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тема 1
Різноманітність тварин

У цій темі ви будете вивчати основні групи тварин, визначальні 
ознаки їхньої будови та біологічні особливості. Ви зрозумієте, яким 
чином вони пристосувалися до існування в певному середовищі, як 
вони взаємодіють між собою і яку роль відіграють у природі.

Ви також зрозумієте, як тісно пов’язані інтереси людини з кож-
ним видом тварин. Кожен вид, кожна група тварин має свою роль 
у житті нашої планети. Якщо нам здається, що якісь тварини не 
відіграють у нашому житті жодної ролі, це означає лише те, що ми 
їх ще дуже погано знаємо.

Упродовж вивчення теми ви будете досліджувати життя мешкан-
ців морів і океанів, ґрунтових організмів, наземно-повітряних тварин 
та тих, що обрали собі за місце існування інших істот.
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Нині у світі налічується понад 2 млн тварин, які 
населяють усі середовища життя на Землі: наземно-
повітряне, ґрунтове, водне, живі організми. У процесі 
еволюції у тварин з’явилися унікальні пристосування, 
вони «навчилися» пересуватися, живитися, виводити 
потомство в найрізноманітніших умовах.

5 Різноманітність тварин

Класифікація тварин
Розібратися в різноманітності тваринного світу допоможе сис-

тематика, яка вивчає природну систему тварин. Основне завдання 
систематики — класифікувати організми, тобто розподілити їх за 
групами. У царстві Тварини виділяють шість основних таксонів: вид, 
рід, родина, ряд, клас, тип. Таксон — це класифікаційна одиниця 
систематики. Порівняємо це із систематикою рослин.

Класифікація рослин:

Відділ Клас Родина Рід Вид

Класифікація тварин:

Тип Клас Ряд Родина Рід Вид

Своєрідною «адресою» тварини є її систематичне положення. 
Запам’ятайте систематичне положення виду Людина розумна.

Царство Тварини

Тип Хордові

Клас Ссавці

Ряд Примати

Родина Люди (Гомініди)

Рід Людина

Вид Людина розумна
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А це систематичне положення їжака вухатого.

Царство Тварини

Тип Хордові

Клас Ссавці

Ряд Комахоїдні

Родина Їжакові

Рід Їжак

Вид Їжак вухатий

Царство Тварини складається з типів, кожний тип включає кла-
си, клас — ряди, ряд — родини, родина — роди, рід — види. Осно-
вною одиницею систематики є вид. Вид — це група організмів, які 
мають спільні ознаки будови, життєдіяльності, живуть на певній 
території, схрещуються між собою і дають плідне потомство.

Як і в ботаніці, у зоології використовується бінарна номенкла-
тура — система подвійних назв. Тому назва виду тварин, як і рос-
лин, складається з двох слів (їжак вухатий, заєць європейський), де 
перше слово є назвою роду (рід Їжак, рід Заєць).

Система, або класифікація, яка відображає походження, спо-
рідненість, а отже, і подібність організмів, називається природною. 
Сучасна система тваринного світу побудована на основі виявлення 
спорідненості між тваринами, спільності їхнього походження, тому 
типи розташовані від простих (нижчих) до складних (вищих), що ві-
дображає еволюцію тварин на Землі.

Близькі види об’єднуються в рід, близькі роди — у родину, ро-
дини — у ряд, ряди — у клас, класи — у тип. У сучасній зоології 
виділяють близько 20 типів і декілька сотень класів.

Карл фон Лінней (1707—1778) — видатний швед-
ський біолог, професор Уппсальського університе-

ту. Учений головну увагу присвячував систематиці живих 
організмів. Він є автором сучасної класифікації рослин і 
тварин, у якій кожному виду відповідає дві латинські на-
зви. Лінней описав багато нових, не відомих науці видів 
рослин і тварин.
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Значення тварин
Тварини становлять значну частину біосфери, 

відіграють важливу роль у природі. Вони є спо-
живачами та руйнівниками органічної речовини. 
У результаті їхньої життєдіяльності здійснюєть-
ся колообіг речовин у природі. Вуглекислий газ, 
який виділяють тварини під час дихання, вико-
ристовується рослинами для фотосинтезу.

Багато комах — це цінні запилювачі. Мете-
лики, мухи, бджоли, джмелі, мурахи, перебира-
ючись з квітки на квітку, переносять пилок мі-
льярдів рослин та істотно впливають на врожай. 

Багато тварин поширюють плоди та насіння. 
«Безквиткові пасажири» подорожують, прикрі-
плюючись спеціальними виростами і гачечками 
до шерсті тварин. Птахи скльовують ягоди та 
переносять у своїх шлунках насіння на величезні 
відстані. 

Хижі тварини є природними санітарами та 
регуляторами чисельності рослиноїдних. Хижа-
ки, як правило, виділяють найслабшу жертву, 
а це, як правило, хвора тварина. Таким чином, 
хижаки стримують розвиток ендемічних хвороб 
серед рослиноїдних тварин.

Деяківодяні тварини очищують воду, а це не 
менш важливо, ніж чисте повітря.

Багато тварин є промисловими: на них по-
люють для отримання м’яса, хутра, шкур. Ве-
личезну користь приносять свійські тварини, які 
дають нам м’ясо, молоко, шкіру, пір’я, яйця, 
мед, шовк, шерсть тощо. Законом визначені міс-
ця, терміни й об’єми полювання та риболовлі, 
учені стежать за чисельністю тварин.

Вам добре відомо, що величезну користь при-
носять свійські тварини, тобто ті, яких розводять 
з метою отримання користі (собаки, коні, корови, 
свині, кози, кури, гуси, качки, індики тощо). 
Бджоли дають мед, віск, із коконів шовкович-
ного шовкопряда виробляють шовк, у ставках 
розводять коропа, сазана, форель.

 Промислові тварини 
України — сіра качка та ка-
бан

 Корова і кріль — цінні 
свійські тварини



Різноманітність тварин

21

 Блоха паразитує на тва-
ринах 

 Дрозофіла допомогає на-
уці

Декоративні породи собак, кішок, птахів  
і риб дарують людям радість, естетичну насолоду.

Тварини слугують науці та використовують-
ся в медицині. Є тварини, продукти яких ви-
користовують у медицині для виготовлення лі-
карських препаратів та харчових добавок. Це, 
наприклад, бджоли. Мед, пилок, перга, прополіс 
та інші продукти бджолярства мають лікувальні 
властивості. З отрути змій виготовляють ліку-
вальні мазі. П’явок використовують у медичних 
цілях, їх застосовують для лікування гіпертонії, 
тромбофлебіту тощо.

Деякі тварини є шкідниками полів, садів, 
лісів. Це комахи, які живляться деревиною, 
плодами, насінням (непарний шовкопряд, коло-
радський жук, яблунева плодожерка, перелітна 
сарана), мишоподібні гризуни тощо. Паразитич-
ні тварини (бичачий ціп’як, печінковий сисун) 
спричиняють хвороби тварин і людини.

Запам’ятайте найважливіше

У царстві Тварини виділяють шість основних таксонів: 
вид, рід, родина, ряд, клас, тип. Сучасна система тва-
ринного світу побудована на основі виявлення спо-
рідненості між тваринами, спільності їхнього похо-
дження. Тварини відіграють важливу роль у природі 
і в житті людини.

Перевірте свої знання
1. Що таке систематика? Які її основні за-

вдання?
2. Які таксони використовують для класи-

фікації тварин?
3*.  Порівняйте основні таксони систематики 

рослин і систематики тварин.
4**.  Як ви вважаєте, чому так склалося в при-

роді, що тварини одного таксона мають 
спільні риси?
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Тіло кишковопорожнинних нагадує мішок з рото-
вим отвором, усередині якого знаходиться кишко-
ва порожнина,— звідси і назва типу. Більшість цих 
тварин живе в морях і океанах, є прісноводні види. 
Існує 10  000 видів, які належать до класів Гідроїдні, 
Сцифоїдні та Коралові поліпи.

6 Кишковопорожнинні

Гідроїдні
Близько 2,8 тис. видів, серед яких є морські і прісноводні, при-

кріплені і вільноплаваючі. Типовим представником є стеблиста, або 
бура, гідра.

Зовнішня будова та спосіб життя гідри. Здобич або нападник 
гідри може з’явитися з будь-якого боку, тому й щупальця в неї 
спрямовані в різні боки. Тож гідрі, як і всім кишковопорожнинним, 
притаманна променева, або радіальна, симетрія. Це означає, що 
через її тіло можна провести нескінченне число площин симетрії, 
які розходяться радіально.

Гідра — малорухомий організм. Вона повільно переміщується, 
ковзаючи підошвою по субстрату. Прискорюючись, гідра рухається 
«сторчака»: згинає тулуб, стає на щупальця, потім знову на підошву.

Внутрішня будова. Тіло гідри, як і всіх кишковопорожнинних, 
двошарове, складається з ектодерми (зовнішній шар) й ентодерми 
(внутрішній шар), між якими розташований неклітинний шар — ме-
зоглея. Клітини диференційовані, тобто відрізняються за будовою і 
функціями.

В ектодермі розташовані шкірно-мускульні, нервові та жалкі 
клітини, а в ентодермі — статеві, травні та залозисті. Проміжні 
клітини є в обох шарах.

Жалкі клітини — характерна ознака кишковопорожнинних. 
З їхньою допомогою ці тварини полюють на здобич і захищають-
ся від ворогів. На зовнішньому боці клітини є чутлива волосина 
(спусковий механізм). Усередині — спірально закручена нитка із за-
гостреним кінцем. Під час подразнення чутливої волосини спіраль 
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 Будова гідри. Тіло гідри нагадує двошаро-
вий мішок з ротовим отвором, що оточений 
щупальцями. Розпустивши їх, гідра полює на 
дрібних тварин

Ротовий отвір

Мезоглея

Шкірно-
мускульні 
клітини

Ектодерма

Ентодерма

Проміжні 
клітини

Кишкова  
порожнина 

Жалкі  
клітиниЗалозисті 

клітини

Травні 
клітини

Підошва

Щупальця

різко випрямляється, вістря встромлюється в жертву, а по нитці 
впорскується крапелька отрути. Жалка клітина при цьому гине. 
Завдяки цим клітинам гідра паралізовує невелику здобич.

У шкірно-мускульних клітинах є м’язові волокна, завдяки по-
годженому скороченню яких гідра рухається. Нервові клітини про-
водять нервові імпульси. Вони мають зірчасту форму і з’єднуються 
своїми променями, утворюючи дифузну нервову систему. Завдяки 
нервовій системі для гідри характерні прості безумовні рефлекси.

Залозисті клітини виробляють травні соки і виділяють їх у кишко-
ву порожнину, а травні клітини перетравлюють їжу. Статеві клітини 
забезпечують статеве розмноження. Дрібні проміжні клітини можуть 
перетворюватися на будь-який вид клітин. Завдяки цьому гідра здатна 
до регенерації, тобто може відновити будь-яку втрачену частину тіла.

Системи органів гідри. Травна система складається з ротового 
отвору й гастральної порожнини. Неперетравлені рештки виділя-
ються назовні через рот. Травлення в гідри клітинно-порожнинне: 
перший етап відбувається в гастральній порожнині, а другий — 
у травних клітинах. Видільної системи немає, продукти розпаду 
спочатку виділяються в гастральну порожнину, а потім — через рот 
назовні. Дихальної системи немає, гідра дихає всією поверхнею тіла. 
Кровоносної системи немає.



РІЗнОманІтнІСть тВаРин

24

 Обережно! 
Отруйні  
тварини!

 Цікавою але підступною 
для плавців є фізалія, або 
португальський кораблик, 
жителька тропічних морів. 
Від опіку португальського 
кораблика виникає силь-
ний біль, через який можна 
навіть потонути.

 Від опіків невеличкої ме-
дузи-хрестовичка, що живе 
біля берегів Японії та Ку-
рильських островів, можна 
захворіти і навіть померти. 
Особливо небезпечні по-
вторні опіки.

Розмноження гідри. Нестатеве розмножен-
ня відбувається брунькуванням. На тілі гідри 
з’являється випин — брунька. Вона росте, потім 
на ній утворюються щупальця і рот. Згодом вона 
відділяється і живе самостійно.

При статевому розмноженні в тілі гідри дозрі-
вають чоловічі та жіночі статеві клітини — спер-
матозоїди і яйцеклітини. Сперматозоїди виходять 
у воду, підпливають до яйцеклітин, що знахо-
дяться у тілі гідри, та запліднюють їх. У резуль-
таті утворюється зигота, що несе в собі ознаки 
материнського та батьківського організмів. Із зи-
готи, яка багаторазово ділиться, утворюється за-
родок, з якого навесні формуються нові гідри.

Сцифоїдні
Сцифоїдні медузи — мешканці солоних вод. 

Їхнє драглисте тіло нагадує парасольку і на 98 % 
складається з води. Сцифоїдні пересуваються за 
течією або реактивним способом: виштовхуючи 
воду з-під своєї парасольки, рухаються в проти-
лежному напрямку. За будовою вони нагадують 
перевернуту гідру; ротовий отвір розташований 
на нижній частині. У розвитку сцифоїдних медуз 
відбувається чергування статевого і нестатевого 
поколінь, причому нестатеве покоління існує 
у вигляді малорухомого поліпа, а статеве — у ви-
гляді вільноплаваючої медузи.

Представниками сцифоїдних медуз є добре 
відомі медузи Чорного й Азовського морів — ау-
релія та коренерот.

Коралові поліпи
Коралові поліпи ведуть прикріплений спосіб 

життя. Вони можуть бути поодинокими і коло-
ніальними.

Актинії — поодинокі коралові поліпи без 
твердого скелета. Їхні численні щупальця всіяні 
жалкими клітинами, чим користуються інші ор-
ганізми. Раки-самітники пересаджують актиній 
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 Актиній називають «мор-
ськими анемонами». Вони 
можуть досягати 1 м за-
ввишки і 60 см у діаметрі

Найбільша споруда, яку створили живі організми,— це Великий Бар’єр-
ний риф біля східних берегів Австралії. Він простягнувся на 2 тис. км, 
а завширшки має 70 км. Це цілий світ, створений коралами, яскравий і 
барвистий, з різноманітними океанічними рибами, молюсками, червами.

   
рекордів

 Книга

на свої будиночки-мушлі для захисту. Актинії 
також отримують користь від інших організмів: 
живляться залишками їжі раків. Таке корисне 
співіснування називають симбіозом.

Корали ведуть виключно прикріплений спосіб 
життя, їх навіть колись вважали рослинами. Піс-
ля брунькування дочірня особина не розлучається 
з материнською — так утворюється колонія.

Шестипроменеві корали зовні інші, їхні ске-
лети за мільйони років утворили рифи й острови. 
М’яке тіло кожної тварини проживало своє життя 
і відмирало, а скелет залишався. Ці корали люди 
добувають і використовують для брукування ву-
лиць, спорудження осель.

Запам’ятайте найважливіше

Кишковопорожнинні — радіально-симетричні багато-
клітинні водяні організми. Тіло двошарове складаєть-
ся з екто- і ентодерми. Мають ротовий отвір, кишко-
ву порожнину та щупальця. Є жалкі клітини. Добре 
розвинута регенерація. Нервова система дифузного 
типу, дихають усією поверхнею тіла, видільної та кро-

воносної систем немає. Розмножуються статевим і нестатевим 
шляхом (брунькування). Класи: Гідроїдні медузи, Сцифоїдні ме-
дузи, Коралові поліпи.

Перевірте свої знання
1.  За якими рисами виділяють групу кишковопорожнинних?
2.  Які системи органів є у кишковопорожнинних?
3*.  Який взаємозв’язок існує між будовою і функціями клітин 

кишковоорожнинних?
4**.  Як регенерація проявляється у кишковопорожнинних? Ві-

домо, що у високоорганізованих тварин вона проявляється 
менше. Чому? Аргументуйте свою точку зору.
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Кільчасті черви в процесі еволюції набули таких 
прогресивних рис, як двобічна симетрія, три зарод-
кові шари, анальний отвір тощо. Сучасні кільчасті 
черви налічують понад 12 000 видів, яких поділяють 
на класи Малощетинкові черви, Багатощетинкові 
черви та П’явки.

7 Кільчасті черви (кільчаки)

малощетинкові черви
До цієї групи належить близько 4–5 тис. видів, серед яких є мор-

ські, прісноводні і ґрунтові тварини. Вони харчуються органічними 
рештками, іншими тваринами, є паразитичні види. Типовим пред-
ставником є дощовий черв’як.

Зовнішня будова та спосіб життя. Дощові черв’яки харчуються 
рослинними рештками і перегноєм, пропускаючи через кишечник 

величезну кількість ґрунту, завдяки чому ґрунт 
збагачується органікою, насичується киснем  
і розпушується. Це значно підвищує його родю-
чість.

Сегменти дощового черв’яка подібні між со-
бою зовні і за внутрішньою будовою. Усе тіло 
тварини поділяють на три відділи: головний, 
тулубовий і анальний. У передній частині тіла  
є поясочок, необхідний для розмноження.

Зверху тіло вкрите шаром еластичної ку-
тикули, під нею знаходиться шар клітин епі-
телію, а під ними — декілька шарів м’язів. 
Шкіра і м’язи зростаються, утворюючи шкір-
но-мускульний мішок. В епітелії містяться 
залози, які виділяють слиз. Слиз полегшує 
дихання і рух.

Кінцівок немає, проте з боків на кожному 
сегменті є по дві пари коротких щетинок, які 

 Дощовий черв’як живе 
у ґрунті, а під час дощу ви-
повзає на поверхню, тому й 
отримав таку назву
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можуть втягуватися та змінювати кут, що важливо для просування 
у ґрунті. Кільчакам притаманна регенерація.

Внутрішня будова. Травна система досить складна. Через рот 
і м’язисту глотку їжа потрапляє до стравоходу, потім — у воло 
і м’язистий шлунок. Там вона завдяки скороченням м’язів пере-
тирається. У кишечнику поживні речовини всмоктуються в кров. 
Неперетравлені рештки виводяться назовні через анальний отвір.

Дихальної системи немає, дихання здійснюється дифузно через 
вологу поверхню тіла. З настанням посухи дощові черви глибоко 
закопуються і утворюють захисні капсули.

Кровоносна система складається із судин. Черевна, спинна і кіль-
цеві судини розгалужуються й утворюють мережу найдрібніших су-
дин — капілярів, через стінки яких легко проникають різні речовини. 
Серця немає, його замінюють декілька кільцевих судин з міцнішими 
стінками. Кров рухається тільки судинами, не виливаючись у по-
рожнини тіла. Така кровоносна система називається замкненою.

Видільна система представлена метанефридіями — трубочками, 
через які продукти обміну речовин виводяться з організму.

Нервова система досить складна. Нервові клітини сконцентро-
вані в навкологлоткове нервове кільце та черевний нервовий ланцю-
жок, який проходить уздовж усього тіла. Органи чуття у дощово-
го черв’яка розвинені гірше, ніж в інших малощетинкових червів. 
Це пов’язано з ґрунтовим середовищем існування.

При нестатевому розмноженні тіло черв’яка розділяється на 
4–5 зчеплених особин. Потім цей «ланцюжок» розпадається, і від-
окремлені особини починають самостійне існування.

Для статевого розмноження потрібні дві особини. Дощові чер-
ви — гермафродити: у кожної особини виробляються сперматозоїди 
і яйцеклітини, але необхідно, щоб сперматозоїди однієї особини зли-

 Зовнішня будова дощового черв’яка 

Головний відділ Епідерміс

Кутикула

поперечний розріз
Целом

Спинна 
кровоносна 
судина

Тулубний  
відділ

Анальна лопать

Поясочок
Щетинки 
на поверхні 
тіла

Шкірно- 
мускульний 
мішок
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лися з яйцеклітинами іншої. Це відбувається так: черви поєднуються 
по двоє, обмінюються сперматозоїдами і розходяться. Поясочок ви-
діляє слиз, у який кожний черв’як відкладає власні яйцеклітини. 
У слизі відбувається злиття сперматозоїдів з яйцеклітинами. Черв’як 
виповзає, а слиз із заплідненими яйцями залишається. Це і є кокон 
з яйцями, з якого через деякий час виходять молоді черви, які хар-
чуються і ростуть. Такий розвиток називають прямим.

До малощетинкових червів належить австралійський земляний 
черв’як (до 3 м завдовжки) та добре відомий рибалкам і акваріумістам 
трубочник. Він живе в мулі, очищує забруднену воду і є чудовим 
кормом для риб.

Багатощетинкові черви
Тіло багатощетинкових червів укрите щетинками, а від кожного 

сегмента відходять органи руху — параподії. Типовим представником 
є нереїс, що живе в прибережній зоні моря. Це невеликий, завдовжки 
10 см, черв’як. Він риє в піску ходи-нірки, живиться водоростями 
та дрібними тваринами.

Інший представник цього класу — палоло — живе в розколи-
нах рифів, біля островів Самоа та Фіджі. Під час спаровування за-
дня частина тіла черв’яка зі статевими продуктами підіймається 
на поверхню океану. В усіх червів це відбувається одночасно, тому 
протягом двох годин уся поверхня моря вкривається мільйонами 
яскраво забарвлених палоло. У «половинок» відростають параподії 
і з’являються очі. Для місцевих жителів це свято, бо палоло для 
них — делікатес. Їх смажать, солять, сушать.

Бродячі черви, до 3 м завдовжки, повзають по дну і плавають 
у товщі води. Вони поїдають водорості, рачків і самі є їжею для мор-

ських мешканців. Сидячі багатощетинкові черви 
мешкають тільки на дні. На головному кінці роз-
ташовані органи дихання — зябра. Живляться 
вони, фільтруючи воду.

П’явки
Сегментоване червоподібне тіло п’явок сплюс-

нуте в спинно-черевному напрямі. Порожнини 
тіла і щетинок у п’явок немає. На передньому та 
задньому кінцях тіла є присоски. П’явки можуть 
плавати і пересуватися суходолом за допомогою 

 Тихоокеанський пало-
ло — багатощетинковий 
чер’як. На його голові роз-
ташовані чотири щупальці



Кільчасті черви (кільчаки)

29

присосків. У світі існує понад 400 видів п’явок, 
вони переважно паразити і хижаки.

Медичну п’явку здавна застосовували для лі-
кування гіпертонії, варикозу, атеросклерозу та 
інших захворювань. Щелепами п’явки прогриза-
ють покриви жертви. Їхні залози виробляють гі-
рудин, який перешкоджає зсіданню крові. Всмок-
тана кров може зберігатися в п’явці до 6 місяців. 
Несправжня кінська п’явка за розмірами більша 
за медичну, але не є кровососом. Вона хижак, 
нападає на інших червів і навіть на риб. У кін-
ської п’явки, що живе в невеликих прісноводних 
водоймах, щелепи такі малі, що вона не може 
прокусити шкіру великих тварин. Але вона небез-
печна, проникає в дихальні шляхи, коли тварини 
п’ють, що спричиняє кровотечу і може призвести 
до задушення.

Запам’ятайте найважливіше

Характерними ознаками кільчаків є кільчасте тіло, 
наявність вторинної порожнини. Добре розвинені всі 
системи органів. Серед кільчаків є роздільностатеві 
організми та гермафродити. Кільчастих червів поді-
ляють на малощетинкових, багатощетинкових червів, 
п’явок.

Кільчасті черви мають велике значення: вони є частиною природи, 
важливими ланками харчових ланцюгів. Дощові черв’яки — гарні 
ґрунтоутворювачі. Серед водяних червів є фільтратори води. Іс-
нують паразитичні види, що завдають шкоди людині та тваринам, 
а також види, які використовуються в медицині.

Перевірте свої знання
1. Як розмножуються дощові черви?
2. Яке значення мають кільчасті черви у природі?
3*. Яке значення для дихання дощового черв’яка має той факт, 

що його шкіра густо пронизана капілярами?
4**. Яким чином пов’язані тип симетрії і рух тварини? У чому 

переваги двобічної симетрії над радіальною?

 П’явки живуть як у воді, 
так і на суходолі. Їхнє тіло 
має присоски на передньо-
му та задньому кінцях
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Членистоногі — панівний тип на Землі, що налі-
чує понад 1,5 млн видів тварин, які освоїли всі середо- 
вища життя. Їхнє членисте тіло і кінцівки вкриті 
хітиновим покривом, який виконує захисну функцію 
і є зовнішнім скелетом. До членистоногих відносять 
класи Ракоподібні, Павукоподібні і Комахи.

8 Членистоногі тварини. 
Ракоподібні

Ракоподібні
Зовнішня будова та спосіб життя. Ракоподібні — водяні тварини, 

типовим представником яких є річковий рак. Раки живуть у прісних 
водоймах. Це нічні тварини: удень вони відсиджуються у сховках, під 
камінням, у нірках, а вночі активно шукають їжу. Раки — всеїдні, 
вони живляться рослинами, полюють, але звичайна їхня їжа — це 
мертві організми. Запах тіла, яке розкладається, вони відчувають 
на великій відстані. Рак може повзати і плавати.

Покриви рака дуже тверді, бо хітинова кутикула просочена солями 
Кальцію. Тіло поділяється на три відділи: голову, груди, черевце, але 
в ракоподібних голова і груди зростаються в головогруди. На голові 
розташовані дві пари вусиків, складні очі, ротові органи, органи ви-
ділення — зелені залози. Кожний членик рака несе пару кінцівок. 

 Зовнішня будова рака 

Довгі вуса

Клешні

Короткі вуса

Ходильні ногиХвостовий плавець

Головогруди
Черевце

Черевні  
плавальні ніжки
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До грудей кріпляться п’ять пар ходильних ніг, перша з них перетво-
рена на орган захисту та нападу — клешні. На черевці є плавальні 
(черевні) ніжки (ними самка притримує ікру під черевцем). Остання 
пара кінцівок і анальна лопать перетворені на хвостовий плавець.

Внутрішня будова. Травна система рака досить складна. Через 
ротовий отвір, глотку і стравохід шматочки їжі надходять до дво-
камерного шлунка. У першому відділі їжа подрібнюється, через 
другий відділ шлунка вона надходить до кишечнику, куди також 
відкриваються протоки печінки. Поживні речовини всмоктуються 
в кишечнику, а неперетравлені — виводяться через анальний отвір.

Органи дихання рака — зябра, розташовані в головогрудях в осо-
бливих порожнинах. Їх постійно омиває вода, яка приносить ки-
сень та виносить вуглекислий газ. Кровоносна система незамкнена. 
Це означає, що рідина із судин виливається в особливі порожнини, 
де омиває внутрішні органи. Вона називається гемолімфою. У рака 
вона безбарвна. Серце спрямовує гемолімфу до судин, звідти — до по-
рожнин тіла, де вона віддає кисень і приймає вуглекислий газ. Потім 
до зябер, де гемолімфа, навпаки, насичується киснем і позбувається 
вуглекислого газу, а тоді знову надходить до серця. Видільна система 
представлена парою зелених залоз, які відкриваються біля основи 
вусиків. Нервова система складається із черевного нервового лан-
цюжка і навкологлоткового нервового кільця та нервів.

Органи чуття розвинені добре. Органи нюху розташовані на ко-
ротких вусиках, орган рівноваги — біля основи коротких вусиків, 
а орган дотику — на довгих вусиках.

Рак має складні фасеткові очі, які складаються з багатьох простих 
вічок. Кожне просте око бачить частину зображення, тому все зображення 
складається з тисяч маленьких ділянок. Такий зір називають мозаїчним.

 Внутрішня будова ракоподібного (креветки)
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Раки — роздільностатеві організми. Запліднені ікринки самка 
носить на черевці навіть тоді, коли з них виходять рачки, схожі на 
дорослі організми (прямий розвиток). Пізніше вони починають жити 
самостійно. Щоб рости, рак повинен час від часу скидати панцир. Цей 
процес називають линянням. Під час линяння тварини ховаються, 
бо стають вразливими.

Різноманітність ракоподібних
Відомо понад 30 тис. ракоподібних, серед них важливі промислові 

види: креветки, омари, лангусти, краби. Їхнє м’ясо — смачний і цін-
ний продукт, у якому є мінеральні солі й вітаміни, необхідні людям. 

Дивовижним ракоподібним є невеличкий щитень. За 400 млн ро-
ків еволюції він практично не змінився. Напевно, тому, що з 365 днів 
на рік він активний тільки два тижні, а решту часу існує у вигляді 
яєць. Яйця щитня можуть зберігати життєздатність до 15 років, їх 
розносять на великі відстані вітер і водоплавні птахи. Навесні з них 

розвиваються щитні.
Дафнії — це крихітні рачки з прозорим тіль-

цем завдовжки 5 мм і довгими вусиками. Пере-
суваються вони, відштовхуючись від води вуси-
ками, тому їх називають «водяними блохами». 
Дафнії дуже важливі для прісноводної водойми, 
бо фільтрують воду, очищаючи її від бактерій, 
також вони є цінним кормом для риб.

Крихітні циклопи свою назву дістали з дав-
ньогрецької міфології, де був одноокий велетень, 
якого обдурив хитромудрий Одіссей. Ці рачки 
також мають одне око. Циклопи — хижаки, жив-
ляться личинками комарів, дрібними червами,  
є цінним кормом для риб. Дафнії і циклопи — 
прекрасний сухий корм для акваріумних риб.

Мокриці — єдині ракоподібні, які живуть  
і розмножуються на суходолі, хоча дихають зябра-
ми. Дивовижно, але саме в пустелях і напівпусте-
лях Африки, Передньої та Середньої Азії поширені 
мокриці. Живуть вони в тих місцях, де ґрунтові 
води залягають неглибоко. Мокриці є гарними 
ґрунтоутворювачами, подібно до дощових червів, 
яких там немає. Цікавою є шлюбна поведінка 
мокриць. Вони обирають собі пару ще до спаро-
вування, разом риють нірку. Коли з’являється 

 Дафнії, фільтруючи воду, 
поглинають їжу — мікро-
скопічні водорості

 Мокриці — наземні рако-
подібні, але дихають вони 
зябрами
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потомство, годують і охороняють його, на-
віть «виводять на прогулянку». Крім того, 
мокриці можуть піклуватися не лише про 
своє, але й про чуже потомство.

Морські жолуді (балянуси) і морські ка-
чечки ведуть сидячий спосіб життя. Вони 
оселяються на каменях і днищах кораблів. 

Крихітні рачки евфаузиди (3–5 мм), жи-
вуть величезними скупченнями. Саме вони  
є переважною частиною криля, основної їжі 
оселедця, морського окуня, тріски та вуса-
тих китів. Крилем, багатим на білки, жири, 
вуглеводи, мінеральні речовини й вітаміни, 
живляться також чайки, пінгвіни та людина.

Запам’ятайте найважливіше

Членистоногі — це тришарові двобічносиметричні ор-
ганізми, із членистим тілом (голова, груди, черевце), 
зовнішнім хітинізованим скелетом. Порожнина тіла 
змішана (міксоцель); кровоносна система незамкнена; 
розвинені всі системи органів, поведінка складна. 
Більшість — роздільностатеві організми, розвиток 

прямий і непрямий. Тип включає декілька класів, зокрема Ра-
коподібні, Павукоподібні, Комахи.
Ракоподібні — переважно водяні організми. Хітинова кутикула 
просочена солями Кальцію. Тіло включає головогруди й черевце. 
На голові розташовані дві пари вусиків і складні очі. На черевці 
є кінцівки. Дихають зябрами.

Перевірте свої знання
1.  Які ознаки характерні для всіх членистоногих?
2.  Назвіть ознаки, за якими річкового рака можна віднести 

до ракоподібних.
3.  Яке значення мають ракоподібні у природі та в житті люди-

ни? Наведіть приклади.
4*.  Доведіть на прикладах, що будова тіла ракоподібних пов’язана 

з їхнім способом життя.
5**.  Доведіть, що ракоподібні ведуть своє походження від давніх 

кільчаків.

 Морські качечки прикрі-
плюються до опори спеці-
альною ніжкою. Їхні видо-
змінені ніжки нагадують 
гіллясті вуса. Ними вони 
підганяють до рота воду
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Павукоподібні — це восьминогі наземні членис-
тоногі, переважно хижаки, що мають хеліцери  — 
отруйні органи захоплення й убивання здобичі.  
Багато павукоподібних здатні до плетіння павути-
ни. До цієї групи належать павуки, скорпіони, коса-
рики, кліщі.

9 Павукоподібні

Зовнішня будова та спосіб життя
Павук-хрестовик дістав свою назву за візерунок у формі хреста 

на спині. Хрестовики, як і багато інших павуків,— хижаки, що по-
люють за допомогою ловильної сітки — павутини. На черевці в них 
розташовані павутинні бородавки, а в них — залози, які виробляють 
рідину. Вона застигає на повітрі, утворюючи павутину. Чому павук 
не прилипає до своєї павутини? Радіальні нитки, по яких він бігає, 
неклейкі, а на спіральних є краплі клейкої рідини. Як павуки по-
люють? Ховаються і чекають. Потрапивши в павутину, жертва, ви-
риваючись, розгойдує її. Павук підбігає до жертви, встромляє в неї 
хеліцери та вприскує отруту, яка спочатку паралізовує, а потім роз-
кладає тіло жертви. По тому павук висмоктує напівперетравлену 
суміш.

Педипальпа

Хеліцера

Головогруди ЧеревцеОчі
Вигляд знизу

Дихальні отвори

Ходильна ніжка

Павутинні  
бородавки

 Зовнішня будова павука
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Тіло павука складається з головогрудей і черевця. На голово-
грудях розташовані 4 пари простих очей (вусиків немає), хеліцери; 
педипальпи і 4 пари членистих ходильних ніг з кігтиками. На че-
ревці немає кінцівок, є дихальця, статевий і анальний отвори. Тіло 
й кінцівки вкриті волосками.

Внутрішня будова
Основна їжа павука-хрестовика — комахи. 

Отрута, введена в тіло жертви, містить травні 
ферменти, тому комаха починає перетравлюва-
тися зовні. Закінчується травлення у шлунку 
під дією ферментів травної залози. У кишечнику 
поживні речовини всмоктуються, а неперетрав-
лені рештки виводяться через анальний отвір.

Павуки дихають легенями та трахеями (мережі 
розгалужених трубочок). Повітря в них потрапляє 
через отвори дихальця. Кровоносна система така ж, 
як у ракоподібних. Органами виділення є мальпі-
гієві судини, які відкриваються в кишечник.

Нервова система павуків складніша, ніж 
у ракоподібних, це зумовлює їхні складні ін-
стинкти. Надглотковий нервовий вузол і черев-
ний нервовий ланцюжок, зливаючись, утворюють 
один ганглій. У павуків добре розвинені органи 
дотику, зору, на ногах і педипальпах розташовані 
органи смаку та хімічного чуття.

 Внутрішня будова павука

Трахеї  
та дихальні  
мішки Рот

Шлунок

Кишка

Серце

Яєчник

Павутинні  
залози

Мальпігієві 
судини

 Обережно! 
Отруйні  
тварини!

 Укус павука каракурта 
у  50 разів отруйніший, ніж 
укус тарантула. Каракур-
ти  поширені в Херсонській 
та Одеській областях.
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Павуки — роздільностатеві організми. Самка більша за розмірами. 
Запліднення відбувається в тілі самки. Цікавою є шлюбна поведінка 
павуків. Самка може сплутати самця зі здобиччю, тому деякі самці, 
наближаючись, розгойдують павутину в певному ритмі, який заспо-
коює самку. Інші приносять «шлюбний дарунок» — здобич. Поки 

самка висмоктує її, відбувається спаровування. 
Самка каракурта після спаровування з’їдає самця. 
Запліднені яйця павуки відкладають у кокон, з 
нього згодом виходять молоді особини. Вони ви-
пускають павутинку-вітрило, яку підхоплює вітер, 
що відносить молодь на велику відстань.

Різноманітність і значення павукопо-
дібних

Павуки дуже корисні, бо знищують мух, ко-
марів і комах-шкідників. Існують отруйні паву-
ки. У степовій зоні та на півдні України живе 
каракурт. Отрута його самки у 15 разів сильні-
ша за отруту гримучої змії. Укуси спричиняють 
сильний біль у всьому тілі та втрату свідомості, 
3 % людей гине. Якщо ввести протикаракуртову 
сироватку, за три-чотири дні людина одужує. Та-
рантул — отруйний павук, що живе в південних 
районах України. Його укус спричиняє сильний 
біль, набряк, утруднення дихання, але за 5–6 
годин симптоми зникають.

У ставках і річках живе павук-сріблянка. 
З павутини він будує житло під водою, напо-
внюючи його бульбашками повітря, необхідного 
йому для дихання.

Кліщі — дрібні, часто паразитичні тварини, 
багато з них є переносниками збудників захворю-

 Павук ерезус ловильну 
сітку будує у вигляді лійки, 
горловина якої є житлом 
самого павука. Іноді один 
із країв павутини павук 
згортає у вигляді навісу, 
що закриває від дощу вхід 
у житло

 Іксодовий кліщ —  
кровосос, переносник вес-
няно-літнього енцефаліту

• Найбільшим павуком є павук-птахоїд. Він мешкає в лісах Сурінама та Гві-
нейської республіки, а також у Венесуелі й Бразилії. У 1965 р. експедиція 
Сан-Мартіна знайшла екземпляр, діаметр якого дорівнював 28 см. Для 
порівняння: такий самий діаметр має обідня тарілка.
• А найменшим у світі є павук Patu marplesi. Він мешкає в Західному Са-
моа. У тому ж 1965 р. на висоті в шістсот метрів був знайдений екземпляр 
завдовжки всього-на-всього трохи більше 4 мм.

   
рекордів

 Книга
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вань. Сегменти тіла злиті, ротовий апарат — ко-
лючий хоботок. Іксодові кліщі переносять понад 
20 інфекційних захворювань, серед яких дуже 
небезпечні поворотний тиф, енцефаліт, туляремія, 
тайговий енцефаліт тощо.

Якщо після прогулянки лісом ви виявили 
у своєму тілі кліща, змастіть його олією: вона 
закупорить отвори органів дихання кліща, він 
задихнеться і відпаде. Відривати кліща не мож-
на, ротові органи можуть залишитися в тілі та 
спричинити зараження. Коростяний свербун 
спричиняє коросту. Оселяючись на шкірі люди-
ни, він прогризає в ній ходи й відкладає яйця, 
що спричиняє нестерпний свербіж. Зараження 
відбувається під час контакту з хворим або його 
речами. Багато видів кліщів є ґрунтоутворювачами, вони живляться 
рослинними рештками, що гниють.

Скорпіони. Великі хижаки, мають членисте черевце, на кінці 
якого розміщене отруйне жало. Педипальпи закінчуються клішнями, 
якими вони ловлять і утримують здобич. Жало скорпіони заносять 
зверху і встромляють у жертву, упорскуючи отруту. 

Запам’ятайте найважливіше

Павукоподібні — наземні тварини. Їхнє тіло, вкрите 
волосками, складається з головогрудей і черевця. Ма-
ють 8 ходильних кінцівок з кігтиками, прості очі, не 
мають вусиків, на головогрудях — хеліцери та педи-
пальпи. Травлення частково зовнішнє, дихають леге-
нями та трахеями, органи виділення — мальпігієві 

судини. Добре розвинені органи чуття.

Перевірте свої знання
1.  За якими ознаками павукоподібні схожі на інших представ-

ників членистоногих?
2. Яке значення павукоподібних?
3*.  Які особливості обміну речовин павукоподібних пов’язані  

з їхнім наземним існуванням?
4**. Чи варто боятися павуків? Аргументуйте свою відповідь.

 Скорпіон кримський 
веде нічний спосіб життя. 
Цей хижак полює на дріб-
них безхребетних
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Лабораторне дослідження № 11
Тема. Спостереження за поведінкою тварин.
Мета: спостерігаючи за рухами і поведінкою тварин на прикладі 

риб, установити риси пристосування риби до водного спо-
собу життя.

Обладнання: живі риби в акваріумі, таблиця «Будова риб».

Хід роботи
 1.	 Розгляньте	 й	 опишіть	 тіло	 риби:

 	 —	 форма;

 	 —	 забарвлення;

 	 —	 відділи.

Презентація 11

 2.	 Розгляньте	 й	 опишіть	 покриви	 тіла	 риби,	 їхнє	 значення	 для	 во-
дного	 способу	 життя.

Відео «Риба-хірург»

 3.	 Поспостерігайте,	 чи	 може	 риба	 повернути	 голову	 праворуч	 або	
ліворуч.	 Як	 сполучається	 голова	 з	 тілом	 і	 яке	 це	 має	 значення?

 4.	 Знайдіть	зяброві	кришки,	поспостерігайте	за	дихальними	рухами	—		
почерговим	 відкриванням	 і	 закриванням	 рота	 й	 рухом	 зябрових	
кришок.	 Запишіть	 результати	 спостереження.

Відео «Як дихають риби»

 	 Які	 органи	 чуття	 є	 в	 риби?	 Де	 вони	 розташовані?

 5.	 Назвіть	 парні	 й	 непарні	 плавці	 та	 їхні	 функції.

 	 Зробіть висновок,	 давши	 відповіді	 на	 запитання.

 	 Яким	 чином	 риба	 рухається	 у	 воді?	 Як	 вона	 реагує	 на	 дії	 людини?	
У	 чому	 причини	 такої	 поведінки?
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Лабораторна робота № 1
Тема. Вивчення представників різних рядів комах.
Мета: вивчити особливості будови представників різних рядів ко-

мах.
Обладнання: колекції комах, живі об’єкти, лупи; таблиці «Різноманітність 

комах».

Хід роботи
 	 Для	 вивчення	 особливостей	 будови	 комах	 вам	 пропонується	 роз-

глянути	 представників	 жуків,	 метеликів,	 двокрилих,	 перетинча-
стокрилих,	 прямокрилих.

 1.	 Розгляньте	 уважно	 комах.	 Визначте,	 з	 яких	 відділів	 складається	
їхнє	 тіло.

Презентація 12

 2.	 Визначте,	 які	 органи	 розташовані	 на	 кожному	 відділі.

 3.	 Зверніть	 увагу	 на	 кількість	 і	 форму	 кінцівок.	 Яку	 функцію	 вони	
виконують?

 4.	 Чи	 мають	 ці	 комахи	 крила?	 Скільки?	 Які?	 Яке	 значення	 це	 має	 у	
зв’язку	 з	 пристосуванням	 до	 середовища	 існування?

 5.	 Що	 розташовано	 на	 черевці?	 Які	 функції	 виконують	 ці	 органи?

 	 Зробіть висновки,	 давши	 відповіді	 на	 запитання.

 	 Які	 спільні	 риси	 мають	 представлені	 комахи?	 У	 чому	 полягають	
відмінності?	 Які	 причини	 подібності	 і	 відмінності?
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Лабораторна робота № 2
Тема. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з 

пристосуванням до різних умов існування.
Мета: Ознайомитися з особливостями зовнішньої будови хребетних 

тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.
Обладнання і матеріали: муляжі, вологі препарати, скелети, зображен-

ня, фото представників риб, земноводних, плазунів, птахів, 
ссавців.

Хід роботи
 1.	 Розгляньте	 представлені	 види	 хребетних	 тварин.	 Визначте	 середо-

вище	 їхнього	 існування,	 особливості	 покривів,	 відділи	 тіла,	 органи	
руху.

Презентація 13

 2.	 Результати	 спостереження	 занесіть	 у	 таблицю.

 	 Особливості зовнішньої будови хребетних тварин  
відповідно до середовища існування

Критерії для 
порівняння

Риби Земно-
водні

Плазуни Птахи Ссавці

Представни-
ки

Середовище	
існування

Покриви	 тіла

Відділи	 тіла

Спосіб	 руху

Органи	 руху

 	 Зробіть висновок,	 давши	 відповідь	 на	 запитання.

 	 Як	 пов’язані	 особливості	 будови	 хребетних	 тварин	 із	 середовищем	
їхнього	 існування?
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Практична робота № 1
Тема. Різноманітність членистоногих.
Мета: дослідити різноманітність членистоногих на прикладі 

ракоподібних, павукоподібних і комах.
Обладнання і матеріали: колекції членистоногих тварин, таблиці, фото.

Хід роботи
 1.	 Розгляньте	 представників	 членистоногих.	 Визначте,	 який	 з	 них	 є	

ракоподібним,	павукоподібним,	камахою.	Знайдіть	відділи	їхнього	тіла.

Презентація 14

 2.	 Визначте,	 які	 органи	 знаходяться	 в	 цих	 тварин	 на	 голові.

 3.	 Які	 очі	 мають	 ці	 тварини?	

 4.	 Розгляньте	 ходильні	 кінцівки.	 До	 якого	 відділу	 тіла	 вони	
прикріплені?	 Яка	 їхня	 будова?	 Що	 розташовано	 на	 черевці?

 5.	 Чи	 мають	 ці	 тварини	 крила?

 	 Результати	 роботи	 занесіть	 до	 таблиці.

 	 Порівняльна таблиця зовнішньої будови членистоногих

Критерії для по-
рівняння

Представник 
ракоподібних

Представник 
павукоподібних

Представник 
комах

Відділи	 тіла

Органи,	 розташо-
вані	 на	 голові

Кінцівки	 (кіль-
кість,	 будова)

Очі	 (кількість,	 осо-
бливості	 будови)

Наявність	 крил

Органи,	 розташо-
вані	 на	 черевці

 	 Зробіть	 висновок,	 давши	 відповідь	 на	 запитання.

 	 Із	 чим	 пов’язана	 наявність	 спільних	 і	 відмінних	 рис	 різних	
представників	 членистоногих?


