголені ділянки, і без їх участі розвиток бага-

тьох ландшафтів йшов би в іншому, менш вигідному для людини 

напрямі. 

Істотну користь птахи приносять сільському господарству ви-

нищенням дрібних гризунів. Багато видів денних хижих птахів і 

сов харчуються переважно цими звірками, знищуючи їх у вели-

чезній кількості. Такими є канюк звичайний, канюк-курганник, 

зимняк, види лунів (крім болотяного), орел степовий, орел-кур-

ганник, звичайний і степовий боривітри, кібчик і частково сокіл-

балобан, а з нічних хижаків – болотяна і вухата сови, сіра сова, 

сипуха. У роки, бідні гризунами, багато з цих птахів переходять 

на інший корм (комах, рептилій, птахів), але при великій кілько-

сті гризунів, коли останні становлять особливу небезпеку для 

сільського господарства, вони живляться майже виключно ними. 

У здобичі звичайного боривітра в роки достатку гризунів вони 

складають до 90%. Батьки щодня приносять пташенятам в гніздо 

по 10-15 полівок (В.М. Галушин, 1980). За період вигодовування 

пташенят, тобто приблизно за місяць, пара батьків знищує 180 

ховрахів, 90 мишоподібних гризунів і лише кілька пташок. За да-

ними І. Г. Підоплічко, сова-сипуха в Україні виловлює за місяць 

від 85 до 128 дрібних звірків. 

У роки високої чисельності дрібних гризунів їх ловлять не 

лише хижі птахи, але і круки, ворони, сороки, граки, сойки, мар-

тини, чаплі, лелеки та ін. На півдні України в 1120 пелетках жов-

тоногого мартина знайдені залишки 349 ховрахів, 1288 полівок і 

28 мишей. У рік з малою кількістю мишоподібних гризунів їх за-

лишки виявлені тільки в 3,4% шлунків воронових. 

Інтенсивність винищувальної діяльності комахоїдних і хижих 

птахів в дуже великій мірі посилюється їх здатністю швидко кон-

центруватися в місцях масового розмноження шкідників. Так, по-

мічено, що розмноження рожевих шпаків місцями в значній мірі 

визначається розміщенням вогнищ масового скупчення сарано-

вих.  

Навіть ці кілька прикладів корисної діяльності птахів демон-

струють нагальну необхідність їх охорони та приваблювання в 
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антропогенні ландшафти. Особливо важливо приваблювати пта-

хів у період їх гніздування. У цей час вони винищують найбільшу 

кількість комах-шкідників, оскільки до дорослих особин дода-

ється величезна маса ненажерливих пташенят; до цього слід до-

дати, що і зерноїдні птахи вигодовують своїх пташенят також ко-

махами. 

Птахи винищують в першу чергу найбільш рухливих, тобто 

найбільш небезпечних, особин гризунів і комах-шкідників. Дос-

лідження показали, що у зв'язку з кормовою спеціалізацією най-

більший ефект при використанні комахоїдних птахів для боро-

тьби зі шкідниками дає формування комплексу з різноманітних, 

спеціально приваблених людиною видів. 

Встановлено, що чисельність багатьох птахів в період розмно-

ження визначається наявністю відповідних місць для влашту-

вання гнізд. Особливо це стосується птахів-дуплогніздників, у 

яких природний «житловий фонд» часто обмежений, що й зава-

жає їм повністю використовувати наявні кормові можливості. Та-

ким чином, створення додаткового «житлового фонду» для пта-

хів - актуальне завдання.  

Обговорюючи питання про практичне значення птахів, не мо-

жна забувати, що деякі види в певних географічних та організа-

ційно-господарських умовах можуть заподіювати шкоду. 

Специфічна проблема виникла перед фахівцями у зв'язку з ро-

звитком авіації, особливо на аеродромах. Птахи, які гніздяться 

або живляться в районі аеродромів, нерідко зазнають зіткнення з 

літаками, які приземляються або піднімаються. Особливо небез-

печні попадання птахів в лобове скло та засмоктування їх реакти-

вними двигунами. Встановлено, що аварії найчастіше бувають на 

висотах до 600 м, тобто при підйомі і посадці літаків, хоча над 

Європою зафіксоване зіткнення і на висоті 9000 м. Особливо не-

безпечні для літаків морські мартини, голуби, пролітні водопла-

вні птахи, денні хижаки і великі зграї граків, шпаків і куликів. 

Щорічно стикаються з птахами близько 4 тис. літаків, що завдає 

шкоду в декілька мільйонів доларів. Для запобігання зіткнення з 

літаками на аеродромах намагаються застосовувати записи голо-

сів переляканих птахів, залучення до аеродромів обмеженого чи-

сла хижих птахів і деякі інші заходи. 
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Значення хижих птахів для мисливського господарства пока-

зано спеціальними дослідженнями В. М.Галушина (1970, 1980). 

Ним встановлений порівняно невеликий відсоток пернатої ди-

чини, майже виключно пташенят і молодняка, знищеної в межах 

одного з мисливських господарств хижими птахами за літо 

Ряд видів - беркут, сапсан, кречет, балобан, яструби - викори-

стовують у ролі ловчих птахів при захоплюючому спортивному 

полюванні. Наприклад, у Середній Азії досвідчені мисливці з ло-

вчими беркутами добувають за сезон до 50-80 лисиць, а іноді з їх 

допомогою ловлять навіть вовків. У світі відновлюється соколине 

полювання. Для цього частіше використовують спеціально тре-

нованих соколів-балобанов і великих яструбів. 

У багатьох країнах світу більшість видів хижих птахів взято 

під сувору охорону нарівні з найціннішими корисними видами. 

Саме тому для соколиного полювання часто використовують спе-

ціально виведених гібридів ловчих соколів. 

Найбільше значення як обєкти полювання в Україні мають 

птахи ряду гусеподібні і ряду куроподібні. Крім того, об'єктами 

полювання є види пастушкових (в основному лиска), куликів, і 

деяких інших. Полюють на фазанів, куріпок, тетеруків. 

Хоча абсолютні запаси пернатої дичини ще великі, досвід об-

ліку результатів полювання і заготовок продукції з очевидністю 

вказує на помітне скорочення даного ресурсу. Важливою причи-

ною цього служить зміна довкілля в зв'язку з господарською дія-

льністю: рубкою лісів, осушенням боліт і дрібних водойм, обро-

бітком земель, появою нових населених пунктів та ін. Безсумні-

вну негативну роль грають непомірний відстріл дичини і пору-

шення правил полювання. 

Із викладеного вище очевидна потреба проведення комплексу 

заходів щодо збереження та збільшення ресурсів дичини. Серед 

них важливе місце займає охорона птахів, особливо на гніздів'ях, 

місцях прольоту і зимівлі. Цій меті служить мережа заповідників, 

національних природних парків і заказників розташованих в різ-

них географічних зонах. 

Для сучасного мисливського господарства важливе значення 

має розведення дичини. Воно здійснюється шляхом завезення і 
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випуску птахів в мисливські угіддя або шляхом штучного розве-

дення деяких видів на місці з застосуванням інкубаторів. 

Для розведення в інкубаторах і подальшого випуску в угіддя 

найбільш перспективними виявилися гібридні фазани, а з водоп-

лавних – крижень. 

Чисельність деяких видів, які раніше були об'єктами проми-

слу, настільки мала, що полювання на них заборонене і вони за-

несені до національних та регіональних Червоних списків. 

Цілком обґрунтоване занепокоєння викликає складне стано-

вище багатьох популяцій птахів, що виникло з вини людини. 

Поки що заходів, що вживаються для охорони цінних, рідкісних 

і видів птахів, які скорочують чисельність, недостатньо. Для охо-

рони та відновлення чисельності згасаючих в природі популяцій 

птахів потрібні великі економічні витрати, тривала і послідовна 

робота фахівців, дієві заходи охорони. 

Приручення і одомашнення птахів у більшості випадків відно-

ситься до глибокої давнини і здійснювалося різними народами і з 

різними цілями. Предком всіх порід домашніх курей є один вид – 

індійська банківська курка (Gallus gallus), поширена в лісах Індії, 

Бірми і Малайського архіпелагу. Одомашнення її відбулося за кі-

лька тисячоліть до нашої ери в Китаї. До Європи кури завезені за 

дві тисячі років до нашої ери. Зараз існують породи м'ясних, яй-

ценосних і декоративних курей. Індички одомашнені також задо-

вго до нашої ери коріними народами Мексики. Вихідним видом 

була дика індичка (Meleagris gallopavo), яка населяла ліси на пів-

дні Північної Америки. 

Декілька століть тому в Японії був одомашнений місцевий вид 

перепілок (Coturnix japonica). В даний час його розводять в ряді 

країн Європи та Америки. Цих перепелів розводять і в Україні. За 

рік вони відкладають більше 300 яєць. 

У Африці одомашнений заради отримання міцних яєць один з 

видів цесарок. 

Домашні качки походять від одного дикого виду - крижня 

(Anas platyrhynchos), широко розповсюдженого по всіх країнах 

Північної півкулі. Одомашнення його було здійснено самостійно 

і майже одночасно різними народами (від Франції до Японії). У 

Європі свійські качки відомі з початку I ст. н.е. Мускусна качка – 
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це одомашнений вид південноамериканських качок.  Свійські 

гуси ведуть своє походження від двох диких видів: сірого гусака 

(Аnser аnser) і гусака-сухоноса (А. cygnoides). Перший широко 

розповсюджений в Європі і Сибіру, другий – на півдні Сибіру і у 

внутрішній Азії; від гусака-сухоноса походять так звані китайські 

домашні гуси. Сучасні породи гусей, в основному, є гібридами 

цих видів. У стародавньому Єгипті існував окремий одомашне-

ний вид гусей, який повністю вимер як свійський разом з давньо-

єгипетською цивілізацією. Вихідний дикий вид (Alopochen 

aegyptiacus) існує і зараз. 

Численні породи свійських голубів походять від дикого сизого 

голуба (Columba livia). Існує три напрямки голубівництва і відпо-

відно до цього три групи порід голубів: декоративні, поштові та 

м'ясні. Декоративні голуби відрізняються строкатим забарвлен-

ням, своєрідною формою тіла і розвитком декоративних пер. Та-

кими є дутиші, сурмачі, чубаті, павичеві і т.д. М'ясні породи го-

лубів, наприклад кінг, велетенські, відрізняються великою масою 

тіла (700-1000 г). Хоча за одну кладку самка відкладає тільки два 

яйця, але при розведені хороша племінна самка дає на рік  16 пта-

шенят. Поштові голуби використовувалися для зв'язку з давніх 

часів. Вони не втратили значення і тепер, хоча ця сфера людської 

діяльності стає дедалі більше спортом. Голубів тренують для ро-

боти в певній місцевості, оскільки  вони повертаються в конкре-

тне місце (свій голуб’ятник), керуючись зоровою орієнтацією і 

пам'яттю. При односторонніх польотах їх дальність складає 150 - 

200 км за одну добу, а іноді при далеких завозах можливими є 

повернення з відстані до 2500 км. При двосторонньому зв'язку 

(для цього використовують голубів з двох голуб’ятників) зви-

чайна дальність польотів частіше складає 50-100 км, а швидкість 

польоту - 60-70 км / год. 

  

Клас Ссавці (Mammalia) 
Підклас Першозвірі (Prototheria) 

Першозвірі – на сьогодні підклас представлений трьома ви-

дами качкодзьоб, єхидна та проєхидна, які  населяють Австралію 

та Нову Гвінею, в минулому мешкали також в Південній Аме-
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риці. На відміну від всіх інших звірів вони розмножуються, відк-

ладаючи яйця, проте більше половини періоду розвитку зародка 

проходить в статевих шляхах матері, і те, що при відкладанні зо-

вні має вигляд яйця, являє собою ембріон в яйцевих оболонках, 

розвинений не менше ніж на 50%. 

Надалі першозвірі висиджують яйця в гнізді (качконіс) або ви-

ношують в особливій шкірястої сумці (єхидна). Соски відсутні, і 

численні протоки молочних залоз відкриваються на особливих 

ділянках шкіри - залозистих полях. У самки єхидні функціонують 

тільки ліва половина статевого апарату (риса, спільна з птахами). 

Сучасні види утворюють один ряд - Однопрохідні 

(Monotremata), види якого поширені в Австралії, Тасманіі і Но-

вій Гвінеї. 

На відміну від інших звірів в однопрохідних кістки черепа зро-

стаються дуже рано, не залишаючи швів. М'ясистих губ немає. 

Зуби у дорослих особин відсутні, але у молодих качкодзьобів є 

зуби з багатьма горбками, дуже подібні з зубами пізньомезозойс-

ких звірів. Хоча є шерсть, температура тіла порівняно низька і 

непостійна (22-37°С). Як і у рептилій, в плечовому поясі є великі 

парні коракоїди, а у тазовому розвиваються сумчасті кістки. 

До родини Єхидни (Tachyglossidae) відносяться два роди - 

ехидни і проєхидни. У єхидни один вид – австралійська єхидна 

(Tachyglossus aculeatus), поширена в Австралії, Тасманії і Новій 

Гвінеї, в кожному регіоні вид представлений трьома відповід-

ними підвидами. До роду проєхидна (Zaglossus) належить три су-

часних і два викопних види. Сучасні види населяють Нову Гві-

нею. Це вельми спеціалізовані наземні риючі звірі, довжина тіла 

яких досягає 80 см, ноги озброєні довгими сильними кігтями. 

Тіло вкрите жорсткими волоссям і гострими голками довжиною 

6 - 8 см. Морда несе довгий дзьоб, одягнений роговим чохлом. 

Живуть у норах. Харчуються комахами, яких витягують із землі 

або зі щілин між камінням довгим язиком, покритим липкою сли-

ною. Населяють горбисті пустельні території, де мешкають в за-

ростях чагарників. У статевих шляхах самки запліднене яйце зна-

ходиться не менше 16 діб (можливо до 27). Таким чином, самка 

відкладає по суті не яйце, а більш ніж наполовину розвинувся ем-

бріон, покритий яйцевими оболонками. Це видно з того, що поза 



 

276 

 

утробою матері яйце розвивається лише 10-11 діб. Таким чином, 

розмноження єхидни є не стільки яйцекладінням, скільки незаве-

ршеним живонародженням. Самка відкладає на землю одне яйце 

розміром 1 - 1,5 см. Потім вона поміщає відкладене яйце в шкіря-

сту сумку, яка формується на череві до моменту розмноження. 

Тут ембріон закінчує розвиток за рахунок залишків жовтка. Тем-

пература в сумці досягає 33-35°С. При довжині близько 2 см за-

родок розриває шкаралупу яйця і виходить з нього, але залиша-

ється в сумці. Тільки при довжині тіла близько 8 см дитинча ви-

лазить сумку. До цього часу у нього з'являються голки. Єхидни 

добре переносять неволю, деякі єхидни в неволі доживали до 27 

років.  

Родина Качкодзьобові (Ornithorhynchidae) включає один вид 

— качкодзьоб (Ornithorhynchus anatinus), поширений в Австралії 

і Тасманії. Це напівводна тварина, яка покрита короткою, густою, 

жорсткою коричневою шерстю, яка довго не намокає у воді. Зв'я-

зок з водним способом життя видно і в будові лап, пальці яких 

з'єднані плавальної перетинкою. Довжина тіла 65 см. Морда несе 

широкий роговий дзьоб, покритий зсередини роговими пластин-

ками подібно до того, як це буває у качок. Харчуються водними 

безхребетними, які дістає з дна. Живляться качкодзьоби, подібно 

до качок, проціджуючи зкаламучений ґрунт дна. Населяють тихі 

водойми з багатою прибережною рослинністю. Дуже добре пла-

вають і пірнають; по суші, навпаки, пересуваються повільно і да-

леко від водойми не йдуть. Гнізда влаштовують в норах, вихід з 

яких відкривається під водою. Відкладають два яйця, рідко три і 

навіть чотири. 

На відміну від єхидни у качкодзьобів шкіряста сумка для ви-

ношування яєць не розвивається. Яйця поміщуються в гніздо 

нори, де, мабуть, їх насиджують. Як і у єхидни, немає справж-

нього відкладання яєць, і запліднене яйце відкладається через 15 

діб після спарювання, тобто з зародком. Поза тілом матері інку-

бація триває всього 9-10 діб. Через гарне хутро на качкодзьобів 

полювали. В даний час полювання заборонене. Ці тварини погано 

переносять неволю. Тільки в Нью-Йоркському зоопарку два кач-

кодзьоба прожили 10 років. 
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Підклас Справжні звірі (Theria) 

До підкласу Справжні звірі відносяться всі ссавці, як плацен-

тарні, так і сумчасті. Їх загальна основна риса - живонародження, 

при цьому навколо ембріону розвивається плацента. Молочні за-

лози у справжніх звірів гроноподібні, а не трубчасті. У всіх спра-

вжніх звірів є соски, на вершині яких відкриваються протоки мо-

лочних залоз. У переважної більшості видів є м'ясисті губи. На 

відміну від Першозвірів у представників підкласу немає клоаки, 

і травний та сечостатевої тракти відкриваються назовні само-

стійно. 

Включає два інфракласи: Нижчі звірі (Metatheria) та Плацен-

тарні, або Вищі звірі (Eutheria). 

Інфраклас Нижчі звірі (Metatheria) 

Інфраклас складається тільки з одного ряду - Сумчасті 

(Marsupialia), що включає дев'ять родин, 71 рід і 250 сучасних ви-

дів різноманітних за зовнішнім виглядом тварин, довжина тіла 

яких від 4 до 160 см. 

Ряд Сумчасті (Marsupialia) – головна біологічний ознака - 

короткий період внутрішньоутробного розвитку. Так, у амери-

канського опосума вагітність триває 12 діб, для порівняння, у 

тхора (який менший за розмірами) вагітність триває 36 діб, а у 

бобра — 105-107 діб. Плацента у сумчастих розвивається слабо і 

дитинча народжується недорозвиненим. Новонароджений гігант-

ський кенгуру ледве досягає в довжину 3 см, в той час як довжина 

тіла батька близько 2 м. 

У більшості видів на череві є шкіряста сумка, в яку поміща-

ються новонароджені і в порожнині якої знаходяться соски. 

Сумка відсутня у видів, соски яких розташовуються на грудях або 

по всьому череву, - у     південного опосума (Didelphis marsupialis) 

і сумчастих мурахоїдів (Myrmecobius) та інших. Своєрідні прис-

тосування забезпечує прикріплення дитинчати до соска і пасивне 

харчування. Коли дитинча охоплює ротом сосок то він розбухає 

і заповнює всю ротову порожнину. Одночасно гортань дитинчати 

піднімається вгору і притискається до хоан. Як наслідок дихальні 

і травні тракти виявляються роз'єднаними, і дитинча не може за-
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хлинутися молоком, яке самка вбризкує йому в рот. Видавлю-

вання молока обумовлюється скороченням особливих м'язів, що 

оточують молочну залозу. 

Для сумчастих характерний ряд примітивних ознак. Статеві 

шляхи самок часто парні на всьому протязі, і тому піхва подвійна, 

у деяких передні відділи лівої і правої піхви зростаються разом. 

Відповідно у самців пеніс часто буває роздвоєний. Є сумчасті кі-

стки, що лежать в черевній стінці тіла і зчленовані з лобковими 

кістками таза. Заміна зубів відбувається лише з з передкутнім зу-

бом, в той час як у вищих звірів змінюється вся зубна система 

(крім справжніх корінних). 

Сумчасті поширені переважно в Австралії та на прилеглих до 

неї островах, небагато видів є в Південній Америці, і тільки один 

вид - північний звичайний опосум (Didelphis marsupialis) в Півні-

чній Америці. 

Тривалий час свого існування в Південній півкулі (з кінця 

крейди до початку плейстоцена) сумчасті розвивалися без сусід-

ства з плацентарними або при малій наявності останніх. У найбі-

льшій мірі це характерно для Австралії, Тасманії і Нової Гвінеї, 

де екологічні особливості існування вкрай різноманітні. У зв'язку 

з цим сумчасті, не зустрічаючи конкуренції з боку більш високо-

організованих плацентарних, пристосовувались до проживання в 

найрізноманітніших життєвих умовах. Поряд з наземними ви-

дами виникли форми деревні, напіводні та ґрунтові. Різноманіт-

ність проявилося і в характері харчування. Виникли види всеїдні, 

комахоїдні, рослиноїдні, м'ясоїдні. Все це призвело не тільки до 

великого різноманіття сумчастих, але і до вражаючої зовнішньої 

подібності багатьох з них з плацентарними. Згадаємо про сумча-

сту білку, сумчастого вовка, сумчастого ведмедя (коалу) і ін. 

На сьогодні немає єдиного погляду на систематику сумчастих. 

Нижче розглянуто найбільш відомі родини. 

Родина Опосуми (Didelphidae) включає 75 видів найбільш 

примітивних сумчастих. Вони, ймовірно, були вихідним для 

всього ряду. Найбільш ранні рештки опосумів виявлені у відкла-

деннях початку крейдяного періоду. 
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Сучасні види — лісові звірі, часто ведуть деревний спосіб 

життя. Характерний чіпкий хвіст, який використовується дорос-

лими при лазінні, а молодими — для закріплення на тілі матері 

при її переходах. Харчуються гризунами, птахами та їх яйцями, 

комахами. Розмножуються швидко; деякі види народжують 10 і 

більше дитинчат. У багатьох видів сумка недорозвинена, а якщо 

розвинена, то відкривається назад. 

Один з видів віргінський опосум (Didelphis virginiana) широко 

поширений в Північній Америці. На півдні США його добувають 

для м'яса і Rhyncholestes хутра. Опосумів використовуються як 

лабораторні тварини. Останнім часом активно проникають в ан-

тропогенні ландшафти, стали звичайними на звалищах в перед-

містях великих міст. 

Родина  ценолестових (Caenolestidae) — нечисленна група пі-

вденноамериканських сумчастих, зовні схожих на пацюків і зем-

лерийок, з примітивною зубної системою. Сумки для виношу-

вання дитинчат немає. Комахоїдні звірі, що населяють гірські 

ліси. Спосіб життя нічний. Біологія майже не вивчена. Відомі три 

роди (Caenolestes, Lestoros, Rhyncholestes) з небагатьма видами. 

Решта родин  поширені в Австралії, Новій Гвінеї і Тасманії. 

Хижі сумчасті (Dasyuridae) включають як дрібних звірків (до-

вжина тіла 4-19 см) так і досить великих (100-110 см) м'ясоїдних 

і комахоїдних тварин. 

В Австралії раніше був поширений сумчастий вовк (Thylacinus 

cynocephalus) - досить великий хижак, який полював на кенгуру. 

В Австралії він був винищений собакою дінго. Внесений до Чер-

воної списку  МСОП як найрідкісніший вид, можливо, навіть вже 

щез або зберігся тільки в погано вивчених районах Тасманії. Сво-

єрідні сумчасті кроти Австралії (Notoryctidae) являють собою на-

очний приклад конвергенції з плацентарними ссавцями. Вони ве-

дуть підземний спосіб життя і прокладають складні системи хо-

дів, розшукуючи, як і справжні кроти, ґрунтових безхребетних. 

Тіло їх вкрите таким же шовковистим хутром, лапи несуть великі 

риючі кігті, очі атрофовані і немає зорових нервів. До напівво-

дних форм відноситься плаваючий водяний опосум (Chironectes 

minimus), екологічно близький до хохулі. 
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Сумчасті мурахоїди, або намбати (Myrmecobiidae) — дрібні 

звірки величиною як щур, з пухнастим, як у білки, хвостом. Ме-

шкають в Австралії, часто в лісових місцевостях. Активні вдень. 

Годуються переважно термітами. 

Серед сумчастих багато деревних звірів. Так, родина кускус 

(Phalangeridae) включає 43 види, які зовні нагадують мишей, щу-

рів, білок. До окремої родини відносяться Сумчасті ведмеді коала 

(Phascolaricidae). Живляться основному рослинною їжею: моло-

дими пагонами і листям евкаліпта, їдять мед, нектар, рідше ко-

мах. Деякі види деревних сумчастих мають перетинку з боків тіла 

і здійснюють ширяючі польоти на відстань до 70 м. 

Вомбати (Vombatidae) живуть у норах і екологічно трохи на-

гадують наших бабаків. Поширені в степах, саванах, лісах півден-

ного сходу Австралії і Тасманії. 

Велика родина Кенгуру (Macropodidae) включає 51 вид різно-

манітних за виглядом і біологією звірів. Спільними ознаками є 

диспропорція передніх (дуже маленьких) і задніх (сильно розви-

нених) кінцівок і сильний хвіст. Одні види кенгуру мешкають на 

рівнинах і екологічно заміщають степових і пустельних копитних 

інших материків. Наприклад, велетенський кенгуру (Macropus). 

Ці могутні тварини досягають 3 м (довжина тіла 160 см і 100 см 

хвіст), їх маса більше 80 кг. Розвивають швидкість до 50 км/год, 

здійснюючи стрибки до 9-13,5 м в довжину і більше 3 м у висоту. 

Гігантський сірий кенгуру (М. giganteus) — один з офіційних си-

мволів Австралії: його зображення разом з ему знаходиться на ге-

рбі Австралійської Федерації. Інші види мешкають в горах. На-

решті, є серед них і мешканці лісів, де кенгуру ведуть деревний 

спосіб життя. Такі деревні кенгуру (Dendrolagus). На кенгуру по-

люють і розводять у неволі заради м'яса й шкіри. 

 

Інфраклас Плацентарні, або Вищі звірі (Eutheria) 

Плацентарні - найбільша група сучасних ссавців, поширених 

на всіх материках і в найрізнітніших умовах. Їх характерні 

ознаки: добре розвинена кора (неопалліум) переднього мозку, пі-

вкулі якого пов'язані мозолясті тілом. Завжди розвивається пла-

цента, і дитинчата народжуються здатними самостійно смоктати 
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молоко. Сумчастих кісток немає. У переважній більшості випад-

ків добре виражені дві генерації зубів (крім справжніх корінних) 

— молочна і постійна. Температура тіла переважної більшості 

дорослих плацентарних висока і постійна. 

Сучасні плацентарні ссавці включають 17-18 добре відокрем-

лених рядів. 

Ряд Неповнозубих (Edentata) – вельми своєрідна група в ос-

новному південноамериканських ссавців, для яких характерне 

недорозвинення зубної системи. Зуби відсутні зовсім або позбав-

лені емалі і коренів і майже не диференційовані. Півкулі мозку 

малі і майже не мають звивин. Коракоїди зростаються з лопат-

ками порівняно пізно. 

Неповнозубі були численною і різноманітною групою звірів у 

палеогені-неогені, хоча поширення їх завжди обмежувалося 

тільки західною півкулею, в основному Південною Америкою.  

Лінивці (Bradypodidae) — невеликі (довжина тіла до 60 см) де-

ревні нічні звірі. Більшу частину часу вони проводять на гілках 

дерев, до яких підвішуються вниз спиною за допомогою довгих 

вигнутих пазурів. Це малорухливі тварини, що харчуються лис-

тям. На їх хутрі часто селяться мікроскопічні водорості, що надає 

їй зеленуватий відтінок. У зв'язку з переважаючим положенням 

тіла цих тварин їх шерсть має ворс з нахилом, від черева до 

спини. Поширені лінивці в тропічних лісах Південної та Центра-

льної Америки. 

Мурахоїди (Myrmecophagidae) — не менш спеціалізована гі-

лка неповнозубих, але але на відміну від линивців харчуються ко-

махами.. Їх рило витягнуте в довгий хобот, язик також дуже дов-

гий і клейкий. Зубів немає зовсім. Харчуються термітами, гнізда 

яких розривають передніми лапами з довгими загнутими кігтями. 

Більшість видів наземні, деякі лазять по деревах. Поширені лише 

в Центральній і Південній Америці. 

Броненосці (Dasypodidae) — наземні звірі, які характеризу-

ються наявністю зовнішнього кісткового панцира шкірного похо-

дження. Панцир виник як пристосування до пасивного захисту 

від нападу ворогів. Поверх кісткового панцира розташовуються 

рогові щитки. Волосяний покрив редукований. На відміну від че-
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репах окремі щитки панцира не зростаються, а зберігають рухли-

вість. Харчуються змішаною їжею. Броненосці населяють пусте-

льні області в Південній, Центральній Америці та на півдні Пів-

нічної Америки (Техас, Луїзіана, Флорида). 

Ряд Ящери (Pholidota) – дуже нечисленна група звірів, для 

яких характерна відсутність зубів і рогові луски, що покривають 

все тіло. Це утворення має захисне значення, воно виникло вто-

ринно і не має прямого зв'язку з роговим покривом плазунів. Ха-

рчуються мурахами й термітами; рило, як і у мурахоїдів, подов-

жене, а язик довгий і клейкий. Цікаво, що у зв'язку з відсутністю 

зубів шлунок ящерів вистелений рогоподібною оболонкою. По-

дібно до птахів, вони заковтують камінчики, які сприяють подрі-

бненню їжі. Поширені в Південній Азії (три види) і тропічній Аф-

риці (п'ять видів). 

Ряд Комахоїдні (Insectivora) – найбільш древній ряд плацен-

тарних звірів, відомий вже з верхньої крейди. Півкулі мозку малі 

і позбавлені звивин. Мозкова коробка відносно мала. Зуби слабко 

диференційовані. Ікла невеликі конічної форми. Передній відділ 

морди у більшості витягнуть в рухливий хоботок. Багато видів 

мають пахучі залозами. Комахоїдні — тварини середніх і дрібних 

розмірів. Довжина тіла землерийки-крихти (Sorex minutissimus) і 

білозубки-малятка (Suncus etruscus) близько 4 см, це найдрібніші 

ссавці в світі. Поширені комахоїдні повсюдно, крім Австралії і 

більшої частини Південної Америки. Серед комахоїдних є види 

наземні, підземні, водні і деревні. У фауні України зустрічаються 

види чотирьох родин: Кротячі, Хохулі, Їжаки  та Землерийки. 

До мідицевих, або землерийок (Soricidae) належать дрібні зві-

рки, зовні схожі на мишей. Мешкають в різних умовах, але час-

тіше в лісах з багатою підстилкою. Самостійно нори зазвичай не 

риють і користуються природними порожнинами  в ґрунті, в лі-

совій підстилці, під корінням дерев або норами гризунів. Харчу-

ються комахами, червами, іноді дрібними мишивидними і насін-

ням хвойних. Можуть поїдати шкідливих комах і їх личинок. У 

фауні України родина Soricidae представлена трьома родами — 

мідиця, рясоніжка та білозубка. При цьому у кожній місцевості 

мешкає, як правило, не більше 1-2 видів кожного з цих трьох ро-

дів.  
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Бурозубка звичайна (Sorex araneus) Найпоширеніший пред-

ставник родини мідицевих Soricidae) та один з найпоширеніших 

ссавців Північної Європи, включаючи Велику Британію. В Укра-

їні — один з звичайних видів своєї родини. Характерний для лі-

сової та лісостепової смуг, долинами річок і мережею байраків 

проникає глибоко у степ. Завдовжки 55—82 мм завдовжки і ва-

жить 5—12 г. Має оксамитове темно-буре хутро та більш свтілі 

нижні частини тіла. Молоді тварини світліші до першого ли-

няння, коли з'являється перше зимове хутро. Також ця мідиця має 

маленькі очі, гостру морду та зуби з рудими коронками. Живе у 

середньому біля 23 місяців. 

Три види з числа відомих в складі сучасної фауни України — 

мідиця альпійська (Sorex alpinus), рясоніжка мала (Neomys 

anomalus) і білозубка білочерева (Crocidura leucodon) — внесені 

до "Червоної книги України" (2009). 

Представники родина Кротячі (Talpidae) типові мешканці вер-

хніх горизонтів ґрунту. Найбільш відомий представник цієї ро-

дини — кріт європейський (Talpa europaea) Практично все його 

життя проходить під землею; на денну поверхню кроти виходять 

дуже рідко, наприклад при затопленні нір водою. Кріт чудово 

пристосований до життя в ґрунті. Тіло витягнуте, голова конусо-

подібна, шия зовні непомітна. Хутро низьке, бархатисте, що по-

в'язано з пересуванням у вузьких норах. Короткі передні лапи 

озброєні потужними кігтями. Ними кріт розриває землю, а ви-

штовхує її назовні верхньою частиною голови. Очі розвинені сла-

бко, а у деяких підвидів сховані під шкірою. Органи нюху і до-

тику розвинені добре. Кроти мають добрий слух, хоча вушна ра-

ковина розвинена слабко. 

Кроти риють складні системи підземних ходів, більша частина 

яких не є житлом, а прокладається при розшуку їжі. 

При спорудженні глибоких ходів кроти викидають землю на 

поверхню через вертикальні віднірки. Таким чином формуються 

характерні купи землі – кротовиння. Найчастіше більшість кро-

тячих ходів бувають поверхневими. У цьому випадку звірок 

майже не розриває землю, а розсовує її в сторони і вгору. Крото-

виння при цьому не утворюється. 
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Найбільш сприятливі місця для крота — це листяні ліси з ґру-

нтом, який багатий на перегній. Піщаних і заболочених ґрунтів 

кроти уникають. Харчуються земляними червами і личинками 

комах. Розмножуються один, рідше 2 рази в році, в середній смузі 

в травні-червні. Линяють кроти 3 рази на рік. 

Кроти поширені в лісовій та лісостеповій смузі Європи, Ка-

вказу та в тайзі Сибіру на схід до ріки Лени. Значення кротів дуже 

велике: вони знищують комах - шкідників сільського і лісового 

господарства. Шкода, заподіяна винищенням дощових черв'яків і 

викиданням купок землі на луках і в садах, має локальний харак-

тер і з лишком окупається принесеної користю. Кроти є об'єктами 

хутрового промислу. 

До родини хохулі належать два види. Один з них - піренейська 

хохуля (Galemys pyrenaicus) - поширений на однойменному піво-

строві. Невеликих розмірів - 12-15 см, такої ж довжини хвіст. Ін-

ший вид - звичайна хохуля (Desmana moschata) - типовий напів-

водний звірок, що мешкає в стоячих або повільно поточних во-

доймах у басейнах річок Дону, Волги і Уралу. В Україні поши-

рена у басейні Дінця.  

Розміри тіла 18 - 20 см, такої ж довжини хвіст. Маса тіла до 

520 гр Спосіб життя дуже потайний. Корм видобуває у воді. Жи-

виться молюсками, комахами та їх личинками, деякими росли-

нами, рідко рибою. Розмножуються самки раз у рік. Гнізда влаш-

товують в норах, вихід з яких відкривається під водою. Період 

розмноження розтягнутий з травня по листопад. Число молодих 

у поносі від одного до п'яти. 

Хохуля - цінний промисловий звір, що має дуже хороше ху-

тро. Використовують і мускусні залози, що лежать біля кореня 

хвоста. В наслідок надмірного промислу хохуля була сильно ви-

нищена. Проведені роботи з відновлення хохулі в місцях колиш-

нього розповсюдження (реакліматизация) і штучного розселенню 

в нових областях дозволили підвищити її чисельність.  

Чисельність хохуль низька, вона включені в Червоні книги Ук-

раїни та МСОП. 

Родина їжаки (Erinaceidae) включає своєрідних тварин, покри-

тих голками і здатних при небезпеці згортатися в клубок. На від-
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міну від інших комахоїдних взимку впадають у сплячку. Мешка-

нці лісів і культурних ландшафтів, степів і пустель. Всеїдні, але 

надають перевагу тваринним кормам. Живляться комахами, мо-

люсками, земноводними, плазунами, іноді поїдають яйця птахів і 

пташенят. Населяють Африку і Євразію (на північ до межі лісу). 

В Україні в лісовій і степовій зонах звичайним є Їжак  біолочере-

вий  - Erinaceus roumanicus. Він  Поширений у Центральній та 

Східній Європі, від Чехії та Словаччини на півночі до Балканів. 

На півдні, у Малій Азії та в Закавказзі його заміщує інший вид 

цієї групи, E. concolor. Білогрудий їжак схожий із їжаком євро-

пейським, проте голова і боки темно-бурі, набагато темніше, ніж 

горло і черевце. Голки шоколадно-коричневого кольору, корич-

неве хутро на черевці, на грудях широка біла пляма, з якою і по-

в'язана назва виду. На сході України зустрічається вухатий їжак - 

Hemiechinus auritus, який занесений до Червоної книги України. 

Ряд рукокрилі (Chiroptera) – систематично близький до ко-

махоїдних. Вони розповсюджені по всій земній кулі, крім Арк-

тики і Антарктики. Загальне число видів близько 1 000. Ряд вклю-

чає два підряди: Крилани і Кажани. 

Це єдина група ссавців, пристосована до справжнього по-

льоту. Крилами служать шкірясті перетинки, розташовані між 

дуже довгими пальцями передніх кінцівок, боками тіла, задніми 

кінцівками і хвостом. Тільки перший палець передніх кінцівок ві-

льний і не бере участі в утворенні крила. Як і у птахів, грудина 

має кіль, до якого прикріплюються грудні м'язи, що приводять у 

рух крила. 

Політ дуже маневровий, який регулюється майже виключно за 

рахунок крил. Всупереч поширеній думці, кажани можуть злітати 

не тільки з високо розташованих пунктів (стелі печери, стовбура 

дерева), але і з рівної землі і навіть з водної поверхні. У цьому 

випадку зліт починається з стрибка вгору, який відбувається в на-

слідок сильного поривчастого руху передніх кінцівок. 

Спосіб життя сутінковий і нічний. Органи дотику крім звичай-

них чутливих тілець і вібрис представлені численними тонкими 

волосками, розкиданими на поверхні літальних перетинок і вуш-

них раковин. Зір слабкий і для орієнтування має мале значення. 

Слух виключно тонкий. Діапазон чутливості величезний - від 12 
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до 190 000 Гц (у людини діапазон чутності лежить в межах 40 - 

20 000 Гц). 

При орієнтуванні вирішальне значення має своєрідна звукова 

ехолокація. Кажани видають ультразвуки частотою від 30 000 до 

70 000 Гц переривчасто, у вигляді імпульсів тривалістю 0,01 - 

0,005 с. Частота імпульсів залежить від відстані між звіром і пе-

решкодою. При підготовці до польоту тварина видає від 5 до 10, 

а в польоті безпосередньо перед перешкодою - до 60 імпульсів в 

секунду. Відбиті від перешкоди ультразвуки сприймаються ор-

ганами слуху звірка, що і забезпечує орієнтування в польоті вночі 

і полювання на літаючих комах. 

Склад їжі різноманітний, але переважна більшість видів жи-

виться комахами (жуками, метеликами). У період неспання обмін 

речовин йде інтенсивно, і нерідко за добу кажани з’їдає кількість 

їжі, рівну приблизно масі власного тіла. 

Підряд Крилани (Megachiroptera) містить великих представни-

ків ряду, які поширені у тропіках Азії, Африки та Австралії. Ха-

рчуються соковитими плодами, місцями завдають великої шкоди 

садівництву. Коронки корінних зубів мають плоскі жувальні по-

верхні. Очі порівняно великі; корм розшукують, орієнтуючись 

зором і дуже гострим нюхом. Здатність до ехолокації властива 

тільки деяким видам, які заселяють печери. Днюють частіше на 

деревах, під карнизами будівель, в печерах, рідше в дуплах. За-

звичай скупчуються багатьма сотнями і навіть тисячами особин. 

Загальне число видів близько 130. До підряду належить меш-

канець Малайського архіпелагу калонг (Pteropus uampyrus) — 

найбільший представник рукокрилих, розмах крил якого сягає 

140 см. 

Підряд Кажани (Microchiroptera) включає дрібні види, які ма-

ють гострі зубами і відносно великі вушні раковини. Денний час 

проводять в укриттях, на горищах, у дуплах, в печерах. Число ви-

дів близько 800. Більшість видів розглянутого підряду живляться 

літаючими комахами (переважно двокрилими, лускокрилими і 

твердокрилими). Деякі південноамериканські види харчуються 

кров'ю ссавців, іноді й людей; такі, наприклад, південноамери-

канські вампіри (родина Desmodontidae). Всупереч існуючій ду-
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мці, кровоїдні кажани кров не смокчуть, а злизують язиком з по-

верхні шкіри жертви. Слина таких кажанів має знеболюючу вла-

стивістю і  уповільнює згортання крові. Цим пояснюється безбо-

лісність укусу і тривалість витікання крові з ранки. Деякі види 

зимують на місці, впадаючи в сплячку. Місцями взимку скупчу-

ються у величезній кількості. Так, в Бахарденська печері (Турк-

менія) живе близько 40 тис. кажанів.  

Багато видів з північних районів відлітають на південь. Дов-

жина шляхів міграції різна - від десятків і сотень до тисяч кіло-

метрів. 

Розмножуються повільно, народжують 1-2 дитинчат. Пару-

вання буває восени і навесні. При осінньому спарюванні заплід-

нення яєць не відбувається і сперматозоїди перезимовують в ста-

тевих шляхах самки. Запліднення настає тільки навесні, коли у 

самок буває овуляція. При весняному спарюванні відбуваються 

одночасно овуляція і запліднення. 

Приносять велику користь людям, регулюючи чисельність ко-

мах. В Україні відмічено 26 видів кажанів всі вони занесені до 

Червоної книги України.  

Прдставники ряду Шерстокрили (Dermoptera) – поширений 

і в тропічних лісах півдня півострова Індокитай і на островах Ма-

лайського архіпелагу. Найбільш характерна особливість зовніш-

нього вигляду - товста, вкрита хутром, перетинка, що з’єднує всі 

кінцівки, шию і хвіст. Довжина тіла до 42 см, хвоста до 27 см, 

маса до 1,7 кг. Пересуваються переважно шляхом ширяючого по-

льоту, пролітаючи з дерева на дерево 60-100 м. Рослиноїдні. Ди-

тинча перебуває з матір'ю близько року. Типовий вид - малайсь-

кий шерстокрил, або Кагуан (Cynocephalus variegatus). Місцеві 

жителі полюють на кагуанів, використовуючи їх м'ясо і хутро. 

Донедавна представників ряду Тупаєподібні (Tupaiidae) від-

носили до ряду Приматів, але за останніми даними це окремий 

ряд. Представники ряду дрібні, схожі на вивірок або пацюків тва-

рини, з видовженим тулубом і короткими п'ятипалими кінців-

ками. Довжина тіла 10-25 см, хвоста — 14-20 см; важать вони від 

30-60 г (карликова тупая (Tupaia minor)) до 350 г (урогале 

(Urogale evereti)). Передні лапи довші за задні. Пальці озброєні 
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серповидними кігтями. Лапи не хапальні: великі пальці не проти-

ставляються решті, і їх рухливість обмежена (на відміну від при-

матів). Головний мозок відносно малий. Хвіст у них довгий, пух-

настий. Мордочка витягнута.  

Мешкають в тропічних дощових і гірських лісах Південно-схі-

дної Азії.. Активність в основному денна. Живуть переважно на 

деревах, але часто зустрічаються і на землі. З органів чуття най-

краще розвинені слух і зір. Всеїдні, харчуються переважно кома-

хами і плодами з дерев і кущів. Живуть парами або поодинці. Се-

зонність в розмноженні не відмічена. Статевої зрілості досягають 

до 6 місяців.  

Представники ряду Примати (Primates) виникли, мабуть, від 

примітивних комахоїдних в верхньокрейдяному часі в Азії, 

звідки в подальшому і йшло їх розповсюдження на інші контине-

нти. Ряд включає близько 190 видів. 

За зовнішнім виглядом примати дуже різноманітні. Довжина 

тіла сучасних представників від 9- 12 (довгоп’яти) до 200 см (го-

рили). Зовнішній хвіст у одних видів відсутній (людиноподібні 

мавпи), в інших дуже довгий (у деяких чіпкий). Очі спрямовані 

вперед і лише у деякий видів трохи убік. Черепна коробка відно-

сно велика. Є всі групи зубів. Перший палець в тій чи іншій мірі 

протиставлений іншим. Сосків від однієї до трьох пар (лорі). По-

ширені в тропіках Азії, Африки та Америки. 

Підряд Мокроносі мавпи (Strepsirhini) відрізняються по ряду 

ознак від іншого підряду приматів — сухоносих мавп. Основною 

відмінністю є ніс, що дав назву, який у них, як і у котячих, мокрий 

і забезпечує кращий нюх. Інша відмінність полягає у великому 

пальці, який в меншій мірі протиставлений іншим пальцям, ніж у 

сухоносих мавп. На вказівному пальці існує подовжений кіготь 

для чищення шерсті. У мокроносих мавп частіше зустрічаються 

народження відразу декількох дитинчат, тоді як у сухоносих пе-

реважають одиночні пологи. Загалом мокроносі мавпи вважа-

ються більш примітивним і древнішим підрядом в еволюційному 

відношенні.  

Поширені в Південно-Східній Азії, в Індонезії, на Мадагаскарі 

і в тропіках Африки. До складу підряду належить 7 сучасних ро-

дин. Розглянемо дві із них. 
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У родині лемурів (Lemuridae) ряд верхніх різців розділений 

проміжком на ліву і праву половини. Хвіст зазвичай довгий, пух-

настий. Хутро зазвичай густе. Це деревні нічні тварини, жив-

ляться частково плодами, частково комахами, або всеїдні. Спосіб 

життя стадний. Представники — лемури варі (Varecia uariegatus) 

і катта (Lemur catta). 

Представники родини Лорієві (Loridae) нічні примати, які по-

ширені у Південно-Східній Азії (тонкі лорі (Loris) та товсті лорі 

(Nycticebus)); в Африці (потто (Perodicticus potto)). У цих тварин 

кінцівки приблизно однакової довжини, хвіст короткий або від-

сутній, вуха дрібні, тонкі з волосками на краях. Мешкають у тро-

пічних лісах на деревах, поодинці або парами, ведуть нічний спо-

сіб життя. Живляться комахами, ящірками, птахами, фруктами. 

Дитинчат народжують у будь-яку пору року.  

Підряд сухоносі мавпи (Haplorhini), до яких відноситься і лю-

дина, відрізняються за рядом ознак від іншого підряду приматів 

— Мокроносих приматів. Як випливає з назви, у них приматів 

сухий ніс і менш розвинений нюх. У сухоносих превалює наро-

дження одного дитинчати. В цілому, цей підряд вважається більш 

розвиненим в еволюційному відношенні. 

Сухоносі мешкають в тропічних і субтропічних регіонах Аме-

рики, Африки (за винятком Мадагаскару), в Гібралтарі, а також у 

Південній та Південно-Східної Азії аж до Японії. Людина насе-

ляє всі континенти за винятком Антарктиди. Сухоносі примати 

діляться на два інфраряди: довгоп’ятоподібні (Tarsiiformes) та  

мавпоподібні (Simiiformes). 

До інфраряду довгоп’ятоподібні відноситься єдина сучасна 

родина Довгоп'яти (Tarsiidae). Представники родини своєрідні 

тварини величиною трохи більше щура, з величезними, спрямо-

ваними вперед очима, дуже довгими задніми і короткими перед-

німи ногами. Пальці забезпечені подушечками-присосками. Де-

ревні нічні тваринки, які харчуються комахами. Поширені на ос-

тровах Малайського архіпелагу. Представник - довгоп’ят-привид 

(Tarsius spectrum). 

До інфраряду мавпоподібні (Simiiformes) відноситься 8 родин. 

Родина Капуцинові, або Чіпкохвості мавпи (Cebidae), включає 

дрібні і середні види (довжина тіла 24 - 91 см). Хвіст у всіх видів 



 

290 

 

добре розвинений; у видів чотирьох родів (з 12) він чіпкий. Пере-

городка між ніздрями широка. Серед видів цієї родини згадаємо 

павукоподібних мавп (Brachyteles). 

Родина мармозетки, або ігрункові мавпи (Callitricnidae), вклю-

чає найдрібніших представників сухоносих мавп. Довжина їх тіла 

15 - 50 см. Хвіст довгий, але не хапальний. 

Види обох родин - лісові, деревні звірі. Живляться змішаною 

їжею, але в більшій мірі рослинною. Живуть частіше родинними 

групами. Поширені в Центральній і Південній Америці. 

Родина Мавпи (Cercopithecidae) — найбільш численна група 

сухоносих мавп. Характерно сильний розвиток защічних мішків; 

зазвичай є довгий хвіст і розвинені сідничні мозолі. Біологічно 

різноманітні. Власне мавпи (Cercopithecus) ведуть в основному 

деревний спосіб життя. Це переважно африканські види, які на-

селяють тропічні ліси і тримаються стадами. Раслиноїдні.  

Павіани (Papio) живуть зазвичай в кам'янистих горах і гнізда 

влаштовують у печерах. Живлення змішане. Деякі види напада-

ють на ссавців. Поширені в Африці.  

Макаки (Macaca) — переважно південноазіатські мавпи. Ве-

дуть як деревний, так і наземний спосіб життя; часто живуть, як і 

павіани, в горах, тримаючись кам'янистих схилів. Найбільш ві-

дома макак-резус (М. mulatto), поширена в Південній Азії, в Гі-

малаях (від Непалу до Бірми). Тримаються великими стадами. 

Звичайні в зоопарках всього світу. 

У родині Гібони (Hylobatidae) сім видів, яким характерні дуже 

довгі передні кінцівки: при вертикальному положенні вони дося-

гають стоп задніх кінцівок. Поширені в тропічних лісах Північно-

Східній Індії (Ассам), Індокитаю, островів Ява, Суматра, Каліма-

нтан. Типові мешканці дерев. Розгойдуючись на передніх лапах, 

перестрибують з дерева на дерево на відстань 10 м і більше. Ти-

повий вид гібон Хулока (Hylobates hoolock).  

Надродина Людиноподібні мавпи (Hominoidea) включає пред-

ставників які мають будову тіла схожу до людської. Включає ро-

дини людинових (Hominidae) та гібонових (Hylobatidae).  
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Хвоста, сідничних мозолів і защічних мішків немає (у гібонів 

є тільки зародкові сідничні мозолі). Мозкова коробка черепа роз-

винена особливо сильно. Півкулі переднього мозку мають скла-

дні борозни і звивини. 

Гібонові (Hylobatidae) — родина приматів, котрі проживають 

в тропічних і субтропічних лісах південно-східної Азії, у тому чи-

слі на островах Суматра, Борнео і Ява. Історично родина вклю-

чала один рід, але тепер розділений на чотири роди і 16 видів су-

часних тварин. 

Гібонові є безхвостими приматами. Особливо помітно те, що 

їх передні кінцівки значно довші, ніж задні. Ця особливість до-

зволяє їм пересуватися за допомогою брахіації — унікальному в 

тваринному світі способі пересування, при якому вони розгойду-

ються на руках з гілки на гілку. Великий палець у гіббонових вко-

рінений трохи нижче, через що вони можуть впевнено хапати 

товсті гілки. Густа шерсть гібонових забарвлена в чорний, сірий 

або коричневий колір. Морди короткі з великими очима, спрямо-

ваними вперед. Ніздрі розставлені в сторони. У деяких видів гі-

бонових розвинені горлові мішки, які слугують резонансним при 

вироблянні гучних криків. Розмір гібонових становить від 45 до 

90 см, їх вага варіює від 4 до 13 кг. Найбільш великим і важким 

видом є сіаманг (Symphalangus syndactylus). Хоча гібони за своєю 

кмітливості близькі до людиноподібних, у них є ознаки, які збли-

жують їх з мартишками: невеликий мозок, наявність сідничних 

мозолів і особливості будови слухового апарату.  

Основну частину харчування гібонових складають листя і 

фрукти. У невеликих кількостях вони харчуються також пелюст-

ками, комахами, зрідка поїдають пташині яйця і невеликих хре-

бетних.  

Цікаво, що гібони вибирають собі партнерів тільки за своїм 

смаком. Ця особливість ускладнює їх розведення в зоопарках, 

оскільки самці і самки іноді можуть ігнорувати один одного. Се-

редня тривалість життя у гібонів складає в дикій природі близько 

25 років, у неволі найбільш стара тварина досягла віку 50 років. 

Родина Hominidae також відома як людиноподібні мавпи, 

включає в себе чотири сучасних роди: орангутани, шимпанзе, го-

рили, люди. 
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Орангутан (Pongo pygmaeus) — велика (висотою 1,5 м) воло-

хата мавпа червонувато-рудого кольору, з витягнутими щеле-

пами, дуже довгими передніми кінцівками і невеликими вуш-

ними раковинами. Спосіб життя деревний, на землю спускається 

вкрай рідко. Живуть орангутани поодиноко або сімейними гру-

пами. Дитинчат народжують в гнізді на дереві. Поширені на ост-

ровах Суматра і Калімантан. Живляться в основному фруктами. 

За останні роки чисельність різко скоротилася і продовжує спа-

дати. Включений до Червоної списку МСОП. 

Шимпанзе (Pan troglodytes) розміри дещо менші 1,5 м. Зага-

льне забарвлення чорне; лице голе; вуха порівняно великі, дуже 

схожі на вуха людини. Передні лапи щодо коротші, ніж у орангу-

тана. Мешкають в тропічних лісах Африки. Спосіб життя в осно-

вному деревний, але на землю спускаються регулярно. Їжа рос-

линна. Живуть сім'ями, іноді збираючись у невеликі стада. 

Горила (Gorilla gorilla) — найбільша з людиноподібних мавп 

(висотою до 2 м). Передні кінцівки, як і у шимпанзе, не дуже до-

вгі. По землі ходять зігнувшись, спираючись (як і шимпанзе) на 

всі чотири кінцівки. Живуть у лісах, але з деревами пов'язані 

менше попередніх видів, багато часу проводять на землі. Харчу-

ються плодами, горіхами і коренеплодами. Поширені в лісах ек-

ваторіальної Африки. 

Родина Люди (Hominidae) включає один сучасний вид — лю-

дина  розумна (Homo sapiens). Морфологічно відрізняється вели-

чезним головним мозком з дуже сильно розвиненою корою вели-

ких півкуль. Мозок людини більш ніж в 3 рази більші мозку лю-

диноподібних мавп. Волосяний покрив редукований. Передні кі-

нцівки відносно короткі, не доходять до колін. Положення тіла 

вертикальне, і руки повністю звільнені від функції опори тіла. За-

дні кінцівки випрямлені в колінному суглобі і втратили хапальну 

функцію. У зв'язку з вертикальним положенням тіла таз широкий, 

слугує для підтримки нутрощів. Є й багато інших ознак, що від-

різняють людину від решти людиноподібних мавп. 

Ряд Гризуни (Rodentia)  - найбільш численний (близько 2 тис. 

видів) і широко розповсюджений ряд ссавців. Зустрічаються у 

всіх частинах світу і освоїли різні місця існування. Більшість гри-
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зунів – дрібні або середньої величини звірі, які харчуються пере-

важно або виключно рослинною їжею. У зв'язку з цим зубний 

апарат їх своєрідний. Ікла відсутні. Різці, яких у кожній половині 

щелепи буває по одному, навпаки, розвинені дуже сильно; ними 

гризуни відкушують траву, кору або лускають насіння. Корінні 

зуби з плоскою жувальною поверхнею, яка несе горбки або петлі 

емалі. Різці, а в деяких і корінні не мають коренів і ростуть все 

життя. У зв'язку з харчуванням грубою рослинною їжею кишко-

вий тракт довгий. У всіх видів є сліпа кишка, що виконує роль 

«бродильного чана». Особливо сильно вона розвинена у видів, 

що живляться травою і корою дерев (наприклад, у полівок). На-

впаки, у мишей, що харчуються в основному насінням, сліпа ки-

шка розвинена слабше. 

Для більшості видів характерна здатність швидко розмножу-

ватись, що пов'язано з раннім статевим дозріванням і великою кі-

лькість нащадків. 

Широта розповсюдження і різноманіття життєвих умов визна-

чили різноманітність гризунів. Серед них є наземні, підземні, де-

ревні і напівводні види. 

Гризуни мають велике практичне значення. Багато видів є ва-

жливими об'єктами хутрового промислу. Серед гризунів багато 

шкідників сільського господарства і видів, що поширюють небе-

зпечні хвороби, наприклад чуму. Ряд поділяють п’ять підрядів: 

Нижче вказані лише деякі родини. 

Велика родини Білячі або вивіркові (Sciuridae) окрім власне 

білок включає бурундуків, ховрашків і бабаків. Білки - деревні 

представники родини, поширені в лісах Євразії та Північної Аме-

рики. На території України мешкає звичайна білка (Sciurus 

vulgaris), що населяє всі лісові області країни. Білки живуть у гні-

здах на деревах або в дуплах. На зиму в сплячку не впадають. Ха-

рчуються головним чином насінням хвойних дерев, рідше яго-

дами і грибами. Розмножуються 2-3 рази на рік. У зв'язку з непо-

стійністю кормових умов чисельність білок по роках дуже сильно 

змінюється. У малокормні роки білки широко кочують у пошуках 

їжі і нерідко забігають на окраїни селищ, в парки і сади.  
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Близькі до білок бурундуки відрізняються смугастим забарв-

ленням і менш пухнастим хвостом. Спосіб життя в основному на-

земний, гніздо влаштовують в норах. На зиму впадають у спля-

чку. Восени роблять запаси їжі з кедрових горіхів і насіння злаків 

і бобових. Типовий представник - сибірський бурундук (Tamias 

sibiricus), який населяє ліси Сибіру і східну частину Європи. 

Численні види ховрахів і бабаків представляють наземну 

групу родини. Вони поширені в степових і гірських областях. Всі 

види живуть у норах, зазвичай колоніями. На відміну від білок 

розмножуються один раз у рік. Харчуються травою і насінням, 

переважно злаків. Більшість видів завдають шкоди зерновим ку-

льтурам, і з ними ведеться боротьба. Крім того, ховрахи і бабаки 

є розповсюджувачами небезпечних хвороб, наприклад чуми і ту-

ляремії. На зиму впадають у сплячку. У більшості видів сплячка 

починається у другій половині літа і пов'язана з висиханням кор-

мової рослинності.  

В Україні мешкають 4 види: ховрах крапчастий (Spermophilus 

suslicus), ховрах подільський (Spermophilus odessanus), ховрах єв-

ропейський (Spermophilus citellus), ховрах малий (Spermophilus 

pygmaeus) Всі вони занесені до Червоної книги України (2009). 

Бабаки (Marmota) систематично і біологічно вони близькі до 

ховрахів, але відрізняються значно більшими розмірами. Всього 

на землі 15 видів бабаків. Прабатьківщина бабаків — Америка, і 

у всіх бабаків був спільний предок. Різні види бабаків відокреми-

лися в різних географічних зонах і відрізняються один від одного 

особливостями поведінки, але зберегли зовнішню схожість і не-

обхідність впадати в зимову сплячку. Всі бабаки травоїдні, се-

ляться в норах, мають теплий хутро і майже всі живуть колоні-

ями. Розрізняються рівнинні бабаки (байбаки) і бабаки гірські, 

що живуть в суворих умовах альпійських гір, куди літнє тепло 

приходить пізно, а зима є рано.  

В Україні мешкало два види бабака: бабак степовий (Marmota 

bobak) та  бабак альпійський (Marmota marmota), останній вимер. 

Бабак степовий мешкає на північну-сході України. 

Родина Летяги (Petauristinae) поширена в основному в тропіч-

ній зоні. У лісах Європи та Сибіру водиться один вид: звичайна 

летяга (Pteromys volans). Спосіб життя у летяги нічний. Вдень 
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вона сидить у дуплі. За допомогою літальної перетинки, яка роз-

ташована між передніми і задніми лапами, летяга здійснює пла-

нуючі стрибки з дерева на дерево довжиною понад 10 м. Звір по-

рівняно рідкісний і промислового значення не має. 

У звірів з родини Дикобрази (Hystricidae) верхня частина тіла 

покрита довгими жорсткими голками. У Східному Закавказзі і в 

передгірних районах Середньої Азії поширений один вид — ін-

дійський дикобраз (Hystrix indica). Живе в норах, часто в садах. 

Місцями шкодить баштанам. Спосіб життя нічний. Захищаю-

чись, дикобраз розчепірює гострі і довгі голки, роблячи різкий 

ривок (частіше назад або убік), глибоко встромляє їх у нападника, 

після чого відбігає, залишаючи голки в тілі. Це здійснює насті-

льки спритно, що виникла хибна думка, що дикобраз довільно 

може далеко вистрілювати свої голки. 

Родина Бобри (Castoridae) включає тільки два види, один з 

яких поширений в Північній Америці (Castor canadensis), інший 

(Castor fiber),  - що мешкає в зоні від Атлантичного узбережжя, 

до Прибайкалля і Монголії. У минулому бобер був численний і 

зустрічався в багатьох місцях Європи та Сибіру. Ще в минулому 

столітті він був майже повсюдно винищений, і тільки в 1930- 

1950-х роках було вжито заходів до відновлення чисельності бо-

бра. В даний час завдяки охороні і штучному розселенню чисель-

ність бобрів помітно зросла, і вони зустрічаються в багатьох час-

тинах Європи. В Україні бобри мешкають на майже всіх річках, 

крім малих рік, що впадають прямо в моря. 

Бобри живуть колоніями по лісових річках. Житлом слугують 

зроблені з гілок і відрізків стовбурів дерев хатки і нори. На мілких 

річках бобри будують греблі, піднімають рівень води і роблять 

його порівняно постійним. Харчуються влітку трав'янистими ро-

слинами, взимку — корою і гілками дерев. На зиму роблять за-

паси гілок, який поміщають у воду біля оселі. Розмножуються 

один раз на рік, приносячи 2-4 дитинчат. Статевозрілими стають 

на третій рік життя. 

Родина вовчкових або  соневих (Gliridae) включає дрібних зві-

рків, зовні дещо схожих на білок. Поширені в основному в широ-

колистяних лісах Європи, Середньої і Південної Азії. Спосіб 

життя деревний. На відміну від білок на зиму впадають у сплячку. 



 

296 

 

Ці гризуни всеїдні, здатні вбивати дрібних птахів і великих ко-

мах. У районах з помірним кліматом, тварини зимують в холодну 

пору року і можуть мати сезонну надземну діяльність протягом 

лише 4 - 6 місяців.  

Найбільший вид — вовчок сірий (Glis glis), невеликий звірок 

(довжина тіла 15 - 20 см, маса 150- 180 г) з пухнастим хвостом, 

часто живе в садах і приносить шкоду, поїдаючи фрукти. 

У фауні України родина вовчкових, крім зазначеного виду, 

представлена ще трьома видами: ліскулька руда (Muscardinus 

avellanarius), соня лісова (Dryomys nitedula), жолудниця європей-

ська, або «садова соня» (Eliomys quercinus), останній вид занесено 

до Червоної книги України (2009).  

Родина Стрибакові (Dipodidae) об'єднує своєрідних пустель-

них і степових гризунів, що мають (у більшості випадків) дуже 

довгі задні і, навпаки, дуже короткими передні кінцівки. Хвіст 

довгий, часто з пензликом на кінці. Пересуваються стрибками 

тільки на задніх ногах, дуже швидко. Здатність до швидкого пе-

реміщення на великі відстані дуже важлива при життя в пустелі з 

її розрідженою рослинністю і мізерним запасом їжі. Деякі види 

шкодять посадкам баштанних і технічних культур. На зиму впа-

дають у сплячку. Типовий представник — великий тушканчик, 

або земляний заєць (Allactaga jaculus), найбільший з усіх видів 

родини (довжина тіла 19-26 см, хвоста — 30 см). Мешкає у сте-

пових та сухостепових біотопах: перелогові землі, солончакові 

приморські ділянки з твердим ґрунтом і розрідженим травостоєм, 

а також балки і береги річок. Живиться цибулинами тюльпанів та 

інших лілійних, вегетативними частинами дикорослих і культур-

них злаків, їхнім насінням, іноді — комахами. Викопує навесні 

насіння динь, гарбузів та кавунів і псує сходи цих рослин. Період 

розмноження триває всю весну та першу половину літа. Самка 

раз на рік народжує від 2 до 8 малят (найчастіше 3-4). Вид зане-

сений до Червоної книги України (2009). 

У фауні України із  родини стрибакових відомий також ємура-

нчик звичайний (Scirtopoda telum), вид також занесений до Чер-

воної книги України (2009).  
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Родина Сліпакові (Spalacidae) об'єднує дуже своєрідних, спе-

ціалізованих гризунів, які ведуть підземний спосіб життя. Сліпа-

кові поширені в Старому Світі: у Європі вони зустрічаються від 

Південно-Східної Європи до Африки, на заході доходячи до Лі-

вії, а на півдні - до північній Танзанії; в Азії водяться від Перед-

ньої і Малої Азії до о. Суматра.  

Тіло сліпаків валькувате, без вираженої шиї, голова сплощена, 

лапи короткі, очі сховані під шкірою, вушних раковин немає, ху-

тро коротке, оксамитове. Сліпаки риють землю різцями, а вики-

дають її головою. Бічні складки губ за різцями змикаються і 

щільно закривають рот.  

Типовий представник сліпак східний, або звичайний (Spalax 

microphthalmus). Це поодинокі територіальні тварини, що захи-

щають свої нори і ділянки. Активні цілий рік; графік денної акти-

вності залежить від виду. Більшість видів осілі, деякі можуть ко-

чувати в пошуках їжі. Харчуються переважно підземними части-

нами рослин: корінням, цибулинами, кореневищами. Зелені час-

тини рослин, плоди, насіння, а також комах та інших безхребет-

них, вживають в менших кількостях. Багато видів роблять запаси 

кормів. Місцями шкодять сільському господарству.  

Розмножуються 1-2 рази на рік. Самці не турбуються про на-

щадків, самки вигодовують молодняк від 4 до 6 тижнів, і молоді 

звірки розселяються у віці 2-3 місяці 

В Україні відмічено 5-6 видів, з них чотири види сліпаків за-

несені до Червоної книги України (2009): сліпак понтичний, або 

сліпак білозубий (Spalax leucodon), сліпак піщаний (Spalax 

arenarius), сліпак буковинський (Spalax graecus), сліпак поділь-

ський (Spalax zemni).  

Родина Мишині (Muridae)  найбільша родина, що містить бі-

льше 700 видів, які мешкають в природі по всій Євразії, Африці 

та Австралії. Кілька видів, у тому числі хатні миші, коричневі 

щури і чорні пацюки, розповсюдились в усьому світі. Група 

включає в себе справжні мишей і щурів, піщанок і їх родичів. Бі-

льшість видів цієї родин — дрібні звірки, що живуть у норах. Їжа 

в основному рослинна, деякі види поїдають іноді і дрібних тва-

рин, наприклад комах. Характерна дуже велика плодючість і 
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раннє статеве дозрівання. За сприятливих умов деякі види здатні 

розмножуватися протягом усього року. 

В Україні зустрічаються такі основні групи. Щури (Rattus) 

представлені головним чином сірим щуром, або пацюком (R. 

norvegicus). Часто мешкають в будівлях, але в південних регіонах 

можуть селитися далеко від житла. Шкода, що наноситься щу-

рами, загальновідома.  

Кілька видів мишей поширені майже повсюдно. Крім добре 

відомої хатньої миші (Mus musculus) зустрічаються польова миша 

(Apodemus agrarius) і лісова миша (A. sylvaticus).  

До родини Родина Хом’якові (Cricetidae) відносяться справ-

жні хом'яки, полівки, лемінги та щурі і миші з Нового Світу. До 

родини входить майже 600 видів, це друга за величиною родина 

ссавців. 

До полівок (Microtinae) відносяться дрібні мишеподібні гри-

зуни з довжиною тіла 7-50 см. Хвіст завжди коротший за тіло - 2-

15 см. Важать полівки від 15 г до 4 кг. Зовні вони нагадують ми-

шей чи пацюків, однак у більшості випадків добре відрізняються 

від них тупою мордочкою, короткими вухами і хвостом. Включає 

в себе полівок, лемінгів, ондатр та ін.. 

Звичайна полівка (Microtus arvalis) — звір невеликих розмірів; 

довжина тіла мінлива, зазвичай 9-14 см. Вага зазвичай не переви-

щує 45 г. Хвіст становить 30-40% від довжини тіла — до 49 мм. 

Забарвлення хутра на спині може варіювати від світло-бурого до 

темнувато-сіро-бурого іноді з домішкою коричнево-іржавих то-

нів. Черевце зазвичай світліше: брудно-сіре, іноді з жовтувато-

охристим нальотом. Хвіст або одноколірний, або слабо двобарв-

ний. 

Полівка тяжіє до польових і лугових екосистем, а також до 

сільськогосподарських земель, городів, садів, парків. У теплий 

час полівка активна в основному у сутінках і вночі, взимку акти-

вність цілодобова, але переривиста. Звичайну полівку відрізняє 

територіальний консерватизм, але при необхідності під час зби-

рання врожаю і оранки полів вона може переселятися в інші рай-

они, зокрема в скирти, копиці, в овоче- і зерносховища, іноді в 

житлові споруди людини. Взимку робить під снігом гнізда, спле-
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тені з сухої трави. Полівка — типово травоїдний гризун, до раці-

ону якого входить широкий набір кормів. Розмножується зви-

чайна полівка протягом всієї теплої пори року — з березня-квітня 

по вересень-листопад.  

Полівки є одним з основних джерел їжі для безлічі хижаків — 

сов, боривітрів, ласок, горностаїв, тхорів, лисиць і кабанів. 

Такі види як норик татринський (Terricola tatricus), снігурка 

альпійська (Chionomys nivalis ), строкатка степова (Lagurus 

lagurus ), сліпачок степовий (Ellobius talpinus) занесені до Черво-

ної книги України (2009). 

Ондатра (Ondatra zibethica) — великий гризун, що має цінне 

хутро. Батьківщина ондатри — Північна Америка. Ондатра аклі-

матизована у нас в країні майже всюди. Це напівводний звірок, 

що живе в зарослих рослинами водоймах. Ондатра будує з трави 

і землі хатки або риє нори. Харчується водною рослинністю. Як і 

всі види мишачих, ондатра розмножується дуже швидко. Наро-

джує 2 - 4 рази на рік по 4- 12 дитинчат. Статевозрілою стає у віці 

менше року.  

Хом'як звичайний (Cricetus cricetus) найбільший представник 

родини хом'яків. Довжина тіла у дорослих самців 27-34 см, хво-

ста 3-8 см, вага тіла в середньому 700 грам. Хвіст товстий в ос-

нові, швидко тоншає до кінця, покритий короткими і жорсткими 

волоссям. Морда помірної довжини. Вушні раковини досить ко-

роткі, покриті тонкими, темнуватими волоссям. Кисть і стопа ши-

рокі, а на пальцях добре розвинені кігті. 

Спосіб життя сутінковий. День проводить у норі, зазвичай 

глибокій і складній, що досягає 8 м довжини і більше 1,5 м гли-

бини. Іноді займає нори ховрахів. Постійна нора має 2-5, рідше 

до 10 виходів, гніздову камеру і кілька комор. Поза сезоном роз-

множення звичайний хом'як веде самотній спосіб життя, агреси-

вний до родичів.  

Хом'як всеїдний, проте в його раціоні переважають рослинні 

корми. Крім них поїдає комах та їх личинок, дрібних хребетних 

(мишей, рептилій і амфібій). До осені повністю переходить на ха-

рчування насінням і бульбами, які запасає в значних кількостях - 

від 0,5 до 11-16 кг. Відомі комори хом'яка із запасами зерна до 90 
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кг. Ними хом'як харчується взимку, коли тимчасово прокидається 

від сплячки, а також навесні до появи свіжих кормів. 

Корми хом'як носить в защічних мішках, іноді більш ніж за 

кілометр. У його защічних мішках поміщається до 46 г пшениці. 

У коморах знаходили добірне висушене зерно (рідше цілі ко-

лосся), горох, просо, гречку, люпин, кукурудзу, сочевицю, карто-

плю. Різні сорти насіння хом'як складає окремо. 

Хом’як звичайний та хом'ячок сірий (Cricetulus migratorius) 

занесені до Червоної книги України (2009). 

Лемінги – група гризунів, яка складається із трьох родів. У 

всіх лемінгів щільна статура, короткі ноги і хвіст, маленькі, при-

ховані в хутро вуха. Лемінги населяють тундру і частково лісо-

тундри Євразії і Північної Америки, а також прилеглі острови 

Північного Льодовитого океану. Активні круглий рік. Деякі види 

здійснюють сезонні міграції на літні «пасовища». Харчуються 

осоками, чагарничками і мохами, частенько сильно виїдаючи на-

вколишню рослинність. Годується лемінг цілий день з невели-

кими перервами; деякі види запасають корми на зиму. 

Родина Мишівкові (Sicistidae). Представники зовні нагадують 

мишей. Мишівкові населяють лісову, лісостепову і степову зони 

помірного і субтропічного поясів Євразії — від Скандинавії до 

узбережжя Тихого океану, на півдні доходячи до Кавказу, Тянь-

Шаню і Гімалаїв. В горах піднімаються до альпійського пояса 

включно. Це поодинокі сутінкові тварини, які день проводять у 

схованках: у нірках мишоподібних гризунів, прикореневого пус-

тотах, трухлявих пнях. При зниженні температури впадають в за-

ціпеніння; зиму проводять у сплячці. Мишівки — дрібні перева-

жно комахоїдні гризуни. Улюбленою їх поживою є метелики, ко-

ники, личинки комах.  

Типовий представник мишівка лісова (Sicista betulina). Дріб-

ний гризун, довжина голови й тіла 5-8 см, хвоста 8,5–10 см, вага 

4,5-13 г. Забарвлення спини жовтувато- або рудувато-коричневе, 

черевце сірувате. Від потилиці вздовж хребта проходить темна 

смужка без світлої облямівки. 

Веде здебільшого сутінковий та нічний спосіб життя. Мешкає 

в підземних норах, живиться насінням, ягодами, іноді комахами. 

Зимує не менше шести місяців на рік, ховається в норі, де вона 
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втрачає до половини своєї ваги в цей період. Прокидається при 

температурі вище за 10°C. Розмножується 1 раз на рік. Вагітність 

триває 30 днів. В приплоді 2–6 малят. 

В Україні мешкають ще три види: мишівка донська (Sicista 

strandi), мишівка південна (Sicista loriger), мишівка темна (Sicista 

severtzovi). Всі чотири види мишівок занесені до Червоної книги 

України (2009). 

Ряд Зайцеподібні (Leporiformes) – це виключно рослиноїдні 

невеликі тварини (довжина тіла 12-75 см) без вираженої кормової 

спеціалізації. Ведуть наземний спосіб життя, частина видів меш-

кає в норах (наприклад кріль дикий). Ряд нечисельний видами, 

але широко розповсюджений – наявні на всіх континентах окрім 

Антарктиди (в Австралії інтродуковані). Ряд поділяють на дві ро-

дини: Зайцеві та Сіноставкові. 

Зайцеві розповсюджені на всіх континентах окрім Антарк-

тиди. Проте різноманіття різних родів має певні географічні від-

мінності. Справжні зайці (Lepus та близькі роди) найбільше ви-

дове різноманіття утворюють в Пн. Америці, значно менше різ-

номаніття в Євразії. До цього роду належить обидва види, як 

з'явились на території України без допомоги людини: заєць русак 

(L. europaeus) та заєць біляк (L. timidus) (останній більш рідкісний 

і занесений до Червоної книги України). Кролики (Oryctolagus та 

близькі роди) також мають велике видове різноманіття в Пн. 

Америці, трохи менше в Пд. Америці та Африці, один вид – ди-

кий кролик (O. cuniculus) мешкає в Європі (в Україні штучно ін-

тродукований, чисельність не значна), відсутні в Азії. Деревні 

зайці (Pentalagus  та близькі роди) найбільш різноманітні в Пд. 

Азії, хоча також проникають в Африку та Пн. Америку. 

Родина Сіноставкові має лише один сучасний рід Сіноставки, 

або Пищухи (Ochotona) – невеликі тварини (до 25 см) із яких бі-

льшість населяє гірські регіони Азії, Пд-Сх. Європи та Пн. Аме-

рики. В історичному минулому один вид – степова пищуха (O. 

pusilla) мешкав у лісостеповій зоні України, але її сучасний ареал 

обмежений Азією.  

Ряд Парнопалі (Artiodactyla) – чисельний видами і різнома-

ніттям  форм та розмірів (довжина тіла від 0,3 до 5 м). Переважно 
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рослиноїдні тварини, але чимало видів є всеїдними. Як пристосу-

вання до рослиноїдності шлунок поділяється на декілька камер 

(2, 3 або 4, інколи однокамерний). Ведуть переважно наземний 

спосіб життя, відомі напівводні тварини. Більшість видів адапто-

вані до швидкого бігу. Це проявляється принаймні в зменшенні 

кількості пальців. В Парнопалих на передніх і задніх пальцях що-

найбільше по 4 пальці, у деяких видів по 2 (лише в родини Пека-

реві, всупереч назві ряду, на задній кінцівці 3 пальці). Більшість 

видів є полігамними. 

Ряд Парнопалі поділяють на три підряди: Нежуйні, Жуйні та 

Мозоленогих. 

Нежуйні– тварини різних розмірів (від 0,7 до 4,5 м), але зав-

жди з досить масивної статури. Статевий диморфізм виражений 

значно гірше, ніж у Жвачних. В складі підряду Нежвачні виділя-

ють наступні родини: 

Свинячі – тварини середніх розмірів, всеїдні, але роль 

рослинних кормів суттєво більша, ніж м'ясних. Поширені в 

Євразії, Африці, островах Японії, Індонезії та Мадагаскарі. 

Інтродуковані в Австралію, Нову Зеландію та деякі регіони Пд. 

та Пн. Америки. На розповсюдження представників родини 

Свинячі впливають наявність заростей дерев, та сніговий  покрив. 

Ареал лише одного виду (дикого кабана (Sus scrofa)) включає в 

себе зону тайги, але їх чисельність суттєво менша, ніж в більш 

теплих регіонах. Цей вид є єдиим представником підряду 

Нежуйні в фауні України. 

Пекареві – схожі на свиней тварини невеликих розмірів (75-

110 см). Родина нечисельна видами, але точна кількість видів та 

їх поділ на роди суперечливий. Загальноприйнято виділяти 

наступні види: комірцевий пекарі (Pecari tajacu), що мешкає у 

посушливих місцях Пд. та Пн. Америк, звичайний пекарі 

(Tayassu pecari), що мешкає у вологих регіонах Пд. та 

Центральної Америки та чакскький пекарі (Catagonus wagneri) – 

малочисельний вид, що населяє посушливі регіони незначної 

частини Пд. Америки. 

Бегемотові – рослиноїдні тварини адаптовані до напівводного 

способу життя. Мешкають в Африці, південніше Сахари. В складі 

родини лише два роди, в кожному із яких по одному виду: 
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великих розмірів (4-4,5 м) бегемот (Hippopotamus amphibius) та 

помітно менший (до 1,8 м) карликовий бегемот (Choeropsis 

liberiensis). 

Жуйні – рослиноїдні тварини дрібних, середніх та крупних ро-

змірів. Характерною особливістю є розвиток чотирьох відділів 

шлунку, роль яких була описана у розділі Травна система. Стате-

вий диморфізм добре виражений, але, зазвичай не за рахунок ро-

звитку іклів, як у багатьох Ссавців, а за рахунок рогів або розмі-

рів. Ікла наявні лише в самців деяких видів (наприклад в родини 

Оленькові (Tragulidae), роду Кабарги (Moschus) та інших). 

Оленеві – тварини переважно невеликих і середніх (висота в 

холці 0,35-1,8 м), рідше великих (висота в холці до 2,3 м) 

розмірів. В більшості видів статевозрілі самці мають роги, будова 

яких була описана в розділі Покриви. Більшість видів населяють 

біоми із наявністю певної кількості деревних форм рослин (ліси, 

лісостеп тощо), але можуть пристосовуватись до життя у 

відкритих ландшафтах. Північний олень населяє тундру (Rangifer 

tarandus).  Мешкають на всіх континентах окрім Антарктиди (в 

Австралії інтродуковані), природній ареал в Африці обмежується 

північною частиною континенту. До цієї родини належать 

більшість представників ряду Парнопалі в фауні України: типові 

мешканці лісової та лісостепової зони: козуля (Capreolus 

capreolus), шляхетний олень (Cervus elaphus), лось (Alces alces), 

та інтродуковані види: лань (Dama dama), плямистий олень 

(Cervus nippon). 

Порожнисторогі – чисельна видами та різноманітна 

екологічними формами родина, яка включає мешканців лісів 

(зубр (Bison bonasus), Буйволи (Bubalus) та інші), відкритих 

ландшафтів (Гну (Connochaetes), Газелі (Gazella), сайгак (Saiga 

tatarica) та інші), гір (сарна (Rupicapra rupicapra), Гірські козли 

(Capra) та інші) та тундри (вівцебик (Ovibos moschatus)). Від 

Оленевих відрізняються будовою рогів, що описано в розділі 

Покриви. В фауні України лише один вид – зубр (Bison bonasus), 

і той був на території нашої держави знищений. Сучасні 

представники виду з'явились в Україні внаслідок реінтродукції. 

Ще один представник родини, що мешкав на території України – 
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тур (Bos primigenius) був повністю винищений до першої 

половини XVII ст.  

Жирафові – в складі родини лише два роди: мешканців  

африканської савани роду жирафа (Giraffa), який поділяють на 

чотири види та рід окапі з одним видом Okapia johnstoni, який 

населяє дощові ліси Заїру. 

До підряду Мозоленогі належить одна родина Верблюдові із 

двома родами: Верблюди (Camelus) та Лами (Lama). Верблюди – 

крупні (висота в холці 1,8-2,1 м) мешканці степів та напівпустель. 

В минулому були широко розповсюджені в Євразії, Африці та 

Пн. Америці, в наші дні природні популяції двугорбого верблюда 

(Camelus bactrianus)  наявні виключно в пустелі Гобі та прилег-

лих регіонах. В інших частинах Азії цей вид утримують в як свій-

ську тварину. Інший вид – одногорбий верблюд (Camelus 

dromedarius) в наші дні відомий лише одомашненою формою, яку 

утримують в Африці та західних регіонах Азії. Лами (рід Lama) 

суттєво менші за верблюдів (висота в холці 0,7-1,3 м) і населяють 

гори, передгір'я, напівпустелі та, в меншій мірі, пампаси Пд. Аме-

рики. 

Ряд Китоподібні (Cetacea) – тварини спеціалізовані до пос-

тійного життя у водному середовищі (переважно морському, зрі-

дка прісноводні). Внаслідок цього тіло обтічне, передні кінцівки 

трансформувались в ласти. Задня частина тіла (але не задніх кін-

цівок) трансформувалась у розташований горизонтально пла-

вець, що є основним органом, який забезпечує рух тварини у воді. 

Волосяний покрив сильно або повністю редукований. Китоподі-

бні – це хижі або планктоноїдні тварини, розміром від середніх 

(1,1 м у строкатих дельфінів (Cephalorhynchus)) до гігантських 

(33 м у синього кита (Balaenoptera musculus)). Мешкають в усіх 

океанах, та відкритих морях, інколи проникаючи в річки, деякі 

види мешкають виключно в річках. Попри те що всі Китоподібні 

високоспеціалізовані до існування у водному середовищі,еколо-

гічні особливості суттєво різняться. Серед них є види із широким 

ареалом, що охоплює різні регіони світового океану (кашалот 

(Physeter macrocephalus)), так і такі, обмеження яких обмежене 

певним типом вод (наприклад: нарвал (Monodon monoceros), види 
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родини Річкові дельфіниДля всіх Китоподібних притаманні міг-

раційні переміщення, хоча їх відстані можуть суттєво різнитись. 

Більшість є моногамними, із добре розвинутими материнськими 

інстинктами. 

Природні вороги у Китоподібних майже відсутні, лише крупні 

акули можуть становити загрозу для невеликих особин. 

Ряд Китоподібні поділяють на два підряди: Зубатих китів та 

Вусатих китів. До перших належать родини: 

Річкові дельфіни – невеликі, як для Китоподібних тварини 

(1,5-3 м), які населяють переважно річки та їх гирла, живлячись 

рибами та ракоподібними. В складі родини чотири роди, в 

кожному лише по одному виду: ла-платський дельфін (Pontoporia 

blainvillei) в прісних і морських водах Пд. Америки, амазонський 

дельфін (Inia geoffrensis) в басейні Амазонки, гангський дельфін 

(Platanista gangetica) в Гангу та Брахмапутрі та озерний дельфін 

(Lipotes vexillifer) в оз. Дунтінху, в 1000 км від гирла р. Янцзи. 

Останій вид, згідно з прогнозами фахівців, зникне в 

найближчому майбутньому. 

Дельфінові – широко розповсюджена і чисельна видами 

родина, що об'єднує тварин різних розмірів (1,1-10 м) та різних 

способів живлення (м'ясоїдні, рибоїдні та теутофаги). До цієї 

родини належать всі три види дельфінів, що наявні в акваторії 

України: дельфін-білобочка (Delphinus delphis), афаліна (Tursiops 

truncatus) та морська свиня (Phocoena phocoena). Також до цієї 

родини належать відомий морський хижак – косатка (Orcinus 

orca). 

Нарвалові – в складі родини лише два види: білуха 

(Delphinapterus leucas) та нарвал (Monodon monoceros), які 

населяють води північних широт і живляться рибою. 

Кашалотові – в складі родини лише три види: два види 

карликових кашалотів  (Kogia), що мешкають у теплих і помірних 

водах та широкорозповсюджений відомий вид кашалот (Physeter 

macrocephalus). Всі кашалоти живляться переважно 

головоногими молюсками. 

Дзьоборилові – відносно чисельна видами та 

широкорозповсюджена родина. Дзьоборилові спеціалізовані до 
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живлення головоногими молюсками і тому здатні до тривалих та 

глибоких занурень. 

Вусаті кити – досить крупні тварини (найменші із них в доро-

слому стані сягають 6 м), більшість із них є космополітами. Жи-

вляться зоопланктоном та зграйними рибами. До Вусатих китів 

належать родини: 

Гладкі кити – в складі родини три види: гренландський кит 

(Balaena mysticetus), південний кит (Eubalaena glacialis) та 

карликовий кит (Caperea marginata). 

Сірі кити – в складі родини лише один вид – сірий кит 

(Eschrichtius gibbosus). 

Смугастикові -  в складі родини пять видів роду Справжній 

смугастики (Balaenoptera, серед яких і найбільша тварина на 

планеті – синій кит (Balaenoptera musculus)) та вид горбатий кит 

(Megaptera novaeangliae) . 

Ряд Трубкозубі (Tubulidentata) – комахоїдні тварини, довжи-

ною тіла 1-1,5 м. Адаптовані до риття нір (в яких мешкають), ро-

зриття термітників в пошуку корму тощо. Внаслідок цього, кін-

цеві фаланги пальців масивні, ключиця дуже великих розмірів, і 

є доброю опорою для передньої кінцівки під час копання. В наші 

дні мешкає один вид трубкозуб (Orycteropus afer), який мешкає в 

Африці. В минулому трубкозубі були більш широко розповсю-

дженні і населяли окрім Африки ще і Євразію. 

Ряд Непарнопалі (Perissodactyla) – включає наземних росли-

ноїдних тварин середніх і крупних розмірів. Вже в найбільш ран-

ніх представників ряду, що мешкали в епоху еоцену (56-33 млн. 

років тому) кінцівки були досить довгі, тварини спеціалізувались 

на рослиноїдності. Ці риси помітні і в сучасних представників. 

Внаслідок адаптації до швидкого бігу скорочувалась кількість па-

льців. В сучасних представників пальці захищені роговим копи-

том. На відміну від багатьох Парнопалих, шлунок простий. 

Більшість видів населяє лісостепи, степи (савани) та пустелі 

Євразії та Африки (в Європі реінтродуковані), але є види адапто-

вані до життя у вологих тропічних лісах Азії, Африки та Півден-

ної Америки. 

Полігамні, самки народжують по одному дитинчаті, яке неза-

баром після народження спроможне йти за матір'ю. 



 

307 

 

Сучасне різноманіття представлене трьома родинами: 

Конячі (Equidae) – мешканці відкритих просторів, які 

найкраще адаптовані до швидкого бігу. На кожній кінцівці лише 

один палець (третій). Лицьовий відділ черепа подовжений. В 

складі родини один рід – кінь (Equus), в складі якого зазвичай 

виділяють шість сучасних видів. Хоча наявно декілька поглядів 

на систематику родини і розподіл по видах та підвидах може 

різнитись. Ще один вид – квага (Equus quagga) зникла відносно 

нещодавно (до 1883 р.) внаслідок надмірного полювання. 

Більшість видів населяє савани Африки північніше та південніше 

екватора (Зебра Греві (Equus grevyi), Зебра гірська (Equus zebra) 

Зебра бурчелова (Equus burchelli) (часто розглядають як підвид 

кваги)).  Осел дикий (Equus asinus) зберігся в Сомалі та прилеглих 

регіонах, хоча в минулому був чисельний не лише в Північній 

Африці, але й Азії. Кулан (Equus hemionus) розповсюджений по 

відкритих ландшафтах Азії від Ірану до Монголії (декілька 

сотень років тому ареал кулана поширювався до Дніпра). 

Чисельний в минулому Кінь дикий (Equus ferus) в наші дні 

представлений одним підвидом – Кінь Пржевальського (Equus 

ferus przewalskii), який в природі знищений, проте успішно 

розводиться в зоопарках. Наявні штучно створені популяції, 

серед яких одна із найбільш успішних в біосферному заповіднику 

Асканія-Нова (Херсонська обл.). Інший підвид – тарпан (Equus 

ferus ferus), який мешкав в степах та лісах Євразії був знищений 

до 1918 р. Одомашнені форми коня досить чисельні, подекуди 

здичавілі особини утворили життєдайні популяції, серед яких 

найбільш чисельні північноамериканські мустанги.  

Тапірові (Tapiridae) – відносно невисокі (висота в загривку 75-

120 см), але масивні тварини (маса 200-300 кг). Передні кінцівки 

чотирипалі, задні трипалі. Морда закінчується невеликим 

хоботком, який утворився внаслідок зростання носа і верхньої 

губи. В складі родини один рід Тапір (Tapirus) з чотирма видами. 

Населяють ліси довкола водойм Центральної і Південної Америк, 

Бірми, Тайланду, деяких островів Індонезії. 

Носорогові (Rhinocerotidae) – рослиноїдні тварини переважно 

крупних розмірів. Характерною ознакою всіх сучасних видів є 

наявність одного або двох рогів в передній частині голови, які 
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утворились внаслідок зростання волосся. Населяють різні 

біотопи тропічної та субтропічної зон від лісів до саван. 

Обов'язковою умовою є наявність заростей дерев або чагарників 

та близкість водопою. В наші дні мешкає 5 видів, що належать до 

чотирьох родів: Носоріг суматранський (Dicerorhinus 

sumatrensis) – нечисельний вид деяких островів Індонезії; два 

види роду Носоріг індійський (Rhinoceros) на сьогодні збереглись 

лише в деяких частинах Індостану та західній частині о. Ява; в 

Африці мешкає два види: носоріг чорний (Diceros bicornis) та 

носоріг білий (Ceratotherium simum).  

Ряд Дамани (Hyracoidea) - тварини невеликих розмірів (30-

60 см), на перший погляд схожі на крупного байбака. В дійсності 

серед всіх сучасних ссавців у філогенетичному відношенні да-

мани найближче до рядів Хоботні та Сирени. Завдяки товстому 

епідермісу на підошвах, тварини спритно пересуваються по ске-

лях або деревах. Основу кормової бази становлять рослини, хоча 

інколи поїдають комах та їх личинок. В складі ряду 11 видів, що 

належать до 3 родів: Дамани скельні (Procavia), що мешкають в  

напівпустелях, саванах та горах Африки і Близького Сходу, Да-

мани гірські (Heteroxyrax) населяють гори Центральної та Пів-

денної Африки, Дамани деревні (Dendroxyrax), що мешкають в 

лісах Центральної Африки. 

Ряд Хоботні (Proboscidea) – найбільш крупні сучасні наземні 

ссавці. Окрім великих розмірів, вирізняються рядом специфічних 

ознак: хоботом (утворений внаслідок зростання верхньої губи і 

носа), бивні (видовжені верхні різці), великим мозком та склад-

ною поведінкою. Винятково рослиноїдні тварини. Ряд Хоботні 

швидко еволюціонував протягом останніх 40 млн. років утвори-

вши десятки родів, що населяли великі площі Євразії, Африки та 

Північної Америки. В наші дні існує два види, що належать до 

двох родів: Слон індійський (Elephas maximus) в Індокитаї та Пів-

денно-Східні Азії та Слон африканський (Loxodonta africana) ме-

шкає в Африці південніше Африки (від останнього часто виріз-

няють третій вид – Слон лісовий (Loxodonta cyclotis)). 

Ряд Сирени (Sirenia) – вторинноводні (морські або прісново-

дні) ссавці досить великих розмірів (від 2,5 до 6 м). В загальних 

рисах схожі на тюленів, але це внаслідок когерентної адаптації до 
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життя у водному середовищі. На відміну від Ластоногих, Сирени 

– рослиноїдні тварини. Передні кінцівки перетворились в ласти, 

задні кінцівки редукувались, задній кінець тіла трансформувався 

в горизонтальний плавець.  2 сучасних роди, що населяють теплі 

води узбережь континентів: Ламантини (Trichechus) – мешкають 

в Атлантичному океані та західній частині Тихого океану та Дю-

гоні (Dugong) в Індійському та західній частині Тихого океану. 

Нещодавно мешкав ще один рід із єдиним видом морська корова 

(Hydrodamalis gigas), які мешкали в холодних водах північної ча-

стини Тихого океану, але ці тварини були знищені людиною до 

1770-х років. 

Ряд Хижі (Carnivora) – до ряду Хижі належать як наземні 

звірі так і вторинноводні. Останніх раніше описували як окремий 

ряд Ластоногі. Проте сьогодні встановлено, що такі представники 

Ластоногих як Вухаті тюлені та Моржі еволюціонували із Ведме-

жих, а Справжні тюлені із Куницевих. В світлі цих даних необхі-

дно або розділити ряди Хижі та Ластоногі на, щонайменше два 

нових ряди, або ж об'єднати всі таксони в один ряд, що і було 

зроблено. Попри те що серед представників ряду Хижі наявні тва-

рини, для яких в раціоні переважає рослинна їжа, більшість ада-

птовані до хижацтва. Це проявляється в добре розвинутих іклах, 

головному мозку (особливо розвинуті нюхові долі, та мозочок, а 

також кора головного мозку),в багатьох видів наявні хижі зуби – 

передостанні кутні зуби з гострим краєм, що полегшує розгри-

зання сухожиль. Тварини здатні швидко пересуватись.  

До ряду Хижі належить багато родин, представники кожної 

мають свої особливості пристосування до хижацтва: 

Вовчі (Canidae) – тварини дрібних та середніх розмірів 

(сучасні представники масою від 2 кг до 80 кг). Ікла великі 

(відносно розмірів тварини), серед представників ряду у Вовчих 

найкраще розвинуті хижі зуби. Тіло зазвичай струнке, більшість 

тварин добре бігають. В складі родини чимало тварин, що 

тримаються поодиноко або парами, проте в порівнянні із іншими 

хижими тваринами серед Вовчих вирізняються види, що 

тримаються зграями і вдаються до колективного полювання. 

Чимало представників добре риють нори. В складі родини 35 

видів, які широко розповсюджені по всіх континентах (окрім 
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Антарктиди), а також островах Антарктики, Меланезії, Полінезії, 

о. Мадагаскар та ін. в різних біотопах від пустель до тундри. 

Типовими представниками вітчизняної фауни є лисиця звичайна 

(Vulpes vulpes) та вовк (Canis lupus). В списках Червоної книги 

України наявний корсак (Vulpes corsaс), але ця, досить звичайна 

в Центральній Азії лисиця, на території нашої держави рідкісна 

лише тому що тут проходить межа її ареалу.  В ХХ ст. на 

територію нашої держави було реінтродуковано єнотовидного 

собаку (Nyctereutes procyonoides) (вид, який зник із завершенням 

льодовикового періоду), на початку ХХІ ст. проник шакал 

звичайний (Canis aureus). 

Ведмежі (Ursidae) – тварини середніх і крупних розмірів (маса 

від 50 до 700 кг, можливо до 1000 кг). Тіло вайлувате, опираються 

на всю стопу і тому бігають повільніше ніж інші представники 

ряду, але все рівно досить швидко, щоб бути успішними 

хижаками. Ікла розвинуті добре, а хижі зуби слабо. Це зазвичай 

всеїдні тварини, хоча в одних в раціоні переважає частка 

рослинної їжі, в інших майже відсутня. До родини належить 

півтора десятка видів, що мешкають переважно в рівнинних та 

гірських лісах, горах без лісів, білий ведмідь (Ursus maritinus) 

населяє узбережжя та криги Північного Льодовитого океану. В 

минулому були розповсюдженні в Євразії, гірських частинах 

півночі Африки, Північній Америці (включно до Мексики), 

гірських частинах Південної Америки. В наші дні ареал суттєво 

скоротився під впливом діяльності людини. Зокрема ведмеді 

повністю зникли в Північній Африці, Японії, стали рідкісними в 

інших регіонах.  В фауні України один вид: ведмідь бурий (Ursus 

arctos), який занесений Червоної книги України. 

Вухаті тюлені (Otariidae) – досить крупні тварини (маса до 

1100 кг), адаптовані до життя у водному середовищі. Тіло 

видовжене, передні кінцівки видозмінені в ласти і є основним 

локомоторним органом як на суходолі, так і у воді.  Також 

важливу роль у пересуванні відіграє довга сильна шия. 

Волосяний покрив зберігається, особливо добре розвинуте 

пухове волосся. Живуть зграями, більшості видів притаманна 

полігінія. Живляться переважно рибою, головоногими 

молюсками та ракоподібними. В складі родини близько 15 видів, 
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які поширені в арктичних, помірних та субтропічних водах 

Тихого і Південного океанів та південної  частини Атлантичного 

та Індійського океанів. 

Моржові (Odobenidae) – в складі родини один вид – морж 

(Odobenus rosmarus). Це крупні тварини масою від 900 кг (самки) 

до 2000 кг (самці). Дещо схожі на вухатих тюленів, але шия 

відносно коротка, шкіра гола. В самців розвиваються масивні 

ікла. Живляться переважно молюсками (двостулковими, рідше 

черевоногими), рідше голотуріями, поліхетами, ракоподібними 

тощо. Нюх і зір розвинуті слабо тому в пошуку корму 

користуються переважно чутливими вібрисами. Населяють 

узбережжя Північного Льодовитого океану. 

Єнотові (Procyonidae) – тварини дрібних і середніх розмірів 

(маса 0,8-160 кг), зовнішній вигляд різних видів суттєво 

різниться. Так, наприклад, велика панда (Ailuropoda melanoleuca) 

нагадує ведмедя, мала панда (Ailurus fulgens) – кішку, єноти – 

собак, какоміцілі (Bassariscus) – куницю тощо. В більшості видів 

крупна голова, довгий хвіст (хоча у великої панди він майже 

редукований), волосяний покрив густий, забарвлення 

різноманітне. Головний мозок добре розвинутий, тому це досить 

кмітливі тварини. В складі родини близько 15 видів, більшість з 

яких мешкає в тропічних та субтропічних зонах Північної та 

Південної Америки та Східної частини Азії. Лише єнот-полоскун 

(Procyon lotor) мешкає в помірних широтах, інтродукований в 

Європі, в тому числі відмічений в Україні.  

Кунцеві (Mustelidae) – найменші представники ряду (маса від 

25 г до 35 кг). Тіло видовжене, кінцівки короткі. Голова хоч і 

невелика, але мозкова частина порівняно об'ємна. Населяють 

найрізноманітніші біотопи: гори (солонгой (Mustela altaica)), ліси 

(скунси (Mephitis)), тундру (росомаха (Gulo gulo)), прісні 

водойми (видра (Lutra lutra)), океан (калан (Enhydra lutris)). В 

складі родини більше 60 видів, які розповсюджені майже на всіх 

континентах і більшості островів, окрім Австралії, Антарктиди, 

о. Мадагаскар, Ісландії та ще деяких островів. Типовими 

представниками фауни України є куниці лісова (Martes martes) та 

кам'яна (Martes foina), борсук (Meles meles), ласка (Mustela 

nivalis). Чимало видів занесені до списку Червоної книги 
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України: перегузня (Vormela peregusna), горностай (Mustela 

erminea), норка європейська (Mustela lutreola), тхір степовий 

(Mustela eversmanni), тхір лісовий (Mustela putorius), видра 

річкова (Lutra lutra). Норка американська (Neovison vison) штучно 

інтродукована в Україні. 

Справжні тюлені (Phocidae) водні тварини різних розмірів 

(маса від 90 кг до 3500 кг). На відміну від Вухатих тюленів 

основним локомоторним органом є задня частина тіла. За такої 

умови довга шия є зайвою і тому вона досить коротка. Тіло 

вкрите численими волосками різного типу але пухове волосся 

нагадує остьове.  Живляться рибою, головоногими молюсками, 

ракоподібними. Близько 20 видів. Найбільш поширені в 

приполярних та тропічних широтах. Мешкають коло узбережь 

всіх океанів окрім Індійського, а також внутрішніх морях 

(зокрема Каспійському) та прісних водоймах (оз. Байкал, 

Ладожське озеро). На українському узбережжі Чорного моря 

зустрічається тюлень –монах (Monachus monachus), який 

протягом останніх десятиліть був відмічений лише один раз в 

2011 році. 

Віверові (Viverridae) – дрібні тварини (маса 0,7-15 кг), 

зовнішнім виглядом одночасно дещо нагадують куницю і кішку: 

тіло видовжене, хвіст довгий, голова округла, очі великі. 

Живляться переважно дрібними тваринними об'єктами але також 

поїдають  плоди, горіхи, цибулини тощо. Це дуже чисельна 

родина в складі якої більше 70 видів. Поширені в південній 

частині Європи, Африці, Мадагаскарі, південній частині Азії та 

багатьох островах Тихого океану (Індонезія, Філіпінські та ін.; 

інтродуковані в Японії, Галапагоські о-ви).  

Гієнові (Hyaenidae) – тварини середніх розмірів (маса 10-80 кг) 

ззовні дещо схожі на собак із масивною передньою частиною. 

Голова велика із сильними щелепами, але мозковий відділ 

порівняно маленький. Гієни добре спеціалізовані до поїдання 

мертвих тварин, хоча, в разі потреби, ефективно полюють. 

Мешкають у відкритих ландшафтах, а також в зарослих 

чагарниками або рідколіссям. Поширені в Африці, Близькому 

Сході, Центральній та Південній Азії. 
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Котячі (Felidae) – тварини різних розмірів (маса від 2,5 до 390 

кг), але всім притаманний своєрідний "котячий" вигляд: 

видовжене струнке тіло, довгі кінцівки (в більшості 

представників із втяжними кігтями), очі знаходяться в одній 

площині, завдяки чому наявний бінокулярний зір. Ці тварини 

спритні хижаки, особливо добре адаптовані до полювання із 

засідки. Систематика родини потребує дослідження, зазвичай 

виділяють близько 35 видів. Широко розповсюдженні на планеті, 

відсутні лише в Антарктиді, Австралії, Мадагаскарі та деяких 

островах. В фауні України два види: кіт лісовий (Felis sylvestris) 

та рись європейська (Lynx lynx), обидва внесено до Червоної 

книги України. 

Поширення ссавців і їх роль в біоценозах. 
 Заселяючи практично всю Землю, ссавці займають у біо-

ценозах суші і морів екологічні ніші як первинних споживачів ро-

слинних кормів (гризуни, зайцеподібні, копитні, хоботні, сирени 

тощо), так і м'ясоїдних, яких зазвичай поділяються на «мирних» 

(комахоїдних, планктоноїдних), що поїдають дрібних тварин, і 

«хижих», які полюють на велику активну здобич. До перших від-

носяться комахоїдні, рукокрилі (за деяким виключенням), непов-

нозубі, трубкозуби і вусаті кити; до других - зубаті кити, ласто-

ногі і хижі. 

Змішане харчування зустрічається серед гризунів, хижих 

і приматів. Займаючи верхні ланки ланцюгів харчування, ссавці, 

як птахи і комахи, впливають на еволюцію рослин. Прикладом 

цього є колір, форми, смак плодів і запах квітів, що сформувались 

для привертання уваги з високо розвиненими органами чуття, ро-

звиток колючок і поява алкалоїдів, що зменшують поїдання рос-

лин, і т.д. Існують пристосування для прикріплення насіння і спор 

до тварин-переносників. 

З діяльністю ссавців пов'язана стійкість біогеоценозів. 

Вимирання або винищення риючих гризунів (полівок, піщанок) в 

пустелях і степах супроводжується розростанням нечисельних 

видів рослин (багаторічних рослин, дерновинних злаків) і зник-

ненням або скороченням великого різноманіття видів дводольних 

і однорічних-ефемерів, що збіднює, а іноді і губить пасовища. 
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Помірний випас копитних сприяє підтримці високої продуктив-

ності травостою пасовищ, а виключення випасання, як і переви-

пасання, призводить до загибелі степового рослинного покриву. 

Все це свідчить про тісні взаємозв'язки рослин і тварин в біогео-

ценозах. За чисельністю і біомасою серед хребетних у водоймах 

ссавці поступаються рибам, а на суші зазвичай займають панівне 

положення, лише в деяких, переважно приполярних регіонах по-

ступаючись птахам. У роки підйомів чисельності дрібні ссавці, 

особливо полівки і миші, можуть досягати щільності в 100-200 

звірків на 1 га. У роки депресії чисельності вони зберігаються 

тільки в стаціях переживання, всього на 1-10% придатної площі, 

населяючи її з щільністю менше 10-15 звірків на 1 га.  

Рукокрилі ссавці, представники ряду комахоїдні і деякі 

інші певною мірою регулюють чисельність комах. Помічено, що 

одна колонія кажанів чисельністю до 40 тис. щоночі знищує бли-

зько 1,5 мільйона комах, серед яких переважають шкідники сіль-

ського і лісового господарства та кровососи. Мишоподібні гри-

зуни і кроти, прокладаючи ходи в ґрунті, сприяють проникненню 

в нього повітря і води, збагачують ґрунт органічними речови-

нами. Звірі підтримують рівновагу в природі, регулюючи чисель-

ність своїх жертв. Хижакам властива вибірковість вилучення тва-

рин: їх жертвами стають неповноцінні особини і перш за все 

хворі і ослаблені. Регуляторами чисельності мишоподібних гри-

зунів виступають тхорі, ласка, горностай, лисиця; диких копит-

них - вовк, тигр. Так, степовий тхір знищує за рік в середньому 

до 120 ховрахів і 2000 мишей; в харчовому раціоні лисиці мишо-

подібні гризуни становлять 75-85%. 

Практичне значення ссавців.  
Значення ссавців у житті людини різнобічне. Серед одо-

машнених тварин більшість - звірі. Від промислових ссавців 

отримують цінне хутро, шкіру, м'ясо, жир, ліки та інші речовини. 

Цінними хутровими звірами є соболь, песець, лисиця, норка, бо-

бер, ондатра, зайці, куниці, морський котик і т.д. Успішно розви-

вається в Україні хутрове звірівництво - розведення цінних хут-

рових звірів для отримання шкурок. Домінуючою формою звірі-

вництва є кліткове. Основними об'єктами звірівництва в Україні 

сріблясто-чорна лисиця, норка, нутрія, блакитний песець та ін.. 
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З молодих рогів (пантів) марала, плямистого оленя видо-

бувають пантокрин – речовину, що використовується в медицині. 

Тому цих тварин містять в спеціальних господарствах і розводять 

в розплідниках. 

Китобійний промисел з недавніх часів різко скорочений 

на основі міжнародних угод. У південній півкулі заборонено ви-

добуток у відкритих пелагічних водах всіх видів за винятком сму-

гача малого. Деяким країнам дозволено обмежений видобуток 

небагатьох інших видів в прибережних водах з берегових баз. 

Промислові звірі. Практичне значення має також проми-

сел копитних (північного оленя, лося, козулі, дикого кабана, сай-

гаки і ін.), від яких отримують м'ясо і шкіру. Роги деяких копит-

них використовують як прикрасу при оформленні інтер'єру. 

Згідно із Законом України промисел звірів на території 

держави має відбуватись під контролем державних і громадських 

організацій, які планують цю роботу і здійснюють контроль. Для 

ведення комплексного мисливського господарства в Україні ор-

ганізовано мисливські господарства, за якими закріплюються ми-

сливські угіддя, загальна площа яких угідь біля 33 млн га. На 

жаль, Закон "Про мисливське господарство та полювання" має 

ряд недоліків, серед яких відсутність чітко прописаної ціни за 

оренду мисливських угідь. Це дає можливість орендонаймачеві 

домовитись з головами сільських рад про занижену ціну оренди. 

При низькій ціні орендонаймач може не перейматись прибутко-

вістю та розвитком господарства, утримуючи його задля власних 

розваг. Внаслідок цього щорічні надходження до бюджету від 

мисливської галузі не перевищують 3 млн. доларів, тоді як в зна-

чно меншій Угорщині цей показник вищий більш ніж в 20 разів. 

Іншою прогалиною вітчизняного законодавства є відсутність чі-

тко визначеного поняття "мисливський вид". 

Охорона і збагачення фауни. Відомо, що в XX ст. зникли 

120 видів і підвидів ссавців. З ряду гризуни - 23 види, парнопалих 

- 4 види, непарнопалих - 2 види, комахоїдні - 10 видів, сумчасті - 

16 видів, сиренових - 1 вид. 

 Щоб запобігти загрозі подальшого зникнення видів тва-

рин, з ініціативи громадськості Міжнародним союзом охорони 
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природи (МСОП) в 1966 році була створена «Міжнародна Чер-

вона книга» (Red Data Book). У ній містяться списки видів і під-

видів тварин, що зникають і підлягають охороні. Всього в цю 

книгу занесені 1204 видів і підвидів ссавців. До числа рідкісних 

видів ссавців України віднесені 68 видів і підвидів звірів.   

Крім охорони окремих видів і підвидів звірів важливе зна-

чення має широка мережа природних та біосферних заповідників 

і національних парків, створених в різноманітних географічних 

зонах країни. 

Вплив людини на фауну здійснюється не тільки шляхом 

охорони окремих видів або цілих природних комплексів, а й шля-

хом поповнення фауни новими видами. Ряд видів добре вижива-

ють в наших умовах (ондатра, американська норка і ін.). Найбі-

льший успіх був отриманий при акліматизації ондатри яка на сьо-

годні заселяє басейни всіх крупних річок, а загальна площа її аре-

алу досить велика. Проте вплив акліматизації на довкілля є неод-

нозначним і цей процес потребує ретельних попередніх дослі-

джень. Так, акліматизація американської норки в Європі є однією 

з основних причин падіння чисельності європейської норки. З ін-

шого боку, акліматизація може здійснюватись з метою "ре-

вайлдингу", тобто відновлення в екосистемах популяцій видів, 

які були знищені людиною. За можливості ревайлдинг здійсню-

ється на основі відновлення ареалу рідкісних видів, як наприклад 

реінтродукція вівцебиків в Якутії. Проте якщо вид знищений по-

вністю, вдаються до акліматизації інших тварин, екологічно бли-

зьких до знищеної. Прикладом цього є створення в природних 

екосистемах Польщі та України популяцій так званого "польсь-

кого коника", який за екологічними особливостями близький до 

знищеного лісового підвиду тарпану. В Євросоюзі наразі триває 

проект по створенню популяцій бика Хека, замінника тура. 

Важливо зупинитися на так званих «шкідливих видах». 

Оцінка різних видів звірів з позиції їх шкідливості зустрічає зна-

чні труднощі. Це пов'язано з тим, що один і той же вид в різних 

природно-екологічних умовах може мати абсолютно різні харак-

теристики. 

Шкідливими для господарства людини у нас в країні вва-

жаються лише гризуни-синантропи: щури і хатня миша. Щури 
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крім загальновідомої шкоди, яка полягає у знищенні і псуванні 

їстівних продуктів в будинках і на складах, абсолютно нетерпимі 

на птахофермах і свинофермах, де вони знищують яйця, дома-

шню птицю, новонароджених поросят і нападають навіть на до-

рослих свиней.  

Необхідно відмітити дуже велику роль лисиці і багатьох 

хижих звірів у винищуванні потенційно шкідливих тварин. Так, 

при дослідженні декількох тисяч шлунків і фекалій лисиць було 

встановлено, що мишоподібні гризуни зустрічаються в них в 60 -

100% випадків, а птиці - тільки в 8 - 35% випадків. Кормовий ра-

ціон тхорів, горностая, ласки складається майже виключно з ми-

шоподібних гризунів. 

Ряд видів ссавців має істотне епідеміологічне значення, 

через те, що вони є природними осередками багатьох небезпеч-

них для людини інфекційних хвороб. Щурі поширюють ектопа-

разитів, що можуть зберігати і передавати такі небезпечні інфек-

ції, як чума. Хатні миші також не лише знищують їстівні проду-

кти, а й служать розповсюджувачами переносників таких захво-

рювань, як чума і туляремія та різні форми енцефалітів – небез-

печних хвороб при яких вражається нервова система, що викли-

каються вірусами. Вірусоносіями є багато видів звірів (гризуни, 

комахоїдні). Передача вірусу людині здійснюється кліщами, ко-

марами. Лисиці і їжаки є переносниками вірусу сказу. 

Свійські ссавці. Приручення і одомашнення ссавців поча-

лося в сивій давнині і триває до цього часу. Згідно з господарсь-

кими вимогами і соціально-економічними умовами людина при-

ручала різні види тварин. Впливаючи на них шляхом відбору і 

різних умов утримання, людина розвивала у звірів ті чи інші ко-

рисні для господарства якості. В результаті ще в стародавні часи 

виникло багато порід домашніх тварин, які протягом всієї історії 

людства видозмінювалися і вдосконалювалися. 

Приручені звірі перебувають на різних стадіях одомаш-

нення. Найменшою мірою одомашнені хутрові звірі і деякі олені. 

На фермах розводять соболів, норок, песців, лисиць, нут-

рій і шиншил. Більша увага приділяється розведенню норок шля-
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хом використання законів мінливості і спадковості і сучасних ме-

тодів селекції. Виведено різноманітні колірні форми норок: бла-

китна, біла, бежева і ін.  

Велика рогата худоба має довгу і складну історію похо-

дження. Переважна більшість порід походить від дикого бика 

тура (Bos primigenius), поширеного ще в історичний час в Європі, 

Азії та Північній Африці. Одомашнення тура відбулося прибли-

зно за 8 тис. років до нашої ери. Деякі вчені вважають, що бли-

зько чотирьох століть тому тур був винищений. У всякому разі, 

за часів Київської Русі тур був звичайною твариною наших степів 

та лісостепу. У різних частинах своєї величезної області поши-

рення тури утворили місцеві форми, які і дали початок різним 

групам домашніх порід Європи і більшої частини Азії. 

 Південноазіатські породи великої рогатої худоби похо-

дять від диких видів, що збереглися до теперішнього часу. Бан-

тенг дав початок балійській худобі, поширеній на островах Ма-

лайского архіпелагу і в Індокитаї. Гаур (Bos gaurus) - родонача-

льник домашніх гаялів, що розводяться в Індії. Ці домашні по-

роди порівняно мало відрізняються від своїх диких предків (на 

відміну від порід, що виникли шляхом одомашнення тура). 

Свійський як, розводиться в якості м'ясо-молочної і тран-

спортної  тваринни в гірських областях Середньої Азії, на Алтаї, 

в Саянах, Забайкаллі і в Центральній Азії, походить від дикого 

яка (Poephagus grunniens), що населяє Тибет. 

Домашніх буйволів розводять на Кавказі, також в Півден-

ній Європі і Південній Азії, є приклади успішного утримання 

буйвола в Українських Карпатах. Їх використовують як м'ясомо-

лочних і тяглових домашніх тварин. Їх предком вважають азіат-

ського буйвола (Bubalus arnce), поширений в Південній Азії. 

Свійські свині виникли в результаті одомашнення декіль-

кох диких видів. Основним предком прийнято вважати звичай-

ного кабана, поширеного в Південній Європі, Північній Африці і 

в помірних широтах Азії. Від цього виду сформувались всі осно-

вні породи свиней Європи і більшої частини Азії. Одомашнення 

кабана в Європі сталося, як вважають, в кінці неоліту, близько 9-

7 тис. років тому. У міру розвитку торгових зв'язків відбувалося 

і поширення свійських тварин. Свійські свині Великих Зондських 
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островів походять від бородатої свині (Sus barbatus). Південноа-

зіатські породи свиней були завезені в Європу, де їх схрестили з 

європейськими породами цих тварин. В результаті деякі сучасні 

європейські породи свиней мають складне походження. 

До останнього часу в природі зберігався тільки один вид 

диких коней - кінь Пржевальського (Equus caballus). Він був ви-

явлений в 1879 р. знаменитим мандрівником М.М.Пржевальскім 

в Центральній Азії (Джунгарія). У палеоліті дикий кінь, близький 

до коня  Пржевальського зустічався  в Євразії; є вказівки на зна-

ходження цього виду і на півдні Західного Сибіру. У південнору-

ських степах ще в минулому столітті жили дикі коні - тарпани (Е. 

с. gmelini). Останній табун з восьми тарпанів спостерігали біля 

теперішнього заповідника Асканія-Нова на початку 70-х рр. XIX 

століття. Одомашнення коней почалося, мабуть, за кілька тисячо-

літь до нашої ери, і конярство виникло самостійно в декількох 

областях Європи і Азії шляхом одомашнення місцевих диких ко-

ней - тарпанів і коней Пржевальського. 

Різноманітні за господарським призначенням породи 

овець виникли від декількох диких видів: середземноморського 

муфлона (Ouis ammon musimon), середньоазіатського гірського 

барана (О. а. polii), азіатського барана (О. a. vignei). Одомаш-

нення овець сталося приблизно за 10 тис. Років до нашої ери. 

За величезний період розведення овець сформувалось ба-

гато різних напрямків, і їх породи можуть бути об'єднані в насту-

пні групи: вовняні, м'ясошерстні, м'ясосальні, овчинно-шубні та 

ін. 

 Собака була в числі перших тварин, яких одомашнила 

людина. Це сталося близько 15 тис. років тому, про що свідчать 

дані археології. Основним предком собак прийнято вважати во-

вка (Canis lupus). Одомашнення відбувалося, безсумнівно, одно-

часно в різних місцях. В подальшому відбір, виховання і повто-

рне схрещування з дикими видами привели до надзвичайно вели-

кої різноманітності порід собак. 

Залишається додати, що перерахованими прикладами аж 

ніяк не вичерпані резерви одомашнення (також приручають оле-

нів, верблюди та ін.). Приручення, перетворення в домашніх тва-
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рин інших видів диких звірів і птахів, виведення високопродук-

тивних порід домашніх тварин - завдання досить актуальні, вирі-

шення яких має важливе теоретичне і практичне значення. 
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СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ТВАРИН 
Виділяють чотири середовища проживання тварин: вода, 

грунт, наземно-повітряне і живі організми, як середовище існу-

вання. Нижче будуть розглянуті основні особливості перших 

трьох типів середовищ. 

 

Водне середовище проживання 

Для водного середовища проживання характерні такі риси: 

• велика щільність; 

• значні перепади тиску; 

• відносно малий вміст кисню; 

• сильне поглинання світлових хвиль; 

• перепади солоності; 

• наявність завислих речовин, що визначають мутність. 
Важливою особливістю водного середовища є незначні коли-

вання температури протягом доби чи року, в порівнянні із наземно 

повітряним середовищем. Це пов’язано із великою теплоємністю 

води: вона повільно нагрівають і також повільно охолоджується.  
Внаслідок високої густини води, всі тварини, що в ній руха-

ються, зазнають дії сили опору. Тому для полегшення руху, ево-

люційно у таких тварин сформувалась обтічна форма тіла. Форма 

тіла може бути або сплюснена із боків (карась), кругла у попере-

чному перерізі (вугор), чи пласка у донних мешканців (камбала). 

Досить показовими в цьому сенсі, є порівняння форми тіла риб, 

іхтіозаврів (викопних плазунів) та дельфінів. У яких внаслідок 

конвергентної еволюції сформувалась дуже подібна форма тіла.  

Іншим важливим пристосуванням для руху у воді, є вироб-

лення слизу, який зменшує тертя (риби, земноводні). Іншим шля-

хом пішли вторинно водні тварини (ссавці). При переході до во-

дного способу існування вони втрати майже весь волосяний пок-

рив, при цьому їх шкіра набула здатності гасити завихрення води 

біля її поверхні, що дозволяє знижувати супротив руху у два рази. 

Кінцівки у водних мешканців представлені плавцями (риби, 

китоподібні), ластами (тюлені) або мають плавальну перетинку 

(жаби). У більшості морських хордових органом поступального 

руху є хвіст із плавцем. 
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Тварини мають різну активність і відповідно до їх способу пе-

ресування у воді їх поділяють різні екологічні групи. Нижче роз-

глянуто не всі екологічні групи тварин, а лише ті до яких можна 

віднести хордових тварин. 

Спеціалізовані мешканці дна водойм становлять бентос 

(скати, камбали, бички та багато інших риб). В той же час, як пе-

рифітон — сукупність організмів, що заселяють щільні субст-

рати (підводні частини суден, гідротехнічних споруд, рослин та 

ін.), які знаходяться у воді (асцидії). За ступенем рухливості серед 

бентосних і періфітона організмів виділяють прикріплені форми 

(асцидії) та ті, які здатні пересуватись (риби). В цілому в цих гру-

пах здатність до активних рухів виражена слабше, ніж у пелагіч-

них організмів (див. нижче). Однак мала рухливість бентосу і пе-

ріфітону в дорослому стані зазвичай компенсується високою мо-

більністю їх молоди, що веде пелагический спосіб життя і яка дає 

можливість цим малорухомим організмам розселятись. 

Пристосування гідробіонтів до бентосного і періфітона спо-

собу життя перш за все зводяться до розвитку засобів утримання 

на твердому субстраті. Це відбувається різними шляхами. Перше 

– це прикріплення до субстрату, воно  спостерігається у дорослих 

асцидій. Це досягається завдяки розростанню їх підошви і власне 

пересуватись по субстрату вони вже не можуть. Інша форма ут-

римання - заглиблення в субстрат: часткове або повне закопу-

вання в грунт. Закопуватися здатні деякі риби. Наприклад, деякі 

морські вугри викопують на піщаному дні нірку, куди ховаються 

при небезпеці. До тимчасового закапування в грунт пристосува-

лась  також камбала. 

Як одне із пристосувань до умов існування, спостерігається ві-

дсутність плавального міхура у донних риб, завдяки чому риби 

мають трохи негативну плавучість: 0,03 у морського чорта, 0,05 - 

0,07 у камбал і бичків. Загалом це дозволяє рибам триматися біля 

дна і не затрачувати на це зайвих зусиль. 

Тварин що живуть у товщі води поділяють на нектон та план-

ктон.  

Планктон складають тварини, які пасивним чином які ширя-

ють у товщі води і переносяться водними масами. До планктону 
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серед усіх  хордових можна віднести личинкові стадії представ-

ників підтипу Тунікати. 

Якщо тварини здатні активно протистояти течі, їх відносять до 

нектону (дельфіни, пелагичні риби). Більшість з них мають обті-

чну формою тіла і ефективними пристосуваннями для плавання. 

Так більшість кісткових риб мають плавальний міхур, що дозво-

ляє їм зменшити затрати енергії при пересування у вертикаль-

ному напрямку. Однак у частини кісткових риб і всіх хрящових 

плавальний міхур відсутній. У таких чудових плавців, які здійс-

нюють швидкі вертикальні переміщення (тунці, звичайна скумб-

рія) зберігають положення в товщі води за рахунок мускульних 

зусиль. У деяких беспузирних риб накопичення жиру в тканинах 

знижує їх питому вагу, збільшуючи плавучість. Найкраще це ви-

ражено у акул. Так, печінка акулових риб накопичує великі за-

паси жиру (у гігантської акули до 70% від маси печінки, у деяких 

скатів - до 60%), що визначає її роль не тільки як сховища енер-

гійно резервів, але і як гідростатичного органу, що підвищує пла-

вучість тіла. 

Для представників плейстона характерна подвійність адапта-

цій, оскільки частина їх тіла знаходиться в воді, а частина - в по-

вітрі. Такі тваринні організми для свого руху використовують ві-

тер. Серед хордових тварин лише деякі риби, наприклад вітриль-

ник (Istiophorus platypterus), луна-риба (Mola mola), на певний час 

можуть переходити до тимчасового плейстонного способу життя 

(під час відпочинку після виділення ікри). При риби цьому виста-

вляють над поверхнею води сильно розвинений спинний плавець 

і повільно дрейфують, використовуючи для пересування силу по-

вітряних течій. 

Ще однією особливістю водного середовища є закономірність, 

згідно якої при зануренні на кожні 10 м тиск зростає приблизно 

на одну атмосферу. Частина видів гідробіонтів є еврібатними 

(здатні жити у широкому спектрі значення тиску). Таки види мо-

жуть мати спеціальні пристосування для компенсації різких пе-

репадів тиску при швидкому зануренні і спливанні, такі як плава-

льний міхур у риб чи спермацетовая «подушка» в черепній коро-

бці кашалота і т.п.  
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Стенобатні тварини не мають подібних адаптаційних присто-

сувань, що зумовлює їх проживання на певних діапазонах гли-

бин. До них можна віднести глибоковидних риб.  

Іншим важливим фактором водного середовища, який сильно 

впливає на поширення тварин є вміст кисню. Кисень є у водному 

середовищі ресурсом, оскільки його максимальний вміст тут при-

наймні в 21 разів нижче, ніж в повітрі стандартного складу. З пі-

двищенням температури і солоності концентрація розчиненого 

кисню знижується. У воду кисень надходить з атмосфери (його 

розчинення сприяє збовтування - штормове хвилювання, наяв-

ність перекатів, водоспадів і т.п.) або напрацьовується автотро-

фами (водоростями). Через обмежену прозорості води фотосин-

тетичний активна радіація проникає в воду на глибину 50-200 м, 

де проходить межа еуфотіческой зони. У прісних водоймах вона 

набагато тонше. За її межами вміст кисню зазвичай в 5-7 разів 

нижче. Таким чином, з ростом глибини вміст кисню в воді неу-

хильно знижується як внаслідок зменшення його надходження, 

так і інтенсивного витрачання. Поблизу дна кисню найчастіше 

настільки мало, що умови мешкання тварин близькі до анаероб-

них. 

Окремі мешканці водойм здатні без будь-яких негативних на-

слідків витримувати значні коливання вмісту кисню в воді (сріб-

ний карасі, в'юни, лини) – це так звані евріоксібіонти. Навпаки, 

стенооксібіонти (багато лососеві, гольяни та ін.) мають потребу у 

великій кількості розчиненого кисню і не здатні переносити його 

недолік. В іншому випадку відбуваються замори.  

Водні тварини по-різному вирішують проблему обмеженості 

ресурсів кисню. Основні варіанти можуть бути наступними: 

1. Тварини ефективно витягають розчинений кисень, здійсню-

ючи газообмін всією поверхнею тіла (покриви при цьому повинні 

бути тонкими, а відношення обсягу до площі не дуже великим), 

або використовують зябра та легені. 

2. Тварини споживають атмосферний кисень. За допомогою 

легень (вторинно водні ссавці, птахи та плазуни) або додаткових 

огранів. Ними слугують багаті на капіляри вирости глотки (лабі-

ринтові риби, земноводні) чи розширення задньої частин товстої 

кишки (черепахи); 
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3. Тварини здатні запасати кисень:  так в м'язах морських тва-

рин (тюлень, кит, дельфін і ін.) може міститись 2% (на суху масу 

тканини) міоглобіну. Міоглобін - це глобулярні білок, який здій-

снює в м'язах запасання (депонування) молекулярного кисню і 

передачу його системам клітин. Завдяки цьому хребетних тварин; 

в здатних тривалий час перебувати під водою (кашалоти до кіль-

кох годин). 

4. Тварини при нестачі кисню переходять у неактивний стан - 

стан анобіоза. Так представники надряду Дводишні при переси-

ханні водойм утворюють навколо тіла щільні оболонки (капсули) 

зі склеєних часточок мулу та піску. 

5. Окремі мешканці водойм здатні без будь-яких негативних 

наслідків витримувати значні коливання вмісту кисню в воді (срі-

бний карасі, в'юни, лини) - це так звані евріоксібіонти. Навпаки, 

стенооксібіонти (багато лососеві, гольяни та ін.) мають потребу у 

великій кількості розчиненого кисню і не здатні переносити його 

недолік. В іншому випадку відбуваються замори. Крім нестачі 

кисню, замори можуть бути обумовлені різким підйомом темпе-

ратури 

Водне середовище наклало свій відбиток і на особливості ко-

мунікації тварин. Як правило, дуже добре розвинені у водних тва-

рин органи хімічного почуття (риби, земноводні).  

Низька світлопровідна здатність води може ускладнювати ві-

зуальну комунікацію хордових тварин. Так, У Аму-Дар'ї і Сирда-

р'ї, Хуанхе, Ганг прозорість води часом наближається до нульо-

вого рівня. В таких умовах зір виявляється малоефективним дже-

релом інформації. Дельфіни (Platanista gangatica), які мешкають 

в каламутних водах Гангу втратили зір і орієнтуються в просторі 

за допомогою ультразвукового сонару. 

Необхідно зазначити, що звукові хвилі поширюються у вод-

ному середовищі з меншим загасанням, ніж у повітряному. Як 

джерело інформації вони використовуються водними тваринами 

частіше і ефективніше, ніж світлові. Так, сині кити (Balaenoptera 

musculus) можуть спілкуватися один із одним на відстані до 1500 

км. 

Окрім вище перерахованих умов середовища, морські мешка-

нці повинні пристосовуватись і до солоності води. В залежності 
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від кількості солей розчинених у воді, водойми поділяють на на-

ступні групи. Прісноводні - відрізняються низькою солоністю, не 

більше 0,5 ‰. Між морськими і прісноводними водоймами роз-

ташовуються солонуватоводні водойми, з солоністю від 0,5 до 

30‰. Від 30 до 40‰ – солоні, понад  40‰ – пересолені.  

Всіх водних тварини можна поділити на осмоконформістів і 

осморегуляторів. Перші міксини) є ізоосмотичними, тобто рі-

дини їхнього тіла мають таку ж осмотичну концентрацію, як і се-

редовище їх існування. І їм відповідно не має необхідності конт-

ролювати вміст води у власному тілі.  

Осморегулятори (практично всі мешканці прісних вод), вна-

слідок своєї гіперосмотичності (осмотичність рідин їхнього орга-

нізму вища, ніж середовища існування), мають підтримувати свій 

водний баланс, постійно виділяючи з організму надлишок води, 

а морські хребетні, навпаки, внаслідок своєї гіпоосмотичності, 

мають різні пристосування до поповнення свого водного балансу 

внаслідок втрати води через напівпроникні поверхні. Зокрема, 

морські костисті риби заковтують воду, щоб надолужити її 

втрати. 

Більшість водних мешканців мають вузьку зону толерантності 

по відношенню до коливанню солоності води, тобто є стеногалін-

ними. І лише невелика частина видів є  евригалінними видів не-

багато. Вони звичайні в солонуватих водах (прісноводний судак, 

щука, лящ, кефаль, приморські лососі). 
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Ґрунтове середовище існування. 

За багатьма параметрами грунт по суті справи є перехідною 

середовищем існування, що з'єднує риси водного та наземно-по-

вітряного. 

З водним середовищем грунтову середовище проживання об'-

єднують: 

• стабільний температурний режим; 

• обмеженість ресурсів кисню; 

• можливість пересування в трьох вимірах; 

• варіабельність хімічного складу ґрунтових розчинів; 

• ту обставину, що вода (і грунт) є скоріше умова, ніж ресурс. 

З наземно-повітряної грунтову середовище проживання об'єд-

нують: 

• різкі коливання температури на кордоні середовищ; 

• обмежені водні ресурси поверхневого шару; 

• ту обставину, що в верхніх горизонтах кисень швидше є умо-

вою, а не ресурсом. 

Грунт являє собою пухкий тонкий поверхневий шар суші, що 

безпосередньо контактує з атмосферою. Він щільно заселений 

живими організмами і одночасно є результатом їх життєдіяльно-

сті.  

Тварин які живуть в грунті поділяють на дві групи. Перші, які 

все життя проводять у грунті – абсолютні землериї (кроти, слі-

паки та ін.). Другі, напівземлерийні, які виходять на поверхню зе-

млі (наприклад, гризуни). Нижче, основна увага приділена прис-

тосуванням хордових, які постійно мекають у грунті. 

Умови проживання в грунті тваринних організмів значною 

мірі залежать від їх розмірів. Виділяють мікрофауну, мезофауну, 

макрофауну та мегафауну. Хордові тварини відносяться до оста-

ньої групи. Це кроти Євразії, сліпаки, африканські златокроти, 

австралійські сумчасті кроти та ін.  

Життя в грунті вимагає від його мешканців специфічної фо-

рми тіла та кінцівок. Оскільки довгі кінцівки не дадуть можливо-

сті рухатись у вузькій норі, тому вони повитнні бути не великими. 

Тіло не повинно чіплятися за краї ходу – потрібна обтічна форма 

тіла без сильно виступаючих частин. Крім цього, для життя в гру-

нті потрібні органи риття. 
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Типовим представником фауни Укрїни, який живе в грунті є 

кріт. Тіло його овальне, шерсть і шия короткі, голова конусопо-

дібна, вух майже не помітно, очі крихітні, тому зір поганий. Для 

риття слугують передні кінцівки. Вони пласкі з міцними кігтями, 

вивернуті назовні, подібно до двох лопатей. Ними тварина спри-

тно відкидає грунт в сторони і за добу може прокласти хід дов-

жиною 30 і більше метрів.  

Іншим типовим представником є сліпаки. Форма їх тіла поді-

бна до крота. Але грунт сліпаки риють за допомогою передніх 

широких зубів. Це нагадує роботу ковша екскаватора. 

Покрови тіла підземних мешканців повинні дозволяти їх без-

перешкодно просуватися в щільному грунті як вперед, так і назад, 

оскільки не завжди можна розвернутися у вузькому ході. Тому у 

них коротка шерсь, без остьових волосин (кріт) або позбавлені 

шерсті (голі землекопи). Також шерсть повинна бути стійка до 

стирання (кріт). 

На противагу твердим гірським породам, грунт є не однофа-

зна, а трифазна система, оскільки він об'єднуючу в своєму складі 

тверді частинки, рідини і гази, які знаходяться в порожнинах. Во-

лога присутня у грунті в п'яти станах: 

1) пароподібна - водяна пара в грунтовому повітрі; 

2) гравітаційна - вільна форма води в ґрунті, що пересувається 

під дією сил тяжіння; 

3) капілярна - вода знаходиться в капілярах або на стиках (то-

чках дотику) ґрунтових частинок; 

4) плівкова - водна плівка на поверхні частинок грунту; 

5) гігроскопічна - вода адсорбується з водяної пари ґрунтового 

повітря твердими частинками ґрунту. 

Вміст води в грунті може варіювати в широких межах. Під час 

паводку тварини переміщуються на більш сухі місця. Однак якщо 

не встигають втекти, шукають притулку на не затоплених місцях 

або на деревах. Так наприклад кроти уникають місць з високим 

рівнем грунтових вод. Разом з тим, навіть тимчасове затоплення 

ділянки, не фатально для крота– тварини при цьому рятуються 

вплав, щоб потім повернутися на свою територію і викопати нові 

ходи. 
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Кисень надходить у грунт за рахунок дифузії, а цей сам по собі 

процес повільний, але у малопористих або дрібнодисперсних гру-

нтах (глини, лесова грунт) він ще більш сповільнений і ускладне-

ний. При цьому інтенсивне розкладання органіки веде також до 

підвищення концентрації H2S, NH3, CH4 та інших газів, які погір-

шують умови існування. Тому особливістю грунтового середо-

вища є те, що з глибиною концентрація кисню в ґрунтовому по-

вітрі знижується, а вуглекислого газу, як правило, зростає. Все це 

призвело до фізіологічних і поведінкових адаптації. Щоб забез-

печити надходження кисню, грунтові хордові вони залишають за 

собою хід відкритим. Так, сліпаки відстежують цілісність галерей 

за допомогою запаху.  

Також відомо, що голі землекопи здатні переносити значні ко-

ливання кисню, до цього здатні і деякі види кротів. Одним із ме-

ханізмів є те, що гемоглобін цих тварин може прикріплювати до 

себе набагато більше молекул вуглекислого газу, ніж аналогічний 

білок тварин, що не мешкають в умовах постійної нестачи кісню. 

Гарне очищення від CО2 для поліпшення процесу дихання не 

менш важлива.  

Температурні умови грунтового середовища досить стабільні. 

Мінливий лише температурний режим поверхні грунту, з глиби-

ною він вирівнюється. На глибині більше метра температура бли-

зька до середньорічної і майже не відчуває добових і сезонних 

коливань. Це дозволяє не впадати у зимову сплячку хордовим 

тваринам. 

Зазначимо, що крім постійних мешканців грунту, тобто педо-

біонтов, в грунті можуть оселятися представники екологічної 

групи норніков. Вони живляться на поверхні грунту, але значну 

частину часу проводять в норах, де відпочивають, зимують, роз-

множуються, рятуються від хижаків і несприятливих чинників. 

До числа таких тварин належать багато гризунів (бабаки, хов-

рахи, піщанки і ін.), кролики, борсуки.  
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Наземно-повітряне середовище проживання 

 

Це середовище проживання тварин організмів відрізняється 

найбільшою різноманітністю екологічних факторів. Наземно-по-

вітряне середовище більш складна для життя, воно відрізняється 

високим вмістом кисню, малою кількістю водяної пари, низькою 

щільністю і т.д. Це сильно змінило умови дихання, водообміну і 

пересування живих істот. 

Низька щільність повітря визначає його малу підйомну силу і 

незначну опірність. Тому організми наземно-повітряного середо-

вища повинні мати більш розвинений скелет. При цьому можна 

відмітити різноманітні зміни як в самому скелеті так і у формі 

тіла чи кінцівок, що відображає адаптації до умов існування. Так 

у птахів формується обтічна форма тіла, наявні крила та полег-

шений скелет (завдяки порожнистим кісткам). Тварини які лазять 

мають тонке довге тіло, петлі якого можуть служити опорою при 

лазінні (змії ліана). З іншого боку вони можуть мати довгі гнучкі 

хапальні кінцівки, а можливо, і такий же хвіст (мавпи). 

Тварини які активно бігають мають або потужні обидві кінці-

вки (кінь) або лише задні кінцівки і укорочені передні (заєць, ке-

нгуру). При цьому може відбутися зменшення пальців на ногах 

(кінь, антилопа).   

 

З огляду на те що кисень у наземно-повітряному середовищі 

має постійний високий вміст, у більшості тварин відсутні прис-

тосування до перенесення нестачі кисню. Можна відмітити тен-

денцію до збільшення складчастості легень та зміні рото-глотво-

вого (земноводні, частина плазунів) механізму нагнітання кисню 

в легені на грудний (плазуни, птахи) та діафрагмальний тип ди-

хання (ссавці). Високий вміст кисню сприяв підвищенню обміну 

речовин у наземних організмів в порівнянні з первинно водними. 

Саме в наземних умовах, на базі високої ефективності окислюва-

льних процесів у тварин, виникла гомойтермія (теплокровність). 

Лише в горах, внаслідок низького парціального тиску кисню, 

можуть виникати проблеми з постачанням їм організму. Для хре-

бетних верхньою межею адаптаційних можливостей вважається 
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висота 4600 м над рівнем моря. Однією із теорій, яка пояснює ме-

ханізмів адаптації організмів до високогір’я, вважають збіль-

шення кількості еритроцитів у крові. За іншими даними кількість 

еритроцитів не збільшується але сам гемоглобін «звикає» пере-

носити більшу кількість кисню. 

 

Суттєва проблема, яка виникла у тварин із переходом до назе-

много способу існування пов’язана із дефіцитом води. Жодна 

жива істота на Землі не здатна жити без води. Пристосування до 

нестачі води, в основному характерні для тварин із посушливих 

місць. У земноводних мешканців пустель слиз на шкірі більш 

в’язкий ніж у їх родичів із місць де достатня кількість води. Цей 

слиз захищає ропух від надмірного випаровування. 

У плазунів економія води досягається виділенням майже сухої 

речовини, результат обміну азоту, сечової кислоти. Вона в 200 

разів містить менше води ніж сечовина. 

Ссавці пристосувались іншим чином. Кенгуровим стрибунам, 

як і багато іншим гризунам, достатньо вологи, яка міститься в ро-

слинному кормі. З прийнятої їжі організм ці тварини здатні виро-

бляти «метаболічну воду», їх нирки виділяють дуже невеликий 

обсяг сильно концентрованій сечі. Частину води кенгурові стри-

буни можуть поглинати із повітря завдяки тому, що мають особ-

ливим чином влаштовану слизову оболонку носа. 

В процесі еволюції верблюди максимально скоротили витрати 

води. Щільна шерсть не пропускає гаряче повітря до шкіри: теп-

лоізоляції сприяють порожнисті всередині шерстинки, а також 

оптимальний розподіл ості і підшерстя. На спині, яка під сонцем 

нагрівається сильніше за все, теплозахист додатково посилена 

жировою тканиною горбів. Ніздрі з щільними клапанами відкри-

ваються тільки на час вдиху і видиху, щоб не випаровувати зай-

вого. Гній верблюда гранично сухий, а сеча надзвичайно концен-

трована – верблюжі нирки залишають в ній мінімум води. 

 

Температурні умови на суші контрастні – від постійно негати-

вних, до надзвичайно високих позитивних (+70 оС і більше) на 

поверхні піску, який нагрівається прямими променями полуден-

ного сонця. У вологих біотопах температура досить стабільна, в 
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сухих добовий хід температур може бути на порядок вище. На-

приклад, в пустелі Сахара денну спеку змінюють заморозки по 

ночах. 

Важливе значення в пристосування до зміни температури се-

редовища у тварин, мають поведінкові реакції (вибір укриття, 

зменшення активності у певні періоди доби, сплячка). 

Як адаптація до низьких температур у тварин формуються 

такі ознаки, як відбивна поверхня тіла, пір'яний та шерстяний по-

криви у птахів і ссавців, жирові відкладення, які забезпечують те-

плоізоляцію. З наближенням холодів шерсть та пір’я стають гус-

тішими, на літо менш густими. 

Наприклад, у таких видів як північний олень, білий ведмідь 

шерсть порожниста і містить повітря, створюючи хорошу ізоля-

цію взимку і зберігаючи тепло.  

У птахів і звірів підошви лап можуть бути покриті пір'яний і 

вовняним покровом. Це захисне пристосування проти відморо-

ження лап при пересуванні по щільному снігу і льоду. Закруглені 

короткі вуха майже ховаються в вовни, що також охороняє їх від 

охолодження під час сильних морозів (правило Алена). 

При зниженні температури повітря багато тварин переходять 

на харчування більш калорійною їжею. Наприклад, білки в теплу 

пору року поїдають більше ста видів кормів, взимку ж харчу-

ються головним чином насінням хвойних, які багаті жирами. Ко-

рмом оленям влітку в основному служать трави, взимку – лишай-

ники, що містять у великій кількості білкові, жирові і цукристі 

речовини.  

У тварин, і в першу чергу мешканців полярних областей, з по-

ниженням температури зростає вміст глікогену в печінці, підви-

щується вміст аскорбінової кислоти в тканинах нирок. У ссавців 

велике скупчення поживних речовин спостерігається в бурій жи-

ровій тканині. Бурий жир – це специфічний тип жирової тканини 

в якій окиснення відбувається не для утворення АТФ, а для виро-

блення тепла. Такий жир часто розташований в безпосередній 

близькості від життєво важливих органів - серця і спинного мозку 

- і це також має пристосувальний характер.  
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Важливе місце в подоланні негативного впливу низьких тем-

ператур, особливо в зимовий період, займає вибір тваринами мі-

сця для житла, утеплення прихистків, гнізд пухом, сухим листям, 

поглиблення нір, закривання входів в них, прийняття особливої 

пози (наприклад, скручування кільцем, укутування хвостом), зби-

рання в групи, так зване «скучення» і т.д. Деякі тварини зігріва-

ються шляхом пробіжок і стрибків. 

Тварини, що живуть в холодних областях (полярні ведмеді, 

кити та ін.), мають, як правило, більші розміри. При збільшенні 

розмірів зменшується відносна поверхню тіла, а, отже, і тепловід-

дача. Це явище носить назву правила Бергмана, згідно з яким з 

двох близьких видів теплокровних, що відрізняються розмірами, 

більший мешкає в більш холодному кліматі. 

 

Пристосування до високих температур.  

Багато жителів пустель пристосувалася до життя під палючим 

сонцем. Одні вміють охолоджуватися, виділяючи надлишки те-

пла з допомогою великих вух (правило Алена), інші уникають 

спеки, тому ведуть нічний спосіб життя. 

На глибині 30 см температура піску досить стабільна – іноді 

на 40 градусів нижче, ніж на поверхні, тому вдень багато тварин 

ховаються в своїх підземних сховищах. Так, кенгуровий стрибун 

у разі потреби може не виходити із нори протягом декількох днів, 

задовольняючи свої потреби у волозі водяною парою з повітря і 

невеликим запасом насіння, яке буди відкладено на чорний день. 

Температура повітря на невеликій висоті над землею також наба-

гато нижче, ніж температура піску, цим користуються деякі  пла-

зуни. Вони можуть вилазити на чагарники, де їх краще обдуває 

вітер. 

Верблюди у полудену спеку можуть збиратися у «кучу», ство-

рюючи тінь власними тілами. 

Шакали і койоти охолоджуються за допомогою швидкого ди-

хання, коли з їх язику під впливом гарячого повітря випарову-

ється слина – пальпальне дихання. 

Подібно до багатьох тварин, які живуть в холодних регіонах і 

несприятливий час року - зиму - проводять у сплячці, цілий ряд 

жителів пустель в посушливий час впадають в стан заціпеніння. 
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Окремі тварини впадають в сплячку тільки на час дуже спекот-

ного літнього періоду, а пустельні черепахи в цьому стані прово-

дять більшу частину свого довгого життя. Вони можуть спати в 

підземній норі з кінця травня до квітня наступного року, ведучи 

активне життя лише протягом недовгого сезону дощів: в цей час 

черепахи паруються, відкладають яйця, наїдаються і напива-

ються на десять місяців вперед, потім знову ховаються по своїх 

норах.  

Навіть пустельні ссавці, наприклад, тушканчики, в жаркий пе-

ріод, а, значить, голодний час року сплять у своїх підземних но-

рах. Більшість видів жаб також майже все своє життя проводять 

у сплячці. В цей час їх шкіра вкрита шаром слизу, яка допомагає 

утримувати рідину всередині тіла і оберігає їх від висихання. З 

першим дощем земноводні виходять на поверхню землі, пряму-

ючи до водойм і калюжах, які на кілька тижнів стають місцями їх 

мешкання та розмноження, а також і своєрідними «мисливсь-

кими угіддями».  

Засуху здатні пережити також ікринки риб, на дні водойм, що 

висихають. Деякі з риб залишаються в живих в місцях калюж і 

озер навіть через 50 років і як тільки випаде дощ, з них відразу ж 

розвиваються личинки. 

 

Світловий режим наземно-повітряного середовища має певні 

особливості. Інтенсивність і кількість світла тут більші ніж у воді 

і грунті. Для переважної більшості наземних тварин з денною і 

навіть нічний активністю зір являє собою один з основних спосо-

бів орієнтації. У наземних тварин зір має важливе значення для 

пошуків видобутку, багато видів мають навіть кольоровий зором. 

У зв'язку з цим у жертв виникають такі пристосувальні особливо-

сті, як захисне забарвлення, що маскує і попереджає, мімікрія і 

т.д. У водних мешканців такі адаптації розвинені значно менше.  
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