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До рептилій належать 

справжні наземні хребетні 

тварини, розвиток яких не 

залежить від водного 

середовища завдяки появі 

зародкових оболонок і, 

насамперед, амніону. 



 Рептилії – справжні наземні хребетні. 

 Сучасні плазуни являють собою розрізнені залишки 
багатого і різноманітного світу рептилій, які панували 
протягом всієї мезозойської ери. 

Шкіра (окрім водних м’якотілих черепах) вкрита 
роговими лусками або щитками. Шкірних залоз немає 
або їх дуже мало. 

 Скелет майже повністю кістковий. Череп сполучається 
з хребтом одним мищелком. Кінцівки п’ятипалого типу 
(у деяких груп спостерігається редукція пальців або 
кінцівок – змії). Ребра у більшості плазунів сполучені з 
грудною кісткою, утворюючи грудну клітку, яка 
забезпечує реберний тип дихання, який вперше в 
процесі еволюції з’являється саме у рептилій 



 Кровоносна система замкнена. Серце 

трикамерне (два передсердя, один шлуночок, 

розділений неповною перегородкою). Два кола 

кровообігу. У крокодилів серце 

чотирикамерне. 

 У складі дихальної системи легені комірчасті, 

є трахея та бронхи. 

 Нирки тазові, вивідні протоки нирок та гонад 

відкриваються у клоаку. Є сечовий міхур. 

 Плазуни – пойкілотермні тварини (температура 

тіла тварини залежить від температури 

навколишнього середовища). 

 



http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nl-L2fSzLWBlVM&tbnid=qqDIsa02-6k1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://offline.computerra.ru/2008/726/351999/&ei=QNnoUqqgJoXXswb3kIG4Cw&psig=AFQjCNFjW5SWikS0s_IsOro7s39FInUhBg&ust=1391077858810167


 Нервова система ускладнена порівняно з амфібіями ( зорові 
частки мозку та мозочок краще розвинені). Ускладнюється і 
будова органів чуттів. Кришталик в очах може не лише 
переміщуватись відносно сітківки, а й змінювати свою 
кривизну. У ящірок повіки на очах рухливі, у змій прозорі 
повіки зростаються. 

 Плазуни – роздільностатеві тварини. Запліднення внутрішнє, 
деяким ящіркам і зміям властивий партеногенез (розвиток з 
яйцеклітин без запліднення). Більшість розмножується, 
відкладаючи яйця, деякі – яйцеживородні або живородні. 
Яйця рептилій багаті на жовток, одягнені твердою 
вапняковою (у черепах та крокодилів) або 
пергаментоподібною (у ящірок та змій) оболонкою, яка 
захищає їх від висушування. Інкубаційний період від 1-2 міс. 
До року і більше (у гатерій). 

 

 



Сучасна фауна нараховує 

близько 8000 видів рептилій. 

Клас Рептилії об’єднує 4 ряди: 

Дзьобоголові, Лускаті, 

Крокодили, Черепахи. 

Представники: ящірки (прудка, 

веретільниця, живородна), змії, 

хамелеони, крокодили, 

черепахи, гатерія. 





Тіло довжиною 15-20 см, зовні вкрите сухою 

шкірою з роговими лусочками, які утворюють на 

черевній поверхні чотирикутні щитки. Твердий 

покрив заважає рівномірному росту тварини. 

Тому ящірка линяє 4-5 разів за літо. При цьому 

вона скидає верхній роговий шар лусок. На 

кінцях пальців роговий покрив утворює кігті. 

 Скелет складається з хребта, черепа та скелета 

кінцівок. Хребет розділений на 5 відділів: 

шийний, грудний, поперековий, крижовий та 

хвостовий. Грудна кістка разом з ребрами 

входить до складу грудної клітки. Череп 

кістковий. 

 





1– епідерміс, 2 – власне шкіра, 3 – роговий 
шар, 4 – пігментні клітини, 5 – шкірні 
ороговіння 



1 – ключиця, 2 – лопатка, 3 – плечова кістка, 4 – променева кістка, 5 – 

ліктьова кістка, 6 – зап’ясток, 7 – п’ясток, 8 – фаланги пальців, 9 – 

ребра, 10 – таз, 11 – стегно, 12 – велика гомілкова кістка, 13 – мала 

гомілкова кістка, 14 – передплесно, 15 – плесно, 16 – хвостові хребці  



1 - серце;  

2 - легеня;  

3 - печінка;  

4 - шлунок;  

5 - товста кишка;  

6 - сім'яник;  

7 - пряма кишка;  

8 - сечовий міхур  



 Мускулатура у плазунів краще розвинена (порііняно з 
земноводними).  

з’являються дихальні міжреберні м’язи. 

 Травна система складається з травного каналу, який 
починається ротовою порожниною ( в ній є язик та 
однотипові зуби), продовжується стравоходом, 
шлунком та кишечником, закінчується клоакою. 
Розвинені травні залози: печінка та підшлункова 
залоза.  

 Органи дихання досконаліші порівняно з амфібіями. 
Це стосується як будови дихальних шляхів, так і 
будови легень. Дихальні шляхи представлені 
трахеєю та бронхами. Легені мають вигляд 
комірчастих мішків з великою кількістю перетинок, 
що суттєво збільшує дихальну поверхню. 





 Видільна система характерна досконалішими 
тазовими нирками та сечоводами, які 
відкриваються в клоаку. Є сечовий міхур, також 
пов’язаний з клоакою. 

Кровоносна система ящірки характеризується 
наявністю двох кіл кровообігу, які відокремлені 
один від одного не повністю. Серце трикамерне, 
шлуночок розділений на праву та ліву половини 
неповною перегородкою. Права дуга аорти 
виносить від серця артеріальну кров, ліва – 
венозну. Поєднуються дві судини, утворюючи 
спинну аорту, в якій артеріальна та венозна кров 
змішуються. 



 Нервова система характеризується суттєвим 

ускладненням порівняно з амфібіями. Це стосується 

передусім головного мозку. Краще розвинений передній 

мозок, на поверхні півкуль з’являється сіра речовина – 

кора головного мозку. Від головного мозку відходить 12 

пар черепно-мозкових нервів. Краще розвинений 

мозочок. У плазунів краще розвинений нюх. Внутрішні 

ніздрі відкриваються ближче до глотки, тому плазуни 

можуть вільно дихати, коли в ротовій порожнині 

міститься їжа. Очі мають верхню та нижню повіки, існує 

і третя повіка – миготлива перетинка. Акомодація зору 

досконаліша ніж в амфібій. Орган слуху має ті ж самі 

відділи, що й у безхвостих амфібій. Орган дотику ящірки 

– кінчик роздвоєного язика. 





  Ящірка прудка живе переважно на сухих 
сонячних місцях у степах, негустих лісах, 
чагарниках, садах, на схилах горбів. Тварини 
живуть парами у нірках, там вони і зимують. У 
травні – червні самка відкладає 6-16 яєць у 
неглибоку ямку або нірку. Запліднення внутрішнє. 
Яйця багаті на жовток, укриті м’якою 
волокнистою, шкірястою оболонкою, яка затримує 
висихання. Весь розвиток відбувається в яйці: 
через 50-60 днів вилуплюється молода ящірка. 

 Крім ящірки прудкої, у нас часто трапляється 
ящірка живородна, в пустелях і напівпустелях – 
круглоголовки й агами, в Індії, Африці та країнах 
Середземномор’я – звичайні хамелеони. 



Представлені одним видом – гатерія, яка 

живе на островах Нової Зеландії. За 

зовнішніми ознаками нагадує ящірку. Тіло 

масивне, оливково-зелене, голова велика, 

кінцівки п’ятипалі. Вздовж спини та хвоста 

впадає в око невисокий гребінь з 

трикутних лусок. Живе в норах. Живиться 

комахами.  

На відміну від інших плазунів вона досить 

активна при низьких температурах (6-18 С). 



 















 





 Відрізняються від інших рептилій тим, що їхній 

скелет складається з багатьох хребців (250-450) і не 

розчленований на відділи, майже кожний хребець 

несе пару ребер. Пояси кінцівок відсутні ( у деяких 

зберігаються рудименти таза та кігтеподібні залишки 

задніх ніг). Грудної клітки немає. Очі вкриті 

прозорими зрослими повіками. Кістки вісцеральної 

частини черепа з’єднані рухомо, права і ліва частини 

нижньої щелепи з’єднані дуже розтяжними 

еластичними зв’язками, так само як і нижня щелепа 

з черепом. Тому змія може проковтнути велику 

здобич, навіть товщу за власну голову. Зубі тонкі, 

гострі й загнуті назад, вони служать для укусу, 

захоплення здобичі й проштовхування її в стравохід.  



 Внутрішні органи асиметричні. Легеня одна, сечового 
міхура немає. В отруйних змій є трубчасті або 
борозенчасті зуби, по яких у тіло жертви стікає 
отрута, яку виробляють змінені слинні залози. Відомо 
близько 450 видів отруйних для людини змій. Укус її 
іноді буває смертельним для людини. Отруту змій 
(кобри, гюрзи, гадюки) використовують для 
виготовлення  сироваток проти отрут змій та 
препаратів для лікування радикуліту, ревматизму, 
гемофілії, епілепсії. Лікарські препарати з основою 
компонентів отрути деяких змій (гримуча змія, кобра) 
мають протипухлинну дію. 

 Понад 2 тис. видів змій неотруйні. Багато з них 
живляться гризунами, чим приносять велику користь 
господарству людини. З неотруйних змій у нас 
трапляються вужі, мідянки, полози, степовий удав. 















 Сучасні крокодили – це залишки великої давньої групи плазунів. 
Тіло ящеркоподібне, завдовжки 2-7 м. Голова сплощена, 
звичайно з довгою мордою. Очі і ніздрі сильно виступають над 
поверхнею голови. Ніздрі та вушні отвори замикаються 
клапанами. В ротовій порожнині добре розвинене вторинне 
піднебіння. Хвіст довгий і високий. Між пальцями  задніх 
кінцівок є плавальні перетинки. Шкіра вкрита великими 
роговими щитками з розташованими під ними кістковими 
пластинками. На відміну від інших рептилій крокодили мають 
чотирикамерне серце. Легені великі, мають складну будову. 
Сечового міхура немає. 

 Ряд крокодили об’єднує 3 родини: алігаторові, гавіалові та 
справжні крокодили. Поширені переважно у прісних водоймах 
тропіків та субтропіків. Живляться крокодили передусім рибами 
та водними безхребетними, а також птахами та ссавцями. Самки 
крокодилів відкладають 20-100 яєць (звичайно у пісок). У 
багатьох видів спостерігається турбота про потомство. 







Характерна риса будови черепах наявність 
кістково-рогового або кістково-шкірястого 
панцера, який складається зі спинного 
(карапакс) та черевного (пластрон) щитів. У 
багатьох черепах під панцер можуть 
втягуватись голова, кінцівки, хвіст. Добре 
розвинений зір та нюх, гірше – слух. Щелепи 
буз зубів, вкриті роговими пластинками у формі 
дзьоба. Шийний та хвостовий відділи хребта 
рухомі, інші зростаються з карапаксом. Грудна 
клітка у них нерухома, тому в акті дихання 
беруть участь кінцівки – при втягуванні їх 
повітря виходить з легень, при витягуванні – 
надходить до них. Легені у черепах мають 
губчасту структуру. У черепах є зачатки 
діафрагми. 







 Гекон кримський. 

Жовтопузик безногий. 

Полоз леопардовий. 

Полоз лісовий. 

 Гадюка степова. 

Мідянка. 
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До класу птахів належать 

хребетні гомойотермні 

тварини, тіло яких вкрите 

пір’ям, передні кінцівки 

перетворились на крила 



 Птахи за деякими морфологічними ознаками (рогові луски на 
задніх кінцівках, роговий покрив дзьоба та ін.), а також 
особливостям фізіології (яйцеживонародження) подібні до 
плазунів; але на відміну від них тіло птахів вкрите пір’ям, яке 
забезпечує теплоізоляцію, його обтічність та утворюють літаючі 
поверхні крил та хвоста. 

 З появою крил у птахів перебудувались скелет та м’язи передніх 
кінцівок та плечового пояса (розвинувся кіль на грудній кістці, 
літальні м’язи складають до 25% маси тіла); збереження 
рівноваги під час пересування по землі забезпечується складним 
крижем та добре розвиненими м’язами задніх кінцівок. 

 Ребра складаються з двох частин, напіврухомо сполучених між 
собою, що дозволяє змінювати об’єм грудної клітки, тим самим 
забезпечуючи проходження повітря до малоеластичних легень, 
коли птах пересувається по землі. Під час польоту 
спостерігається подвійне дихання. 







Пристосованість птахів до живлення 
різноманітною їжею сприяла перебудові 
стравоходу ( у деяких птахів утворилось  
воло), відокремленню мускульного шлунка, 
подовженню кишечника. 

 Всі особливості будови серцево-судинної 
системи (відносно великі розміри і висока 
інтенсивність роботи чотирикамерного серця, 
високий тиск крові та повне розділення серця 
на праву венозну та ліву артеріальну 
половини) відповідає інтенсивному обміну 
речовин. 
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 Органи дихання починаються ніздрями. З рота 

гортанна щілина веде до гортані, а з неї повітря 

потрапляє до трахеї. В нижній частині трахеї, в місці 

її поділу на два бронхи, знаходиться голосовий 

апарат (так звана нижня гортань). Бронхи 

розгалужуються, утворюючи сітку тоненьких 

бронхіол, з якою переплітаються кровоносні капіляри, 

саме тут відбувається газообмін. Частина 

бронхіальних відгалужень не ділиться на бронхіоли, 

виходить за межі легень, утворює повітряні мішки, 

розміщені між внутрішніми органами, м’язами і навіть 

усередині порожнистих кісток. Легені невеликі, мало 

еластичні, приростають до ребер. У спокійному стані 

та під час руху по землі дихання здійснюється за 

рахунок грудної клітки. 
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При польоті грудина нерухома. При 

підніманні крил відбувається вдих за 

рахунок того, що повітряні мішки 

розтягуються, їхній об’єм збільшується, а 

тиск у них зменшується. При опусканні 

крил відбувається видих, багате на кисень 

повітря потрапляє з повітряних мішків до 

легень, де знову здійснюється газообмін. 

Таким чином, газообмін здійснюється як 

під час вдиху, так і під час видоху. У птахів 

під час польоту відбувається подвійне 

дихання. 





Птахи – гомойотермні тварини (температура 

їхнього тіла не залежить від температури 

навколишнього середовища). 

Органи виділення – великі тазові нирки ( до 1-2% 

маси тіла), сечового міхура немає. 

Травний тракт, сечоводи та вивідні протоки 

статевої системи відкриваються в клоаку. 

 Відкладання великих яєць, вкритих вапняковою 

шкаралупою зумовило збільшення тазового 

поясу. З двох яйцеводів та яєчників зберігаються 

тільки ліві. 



 Головний мозок птахів має добре розвинені півкулі з добре 
розвиненими зоровими частками і мозочком. Краще 
розвинений ніж у плазунів головний мозок птахів 
забезпечує вищий рівень нервової діяльності та складнішу 
поведінку. У птахів спостерігаються елементи активного 
пристосування середовища до своїх потреб – будова гнізд, 
запасання їжі. 

 З органів чуття найкраще розвинений зір. Очні яблука 
великі, на очах є три повіки – верхня, нижня та прозора 
внутрішня, чи мигальна перетинка. Акомодація зору 
здійснюється зміною форми кришталика та зміною відстані 
між кришталиком і сітківкою. Орган слуху складається з 
внутрішнього та середнього вуха, з однією слуховою 
кісточкою стремінцем всередині. Нюх слабо розвинений. 
Орган смаку представлений смаковими бруньками в ротовій 
порожнині. 





Сучасна фауна нараховує близько 

9000 видів птахів. 

Виділяють декілька великих 

екологічних груп птахів: птахи 

лісу, 

 птахи боліт та берегів водойм, 

 птахи пустель,  

птахи степів тощо. 



  Птахи - роздільностатеві тварини. 

Запліднення внутрішнє. Розмножуються, 

відкладаючи яйця, багаті на жовток, 

одягнені двошаровою шкірястою 

підшкаралуповою оболонкою, твердою 

пористою вапняковою оболонкою і 

тоненькою надшкаралуповою оболонкою. 

 





Кількість яєць, що відкладають різні види птахів, 

коливається від 1 до 20-25. Інкубаційний період від 

12-14 днів ( у дрібних горобиних) до 44-45 в орла-

беркута. Деякі птахи не насиджують яєць: кулик-

бігунок зариває яйця в гарячий пісок, смітні кури 

відкладають їх у купу піску чи гниючих рослин. 

Пташенята у нагніздних птахів (горобині, воронові, 

голуби, дятли та багато інших) спочатку глухі, глухі, 

голі чи з окремими пучками пуху, не можуть 

рухатись. Пташенята у виводкових птахів одразу 

після вилуплення можуть рухатись і самостійно 

знаходити корм. Такі пташенята у куреподібних і 

гусеподібних птахів: тетеруків, рябчиків, фазанів, 

качок, гусей, лебедів, курей. 





 Гніздування, кочування та перельоти. 

 Горобці, синиці, сороки, сойки, ворони живуть на певних 
територіях протягом цілого року; це осілі птахи. 

 У деяких птахів (шпаки, граки) спостерігаються відносно 
недалекі короткочасні зміни місць проживання в межах 
однієї природної зони (кочування). Як правило птахи 
кочують з місць розмноження в місця зимівлі. 

 Багато видів птахів (лелеки, чаплі, жайворонки, дрозди, 
стрижі, качки, лебеді тощо) навесні та влітку будують 
гнізда та виводять пташенят у місцевостях з помірним та 
холодним кліматом, а восени відлітають на зимівлю в 
райони з більш м’якими кліматичними умовами в Африку, 
Південно-Східну Азію, Південну та Західну Європу. 
Перелітні птахи здійснюють регулярні перельоти за чітко 
визначеними пролітними шляхами. 
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1. Журавель сірий 

2. Журавель степовий 

3. Пелікан рожевий 

4. Пелікан кучерявий 

5. Лелека чорний 

6. Дрохва, 

7. Змієїд 

8. Орлан-білохвост 

9. Сип білоголовий 

10. Гриф чорний 

11. Беркут 

12. Орел-могильник 

13. Орел степовий 

14. Сапсан тощо. 
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