
 

1 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ 

ЧАСТИНА 2 
Методичні вказівки до лабораторних занять і 

самостійної роботи студентів напряму підготовки 

6.040102  – біологія  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Львів 2015 



 

2 

 

Зоологія хордових: методичні вказівки до лабораторних занять і 

самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія  ⁄ 

укл.: К. М. Назарук, А. Т. Затушевський, І. В. Дикий, В. В. Лєснік. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 84 с. 
 

 

 

Укладачі:  кандидат біологічних наук, доцент К. М. Назарук  

асистент А. Т. Затушевський  

кандидат біологічних наук, доцент І. В. Дикий  

асистент В. В. Лєснік  

 

 

Рецензенти:  кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник, зав. відділом проблем антропізації 

природних екосистем А.А. Бокотей (Державний 

природознавчий музей НАН України) 

   

кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник Т.І. Микітчак (Інститут екології 

Карпат НАН України) 

 

 

 

Відповідальні за випуск:  

доктор біологічних наук, професор Й. В. Царик, 

О. М. Чайковська  

Редактор:  Лариса Сідлович  

 

Відповідальний за друк:  Олена Старунько  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено 

на засіданні методичної ради 

біологічного факультету  

протокол № 5 від 06.02.2015 р. 



 

3 

 

ЗМІСТ 

 

Анатомія та морфологія земноводних 4 

Скелет земноводних на прикладі жаб роду Рelophylax 14 

Визначення земноводних 21 

Анатомія та морфологія плазунів 23 

Скелет плазунів 30 

Визначення плазунів 38 

Морфологія, покриви, будова пір’я птахів 41 

Скелет птахів 45 

Анатомія птахів 52 

Визначення птахів 62 

Морфологія і скелет ссавців 63 

Будова черепа ссавців 68 

Анатомія ссавців 73 

Визначення ссавців 81 

Використана література 84 

 



 

4 

 

ЗАНЯТТЯ 1 

АНАТОМІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ ЗЕМНОВОДНИХ 

 
Систематичне положення 

Тип Хордові Chordata 

Підтип Хребетні, або Черепні, Vertebrata, seu Craniota 

Клас Земноводні Amphibia 

Ряд Безхвості Anura 

Родина Жаб'ячі Ranidae 

Рід Зелена жаба Pelophylax 

 

 

Обладнання та матеріали 

1. Жаба озерна чи ставкова. 

2. Набір інструментів для препарування. 

3. Таблиці: внутрішня будова жаби; схема кровоносної 

системи; будова головного мозку. 

 

Теоретичний матеріал 

Тіло жаби поділяють на голову, тулуб, передні та задні 

кінцівки. Шия зовні не виражена. Тулуб у жаби короткий із 

великою плескатою головою, позбавлений будь-якого зовнішнього 

скелета. Шкіра завжди волога завдяки наявності великої кількості 

багатоклітинних залоз. На голові перед очима добре помітні ніздрі, 

що замикаються клапанами і з’єднані з нюховими капсулами, а 

останні мають отвори всередині ротової порожнини (хоани). З 

боків голови розміщені великі очі, що мають малорухомі верхні та 

добре рухомі нижні повіки. Крім того, є ще й третя, миготлива 

повіка. Позаду очей розташовані округлі отвори, затягнуті тонкими 

барабанними перетинками.  

У самців жаб у кутах рота є голосові мішки – резонатори, 

що відкриваються в ротову порожнину.  

Короткі передні чотирипалі кінцівки у жаб помітно менші 

за великі задні п’ятипалі, між пальцями яких натягнуті барабанні 

перетинки. Усі пальці позбавлені кігтів. 

Шкіра жаби з’єднана з тілом лише на певних ділянках, між 

якими розташовані великі порожнини, виповнені лімфою, – 

лімфатичні мішки. 

Під багатошаровим епідермісом залягає коріум, у якому 

розкидані пігментні клітини і добре виражена сітка кровоносних 

судин, що забезпечують шкірне дихання. Багатоклітинні залози 

http://uk.wikipedia.org/wiki/���_(������)
http://uk.wikipedia.org/wiki/��������
http://uk.wikipedia.org/wiki/������_(������)
http://uk.wikipedia.org/wiki/���%27���
http://uk.wikipedia.org/wiki/г�_(������)
http://uk.wikipedia.org/wiki/������_����
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розвиваються з епідермісу та занурюються в товщу коріуму. Вони 

мають вигляд міхурців, стінки яких утворені одним шаром 

залозистих клітин, зовні покритих гладкими м’язовими клітинами. 

Секрет накопичується у просвіті залози та через вузьку протоку 

витікає назовні (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Будова шкіри жаби. 

 

У земноводних майже редукована метамерна мускулатура, 

від неї залишилися тільки відносно слабко розвинуті групи м’язів 

уздовж хребта і на животі – прямий м’яз живота. В основному ж 

мускульна система влаштована порційно – сильно диференційовані 

порції м’язів виконують різні вузькоспеціалізовані функції. 

Ротова порожнина велика (рис. 2). Дрібні конусоподібні 

зуби розміщені у жаб не лише на верхньощелепних і щелепних 

кістках, а й на леміші. На нижній щелепі зубів немає.  

 

 
Рис. 2. Будова ротової порожнини жаби: 

1 – зуби; 2 – язик; 3 – леміш із зубами; 4 – хоани; 5 – очне яблуко; 6 – 

отвір євстахієвої труби; 7 – гортань; 8 – отвір резонатора. 
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У задніх кутах піднебіння в ротоглотковій порожнині 

розташовані євстахієві труби, що є внутрішнім отвором слухового 

апарату. На піднебінні є леміші, попереду яких розміщені парні 

отвори внутрішніх ніздрів (хоани). 

На нижній стінці ротової порожнини є мускулистий, 

липкий роздвоєний язик, який кріпиться переднім кінцем до 

переднього кінця нижньої щелепи та може викидатися з рота для 

ловлі здобичі.  

За язиком є отвір – гортанна щілина, оточена парними 

черпалоподібними хрящами, на яких містяться голосові зв’язки. 

Гортанна щілина переходить до гортанно-трахейної 

порожнини (гомолог трахеї). У цій порожнині є два отвори, які 

ведуть у парні легені. Легені – тонкостінні мішки, стінки 

внутрішньої поверхні яких утворені комірками. 

Травна система розпочинається ротоглотковою 

порожниною, що переходить безпосередньо в короткий стравохід, 

а далі – в слабко відокремлене розширення – шлунок. Шлунок має 

замикач, який відмежовує його від дванадцятипалої кишки. Ця 

кишка продовжується в тонку, а далі – у розширену пряму кишку, 

що переходить у клоаку (рис. 3). 

У петлі дванадцятипалої кишки розташована підшлункова 

залоза темно-жовтого кольору. Праворуч від шлунка є велика 

печінка, що складається з трьох частин, між якими міститься 

жовчний міхур. Кровотворним та лімфотворним органом, що 

розташований у порожнині тіла поблизу переходу тонкої кишки в 

пряму, є селезінка. 

До складу дихальної системи входять легені та 

повітроносні шляхи. Поздовжня гортанна щілина, яка обмежена 

черпалоподібними хрящами, веде в невелику порожнину – 

гортань. Два невеликих отвори з порожнини гортані ведуть у парні 

легені. 

Легені, які лежать по обидва боки від серця, – це 

тонкостінні мішки комірчастої структури з еластичними стінками. 

Щоби краще роздивитися легені, їх треба надути за допомогою 

скляної трубки. Комірчастість зумовлена невеликими септами на 

внутрішньому боці стінок легень. 

Кровоносна система замкнена, трикамерне серце міститься 

в тонкій перикардіальній сумці. Серце складається з двох 

передсердь (правого та лівого) й одного шлуночка. Крім того, до 

серця прилягають венозний синус і артеріальний конус. Завдяки 

будові артеріального конуса і артеріального стовбура, а також 
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Рис. 3. Розтята самка жаби трав’яної: 

1 – серце; 2 – легені; 3 – ліва лопать печінки; 4 – права лопать печінки; 5 

– жовчний міхур у центральній лопаті печінки; 6 – шлунок; 7 – підшлункова 

залоза; 8 – дванадцятипала кишка; 9 – тонка кишка; 10 – пряма кишка; 11 – 

селезінка; 12 – клоака (розтята); 13 – сечовий міхур; 14 – отвір сечового міхура; 

15 – нирка; 16 – сечопровід; 17 – парні отвори сечопроводів у клоаці; 18 – правий 

яєчник (лівий видалений); 19 – жирове тіло; 20 – правий яйцепровід; 21 – лівий 

яйцепровід; 22 – матковий відділ яйцепроводу; 23 – отвір яйцепроводу в клоаці; 

24 – спинна аорта; 25 – задня порожниста вена; 26 – загальні сонні артерії; 27 – 

ліва дуга аорти; 28 – шкірно-легенева артерія. 
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завдяки специфічному розміщенню зябрових отворів, що 

з’єднують передсердя зі шлуночком, частина крові залишається 

артеріальною (в сонних артеріях), частина – венозною (в шкірно-

легеневих артеріях), решта – змішаною (в дузі аорти) (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Схема артеріальної системи жаби. 

 

Першим від спинного відділу артеріального конусу 

відходять парні (ліва та права) легеневі артерії – гомологи IV пари 

зябрових артеріальних дуг риб. Кожна шкірно-легенева артерія 

розгалужується на легеневу артерію, яка проходить по краю легені 

до її вершини, та велику шкірну артерію. 

Відразу за шкірно-легеневими артеріями, але від черевного 

відділу артеріального конусу відходять парні дуги аорти. Вони 

гомологічні ІІ парі зябрових артеріальних дуг.  

Від правої та лівої дуг аорти в місці їхнього повороту в 

каудальному напрямку відходять спочатку потилично-хребетна, а 

потім підключичні артерії. Нижче місця з’єднання дуг аорти по 

обидва боки від спинної аорти відходять гілочки артеріальних 
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Рис. 5. Схема венозної системи жаби. 

 

судин до нирок, статевих залоз, жирових тіл і сечоводів. Ще нижче 

від спинної аорти відгалужуються парні поперечні артерії, а далі – 

кишково-брижова. У кінцевій частині спинна аорта 

розгалужується на дві клубові артерії, що постачають кров заднім 

кінцівкам. 

Органами виділення є парні нирки з вивідними протоками 

й тоненький сечовий міхур – вип’ячення черевної стінки клоаки 

(рис. 6). 

Жаби – це роздільностатеві тварини, запліднення у яких 

зовнішнє. Статеві органи самців – парні жовтувато-білі сім’яники, 

що прилягають до черевної поверхні нирок, і жирові тіла, які 

живлять сперматозоїди, що розвиваються в сім’яниках. Статеві 

продукти зі сім’яників потрапляють по канальцях у нирку, а далі – 

вольфовим каналом у сім’яний міхурець, звідки надходять у 

клоаку і назовні. 

У самок органи розмноження сформовані парними 

зернистої будови яєчниками та парними яйцепроводами 
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(мюллерові канали), що відкриваються у порожнину тіла 

розширенням, – лійкою. Над яєчниками, як і у самців, розвинені 

жирові тіла. Яйця, що потрапили через розрив у порожнину тіла, 

по яйцепроводу проникають у клоаку, а звідти – назовні. 

 

 
 

Рис. 6. Будова сечостатевої системи самця жаби. 

 

Порівняно з головним мозком риб, головний мозок амфібій 

має низку прогресивних рис. В основному це стосується 

переднього мозку, який у амфібій відносно більший, ніж у риб. 

Його півкулі повністю розділені, а нервова речовина вистилає, 

окрім дна бічних шлуночків, також боки та дах, тобто амфібії 

мають первинне нервове склепіння – архіпаліум. Головний мозок 

складається з п’яти відділів. Попереду розміщений передній мозок, 

який розділений глибокою щілиною на дві півкулі (рис. 7). 

Спереду від півкуль відходить загальна нюхова частка, від якої 

беруть початок два нюхові нерви. Позаду переднього мозку 

міцститься проміжний мозок. На його даху лежить епіфіз. 

Середній мозок представлений двома округлими зоровими 

частками. Позаду зорових часток лежить слаборозвинутий 

мозочок. Відразу за ним є довгастий мозок із ромбоподібною 
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ямкою (четвертий шлуночок). Довгастий мозок поступово 

переходить у спинний. 

 
 

Рис. 7. Будова головного мозку жаби: 

А – зверху; Б – знизу; В – збоку; Г – у поздовжньому перерізі; І-Х – 

головні нерви; ХІІ – під’язиковий нерв. 
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Від головного мозку земноводних відходить десять пар 

головних нервів, одинадцята пара недорозвинута, а дванадцята 

відходить за межами черепа. 

Завдання 

1. Розгляньте зовнішню будову жаби. Відшукайте парні 

ніздрі, верхню та нижні повіки, миготливу та барабанну 

перетинки. 

2. Відкрийте рот жабі й пінцетом витягніть язик назовні. 

Зверніть увагу на його форму з глибокою вирізкою на задньому 

краї. Препарувальною голкою знайдіть за язиком, на підвищенні, 

поздовжній отвір гортанної щілини. За нею знайдіть вхід у 

стравохід, а по боках від нього – піднебінні отвори євстахієвих 

труб. У передній частині знайдіть хоани. Голкою знайдіть 

лемішеві зуби та зуби на верхній щелепі. 

3. Покладіть жабу на спину, розправте їй кінцівки. 

Відтягніть пінцетом шкіру в нижній частині черева та надріжте її 

ножицями. Введіть у розріз тупішу частину ножиць і, відтягуючи 

шкіру вгору, щоб не пошкодити м’язи, зробіть розріз від заднього 

кінця тіла до ротового отвору. 

У ділянці передніх кінцівок зробіть поперечні розрізи 

шкіри. Відгорніть її та приколіть голками. Під час відгортання 

зверніть увагу, що шкіра прикріплена лише у деяких місцях, увесь 

простір – це порожнини лімфатичних лакун. 

Між гілками нижньої щелепи видно широкий 

міжщелепний м’яз, який відіграє важливу роль під час дихання. 

Далі розміщені комплекси м’язів плечового поясу. Добре 

проглядається метамерна будова м’язів живота. Посередині 

живота просвічується черевна вена. 

Відтягніть догори пінцетом м’язову стінку задньої частини 

живота, проріжте її, ввівши тупу гілку ножиць і постійно 

припіднімаючи стінку, зробіть надріз уперед на 3-4 мм збоку від 

черевної вени аж до початку ротової порожнини. Особливо 

обережно переріжте пояс передніх кінцівок, під яким лежить серце 

з судинами. Другий розріз зробіть аналогічно, але з іншого боку 

черевної вени. Пінцетом відведіть м’язові стінки на боки. 

У верхній частині препарату між легенями та печінкою в 

перикардіальній порожнині лежить серце. Відтягніть на верхівці 

серця пінцетом тоненьку безколірну плівку навколосерцевої сумки 

й обережно, не пошкодивши серце, проріжте її ножицями. Не 

розрізаючи серця, припідніміть спрямовану назад вершину. Під 

нею видно темну тонкостінну венозну пазуху, яка утворена 
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злиттям трьох великих вен – двох порожнистих передніх і задньої. 

У верхній частині серця лежать повністю відділені один від одного 

праве та ліве передсердя. Зовні межа між передсердями виражена 

дуже слабко. Від правого боку шлуночка відходить артеріальний 

конус. Таким чином, серце земноводних трикамерне, проте 

складається з п’яти частин: венозної пазухи, артеріального конуса, 

правого та лівого передсердь і шлуночка. Від артеріального конуса 

відходить три пари дуг аорти, які розпочинаються спільним 

стовбуром. 

З боків від серця розгляньте велику печінку. Серед частин 

печінки знайдіть жовчний міхур. Зверніть увагу на відсутність 

діафрагми. 

Підніміть печінку і, розсунувши внутрішні органи, 

знайдіть місце з’єднання обох дуг аорти. Переконайтеся, що в 

місці їхнього з’єднання в ліву частину тіла відходить черевна 

артерія, яка забезпечує постачання крові до органів травного 

тракту, печінки, жовчного міхура тощо.  

Якщо ви зробили розтин дорослої самки, розгляньте великі 

за своїми розмірами яєчники, що заповнюють всю середню та 

нижню частини порожнини тіла. 

Відділіть шматок яєчника та зверніть увагу на розміри і 

забарвлення яєць. Заглиблюючись далі в порожнину тіла, знайдіть 

шлунок, а за ним – дванадцятипалу, тонку та пряму кишки. 

На брижі, в місці переходу тонкої кишки у пряму, знайдіть 

селезінку. 

На розтині самця розгляньте сім’яники, що розташовані по 

обох боках хребта, жирові тіла та видовжені нирки темно-

червоного кольору. 

Видаліть правий яєчник і розгляньте мюллерів канал білого 

кольору. Зверніть увагу на те, що він розпочинається лійкою 

яйцепроводу поблизу легенів і тягнеться до клоаки. 

Розглянувши внутрішні органи і основні артеріальні 

судини, що постачають їм кров, переверніть жабу на черево та, 

перерізавши біля задніх кінцівок поперек тіла шкіру, заверніть її 

вгору до передніх кінцівок. Розгляньте на шкірі розгалуження 

шкірно-легеневої артерії. Зніміть з одного боку від хребта м’язи і 

знайдіть судину потилично-хребетної артерії, що тягнеться поруч з 

хребцями вздовж усього тіла. 

Для вивчення будови головного мозку зніміть шкіру з 

голови тварини. Потім зробіть невеликий розріз шкіри та м’язів 

відразу ж за головою. Перегнувши тіло жаби по зробленому 
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розрізу, введіть вістря ножиць у потиличний відділ та обережно 

надріжте череп збоку. Те саме зробіть з іншого боку. Акуратно 

припідніміть пінцетом надрізаний дах черепа вгору, перегніть 

уперед і переріжте. Якщо після цього частина мозку залишається 

прикритою кістками, їх треба обламати пінцетом. 

Щоб розглянути мозок знизу обріжте нерви, які відходять 

від мозку, та обережно підніміть його за довгастий мозок догори. 

На нижньому боці мозку відкриється перехрест зорових нервів, 

ямка, яка відходить від дна проміжного мозку, та гіпофіз. 

 

Зарисуйте розташування внутрішніх органів жаби; схему 

кровоносної системи; сечостатеві органи самця жаби; будову 

головного мозку. 

 

ЗАНЯТТЯ 2 

СКЕЛЕТ ЗЕМНОВОДНИХ  

НА ПРИКЛАДІ ЖАБ РОДУ PELOPHYLAX 

 

Обладнання та матеріали 

1. Скелети жаби. 

2. Таблиці: скелет жаби, топографія черепа жаби. 

 

Теоретичний матеріал 

Осьовий скелет жаби, окрім характерного для риб 

тулубового і хвостового відділів, має ще по одному хребцю в 

шийному та поперековому відділах (загалом 9 хребців) (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Тулубовий хребець жаби.  

А – загальний вигляд; Б – поздовжній переріз: 

1 – тіло хребця; 2 – верхня дуга; 3 – спинномозковий канал; 4 – остистий 

відросток; 5 – поперечний відросток; 6 – зчленівний відросток. 

 

Хвостовий відділ представлений паличкоподібною кісткою 

– уростилем, ембріонально закладається у вигляді окремих хребців. 

У амфібій зростаються не тільки окремі тіла хребців, але й хребці 

загалом (рис. 9).  
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Рис. 9. Осьовий скелет жаби: 

1 – шийний хребець; 2 – тулубові хребці; 3 – крижовий хребець; 4 – 

уростиль; 5 – тазовий пояс; 6 – вертлюжна впадина. 

 

У амфібій хребці процельні (передньоувігнуті). Процельний 

тип хребців забезпечує міцніше з’єднання, потрібне для руху за 

допомогою кінцівок. Однак останній тулубовий хребець є 

амфіцельним. 

Череп сучасних земноводних має меншу кількість кісток, 

порівняно з черепом риб. Розрізняють два відділи: вісцеральний і 

мозковий. 

Мозковий череп має невелику кількість хондральних і 

покривних кісток, тому він переважно протягом життя залишається 

хрящовим. Потиличний відділ черепа містить лише дві бічні 

потиличні кістки хондрального походження. Вони обидві мають 

зчленівний виріст, за допомогою якого череп кріпиться до хребта. 

Верхня й основна потилична кістки не розвиваються, відповідні їм 

місця лишаються хрящовими. 

Боки черепа в ділянці слухових капсул сформовані 

переважно хрящем. Тут розвиваються лише передвушні кістки, які 

лежать збоку і трохи спереду від потиличних кісток. До 

передньовушних кісток приєднані з зовнішнього боку покривні 

лускаті кістки. У ділянці очниць, в передній її частині розвивається 

одна кільцеподібна клиноподібно-нюхова кістка. Нюхова капсула 

залишається повністю хрящовою. Усі кістки боків мозкової 

коробки, за винятком лускатої, хондрального походження. 
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Дах черепа сформований покривними кістками. Основну 

частину мозкової коробки жаби прикривають лобно-тім’яні кістки, 

які виникли в результаті попарного злиття лобних і тім’яних кісток. 

Попереду лобно-тім’яних кісток, ближче до кінця морди з кожного 

боку містяться носові кістки (рис. 10). 

Дно черепа вистилають кістки покривного походження – 

відносно великий хрестоподібний парасфеноїд і парний леміш, 

який лежить перед ним. На лемішах у жаб є специфічні лемішеві 

зуби. У формуванні дна черепа беруть участь деякі кістки 

вісцерального черепа (парні піднебінні та крилоподібні кістки). 

 

 
 

Рис. 10. Череп жаби: А – вигляд зверху; Б – вигляд знизу. 

 

Щелепова дуга амфібій сформована хрящем і кістковими 

елементами. Піднебінно-квадратний хрящ приростає до дна 

черепної коробки жаби передніми та задніми кінцями. На нижній 
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поверхні піднебінно-квадратного хряща утворюються вже згадані 

покривні піднебінні та крилоподібні кістки. Квадратна кістка не 

розвивається, а задній відділ піднебінно-квадратного хряща 

залишається хрящовим. 

Функцію верхніх щелеп виконують вторинні щелепи, які 

складаються з покривних міжщелепових, або передщелепових, і 

верхньощелепових кісток. Вказані кістки мають зуби. 

Верхньощелепова кістка з’єднується з тонкою паличкоподібною 

квадратно-виличною кісткою. 

Нижня щелепа представлена в основному меккелевим 

хрящем, який прикритий зверху парними покривними зубними та 

кутовими кістками. Передній кінець меккелового хряща 

перетворився на невелику підборідну кістку. 

У зв’язку з аутостилією під’язикова дуга перестає 

виконувати функцію кріплення щелепи до черепа. Гіомандибуляре 

перетворюється на маленьку кісточку – стремінце. Воно розміщене 

в порожнині середнього вуха і функціонує як слухова кісточка. 

Гіоїди, копула та залишки сильно редукованих зябрових дуг 

утворюють хрящову під’язикову пластинку, яка розміщена між 

гілками нижньої щелепи, та одну пару передніх ріжок, які 

відходять від пластинки (рис. 11). Ці ріжки кріпляться, обходячи 

глотку з обох боків до слухових капсул. Друга пара відростків, або 

задні ріжки, під’язикової пластинки гомологічні нижнім елементам 

однієї із зябрових дуг. 

 
Рис. 11. Під’язиковий апарат жаби: 

1 – тіло; 2 – ріжки. 

 

Найбільш характерною особливістю скелета при переході 

тварин до наземного способу життя є заміна парних плавців 5-

палими кінцівками (рис. 12). 

Плечовий пояс має вигляд незамкненого кільця, або дуги, яка 

розміщена в передній частині тулубового відділу. Кожна половина 

цієї дуги складається з трьох типових для наземних хребетних 

елементів. Спинна частина представлена лопаткою, до якої 

приєднується надлопатковий хрящ. Два інших елементи містяться 
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Рис. 12. Скелет жаби: 

1 – шийний хребець; 2 – поперековий хребець; 3 – уростиль; 4 – грудина; 

5 – хрящова задня частина грудини; 6 – передгрудина; 7 – коракоїд; 8 – 

прокоракоїд; 9 – лопатка; 10 – надлопатковий хрящ; 11 – клубова кістка; 12 – 

сіднична кістка; 13 – лобковий хрящ; 14 – плечова кістка; 15 – передпліччя 

(променева + ліктьова кістки); 16 – зап’ясток; 17 – п’ясток; 18 – зачатковий І 

палець; 19 – ІІ палець; 20 – V палець; 21 – стегно; 22 – гомілка (велика і мала 

гомілкові кістки); 23 – передплесно; 24 – плесно; 25 – рудимент додаткового 

пальця (praehallux); 26 – І палець. 
 

на черевному боці поясу: відносно широкий коракоїд, попереду 

нього хрящовий прокоракоїд. На останньому лежить покривна 

кістка – ключиця. Лопатка, прокоракоїд і коракоїд із ключицею 

сходяться до місця приєднання передньої кінцівки, утворюючи 

зчленівну ямку. Внутрішні краї коракоїда і прокоракоїда обрамлені 

прокоракоїдним хрящем. Позаду шва між надкоракоїдними 

хрящами розміщена невелика грудина, а попереду – передгрудина. 

Ці дві кістки завершуються хрящами. У зв’язку з відсутністю ребер 

грудної клітки немає, пояс передніх кінцівок вільно лежить у товщі 

мускулатури (рис. 13). 

Тазовий пояс жаби складається з трьох пар елементів. Три 

елементи кожної сторони з’єднуються в місці прикріплення 

кінцівки й утворюють тут зчленівну, або вертлужну, ямку (рис. 14). 
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Рис. 13. Плечовий пояс жаби. 

 

Першу пару кісток називають клубовими. Їхня функція полягає у 

кріпленні поясу задніх кінцівок до осьового скелета через 

поперечні відростки поперекового відділу хребта. У жаби у зв’язку 

зі своєрідним способом руху – стрибками – клубові кістки мають 

видовжені передні кінці. Друга пара кісток – сідничні – 

розташовані нижче і трохи позаду вертлужної ямки. Третій парний 

елемент – лобковий – залишається у амфібій хрящовим. Лобкові 

хрящі спрямовані вперед і вниз. 

 

 
 

Рис. 14. Тазовий пояс жаби. 

 

Передні та задні кінцівки жаби побудовані за однією 

схемою, яка характерна й для усіх хребетних. Проте у зв’язку зі 

способом руху (стрибки) жаба має особливості. У передній кінцівці 

особливості жаби виражені в тому, що ліктьова та променева 

кістки зростаються в одну передплечову кістку. Кількість пальців 

скорочено до чотирьох.  

У задній кінцівці гомілка представлена тільки однією 

кісткою, яка утворена злиттям великої та малої гомілкової кісток. 

Дві проксимальні кістки передплесна сильно збільшуються та, 
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зростаючись кінцями, утворюють кільце. Решта кісток передплесна 

або зростаються, або редукуються. 

 

Завдання 

1. Розгляньте скелет жаби. Розрізніть у ньому 4 відділи: 

шийний, тулубовий, крижовий та хвостовий. Розгляньте один 

окремий хребець. Зверніть увагу на особливість будови 

процельного хребця та роздивіться його частини: верхню дугу, 

розміщену над тілом, що завершується вгорі невеликим остистим 

відростком; нервові дуги, що утворюють спинномозковий канал, у 

якому міститься спинний мозок; поперечні відростки, що відходять 

по боках від основи нервової дуги. Розгляньте дистальні кінці 

поперекових відростків, до яких приростають рудименти ребер. 

2. Знайдіть перший шийний хребець і зверніть увагу на 

те, що у ньому немає поперечних відростків. Його нижня поверхня 

має дві зчленівні ямки, в які входять два вирости черепа та 

міжсуглобовий горбок. 

3. Знайдіть крижовий відділ, який представлений одним 

хребцем. Зверніть увагу на його масивні поперечні відростки, що 

з’єднуються з клубовими кістками. Тіло хребця спереду опукле, а 

ззаду має дві головки для з’єднання з уростилем. Задніх зчленівних 

відростків немає.  

4. Вивчення плечового поясу розпочніть із розгляду його 

двох відділів – дорзального, або лопаткового, і вентрального, або 

коракоїдного. Між цими відділами є зчленівна поверхня, куди 

приєднується головка плечової кістки. 

У лопатковому відділі знайдіть лопатку та надлопатковий 

хрящ. У коракоїдному відділі знайдіть прокоракоїд, на якому 

міститься покривна кістка – ключиця, та коракоїд. Розгляньте 

розташування грудини позаду від з’єднання прокоракоїдів та 

передгрудини. Розгляньте основні відділи передньої кінцівки: 

плечовий, передпліччя та кисть. Навчіться розрізнять їх за формою. 

5. Знайдіть складові елементи тазового поясу, що 

складається з парних безіменних кісток. Ці кістки утворені 

клубовою та сідничною кістками, які роз’єднує лобковий хрящ. 

Зверніть увагу на вертлужні впадини, до яких приєднуються 

головки стегнових кісток. 

Розгляньте скелет задньої кінцівки. Розрізніть три відділи: 

стегновий, гомілковий і стопу. Зверніть увагу на форму стегнової 

та гомілкової кісток, яка утворена злиттям великої та малої 

гомілкової кісток. У скелеті стопи розгляньте кістки передплесна, 
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плесна та фаланги пальців. У будові плесна, складеного з п’яти 

пальців, зверніть увагу на рудимент шостого пальця. 

6. Розгляньте череп жаби та знайдіть основні елементи. 

Зарисуйте череп жаби. 

 

Зарисуйте загальний вигляд скелета жаби та позначте 

особливості будови його відділів; скелет плечового поясу та скелет 

передньої кінцівки; тазового поясу та скелет задньої кінцівки. 

 

ЗАНЯТТЯ 3 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕМНОВОДНИХ 

 
На сьогодні налічують 6 771 вид земноводних.  

 
Система земноводних Н.П. Наумова, 

Н.Н. Карташова (1979) 

Система земноводних Д.Р. Фроста та ін. 

(2011) 

Загальна кількість сучасних видів –  

2 500 

Загальна кількість сучасних видів –  

6 771 

(7023 за http://amphibiaweb.org/, 2012) 
Підклас Дугохребцеві Apsidospondyli 

† Надряд Лабіринтодонти 

Labyrinthodontia 

Ряд безхвості Anura 

† Ряд Іхтіостегалії Ichthyostegalia Родина Allophrynidae 

† Ряд Рахітомові Rhachitomi Родина жаби-повитухи Alytidae 

† Ряд Стереоспондильні Stereospondyli Родина пахучі жаби Aromobatidae 

† Ряд Антракозаври Anthracosauria Родина пискучі жаби Arthroleptidae 

Надряд Стрибальні Salientia Родина кумкові Bombinatoridae 

† Ряд Примітивні безхвості Proanura Родина короткоголові Brachycephalidae 

Ряд Безхвості Anura (Ecaudata) Родина Brevicipitidae 

Родина Leiopelmatidae Родина ропухи Bufonidae 

Родина круглоязикові Discoglossidae Родина Calyptocephalellidae 

Родина піпові Pipidae Родина скляні жаби Centrolenidae 

Родина часничниці Pelobatidae Родина Ceratobatrachidae 

Родина Leptodactylidae Родина рогаті жаби Ceratophryidae 

Родина Rhinophrynidae Родина Ceuthomantidae 

Родина Ateleopodidae Родина Craugastoridae 

Родина ропухи Bufonidae Родина Cycloramphidae 

Родина квакші Hylidae Родина деревні жаби Dendrobatidae 

Родина Pseudidae Родина круглоязикові Dicroglossidae 

Родина дереволази Dendrobatidae Родина Eleutherodactylidae 

Родина Microhylidae Родина Heleophrynidae 

Родина жаби Ranidae Родина Hemiphractidae 

Родина Polypedatidae Родина Hemisotidae 
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Продовження таблиці  

Родина Rhinodermidae Родина Hylidae 

Родина Myobatrachidae Родина райкові Hylodidae 

Родина Hyperoliidae Родина Hyperoliidae 

Підклас Тонкохребцеві Lepospondyli Родина Leiopelmatidae 

† Ряд Нектридія Nectridia Родина Leiuperidae 

† Ряд Аїстопода Aistopoda Родина Leptodactylidae 

† Ряд Мікрозауріа Microsauria Родина Limnodynastidae 

Ряд Хвостаті Urodela (Caudata) Родина Mantellidae 

Родина амбістомові Ambystomatidae Родина Megophryidae 

Родина амфіуми Amphiumidae Родина Micrixalidae 

Родина критозябреці Cryptobranchidae Родина Microhylidae 

Родина кутозуби Hynobiidae Родина Myobatrachidae 

Родина безлегеневі саламандри 

Plethodontidae 

Родина Nasikabatrachidae 

Родина протеї Proteidae Родина Nyctibatrachidae 

Родина справжні саламандри 

Salamandridae 

Родина часничницеві Pelobatidae 

Родина сиренові Sirenidae Родина Pelodytidae 

Ряд Безногі Apoda Родина Petropedetidae 

Родина справжні червуги Caeciliidae Родина Phrynobatrachidae 

Родина рибозмії Ichthyophiidae Родина піпові Pipidae 

Родина водні червуги Typhlonectidae Родина Ptychadenidae 

 Родина Pyxicephalidae 

 Родина справжні жаби Ranidae 

 Родина Ranixalidae 

 Родина Rhacophoridae 

 Родина Rhinophrynidae 

 Родина Scaphiopodidae 

 Родина Sooglossidae 

 Родина Strabomantidae 

 Ряд хвостаті Caudata 

 Родина амбістомові Ambystomatidae 

 Родина амфіумові Amphiumidae 

 Родина критозябреці Cryptobranchidae 

 Родина кутозуби Hynobiidae 

 Родина безлегеневі саламандри 

Plethodontidae 

 Родина протеї Proteidae 

 Родина Rhyacotritonidae 

 Родина саламандрові Salamandridae 

 Родина сиренові Sirenidae 
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Закінчення таблиці  

 Ряд безногі земноводні Gymnophiona 

 Родина справжні червуги Caeciliidae 

 Родина рибозмії Ichthyophiidae 

 Родина водні червуги Rhinatrematidae 

 

Завдання 

Визначити, користуючись визначником, систематичне 

положення двох представників класу. Занотувати основні 

діагностичні ознаки, притаманні для виду. 

 

ЗАНЯТТЯ 4 

АНАТОМІЯ Й МОРФОЛОГІЯ ПЛАЗУНІВ 

 

Систематичне положення 

Тип Хордові Chordata 

Підтип Хребетні Vertebrata 

Надклас Четвероногі Tetrapoda 

Клас Плазуни Reptilia 

Підклас Лепідозаври Lepidosauria 

Ряд Лускаті Squamata 

Родина Cправжні ящірки Lacertidae 

Представник Ящірка прудка Lacerta agilis L. 

 

Обладнання та матеріали 

1. Вологі препарати внутрішніх органів ящірки прудкої. 

2. Таблиці: внутрішньої будови ящірки; схеми кровоносної 

системи ящірки; будови головного мозку ящірки. 

 

Теоретичний матеріал 

Ящіркоподібна форма плазунів була первісною. Усі 

відхилення від неї утворилися у результаті вторинного 

пристосування до певних умов існування. 

Тіло плазунів покрите роговими утвореннями, тобто 

лусками, щитками, пластинками. На їхній шкірі майже повністю 

відсутні залози, за винятком стегнових. На кінчиках пальців є 

рогові кігті. Під час линьки старий роговий шар шкіри тварина 

скидає і залишається у новому роговому чохлі, який до того часу 

формується під старим. 

На передній частині голови є зовнішні ніздрі та великий 

рот. Відкривши рот ящірки, на верхніх і нижніх щелепах можна 
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побачити дрібні зуби, які також є і на крилоподібних кістках. Зуби 

практично однорідні за формою та будовою. На дні ротової 

порожнини лежить щільний роздвоєний язик, а за його основою є 

вхід у гортань. Зовнішні ніздрі сполучені з внутрішніми носовими 

отворами – хоанами, які розміщені в передній частині піднебіння. 

З боків голови розміщені очі з нижніми та верхніми 

повіками й миготливими перетинками. З боків задньої частини 

голови чітко помітні великі слухові отвори. Барабанна перетинка 

міститься під шкірою. На голові в центрі міжтім’яного щитка є 

тім’яний орган, який сприймає зміну світлового режиму. 

Особливістю травної системи є значна кількість зубів (за 

винятком черепах) і залоз у ротовій порожнині. Коротка глотка 

переходить у вузький стравохід. Об’ємний шлунок циліндричної 

форми має товсті мускулисті стінки та кріпиться до спинного боку 

черевної порожнини. Кишківник диференційований на тонку та 

товсту кишку краще, ніж у амфібій. На межі між тонкою і товстою 

кишкою у ящірки є зачаткова сліпа кишка, яка краще розвинута у 

рослиноїдних видів (рис. 15). 

Підшлункова залоза, протока якої відкривається в передній 

відділ тонкої кишки, лежить у першій петлі кишківника. Печінка 

розділена на праву та ліву лопать, на її внутрішньому боці є 

жовчний міхур. 

Дихання у плазунів відбувається за допомогою парних 

легень. Диференційовані довга трахея та короткі бронхи. Бронхи, 

як і гортань, підтримуються хрящовими кільцями. Лише у змій 

функціонує одна легеня (ліва або права). 

Трикамерне серце більшості плазунів, у тому числі й ящірки, 

функціонує як чотирикамерне, у результаті наявності неповної 

перегородки в шлуночку, яка під час скорочення серця поділяє його 

надвоє. Винятк становить крокодил, у якого перегородка є повною. 

Плазуни мають дві дуги аорти, з яких кожна відходить окремо від 

серця. Права дуга несе артеріальну кров і відгалужує дві сонні 

артерії та дві підключичні; ліва – несе змішану кров. Обидві дуги, 

огинаючи стравохід, з’єднуються в непарний стовбур спинної аорти. 

Шкірно-легенева артерія перетворюється на легеневу (рис. 16). 

Видільна система представлена парними тазовими 

нирками, що змінюють тулубові нирки земноводних. Тонкостінний 

сечовий міхур, який у деяких видів відсутній (змії), відкривається з 

черевного боку клоаки. 
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Рис. 15. Внутрішні органи ящірки. А – самець, Б – самка: 

1, 2 – зовнішня (1) і внутрішня (2) яремні вени; 3, 4 – ліва (3) і права (4) 

сонні артерії; 5, 6 − ліва (5) і права (6) дуги аорти; 7, 8 – праве (7) і ліве (8) 

передсердя; 9 – шлуночок серця; 10 – ліва підключична артерія; 11 – легеня; 12 – 

печінка; 13 – жовчний міхур; 14 – шлунок; 15 – підшлункова залоза; 16 – 

дванадцятипала кишка; 17 – товста кишка; 18 – пряма кишка; 19 – нирка; 20 – 

спинна аорта; 21 – виносні вени нирок; 22 – сечовий міхур; 23 – придаток 

сім’яника; 24 – сім’яник; 25 – сім’япровід; 26 – стегнові пори; 27 – яєчник; 28 – 

яйцепровід. 
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Рис. 16. Схема кровоносної системи ящірки. 

 

Статеві залози парні; розташовані вони не на одному рівні з 

обох боків хребта. У самців є сім’яники у вигляді білих овальних 

тіл з численними канальцями, що утворюють придатки, які 

закінчуються сім’япроводом (рис. 17). 

Запліднення у плазунів внутрішнє, у зв’язку з чим самці 

вже мають копулятивний орган – мішок у задньому відділі клоаки, 

багатий на кровоносні судини, здатний випинатися. 

На відміну від самців, статеві залози самки – яєчники – 

мають форму горбкуватих тіл, розташованих під хребтом у межах 

поперекової ділянки. Парні яйцепроводи відкриваються в передній 

частині порожнини тіла та впадають у задній відділ клоаки (рис. 

18). 



 

27 

 

 
Рис. 17. Сечостатева система самця кавказької агами: 

1 – нирка; 2 – сечовий міхур; 3 – сім’яник; 4 – придаток сім’яника; 5 – 

сім’япровід; 6 – сечостатевий отвір; 7 – копулятивний мішок; 8 – порожнина 

клоаки; 9 – пряма кишка.   

 

 
Рис. 18. Сечостатева система самця кавказької агами: 

1 – нирка; 2 – сечовий міхур; 3 – сечовий отвір; 4 – яєчник; 5 – 

яйцепровід; 6 – лійка яйцепровода; 7 – статевий отвір; 8 – порожнина клоаки; 9 – 

пряма кишка. 

 

Головний мозок організований складніше, ніж у амфібій. 

Великі півкулі головного мозку відносно більші, їхній поверхневий 

шар – кора головного мозку – сформований зі сірої мозкової 

речовини. Дуже розвинутий мозочок. Поверхня півкуль гладенька. 

Проміжний мозок зверху частково прикритий переднім, частково 
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середнім. Дах проміжного мозку дуже тонкий, на верхній частині 

він утворює відросток, який розділений на епіфіз і нервовий тяж, 

що іде до тім’яного органа. На нижній поверхні цього головного 

мозку є ямка, до якої прилягає округлий гіпофіз. Зорові частки 

середнього мозку добре розвинуті. Мозочок має форму 

напівкруглої складки, яка прикриває передню частину довгастого 

мозку (рис. 19).  

 

 
 

Рис. 19. Головний мозок ящірки. 

Римськими цифрами позначені черепні нерви. 

 

 

Завдання 

1. Оглядаючи ящірку ззовні, зверніть увагу на різні за 

розміром і формою елементи рогового покриву, що вкривають тіло 

тварини.  

Переконайтеся у наявності добре вираженого шийного 

відділу, що помітно відмежовує видовжений тулуб від голови.  
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Користуючись лупою, знайдіть стегнові пори, що містяться 

на нижній частині стегна і відкриваються отвором посередині 

лусочки. 

Розгляньте розташування ніздрів і знайдіть за очима 

неглибокі слухові отвори, усередині яких видно барабанну 

перетинку. 

2. Внутрішню будову ящірок починайте з огляду ротової 

порожнини. Відігніть нижню щелепу і введіть один кінець ножиць 

усередину ротової порожнини. Краї ротового отвору розріжте з 

обох боків у горизонтальній площині аж до слухових отворів. 

Відігніть нижню щелепу донизу та, користуючись препаратом і 

рисунком, розгляньте будову та кріплення зубів, хоани, порожнину 

середнього вуха, дихальну щілину з початком трахеї, язик. 

Покладіть ящірку догори черевом, а головою від себе та 

зробіть поперечний розріз стінки черевної порожнини на рівні 

прикріплення задніх кінцівок. Уведіть кінець ножиць усередину 

розрізу і, притискаючи його до внутрішньої стінки тіла (щоб не 

пошкодити внутрішні органи), зробіть поздовжній розріз уздовж 

нижньої частини бічної сторони тіла аж до підборіддя. Такий же 

розріз зробіть і з протилежного боку. Обидва розрізи з’єднайте на 

підборідді й обережно зніміть стінку порожнини тіла. 

Починайте розгляд органів травлення. Простежте за 

напрямом стравоходу, що переходить безпосередньо у шлунок. 

Зверніть увагу на відсутність розмежування між двома відділами, а 

саме дванадцятипалою і тонкою кишкою. Остання переходить у 

товсту, або пряму кишку, що відкривається анальним отвором у 

клоаку. 

Над шлунком знайдіть великий орган – печінку, частково 

поділену на дві лопаті, а з внутрішнього її боку – жовчний міхур. 

Між печінкою та дванадцятипалою кишкою розгляньте видовжену 

підшлункову залозу білуватого кольору. Подивіться, куди 

впадають протоки підшлункової залози та жовчного міхура. У 

верхній частині розрізу тіла, вище від серця, знайдіть трахею, що 

складається з кільцеподібних хрящів. Простежте її поділ на два 

коротенькі бронхи, що ведуть у легені.  

Обережно розріжте і зніміть навколосерцеву сумку та 

відкрийте серце. Розглядаючи серце, відзначте наявність двох 

передсердь і одного шлуночка. Зробіть розріз, який перейде через 

шлуночок і два передсердя. Знайдіть неповну перегородку 

шлуночка. Розгляньте кровоносні судини: праву дугу аорти з двома 

сонними артеріями. Простежте як права дуга аорти, огинаючи 
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кишковий тракт, з’єднується з лівою дугою. Знайдіть легеневі 

артерії. Користуючись вологими препаратами внутрішніх органів 

ящірки з ін’єктованою кровоносною системою та рисунком схеми 

кровообігу, вивчіть артерії, що йдуть до внутрішніх органів, 

передніх та задніх кінцівок і хвоста (кишкова, брижова, тазові, 

хвостова, підключичні). 

Навколо задньої частини шлунка знайдіть у брижах 

селезінку невеликого розміру. 

Видаліть із порожнини тіла елементи травного тракту і 

визначте стать тварини. Знайдіть у самців парні округлі сім’яники, 

у самок – парні яєчники, що мають гроноподібну форму. Збоку від 

сім’яників розгляньте придатки сім’яників, від яких відходять 

сім’япроводи. 

Знайдіть яйцепроводи у самки, що тягнуться від передньої 

порожнини тіла аж до клоаки. 

У нижній частині порожнини тіла відшукайте парні нирки. 

На мокрому препараті вужа чи змії ознайомтеся з 

внутрішніми органами. Починаючи від голови, знайдіть трахею, 

серце, непарну видовжену легеню, видовжену печінку, селезінку, 

підшлункову залозу, парні асиметрично розміщені сім’яники з 

сім’япроводами чи яєчники з яйцепроводами. Розгляньте парні 

нирки, що мають видовжену форму. Подивіться розташування 

травної системи, що розпочинається стравоходом (передня частина 

прикрита трахеєю), переходить у шлунок, який, у свою чергу, 

продовжується у дванадцятипалу, тонку і пряму кишки. Остання 

відкривається анальним отвором у клоаку. 

Для розгляду головного мозку відділіть голову ящірки від 

тулуба і ножицями розріжте череп ззаду та з боків, потім пінцетом 

зніміть дах черепа. Розгляньте мозок зверху. Якщо перерізати 

нюхові частки, то можна розглянути головний мозок знизу. 

 

Зарисуйте розташування внутрішніх органів у ящірок, 

схему кровоносної системи та нервову систему. 

 

ЗАНЯТТЯ 5 

СКЕЛЕТ ПЛАЗУНІВ 

 

Обладнання та матеріали  

1. Фіксовані ящірки та змії. 

2. Скелет ящірки, черепахи, змії. 
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3. Таблиці: рогових лусок, черепа крокодила у трьох 

проекціях, скелет ящірки, скелет поясів і їхніх кінцівок. 

 

 

Теоретичний матеріал 

Значне потовщення рогового шару та своєрідні його 

видозміни призводять у плазунів до утворення зовнішнього 

скелета, що захищає шкіру від висихання і різних механічних 

пошкоджень. Своєрідний надшкірний панцир плазунів складається 

з ряду лусок і щитків. 

Потовщення рогового шару на шкірі плазунів відбувається, 

як правило, не суцільно. Потовщені ділянки чергуються з тоншими, 

і це дає можливість зберігати рухомість тіла тварин. Таким чином, 

розвивається луска у вигляді горбочків (горбкувата луска – гекони) 

або у вигляді пластинок, які налягають краєм одна на одну (у 

ящірок і змій). На нерухомих частинах тіла, наприклад, на голові, а 

також на спинному та черевному щитах черепах розвиваються 

більші плескаті рогові пластинки – щитки. 

У окремих видів плазунів у мезодермальній частині шкіри, 

під роговими лусками, залягають скостеніння – кісткові пластинки. 

Особливо сильного розвитку такі кісткові пластинки набувають у 

черепах. Вони не тільки зростаються між собою, а й приростають 

до елементів внутрішнього скелета. Внаслідок такого розростання 

тіло черепах виявляється закутим у міцний кістковий панцир, що 

складається з двох щитків: спинного – карапакса і черевного – 

пластрона. Зовні такий панцир у більшості черепах вкритий 

епідермальними роговими щитками. 

На карапаксі розрізняють кісткові пластинки: непарну, 

загривкові, остисті – невральні, реберні – костальні, крайові – 

маргінальні, надхвостові та непарну – хвостову. 

Серед рогових щитків, що вкривають кісткові пластинки 

карапаксу, відрізняють: шийні, хребтові, бокові, крайові, 

надхвостові (рис. 20). 

Пластрон формують такі кісткові пластинки як: 

надгрудинна, внутрішньогрудинна, грудна, середня, нижня та 

задня. Зверху є накладні рогові щитки – горловий, міжгорловий, 

плечовий, грудний, черевний, стегновий, анальний, підпахвовий, 

паховий і міжкрайовий.  

У зв’язку з повним пристосуванням до наземного способу 

життя і прогресивним розвитком органів чуття будова черепа 

плазунів зазнає значних змін. Він має вузьку основу і тонку  
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Рис. 20. Панцир черепахи. 

Рогові щитки карапаксу: 1 – хребтові; 2 – бокові; 3, 4, 5 – крайові; 6 – 

шийні; 7 – надхвостові. Рогові щитки пластрону: 1 – горловий; 2 – плечовий; 3 – 

грудний; 4 – черевний; 5 – стегновий; 6 – анальний; 7 – підпахвовий; 8 – паховий. 

 

міжочну перегородку, що не костеніє, а залишається хрящовою 

(тропібазального типу). Череп дорослих плазунів костеніє майже 

повністю, хрящові елементи, порівняно з амфібіями, дуже 

редуковані, та є лише у слуховій і нюховій ділянках. 

У потиличній ділянці розвиваються усі чотири потиличні 

кістки: основна, дві бокові та верхньопотилична. Під потиличним 

отвором розміщений непарний потиличний відросток. У стінках 

слухової капсули самостійно залишається тільки передньовушна 

кістка. Спереду від основної потиличної кістки в основі черепа 

лежить основна клиноподібна кістка (рис. 21, 22). 

У плазунів залишається велика кількість покривних кісток 

черепа. Дах черепа утворюють, окрім тім’яних, лобних і носових, 

ще передлобові, слізні задньолобові, лускаті, квадратновиличні, 

виличні, щелепні та передщелепні кістки. 

Квадратна кістка або рухомо сполучається з лускатою, що 

характерно для ящірок та змій, або вклинюється між іншими 

кістками і стає нерухомою, що властиве крокодилам і черепахам. 

Із покривних кісток верхньощелепної дуги дно черепа 

вистеляють піднебінні та крилоподібні кістки. Із покривних кісток 

нижньої щелепи добре розвинуті зубна, кутова та надкутова.  
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Рис. 21. Череп ящірки Lacerta: 

А – вигляд зверху; Б – вигляд знизу; В – вигляд збоку: 

1 – потиличний отвір; 2 – бічна потилична кістка; 3 – верхня потилична 

кістка; 4 – основна потилична кістка; 5 – потиличний виросток; 6 – основна 

клиноподібна кістка; 7 – леміш; 8 – хоана; 9 – парасфеноїд; 10 – тім’яна кістка; 11 

– міжтім’яна кістка з отвором для тім’яного органа; 12 – лобова кістка; 13 – носова 

кістка; 14 – міжщелепна кістка; 15 – верхньощелепна кістка; 16 – передлобова 

кістка; 17 – слізна кістка; 18 – надочні кістки; 19 – задньолобова, або заочна, 

кістка; 20 – луската кістка; 21 – надскронева кістка; 22 – скронева кістка; 23 – 

ніздря; 24 – квадратна кістка; 25 – піднебінна кістка; 26 – крилоподібна кістка; 27 

– верхньокрилоподібна, або стовпчаста кістка; 28 – поперечна кістка; 29 – 

зчленівна кістка; 30 – зубна кістка; 31 – надкутова кістка; 32 – вінцева кістка. 
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Рис. 22. Череп отруйної змії: 

1 – передщелепна кістка; 2 – верхньощелепна кістка; 3 – піднебінна 

кістка; 4 – крилоподібна кістка; 5 – поперечна кістка; 6 – квадратна кістка; 7 – 

луската кістка; 8 – задньолобова кістка; 9 – отруйний зуб; 10 – лобова кістка; 11 – 

носова кістка; 12 – зубна кістка; 13 – кутова кістка; 14 – зчленівна кістка.  

 

У черепі сучасних плазунів зовнішній дах не має вигляду 

суцільного панцира. Це пов’язано з утворенням скроневих ям і 

появою вузьких кісткових містків (скроневі дуги) між ними, що 

розташовані у скроневій ділянці черепа. Залежно від кількості 

скроневих дуг, що розвиваються у тієї чи іншої групи плазунів, 

черепи поділяють на дві основні групи: діапсидну та синапсидну. 

У багатьох плазунів утворюється вторинне кісткове 

піднебіння. Якщо дах ротової порожнини у нижчих наземних 

хребетних є в той же час дном черепної коробки, то в черепі 

черепах верхньощелепові кістки утворюють своєрідний кістковий 

поміст, що відокремлює верхню передню частину ротової 

порожнини, де розміщені первинні хоани. Цей відгороджений 

простір ротової порожнини розділений лемішем, що зрісся в одну 

непарну кістку, на правий і лівий носоглоткові ходи. Отвори, які 

ведуть у носоглоткові ходи, отримали назву вторинні хоани. 

Особливого розвитку таке кісткове розростання набуває у 

крокодилів. У його утворенні беруть участь піднебінні та 

крилоподібні кістки, а також відростки передньощелепних і 

щелепних кісток. У такому разі вторинні хоани віднесені далеко 

назад (рис. 23). 

Хребет плазунів поділений на п’ять відділів: шийний, 

грудний, поперековий, крижовий і хвостовий. У більшості плазунів 

хребці процельні, тобто передньоувігнуті. Тіло хребця видовжене, 

верхня дуга закінчується верхнім остистим відростком. Від тіла 

хребця відходять передні та задні зчленівні відростки. В основі 

верхньої дуги містяться зчленівні поверхні для прикріплення ребер. 

Перші два шийних хребці дуже відрізняються від решти. Перший 
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Рис. 23. Череп крокодила у трьох проекціях. 

 

шийний хребець – атлант – має вигляд кільця, розділеного щільною 

зв’язкою на верхню та нижню частини. На передній поверхні 

атланта є зчленівна ямка для потиличного відростка. Через верхній 

отвір головний мозок з’єднується зі спинним, а в нижній отвір 

ззаду входить зубоподібний відросток другого шийного хребця – 

епістрофея. Таке зчленування черепа з шиєю забезпечує складний 

рух голови. Задні шийні хребці мають ребра. До хребців грудного 

відділу приєднані ребра, які з’єднуються з грудиною та формують 

грудну клітку (справжні ребра). Поперекові хребці теж мають 

ребра, які не з’єднані з грудиною (несправжні ребра). Два крижові 

хребці мають масивні поперекові відростки, які з’єднані з тазовим 

поясом. Кількість хвостових хребців у ящірок варіює. Передні 

хвостові хребці несуть поперечні й остисті відростки, а до кінця 

хвоста хребці перетворюються на паличкоподібні кісточки. Тіла 

майже усіх хвостових хребців мають хрящові прошарки, по яких 

відбувається розлом під час автотомії (рис. 24, 25). 

Пояс передніх кінцівок у ящірок побудований подібно до 

плечового поясу земноводних, однак порівняно з ним сильно 

скостенілий. У місці з’єднання коракоїда з лопаткою є суглобова 

впадина для зчленування з плечовою кісткою. До дорзального краю 

лопатки приростає надлопатковий хрящ, а спереду до коракоїда – 

прокоракоїдний хрящ. Коракоїд і прокоракоїд зростаються, 
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Рис. 24. Скелет ящірки: 

1 – ключиця; 2 – лопатка; 3 – плечовий суглоб; 4 – променева кістка; 5 – 

ліктьова кістка; 6 – зап’ясток; 7 – п’ясток; 8 – фаланги пальців; 9 – ребра; 10 – 

кульшовий суглоб; 11 – стегнова кістка; 12 – малогомілкова кістка; 13 – 

великогомілкова кістка; 14 – передплесно; 15 – плесно; 16 – хребці хвоста. 

 

 
 

Рис. 25. Скелет змії. 

 

утворюючи єдиний скелетний елемент, який з’єднується з 

грудиною рухомо. Знизу до грудини приростає хрестоподібний 

надгрудинник. Ключиці з’єднують дорзальний край лопатки з 

надгрудинником (рис. 26). Це надає міцності плечовому поясу. 

Тазовий пояс у ящірок добре розвинутий і складається з 

двох безіменних кісток, які утворилися шляхом злиття тазових 

кісток – клубової, сідничної та лобкової. Є дві суглобові ямки для 

головки стегнової кістки. Права та ліва лобкові й сідничні кістки 

з’єднуються хрящовими симфізами (рис. 27). Тазовий пояс міцно 

з’єднується з хребтом у результаті приростання клубових кісток до 

поперечних відростків крижових хребців. 
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Рис. 26. Плечовий і тазовий пояс ящірки. 

 

 

 
Рис. 27. Тазовий пояс ящірки. 

 

Кінцівки плазунів відповідають загальній схемі будови 

п’ятипалої кінцівки наземних хребетних. Скелет передньої 

кінцівки включає плечову, ліктьову та променеву кістки, два ряди 

дрібних кісток зап’ястя, ряд кісток п’ястя і ряд кісток фаланг 

пальців. 

Скелет задньої кінцівки складається зі стегнової, великої та 

малої гомілкових кісток, двох рядів дрібних кісток передплесна, 

ряду кісток плесна та ряду кісток фаланг пальців. До особливостей 

будови кінцівок потрібно віднести формування інтеркарпального (в 

передній кінцівці) та інтертарзального (в задній кінцівці) суглобів. 

Інтеркарпальний суглоб формується між двома рядами кісточок 

зап’ястя, інтертарзальний – між двома рядами кісток передплесна. 

Ці суглоби забезпечують сильне згинання і розгинання кисті та 

стопи. 
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Завдання 

1. Розгляньте на ящірках і зміях луски на черевному та 

спинному боці, а на верхній ділянці голови знайдіть головні щитки. 

Порівняйте їх і з’ясуйте особливості будови.  

2. На панцирі черепахи розгляньте будову пластрона та 

карапакса. На відокремлених частинах панцира за допомогою 

малюнків ознайомтеся з розміщенням кісткових пластинок і 

рогових щитків на них. Подивіться на характерне зрощення 

карапакса з остистими відростками хребців і ребрами. 

3. Розгляньте череп крокодила у різних проекціях, 

знайдіть скроневі ями та скроневі дуги. Знайдіть окремі кісткові 

елементи, що складають верхню та нижню скроневі дуги. 

4. Розгляньте будову поясів та їхніх кінцівок. 

  

Зарисуйте карапакс і пластрон; череп ящірки у трьох 

проекціях; пояси та їхні кінцівки. 

 

ЗАНЯТТЯ 6 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАЗУНІВ 

 

Сучасна фауна плазунів налічує близько 9 600 видів. 

 
Система плазунів Н.П. Наумова, Н.Н. 

Карташова (1979) 

Система плазунів 

Пінчера-Донозо Д. та ін. (2013) 

Загальна кількість видів 6 300 Загальна кількість видів 9 546 

Підклас анапсида Anapsida Підклас Anapsida 

Ряд Черепахи Testudines Ряд Testudines 

Підряд Прихованошиї черепахи 

Cryptodira 

Підряд Cryptodira 

Родина кайманові черепахи Chelydridae Родина Chelydridae 

Родина мулові черепахи Kinosternidae Надродина Testudinoidea 

Родина мексиканські черепахи 

Dermatemydidae 

Родина Emydidae 

Родина великоголові черепахи 

Platysternidae 

Родина Testudinidae 

Родина прісноводні черепахи Emydidae Родина Geoemydidae 

Родина сухопутні черепахи Testudinidae Родина Platysternidae 

Підряд морські черепахи Chelonioidea Надродина Trionychoidea 

Підряд м’якотілі черепахи Trionychoidea Родина Carettochelyidae 

Родина двокігтеві черепахи 

Carettochelydae 

Родина Trionychidae 

Родина трикігтеві черепахи Trionychidae Надродина Kinosternoidea 
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Продовження таблиці 
Підряд бокошиї черепахи Pleurodira Родина Dermatemydidae 

Родина пеломедузові Pelomedusidae Родина Kinosternidae 

Родина змійошиї Chelidae Надродина Chelonioidea 

Підряд безщиткові черепахи Athecae Родина Cheloniidae 

Родина безщиткові черепахи 

Dermochelyidae 

Родина Dermochelyidae 

Підклас лепідозаври Lepidosauria Підряд Pleurodira 

Ряд дзьобоголові Rhynchocephalia Родина Chelidae 

Ряд лускаті Squamata Надродина Pelomedusoidea 

Підряд ящірки Sauria Родина Pelomedusidae 

Інфраряд геконоподібні Gekkota Родина Podocnemididae 

Родина гекони Gekkonidae Підклас Lepidosauria 

Родина лусконогі Pygopodidae Ряд Rhynchocephalia 

Родина червоподібні ящірки Dibamidae Підряд Sphenodontida 

Інфраряд ігуаноподібні Iguania Родина Sphenodontidae 

Родина ігуани Iguanidae Ряд Squamata, seu Sauria 

(Lacertilia) 

Родина агами Agamidae Інфраряд Iguania 

Родина хамелеони Chamaeleontidae Родина Agamidae 

Інфраряд сцинкоподібні Scincomorpha Родина Chamaeleonidae 

Родина сцинкові Scincidae Надродина Iguanoidea 

Родина нічні ящірки Xatusiidae Родина Corytophanidae 

Родина справжні ящірки Lacertidae Родина Crotaphytidae 

Родина тейїди Teiidae Родина Dactyloidae 

Родина поясохвости Cordylidae Родина Hoplocercidae 

Інфраряд веретільницеподібні 

Anguimorpha 

Родина Iguanidae 

Родина веретільницеві Anguidae Родина Leiocephalidae 

Родина безногі ящірки Anniellidae Родина Leiosauridae 

Родина ксенозаври Xenosauridae Родина Liolaemidae 

Інфраряд вараноподібні Varanomorpha Родина Opluridae 

Родина варани Varanidae Родина Phrynosomatidae 

Родина отрутозуби Helodermatidae Родина Polychrotidae 

Родина безвухі варани Lanthanotidae Родина Tropiduridae 

Підряд амфісбени Amphisbaenia Інфраряд Gekkota 

Родина трогонофіси Trogonophidae Родина Gekkonidae 

Родина справжні амфісбени 

Amphisbaenidae 

Родина Carphodactylidae 

Родина двоногі Bipedidae Родина Diplodactylidae 

Підряд змії Ophidia, seu Serpentes Родина Eublepharidae 

Інфраряд червоподібні змії Scolecophidia Родина Phyllodactylidae 

Родина сліпуни Typhlopidae Родина Sphaerodactylidae 
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Продовження таблиці 
Родина вузькороті змії Leptotyphlopidae Родина Pygopodidae 

Інфраряд нижчі змії Henophidia Інфраряд Scincomorpha 

Родина удавові Boidae Родина Cordylidae 

Родина валькуваті змії Anilidae Родина Gerrhosauridae 

Родина щитохвості змії Uropeltidae Родина Gymnophthalmidae 

Родина променисті змії Xenopeltidae Родина Teiidae 

Родина бородавчасті змії Archordidae Родина Lacertidae 

Інфраряд вищі змії Cenophidia Родина Scincidae 

Родина вужові Colubridae Родина Xantusiidae 

Родина аспідові змії Elapidae Інфраряд Diploglossa 

Родина морські змії Hydrophidae Родина Anguidae 

Родина гадюкові змії Viperidae Родина Anniellidae 

Родина ямкоголові змії Crotalidae Родина Xenosauridae 

Підклас архозаври Archosauria Інфраряд Dibamia 

Ряд крокодили Crocodylia Родина Dibamidae 

Родина алігатори Alligatoridae Інфраряд Platynota (Varanoidea) 

Родина справжні крокодили  

Crocodylidae 

Родина Helodermatidae 

Родина гавіали Gavialidae Родина Lanthanotidae 

 Родина Varanidae 

 Надродина Shinisauroidea 

 Родина Shinisauridae 

Amphisbaenia 

 Родина Amphisbaenidae 

 Родина Bipedidae 

 Родина Blanidae 

 Родина Cadeidae 

 Родина Rhineuridae 

 Родина Trogonophiidae Ophidia 

(Serpentes) 

 Надродина Acrochordoidae 

 Родина Acrochordidae 

 Надродина Uropeltidae 

 Родина Anomochilidae 

 Родина Cylindrophiidae 

 Родина Uropeltidae 

 Надродина Pythonoidea 

 Родина Loxocemidae 

 Родина Pythonidae 

 Родина Xenopeltidae 

 Надродина Booidea 

 Родина Boidae 



 

41 

 

Закінчення таблиці 
 Надродина Colubroidea 

 Родина Colubridae 

 Родина Lamprophiidae 

 Родина Elapidae 

 Родина Homalopsidae 

 Родина Pareatidae 

 Родина Viperidae 

 Родина Xenodermatidae 

 Надродина Typhlopoidea 

(Scolecophidia) 

 Родина Anomalepididae 

 Родина Gerrhopilidae 

 Родина Typhlopidae 

 Родина 

Leptotyphlopidae/Glauconiidae 

 Родина Xenotyphlopidae 

 Родина Aniliidae/Ilysiidae 

 Родина Bolyeriidae 

 Родина Tropidophiidae 

 Ряд Crocodylia 

 Підряд Eusuchia 

 Родина Crocodylidae 

 Родина Alligatoridae 

 Родина Gavialidae 

 

Завдання 

Визначити, користуючись визначником, систематичне 

положення двох представників класу. Занотувати основні 

діагностичні ознаки, притаманні для виду. 

 

ЗАНЯТТЯ 7 

МОРФОЛОГІЯ, ПОКРИВИ, БУДОВА ПІР’Я ПТАХІВ 

 

Систематичне положення 

Тип Хордові Chordata 

Підтип Хребетні Vertebrata 

Надклас Четвероногі Tetrapoda 

Клас Птахи Aves 

 

Обладнання та матеріали 

1. Зразки різних типів пір’їн.  
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2. Таблиці: розвитку пера, будова різних типів пір’їн, 

птерилії і аптерії. 

 

Теоретичний матеріал 

Тіло птаха вкрите пір’ям. Воно виконує, окрім покривної 

функції, яка характерна для луски плазунів, термоізоляційну та 

функції, безпосередньо пов’язані з повітряним способом життя. 

Розрізняють пір’я кількох груп, кожна з яких пристосована до 

виконання тієї чи іншої функції (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Морфологія птаха. 

 

Найбільші пера у птаха – контурні. Вони утворились у 

зв’язку з пристосуванням птахів до польоту і становлять основу 

несучої поверхні крила та хвоста, роблять тіло птаха більш обтічної 

форми. 

Основа осі контурного пера утворена порожнистим 

циліндром – очином, кінець якого занурюється в мішечок шкіри – 

сумку. Усередині очину лежить суха напівпрозора пластинчаста 

рогова речовина – дужка пера. Остання частина пера – це 

стрижень, який з обох боків має опахала. Кожне опахало 

складається з пластинчастих гілочок – борідок, які, у свою чергу 

мають на звернутих один до одного боках гілочки другого порядку, 

або борідочки; на останніх розміщуються гачечки, за допомогою 

яких борідочки зчіплюються між собою, утворюючи суцільну 

пружну пластинку – опахало (рис. 29). 
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Рис. 29. Будова контурного пера: А – зовнішній вигляд; Б – будова 

борідок. 

 

Контурне перо птаха внаслідок редукції окремих його 

елементів перетворилося на пухове, пух і щетинкоподібні пера. У 

пуховому пері редукуються гачечки, а в деяких випадках – 

борідочки, у зв’язку з чим опахало не має вигляду суцільної 

пластинки. 

Якщо стрижень дуже скорочений і борідки відходять всі 

разом, начебто китицею, – це пух (рис. 30). Ці два типи пер 

виконують переважно термоізоляційну функцію і, як правило, 

містяться під контурними перами. 

 

 
 

Рис. 30. Типи пір’я. 
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Буває й так, що опахало пера повністю редукується, і 

внаслідок цього утворюється щетинкоподібне перо. Такі пера 

містяться в кутках рота птаха і створюють, так би мовити, сачок, 

збільшуючи ловчу поверхню рота. 

Під час розгляду птаха здається, що він рівномірно вкритий 

пір’ям. Але якщо його обскубти, то ми побачимо, що контурне 

пір’я росте лише на певних ділянках шкіри, які називають 

птериліями, тоді як вільні від них місця отримали назву аптерії 

(рис. 31).  

 
Рис. 31. Птерилії і аптерії. 

 

Крім пір’я, з рогових утворів у птаха нам трапляються на 

кінцях ніг рогові щитки або луска. Кінці пальців закінчуються 

кігтями. Ці утвори за своїм походженням нічим не відрізняються 

від аналогічних утворів плазунів. 

Дзьоб птаха (як його верхня частина – наддзьобок, так і 

нижня – піддзьобок) вкритий рамфотекою (роговими чохлами). 

 

Завдання 

1. Візьміть контурне перо і за рисунком знайдіть очин, 

стрижень пера й опахала (зовнішнє, спрямоване назовні та не 

прикрите сусіднім пером, і внутрішнє). 

2. Розірвіть суцільну платівку опахала, після чого, 

розгладжуючи її пальцями в напрямку до верхівки пера, знову 

зробіть її суцільною. Так птахи, часто погладжуючи своє пір’я 

дзьобом, відновлюють цілісність пір’яного покриву. 

3. Візьміть предметне скло і нанесіть на нього краплю 

води, потім зі середньої частини розірваного опахала вирвіть кілька 
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гілочок (борідок першого порядку) і покладіть на предметне скло у 

краплю води. Користуючись препарувальними голками, розчленіть 

між собою борідки першого порядку. Накрийте препарат другим 

предметним склом і міцно стисніть між пальцями, трохи 

посовавши скельцями. Після цього, користуючись бінокуляром і 

рисунком, розгляньте будову борідок першого порядку. 

4. Переконайтеся в тому, що пухове перо позбавлене 

гачечків, у зв’язку з чим його опахала не мають вигляду суцільної 

пластинки. Для цього вирвіть пінцетом пухове перо, візьміть одну з 

його борідок першого порядку (вони добре помітні неозброєним 

оком); зробивши препарат, розгляньте його під бінокуляром і 

переконайтеся, що гачечків тут немає. 

  

 Зарисуйте зовнішній вигляд контурного пера птаха з 

позначенням усіх його елементів. Зробіть рисунки пухового та 

щетинкоподібного пер. 

 

ЗАНЯТТЯ 8 

СКЕЛЕТ ПТАХІВ 

 

Систематичне положення 

Тип Хордові Chordata 

Підтип Хребетні Vertebrata 

Надклас Четвероногі Tetrapoda 

Клас Птахи Aves 

Надряд Типові птахи Neognathae 

Ряд Голубоподібні Columbiformes 

Представник Сизий голуб Columba livia 

 

Обладнання та матеріали 

1. Змонтовані скелети птахів. 

2. Черепи птахів. 

3. Різні елементи скелета птахів. 

4. Таблиці: скелет голуба; череп птаха в різних проекціях. 

 

Теоретичний матеріал 

 

Скелет птаха міцний і разом з тим надзвичайно легкий. 

Відносна вага скелета птахів до загальної ваги їхнього тіла коливається 

у різних видів від 11,7 до 7,1%. Легкість скелета птахів обумовлена 

значною витонченістю кісток черепа, відсутністю зубів на щелепах і 
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пневматизацією кісток. Міцність скелета досягається у результаті 

значного розвитку зрощування окремих його елементів і губчастої 

тканини. 

Пневматичність кісток черепа забезпечується проникненням 

повітря у кістки через євстахієві труби. У кістки тулуба і кінцівок 

повітря проникає з повітряних мішків крізь спеціальні отвори кісток. 

Сполучення кісток черепа дорослого птаха майже до повного 

злиття робить дослідження його структури дуже важким. Крім 

зрощення кісток і пневматичності, для черепа птаха характерна 

відповідна його конфігурація. Череп птахів, як і у плазунів, 

тропібазального типу. Зчленівний потиличний виріст один і 

спрямований донизу. 

Череп у птахів діапсидний, у нього зберігається лише нижня 

скронева дуга, що утворена квадратно-виличною та виличною 

кістками, які зчленовуються спереду зі щелеповою кісткою, а ззаду – 

квадратною. Квадратна кістка, як і у ящірки, вільна (стрептостилія) 

(рис. 32). 
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Рис. 32. Череп ворони. А – збоку; Б – знизу; В – зверху: 

1 – потиличний отвір; 2 – основна кістка; 3 – бічна потилична кістка; 4 – 

верхня потилична кістка; 5 – потиличний виріст; 6 – тім’яна кістка; 7 – лобна 

кістка; 8 – носова кістка; 9 – луската кістка; 10 – зовнішній слуховий отвір; 11 – 

бічна клиноподібна кістка; 12 – середня нюхова кістка; 13 – передлобна кістка; 

14 – передщелепна кістка; 15 – верхньощелепна кістка; 16 – скронева кістка; 17 – 

квадратно-скронева кістка; 18 – квадратна кістка; 19 – основна скронева кістка; 

20 – дзьобоподібний відросток парасфеноїда; 21 – леміш; 22 – піднебінна кістка; 

23 – крилоподібна кістка; 24 – зубна кістка; 25 – зчленівна кістка; 26 – кутова 

кістка.  

 

 

Хребет птаха міцний і відзначається масивністю. За 

винятком шийного відділу, він малорухомий і зовсім не 

пристосований до обертальних рухів. Водночас шийний відділ 

завдяки своєрідній будові двох перших шийних хребців дає голові 

змогу повертатися на 180° (рис. 33). 

Загальна кількість хребців у різних видів птахів непостійна 

і коливається в межах від 39 до 63. Хребет птахів поділений на 5 

відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий, але 

добре відокремлені в ньому лише два – шийний і хвостовий. 

Хвостовий відділ дуже редукований. 

Форма хребців у птаха, як правило, гетероцельна 

(сідлоподібна), за винятком першого шийного – атласа, який 

належить до процельного типу (рис. 34). У деяких птахів частина 

хвостових хребців теж процельного типу, а грудні – 

опістоцельного. 

Шийних хребців у птахів буває від 9 до 25 (зокрема, у 

голуба 14). Вже починаючи з третього, шийні хребці мають 

рудиментарні ребра, які приростають головкою до тіла хребця, а 

бугорком до поперечного відростка. Таким чином між тілом 

хребця, поперечним відростком і кожним ребром утворюється з 

кожного боку хребта по отвору, в якому проходять артерії. 
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Рис. 33. Скелет голуба: 

1 – шийні хребці; 2 – грудні хребці; 3 – хвостові хребці; 4 – пігостиль; 5 – 

спинна частина ребра з гачкоподібним відростком; 6 – черевна частина ребра; 7 – 

грудина; 8 – кіль грудини; 9 – лопатка; 10 – коракоїд; 11 – вилочка; 12 – плече; 13 

– променева кістка; 14 – ліктьова кістка; 15 – п’ястково-зап’ясткова кістка; 16 – 

перший палець; 17 – другий палець; 18 – третій палець; 19 – клубова кістка; 20 – 

сіднична кістка; 21 – лобкова кістка; 22 – стегно; 23 – гомілка; 24 – цівка; 25 – 

перший палець; 26 – четвертий палець. 
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 Рис. 34. Шийні хребці ворони. А – атлант; Б – епістрофей; В – середній 

шийний хребець: 

1 – зчленівна ямка для потиличного виросту; 2 – спинномозковий канал; 

3 – тіло хребця; 4 – зубоподібний відросток; 5 – верхня дуга; 6 – остистий 

відросток; 7 – передні зчленівні відростки; 8 – задні зчленівні відростки; 9 – 

поперечний відросток; 10 – шийне ребро; 11 – хребтовий отвір. 

 

Кількість грудних хребців птаха коливається від 3 до 10 

(зокрема, у голуба 4 + 1; цей один входить до складу складного 

крижа). Вони зрощені між собою і з крижем та відзначаються 

наявністю рухомих ребер, які доходять до грудини, рухомо 

сполучаючись із нею. Кожне ребро складається з двох кісткових 

відділів – спинного та черевного, які теж рухомо сполучаються між 

собою. Від спинних відділів ребер відходять гачкоподібні 

відростки, які налягають на сусідні задні ребра, що надає особливої 

міцності грудній клітці. Грудина дуже велика і має вигляд широкої 

пластинки, вздовж середини якої розміщується високий гребінь – 

грудний кіль, що слугує місцем прикріплення грудних м’язів, які 

рухають крило. 

Поперекові хребці ребер не мають і зливаються з тазом, 

крижовими і частково хвостовими хребцями, утворюючи складний 

криж. Іноді в його утворенні беруть участь і задні грудні хребці. 

Кількість хребців, які утворюють складний криж, коливається від 8 

до 24 (зокрема, у голуба їх 14: 1 грудний, 6 поперекових, 2 

крижових, 5 перших хвостових). 



 

50 

 

Кількість вільних хвостових хребців 5-9 (зокрема, у голуба 

6). Задні хвостові хребці зливаються й утворюють куприкову 

кістку, або пігостиль. 

Плечовий пояс птаха утворений трьома кістковими 

елементами. Спинний відділ його складається з шаблеподібних 

лопаток, а черевний − з воронячих, або коракоїдних, кісток і 

ключиць. Дві ключиці у птахів зростаються й утворюють непарну 

кістку – дужку. Усі ці кістки зростаються між собою, і в місці 

їхнього сполучення утворюється отвір. Передня кінцівка птаха 

складається з плечової, променевої та ліктьової кісток. 

Проксимальні елементи зап’ястя зростаються у дві маленькі 

кісточки, а дистальні – приростають до п’ястя. Отже, п’ястя у 

птахів представлене лише однією зап’ястно-п’ястною кісткою з 

отвором посередині. До цієї кістки прикріплюється одна фаланга 

першого пальця, дві фаланги другого і одна – третього (рис. 35). 

 

 
 

Рис. 35. Скелет крила ворони: 

1 – плечова кістка; 2 – променева кістка; 3 – ліктьова кістка; 4 – кістки 

зап’ястя; 5 – пряжка; 6 – фаланги другого пальця; 7 – фаланга першого пальця; 8 – 

фаланга третього пальця. 

 
Тазовий відділ птахів складається з трьох парних кісток: 

клубових, сідничних і лобкових. Усі ці кістки зрощені як між 

собою, так і зі складним крижем (рис. 36).  

Вертлюжна западина утворюється трьома кістками. Позаду 

неї між клубовою та сідничною кістками лежить великий 

сідничний отвір, а між сідничною та лобковою – замикальний. 

Лобкові кістки тонкі, видовжені та на кінцях не сполучені між 

собою. 
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Рис. 36. Крижовий відділ ворони (вигляд знизу): 

1 – хребці попереку; 2 – хребці крижового відділу; 3 – хвостові хребці; 4 

– клубова кістка; 5 – сіднична кістка; 6 – лобкова кістка. 

 

У будові задніх кінцівок беруть участь три 

основних відділи: стегновий, гомілковий і 

стопа. Перший відділ має типову будову і 

представлений стегновою кісткою. Другий 

відділ утворений двома гомілковими кістками, з 

яких мала гомілкова рудиментарна і приростає 

до великогомілкової. Дистальна частина 

гомілки утворена проксимальним рядом 

кісточок передплесна, що зростаються з нею до 

повного злиття і мають назву тибіотарзус. 

Наступний відділ представлений у 

птахів лише однією кісткою – цівкою, що 

утворилася внаслідок зростання кісточок 

плесни між собою та з дистальними елементами 

передплесна (рис. 37). 

Більшість птахів мають чотири пальці. 

 

 

 

 
 

Рис. 37. Скелет задньої кінцівки ворони: 

1 – стегнова кістка; 2 – колінна чашечка; 3 – 

великогомілкова кістка; 4 – малогомілкова кістка; 5 – 

цівка; 6 – інтертарзальний суглоб; 7 – фаланги пальців; І–

ІV пальці. 
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Завдання 

1. Розгляньте особливості будови черепа птаха, 

порівнюючи з будовою черепа інших класів хребетних. Зверніть 

особливу увагу на його легкість і відсутність меж між кістками. 

Знайдіть скроневу дугу і квадратну кістку, а також потиличний 

виріст. 

2. На змонтованому скелеті голуба підрахуйте кількість 

вільних шийних і хвостових хребців, знайдіть куприкову кістку. 

Розгляньте будову ребер птаха, знайдіть їхні спинні та черевні 

відділи, а на спинному відділі ребра – гачкові відростки. 

Розгляньте будову грудини, знайшовши її характерну деталь – 

грудний кіль на передньому боці грудини. 

3. Користуючись змонтованими скелетами, таблицями та 

рисунками, знайдіть усі основні елементи поясів передніх і задніх 

кінцівок, а також скелета вільних кінцівок. 

4. На окремому складному крижі полічіть кількість 

хребців, які його утворюють, і переконайтеся у щільності їхнього 

зростання. 

 

Зарисуйте скелет голуба та позначте його основні деталі 

будови; череп птаха збоку. 

 

ЗАНЯТТЯ 9 

АНАТОМІЯ ПТАХІВ 

 

Обладнання та матеріали 

1. Голуб сизий. 

2. Набір препарувальних інструментів. 

3. Готові вологі препарати головного мозку птахів.  

4. Таблиці: внутрішньої будови птаха, повітряних мішків, 

головного мозку птаха, кровоносної системи птаха. 

 

Теоретичний матеріал 

Розглядаючи будову птаха, слід звернути увагу на ті 

особливості, які виробились у цих тварин у процесі пристосування 

до життя в повітряному просторі. 

Шкіра у птахів тонка, суха, шкірних залоз немає, за 

винятком куприкової. 

Травна система розпочинається ротовою порожниною, в 

яку відкриваються протоки багатьох слинних залоз. Щелепи птахів 

позбавлені зубів. У ротовій порожнині розташований язик, який у 
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різних птахів має неоднакову форму, що залежить від споживання 

неоднорідних кормів і способу ковтання. На відміну від 

представників інших класів тварин, язик у птахів ороговілий і 

загострений на кінці. За ротовою порожниною і глоткою 

розміщений стравохід, стінки якого мають здатність помітно 

розтягуватися. Для значної кількості птахів характерним 

утворенням є воло – спеціальне розширення стравоходу. Воно 

слугує резервуаром для збереження запасу їжі та її попередньої 

обробки. Стінки вола у більшості птахів мають численні залози. У 

голубів під час вигодовування пташенят епітеліальний шар вола 

значно потовщується і відбувається жирове переродження цього 

шару. Завдяки цьому воло набуває нового функціонального 

значення, його зовнішній шар клітин виділяє так зване «пташине 

молоко» (рис. 38). 

Шлунок птахів складається з двох частин, а саме: передньої 

– залозистої та задньої – мускулистої. Стінки залозистого шлунка 

мають велику кількість залоз, секрет яких розчиняє навіть кістки. 

Мускулатура залозистого шлунка розвинена слабко, тоді як 

мускулистого, особливо у зерноїдних птахів, – добре. У 

мускулистому шлунку є також залози, які виділяють секрет, 

утворюючи міцну кутикулярну кератинову оболонку, що вистилає 

шлунок зі середини. За допомогою мускулатури твердих стінок 

кератинової оболонки та піску чи гравію (гастроліти) птахи 

механічно переробляють їжу, що потрапляє у шлунок. 

За пілоричною частиною шлунка починається тонка кишка, 

передній відділ якої має назву дванадцятипалої кишки. На межі 

між тонкою та прямою кишкою у більшості птахів розташовані 

парні сліпі кишки. Ці відростки виконують як травну, так і 

лімфовидільну роль. Закінчується травний канал прямою кишкою, 

що відкривається анальним отвором у клоаку. У верхньому відділі 

клоаки у молодих птахів є так звана фабрицієва сумка, що 

продукує лімфатичні клітини та лейкоцити. З настанням статевої 

зрілості ця сумка дегенерує. 

Серед великих залоз, що беруть участь у травленні, 

особливо важливе значення мають підшлункова залоза та печінка. 

Остання складається з двох лопатей. Протока лівої лопаті печінки 

впадає безпосередньо у дванадцятипалу кишку; протока правої 

лопаті у більшості птахів впадає у жовчний міхур, що з’єднаний з 

кишечником (у голуба жовчного міхура немає). 
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Рис. 38. Травна система голуба. 

 

Особливо своєрідно побудована у птахів дихальна система. 

За язиком розташована гортанна щілина, що веде у гортань. 

Характерною рисою в будові гортані птахів є диференціація на 

верхню та нижню гортань. Верхня гортань є частиною трахеї, що 
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має вигляд довгої трубки, яка підтримується великою кількістю 

хрящових кілець. Зайшовши у грудну порожнину, трахея 

розгалужується на два бронхи. На межі між трахеєю та бронхами 

розташована нижня гортань. На відміну від інших хребетних 

тварин, верхня гортань птахів не має голосових зв’язок, тому 

голосовим апаратом птахам слугує лише нижня гортань, усередині 

якої містяться голосові зв’язки та м’язи, що ними керують. 

 

 
 

Рис. 39. Схема повітряних мішків птаха. 
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Бронхи у різних птахів мають неоднакову довжину і до того 

ж у окремих видів утворюють специфічні розширення у вигляді 

камер (лебеді, гуси тощо), що сприяють підсиленню звуків. 

Легені птахів невеликі за розміром, вони слабко 

розтягуються, щільно прилягають до хребта і ребер. Альвеол у 

легенях немає. 

Характерною особливістю дихальної системи птахів є 

наявність повітряних мішків: чотирьох парних (шийні, 

передньогрудні, задньогрудні та черевні) й одного непарного 

(міжключичний) (рис. 39). Повітряні мішки є розширенням 

бронхів. Вони мають властивість сильно розтягуватись і 

розташовані під шкірою, між внутрішніми органами, мускулами, 

навіть зв’язані з пневматичними кістками скелета. Найбільшим за 

розміром є черевний мішок. 

Повітряні мішки до певної міри сприяють збереженню 

тепла в тілі птаха та зменшують його питому вагу, але головна їхня 

функція полягає у підвищенні дихальної здатності птахів під час 

польоту. Завдяки повітряним мішкам птахи виробили подвійне 

дихання, що підсилює газообмін під час польоту. 

У кровоносній системі птахів слід звернути увагу на 

великий розмір чотирикамерного серця і повний поділ артеріальної 

та венозної систем. 

Через ліве передсердя та лівий шлуночок проходить 

артеріальна кров, а через праве передсердя та правий шлуночок – 

венозна. Артеріальна система на відміну від плазунів, представлена 

тільки однією правою дугою аорти, що відходить від лівого 

шлуночка. Після виходу із серця від дуги аорти відгалужуються 

безіменні артерії, від яких, у свою чергу, відходять сонні та 

підключичні артерії. Зробивши дугу, аорта під назвою нисхідної 

спрямовується до хвостового відділу вздовж хребта. Від неї до 

внутрішніх органів відходять артерії (кишкова, брижова, ниркова, 

до тазового поясу і задніх кінцівок – клубова, стегнова, сіднична). 

Сама спинна аорта після відходження цих артерій переходить у 

хвостову артерію. Крім того, від правого шлуночка відходять 

загальним стовбуром легеневі артерії малого кола кровообігу.  

Венозна система характеризується неповною ворітною 

системою нирок і ворітною системою печінки. Характерною для 

птахів є куприково-брижова вена, що відходить від місця 

розгалуження хвостової та впадає у ворітну вену печінки. Задня 

порожниста і парні передні порожнисті вени впадають 

безпосередньо у праве передсердя, оскільки венозний синус у 
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птахів редукований. Кров із легень вливається у ліве передсердя по 

легеневих венах. Зміна в кровоносній системі забезпечила у птахів 

постійну температуру тіла (рис. 40). 

 

 
 

Рис. 40. Кровоносна система птаха: 

1 – праве передсердя; 2 – правий шлуночок; 3 – легенева артерія, 4 – 

легеневі вени; 5 – ліве передсердя; 6 – лівий шлуночок; 7 – права дуга аорти; 8 – 

спинна аорта; 9 – безіменна артерія; 10 – сонна артерія; 11 – підключична артерія; 

12 – плечова артерія; 13 – грудна артерія; 14 - нутрощева артерія; 15 – брижова 

артерія; 16 – стегнова артерія; 17 – сіднична артерія; 18 – яремна вена; 19 – 

плечова вена; 20 – грудна вена; 21 – передня порожниста вена; 22 – куприково-

брижова вена; 23 – ворітна вена нирки; 24 – загальна клубова вена; 25 – сіднична 

вена; 26 – стегнова вена; 27 – ниркова вена; 28 – задня порожниста вена; 29 – 

печінкова вена; 30 – комірна вена печінки; 31 – підшлункова вена; 32 – брижова 

вена. 

 



 

58 

 

Видільна система представлена великими парними 

метанефричними нирками, які у переважної більшості птахів 

поділяються на три добре виражені лопаті, хоча у окремих видів 

кількість лопатей може зростати до п’яти (рис. 41). 

Сечового міхура у птахів немає. Сечоводи впадають 

безпосередньо у верхній відділ клоаки, окремо від отвору статевих 

проток, чого не було у плазунів. 

Статева система самців і самок побудована по-різному. У 

самок більшості птахів добре розвинутий і функціонує лише лівий 

яєчник та лівий яйцепровід. Яйцепровід має вигляд довгої трубки і 

починається широкою лійкою в порожнині тіла. Стінки середньої 

частини яйцепроводу залозисті, тут виділяється білок і халази; 

залози нижнього відділу виділяють тонку білкову оболонку яйця. У 

матці яйце вкривається тонкою вапняковою оболонкою та 

пігментується. Матка переходить у піхву, що відкривається 

отвором у клоаку. 

 
 

Рис. 41. Сечостатеві органи голуба: А – самця; Б – самки. 

 

Сім’яники парні та розміщені також над нирками. Звичайно 

вони мають овальну бобоподібну форму і частіше лівий більш 

розвинутий, ніж правий, але функціонують обидва. Навесні, у 

період розмноження птахів, сім’яники набувають великих розмірів. 

Від кожного сім’яника відходять сім’япроводи, передні відділи 

яких є додатками сім’яників. Сім’япроводи відкриваються у 

клоаку. У багатьох птахів сім’япровід при впаданні в клоаку 

утворює невелике розширення – сім’яний міхурець – резервуар для 
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сперматозоїдів. Копулятивного органа у більшості птахів немає. 

Лише у окремих видів (страуси, гуси тощо) є копулятивний орган, 

подібний до пеніса крокодилів. 

Головний мозок у птахів, порівняно з плазунами, досягає 

значного розвитку в результаті збільшення переднього мозку й 

особливо мозочка (рис. 42). 

 

 
 

Рис. 42. Головний мозок голуба: А – вигляд згори з очними яблуками 

(відпрепарована покрівля правої півкулі);  

Б – вигляд знизу; В – вигляд збоку. 

 

Значне збільшення головного мозку та збільшення кількості 

нейронів сприяє вищому рівню вищої нервової діяльності птахів. У 

передній частині головного мозку розміщені нюхові частки, від 

яких відходить І пара головних нервів – нюхові нерви. За 

нюховими частками лежить передній мозок, його поверхня без 

звивин і борозен. Проміжний мозок майже повністю прихований 

великими півкулями та мозочком. На верхньому боці проміжного 

мозку є епіфіз. Дах проміжного мозку тонкий, складається з 

епітелію, який зрісся з м’якою мозковою оболонкою, його стінки 

потовщені й утворюють зорові горби. Між останніми лежить третій 

шлуночок. Від нижньої частини проміжного мозку на його межі зі 

середнім мозком відходить ІІ пара головних нервів – зорових.  
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Середній мозок також зверху частково прикритий 

півкулями та мозочком. Характерним утворенням середнього 

мозку є округлі зорові частки. Від його нижньої поверхні відходять 

окорухові нерви – ІІІ пара головних нервів. Безпосередньо за 

великими півкулями лежить мозочок. Він складається з витягнутої 

складчастої середньої частини – черв’ячка, та двох невеликих 

бічних виступів. З верхнього боку мозку, на межі між середнім 

мозком і мозочком відходить IV пара головних нервів – блокові 

нерви. 

Довгастий мозок, який прилягає до середнього, непомітно 

переходить у спинний мозок. Від довгастого мозку відходить 

більша частина головних нервів, з V до ХІІ пари включно. 

 

Завдання 

1. Розгляньте дзьоб голуба, що утворений  видовженими 

лицьовими кістками та нижньою щелепою, вкритими шкірним 

ороговінням – рамфотекою. В основі верхньої частини дзьоба 

знайдіть м’який, злегка здутий шар шкіри – восковицю. Під час 

розгляду будови очей переконайтесь у наявності, крім верхньої та 

нижньої повік, ще миготливої перетинки, яка розташована в 

передньому куті ока. За очима знайдіть отвори зовнішнього 

слухового каналу, що вкриті дрібним пір’ям. 

2. Зігніть задню кінцівку голуба та зверніть увагу на 

автоматичне стискування пальців завдяки натягуванню зв'язок і 

м’язів. 

3. Знайдіть на голубі птерилії й аптерії. Розгляньте 

зовнішній вигляд куприкової залози над основою хвоста. 

4. Перейдіть до вивчення літальних м’язів. Зніміть шкіру з 

грудини голуба й подивіться, що по обидва боки кіля розташовані 

великі грудні м’язи. Зробіть скальпелем поздовжній розріз 

великого грудного м’яза біля лівого боку кіля. Глибина розрізу має 

бути 1,5 см. Знайдіть під цим м’язом малий грудний м’яз, який 

легко розпізнати завдяки блискучій поверхні фасції. Обидва м’язи 

відділіть як від кіля, так і від грудини, залишивши їх на зв’язках, 

що підіймають і опускають крило. Тепер візьміть голуба в ліву 

руку головою до себе і потягніть малий грудний м’яз. 

Переконайтеся, що при цьому крило підіймається. Якщо ж 

потягнути за великий грудний м’яз, то крило опуститься. 

5. Щоб розглянути повітряні мішки птаха, зробіть 

поперечний розріз через шкіру і мускулатуру голуба уздовж 

заднього краю грудини. Після цього обережно введіть кінець 
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ножиць у зроблений розріз і проведіть другий розріз по середній 

лінії черева до клоакального отвору. Відтягніть пінцетом шкіру 

разом із мускулатурою й обережно зріжте її, не пошкоджуючи 

повітряних мішків. Після того як більша частина черевної стінки 

буде видалена, відтягніть пінцетом язик голуба і вставте в гортанну 

щілину скляну трубку. Пальцями правої руки, змоченими у воді, 

обережно розсуньте петлі кишкового тракту. Вдуваючи повітря 

через скляну трубку, надміть повітряні мішки, які висунуться з 

порожнини тіла, і ви побачите їхні «пергаментоподібні» стінки.  

Щоб переконатися, що повітряні мішки заходять і в кістки, 

оголіть плечову кістку від мускулів. Зробіть поперечний розпил 

цієї кістки, закрийте гортанну щілину. Вставте в місце розрізу 

плечової кістки скляну трубку і надуйте повітряні мішки, що були 

відпрепаровані перед цим. 

6. Ножицями підріжте ребра навколо грудини птаха і 

підніміть її вгору. Далі переріжте воронячі кістки та вилочку і 

зніміть усю грудину. Розгляньте розміщення легень у передній 

частині порожнини тіла по обидва боки від хребта і трьох лопатей 

нирок у крижовому відділі. Розгляньте травний тракт; знайдіть 

стравохід, воло, залозистий шлунок і мускулистий шлунок, 

дванадцятипалу кишку, в петлі якої розташована підшлункова 

залоза. Виявіть місця, де впадають жовчні протоки, що йдуть від 

печінки. Звільніть від брижі кишковий тракт і виміряйте його 

довжину. Знайдіть сліпі кишки. Зробивши розріз вола, залозистого 

та мускульного шлунків, розгляньте їхню будову. 

7. Знайдіть серце та праву дугу аорти. Видаліть із 

порожнини тіла серце та зробіть поперечний розріз у ділянці 

шлуночків. Зверніть увагу, що лівий шлуночок має значно товстіші 

стінки, ніж правий, що пов’язано з різним навантаженням у 

проштовхуванні крові. 

8. Знайдіть парні сім’яники, а якщо препаруєте самку, − 

то яєчник (непарний). Якщо у самки в цей період відбувалося 

відкладання яєць, то знайдіть фолікули та добре розвинутий 

яйцепровід. 

9. Розгляньте головний мозок зверху. Знайдіть нюхові 

нерви, що відходять від передньої частини мозку, – нюхових 

часток. Зверніть увагу на великі півкулі головного мозку, 

розміщені за нюховими частками. Щоб побачити епіфіз, відтягніть 

трохи назад мозочок і розсуньте задні внутрішні краї великих 

півкуль. Огляньте зорові частки, що розміщені по краях мозочка. 
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10. Розгляньте головний мозок знизу. У передній частині 

дуже добре видно нюхові, а за великими півкулями – зорові частки 

із зоровими нервами. Розгляньте зорову хіазму, а за нею – воронку 

з гіпофізом і довгастий мозок із корінцями (V−XII) нервів. 

Зарисуйте розташування внутрішніх органів голуба, схему 

кровоносної системи, сечостатеву систему, нервову систему. 

 

ЗАНЯТТЯ 10 

ВИЗНАЧЕННЯ ПТАХІВ 

 

У світі налічують понад 13 тис. видів птахів. 

 
Система птахів Н.П. Наумова, Н.Н. 

Карташова (1979) 

Система птахів Дж. Ф. Клементса та ін. 

(2011) 

† Підклас І. Ящерохвості, або давні 

птахи Archeaornithes 

Ряд Страусоподібні Struthioniformes 

Підклас ІІ. Віялохвості, або справжні 

птахи Neornithes 

Ряд Тинамуподібні Tinamiformes 

† Надряд Зубасті птахи Odontognathae Ряд Пінгвіноподібні Sphenisciformes 

† Надряд Іхтіорніси Ichthyornites Ряд Гагароподібні Gaviiformes 

Надряд Плаваючі Impennes Ряд Пірникозоподібні Podicipediformes 

Ряд Пінгвіноподібні Sphenisciformes Ряд Буревісникоподібні 

Procellariiformes 

Надряд Типові, або Новопіднебінні 

птахи Neognathae 

Ряд Пеліканоподібні Pelecaniformes 

Ряд Страусоподібні Struthioniformes Ряд Лелекоподібні Cicоniiformes 

Ряд Нандуподібні Rheiformes Ряд Фламінгоподібні 

Phoenicopteriformes 

Ряд Казуароподібні Casuariiformes Ряд Гусеподібні Anseriformes 

Ряд Епіорнісоподібні Aepyorithiformes Ряд Соколоподібні Falconiformes 

Ряд Моаподібні Dinornithiformes Ряд Куроподібні Galliformes 

Ряд Ківіподібні Apterygiformes Ряд Журавлеподібні Gruiformes 

Ряд Тинамуподібні Tinamiformes Ряд Сивкоподібні Charadriiformes 

Ряд Гагароподібні Gaviiformes Ряд Рябкоподібні Pterocliformes 

Ряд Пірникозоподібні Podicipediformes Ряд Голубоподібні Columbiformes 

Ряд Буревісникоподібні 

Procellariiformes 

Ряд Папугоподібні Psittaciformes 

Ряд Пеліканоподібні Pelecaniformes Ряд Зозулеподібні Cuculiformes 

Ряд Лелекоподібні Cicоniiformes Ряд Совоподібні Strigiformes 

Ряд Фламінгоподібні 

Phoenicopteriformes 

Ряд Дрімлюгоподібні Caprimulgiformes 

Ряд Гусеподібні Anseriformes Ряд Серпокрильцеподібні Apodiformes 

Ряд Соколоподібні Falconiformes Ряд Птахи-миші Coliiformes 

Ряд Куроподібні Galliformes Ряд Трогоноподібні Trogoniformes 
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Закінчення таблиці 
Ряд Журавлеподібні Gruiformes Ряд Сиворакшеподібні Cоraciiformes 

Ряд Діатримоподібні Diatrymiformes Ряд Якомароподібні Galbuliformes 

Ряд Сивкоподібні Charadriiformes Ряд Дятлоподібні Piciformes 

Ряд Рябкоподібні Pterocliformes Ряд Горобиноподібні Passeriformes 

Ряд Голубоподібні Columbiformes  

Ряд Папугоподібні Psittaciformes  

Ряд Зозулеподібні Cuculiformes  

Ряд Совоподібні Strigiformes  

Ряд Дрімлюгоподібні Caprimulgiformes  

Ряд Серпокрильцеподібні Apodiformes  

Ряд Колібріподібні Trochiliformes  

Ряд Птахи-миші Coliiformes  

Ряд Трогоноподібні Trogoniformes  

Ряд Сиворакшеподібні Cоraciiformes  

Ряд Одудоподібні Upupiformes  

Ряд Дятлоподібні Piciformes  

Ряд Горобиноподібні Passeriformes  

 

Завдання 

Визначити, користуючись визначником, систематичне 

положення двох представників класу. Занотувати основні 

діагностичні ознаки, притаманні для виду. 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 11 

МОРФОЛОГІЯ І СКЕЛЕТ ССАВЦІВ  

 

Систематичне положення 

Тип Хордові Chordata 

Підтип Хребетні Vertebrata 

Надклас Четвероногі Tetrapoda 

Клас Ссавці Mammalia 

 

Обладнання та матеріали 

1. Скелети ссавців різних рядів: собака, вовк або лисиця; 

бобер; кріль або заєць; сліпак або бабак; дельфін; кріт. 

2. Скелети кінцівок парнокопитних і непарнокопитних 

ссавців. 

3. Таблиці: скелет вовка або собаки. 
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Теоретичний матеріал 

Скелет ссавців зберігає особливості типові для скелета 

амніот. Він складений з мозкового та вісцерального черепів, 

хребта, грудної клітки, скелета кінцівок і їхніх поясів. Хребет має 

добре виражену розчленованість на п’ять відділів: шийний, 

грудний, поперековий, крижовий і хвостовий (рис. 43). Хребці 

платицельного типу мають плоскі зчленувальні поверхні з 

хрящовими дисками. 

 

 
 

Рис. 43. Скелет кроля: 

1 – шийні хребці; 2 – грудні хребці; 3 – поперекові хребці; 4 – крижі; 5 – 

хвостові хребці; 6 – ребра; 7 – руків’я грудини; 8 – лопатка; 9 – акроміальний 

відросток лопатки; 10 – коракоїдний відросток лопатки; 11–13 – клубовий (11), 

сідничний (12) і лобковий (13) відділи безіменної кістки; 14 – замикальний отвір; 

15 – плече; 16 – ліктьова кістка; 17 – променева кістка; 18 – зап’ясток; 19 – 

п’ясток; 20 – стегно; 21 – колінна чашечка; 22 – велика гомілкова кістка; 23 – мала 

гомілкова кістка; 24 – п’яткова кістка; 25 – таранна кістка; 26 – плесно; 27 – 

фаланги. 

 

У шийному відділі, за рідкими винятками, є сім хребців. 

Перші два хребці – атлант і епістрофей – мають таку саму будову, 

як у рептилій і птахів. Довжина шиї ссавців залежить від довжини 

хребців, а не від їхньої кількості. 

Кожен хребець сформований з тіла, верхньої дуги з 

верхніми остистими відростками та поперечних відростків. Хребці 

мають хрящові зчленівні поверхні для рухомого з’єднання між 

собою. 

У грудному відділі кількість хребців варіює від 9 до 24, 

хоча переважно 12–13. Остисті відростки хребців великі, 
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спрямовані назад. До товстих і коротких поперечних відростків 

приєднуються ребра.  

Хребці поперекового відділу масивні, ребер не несуть (вони 

рудиментарні). Їхня кількість варіює у різних видів від 2 до 9. 

Остисті відростки малі, спрямовані вперед назустріч остистим 

відросткам грудного відділу. 

Крижові хребці зростаються разом, утворюючи крижі. 

Масивний поперек сприяє зв’язку через пояс задніх кінцівок з 

осьовим скелетом. Кількість хребців крижового відділу 2–4, хоча 

може досягати 10. 

Хвостові хребці мають вкорочені відростки. Кількість 

хвостових хребців змінюється від трьох (гібон) до 49 

(довгохвостий ящур). 

Грудна клітка ссавців утворена грудиною та ребрами, які 

одним кінцем приєднуються до грудини, а іншим – до поперечних 

відростків грудних хребців. Грудина – сегментована пластинка, яка 

складається з рукоятки (верхня частина) та мечоподібного 

відростка (нижня частина). Ребра поділяють на справжні, які 

з’єднуються з грудиною (у ссавців їх переважно сім), і несправжні, 

які не доходять до грудини. 

Плечовий пояс усіх тетрапод сформований парними 

кістками: лопаткою, коракоїдом і ключицею. У ссавців розвинуті 

не всі елементи плечового поясу наземних тварин. 

Лопатка представлена широкою трикутною кісткою, яка 

лежить у верхній частині грудної клітки. На ній добре помітний 

гребінь, який завершується акроміальним відростком. До гребеня 

прикріплюються м’язи. Коракоїд є лише у яйцекладних ссавців. У 

решти (справжніх звірів) коракоїд у вигляді окремої кістки є лише 

в ембріональному стані. Під час онтогенезу він приростає до 

лопатки, утворюючи коракоїдний відросток. Цей відросток 

спрямований уперед і трохи нависає над плечовою кісткою. 

Ключиця представлена паличкоподібною кісткою, яка 

з’єднує лопатку з грудиною. Ключиця не лише посилює зчленівну 

ямку, прикріплюючи плечовий пояс до грудної клітки, але й дає 

передній кінцівці змогу здійснювати рухи в різних площинах. У 

ссавців, які швидко рухаються, і у ссавців, чиї передні кінцівки 

здійснюють рухи в одній площині, ключиця редукується. Її немає у 

копитних, деяких хижих, хоботних. У цих тварин плечовий пояс 

пов’язаний з осьовим скелетом лише зв’язками та м’язами. 

Тазовий пояс ссавців типовий для тетрапод. Він 

складається з парних безіменних кісток, які утворились як 
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результат зростання трьох пар кісток: клубових, сідничних і 

лобкових. Клубові кістки безіменної кістки спрямовані вгору та 

з’єднуються з хребцями крижового відділу; сідничні – йдуть униз і 

назад; лобкові – вниз і вперед. Знизу безіменні кістки зростаються 

утворюючи симфіз, тобто таз є закритим. У нижній частині 

безіменної кістки є замикальний отвір. У точці з’єднання усіх трьох 

відділів тазового поясу утворюється вертлюжна впадина – місце 

кріплення задньої кінцівки. У клоачних і сумчастих до лобкового 

відділу приєднуються шкіряні сумчасті кістки. 

Скелет парних кінцівок ссавців має всі типові ознаки 

п’ятипалої кінцівки тетрапод. Це складний важіль, який 

складається з трьох відділів. У передній кінцівці – це плече, 

передпліччя та кисть; у задній – стегно, гомілка та стопа. Суглоби 

між гомілкою та стопою, а також між передпліччям і кистю мають 

«амфібійний» тип, на відміну від рептилій і птахів, у яких ці 

суглоби утворені відповідно між кістками плесна та кістками 

зап’ястя (рис. 44).  

 

 
 

Рис. 44. Форма передніх кінцівок ссавців: 

1 – стопоходяча кінцівка носухи (Nasua); 2 – рийна кінцівка крота 

(Talpa); 3 – літальна кінцівка летючого собаки (Pteropus); 4 – хапальна кінцівка 

мавпи (Macaca); 5 – плавальна кінцівка зубатого кита (Grampus); h – humerus 

(плечова кістка); r – radius (променева кістка); m – metacarpalia (п'ясні кістки); c – 

carpalia (кістки зап’ястя); u – ulna (ліктьова кістка). 

 

У передній кінцівці плече утворене плечовою кісткою. До 

складу передпліччя входять променева та ліктьова кістки. 

Променева кістка іде в напрямку першого (внутрішнього) пальця. 

Ліктьова кістка спрямована до останнього (зовнішнього) пальця. У 
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верхній частині вона має ліктьовий відросток. Кисть утворена 

трьома відділами: зап’ястя, п’ястя та фаланги пальців. Зап’ястя 

складається з 8–10 кісток, які розташовані у три ряди. У п’ясті 

п’ять кісток, стільки ж пальців. У пальцях зазвичай по три фаланги, 

за винятком першого, який має дві фаланги. 

У зв’язку з тим, що ссавці населяють різні середовища та 

мають різні типи рухів, описаний тип кінцівок змінюється. Увсіх 

тварин, характер руху яких пов’язаний зі швидким бігом або 

стрибками, в гомілці, а нерідко і в передпліччі, залишається одна 

кістка, відповідно велика стегнова та ліктьова. Крім того, для них 

характерна поява додаткового важеля й амортизатора: кістки 

плесна видовжуються та зливаються в одну. У бігунів кількість 

пальців скорочується з п’яти до чотирьох (парнокопитні) і навіть 

до одного (непарнокопитні). У парнокопитних переважно 

розвинуті ІІІ і ІV пальці, у непарнокопитних – ІІІ. У летючих 

мишей фаланги ІІ–V пальців передніх лап видовжені, між ними 

натягнута шкіряста перетинка крила. Серед ссавців є стопоходячі 

(ведмеді, їжаки, кроти, мавпи) та пальцеходячі (копитні, псові) 

(рис. 44, 45). 

 
Рис. 45. Скелет лівої передньої кінцівки ссавців: 

А – стопоходячих (ведмідь); Б – пальцеходячих (собака); В–Д – копитних 

фалангоходячих: В – свині, Г – корови, Д – коня; а – променева кістка предпліччя, 

б – ліктьова, в – зап'ясток, г – додаткова кістка зап’ястка, д–и – п’ясткові кістки, 

к – фаланги пальців.  
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Задня кінцівка ссавців складається з трьох відділів: стегно, 

гомілка та стопа. Стегно – це масивна витягнута стегнова кістка. 

Гомілка утворена двома кістками: великою та малою гомілковими. 

Вони однакові по довжині, проте відрізняються товщиною та 

положенням. Велика гомілкова кістка займає внутрішнє положення 

та спрямована до першого пальця. Мала стегнова кістка розміщена 

зовні та підходить до останнього (зовнішнього) пальця. Суглоб між 

стегном і гомілкою спереду прикритий колінною чашечкою, яка 

утворилася з закостенілих зв’язок. Стопа складається з трьох рядів 

кісточок передплесна. Серед них особливо виділяється п’яткова 

кістка. У плесні п’ять кісток. До них приєднуються пальці. На 

пальцях зазвичай по три фаланги, за винятком великого 

(внутрішнього) пальця, де найчастіше лише дві фаланги. 

 

Завдання  

Розгляньте скелети різних видів ссавців. Зверніть увагу на 

особливості їхньої будови. Порівняйте будову кінцівок 

парнокопитних і непарнокопитних. 

 

Зарисуйте скелет кроля. 

  

ЗАНЯТТЯ 12 

БУДОВА ЧЕРЕПА ССАВЦІВ 

  

Обладнання та матеріали 

1. Черепи ссавців різних рядів: собака, вовк або лисиця; 

бобер; кріль або заєць; сліпак або бабак; дельфін.  

2. Таблиці: черепа вовка або собаки збоку і знизу, 

розміщення зубів у гризунів і особливості будови різців. 

 

Теоретичний матеріал 

Череп ссавців характеризується несправжньою 

платибазальністю (широкою основою), яка розвинулася на базі 

первинно-тропібазального черепа внаслідок розростання мозкової 

коробки. Він майже повністю кістковий (хрящ зберігається лише в 

нюховій і слуховій капсулах). У потиличному відділі черепа бокові 

потиличні кістки утворюють разом з основною потиличною 

кісткою парні потиличні горби. Останні утворилися з непарного 

потиличного відростка плазунів шляхом редукції його середньої 

частини (порівняйте з черепом жаби та крокодила). У слуховій 

капсулі вушні кістки зростаються в кам’янисту. З нею тісно 
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пов’язана покривна барабанна кістка, яка характерна тільки для 

ссавців (рис. 46, 47). 

 
Рис. 46. Схема черепа ссавців (темні – кістки, які заміщуються; світлі – 

покривні кістки): 

1 – решітчаста; 2 – очноямково-клиноподібна; 3 – крило-клиноподібна; 4 

– передня клиноподібна; 5 – основна клиноподібна; 6 – кам’яниста; 7 – верхня 

потилична; 8 – бічна потилична; 9 – основна потилична; 10 – залишок хрящового 

черепа (носова перегородка); 11 – носова; 12 – слізна; 13 – лобова; 14 – тім’яна; 15 

– міжтім’яна; 16 – луската; 17 – леміш; 18 – піднебінна; 19 – крилоподібна; 20 – 

міжщелепна; 21 – верхньощелепна; 22 – вилична; 23 – зубна; 24 – стремінце; 25 – 

ковадло; 26 – молоточок; 27 – барабанна кістка; 28, 29 – залишки гіоїда і зябрових 

дуг утворюють під’язикову кістку і хрящі гортані; 30 – щитоподібний хрящ; 31 – 

черпакуватий хрящ; 32 – шилоподібний відросток – залишок гіоїда, який 

приростає до виличної кістки, I–IV – вісцеральні дуги. 

 

Скронева ділянка черепа прикрита однією скроневою 

дугою (порівняйте з черепом крокодила), яка складається з 

виличної та лускатої кісток, тобто з елементів верхньої та нижньої 

нормальних дуг. Така дуга має назву змішаної. Це ознака, яка 

свідчить про походження ссавців від плазунів із черепом 

синапсидного типу. 
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Очницю вистилають крило-клиноподібна, очноямково-

клиноподібна та слізна кістки. Очноямково-клиноподібна утворює 

міжочну перегородку. У задньому куті очниці лежить 

крилоклиноподібна кістка, а в передньому – слізна кістка, 

пронизана слізним каналом. 

 

  
А 

 
Б 

 
В 

Рис. 47. Різні черепи ссавців: А – вовк; Б – бобер; В – дельфін. 
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У носовій порожнині ссавців з’являється решітчаста кістка. 

Середня її частина утворює носову перегородку.  

Тверде піднебіння ссавців утворюється внаслідок 

піднебінних відростків передщелепових, щелепових і піднебінних 

кісток, що сходяться на середній лінії й утворюють шов 

(порівняйте з черепом крокодила). 

Дах черепа утворений парними кістками шкірного 

походження: носовими, лобними й тім’яними. Останні у деяких 

ссавців зростаються в одну кістку. Між тім’яними та потиличними 

кістками є міжтім’яна кістка. Вона може бути відділеною або 

зростатися зі сусідніми кістками. 

Нижню щелепу утворює (з кожного боку) лише одна зубна 

кістка. На висхідному задньому коліні нижньої щелепи 

розміщується зчленівний відросток, який зчленовується з лускатою 

кісткою. Своєрідне сполучення нижньої щелепи з черепом 

пояснюється тим, що такі елементи, як квадратна, язиково-

щелепова, зчленівна кістки занурюються в порожнину середнього 

вуха й утворюють ковадло, стремінце і молоточок. 

Верхня і нижня щелепи ссавців озброєні зубами (за 

деякими винятками), які сидять у лунках (текодонтні зуби). Зуби – 

це шкірне скостеніння, гомологічне плакоїдним лускам. Головну 

масу зуба становить дентин. Верхню його частину вкриває емаль, у 

корені кісткова частина – цемент. Усередині зуба є порожнина, 

виповнена зубною м’якоттю, – пульпа, в яку проникають нерви і 

кровоносні судини (порівняйте будову зуба з будовою плакоїдної 

луски). 

Зубна система ссавців гетеродонтна, тобто представлена 

кількома категоріями зубів. Передні зуби, або різці мають звичайну 

долотоподібну форму і слугують переважно для захоплення їжі. За 

ними розташована пара конічних ікол, за допомогою яких ссавці 

утримують їжу і розривають її на частини. Останні дві категорії 

зубів – передкутні та кутні відрізняються широкою горбкуватою 

або складчастою поверхнею і слугують для перетирання їжі (рис. 

48). 

Установлено, що формування складних кутніх зубів в 

онтогенезі ссавців іде шляхом зрощення рядів окремих дентинових 

конусів, а не є результатом диференціації окремого конічного зуба. 

Будова, форма та кількість зубів у різних видів набуває 

значних варіацій, які є систематичною ознакою. Для визначення 

структури зубної системи користуються зубними формулами, в 
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яких позначається кількість зубів різних категорій у верхній і 

нижній анатомічних щелепах. 

 

 
 

Рис. 48. Зубний ряд ссавців: 

1 – ікла, 2 – різці; 3 – передкутні; 4 – кутні; 5 – нижня щелепа. 

 

У людини зубна формула має такий вигляд: і – 2/2; с – 1/1; 

pm – 2/2; m – 3/3 = 16 х 2 = 32. У схемі повна формула зубної 

системи плацентарних ссавців (для постійних зубів) має такий 

вигляд: і – 3/3; с – 1/1; pm – 4/4; m – 3/3 = 44. 

 

Завдання 

1) Розгляньте череп вовка знайдіть парні потиличні горби, 

барабанну кістку, вискову дугу; розгляньте будову твердого 

піднебіння і сполучення нижньої щелепи з невральним черепом. 

2) Розгляньте зубну формулу вовка. Зверніть увагу, що у 

нього кількість зубів наближається до повної формули 

плацентарних ссавців. Відзначте також, що найбільшого розвитку 

досягають ікла, останній передкутній зуб верхньої щелепи і 

перший кутній нижній. Переконайтеся, як ці два останні зуби 

утворюють своєрідні ножиці (ріжучий апарат). Це – хижі зуби. 

3) У черепі бобра можна розглянути лише зубну систему. 

Для гризунів характерний сильний розвиток різців, які завдяки 

відсутності коренів мають постійний ріст. У зв'язку з тим, що емаль 

розвивається лише на передній поверхні різців, стирання їх 

відбувається нерівномірно. Роздивіться характер стирання задньої 

поверхні різця і з'ясуйте причини постійного зберігання 

долотоподібної форми зуба. Зверніть увагу на наявність у черепі 

гризуна широкого беззубого проміжку (діастеми), що утворюється 

внаслідок редукції частини зубів (різців, ікол і передкутних). У 
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такому разі формула зубної системи записується: і – 1/1; с – 0/0; pm 

– 1/1; m – 3/3. 

4) Розгляньте череп дельфіна зверху. Зверніть увагу на 

дуже видовжену лицьову частину черепа, що обумовлюється 

сильним розростанням передщелепових і щелепових кісток 

(порівняйте з черепом птаха). 

 

 Зарисуйте череп вовка збоку. Позначте основні його 

елементи. 

 

ЗАНЯТТЯ 13 

АНАТОМІЯ ССАВЦІВ 

 

Обладнання та матеріали 

1. Ссавці.  

2. Набори препарувальних інструментів. 

3. Таблиці: загального розміщення внутрішніх органів 

самки пацюка; сечостатева система самця пацюка; кровоносна 

система ссавців; будови головного мозку. 

 

Теоретичний матеріал 

Тіло пацюка, як і всіх тварин, вкрите шерстю, на хвості є 

рогові луски, що розміщені кільцевими рядами. На лицьовому 

відділі голови добре помітні чутливі волоски – вібриси. Ротовий 

отвір обмежений м’якими, рухомими губами. Верхня губа пацюка 

розщеплена, у зв’язку з чим добре видно верхні різці. На верхньому 

боці голови розміщені великі вушні раковини. 

Передні кінцівки чотирипалі, задні п’ятипалі. 

На черевному боці біля кореня хвоста міститься анальний 

отвір. Спереду від нього у самки розташована піхва, за якою 

міститься сечостатевий отвір. 

Шкіра ссавців складається з двох шарів: зовнішнього – 

епідермісу та внутрішнього – кутису, або дерми. Шкіра товста в 

результаті розростання кутису, багата на шкірні залози та має різні 

рогові й кісткові утворення. Шкіра – поліфункціональний орган, 

який бере участь у захисті, терморегуляції, диханні, виділенні й 

інших процесах. 

Зовнішній шар шкіри – епідерміс. Він відділений від кутису 

неклітинною базальною мембраною, яка виконує бар’єрно-

трофічну функцію. Епідерміс поділяють на два шари. Більш 

глибокий, який лежить на базальній мембрані, – мальпігієвий шар. 
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Він складається з живих, великих клітин, що швидко 

розмножуються. Старіючи, клітини мальпігієвого шару гинуть і 

заповнюються роговою речовиною – кератогіаліном. Ці мертві 

клітини формують поверхневий роговий шар епідермісу, який 

постійно зношується та заміщується клітинами шару, що лежить 

нижче. У ссавців між двома шарами клітин епідермісу шар клітин, 

які перероджуються, дуже тонкий. Це створює враження різкої 

межі між мальпігієвим і роговим шарами. 

Внутрішній шар шкіри – кутис, або власне шкіра, значно 

товстіший від епідермісу. Він сформований зі щільної тканини з 

гладенькими м’язовими волокнами та підшкірної клітковини – 

глибинного шару кутису, який формує нещільша сполучна 

тканина. Кутис щільно переплетений кровоносними судинами та 

нервами. В епідермісі їх немає, живлення відбувається дифузно. 

Шкіра ссавців містить велику кількість багатоклітинних 

залоз. Шкірні залози мають епідермальне походження, 

розвиваючись, вони можуть глибоко занурюватися в кутис. 

Розрізняють потові, сальні, пахучі та молочні залози. 

Похідні епідермісу представлені різними роговими 

утвореннями, основними з яких є волосся та їхні похідні: луски, 

кігті, нігті, копита, мозолі, китовий вус тощо. Волосся є найбільш 

характерним утворенням епідермісу ссавців. Лише невеликі види 

ссавців у дорослому стані повністю (дельфіни) або частково (кити, 

слони, носороги, бегемоти, сирени) втратили волосяний покрив. 

Втрата у них волосяного покриву має вторинний характер. 

Волосина складається з двох частин – зануреного глибоко в 

товщину шкіри кореня та стовбура, або стержня, який виступає 

назовні. І стовбур, і корінь, за винятком самої основи, сформовані з 

мертвих клітин. 

Волосся ссавців представлене кількома типами. Основу 

хутрового покриву формує густий підшерсток (нижній ярус 

волосяного покриву), який складається з тонкого хвилястого 

пухового волосся (пуху). Довше та жорсткіше остьове волосся 

розміщується між пуховим і утворює шерсть (верхній ярус 

хутрового покриву), яка забезпечує контури тварин. Ступінь 

розвитку різних типів волосин у тварин неоднакова. 

Особливість внутрішньої будови ссавців полягає у високій 

спеціалізації та досконалості будови всіх систем органів. 

Порівнюючи травну систему ссавців з цією ж системою 

інших груп хребетних тварин, слід відзначити особливо високе 

диференціювання її органів. 
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Травний тракт ссавців розпочинається ротовим отвором, 

відмежованим губами, характерними лише для представників 

цього класу. Між губами та зубами утворюється так зване 

переддвер’я, за яким міститься ротова порожнина. Майже всю 

ротову порожнину займає рухомий м’язовий язик. У ротову 

порожнину відкриваються численні протоки слинних залоз, що 

міститься на стінках ротової порожнини. Серед них 

найголовнішими є язикові, піднебінні, щічні, губні (рис. 49). 

Склепіння ротової порожнини утворює тверде піднебіння, 

яке має на своїй поверхні поперечні та піднебінні валики. На 

задньому боці піднебіння розташоване м’яке піднебіння. За м’яким 

піднебінням міститься глотка, в яку відкриваються отвори хоан і 

євстахієвих труб. 

Безпосередньо за глоткою розпочинається стравохід. Він 

добре відмежований від наступного відділу – шлунка. Шлунок 

ссавців відзначається особливим розвитком і диференціацією залоз. 

У різних груп ссавців шлунок буває різної форми і досягає різного 

ступеня диференціації. Місце впадання стравоходу міститься 

приблизно посередині малої кривизни. Велика кривизна у 

природному положенні займає приблизно поперечне 

розташування. 

За шлунком іде кишковий тракт, який складається з двох 

відділів: тонкого та товстого кишечника. Передня частина тонкої 

кишки має назву дванадцятипалої, у петлі якої розміщена велика 

дифузна підшлункова залоза. Дванадцятипала кишка переходить у 

тонку. Остання поділена на порожню та клубову, які майже не 

відрізняються між собою. У рослиноїдних ссавців у місці переходу 

тонкої кишки в товсту розташована містка сліпа кишка. Товста 

кишка переходить у коротку пряму, а остання відкривається 

анальним отвором назовні.  

Серед внутрішніх органів заслуговує на увагу велика 

п’ятилопатева печінка з трьома вивідними протоками, що 

об’єднуються у загальний печінковий; на одному з вивідних 

протоків розміщений жовчний міхур. У пацюків жовчного міхура 

немає. 

Характерною особливістю ссавців є легеневе дихання і 

лише частково – шкірне. Надходить повітря в легені через 

повітроносні шляхи носової порожнини, носоглоткові канали, 

гортань, трахею та бронхи. 
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Рис. 49. Загальне розташування внутрішніх органів самки кроля: 

1 – підщелепна слинна залоза; 2 – стравохід; 3 – шлунок; 4 – печінка 

(відкинута догори); 4′ – жовчний міхур; 5 – підшлункова залоза; 5′ – протока 

підшлункової залози; 6 – сліпа кишка; 7 – її червоподібний відросток; 8 – 

анальний отвір; 9 – лівий шлуночок серця; 10 – правий шлуночок серця; 11 – ліве 

передсердя; 12 – праве передсердя; 13 – дуга аорти; 14 – ліва підключична артерія; 

15 – ліва підключична вена; 16 – ліва яремна вена; 17 – товста кишка; 18 – задня 

порожниста вена; 19 – аорта; 20 – ліва легеня; 21 – ліва нирка; 22 – ліва 

надниркова залоза; 23 – правий сечовід; 24 – сечовий міхур; 25 – лівий яєчник; 26 

– лівий яйцепровід; 27 – селезінка; 28 – щитоподібна залоза; 29 – трахея; 30 – 

жовчна протока; 31 – піхва; 32 – статевий отвір; 33 – дванадцятипала кишка. 
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Для гортані ссавців характерна наявність спереду 

надгортанника та щитоподібного хряща. З інших хрящів гортані 

слід назвати перснеподібний і пару черпалоподібних. Ці хрящі 

з’єднані між собою рухомо. Між щитоподібним і черпалоподібним 

хрящами у вигляді згорток слизової оболонки містяться голосові 

зв’язки. Стінки трахеї та бронхів не збігаються завдяки хрящовому 

скелету, що складається з кількох хрящових півкілець. 

Бронхи, даючи бокові паростки, розгалужуються на дедалі 

тонші бронхіоли, які переходять в альвеолярні ходи з 

тонкостінними пухирцями (альвеолами), мішкоподібно 

розширеними на кінцях. У пацюка, як і в інших ссавців, легені 

поділені на частки: ліва – на дві, права – на три. Легені розміщені у 

грудній порожнині, яка відділена мускульною діафрагмою від 

черевної. 

Серце у ссавців, як і у птахів, чотирикамерне, вкрите 

серозною оболонкою, що являє собою внутрішній листок 

перикардія. Від лівого шлуночка відходить єдина дуга аорти, яка 

йде прямо вгору, потім загинається вліво і назад. У пацюка ліва 

підключична та сонна артерії відходять від дуги аорти самостійно, 

праві – від безіменного стовбура (рис. 50). 

До залоз внутрішньої секреції, які добре помітні під час 

розтину ссавців, належать щитоподібна залоза, розміщена спереду 

верхньої частини гортані. Гормон цієї залози – тироксин – впливає 

на процеси обміну речовин, ріст і розвиток тварин. У молодих 

тварин під час їхнього росту залоза досягає значних розмірів, але з 

віком вона інволює; навколониркові залози топографічно пов’язані 

з нирками. Вони виробляють гормон адреналін, який впливає на 

процеси кровообігу, вуглеводний обмін і деякі інші фізіологічні 

процеси. Підшлункова і статеві залози функціонують частково як 

залози внутрішньої секреції. 

У ссавців, як і у всіх амніот, процес виведення з організму 

кінцевих продуктів обміну здійснюється парними метанефричними 

нирками. Вони мають гладеньку поверхню та бобоподібну форму.  

У нирці відрізняють зернисту зовнішню коркову (сечовидільну) 

речовину і серцевинну мозкову (вивідну) речовину. Остання 

сосочком відкривається в резервуар – ниркову мисочку. Звідси 

починається сечовід, який впадає в сечовий міхур. Назовні сеча у 

самок виходить через коротке переддвер’я піхви, а у самців – через 

сечостатевий канал, що відкривається на кінці копулятивного 

органа. 
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Рис. 50. Схема кровоносної системи ссавців: 

1, 2 – зовнішня і внутрішня сонні артерії; 3 – підключична артерія; 4 – 

ліва дуга аорти; 5 – легенева артерія; 6 – ліве передсердя; 7 – праве передсердя; 8 – 

лівий шлуночок; 9 – правий шлуночок; 10 – спинна аорта; 11 – нутрощева артерія; 

12 – ниркова артерія; 13 – клубова артерія; 14 – яремна вена; 15 – підключична 

вена; 16 – ліва непарна вена; 17 – права непарна вена; 18 – задня порожниста вена; 

19 – печінкова вена; 20 – ворітна вена печінки; 21 – печінка; 22 – нирка; 23 – 

клубова вена. 
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Статеві органи самця мають парні сім’яники, які у пацюка 

перед розмноженням опускаються в калитку. Безпосередньо до 

сім’яників прилягають їхні придатки, від яких відходять 

сім’япроводи. Парні сім’япроводи відкриваються в сечовидільний 

канал. У своїй кінцевій частині сім’япроводи розширюються в 

сім’яні міхурці. Навколо шийки сечового міхура розташована 

часточка передміхурової залози. У пацюка пеніс складається з 

трьох печеристих тіл і має всередині невелику статеву кісточку.  

Статева система самки ссавців складається з пари яєчників і 

пари фаллопієвих труб (яйцепроводи), які сполучаються з маткою. 

Кожен її ріг відкривається в порожнину піхви самостійним 

отвором, тому таку матку називають подвійною. У інших видів 

ссавців залежно від ступеня зростання яйцепроводів розрізняють: 

дворогі, двороздільні та прості. 

Плацента – послід – спеціальний тимчасовий орган зв’язку 

плода з тілом матері. Він закладається зростанням зовнішньої 

зародкової оболонки, або хоріона, зі стінкою матки. Ембріон через 

плаценту отримує з крові матері кисень і поживні речовини та 

виділяє в неї продукти розпаду та вуглекислоту. 

Головний мозок у ссавців великий і має складнішу будову, 

ніж у інших хребетних тварин. Найбільше розвинутий передній 

мозок і мозочок (рис. 51). Головний мозок складається з п’яти 

відділів. Дах переднього мозку розростається, формуючи великі 

півкулі. Сіра мозкова речовина (тіла нейронів) є не тільки на дні, 

але й на даху переднього мозку, утворюючи вторинну кору – 

неопаліум. У неопаліумі розміщені центри вищої нервової 

діяльності. Поверхня кори більшості ссавців покрита борознами. 

Лише у нижчих ссавців поверхня півкуль гладенька. Спереду 

півкуль є великі нюхові частки. Ззаду переднього мозку є 

проміжний мозок, який зверху прикритий півкулями. Середній 

мозок представлений чотиригобковістю. У цьому відділі 

сконцентровані центри органів зору та слуху. 

У ссавців мозочок великий, на поверхні його півкуль є 

складки та сіра речовина. 

Під мозочком лежить довгастий мозок, який переходить у 

спинний мозок. 
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Рис. 51. Головний мозок коня: 

1 – півкулі головного мозку; 2 – мозочок; 3 – середній мозок; 4 – 

довгастий мозок; 5 – нюхові цибулини. 

 

Завдання 

1) Ножицями і пінцетом зробіть на череві пацюка 

поздовжній розріз шкіри від анального твору до підборіддя. 

Відокремте шкіру від м’язів і розтягніть її в боки. Зробіть уздовж 

середньої лінії поздовжній розріз, другий – через черевну і грудну 

мускулатуру (разом із грудною кліткою) до шийного відділу. Потім 

починайте розгляд внутрішніх органів. 

2) Починайте розгляд з передньої частини тіла. Знайдіть 

досить великі білуваті слинні залози, які містяться у вигляді 

поперечного пояса в ділянці задніх кінців нижньої щелепи. 

Розріжте по центру залозу й тонкий шар мускулатури і відкрийте 

трахею, знайдіть тут зону інтенсивного кровопостачання, яка 

лежить біля щитоподібного хряща. Саме тут міститься 

щитоподібдна залоза, яку легко побачити, повертаючи пінцетом 

трахею навколо її поздовжньої осі. 

Переходьте до розгляду органів, які лежать у грудній 

порожнині. Знайдіть жироподібну зобну залозу, що прилягає до 

серця. Зніміть навколосерцеву сумку і зобну залозу, після чого 

розгляньте добре помітні передсердя та шлуночок. Зверніть увагу 

на легеневу артерію, що відходить від правого шлуночка 

переднього боку серця. Позаду цієї артерії лежить дуга аорти. 

Видаліть серце, під яким розгляньте трахею, бронхи і легені 

блідо-рожевого кольору. Нижче легенів огляньте мускульну 

перегородку тіла – діафрагму, через яку на спинному боці 

проходить низхідна аорта і нижня порожниста вена.  

Огляньте травну систему пацюка.  
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Візьміть із порожнини тіла кишечник і розгляньте видільну 

та статеву системи. Починайте розгляд з нирки. Знайдіть над нею 

округле блідо-рожеве тіло – надниркову залозу та добре помітний 

сечопровід, що тягнеться до сечового міхура. Відшукайте 

сім’яники, що лежать у самців по боках від сечового міхура. 

Користуючись рисунком, розгляньте на препарованій 

тварині інші деталі будови статевої системи самців й самок. 

Більш детально будову серця та нирок розгляньте на 

їхньому розрізі. Знайдіть порожнину лівого та правого шлуночків 

серця. У нирці знайдіть коркову (темнішу) та мозкову речовину. 

Щоб розглянути головний мозок ссавців, необхідно 

розрізати черепну коробку. Для цього підрізають й знімають шкіру 

біля основи потилиці. Потім роблять поперечний надріз черепа в 

задній частині. Далі, вставляючи ножиці почергово у правий і лівий 

краї щілини, що утворилася, здійснюють поздовжні розрізи вперед. 

Черепна коробка має бути надрізана з усіх боків. Знімаючи верх 

черепної коробки, слід бути обережним, оскільки мозок пов’язаний 

з кістковим мозком. Іноді головний мозок може бути прикритий 

жировою тканиною, яку потрібно забрати. Щоб роздивитися мозок 

знизу, його слід перевернути. Необхідно підрізати головні нерви, 

особливо обережно перерізаючи великі зорові нерви. Потім слід 

перерізати спинний мозок і обережно припідняти й перекинути 

мозок уперед. Знизу мозку можна побачити хіазму зорових нервів. 

Від проміжного мозку відходить залоза внутрішньої секреції – 

гіпофіз, позаду якого лежить варолієвий міст, який з’єднує дві 

півкулі мозочка. 

 

Зарисуйте розташування внутрішніх органів пацюка, 

будову головного мозку. 

 

ЗАНЯТТЯ 14 

ВИЗНАЧЕННЯ ССАВЦІВ 

 

У світі налічують понад 5,5 тис. видів ссавців. 

 
Система ссавців 

Н.П. Наумова, Н.Н. Карташова (1979) 

Система ссавців  

І.Я. Павлінова (2003) 

Підклас І. Першозвірі Prototheria Підклас І. Першозвірі Prototheria 

Інфраклас Атерії Atheria 1. Ряд Качконоси Platypoda 

2. Ряд Єхидни Tachyglossa 1. Ряд Однопрохідні Monotremata  
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Продовження таблиці  
Підклас ІІ. Звірі Theria Підклас ІІ. Звірі Theria 

Інфраклас Нижчі звірі,  

або Сумчасті, Metatheria 

Інфраклас Нижчі звірі,  

або Сумчасті, Metatheria, seu Marsupiala 

2. Ряд Сумчасті Marsupialia Когорта Америдельфи Ameridelphia 

 3. Ряд Опосуми Didelphimorphia 

 4. Ряд Ценолести Paucituberculata 

 Когорта Австралодельфи 

Australidelphia 

 5. Ряд Мікробіотерії Microbiotheria 

 6. Ряд Сумчасті кроти Notoryctemorphia 

 7. Ряд Сумчасті хижі Dasyuromorphia 

 Надряд Синдактилі Syndactyli 

 8. Ряд Бандикути Peramelemorphia 

 9. Ряд Дворізцеві Diprotodontia 

Інфраклас Вищі звірі, або Плацентарні,  

Eutheria, seu Placentalia 

Інфраклас Вищі звірі, або Плацентарні,  

Eutheria, seu Placentalia 

3. Ряд Неповнозубі Edentata Легіон Неповнозубі Edentata 

4. Ряд Комахоїдні Insectivora 10. Ряд Броненосці Cingulata 

5. Ряд Тупаєподібні Scandentia 11. Ряд Неповнозубі Pilosa 

6. Ряд Шерстокрилоподібні Dermoptera Легіон Епітерія Epitheria 

7. Ряд Рукокрилі Chiroptera Когорта Комахоїдні Lipotyphla 

8. Ряд Примати Primates 12. Ряд Афросорициди Afrosoricida 

9. Ряд Хижі Carnivora 13. Ряд Комахоїдні Eulipotyphla 

10. Ряд Китоподібні Cetacea Когорта Архонти Archonta 

11. Ряд Сиреноподібні Sirenia 14. Ряд Тупаї Scandentia 

12. Ряд Хоботні Proboscidea  15. Ряд Примати Primates 

13. Ряд Непарнокопитні Perissodactyla 16. Ряд Шерстокрили Dermoptera 

14. Ряд Дамани Hyracoidea 17. Ряд Рукокрилі Chiroptera 

15. Ряд Трубкозубоподібні 

Tubulidentata  

Когорта Анагаліди Anagalida 

16. Ряд Парнокопитні Artiodactyla 18. Ряд Стрибунцеві Macroscelidea 

17. Ряд Ящуроподібні Pholidota Надряд Глірес Glires 

18. Ряд Гризуни Rodentia 19. Ряд Зайцеподібні Lagomorpha 

19. Ряд Зайцеподібні Lagomorpha 20. Ряд Гризуни Rodentia 

20. Ряд Стрибунцеві Macroscelidea Когорта Хижаки Ferae 

 21. Ряд Ящери Pholidota 

 22. Ряд Хижаки Carnivora 

 Когорта Унгуляти Ungulata 

 23. Ряд (†) Бібімалагасії Bibymalagasia 

 24. Ряд Трубкозуби Tubulidentata 

 Підкогорта Цетунгуляти Cetungulata 

 25. Ряд Непарнокопитні Perissodactyla 
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Закінчення таблиці  

 

Завдання 

Визначити, користуючись визначником, систематичне 

положення двох представників класу. Занотувати основні 

діагностичні ознаки, притаманні для виду. 

 Гіперряд Епарктоціони Eparctocyona  

(= Cetartiodactyla) 

 26. Ряд Китоподібні Cetacea 

 27. Ряд Парнокопитні Artiodactyla 

 Гіперряд Пенунгуляти Paenungulata 

 28. Ряд Дамани Hyracoidea 

 Надряд Тетитерія Tethytheria 

 29. Ряд Хоботні Proboscidea 

 30. Ряд Сирени Sirenia 
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