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ØÀÍÎÂÍІ ÎÄÈÍÀÄÖßÒÈÊËÀÑÍÈÖІ 
ÒÀ ÎÄÈÍÀÄÖßÒÈÊËÀÑÍÈÊÈ!

Ìèíóëîãî ðîêó âè îçíàéîìèëèñÿ ç áіîðіçíîìàíіòòÿì íàøîї ïëàíåòè, 
ïðèíöèïàìè ìåòàáîëіçìó ðіçíèõ îðãàíіçìіâ; çðîçóìіëè, ÿê âàæëèâî îáåðі-
ãàòè ñïàäêîâèé ìàòåðіàë âіä ìóòàãåííèõ ôàêòîðіâ, äіçíàëèñÿ ïðî çàâäàííÿ 
ìåäè÷íîї ãåíåòèêè ùîäî äіàãíîñòèêè, ïðîôіëàêòèêè òà ëіêóâàííÿ ñïàäêî-
âèõ çàõâîðþâàíü é óðîäæåíèõ âàä, ïðî ñó÷àñíі äîñÿãíåííÿ áіîëîãії òà 
ìåäèöèíè â ãàëóçі òðàíñïëàíòîëîãії òêàíèí òà îðãàíіâ, ïåðñïåêòèâè ðåïðî-
äóêöіéíîї ìåäèöèíè. 

Öüîãî ðîêó âè äåòàëüíіøå îïàíóєòå âàæëèâó âëàñòèâіñòü æèâîї ìàòå-
ðії   – çäàòíіñòü àäàïòóâàòèñü, òîáòî ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ðіçíîìàíіòíèõ 
óìîâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ; ðîçøèðèòå ñâîї çíàííÿ ïðî іìóííó ñèñòåìó, 
ïðîôіëàêòèêó íåіíôåêöіéíèõ, іíôåêöіéíèõ, іíâàçіéíèõ çàõâîðþâàíü; 
äіçíàєòåñÿ ïðî ñó÷àñíі åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè ó ñâіòі òà â Óêðàїíі, øëÿõè 
ïîäîëàííÿ їõ, à òàêîæ îñíîâíі íàïðÿìè ðåàëіçàöії áіîëîãі÷íîї áåçïåêè. Âè 
ïåðåêîíàєòåñÿ, ùî çà äîïîìîãîþ äîñëіäæåíü ó ãàëóçі ñåëåêöії òà áіîòåõíî-
ëîãії ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ïëàíåòè, ùî áåç-
óïèííî çðîñòàє, õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè òà åôåêòèâíèìè ëіêàìè, óñâіäîìè-
òå çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîãðåñó ñóñïіëüñòâà ñó÷àñíèõ äîñÿãíåíü ïåð-
ñïåêòèâíèõ ãàëóçåé áіîëîãії – áіîòåõíîëîãії, ãåííîї òà êëіòèííîї іíæåíåðії.

Òåêñò ïіäðó÷íèêà ïîäіëåíî íà òåìè òà ïàðàãðàôè, ÿêі âè ìîæåòå çíàé-
òè, ñêîðèñòàâøèñü «Çìіñòîì». Îñíîâíі ïîëîæåííÿ, òåðìіíè і ïîíÿòòÿ, íà 
ÿêі ïîòðіáíî çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó, âèäіëåíî âіäïîâіäíèì øðèôòîì.
Іíôîðìàöіþ, ÿêó ïîòðіáíî ïðèãàäàòè, ùîá êðàùå çàñâîїòè íîâèé ìàòåðі-

àë, ïîçíà÷åíî .
Ãîëîâíі òåçè, ÿêі âàæëèâî çàñâîїòè íà êîæíîìó óðîöі, âèäіëåíî â ðóáðè-

êó Çàïàì’ÿòàºìîÇàïàì’ÿòàºìî.
Êðіì îñíîâíîãî ìàòåðіàëó, ïіäðó÷íèê ìіñòèòü і äîäàòêîâèé (öіêàâі òà 

êîðèñíі âіäîìîñòі ç ðіçíèõ ãàëóçåé áіîëîãії, åêîëîãії òà ìåäèöèíè), óìіùå-
íèé ó ðóáðèêó Ö³êàâî çíàòè.

Ïіäðó÷íèê ìіñòèòü áàãàòî іëþñòðàòèâíîãî  ìàòåðіàëó: ôîòî, ìàëþíêè, 
ñõåìè, ãðàôіêè. Çâåðòàéòå óâàãó íà ïіäïèñè äî íèõ. ×àñòî âîíè ìіñòÿòü 
âàæëèâó äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ, à òàêîæ çàâäàííÿ, âèêîíàòè ÿêі âàì äîïî-
ìîæå â÷èòåëüêà àáî â÷èòåëü. Ó òåêñòі ïàðàãðàôіâ âàì òðàïëÿòèìóòüñÿ 
ïðàêòè÷íî îðієíòîâàíі Завдання, âèêîíàííÿ ÿêèõ ïіäâèùèòü âàøó ïðåä-
ìåòíó êîìïåòåíòíіñòü, äîïîìîæå ðîçâèíóòè íàâè÷êè ïîøóêîâîї äіÿëüíîñ-
òі.

Ïіñëÿ êîæíîãî ïàðàãðàôà íàâåäåíî:
Ключові терміни та поняття, ÿêі âàì ïîòðіáíî çàïàì’ÿòàòè, à òàêîæ 

çàâäàííÿ ðіçíîãî ðіâíÿ:

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ

Ïîìіðêóéòå

Òâîð÷å çàâäàííÿ

ÿêі äîçâîëÿòü ïåðåâіðèòè, ÿê äîáðå âè çàñâîїëè ìàòåðіàë. 
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Ïіñëÿ êîæíîї òåìè íàâåäåíî Òåñòîâ³ çàâäàííÿ íà çàêð³ïëåííÿ çíàíü, ÿêі
äîïîìîæóòü çäіéñíèòè ñàìîêîíòðîëü, ÿêíàéêðàùå ïіäãîòóâàòèñü äî ñêëà-
äàííÿ çîâíіøíüîãî íåçàëåæíîãî îöіíþâàííÿ çíàíü ç áіîëîãії. 

Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ óñïіøíîãî çàñâîєííÿ êóðñó áіîëîãії òà åêîëîãії є 
ëàáîðàòîðí³ òà ïðàêòè÷í³ ðîáîòè. Âîíè äîïîìîæóòü âàì ñàìîñòіéíî ñôîð-
ìóâàòè ñïåöіàëüíі òà ïðàêòè÷íі âìіííÿ. 

Ôîðìóâàííþ íàâè÷îê ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, óìіíü ïîøóêó ïîòðіáíîї
іíôîðìàöії â äîäàòêîâèõ ëіòåðàòóðíèõ äæåðåëàõ ñëóãóâàòèìóòü íàâ÷àëüí³ 
ïðîåêòè.

Âèðîáëåííÿ íàâè÷îê ñïðèéìàòè íàóêîâó іíôîðìàöіþ, àíàëіçóâàòè її íà 
ëîãі÷íіé îñíîâі, âèîêðåìëþâàòè ãîëîâíå, çàñòîñîâóâàòè ñâîї çíàííÿ ó ïðàê-
òè÷íіé äіÿëüíîñòі ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé. Їõ âè 
ôîðìóâàëè ïðîòÿãîì ïîïåðåäíіõ ðîêіâ íàâ÷àííÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ðіçíèõ 
äèñöèïëіí. Ãîëîâíі ñåðåä íèõ: 

óìіííÿ â÷èòèñÿ òà îïåðóâàòè çíàííÿìè;
ñïіâðîáіòíèöòâî, óìіííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíäі; 
âèðîáëåííÿ îñîáèñòіñíèõ і ëіäåðñüêèõ ÿêîñòåé;
ïðàãíåííÿ äî ñàìîîñâіòè, âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé; 
âіäïîâіäàëüíå ñòàâëåííÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ; 
ãðîìàäÿíñüêà âіäïîâіäàëüíіñòü.
Íàáóâøè їõ, âè çìîæåòå ëåãøå ðîçâ’ÿçàòè ïèòàííÿ ìàéáóòíüîãî ïðîôå-

ñіéíîãî âèáîðó, ñòàíåòå óñïіøíèìè â áóäü-ÿêіé ñôåðі ñâîєї äіÿëüíîñòі. 
Ìîæëèâî, âèâ÷åííÿ áіîëîãії òà åêîëîãії âïëèíå íà ïîäàëüøèé âèáіð âàøîãî 
æèòòєâîãî øëÿõó, і âè ïðîäîâæèòå îïàíîâóâàòè áіîëîãіþ, åêîëîãіþ òà 
ìåäèöèíó âæå ó ñòіíàõ âіäïîâіäíèõ âèùèõ çàêëàäіâ îñâіòè. 

Îòæå, àâòîðñüêèé êîëåêòèâ áàæàє âàì óñïіõіâ ó ïіçíàííі ñêëàäíîãî òà 
öіêàâîãî ñâіòó æèâîї ïðèðîäè!

§ 1. ÀÄÀÏÒÀÖІЇ ßÊ ÓÍІÂÅÐÑÀËÜÍÀ ÂËÀÑÒÈÂІÑÒÜ ÁІÎËÎÃІ×ÍÈÕ
ÑÈÑÒÅÌ

Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå áіîëîãі÷íà ñèñòåìà. Ùî òàêå åâîëþöіÿ, àðîìîðôîç, іäіî-
àäàïòàöіÿ, çàãàëüíà äåãåíåðàöіÿ, ãåíîì, ãîìåîñòàç? Ùî òàêå ôіçіîëîãі÷íі ñèñòåìè 
îðãàíіâ і ôóíêöіîíàëüíі ñèñòåìè îðãàíіâ?  

Çà áóäü-ÿêèõ çìіí óìîâ іñíóâàííÿ âèæèòè òà çàëèøèòè ïëîäþ÷èõ 
íàùàäêіâ ìîæóòü ëèøå òі îðãàíіçìè, ÿêі äî öèõ çìіí àäàïòóâàëèñÿ.  

Àäàïòàöіÿ – öå ïðîöåñ ïðèñòîñóâàííÿ áóäîâè, õіìі÷íîãî ñêëàäó òà
ôóíêöіé, ïîâåäіíêè îðãàíіçìіâ, à òàêîæ ïðèñòîñóâàííÿ ïîïóëÿöіé, 

óãðóïîâàíü âèäіâ äî óìîâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ.
Çäàòíіñòü àäàïòóâàòèñü – óíіâåðñàëüíà âëàñòèâіñòü áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì 

ðіçíîãî ðіâíÿ îðãàíіçàöії: âіä íàéíèæ÷îãî ìîëåêóëÿðíîãî äî íàéâèùîãî – 
áіîñôåðíîãî. Íà êëіòèííîìó, òêàíèííîìó àáî îðãàííîìó ðіâíі àäàïòàöії 
ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñü ó âèãëÿäі їõíіõ ôóíêöіîíàëüíèõ àáî ìîðôîëîãі÷íèõ 
çìіí. Íà ðіâíі îðãàíіçìó âîíè ïðîÿâëÿþòüñÿ ÿê çìіíàìè ó áóäîâі òà ôóíê-
öіÿõ îêðåìèõ îðãàíіâ àáî ñèñòåì îðãàíіâ, òàê і öіëіñíîãî îðãàíіçìó ÿê 
іíòåãðîâàíîї áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè. Ïðèêëàäàìè òàêèõ àäàïòàöіé ìîæå áóòè 
ôîðìóâàííÿ ôóíêöіîíàëüíèõ ñèñòåì îðãàíіçìó (ìàë. 1.1). 

 Ó ö³é òåì³ âè ä³çíàºòåñü ïðî:

 çäàòíіñòü ôîðìóâàòè àäàïòàöії ÿê çàãàëüíó âëàñòèâіñòü áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì;

 ïðèíöèï єäíîñòі îðãàíіçìіâ і ñåðåäîâèùà їõíüîãî ìåøêàííÿ; 

 çàãàëüíі çàêîíîìіðíîñòі ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé íà ðіçíèõ ðіâíÿõ îðãàíіçà-
öії æèâîї ìàòåðії òà їõíі âëàñòèâîñòі;

 æèòòєâі ôîðìè òâàðèí і ðîñëèí ÿê íàñëіäîê àäàïòàöіé äî ñåðåäîâèùà 
ìåøêàííÿ;

 ñïðÿæåíó åâîëþöіþ (êîåâîëþöіþ) òà êîàäàïòàöіþ îðãàíіçìіâ;

 îñíîâíі ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ òà àäàïòàöії äî íèõ îðãàíіçìіâ;

 àäàïòèâíі áіîëîãі÷íі ðèòìè òà їõíє çíà÷åííÿ.

ÒÅÌÀ 5.
ÀÄÀÏÒÀÖІЇ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ – тимчасове об’єднання органів різних фізіо-
логічних систем для забезпечення певної життєвої функції

 Першого типу: зміни молекулярного складу, біохімічних процесів у внутріш-
ньому середовищі організму тощо

 Другого типу: зміни особливостей будови організмів, їхнього забарвлення, 
поведінки тощо

Ìàë. 1.1. Òèïè ôóíêöіîíàëüíèõ ñèñòåì, ùî çàáåçïå÷óþòü àäàïòàöії áіîëîãі÷íèõ 
ñèñòåì
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Îòæå, ñàìå çàâäÿêè àäàïòàöії îðãàíіçìіâ äî íàéðіçíîìàíіòíіøèõ óìîâ 
іñíóâàííÿ âèíèêëî âðàæàþ÷å áіîðіçíîìàíіòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі. 

Àìåðèêàíñüêèé ïàëåîíòîëîã Äæîðäæ Ãåéëîðä Ñіìïñîí (1902–1984) ðîç-
ðîáèâ êîíöåïöіþ àäàïòèâíîї çîíè. Öå êîìïëåêñ óìîâ íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà, äå âіäáóâàєòüñÿ åâîëþöіÿ ïåâíîãî òàêñîíà, і ÿêèé âèçíà÷àє 
íàïðÿì éîão åâîëþöії. Îïàíóâàííÿ íîâîї àäàïòèâíîї çîíè çóìîâëþє íîâèé 
ïðîöåñ àäàïòèâíîї ðàäіàöії. Ðîçøèðåííÿ àäàïòèâíîї çîíè ïîâ’ÿçàíå ç ïіä-
âèùåííÿì ðіâíÿ îðãàíіçàöії – ïåâíèìè àðîìîðôîçàìè. І, íàâïàêè, ñïåöіà-
ëіçàöіÿ âèäіâ – ïðèñòîñóâàííÿ äî êîíêðåòíèõ óìîâ іñíóâàííÿ – ñóïðî-
âîäæóєòüñÿ çâóæåííÿì àäàïòèâíîї çîíè. Çîêðåìà, öå ìîæå âіäáóâàòèñü 
óíàñëіäîê êîíêóðåíöії ç іíøèìè âèäàìè. Çíèçèòè ãîñòðîòó êîíêóðåíöії 
ìîæå îïàíóâàííÿ íîâîї àäàïòèâíîї çîíè.

Çíà÷åííÿ àäàïòàöіé ó æèòòі îðãàíіçìіâ. Óñі æèâі іñòîòè ìàþòü ïîñòіé-
íî ïðèñòîñîâóâàòèñü ÿê äî äії êîæíîãî îêðåìîãî åêîëîãі÷íîãî ôàêòîðó, òàê 
і äî âñüîãî їõíüîãî êîìïëåêñó, ðåãóëþþ÷è ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі âіäïî-
âіäíî äî çìіí öèõ ÷èííèêіâ (ìàë. 1.5). 

Ïðàâèëî âçàєìîäії åêîëîãі÷íèõ ôàêòîðіâ ñòâåðäæóє: ìåæі òîëåðàíòíîñ-
òі (âèòðèâàëîñòі) ùîäî äії áóäü-ÿêîãî åêîëîãі÷íîãî ôàêòîðó ìîæóòü çìіíþ-
âàòèñÿ çàëåæíî âіä òîãî, ç ÿêîþ іíòåíñèâíіñòþ і â ÿêîìó ïîєäíàííі äіþòü 
іíøі ôàêòîðè. Ñïðàâåäëèâіñòü öієї åêîëîãі÷íîї çàêîíîìіðíîñòі âè íåîäíîðà-

Ìàë. 1.3. Ïðèêëàä àäàïòèâíîї ðàäі-
àöії: çìіíè ôîðìè äçüîáà â ãàëàïà-
ãîñüêèõ â’þðêіâ óíàñëіäîê àäàï-
òàöіé äî ñïîæèâàííÿ ðіçíîї їæі
(çàâ  äàííÿ: ç äîïîìîãîþ â÷èòåëüêè
àáî â÷èòåëÿ ïðîàíàëіçóéòå, ÿê
êîæíà ôîðìà äçüîáà öèõ ïòàõіâ
àäàïòîâàíà äî çäîáóâàííÿ ïåâíîãî

âèäó їæі)

Ìàë. 1.4. Ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ: 1 – ïðåäñòàâíèê ðàêîïîäіáíèõ ðîäó Äåíäðîãàñ-
òåð, ùî ïàðàçèòóє â ïîðîæíèíі òіëà ìîðñüêèõ çіðîê; 2 – ÷îòèðèêàìåðíå ñåðöå (à) 

òà äâà êîëà êðîâîîáіãó (á) ññàâöіâ; 3 – ïîâіòðÿíі ìіøêè ïòàõіâ

ЗНАЧЕННЯ АДАПТАЦІЙ

Допомагають переживати значні зміни в навколишньому середовищі

Допомагають перебудовувати фізіологічні функції, поведінку відповідно до змін у
навколишньому середовищі

Забезпечують підтримання гомеостазу біологічних систем за змін умов зовніш-
нього та внутрішнього середовища

Ìàë. 1.5. Çíà÷åííÿ àäàïòàöіé äëÿ íîðìàëüíîãî іñíóâàííÿ òà ôóíêöіîíóâàííÿ
áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì

Ìàë. 1.2 Ïðèêëàäè àäàïòàöіé íà ïîïóëÿ-
öіéíî-âèäîâîìó ðіâíі îðãàíіçàöії æèâîї ìà-
òåðії: 1 – îñіííіé ëèñòîïàä; 2 – ìіãðàöії 

ïåðåëіòíèõ ïòàõіâ

Íà ïîïóëÿöіéíî-âèäîâîìó ðіâíі 
àäàïòàöії íàñàìïåðåä ñïðÿìîâàíі íà 
çáåðåæåííÿ òà çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі 
îñîáèí ïåâíîãî âèäó, ïåðåæèâàííÿ 
íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ і çàñåëåííÿ íîâèõ 
òåðèòîðіé (ìàë. 1.2). Íà åêîñèñòåìíîìó 
(áіîãåîöåíîòè÷íîìó) ðіâíі àäàïòàöії
çàáåçïå÷óþòü çáåðåæåííÿ âèäîâîãî ðіç-
íîìàíіòòÿ åêîñèñòåì, їõíüîї öіëіñíîñòі,
ñòіéêîñòі òà çäàòíîñòі äî ñàìîðåãóëÿöії.

Çàïàì’ÿòàºìî
Хоч би на якому рівні організації живої

матерії формувалися адаптації, вони насам-
перед спрямовані на підтримання гомеос-
тазу біологічної системи: динамічної сталості
її складу та властивостей.

Åâîëþöіÿ ÿê ïðîöåñ ïîñòіéíîãî ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé áіîëîãі÷íèõ 
ñèñòåì. Ïðîöåñ åâîëþöії ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ðîçâèòîê áіîëîãі÷íèõ ñèñ-
òåì ó áіê êðàùîї àäàïòîâàíîñòі çà äîïîìîãîþ âèíèêíåííÿ àðîìîðôîçіâ, 
іäіîàäàïòàöії і íàâіòü çàãàëüíîї äåãåíåðàöії. 

Àðîìîðôîçè, ïîâ’ÿçàíі ç ïіäâèùåííÿì ðіâíÿ îðãàíіçàöії, çàáåçïå÷óâà-
ëè àäàïòàöії äî íîâèõ ñåðåäîâèù ìåøêàííÿ. Іäіîàäàïòàöії ñóïðîâî-ї

äæóâàëèñü àäàïòàöіÿìè äî êîíêðåòíèõ óìîâ îïàíîâàíîãî ðàíіøå ñåðåäî-
âèùà і áåç çìіí ðіâíÿ îðãàíіçàöії. Âè âæå çíàєòå, ùî çà äîïîìîãîþ іäіî-
àäàïòàöіé âіäáóâàєòüñÿ àäàïòèâíà
ðàäіàöіÿ – ïðèñòîñóâàííÿ ñïîðіäíåíèõ
îðãàíіçìіâ äî ðіçíèõ óìîâ іñíóâàííÿ
(ìàë. 1.3). Âîíà áàçóєòüñÿ íà ïðîöåñàõ 
äèâåðãåíöії – ðîçõîäæåííÿ ñòàíіâ ïåâ-ї
íèõ îçíàê ó íàùàäêіâ ñïіëüíîãî ïðåä-
êà.

Çàãàëüíà äåãåíåðàöіÿ ïîâ’ÿçàíà çі
ñïðîùåííÿì îðãàíіçàöії âíàñëіäîê ïåðå-
õîäó äî ïàðàçèòè÷íîãî, ñèäÿ÷îãî ÷è 
ìàëîðóõëèâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Àäàïòà-
öії, ÿêі ïðè öüîìó âèíèêëè, òàêîæ 
çàáåçïå÷óþòü êðàùó ïðèñòîñîâàíіñòü äî 
óìîâ ñåðåäîâèùà, à íå ïîãіðøóþòü її.

Завдання. 1. Використовуючи знання,
отримані в курсі біології, та додаткові джере-
ла інформації, схарактеризуйте адаптації, з
якими пов’язані ароморфози, ідіоадаптації та 
загальна дегенерація. 2. За ма  люн ком 1.4
виберіть при клади аромо р фозу, ідіоадаптацї 
та загальної де  генерації. Обґрунтуйте свій
вибір.
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8     9Тема 5 Тема 5

çîâî âіä÷óâàëè íà âëàñíîìó äîñâіäі: íàïðèêëàä, âèñîêі àáî íèçüêі òåìïåðà-
òóðè ëåãøå ïåðåíîñèòè òîäі, êîëè ïîâіòðÿ ñóõå é íå äìóòü ñèëüíі âіòðè.

Ключові терміни та поняття
адаптації, адаптивна радіація, адаптивна зона, правило взаємодії екологічних фак-
торів.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. У чому полягає процес формування адапта-
цій? 2. Яке значення адаптацій для виживання

організмів? 3. Чим характеризуються адаптації, які формуються на різних рівнях 
організації біологічних систем? 4. У чому полягає концепція адаптивної зони? 5. Про 
що твердить правило взаємодії екологічних факторів?

Ïîìіðêóéòå Чому еволюція живої матерії на нашій планеті була б неможли-
вою без здатності біологічних систем до формування різнома-
нітних адаптацій?

§ 2. ÏÐÈÍÖÈÏ ЄÄÍÎÑÒІ ÎÐÃÀÍІÇÌІÂ І ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ ЇÕÍÜÎÃÎ 
ÌÅØÊÀÍÍß

Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå æèòòєâі ôîðìè îðãàíіçìіâ. Ùî òàêå äèâåðãåíöіÿ, êîí-
âåðãåíöіÿ, ïàðàëåëіçì? ßêі åêîëîãі÷íі ôàêòîðè íàçèâàþòü îáìåæóâàëüíèìè (ëіìі-
òóþ÷èìè)?

Àäàïòàöії – öå íå òіëüêè âëàñòèâіñòü áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì ðåàãóâàòè íà 
çìіíè ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ, à ùå é çäàòíіñòü öèõ ñèñòåì àêòèâíî âïëè-
âàòè, çìіíþâàòè і ïåðåòâîðþâàòè öå ñåðåäîâèùå (ïîìіðêóéòå ÷îìó).

Ç êóðñó áіîëîãії 9 êëàñó âè âæå çíàéîìі ç іñòîðієþ âèâ÷åííÿ àäàïòàöіé 
îðãàíіçìіâ äî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ âіä Êàðëà Ëіííåÿ äî ×àðëüçà Äàðâіíà. 
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî âïåðøå íà âïëèâ óìîâ äîâêіëëÿ íà âèíèêíåííÿ àäàïòà-
öіé ó ðіçíèõ îðãàíіçìіâ çâåðíóâ óâàãó Æàí Áàòèñò Ëàìàðê (1744–1829).
Âіí ââàæàâ, ùî àäàïòèâíі çìіíè ìîæóòü áóòè ëèøå ïðîãðåñèâíèìè, 
îñêіëüêè âèíèêàþòü ïіä óïëèâîì ïåâíîãî «âíóòðіøíüîãî ïðàãíåííÿ äî 
âäîñêîíàëåííÿ», ïðèòàìàííîãî âñіì îðãàíіçìàì. ×àðëüç Äàðâіí (1809–
1882) ðîçãëÿäàâ ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé ÿê çàñіá äëÿ âèæèâàííÿ. Âіí âіä-
êðèâ åâîëþöіéíі ïðîöåñè – äèâåðãåíöіþ òà êîíâåðãåíöіþ (ìàë. 2.1, 1, 2).
Ó ðàçі äèâåðãåíöії íàùàäêè ñïіëüíîãî ïðåäêà, ÿêі îïèíÿþòüñÿ â ðіçíèõї
óìîâàõ іñíóâàííÿ, ôîðìóþòü ðіçíі àäàïòàöії, îñêіëüêè âіäáóâàєòüñÿ àäàï-
òèâíà ðàäіàöіÿ (äèâ. ìàë. 1.3). Ó ðàçі êîíâåðãåíöії, íàâïàêè, íåñïîðіäíåíі
îðãàíіçìè, ïîòðàïèâøè â ñõîæå ñåðåäîâèùå ìåøêàííÿ, äåìîíñòðóþòü 
ïîäіáíі àäàïòàöії. Òàê ôîðìóþòüñÿ ïåâíі æèòòєâі ôîðìè îðãàíіçìіâ.

Ó ðàçі ïàðàëåëüíîї åâîëþöії, àáî ïàðàëåëіçìó (ìàë. 2.1, 3), ïîäіáíі îçíà-
êè ôîðìóþòüñÿ íåçàëåæíî ó áëèçüêîñïîðіäíåíèõ ãðóï îðãàíіçìіâ, òîáòî 
òàêèõ, ÿêі ïîõîäÿòü âіä ñïіëüíîãî ïðåäêà øëÿõîì äèâåðãåíöії. Òîìó òàêі 
îðãàíіçìè ìàþòü áàãàòî ñïіëüíèõ ãðóï ãåíіâ. Äàëі òàêі ñïîðіäíåíі ãðóïè 
ìîæóòü ïîòðàïëÿòè â ïîäіáíі óìîâè іñíóâàííÿ, і â їõíіõ ãåíîôîíäàõ çàêî-
íîìіðíî ç’ÿâëÿþòüñÿ ïîäіáíі ìóòàöії, íà îñíîâі ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ ïîäіáíі 
îçíàêè. Ó ðåçóëüòàòі ñïîðіäíåíі âèäè òà ðîäè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîäіáíèìè 
ðÿäàìè ñïàäêîâîї ìіíëèâîñòі – ïîäіáíèìè àäàïòàöіÿìè – ç òàêîþ ïðàâèëü-
íіñòþ, ùî, âèâ÷èâøè ðÿä ôîðì ó ìåæàõ îäíîãî âèäó ÷è ðîäó, ìîæíà ïåðåä-
áà÷èòè çíàõіäêè ôîðì ç ïîäіáíèì ïîєäíàííÿì îçíàê ó ìåæàõ áëèçüêèõ 
âèäіâ ÷è ðîäіâ. Ùî òіñíіøі ðîäèííі çâ’ÿçêè ìіæ òàêèìè îðãàíіçìàìè, òî 
áіëüøà ïîäіáíіñòü ó ðÿäàõ їõíüîї ñïàäêîâîї ìіíëèâîñòі. 

Завдання. Схарактеризуйте особливості формування адаптацій у разі диверген-
ції, конвергенції та паралелізму.

Êîíöåïöії ãîìåîñòàçó. Ïіäâàëèíè êîíöåïöії ãîìåîñòàçó çàêëàâ ôðàí-
öóçüêèé ìåäèê і ôіçіîëîã Êëîä Áåðíàð (1813–1878). Çãіäíî ç íåþ ãîìåîñòàç
є îñíîâíîþ óìîâîþ іñíóâàííÿ îðãàíіçìó, êîëè çìіíè ó âíóòðіøíüîìó àáî 
çîâíіøíüîìó ñåðåäîâèùі íåîäìіííî ìàþòü áóòè êîìïåíñîâàíі òà âðіâíîâà-
æåíі. Ó ïîäàëüøîìó öþ êîíöåïöіþ ðîçâèíóâ àìåðèêàíñüêèé ôіçіîëîã Óîë-
òåð Áðåäôîðä Êåííîí (1871–1945). Âіí ïîêàçàâ, ùî äèíàìі÷íà ïîñòіéíіñòü
ñêëàäó òà âëàñòèâîñòåé âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó ïіäòðèìóєòü-
ñÿ ëàíöþãîì ñêëàäíèõ і ðіçíîìàíіòíèõ ïðîöåñіâ. Ñàìå âіí çàïðîïîíóâàâ 
òåðìіí «ãîìåîñòàç». Ãîìåîñòàòè÷íà ðіâíîâàãà, çà Ó. Á. Êåííîíîì, ïіäòðèìó-
єòüñÿ ìåõàíіçìàìè àâòîìàòè÷íîї ñàìîðåãóëÿöії, íàáóòèìè æèâèìè іñòîòà-
ìè â ïðîöåñі åâîëþöії. Îòæå, ãîìåîñòàç äîñÿãàєòüñÿ äîñêîíàëîþ àäàïòà-
öіéíîþ äіÿëüíіñòþ.

Íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. ñôîðìóâàëèñÿ òàêі ïîãëÿäè íà àäàïòàöії îðãàíіçìіâ 
äî óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà: 

  àäàïòóâàííÿ äî íîâèõ óìîâ àáî óìîâ, ÿêі ïåðіîäè÷íî çìіíþþòüñÿ, – 
çàâäàííÿ, ÿêі ïîñòіéíî ðîçâ’ÿçóþòü îðãàíіçìè;

  àäàïòàöії òіñíî ïîâ’ÿçàíі іç ñàìîðåãóëþâàííÿì áіîõіìі÷íèõ і ôіçіîëî-
ãі÷íèõ ïðîöåñіâ â îðãàíіçìі;

  ó òâàðèí àäàïòàöії ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàíі çі çìіíàìè їõíüîї ïîâåäіíêè.
Ó÷åííÿ ïðî àäàïòàöії ñòàëî ñâîєðіäíèì ìіñòêîì, ÿêèé ïîєäíàâ äàíі ðіç-

íîìàíіòíèõ áіîëîãі÷íèõ íàóê: ìîëåêóëÿðíîї áіîëîãії, áіîõіìії, âіðóñîëîãії, 
ìіêðîáіîëîãії, áîòàíіêè, ìіêîëîãії, çîîëîãії, àíàòîìії, ôіçіîëîãії, áіîëîãії 
іíäèâіäóàëüíîãî ðîçâèòêó, åêîëîãії, åâîëþöіéíîãî â÷åííÿ òîùî.

Ïðèíöèï єäíîñòі îðãàíіçìіâ і ñåðåäîâèùà їõíüîãî ìåøêàííÿ âïåðøå 
ñôîðìóëüîâàâ ðîñіéñüêèé ôіçіîëîã Іâàí Ìèõàéëîâè÷ Ñє÷åíîâ (1829–1905):
áóäü-ÿêèé îðãàíіçì (ðîñëèííèé àáî òâàðèííèé) є ñàìîðåãóëüîâàíèì ìåõà-

Ìàë. 2.1. Ñõåìà, ùî іëþñòðóє ðіçíі íàïðÿìè åâîëþöії îðãàíіçìіâ: 1 – äèâåðãåíöіÿ 
(ññàâöі: à – êàæàí, ðÿä Ðóêîêðèëі; á – ìèøà, ðÿä Ãðèçóíè); 2 – êîíâåðãåíöіÿ 
(à – ïòàõ, êëàñ Ïòàõè; á – ìåòåëèê, êëàñ Êîìàõè); 3 – ïàðàëåëіçì (à – áàáàê, 

ïëàöåíòàðíі ññàâöі; á – âîìáàò, ñóì÷àñòі ññàâöі)

споріднені види неспоріднені види споріднені види

á

à

1

á

à

2

á

à
3
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íіçìîì, âіäêðèòîþ ñèñòåìîþ, òіñíî ïîâ’ÿçàíîþ ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâè-
ùåì ïðîöåñàìè îáìіíó ðå÷îâèí òà ïîòîêàìè åíåðãії. 

Çà ðіçêèõ çìіí óìîâ ñåðåäîâèùà àäàïòàöії, ùî ñôîðìóâàëèñÿ ðàíіøå,
çàçâè÷àé âòðà÷àþòü ñâîє çíà÷åííÿ. Òîäі âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàє àäàï-
òèâíèé ïîòåíöіàë – ñïàäêîâî âèçíà÷åíà çäàòíіñòü îðãàíіçìіâ ïðèñòîñî-
âóâàòèñü äî íîâèõ àáî çìіíåíèõ óìîâ ñåðåäîâèùà. Òàê, çàâäÿêè àäàïòèâ-
íîìó ïîòåíöіàëó âèäó ó ïîïóëÿöіé, ÿêі ìåøêàþòü ó ðіçíèõ ÷àñòèíàõ àðå-
àëó â ðіçíèõ óìîâàõ, ìîæóòü ôîðìóâàòèñü ðіçíі àäàïòàöії. Ùî âèùèé 
àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë âèäó, òî ðіçíîìàíіòíіøі éîãî àäàïòàöії. Çàâäÿêè 
âèñîêîìó àäàïòèâíîìó ïîòåíöіàëó îðãàíіçìè çìîãëè îïàíóâàòè ðіçíîìà-
íіòíі, ÷àñòî åêñòðåìàëüíі, óìîâè іñíóâàííÿ: âèñîêîãіð’ÿ, ïóñòåëі, ìîðñüêі 
ãëèáèíè òîùî. 

Çàïàì’ÿòàºìî
Головний постулат еволюційної теорії – організми, які пристосувалися до змін 

у довкіллі, отримують шанс вижити та залишити нащадків.

Ключові терміни та поняття
концепція гомеостазу, принцип єдності організмів і середовища їхнього мешкання, 
адаптивний потенціал.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Чому адаптації спрямовані насамперед на під-
тримання гомеостазу? 2. У чому полягає прин-

цип єдності організмів і середовища їхнього мешкання? 3. Що таке адаптивний 
потенціал?

Ïîìіðêóéòå Видатний англійський біолог Ч. Дарвін вважав, що адаптації
завжди мають відносний характер і не бувають абсолютними.
Як ви вважаєте, чому?

Òâîð÷å çàâäàííÿ Наведіть приклади організмів, пристосованих до екстре-
мальних умов існування. З’ясуйте, які види організмів

(гіпотетично) мають адаптивний потенціал пристосуватися до умов глобальної еко-
логічної кризи сьогодення.  

§ 3. ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÄÀÏÒÀÖІÉ ÒÀ ЇÕÍІ 
ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ 

Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë. ßê ðåãóëþєòüñÿ àêòèâíіñòü ãå-
íіâ? Ùî òàêå ïåíåòðàíòíіñòü òà åêñïðåñèâíіñòü ãåíіâ? ßêі ãåíè íàëåæàòü äî ðåãó-
ëÿòîðíèõ і ñòðóêòóðíèõ? Ùî òàêå ãåíîôîíä ïîïóëÿöії?

Ãåíåòè÷íі îñíîâè ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé. Âè âæå çíàєòå, ùî êîæíіé
ãðóïі îðãàíіçìіâ ïðèòàìàííèé ñâіé àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë, ÿêèé âèçíà÷à-
єòüñÿ íàáîðîì ñïàäêîâîї іíôîðìàöії – ãåíîìîì. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñïàäêîâà 
іíôîðìàöіÿ ðåàëіçóєòüñÿ ïіä êîíòðîëåì çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà. 

Àäàïòàöії ìîæóòü âèíèêàòè ëèøå çà ïåâíèõ ïåðåäóìîâ. Öå ñòâåðäæóє 
ïðàâèëî âіäïîâіäíîñòі óìîâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ ãåíåòè÷íіé âèçíà÷å-
íîñòі îðãàíіçìó: áóäü-ÿêèé âèä îðãàíіçìіâ ìîæå іñíóâàòè äîòè і íàñòіëü-
êè, íàñêіëüêè îñîáëèâîñòі äîâêіëëÿ âіäïîâіäàòèìóòü ãåíåòè÷íèì ìîæëè-
âîñòÿì ïðèñòîñóâàííÿ öüîãî âèäó äî çìіí і êîëèâàíü óìîâ ñåðåäîâèùà.

Âè âæå çíàєòå, ùî çà ïåâíèõ óìîâ îäíі ãåíè ìîæóòü ñòàâàòè íåàêòèâíè-
ìè, à іíøі – àêòèâóþòüñÿ. Ðåàëіçàöіÿ ñïàäêîâîї іíôîðìàöії ïðÿìî çàëå-
æèòü âіä óìîâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ. Òîìó îäèí і òîé ñàìèé ãåíîòèï çäàò-

íèé âèçíà÷àòè ðіçíі âàðіàíòè ôåíîòèïó, çàëåæíî âіä òîãî, â ÿêèõ óìîâàõ 
ðåàëіçóєòüñÿ ñïàäêîâà іíôîðìàöіÿ îñîáèíè (ìàë. 3.1). 

Îòæå, ñïàäêîâèé ìàòåðіàë îðãàíіçìіâ âèçíà÷àє íå òàê ñàìó îçíàêó, ÿê 
ìåæі, ó ÿêèõ âîíà ìîæå âàðіþâàòè. Öå ÿâèùå íàçèâàþòü íîðìîþ ðåàêöії.
Ùî øèðøà íîðìà ðåàêöії äëÿ ïåâíèõ îçíàê, òî áіëüøå øàíñіâ àäàïòóâà-
òèñü äî íîâèõ óìîâ ìåøêàííÿ. Øèðîêà íîðìà ðåàêöії äàє çìîãó ìåøêàòè 
â ìіíëèâèõ óìîâàõ äîâêіëëÿ. Áіëüøіñòü îçíàê, ÿêі âèçíà÷àþòü àäàïòàöії 
îðãàíіçìіâ äî óìîâ іñíóâàííÿ, öå îçíàêè іç øèðîêîþ íîðìîþ ðåàêöії.

Ïîÿâà íîâîї àäàïòàöії є íàñëіäêîì âèíèêíåííÿ íîâèõ ìóòàöіé (ìóòà-
öіéíà ìіíëèâіñòü) àáî ïîÿâè íîâèõ êîìáіíàöіé ìóòàíòíèõ àëåëіâ, ùî 
âèíèêëè ðàíіøå (êîìáіíàòèâíà ìіíëèâіñòü). ßêùî ìóòàöіÿ âèÿâëÿєòüñÿ 
íåéòðàëüíîþ (çà ïåâíèõ óìîâ, ìîæëèâî, і êîðèñíîþ), òî òàêà îñîáèíà çäàò-
íà âèæèòè é ïåðåäàòè ñâіé ñïàäêîâèé ìàòåðіàë íàùàäêàì. Çãîäîì òàêèé 
ìóòàíòíèé àëåëü ìàє øàíñ ïîøèðèòèñü ñåðåä îñîáèí ïîïóëÿöії, і éîãî 
êîíöåíòðàöіÿ â ãåíîôîíäі çðîñòàòèìå. ×åðåç ïåâíèé ÷àñ àäàïòàöіÿ îêðå-
ìèõ îñîáèí ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà àäàïòàöіþ, ïðèòàìàííó âñіì îñîáèíàì 
ïîïóëÿöії. Íàïðèêëàä, ó êîíèêіâ àáî áîãîìîëіâ ïðîòÿãîì ðîêó âåñíÿíî-
ëіòíє çåëåíå çàáàðâëåííÿ òіëà çìіíþєòüñÿ
íà ëіòíüî-îñіííє êîðè÷íåâå (ìàë. 3.2). Òàêà
çìіíà çàáàðâëåííÿ êîìàõ ïîâ’ÿçàíà çі çìі-
íàìè çàáàðâëåííÿ ðîñëèííîñòі. Öå ïðèêëàä
çàõèñíîãî çàáàðâëåííÿ, ÿêå ðîáèòü òâàðèí
ìåíø ïîìіòíèìè íà òëі äîâêіëëÿ. Ó ðàçі
ìîæëèâîñòі îáìіíó ñïàäêîâèì ìàòåðіàëîì
ìіæ îñîáèíàìè ðіçíèõ ïîïóëÿöіé ïåâíîãî
âèäó íîâà îçíàêà, ïðèòàìàííà ïåâíіé ïîïó-
ëÿöії, ìîæå çãîäîì çàêðіïèòèñü íà âèäîâî-
ìó ðіâíі.

Ìàë. 3.1. Ïðåäñòàâíèêîâі ðîäèíè Âîâ÷і – ïåñöþ – ìåøêàíöþ Çàïîëÿðíîãî êîëà, 
âëàñòèâèé ñåçîííèé äèìîðôіçì ó çàáàðâëåííі õóòðà: ïіä ÷àñ îñіííüîãî ëèíÿííÿ 
âîíî ñòàє áіëèì (1), ùî ðîáèòü òâàðèíó ìåíø ïîìіòíîþ íà òëі ñíіãó. Ïіä ÷àñ âåñ-
íÿíîãî ëèíÿííÿ õóòðî íàáóâàє áóðèõ âіäòіíêіâ (2). Îäèí ç ïðîâіäíèõ ÷èííèêіâ, 

ÿêі âèçíà÷àþòü êîëіð õóòðà ïіä ÷àñ ëèíÿííÿ, – öå òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ

21

Ìàë. 3.2. Çìіíà çàáàðâëåííÿ òіëà áîãîìîëà çâè-
÷àéíîãî ïðîòÿãîì âåñíÿíî-îñіííüîãî ïåðіîäó –
àäàïòàöіÿ äî çìіíè çàáàðâëåííÿ ðîñëèí, íà
ÿêèõ âіí òðàïëÿєòüñÿ. Òàêі çìіíè çàáàðâëåííÿ
öèõ êîìàõ ðåãóëþє õðîìàêòèâíèé íåéðîãîðìîí,
ÿêèé âèðîáëÿþòü íåéðîñåêðåòîðíі êëіòèíè ãî-

ëîâíîãî ìîçêó 
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Çíà÷åííÿ ïðåàäàïòàöіé ó ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé. Àäàïòàöії
÷àñòî ôîðìóþòüñÿ íà áàçі ïðåàäàïòàöіé – âëàñòèâîñòåé àáî ïðèñòîñó-
âàíü îðãàíіçìіâ ïåâíîãî âèäó, ùî ïîòåíöіéíî ìîæóòü ìàòè àäàïòèâíó 
öіííіñòü. Êîíöåïöіÿ ïðåàäàïòàöії ïîëÿãàє â òîìó, ùî áàãàòî îðãàíіâ òà 
àäàïòàöіé ñôîðìóâàëèñÿ, ïåðâèííî âèêîíóþ÷è іíøі ôóíêöії, íіæ íà êіí-
öåâіé ñòàäії ñâîãî ðîçâèòêó. Ó ïåâíèé ìîìåíò îðãàí ïî÷èíàє âèêîíóâàòè 
äîäàòêîâó ôóíêöіþ, ÿêà âèÿâëÿєòüñÿ âàæëèâіøîþ äëÿ îðãàíіçìó, íіæ 
ïî÷àòêîâà. Íàïðèêëàä, ïåðåõіä õðåáåòíèõ òâàðèí ç âîäîéì äî іñíóâàííÿ 
íà ñóõîäîëі áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç ïåâíèìè ïðåàäàïòàöіÿìè. Çîêðåìà, ñêåëåò 
ãðóäíèõ ïëàâöіâ ó ðèá ïîñèëèâñÿ ïîÿâîþ ñêåëåòà їõíіõ ïîÿñіâ (ìàë. 3.3). 
Çàâäÿêè öüîìó çãîäîì ñôîðìóâàëèñÿ ïàðíі êіíöіâêè íàçåìíèõ òâàðèí.

Åâîëþöіéíèé ìîìåíò, êîëè îðãàí íàáóâàє íîâîї ôóíêöії і ïî÷èíàє âèêî-
íóâàòè íîâó àäàïòèâíó ðîëü, íàçèâàþòü ïðåàäàïòàöіéíèì ïîðîãîì. Îðãàí,
ÿêèé çìіíèâñÿ â ïðîöåñі åâîëþöії â íîâîìó íàïðÿìі, ìîæå âòðàòèòè 
êîëèøíþ ôóíêöіþ. Íàïðèêëàä, íîâà ôóíêöіÿ ïåðåäíüîї çÿáðîâîї äóãè 
ðèá   – ôóíêöіÿ ùåëåï – âèÿâèëàñÿ òàêîþ âàæëèâîþ, ùî ïîïåðåäíþ ôóíê-
öіþ (ó÷àñòü ó äèõàëüíèõ ðóõàõ) çãîäîì áóëî âòðà÷åíî (ìàë. 3.4).

Òåðìіí «ïðåàäàïòàöіÿ» çàïðîïîíóâàâ 1911 ð. ôðàíöóçüêèé ó÷åíèé
Ëþñ’єí Êåíî (1866–1951). Ïіä ïðåàäàïòàöіÿìè âіí ðîçóìіâ òàêі îñîáëèâîñ-
òі îðãàíіçìіâ, ÿêі âèíèêàþòü âèïàäêîâî (òîáòî âíàñëіäîê ìóòàöіé), àëå â 
ïîäàëüøîìó íàáóâàþòü ïðèñòîñóâàëüíîї öіííîñòі. Àëå ïðåàäàïòèâíèé 
ñòàí îðãàíіçìó (àáî îêðåìîãî îðãàíà) âèíèêàє íå ÿê áåçïîñåðåäíіé ðåçóëü-
òàò âèïàäêîâèõ ìóòàöіé, à íà îñíîâі ïîïåðåäíüîї ïðèñòîñóâàëüíîї åâîëþ-
öії.

 Завдання. Стійкості рослин до забрудненості повітря певною мірою сприяють 
структури, які забезпечують підвищення їхньої посухостійкості (наприклад, кутику-
ла, що вкриває поверхню листка). Поміркуйте, як це можна враховувати, зокрема, 
при підборі видів для озеленення міст з високим рівнем розвитку промисловості й 
інтенсивним рухом транспорту.

Ó äåÿêèõ îðãàíіçìіâ ìóòàöії ãåíіâ-ðåãóëÿòîðіâ ñïðè÷èíÿþòü ïðèñêîðåí-
íÿ їõíüîãî ñòàòåâîãî äîçðіâàííÿ àæ äî âèíèêíåííÿ íåîòåíії. Âèíèêíóâøè 
ÿê ïðåàäàïòàöіÿ, íåîòåíіÿ ìîæå áóòè çàêðіïëåíà â ïðîöåñі åâîëþöії ÿê 
àäàïòàöіÿ.

Íåîòåíіÿ (âіä ãðåö. íåîñ – íåçðіëèé, òåіíî – ðîçòÿãóþ, ïîäîâæóþ) –
ÿâèùå, çà ÿêîãî îñîáèíè íàáóâàþòü çäàòíîñòі äî ñòàòåâîãî ðîçìíî-

æåííÿ òà çàâåðøåííÿ îíòîãåíåçó (іíäèâіäóàëüíîãî ðîçâèòêó) íà ðàííіõ 
ñòàäіÿõ ðîçâèòêó ùå äî äîñÿãíåííÿ äîðîñëîãî ñòàíó. 

Ö³êàâî çíàòè

Назва «аксолотль» з мови корінного населення Центральної Америки – ацтеків  – 
перекладається, як «водяне чудовисько». Це пов’язано з тим, що ця неотенічна ли-
чинка, завдовжки до 30 см, має велику та широку голову із широким ротовим отвором 
і маленькими очима, по боках якої стирчать зовнішні зябра (мал. 3.5, 1). За постійного 
перебування у воді в аксолотлів не завершується метаморфоз і зберігаються зо-
внішні зябра. Але якщо їх перемістити в більш сухе та прохолодне середовище (на-
приклад, значно понизити рівень води в акваріумі), це стимулює завершення 
метаморфозу: зовнішні зябра зникають, й аксолотль протягом кількох тижнів пере-
творюється на дорослу тварину – амбістому (мал. 3.5, 2). Процеси метаморфозу 
перебігають під контролем гормону щитоподібної залози – тироксину. Поміркуйте: у 
чому полягає адаптивне значення цього явища.

Ìàë. 3.5. 1 – àêñî-
ëîòëü (íåîòåíі÷íà 
ëè÷èíêà); 2 – àìáі-
ñòîìà (çàâäàííÿ: âè-
çíà÷òå ðÿä àìôіáіé, 
äî ÿêîãî íàëåæèòü 

öÿ òâàðèíà)

Ó ïðîöåñі åâîëþöії ìîæëèâà і ïîñòàäàïòàöіÿ – çìіíè îðãàíіçìіâ, ÿêі
âäîñêîíàëþþòü óæå íàÿâíó àäàïòàöіþ äî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ. Ïðè-
êëàäàìè ïîñòàäàïòàöіé є óñêëàäíåííÿ òà óäîñêîíàëåííÿ ó òâàðèí îðãàíіâ 
òðàâëåííÿ, êðîâîîáіãó, äèõàííÿ, íåðâîâîї ñèñòåìè òîùî. 

Çàïàì’ÿòàºìî
Процеси формування нових адаптацій до певних умов внутрішнього або зо-

внішнього середовища біологічних систем називають адаптаціогенезом.

Ключові терміни та поняття
правило відповідності умов середовища мешкання генетичній визначеності організ-
му, преадаптація, неотенія, постадаптація, адаптаціогенез.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Про що стверджує правило відповідності умов
середовища мешкання генетичній визначеності

організму? 2. Як спадковий матеріал організмів визначає їхню здатність формувати 
нові адаптації? 3. Що таке преадаптації та яке їхнє біологічне значення? 4. Чим 
постадаптації відрізняються від преадаптацій? 5. Що таке адаптаціогенез?

Ïîìіðêóéòå Які преадаптації стали основою для формування різноманіт-
них адаптацій у рослин? Наведіть приклади.

Ìàë. 3.3. Ó êèñòåïåðèõ ðèá (1) ó ïðîöåñі åâîëþ-
öії (2 – ïåðâіñíà íàçåìíà òâàðèíà – іõòіîñòåãà)
ç’ÿâèëèñÿ êіñòêîâі ïîÿñè ïàðíèõ ïëàâöіâ (ãðóä-
íèõ і òàçîâèõ), ÿêі, éìîâіðíî, äîïîìàãàëè öèì
ðèáàì ïіäíіìàòèñü íàä âîäîþ é äèõàòè àòìîñ-
ôåðíèì ïîâіòðÿì; ç íèõ ó ïðîöåñі åâîëþöії
ñôîðìóâàëèñÿ ïîÿñè ïåðåäíіõ і çàäíіõ êіíöіâîê

ïåðâіñíèõ íàçåìíèõ òâàðèí

Ìàë. 3.4. Çÿáðîâі äóãè ïî÷àòêîâî
âèêîíóâàëè îïîðíó ôóíêöіþ äëÿ
çÿáåð (1), àëå â ùåëåïíîðîòèõ
õðåáåòíèõ ïåðåäíÿ ïàðà çÿáðîâèõ
äóã ïåðåòâîðèëàñÿ íà ùåëåïè (2),
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ öі òâàðèíè ìî-
æóòü àêòèâíî çàõîïëþâàòè їæó

21

1

2

плечовий пояс

плечовий поястазовий пояс

1

2

йтазовий пояс
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§ 4. ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ ÀÄÀÏÒÀÖІÉ. ÀÄÀÏÒÈÂÍІ ÑÒÐÀÒÅÃІЇ ÎÐÃÀÍІÇÌІÂ

Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë. Ùî òàêå àòàâіçìè і ðóäèìåíòè? 
ßêі îðãàíіçìè íàçèâàþòü òåïëîêðîâíèìè òà õîëîäíîêðîâíèìè? Ùî ñîáîþ ñòàíîâ-
ëÿòü öèñòè òà ñïîðè â áàêòåðіé?

Ïåðåëі÷èìî îñíîâíі âëàñòèâîñòі àäàïòà-
öіé.

  Íå іñíóє óíіâåðñàëüíèõ àäàïòàöіé, 
ÿêі á äàëè çìîãó îðãàíіçìó âèæèòè â áóäü-
ÿêèõ óìîâàõ. Àäàïòàöії ìàþòü ïðèñòîñó-
âàëüíå çíà÷åííÿ ëèøå  â òîìó ñåðåäîâèùі, 
â ÿêîìó âîíè ñôîðìóâàëèñü. Ó ðàçі çìіíè 
óìîâ ñåðåäîâèùà àäàïòàöії ìîæóòü âòðà÷à-
òè ñâîє çíà÷åííÿ, é îðãàíіçìàì, ùîá âèæè-
òè, ïîòðіáíî ôîðìóâàòè íîâі àäàïòàöії.
Êîëè àäàïòàöіÿ âòðà÷àє ñâîє çíà÷åííÿ, іç 
÷àñîì êîíöåíòðàöіÿ àëåëÿ, ÿêèé її âèçíà-
÷àє, ó ïîïóëÿöії çíèæóєòüñÿ. Ó ðåöåñèâíî-
ìó ñòàíі âіí ìîæå çàëèøàòèñü ÿê ðåçåðâ 
ñïàäêîâîї ìіíëèâîñòі, íå ïðîÿâëÿþ÷èñü ó 
ôåíîòèïі ãåòåðîçèãîòíèõ îñîáèí. Àëå ÷àñ 
âіä ÷àñó òàêèé àëåëü ìîæå ïðîÿâëÿòèñü ó 
ôåíîòèïі îêðåìèõ, ãîìîçèãîòíèõ çà íèì, 
îñîáèí. Öå ÿâèùå ïîâåðíåííÿ îçíàê, ïðè-
òàìàííèõ ïðåäêàì, íàçèâàþòü àòàâіçìîì
(ìàë. 4.1).

  Àäàïòàöії íåïîñòіéíі: òі ç íèõ, ÿêі 
âòðàòèëè ñâîє çíà÷åííÿ, ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ 
çíèêàþòü, íàòîìіñòü ìîæóòü ôîðìóâàòèñü 
íîâі. Ñòðóêòóðè àáî îðãàíè, àäàïòèâíå çíà-
÷åííÿ ÿêèõ áóëî âòðà÷åíî ó ïðîöåñі åâîëþ-
öії, ìîæóòü çàëèøàòèñü ó âèãëÿäі ðóäè-
ìåíòіâ. Âîíè àáî íå âèêîíóþòü æîäíèõ 
ôóíêöіé (ÿê-îò, ðóäèìåíò òðåòüîї ïîâіêè – ìèãàëüíîї ïåðåòèíêè   – ó ññàâ-
öіâ), àáî æ áåðóòü íà ñåáå íîâі ôóíêöії. Íàïðèêëàä, äçèæ÷àëüöÿ ìóõ  –
ðóäèìåíò äðóãîї ïàðè êðèë – äîïîìàãàþòü êîìàñі çáåðіãàòè ðіâíîâàãó ïіä
÷àñ ïîëüîòó. Êîëþ÷êè êàêòóñіâ – ðóäèìåíòè ëèñòêіâ – íàáóâàþòü íîâîї 
ôóíêöії   – çàõèñòó âіä âèїäàííÿ òâàðèíàìè (ìàë. 4.2).

Ìàë. 4.2. Ïðèêëàäè ðó-
äèìåíòіâ: 1 – ìèãàëüíà
ïåðåòèíêà â ëþäèíè;
2 – êîëþ÷êè êàêòóñіâ
(çàâäàííÿ: íàâåäіòü ùå
ïðèêëàäè ðóäèìåíòіâ

ó òâàðèí і ðîñëèí)1 2

  Àäàïòàöії є íåçàëåæíèìè. Äîáðà àäàïòîâàíіñòü îðãàíіçìіâ äî äії ïåâ-
íîãî ÷èííèêà íå îçíà÷àє òàêîї ñàìîї àäàïòîâàíîñòі äî äії іíøèõ (ïðàâèëî
âіäíîñíîї íåçàëåæíîñòі àäàïòàöіé). Òàê, ëèøàéíèêè, ÿêі ìîæóòü îñåëÿ-
òèñü íà ñóáñòðàòàõ, áіäíèõ íà îðãàíіêó (íàïðèêëàä, ñêåëüíèõ ïîðîäàõ),

ïåðåæèâàòè òðèâàëі ïîñóøëèâі ïåðіîäè àáî ïåðіîäè íåñïðèÿòëèâèõ òåìïå-
ðàòóð, äóæå ÷óòëèâі äî çàáðóäíåíîñòі ïîâіòðÿ.

  Íå іñíóє âèäіâ, íàâіòü ç áëèçüêèõ ñèñòåìàòè÷íèõ ãðóï (ðîäіâ, ðî-
äèí, ðÿäіâ òîùî), ïîäіáíèõ çà ñâîїìè àäàïòàöіÿìè. Òîáòî êîæåí âèä ìàє
іíäèâіäóàëüíèé íàáіð àäàïòàöіé äî ïîäіáíîãî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ. Ïðî
öå ñòâåðäæóє ïðàâèëî åêîëîãі÷íîї іíäèâіäóàëüíîñòі: êîæåí âèä îðãàíіçìіâ
ïðèñòîñîâàíèé äî ïåâíîї ñóêóïíîñòі óìîâ іñíóâàííÿ ñâîїì îñîáëèâèì ÷è-
íîì. Íàïðèêëàä, êðіò (ðÿä Êîìàõîїäíі) òà ñëіïàê (ðÿä Ãðèçóíè) àäàïòîâà-
íі äî æèòòÿ ó ґðóíòі. Àëå êðіò ðèє õîäè çà äîïîìîãîþ ïåðåäíіõ ðîçøèðå-
íèõ êіíöіâîê, à ñëіïàê – çà äîïîìîãîþ ðіçöіâ, âèêèäàþ÷è íàçîâíі ґðóíò
ãîëîâîþ (ìàë. 4.3).

  Àäàïòàöії íå áóâàþòü àáñîëþòíèìè. Íàïðèêëàä, ó çàéöÿ áіëîãî ïіä 
÷àñ îñіííüîãî ëèíÿííÿ ïіä âïëèâîì çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè çìіíþєòüñÿ
çàáàðâëåííÿ õóòðà іç ñіðîãî íà áіëå, ÿêå ðîáèòü éîãî íåïîìіòíèì íà òëі
ñíіãó. Àëå çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè íå çàâæäè ñóïðîâîäæóєòüñÿ âèïàäіí-
íÿì ñíіãó, і áіëà òâàðèíà ñòàє áіëüø ïîìіòíîþ íà òåìíîìó òëі (ìàë. 4.4).

  Àäàïòàöії, ïðèòàìàííі âñіì àáî ïåðåâàæíіé áіëüøîñòі îñîáèí âèäó,
ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó âèäó – éîãî ôіëîãåíåçó – ïî-
ñòóïîâî, ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ. Íå âñі îçíàêè îðãàíіçìó ìàþòü àäàï-
òèâíå çíà÷åííÿ, àëå ìîæóòü éîãî íàáóâàòè â ïðîöåñі åâîëþöії.

  Ðåçóëüòàò àäàïòàöії – àäàïòèâíèé åôåêò – çàçâè÷àé є ðåçóëüòà-
òîì âçàєìîäії ðіçíèõ êîìïîíåíòіâ áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè. Ïðèãàäàéòå: ðіç-
íі ãðóïè ññàâöіâ ó ïðîöåñі àäàïòèâíîї ðàäіàöії àäàïòóâàëèñÿ äî ñïîæèâàí-
íÿ ðіçíîãî òèïó їæі (ïîðіâíÿéòå, íàïðèêëàä, îñîáëèâîñòі çóáíîãî àïàðàòó
âîâêіâ, æóéíèõ òâàðèí, ãðèçóíіâ, äåëüôіíіâ). Òàêі àäàïòàöії ñôîðìóâàëè-
ñÿ â ðåçóëüòàòі àäàïòèâíèõ çìіí íå ëèøå â áóäîâі çóáіâ, à é ùåëåï, æó-
âàëüíèõ ì’ÿçіâ òîùî.

Çàïàì’ÿòàºìî
Формування адаптації обмежене можливостями біосистеми до адаптаційних 

змін.

  Ñòóïіíü àäàïòîâàíîñòі îðãàíіçìіâ äî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ íå çà-
ëåæèòü âіä ðіâíÿ їõíüîї îðãàíіçàöії: íàïðèêëàä, ïðîêàðіîòè, îðãàíіçàöіÿ

Ìàë. 4.1. 2006 ð. áóëî âèÿâëåíî 
äåëüôіíà, ÿêèé ìàâ, îêðіì ëàñò 
(íîðìàëüíî ðîçâèíåíîї ó âñіõ 
îñîáèí ïåðåäíüîї ïàðè êіíöі-
âîê), ùå é ïàðó ñëàáêî ðîçâèíå-
íèõ çàäíіõ êіíöіâîê (çàâäàííÿ: 
íàâåäіòü ùå ïðèêëàäè àòàâіç-

ìіâ ó òâàðèí)

Ìàë. 4.3. Ññàâöі, ùî
íàëåæàòü äî æèòòєâîї
ôîðìè çåìëåðèїâ:
1 – êðіò; 2 – ñëіïàê
(çàâäàííÿ: âèÿâіòü
ñïіëüíі ðèñè àäàïòà-
öіé öèõ òâàðèí äî
ìåøêàííÿ ó ґðóíòі) 

1 2

21

Ìàë. 4.4. Ëіòíє (1) òà çè-
ìîâå (2) çàáàðâëåííÿ õóòðà 
çàéöÿ áіëîãî õî÷à é çáіëü-
øóþòü øàíñè íà âèæè-
âàííÿ â ïåâíèé ñåçîí, àëå 
íå ãàðàíòóþòü іäåàëüíîãî 

ìàñêóâàííÿ âіä õèæàêіâ
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êëіòèí ÿêèõ çíà÷íî ïðîñòіøà, ìîæóòü äîñèòü
åôåêòèâíî ïðèñòîñîâóâàòèñü äî ïåðåæèâàííÿ
íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ (ïðèãàäàéòå, óòâîðåííÿ
öèñò і ñïîð) òà åôåêòèâíîãî ðîçìíîæåííÿ, ÿêùî 
öі óìîâè ñòàþòü ñïðèÿòëèâèìè.

Ñòðàòåãії àäàïòàöіé îðãàíіçìіâ äî ñåðåäîâè-
ùà ìåøêàííÿ ìîæíà ïîäіëèòè íà òðè îñíîâíі

òèïè.
Îðãàíіçìè ìîæóòü àäàïòóâàòèñü äî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ àêòèâíî, 

ðåãóëþþ÷è âëàñíі ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі çàëåæíî âіä çìіí óìîâ äîâêіë-
ëÿ. Íàïðèêëàä, òåìïåðàòóðà òіëà ïòàõіâ і ññàâöіâ ÿê òåïëîêðîâíèõ òâàðèí
çàëèøàєòüñÿ ñòàëîþ íàâіòü çà ñèëüíèõ ìîðîçіâ, à ïóñòåëüíі ÷ëåíèñòîíîãі
àêòèâíî ïіäòðèìóþòü âіäíîñíî ïîñòіéíèé âìіñò âîäè â òіëі çà óìîâ çíà÷íîї
ïîñóõè. Ó äåÿêèõ ðîñëèí, ÿêі çðîñòàþòü çà ïåðіîäè÷íîї çìіíè âîëîãîñòі
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ïåðіîäè÷íî ìîæóòü çìіíþâàòèñü òèïè ëèñòêіâ
(ìàë. 4.5).  

Ïàñèâíèé øëÿõ ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé îðãàíіçìіâ äî óìîâ іñíóâàííÿ  – 
öå ïіäïîðÿäêóâàííÿ ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі çìіíàì óìîâ ñåðåäîâèùà
ìåøêàííÿ. Òàê, çà çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ ó õîëîäíîêðîâíèõ òâà-
ðèí çíèæóєòüñÿ é іíòåíñèâíіñòü ïðîöåñіâ îáìіíó ðå÷îâèí. Ó äåÿêèõ òåïëî-
êðîâíèõ òâàðèí ó íåàêòèâíîìó ñòàíі (íàïðèêëàä, çèìîâà ñïëÿ÷êà їæàêіâ
àáî áóðèõ âåäìåäіâ) ìîæå çíà÷íî çíèæóâàòèñü òåìïåðàòóðà òіëà. Öå äàє 
çìîãó çìåíøèòè âèòðàòè åíåðãії íà âèðîáëåííÿ òåïëà (ìàë. 4.6).

Óíèêíåííÿ íåñïðèÿòëèâèõ çìіí óìîâ (ìіãðàöії òà êî÷іâëі äåÿêèõ êîìàõ,
ðèá, ïòàõіâ, ññàâöіâ òîùî) (ìàë. 4.7). Ïðè öüîìó 
æèòòєâі öèêëè îðãàíіçìіâ çäіéñíþþòüñÿ òàêèì 
÷èíîì, ùî íàéáіëüø âðàçëèâі ôàçè ðîçâèòêó 
çàâåðøóþòüñÿ ó íàéáіëüø ñïðèÿòëèâі ïåðіîäè, 
à íà íåñïðèÿòëèâі ïåðіîäè ìîæóòü ïðèïàäàòè 
ôàçè ñïîêîþ (íàïðèêëàä, ôàçà ëÿëå÷êè â 
êîìàõ).

Ключові терміни та поняття
атавізми, рудименти, правило відносної незалежності 
адаптацій, правило екологічної індивідуальності.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Назвіть основні властивості адаптацій. 2. Що
собою становлять атавізми з точки зору форму-

вання адаптацій? 3. Що спільного та відмінного між рудиментами та атавізмами? 
4. Про що стверджує правило відносної незалежності адаптацій? 5. Поясніть сенс 
правила екологічної індивідуальності. 6. Схарактеризуйте основні адаптивні страте-
гії організмів.

Ïîìіðêóéòå Як за допомогою рудиментів можна проілюструвати положення
про те, що адаптації непостійні й можуть зникати після того, як 
втратили своє пристосувальне значення? Наведіть приклади.

§ 5. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÄÀÏÒÀÖІÉ ÍÀ ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÌÓ ÐІÂÍІ 
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ

Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå ïëàçìіäè. ßêі îðãàíіçìè íàëåæàòü äî ãàïëîїäíèõ, äè-
ïëîїäíèõ і ïîëіïëîїäíèõ? Ùî òàêå ïðåàäàïòàöії òà àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë? ßêі âè 
çíàєòå ôîðìè ïðèðîäíîãî äîáîðó? Ùî òàêå ôåðìåíòè (åíçèìè)? ßêі їõíі âëàñòè-
âîñòі? Ùî òàêå ìіìіêðіÿ? ßêі ñïîëóêè íàçèâàþòü ãëіêîïðîòåїäàìè?

Ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé íà ìîëåêóëÿðíîìó ðіâíі. Ñàìå íà ìîëåêóëÿðíî-
ìó ðіâíі çáåðіãàєòüñÿ òà ðåàëіçóєòüñÿ ñïàäêîâà іíôîðìàöіÿ, ÿêà é âèçíà÷àє 
àäàïòèâíі âëàñòèâîñòі îðãàíіçìіâ (ïðèãàäàéòå, ïðî öå ñòâåðäæóє ïðàâèëî 
âіäïîâіäíîñòі óìîâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ ãåíåòè÷íіé âèçíà÷åíîñòі îðãàíіç-
ìó).  Ïðîêàðіîòè ìàþòü ëèøå îäíó ìîëåêóëó ÄÍÊ ó ÿäåðíіé çîíі (íóêëåî-
їäі). Îòæå, óñі ìóòàöії â íèõ ìîæóòü îäðàçó ïðîÿâëÿòèñÿ ó ôåíîòèïі. Öå 
ïіäâèùóє àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë і äàє ìîæëèâіñòü øâèäøå ôîðìóâàòè 
àäàïòàöії âіäïîâіäíî äî çìіí ó äîâêіëëі. 

Â åóêàðіîòіâ îñíîâíèé ìàñèâ ñïàäêîâîї іíôîðìàöії ðîçìіùåíî â ÿäðі 
êëіòèíè. Åóêàðіîòè÷íі îðãàíіçìè ìîæóòü áóòè ãàïëîїäíèìè, äèïëîїäíèìè 
àáî ïîëіïëîїäíèìè. Äîìіíàíòíі ìóòàöії îäðàçó ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ôåíîòèïі; 
ðåöåñèâíі – ó ãåòåðîçèãîòíîìó ñòàíі íå ïðîÿâëÿþòüñÿ, çàëèøàþ÷èñü ñâîє-
ðіäíèì ðåçåðâîì ñïàäêîâîї ìіíëèâîñòі. Àëå ïåðåõîäÿ÷è â ãîìîçèãîòíèé 
ñòàí, âîíè, ïðîÿâëÿþ÷èñü ó ôåíîòèïі, ìîæóòü âïëèâàòè íà àäàïòàöіéíі 
âëàñòèâîñòі îðãàíіçìіâ. Çàâäÿêè âèíèêíåííþ íîâèõ ìóòàöіé êіëüêіñòü 
àëåëüíèõ ãåíіâ çðîñòàє. Ïðè öüîìó ùî áіëüøå є àëåëіâ ïåâíîãî ãåíà, òî 
áіëüøå â ïîïóëÿöіÿõ òðàïëÿєòüñÿ ðіçíèõ âàðіàíòіâ ïåâíîї îçíàêè. Âіäïî-
âіäíî ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâèõ àäàïòàöіé.

×àñòî àäàïòàöії íà ìîëåêóëÿðíîìó ðіâíі ïîâ’ÿçàíі ç àêòèâàöієþ ÷è 
âèìêíåííÿì âіäïîâіäíèõ ãåíіâ, ùî ïðèçâîäÿòü äî çìіíè ñêëàäó ìàêðîìî-
ëåêóë, àáî çìіíîþ їõíüîї àêòèâíîñòі. Çîêðåìà, öå ñòîñóєòüñÿ ñêëàäó òà 
àêòèâíîñòі òðàâíèõ ôåðìåíòіâ. Íà ìàëþíêó 5.1 çîáðàæåíî îäíîãî ç íàé-

1

2

1

2

Ìàë. 4.5. Ïðèêëàä àêòèâíîãî àäàïòóâàííÿ ðîñëèí 
äî óìîâ ìіñöåçðîñòàííÿ: â ðîñëèíè ñàìîñèëó áіëî-
ïîâñòèñòîãî ïіä ÷àñ âîëîãîãî ïåðіîäó ðîêó ôîðìó-
þòüñÿ äîñèòü âåëèêі ëèñòêè (1); ïіä ÷àñ ïîñóøëèâîãî 
ïåðіîäó âîíè çàìіíþþòüñÿ íà äðіáíі ëèñòêè ó âè-
ãëÿäі ëóñî÷îê. Íàéáіëüø ïîñóøëèâèé ïåðіîä öÿ ðîñ-
ëèíà ìîæå ïåðåæèâàòè âçàãàëі áåç ëèñòêіâ, ëèøå іç 

çåëåíèìè ñòåáëàìè òà êîëþ÷êàìè (2)

Ìàë. 4.6. Ïðèêëàäè ïàñèâíîãî àäàïòóâàííÿ îðãàíіç-
ìіâ äî çìіí óìîâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ: 1 – çèìîâà 
ñïëÿ÷êà їæàêà; 2 – öèñòè çîëîòèñòîї êàðòîïëÿíîї 
íåìàòîäè – íåáåçïå÷íîãî øêіäíèêà êàðòîïëі (ïî-
êðèâè ìàòåðèíñüêîї îñîáèíè ñëóãóþòü çàõèñòîì äëÿ 
ÿєöü і ëè÷èíîê) ìîæóòü çáåðіãàòèñü ó ґðóíòі äî 

10 ðîêіâ

2

1

Ìàë. 4.7. Êîëè ãóñòîòà ïîïóëÿöії ñàðàíè ïåðåëіòíîї 
íåçíà÷íà, ëè÷èíêè òà іìàãî (ñòàòåâîçðіëі îñîáèíè) 
ìàþòü çåëåíå àáî êîðè÷íåâå çàáàðâëåííÿ (1); òàêà 
ïîîäèíîêà ôîðìà íå óòâîðþє çãðàé; ÿêùî ãóñòîòà 
ïîïóëÿöії âåëèêà, çàáàðâëåííÿ ëè÷èíîê òà іìàãî 
ñòàє ÿñêðàâèì (æîâòå àáî ïîìàðàí÷åâå іç ÷îðíèìè 
ïëÿìàìè). Òàê ôîðìóєòüñÿ çãðàéíà ôîðìà (2), çäàòíà 
ôîðìóâàòè âåëèêі çãðàї, ùî ïåðåëіòàþòü íà çíà÷íі 
âіäñòàíі, çíèùóþ÷è íà ñâîєìó øëÿõó ðîñëèííіñòü
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÷àðіâíіøèõ äåííèõ ìåòåëèêіâ íàøîї ôàóíè – 
ïîëіêñåíó (1), çàíåñåíîãî äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðà-
їíè. Ãóñіíü öüîãî ìåòåëèêà (2) ìîæå ñïîæèâàòè 
ëèñòêè ðîñëèí ëèøå îäíîãî ðîäó – Õâèëіâíèêà. Ó 
íåї íåìàє ôåðìåíòіâ, ÿêі á ïåðåòðàâëþâàëè òêà-
íèíè іíøèõ ðîñëèí. Õâèëіâíèê ìіñòèòü àëêàëîї-
äè, ùî ðîáèòü éîãî íåїñòіâíèì äëÿ áàãàòüîõ òâà-
ðèí. Óíàñëіäîê òàêîї ñïåöіàëіçàöії ãóñіíü ïîëіêñå-
íè óíèêàє êîíêóðåíöії ç áîêó іíøèõ òâàðèí, àëå 
öå îáìåæóє ïîøèðåííÿ âèäó.
Іñíóþòü îðãàíіçìè, ÿêі ìîæóòü ñïîæèâàòè ðіç-

íі òèïè їæі. Ó òâàðèí òàêі âèäè íàçèâàþòü ïîëі-
ôàãàìè (âіä ãðåö. ïîëіñ – áàãàòî òà ôàãåéí – їñòè)
(ìàë. 5.2). Ïîëіôàãіÿ – öå àäàïòàöіÿ äî çìіí â åêî-
ñèñòåìàõ (ïîìіðêóéòå, ÿêèì ÷èíîì). Íåçâàæàþ÷è
íà øèðîêèé ñïåêòð òðàâíèõ ôåðìåíòіâ ó ïîëіôà-
ãіâ íå âñі âîíè àêòèâíі îäíî÷àñíî. Â îäèí ïåðіîä 
àêòèâíі ôåðìåíòè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ïåðåòðàâëåí-
íÿ íàÿâíîї їæі. Ó ðàçі çìіíè ñêëàäó êîðìîâîãî 
ðàöіîíó ïîëіôàãà ñòàþòü àêòèâíèìè іíøі ôåðìåí-
òè.

Ç ðіçíîìàíіòíèõ àäàïòàöіé, ÿêі ñïîñòåðіãàþòü 
íà ìîëåêóëÿðíîìó ðіâíі, âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє ÿâèùå ìåòàáîëі÷íîї ðåãó-
ëÿöії – çìåíøåííÿ ÷è çáіëüøåííÿ àêòèâíîñòі ôåðìåíòіâ ó çâ’ÿçêó ç ïðî-ї
öåñàìè ðóõó, ðîñòó, ïåðåõîäó äî ñòàíó ñïîêîþ, íàñòóïíîї ñòàäії ðîçâèòêó, 
çìіíîþ êîíöåíòðàöії êèñíþ â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі. Íà ñòðóêòóðó 
òà ôóíêöії ôåðìåíòіâ îðãàíіçìіâ ìîæóòü âïëèâàòè é àáіîòè÷íі ÷èííèêè: 
òåìïåðàòóðà, âîëîãіñòü òîùî. 

Îòæå, ÿêùî çìіíþþòüñÿ óìîâè ñåðåäîâèùà àáî îðãàíіçì ïåðåõîäèòü íà 
íîâó ñòàäіþ ðîçâèòêó, âèíèêàþòü íîâі ìåòàáîëі÷íі çàâäàííÿ, äëÿ 
ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ ïîòðіáíі êіëüêіñíі àáî ÿêіñíі ïåðåòâîðåííÿ ôåðìåíòíèõ 
ñèñòåì.

Ö³êàâî çíàòè

У кишечнику людини можуть мешкати два види амеб: кишкова та дизентерійна. 
Кишкова амеба не завдає шкоди здоров’ю хазяїна. Дизентерійна амеба зазвичай 
живиться симбіотичними бактеріями та рештками їжі, теж не завдаючи шкоди хазяї-
нові. Але за певних умов (пригадайте яких) вона здатна виділяти ферменти, що

руйнують стінки кишечнику людини, та 
спричиняє захворювання дизентерію. Киш-
кова амеба таких ферментів не синтезує. 

Ùå îäèí ïðèêëàä àäàïòàöіé íà 
ìîëåêóëÿðíîìó ðіâíі – ÿâèùå ìîëåêó-
ëÿðíîї ìіìіêðії, ïðèòàìàííå äåÿêèì 
ïàðàçèòàì. Ó ïðîöåñі òðèâàëîї ñïіëü-
íîї åâîëþöії ïàðàçèòà òà éîãî õàçÿїíà 
їõíÿ ìîëåêóëÿðíà áóäîâà çáëèæóâàëà-
ñÿ, âíàñëіäîê ÷îãî çàõèñíі ðåàêöії 
õàçÿїíà ïîñëàáëþâàëèñü.

Ìóòàöії ðåãóëÿòîðíèõ ãåíіâ ìîæóòü ñïðè÷èíèòè ÿê çìіíó êîíöåíòðàöіé 
ôåðìåíòіâ òà іíøèõ ìàêðîìîëåêóë, òàê і ïîÿâó íîâèõ їõíіõ âèäіâ. Òàê, 
òî÷êîâі ìóòàöії (íóêëåîòèäíі çàìіíè â ãåíàõ) çóìîâëþþòü ïîÿâó íîâèõ 
òèïіâ ìîëåêóë, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâèõ ìіñöåіñíóâàíü. 
Íàïðèêëàä, ïîÿâà ãëіêîïðîòåїäíèõ і ïîëіïåïòèäíèõ «àíòèôðèçіâ» ó ìîð-
ñüêèõ êіñòêîâèõ ðèá íàäàëà їì çìîãó çáåðіãàòè àêòèâíіñòü çà âіä’єìíèõ 
òåìïåðàòóð (ñåðåä ëüîäîâèêіâ ÷è íà âåëèêèõ ãëèáèíàõ; ìàë. 5.3). 

Äî àäàïòàöіé íà ìîëåêóëÿðíîìó ðіâíі çäàòíі òàêîæ âіðóñè. Óíàñëіäîê 
ìóòàöіé ìîæå çìіíþâàòèñü ìîëåêóëÿðíèé ñêëàä âіðóñíèõ ÷àñòèíîê – âіðіî-
íіâ. Öå äàє çìîãó іíôіêóâàòè íîâі òèïè êëіòèí àáî іíøі âèäè îðãàíіçìіâ.

Çàïàì’ÿòàºìî
Адаптації на молекулярному рівні організації біологічних систем забезпечу-

ють формування адаптацій на вищих рівнях і спрямовані насамперед на підтри-
мання їхнього гомеостазу. 

Îòæå, îñíîâíі íàïðÿìè àäàïòàöіé íà ìîëåêóëÿðíîìó ðіâíі òàêі:
  ïіäòðèìàííÿ ñòðóêòóðíîї öіëіñíîñòі ìàêðîìîëåêóë (áіëêіâ, ðіçíèõ 

òèïіâ íóêëåїíîâèõ êèñëîò);
  ïіäòðèìàííÿ ñòàáіëüíîї äіÿëüíîñòі ñèñòåì, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ñïðÿìî-

âàíіñòü і øâèäêіñòü ìåòàáîëі÷íèõ ïðîöåñіâ âіäïîâіäíî äî çìіí ó çîâíіø-
íüîìó і âíóòðіøíüîìó ñåðåäîâèùі òà ïîòðåá îðãàíіçìó;

  äîñòàòíє çàáåçïå÷åííÿ îêðåìèõ êëіòèí é öіëіñíîãî îðãàíіçìó åíåðãå-
òè÷íèì і áóäіâåëüíèì ìàòåðіàëîì.

Ключові терміни та поняття
поліфаги, явище метаболічної регуляції.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Чим характеризуються адаптації на молеку-
лярному рівні організації живої матерії? 2. Як 

процеси адаптацій біологічних систем, що відбуваються на молекулярному рівні, 
впливають на формування адаптацій на вищих рівнях організації (клітинному, орга-
нізмовому тощо)? 3. Наведіть приклади біохімічних адаптацій та схарактеризуйте їх. 
4. Поясніть суть явища «молекулярна мімікрія». Яке його значення для еволюції 
паразитичних організмів? 5. Які основні напрями адаптацій біологічних систем, що 
формуються на молекулярному рівні?

Ïîìіðêóéòå Як набір травних ферментів може вплинути на подальшу ево-
люцію організмів?

Ìàë. 5.1. Äåííèé ìåòå-
ëèê ïîëіêñåíà (1) òà éîãî
ãóñåíèöÿ (2), ÿêà æè-
âèòüñÿ ðîñëèíîþ õâè-

ëіâíèêîì

1

2

Ìàë. 5.3. Àíòàðêòè÷íà ðèáà òðåìà-
òîì-ïіñòðÿê – ïðèêëàä õîëîäîëþáíîї 
òâàðèíè ç òåìïåðàòóðîþ òіëà –1,98 °C

1 2 3

Ìàë. 5.2. Òâàðèíè-ïîëіôàãè: 1 – ðóäà ëіñîâà ìóðàøêà ìîæå ñïîæèâàòè ñîòíі âèäіâ 
æèâèõ áåçõðåáåòíèõ òâàðèí òà їõíі ðåøòêè, âèäіëåííÿ êîìàõ-ïîïåëèöü, à òàêîæ 
ðîñëèííó їæó; 2 – ðі÷êîâèé ðàê äîâãîïàëèé æèâèòüñÿ òâàðèíàìè, їõíіìè ðåøò-
êàìè òà ðîñëèííîþ їæåþ; 3 – ñіðà âîðîíà ñïîæèâàє êîìàõ, ðèáó, æàá, ÿùіðîê, 

ãðèçóíіâ, ïòàøåíÿò òà ÿéöÿ ïòàõіâ, ðîñëèííó їæó, õàð÷îâі âіäõîäè òîùî
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§ 6. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÄÀÏÒÀÖІÉ ÍÀ ÊËІÒÈÍÍÎÌÓ ÐІÂÍІ ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ

Ïðèãàäàéòå îñîáëèâîñòі áóäîâè êëіòèí ïðîêàðіîòіâ òà åóêàðіîòіâ. Ùî òàêå
öèòîïëàçìà? ßêі її êîìïîíåíòè? ßêà áóäîâà òà ôóíêöії ìіòîõîíäðіé і ëіçîñîì? ßêі 
åòàïè åíåðãåòè÷íîãî îáìіíó? ×èì âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ? Ùî òàêå ãëіêîëіç? 

Àäàïòàöії, ïîâ’ÿçàíі ç ìîðôîëîãі÷íèìè çìіíàìè êëіòèí. Ôóíêöіîíó-
âàííÿ áóäü-ÿêîї êëіòèíè çàëåæèòü âіä âçàєìîäії ðіçíèõ її ñòðóêòóðíèõ 
êîìïîíåíòіâ. Íàâåäåìî äåÿêі ïðèêëàäè. Âè çíàєòå, ùî є îäíîêëіòèííі 
åóêàðіîòè, ÿêі ìîæóòü іñíóâàòè ÿê â àåðîáíèõ óìîâàõ, òàê і â àíàåðîáíèõ. 

Äëÿ àåðîáíèõ îðãàíіçìіâ åíåðãåòè÷íèé îáìіí
âіäáóâàєòüñÿ â òðè åòàïè: ïіäãîòîâ÷èé, áåç-
êèñíåâèé (àíàåðîáíèé) òà êèñíåâèé (àåðîá-
íèé). Ó çàáåçïå÷åííі àåðîáíîãî åòàïó åíåðãå-
òè÷íîãî îáìіíó ïðîâіäíà ðîëü íàëåæèòü ìіòî-
õîíäðіÿì, ó ÿêèõ ñèíòåçóєòüñÿ áіëüøà ÷àñòè-
íà ìîëåêóë ÀÒÔ. Àëå êîëè îäíîêëіòèííі
åóêàðіîòè ìåøêàþòü â àíàåðîáíèõ óìîâàõ,
ìіòîõîíäðії âòðà÷àþòü ñâîє ôóíêöіîíàëüíå
çíà÷åííÿ. Òîìó â êëіòèíàõ àíàåðîáíèõ åóêà-
ðіîòіâ, òàêèõ ÿê äåÿêі âіëüíîæèâó÷і àìåáè,
іíôóçîðії ÷è ïàðàçèòè÷íі âèäè (íàïðèêëàä,
ïàðàçèò ëþäèíè – òðèõîìîíàäà), ìіòîõîíäðіé

íåìàє. Çàìіñòü íèõ є іíøі îðãàíåëè – ãіäðîãåíîñîìè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü â
åíåðãåòè÷íîìó îáìіíі àíàåðîáíèõ îäíîêëіòèííèõ åóêàðіîòіâ. Âîíè îòî÷åíі 
äâîìà ìåìáðàíàìè, âíóòðіøíÿ ç ÿêèõ óòâîðþє âèñòóïè, ÿêі äåùî íàãàäó-
þòü êðèñòè ìіòîõîíäðіé. Óíàñëіäîê àíàåðîáíèõ áіîõіìі÷íèõ ïðîöåñіâ, ÿêі 
âіäáóâàþòüñÿ â ãіäðîãåíîñîìàõ, çâіëüíÿєòüñÿ åíåðãіÿ, ÿêà ïðè öüîìó âèêî-
ðèñòîâóєòüñÿ äëÿ ñèíòåçó ìîëåêóë ÀÒÔ.

 Íà ìàëþíêó 6.1 çîáðàæåíî ïàðàçèòà ëþäèíè òðèïàíîñîìó. Çâåðíіòü
óâàãó: її äæãóòèê ñïðÿìîâàíèé äî çàäíüîãî êіíöÿ êëіòèíè òà ñïîëó÷àєòüñÿ 
ç її òіëîì çà äîïîìîãîþ òîíêîї ìåìáðàíè. Öÿ ìåìáðàíà є àäàïòàöієþ äî 
ïåðåñóâàííÿ ó â’ÿçêîìó ñåðåäîâèùі, íàïðèêëàä ïëàçìі êðîâі. Öіêàâî, ùî â 

îðãàíіçìі ïåðåíîñíèêà – ìóõè öåöå – êëіòèíè 
òðèïàíîñîìè íå ìàþòü òàêîї ìåìáðàíè. Òàê 
ïàðàçèò àäàïòóєòüñÿ äî ïåðåáóâàííÿ â ðіçíèõ 
ñåðåäîâèùàõ, çìіíþþ÷è áóäîâó êëіòèíè.

Óíàñëіäîê àäàïòàöіé äî çäіéñíåííÿ ïåâíèõ
ôóíêöіé ìîæå çìіíþâàòèñü і áóäîâà äåÿêèõ 
òèïіâ êëіòèí åóêàðіîòіâ. Âè âæå çíàєòå, ùî 
åðèòðîöèòè áіëüøîñòі âèäіâ ññàâöіâ íå ìàþòü 
ÿäðà (ìàë. 6.2, 1). Ðàçîì ç ÿäðîì äîçðіëі åðè-
òðîöèòè âòðà÷àþòü і áіëüøіñòü îðãàíåë, 
çîêðåìà ìіòîõîíäðії. Âіäñóòíіñòü îðãàíåë äàє 
çìîãó åðèòðîöèòàì ññàâöіâ ìàòè áіëüøèé 
îá’єì ãåìîãëîáіíó òà òðàíñïîðòóâàòè áіëüøèé 
îá’єì êèñíþ. Àëå âіäñóòíіñòü ìіòîõîíäðіé óíå-
ìîæëèâëþє çäіéñíåííÿ â öèõ êëіòèíàõ êèñ-
íåâîãî (àåðîáíîãî) åòàïó åíåðãåòè÷íîãî îáìі-
íó. Òîìó äîçðіëèé åðèòðîöèò ññàâöіâ çàäî-

âîëüíÿє ñâîї îáìåæåíі åíåðãåòè÷íі 
ïîòðåáè ëèøå çà ðàõóíîê àíàåðîá-
íîãî ãëіêîëіçó.

Öіêàâèì ïðèêëàäîì çìіíè áóäî-
âè êëіòèíè îäíîêëіòèííèõ åóêàðі-
îòіâ çàëåæíî âіä óìîâ ìåøêàííÿ є 
íåãëåðіÿ (ìàë. 6.3, 1) (ïðèãàäàéòå, 
äî ÿêîãî öàðñòâà íàëåæèòü öåé 
àìåáîïîäіáíèé îðãàíіçì). Íåãëåðії 
òðàïëÿþòüñÿ ó ïðіñíèõ âîäîéìàõ ç 
ïіäâèùåíîþ òåìïåðàòóðîþ âîäè 
(+25…+30 Ñ), íàâіòü ó ãàðÿ÷èõ 
äæåðåëàõ ç òåìïåðàòóðîþ âîäè äî 
+45 Ñ. Çàçâè÷àé íåãëåðіÿ ìåøêàє áіëÿ äíà òà ïåðåñóâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ
ïñåâäîïîäіé. Çà їõíüîþ äîïîìîãîþ âîíà é æèâèòüñÿ êëіòèíàìè áàêòåðіé. 
Àëå ÿêùî óìîâè æèòòÿ ïîãіðøóþòüñÿ – çìіíþєòüñÿ éîííèé ñêëàä âîäè1, 
àêòèâóþòüñÿ ïåâíі ãåíè, é êëіòèíà ïåðåáóäîâóєòüñÿ. Ó íåãëåðії ç’ÿâëÿþòüñÿ 
äâà äæãóòèêè, і âîíà íàáóâàє çäàòíîñòі øâèäêî ïëàâàòè. Çàâäÿêè öüîìó 
íåãëåðіÿ ìîæå çàëèøàòè íåñïðèÿòëèâó äіëÿíêó âîäîéìè і ìіãðóâàòè äî 
äіëÿíîê çі ñïðèÿòëèâèìè óìîâàìè. Òàì âîíà âòðà÷àє äæãóòèêè é íàáóâàє 
çäàòíîñòі äî ðîçìíîæåííÿ (äæãóòèêîâà ôîðìà íå ðîçìíîæóєòüñÿ).

Àäàïòàöієþ äî ìåøêàííÿ â ïðіñíèõ âîäîéìàõ є ïîÿâà â ïðîöåñі åâîëþ-
öії â îäíîêëіòèííèõ åóêàðіîòіâ ñêîðîòëèâîї âàêóîëі (ìàë. 6.4). Âè âæå çíà-
єòå, ùî çàâäÿêè ðîáîòі ñêîðîòëèâîї âàêóîëі â êëіòèíі ïіäòðèìóєòüñÿ âіä-
íîñíî ïîñòіéíèé òèñê – çäіéñíþєòüñÿ îñìîðåãóëÿöіÿ. Ùî ìåíøà êîíöåí-
òðàöіÿ ñîëåé ó âîäі, ÿêà îòî÷óє êëіòèíó, òî øâèäøå ñêîðî÷óєòüñÿ öÿ îðãà-
íåëà (ïîìіðêóéòå ÷îìó).

  

Ìàë. 6.4. 1. Ñêîðîòëèâà âà-
êóîëÿ (à) ÿê àäàïòàöіÿ äî
ìåøêàííÿ ó ïðіñíèõ âîäî-
éìàõ â іíôóçîðії-òóôåëüêè.
2. Ó êëіòèíі ïðіñíîâîäíîї
ôîðàìіíіôåðè ïåëîìіêñè
ìіñòèòüñÿ òèñÿ÷і  ñêîðîòëè-

âèõ âàêóîëü

 Âàæëèâîþ àäàïòàöієþ áàãàòüîõ îäíîêëіòèííèõ ïðîêàðіîòіâ є çäàòíіñòü 
ôîðìóâàòè ñòàäії ñïîêîþ – öèñòè òà ñïîðè. Ñïîðè âêðèòі ùіëüíіøîþ îáî-
ëîíêîþ (ìàë. 6.5, 1), íіæ öèñòè, òîìó âîíè ñòіéêіøі äî äії íåñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ. Öèñòè ïðîêàðіîòіâ ñòіéêі äî âèñóøóâàííÿ, äії 
îïðîìіíþâàííÿ, àëå íå âèòðèìóþòü äії âèñîêèõ òåìïåðàòóð. Ñïîðè òà öèñ-
òè ìîæóòü ôîðìóâàòè é ðіçíі ïðåäñòàâíèêè åóêàðіîòіâ: âîäîðîñòі, ãðèáè, 
îäíîêëіòèííі òâàðèíè (ìàë. 6.5, 2). 

Àäàïòàöії ó âèãëÿäі ôóíêöіîíàëüíèõ çìіí êëіòèí òіñíî ïîâ’ÿçàíі çі çìі-
íàìè íà ìîëåêóëÿðíîìó ðіâíі. Íàïðèêëàä, ïðîêàðіîòè, ÿêі îïèíèëèñÿ â 
óìîâàõ ïðîìèñëîâîãî çàáðóäíåííÿ, ìîæóòü çìіíþâàòè àêòèâíіñòü ñâîїõ 
ôåðìåíòíèõ ñèñòåì. Öå äàє çìîãó çàñâîþâàòè íîâі ñïîëóêè, çàäîâîëüíÿþ÷è 
ñâîї ìåòàáîëі÷íі ïîòðåáè. Çìіíè â àêòèâíîñòі ôåðìåíòіâ äàþòü ìîæëèâіñòü 

1 Íàïðèêëàä, ó ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ ìîæíà ñïîñòåðіãàòè çà ôîðìóâàííÿì 
äæãóòèêîâîї ôîðìè íåãëåðії ïðè ïåðåíåñåííі àìåáîїäíîї ôîðìè ó äèñòèëüîâàíó 
âîäó.

Ìàë. 6.2. Åðèòðîöèòè õðåáåòíèõ òâàðèí: 1 – ññàâ-
öіâ (âîíè áåç’ÿäåðíі); 2 – æàáè (çâåðíіòü óâàãó íà

íàÿâíіñòü ÿäðà)

Ìàë. 6.1. Òðèïàíîñîìà – 
çáóäíèê ñîííîї õâîðîáè ëþ-

äèíè – ñåðåä åðèòðîöèòіâ

1

2

Ìàë. 6.3. Ñòàäії æèòòєâîãî öèêëó íåãëå-
ðії: 1 – àìåáîїäíà (óòâîðþє îäíó ïñåâäî-

ïîäіþ); 2 – äæãóòèêîâà; 3 – öèñòà

1

2

3

2

à

1
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ìåøêàòè â øèðøîìó äіàïàçîíі óìîâ
é åóêàðіîòàì. Ó êëіòèíàõ áàãàòîêëі-
òèííèõ òâàðèí çà íåñïðèÿòëèâèõ
óìîâ ìîæóòü ïîñèëþâàòèñü іíòåíñèâ-

íіñòü ïðîöåñіâ ìåòàáîëіçìó, çìіíþâàòèñÿ áóäîâà ïëàçìàòè÷íèõ ìåìáðàí, 
ÿêі çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè òðàíñïîðòó ðіçíèõ éîíіâ і ñïîëóê ÿê óñåðåäèíó 
êëіòèíè, òàê і ç êëіòèíè íàçîâíі. Ó êëіòèíàõ, äå ïåðåâàæàþòü ïðîöåñè áіî-
ñèíòåçó, çîêðåìà áіëêіâ, êðàùå ðîçâèíåíà åíäîïëàçìàòè÷íà ñіòêà. Òå ñàìå 
ñòîñóєòüñÿ і êіëüêîñòі ðèáîñîì ó êëіòèíі.

Çàïàì’ÿòàºìî
Адаптації на клітинному рівні насамперед пов’язані зі змінами активності про-

цесів пластичного та енергетичного обмінів. Оскільки більшість процесів мета-
болізму в клітині відбуваються з витратами енергії, основним напрямом адаптацій 
є підтримання синтезу молекул АТФ на рівні, потрібному для функціонування як 
окремих клітин, так і всього організму. 
Ó áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ àäàïòàöії íà êëіòèííîìó ðіâíі ñëóãóþòü

îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé íà áіëüø âèñîêîìó ðіâíі îðãàíіçàöії   – 
òêàíèí, îðãàíіâ, ñèñòåì îðãàíіâ і öіëіñíîãî îðãàíіçìó. 

Ключові терміни та поняття
гідрогеносома, скоротлива вакуоля.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Які основні напрями формування адаптацій на
клітинному рівні організації? 2. Наведіть прикла-

ди адаптацій, пов’язаних зі змінами будови клітин. 3. Як може змінюватись будова 
клітин одноклітинних еукаріотів під час переходу від аеробного до анаеробного спо-
собу життя? 4. Які адаптації одноклітинних організмів дають змогу переживати пері-
оди несприятливих умов? 5. Чому скоротливі вакуолі притаманні насамперед одно-
клітинним мешканцям прісних водойм? 6. Які адаптації пов’язані з функціональними 
змінами клітин?

Ïîìіðêóéòå Що спільного та відмінного у формуванні адаптацій одноклі-
тинних і багатоклітинних організмів?

§ 7. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÄÀÏÒÀÖІÉ ÍÀ ÎÐÃÀÍІÇÌÎÂÎÌÓ ÐІÂÍІ 
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ

Ïðèãàäàéòå, ó ÷îìó ïîëÿãàє âèùà íåðâîâà äіÿëüíіñòü. ßêèì îðãàíіçìàì âîíà 
ïðèòàìàííà? Ùî òàêå ôóíêöіîíàëüíà ñèñòåìà îðãàíіâ? Ùî òàêå іíñòèíêòè, óìîâíі 
òà áåçóìîâíі ðåôëåêñè? Ùî òàêå íîðìà ðåàêöії, îíòîãåíåç і ôіëîãåíåç?

Àäàïòàöії íà îðãàíіçìîâîìó ðіâíі ñïðÿìîâàíі íà âіäïîâіäíіñòü áóäîâè òà 
æèòòєâèõ ôóíêöіé îðãàíіçìіâ ñåðåäîâèùó їõíüîãî ìåøêàííÿ.

Ôàçè àäàïòàöіéíîãî ïðîöåñó íà îðãàíіçìîâîìó ðіâíі. Ó ïðîöåñі ôîðìó-
âàííÿ àäàïòàöіé íà îðãàíіçìîâîìó ðіâíі (íà ïðèêëàäі áàãàòîêëіòèííèõ 
òâàðèí) âèäіëÿþòü òðè ôàçè. Ïî÷àòêîâà ôàçà àäàïòàöіéíîãî ïðîöåñó – öå 
çâèêàííÿ îðãàíіçìó äî êîðîòêî÷àñíîї äії ïåâíèõ ÷èííèêіâ. Íàïðèêëàä, ó 
ññàâöіâ, êîëè âîíè ïîòðàïëÿþòü â óìîâè çі çíèæåíèì âìіñòîì êèñíþ â 
àòìîñôåðі (ÿê-îò â óìîâàõ âèñîêîãіð’ÿ), ðåôëåêòîðíî іíòåíñèôіêóþòüñÿ 

äèõàëüíі ðóõè òà ïîñèëþєòüñÿ êðî-
âîîáіã. Íàñòóïíà ôàçà – ïåðåõіä äî 
ñòіéêîї àäàïòàöії – çäіéñíþєòüñÿ çà ї
óìîâ òðèâàëîãî âïëèâó ïåâíîãî ÷èí-
íèêà àáî êîìïëåêñíîãî âïëèâó ðіç-
íèõ ÷èííèêіâ. Âîíà є ôóíêöіîíàëü-
íîþ àäàïòàöієþ, áî ïіä âïëèâîì ïåâ-
íèõ ïîäðàçíèêіâ â îðãàíіçìі âіäáóâà-
þòüñÿ ôіçіî ëîãі÷íі çìіíè. Àäàïòà-
öіéíі ïðîöåñè ìîæóòü çà÷іïàòè áóäü-
ÿêі ðіâíі îðãàíіçàöії îðãàíіçìó: êëі-
òèíè, òêàíèíè, îðãàíè, ñèñòåìè 
îðãàíіâ.

Ðåàëіçàöіÿ òðåòüîї ôàçè – ñòіéêîї 
äîâãîòðèâàëîї àäàïòàöії – ìîæëèâà ëèøå çà áàãàòîðàçîâîãî àáî òðèâàëîãî 
âïëèâó íà îðãàíіçì ïåâíèõ ÷èííèêіâ. Ïðè öüîìó ìîáіëіçóþòüñÿ ôóíêöіî-
íàëüíі ñèñòåìè, ñôîðìîâàíі ðàíіøå, é íàñòàþòü ìîðôîëîãі÷íі çìіíè îðãà-
íіâ і ñèñòåì îðãàíіâ. Îçíàêàìè äîñÿãíåííÿ ïåâíîї àäàïòàöії îðãàíіçìó є 
ÿêіñíî íîâèé éîãî ñòàí, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíî ïіäâèùåíà ñòіéêіñòü äî 
âïëèâó íåñïðèÿòëèâèõ ôàêòîðіâ òà ðàöіîíàëüíå âèòðà÷àííÿ åíåðãії.

Êëàñèôіêàöіÿ àäàïòàöіé íà îðãàíіçìîâîìó ðіâíі. Àäàïòàöії, ÿêі ôîð-
ìóþòüñÿ íà îðãàíіçìîâîìó ðіâíі îðãàíіçàöії, çàáåçïå÷óþòü îòðèìàííÿ 
ïîòðіáíèõ ðåñóðñіâ, äàþòü çìîãó ïðèñòîñîâóâàòèñü äî çìіí íàâêîëèøíüîãî 
ñå  ðåäîâèùà, åôåêòèâíî çàõèùàòèñü âіä ïðèðîäíèõ âîðîãіâ, ðîçìíîæóâà-
òèñü, çàñåëÿòè íîâі òåðèòîðії (ìàë. 7.1).

  Ìîðôîëîãі÷íі àäàïòàöії ïîâ’ÿ çàíі çі çìіíàìè áóäîâè àáî çàáàðâëåííÿ ї
îðãàíіçìіâ (ìàë. 7.2). Öå, íàïðèêëàä, òàêі çàõèñíі àäàïòàöії òâàðèí, ÿê 

Ìàë. 6.5. Ñïîðè òà öèñòè – ñòàäії ñïî-
êîþ: 1 – ñïîðà áàêòåðіé: à – êëіòèíà ó
ñòàíі ñïîêîþ; á – áàãàòîøàðîâà îáîëîíêà
ñïîðè; 2 – äîçðіëà öèñòà іç ÷îòèðìà

ÿäðàìè äèçåíòåðіéíîї àìåáè

Ìàë. 7.1. Êëàñèôіêàöіÿ âèäіâ
àäàïòàöіé íà îðãàíіçìîâîìó ðіâíі

Морфологічні

Фізіологічні

Онтогенетичні

Етологічні

Філогенетичні

Види адаптацій

Соціальні

1 2

à
á

Ìàë. 7.2. Ïðèêëàäè ìîðôîëîãі÷íèõ àäàïòàöіé: 1 – òóøêàí÷èê ìàëèé єãèïåòñüêèé 
ìàëîïîìіòíèé äëÿ õèæàêіâ íà òëі ïóñòåëüíèõ ïіñêіâ (êðèïòèçì); 2 – íåîòðóéíèé 
ìåòåëèê ñêëÿíèöÿ âåëèêà òîïîëåâà çîâíі íàãàäóє îñó (ìіìіêðіÿ); 3 – òðîïі÷íèé 
ìåòåëèê êàëіìà ç ðîçïðàâëåíèìè (à) òà ñêëàäåíèìè (á) êðèëàìè íàãàäóє  ëèñòîê  
(ìіìåçіÿ); 4 – ëîâèëüíі ëèñòêè êîìàõîїäíîї ðîñëèíè íåïåíòåñ íàãàäóþòü êâіòêè 
іíøèõ ðîñëèí (ìіìåçіÿ), íèìè âîíà ïðèâàáëþє ñâîїõ æåðòâ – êîìàõ; 5 – ÿñêðàâî 
çàáàðâëåíèé êîðàëîâèé àñïіä äåìîíñòðóє, ùî éîãî óêóñ ìîæå âèÿâèòèñü íåáåç-

ïå÷íèì (äåìîíñòðàöіÿ)

1 2

34 5

á

à
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êðèïòèçì, ìіìіêðіÿ òà ìіìåçіÿ. Êðèïòèçì (âіä ãðåö. êðèïòîñ  – ïðèõîâà-
íèé) – çäàòíіñòü îðãàíіçìіâ íàáóâàòè ïåâíîãî çàáàðâëåííÿ, ÿêå ðîáèòü їõ 
íåïîìіòíèìè àáî ìàëîïîìіòíèìè íà òëі ïðåäìåòіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà (ìàë. 7.2, 1). Ìіìіêðіÿ – çäàòíіñòü íàñëіäóâàòè çàáàðâëåííÿ ÷è ôîð-
ìó äîáðå çàõèùåíèõ òâàðèí (ìàë. 7.2, 2). Ìіìåçіÿ – ñïðîìîæíіñòü òâàðèí 
ó ðàçі íåáåçïåêè íàãàäóâàòè çà ôîðìîþ àáî çàáàðâëåííÿì íåїñòіâíі ïðåä-
ìåòè (ñóõі ãіëêè, êàìіíöі òîùî) (ìàë. 7.2, 3). Ó ðîñëèí ìіìåçіÿ ïîëÿãàє ó
âèðîáëåííі îêðåìèõ ïðèñòîñóâàíü, ÿêі íàãàäóþòü îçíàêè ìîäåëі (ìàë. 7.2,
4). Òàê, ó äåÿêèõ ðîñëèí êâіòêè íå ìàþòü íåêòàðíèêіâ, îäíàê ïðèâàáëþ-
þòü çàïèëþâà÷іâ, íàãàäóþ÷è êâіòêè ãàðíèõ íåêòàðîíîñіїâ.

ßâèùå, êîëè çàáàðâëåííÿ і ïîâåäіíêà òâàðèí ðîáëÿòü їõ ïîìіòíèìè íà 
òëі äîâêіëëÿ, ìàє íàçâó äåìîíñòðàöіÿ (ìàë. 7.2, 5). Íàïðèêëàä, ÿñêðàâî
çàáàðâëåíі îòðóéíі (êîëîðàäñüêèé æóê, ñîíå÷êà – їõíÿ ãåìîëіìôà ìіñòèòü 
îòðóéíі ñïîëóêè) àáî æàëîíîñíі (îñè, áäæîëè) êîìàõè ñèãíàëіçóþòü ïîòåí-
öіàëüíîìó âîðîãó ïðî íåáåçïå÷íіñòü êîíòàêòіâ ç íèìè.

  Ôіçіîëîãі÷íі àäàïòàöії íàñàìïåðåä ñïðÿìîâàíі íà ïіäòðèìàííÿ ãîìåî-
ñòàçó îðãàíіçìó é ïîâ’ÿçàíі çі çìіíàìè ôóíêöіîíóâàííÿ îêðåìèõ îðãàíіâ, 
ñèñòåì îðãàíіâ àáî ç ôîðìóâàííÿì ôóíêöіîíàëüíèõ ñèñòåì. Âîíè çàáåçïå-
÷óþòü øâèäêó ðåàêöіþ îðãàíіçìó íà çìіíè ó çîâíіøíüîìó àáî âíóòðіøíüî-
ìó ñåðåäîâèùі é òàê ñàìî øâèäêî çíèêàþòü, êîëè äіÿ ïåâíîãî ÷èííèêà 
ïðèïèíÿєòüñÿ. Îòæå, ôіçіîëîãі÷íі àäàïòàöії íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíі çі çìіíà-
ìè ïðîöåñіâ ìåòàáîëіçìó: òðàâëåííÿ, ãàçîîáìіíó, êðîâîîáіãó, âèäіëåííÿ 
òîùî. Öå çàáåçïå÷óє ïіäòðèìàííÿ ñòàáіëüíîãî îáìіíó ðå÷îâèí і òðèâàëå іñ-
íóâàííÿ â çìіíåíèõ óìîâàõ äîâêіëëÿ, à òàêîæ îäåðæàííÿ ïîòîìñòâà.

  Îíòîãåíåòè÷íі àäàïòàöії ñïðÿìîâàíі íà ïіäòðèìàííÿ ðіâíîâàãè ìіæ ї
îðãàíіçìàìè òà ñåðåäîâèùåì їõíüîãî ìåøêàííÿ. Âîíè äàþòü çìîãó ðåàëі-
çóâàòè íîðìó àäàïòèâíîї ðåàêöії â óìîâàõ, ó ÿêèõ öÿ íîðìà ðåàêöії ñêëà-
ëàñÿ â ïðîöåñі åâîëþöії. Êîëè âïëèâ ôàêòîðіâ ñåðåäîâèùà íà áіîëîãі÷íó 
ñèñòåìó ïåðåâèùóє íîðìó àäàïòèâíîї ðåàêöії, âîíà âòðà÷àє çäàòíіñòü äî 
àäàïòàöії.

Çàïàì’ÿòàºìî
Норма адаптивної реакції – це межі, у яких біологічна система може зміню-ї

ватися під впливом факторів середовища без порушень її цілісності та здатності  
саморегулювання. 

  Àäàïòàöіþ, íàáóòó â ïðîöåñі îíòîãåíåçó îðãàíіçìó ïðè éîãî âçàєìîäії
ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì, íàçèâàþòü ôåíîòèïîâîþ àäàïòàöієþ.

  Àäàïòàöії, ïîòðіáíі äëÿ çäіéñíåííÿ îíòî-
ãåíåçó (іíäèâіäóàëüíîãî ðîçâèòêó), ìîæóòü çà-
êðіïëþâàòèñü ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó 
âèäó (ôіëîãåíåçó). Òàêі ôіëîãåíåòè÷íі àäàïòà-
öії ôîðìóþòüñÿ ïðîòÿãîì æèòòÿ áàãàòüîõ ïî-ї
êîëіíü. Öå íàñàìïåðåä àðîìîðôîçè (íàïðè-
êëàä, âèíèêíåííÿ âòîðèííèõ ÿéöåâèõ îáîëî-
íîê ó ðåïòèëіé, ïòàõіâ àáî ññàâöіâ, ïëàöåíòè ó 
ññàâöіâ, ôàçà ëÿëå÷êè ó êîìàõ, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ ç ïîâíèì ïåðåòâîðåííÿì) òà іäіîàäàïòà-
öії (ÿê-îò, ðîçâèòîê ÿéöåâîãî çóáà äëÿ ðîçðі-
çàííÿ øêàðàëóïè â äèòèí÷àò êðîêîäèëіâ, ÷å-
ðåïàõ, ïòàøåíÿò; ìàë. 7.3).

  Åòîëîãі÷íі àäàïòàöії ïîâ’ÿçàíі çі çìіíîþ ї
ïîâåäіíêè îñîáèí. Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî ïîâåäіí-

êà òâàðèí àáî ëþäèíè ïîâ’ÿçàíà ç ðåàëіçàöієþ іíñòèíêòіâ (ÿêі ñòàíîâëÿòü 
ñîáîþ ëàíöþã âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà
çäіéñíåííÿ ïåâíîї æèòòєâîї ôóíêöії: ïîëþâàííÿ íà çäîáè÷, çàõèñò âіä âî-
ðîãіâ òîùî; ìàë. 7.4) òà óìîâíèõ ðåôëåêñіâ.

Ìàë. 7.4. Ïðèêëàä åòîëîãі÷íîї àäàïòàöії: 
ïðåäñòàâíèêè âèùèõ ðàêіâ – ëàíãóñòè – 
çäіéñíþþòü äàëåêі ìіãðàöії, øèêóþ÷èñü ó 
äîâãі øåðåíãè òàêèì ÷èíîì, ùî êîæåí íà-
ñòóïíèé ëàíãóñò òîðêàєòüñÿ âóñèêàìè ïî-
ïåðåäíüîãî; îñîáèíè, ÿêі òðèìàþòüñÿ 
îñòàííіìè, â ðàçі íåáåçïåêè ïðÿìóþòü äî 
õèæàêіâ і âèêëèêàþòü àòàêó íà ñåáå; öå 
äàє ìîæëèâіñòü âèæèòè áіëüøіé ÷àñòèíі 

ãðóïè òà ïðîäîâæèòè ìіãðàöіþ

  Ó ëþäèíè ñïîñòåðіãàþòü ñîöіàëüíі àäàïòàöії – ïðîöåñè àêòèâíîãîї
ïðèñòîñóâàííÿ іíäèâіäà äî óìîâ ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà – ñóêóïíîñòі åêî-
íîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ, ïîëіòè÷íèõ, äóõîâíèõ óìîâ іñíóâàííÿ, ôîðìóâàí-
íÿ òà äіÿëüíîñòі ÿê îêðåìèõ іíäèâіäóóìіâ, òàê і ñîöіàëüíèõ ãðóï. 

Çàïàì’ÿòàºìî
Пристосованість будь-якого організму до умов середовища мешкання досяга-

ється за рахунок цілого комплексу адаптацій. При цьому що складніше організо-
вані організми, то численніші та різноманітніші їхні адаптації. 

Ключові терміни та поняття
криптизм, мімікрія, мімезія, норма адаптивної реакції.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Чим характеризуються адаптації, які форму-
ються на організмовому рівні? 2. На які групи

поділяють адаптації, притаманні різним організмам? 3. Чим характеризуються мор-
фологічні адаптації? Наведіть приклади таких адаптацій. 4. Що собою становлять 
фізіологічні адаптації? 5. Що таке норма адаптивної реакції?

Ïîìіðêóéòå Який існує зв’язок між онтогенетичними та філогенетичними
адаптаціями?

§ 8. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÄÀÏÒÀÖІÉ Ó ËÞÄÈÍÈ

Ïðèãàäàéòå ÷èííèêè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü åâîëþöіþ ðіçíèõ ãðóï îðãàíіçìіâ. Ùî
õàðàêòåðíî äëÿ ïðîöåñіâ àñèìіëÿöії òà äèñèìіëÿöії? Ùî òàêå ãіïîòàëàìî-ãіïîôі-
çàðíà ñèñòåìà, ôóíêöіîíàëüíі ñèñòåìè? Ùî òàêå àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë òà àäàï-
òèâíà íîðìà? ßêі ôóíêöії àâòîíîìíîї (âåãåòàòèâíîї) íåðâîâîї ñèñòåìè? 

Îñîáëèâîñòі àäàïòàöіéíèõ ïðîöåñіâ ëþäèíè. Ëþäèíà є іñòîòîþ áіîñîöі-
àëüíîþ. Ðóøіéíèìè ñèëàìè її åâîëþöії áóëè íå òіëüêè áіîëîãі÷íі ÷èííèêè 
(ñïàäêîâà ìіíëèâіñòü, ïðèðîäíèé äîáіð, іçîëÿöіÿ, ïîïóëÿöіéíі õâèëі, äðåéô 
ãåíіâ), à é ñîöіàëüíі (іñíóâàííÿ â ñîöіóìі – îðãàíіçîâàíîìó êîëåêòèâі 
ëþäåé, òðóäîâà äіÿëüíіñòü, ÷ëåíîðîçäіëüíà ìîâà). Ñàìå öå é çóìîâèëî 
îñîáëèâîñòі ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé ëþäèíè. Âîíà ìàє ïðèñòîñîâóâàòèñü ÿê 
äî äії ïðèðîäíèõ ÷èííèêіâ (ïåâíèé òåìïåðàòóðíèé і ñâіòëîâèé ðåæèì, 
âïëèâ âîëîãîñòі, ðіçíèõ âèäіâ òâàðèí і ðîñëèí, ùî îòî÷óþòü ëþäèíó òîùî), 
òàê і äî ñîöіàëüíèõ. 

Ìàë. 7.3. ßéöåâèé çóá,
ÿêèé ôîðìóєòüñÿ ó çàðîäêіâ
ïòàõіâ, àëå çíèêàє ó äîðîñ-
ëèõ îñîáèí, – ïðèêëàä ôі-

ëîãåíåòè÷íîї àäàïòàöїі
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Àäàïòàöії ëþäèíè ôîðìóþòüñÿ çà ó÷àñòі ðåãóëÿòîðíèõ ñèñòåì – íåðâî-
âîї òà åíäîêðèííîї. Çàâäÿêè їõíüîї âçàєìîäії ðåãóëÿòîðíі ìåõàíіçìè ñòà-
þòü åôåêòèâíіøèìè, ó íåðâîâіé ñèñòåìі ïіäâèùóєòüñÿ ñèëà і ðóõëèâіñòü 
ïðîöåñіâ çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ, ùî äàє ìîæëèâіñòü øâèäøå ðåàãóâà-
òè íà çìіíè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ â çîâíіøíüîìó òà âíóòðіøíüîìó ñåðåäîâè-
ùі. Îòæå, àäàïòàöії çàáåçïå÷óþòü äèíàìі÷íó ðіâíîâàãó ìіæ îðãàíіçìîì íà 
íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì. Àëå, äîñëіäæóþ÷è îñîáëèâîñòі ôîðìóâàííÿ 
àäàïòàöіé äî ðіçíèõ åêñòðåìàëüíèõ óìîâ (êîñìі÷íі ïîëüîòè, ïåðåáóâàííÿ 
â óìîâàõ âèñîêîãіð’ÿ, ðàéîíàõ âåäåííÿ áîéîâèõ äіé, çàíóðåííÿ íà çíà÷íі 
ãëèáèíè òîùî) (ìàë. 8.1), ñëіä òàêîæ îöіíþâàòè ðèçèêè íàïåâíèõ íåãàòèâ-
íèõ íàñëіäêіâ.

Åôåêòèâíіñòü àäàïòàöіé äî òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ â íåñïðèÿòëèâèõ
óìîâàõ çàëåæèòü âіä іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé îðãàíіçìó, ÿêі âèçíà-
÷àþòüñÿ ñïàäêîâî. Çðîçóìіëî, ùî êîðіííå íàñåëåííÿ ðàéîíіâ ç íåñïðèÿòëè-
âèìè óìîâàìè іñíóâàííÿ, àäàïòîâàíå äî íèõ êðàùå, íіæ íåêîðіííå (ìàë. 
8.2). Ó êîðіííèõ ìåøêàíöіâ – àáîðèãåíіâ – óíàñëіäîê òðèâàëîї àäàïòàöіé-
íîї åâîëþöії ôîðìóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі íåîáîðîòíі ïðèñòîñóâàííÿ – áіîõі-
ìі÷íі, ìîðôîëîãі÷íі, ôіçіîëîãі÷íі, åòîëîãі÷íі. Íàïðèêëàä, ïåðåáóâàòè íà 
ìàêñèìàëüíèõ âèñîòàõ íàä ðіâíåì ìîðÿ àëüïіíіñòè ìîæóòü ëèøå çàñòîñî-
âóþ÷è ñïåöіàëüíі äèõàëüíі ïðèëàäè. Òàê, äî âèñîòè 2000 ì íàä ðіâíåì 
ìîðÿ ôіçіîëîãі÷íі ôóíêöії îðãàíіçìó ëþäèíè çìіíþþòüñÿ íåçíà÷íî, òîäі ÿê 
íà âèñîòі ïîíàä 4000 ì çìіíè їõ ñòàþòü ïîìіòíèìè. Àëå â Òèáåòі є îðíі 
äіëÿíêè, ðîçòàøîâàíі íà âèñîòі 4500 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ, â Àíäàõ (Ïіâäåí-
íà Àìåðèêà) äåÿêі ïîñåëåííÿ êîðіííîãî íàñåëåííÿ òðàïëÿþòüñÿ íà âèñîòі 
ïîíàä 5000 ì (ââàæàþòü, ùî öå ãðàíè÷íà âèñîòà, íà ÿêіé ìîæå æèòè 
ëþäèíà) (ìàë. 8.2).

 Óíàñëіäîê ïîðóøåííÿ àäàïòàöіéíèõ ïðîöåñіâ âèíèêàє ñòàí äåçàäàïòà-
öії (âіä ëàò. äåç – âіäñóòíіñòü òà àäàïòàöіî – ïðèñòîñóâàííÿ). Âіí ìîæå

ñïðè÷èíèòè ðîçâèòîê ðіçíèõ ïàòîëîãі÷íèõ ñòàíіâ і õâîðîá (íàïðèêëàä,
ãіðñüêîї õâîðîáè â óìîâàõ âèñîêîãіð’ÿ). 

Ëþäèíі âëàñòèâèé âèñîêèé àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë, îñêіëüêè áіëüøіñòü 
її âàæëèâèõ æèòòєâèõ ôóíêöіé ìàє ñâîєðіäíèé ôóíêöіîíàëüíèé ðåçåðâ.
Öå çäàòíіñòü îêðåìèõ îðãàíіâ, їõíіõ ñèñòåì àáî öіëіñíîãî îðãàíіçìó 
ôóíêöіîíóâàòè â ïåâíèõ óìîâàõ ç ìіíіìàëüíèì íàïðóæåííÿì ðåãóëÿòîðíèõ 
ìåõàíіçìіâ і âèòðàòàìè åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, ÿêі íàáëèæóþòüñÿ äî óìîâ 
ôіçіîëîãі÷íîãî ñïîêîþ. Òîìó â ðàçі ïîòðåáè (íàïðèêëàä, çà íåñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ) îðãàíè êðîâîíîñíîї, äèõàëüíîї, âèäіëüíîї ñèñòåì òîùî ìîæóòü çíà÷íî 
ïіäâèùóâàòè ñâîþ ôóíêöіîíàëüíó àêòèâíіñòü. Öå ïîñèëþє àäàïòèâíі 
ìîæëèâîñòі îðãàíіçìó.

Çàáðóäíåííÿ òà ñïîòâîðåííÿ äîâêіëëÿ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà äіÿëü-
íіñòü ðіçíèõ ñèñòåì îðãàíіâ, íàñàìïåðåä íåðâîâîї òà іìóííîї, âіä ÿêèõ 
çàëåæèòü ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Ïîðóøåííÿ ãîìåîñòàçó ñïðè÷èíÿє ðіç-
íîìàíіòíі çàõâîðþâàííÿ ëþäèíè. Òîìó, ùîá çàïîáіãòè öèì çàõâîðþâàí-
íÿì, ëþäèíà ìóñèòü àäàïòóâàòèñÿ äî äії àíòðîïîãåííèõ ÷èííèêіâ. Ó ìåø-
êàíöіâ çàáðóäíåíèõ òåðèòîðіé ðîçøèðþєòüñÿ äіàïàçîí òàê çâàíîї àäàï-
òèâíîї íîðìè.

Çàïàì’ÿòàºìî
Адаптивна норма – це пристосованість особин з певним фенотипом до меш-

кання в певних умовах. 

Ïðèñòîñîâóþ÷èñü äî íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ ìåøêàííÿ, ëþäèíà çíà÷íî 
íàïðóæóє ñâîї àäàïòàöіéíі ìåõàíіçìè, ùî âèñíàæóє ôóíêöіîíàëüíі ðåçåð-
âè é çíèæóє àäàïòàöіéíі ìîæëèâîñòі îðãàíіçìó. 

Îñîáëèâîñòі àäàïòàöіé ëþäèíè äî ñîöіàëüíèõ ÷èííèêіâ. Àäàïòàöії äî
ñîöіàëüíèõ ÷èííèêіâ ôîðìóþòüñÿ çà ðàõóíîê óìіííÿ àíàëіçóâàòè ïîòî÷íі 
ñîöіàëüíі ñèòóàöії, óñâіäîìëþâàòè âëàñíі ìîæëèâîñòі â íіé, êåðóâàòè ñâî-
єþ ïîâåäіíêîþ âіäïîâіäíî äî ãîëîâíèõ öіëåé äіÿëüíîñòі. Ðіçíі àñïåêòè 
ñîöіàëüíîї àäàïòàöії ïîâ’ÿçàíі ç àäàïòàöіÿìè äî ìåøêàííÿ â ìіñüêîìó àáî 
ñіëüñüêîìó ñåðåäîâèùі, äî ðіçíèõ âèäіâ ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі òîùî. 

Âàæëèâèì àñïåêòîì àäàïòóâàííÿ ëþäèíè äî ñîöіàëüíèõ ÷èííèêіâ є 
ïñèõі÷íà àäàïòàöіÿ. Äëÿ íåї õàðàêòåðíî òå, ùî ðåãóëÿòîðíі ìåõàíіçìè 
ïî÷èíàþòü äіÿòè óçãîäæåíî, åêîíîìíî, òîáòî ç ìіíіìàëüíèìè âèòðàòàìè 
åíåðãії, áåç çíà÷íîãî íåðâîâî-ïñèõі÷íîãî íàïðóæåííÿ (ñòàí ïñèõîëîãі÷íîãî 
êîìôîðòó). Öå äàє çìîãó äîñÿãàòè ïîñòàâëåíîї ìåòè é çàäîâîëüíÿòè ñâîї 
àêòóàëüíі ïîòðåáè áåç øêîäè äëÿ ïñèõі÷íîãî òà ôіçè÷íîãî çäîðîâ’ÿ.

Åôåêòèâíîñòі ñîöіàëüíîї àäàïòàöії ñïðèÿє ðîçðîáëåííÿ ìåòîäіâ ïіäâè-
ùåííÿ ðîçóìîâîї òà ôіçè÷íîї ïðàöåçäàòíîñòі, ïðîôåñіéíèõ çíàíü і íàâè-
÷îê, ðàöіîíàëüíîї îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî é òðóäîâîãî ïðîöåñіâ.

Îñîáëèâîñòі àäàïòàöіé äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ïåðіîä íàâ÷àííÿ ó
øêîëі ìàє çàêëàñòè àäàïòàöіéíі îñíîâè äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ ó ðіç-
íèõ çàêëàäàõ і ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі.

Çàïàì’ÿòàºìî
Адаптаціями до навчального процесу є: уникнення перевтоми, підвищення

стійкості організму до дії несприятливих чинників довкілля, позитивні емоції, чіт-
кий ритм добової активності, регулярні заняття фізичною культурою та спортом. 
Критеріями адаптації учнів до навчання є здатність адекватно поводитися в ко-
лективі, з розумінням ставитися до вимог учителів, уміння успішно засвоювати 
навчальний матеріал.

Ìàë. 8.1. Ïðèêëàäè åêñòðåìàëüíèõ óìîâ, äî ÿêèõ àäàïòóєòüñÿ îðãàíіçì ëþäèíè: 
ïіä ÷àñ ñõîäæåííÿ â ãîðè (1); îïàíóâàííÿ êîñìîñó (2) òà ìîðñüêèõ ãëèáèí (3)

1 2 3

Ìàë. 8.2. Êîðіííå íàñåëåííÿ, ïðèñòîñîâàíå äî ìåøêàííÿ â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ: 
1 – âèñîêîãіð’ÿ Àíä; 2 – ìåøêàíöі ïóñòåëü; 3 – ïіðíàëüíèêè çà ïåðëàìè ìîæóòü 

çàòðèìóâàòè äèõàííÿ íà 20 õâ і çàíóðþâàòèñÿ íà ãëèáèíó äî 30 ì

1 2 3
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Ïðåàäàïòàöієþ äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
ìîæå ñòàòè  âіäâіäàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ
äîøêіëüíèõ çàêëàäіâ îñâіòè, ðîçâèâàëüíèõ
öåíòðіâ òîùî.

Ïîñòàäàïòàöієþ äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó є
íàâè÷êè ñàìîîñâіòè, êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ,
óìіííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíäі. Âàæëèâèì
àñïåêòîì ïåðіîäó íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâіò-
íіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ є ïðîôåñіéíà îðі-
єíòàöіÿ ó÷íіâ. Öå є çàïîðóêîþ ìàéáóòíüîї
óñïіøíîї ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі òà âèñîêîї
ïðàöåçäàòíîñòі, äîñÿãíåííÿ óñïіõіâ ó äîðîñ-
ëîìó æèòòі.

Àäàïòàöії ëþäèíè äî ïðîôåñіéíîї äіÿëü-
íîñòі çà÷іïàþòü ðіçíі êîìïîíåíòè: ôіçіîëî-
ãі÷íі, îñîáèñòіñíî-ïñèõîëîãі÷íі, ïîâåäіíêîâі
òà ñîöіàëüíі.

Âè âæå çíàєòå, ùî є äâà îñíîâíі òèïè
ïðàöі: ôіçè÷íà òà ðîçóìîâà (ìàë. 8.3), õî÷à â
ñó÷àñíèõ óìîâàõ òàêèé ïîäіë äîñèòü óìîâ-
íèé. Ãîëîâíèé ñåíñ àäàïòàöіé äî ïåâíîãî
âèäó òðóäîâîї äіÿëüíîñòі – çáåðåæåííÿ òà

ïîëіïøåííÿ ïðàöåçäàòíîñòі – ïîòåíöіéíîї ìîæëèâîñòі âèêîíóâàòè ìàê-
ñèìàëüíó êіëüêіñòü ðîáîòè çà ïåâíèé âіäðіçîê ÷àñó áåç øêîäè äëÿ âëàñíî-
ãî çäîðîâ’ÿ.  

Ðіâåíü ïðàöåçäàòíîñòі çàëåæèòü âіä íèçêè ÷èííèêіâ, òàêèõ ÿê іíäèâіäó-
àëüíі ìîæëèâîñòі ëþäèíè, ñòàí çäîðîâ’ÿ, íàâè÷êè, íàáóòі ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
àáî òðóäîâîї äіÿëüíîñòі òîùî. Ïіäâèùóâàòè ïðàöåçäàòíіñòü ìîæíà çà óìîâ 
âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ïîñòіéíèõ çàíÿòü ñïîðòîì àáî ôіçè÷íîþ 
êóëüòóðîþ, äîòðèìàííÿ ðàöіîíàëüíîãî ðåæèìó äíÿ òà ïðàöі.

Ðîçóìîâà ïðàöÿ ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі ïîðіâíÿíî ç ôіçè÷íîþ. Âàæëèâó 
ðîëü ó íіé âіäіãðàþòü âіäïîâіäíі çäіáíîñòі: ïàì’ÿòü, óâàãà, åìîöії òîùî. Ó 
ïðîöåñі ðîçóìîâîї ïðàöі ëþäèíà ïîâèííà ñïðèéìàòè é çàïàì’ÿ  òîâóâàòè 
âåëèêі îáñÿãè іíôîðìàöії, îáðîá ëÿòè її é ïðèéìàòè ïîòðіáíі ðіøåííÿ. 
Çàâäÿêè âіäïîâіäíèì òðåíóâàííÿì ëþäèíà ìîæå ïîëіïøóâàòè ïàì’ÿòü, 
êîíöåíòðóâàòè óâàãó íà ïîòðіáíіé іíôîðìàöії. 

Ïіä ÷àñ ðîçóìîâîї ïðàöі àäàïòèâíèé õàðàêòåð ìàþòü çìіíè äіÿëüíîñòі 
íåðâîâîї ñèñòåìè, òàêі ÿê ïðîöåñè çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ. Âîíè, ó 
ñâîþ ÷åðãó, âïëèâàþòü íà ôóíêöіîíóâàííÿ іíøèõ ñèñòåì îðãàíіâ і ôóíêöі-
îíàëüíèõ ñèñòåì. Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ðîçóìîâîї ïðàöі çáóäæåííÿ íåðâîâèõ 
öåíòðіâ, ïîâ’ÿçàíèõ çі çäіéñíåííÿì ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі, ïîâíіñòþ íå 
çãàñàє, òðèâàє ñòîìëåííÿ íåðâîâîї ñèñòåìè. Òîìó ðîçóìîâà ðîáîòà, ÿêà 
ñóïðîâîäæóєòüñÿ íåðâîâî-åìîöіéíèì íàïðóæåííÿì, ïîòðåáóє ïåðіîäè÷íîãî 
ðîçñëàáëåííÿ – ðåëàêñàöії: ïåðåáóâàííÿ íà ïðèðîäі, âіäâіäóâàííÿ êîíöåð-
òіâ, ñïåêòàêëіâ òîùî. Îäíèì ç ìåòîäіâ ïіäâèùåííÿ ðîçóìîâîї ïðàöåçäàò-
íîñòі є àóòîãåííå òðåíóâàííÿ, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ âіäïîâіäíîþ ìóçèêîþ 
òà êîëüîðîâîþ ãàìîþ. 

Àóòîãåííå òðåíóâàííÿ – ïñèõîòåðàïåâòè÷íà ìåòîäèêà, ñïðÿìîâà-
íà íà âіäíîâëåííÿ ðіâíîâàãè â äіÿëüíîñòі íåðâîâîї ñèñòåìè, ïîðóøå-

íîї âíàñëіäîê ñòðåñó, òà іíøèõ ñèñòåì îðãàíіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ãîìåîñ-
òàç îðãàíіçìó.

Ðîçóìîâà ïðàöÿ ÷àñòî ñóïðîâîäæó-
єòüñÿ ãіïîäèíàìієþ – íèçüêîþ ðóõîâîþ 
àêòèâíіñòþ. Òîìó ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî 
äíÿ ïîòðіáíî âëàøòîâóâàòè ïåðіîäè÷íі 
êîðîòêî÷àñíі ïåðåðâè äëÿ ôіçè÷íèõ 
âïðàâ. Ó ðàçі ôіçè÷íîї ïðàöі ìàþòü áóòè 
îðãàíіçîâàíі ïåðåðâè äëÿ ïàñèâíîãî âіä-
ïî÷èíêó. Ìàєìî ïàì’ÿ òàòè, ùî âàæëè-
âîþ àäàïòàöієþ äî çäіéñíåííÿ áóäü-ÿêîї 
íàïðóæåíîї òðóäîâîї äіÿëüíîñòі є ïîâíî-
öіííèé ñîí, ÿêèé ìàє òðèâàòè íå ìåíøå 
ÿê 8  ãîä ùîäîáè. Ïіä ÷àñ ñíó âіäíîâëþ-
þòüñÿ ôóíêöіîíàëüíі ðåçåðâè îðãà  íіçìó.

Âàæëèâèì àñïåêòîì àäàïòàöії äî 
òðóäîâîї äіÿëüíîñòі є íàâè÷êè ñïіâïðà-
öі ç іíøèìè ÷ëåíàìè òðóäîâîãî êîëåê-
òèâó. Äóæå ãîñòðîþ ïðîáëåìà àäàïòàöії 
îäíèõ ÷ëåíіâ òðóäîâîãî êîëåêòèâó äî 
іíøèõ ïîñòàє ó âèïàäêàõ, êîëè ëþäè íà 
òðèâàëèé ÷àñ îïèíÿþòüñÿ â îáìåæåíî-
ìó ïðîñòîðі é âèìóøåíі ïîñòіéíî êîí-
òàêòóâàòè îäèí ç îäíèì (òðèâàëå ïëà-
âàííÿ íà êîðàáëі ÷è ïîëüîòè â êîñìîñ, 
åêñïåäèöії ó âèñîêîãіð’ÿ, â Àíòàðêòèäó òîùî; ìàë. 8.4). Âàæëèâà ðîëü
â àäàïòàöії äî òàêèõ ñèòóàöіé – ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ïñèõîëîãі÷íîãî
 êëіìàòó.

Çàïàì’ÿòàºìî
Адаптації до трудової діяльності насамперед мають бути спрямовані на усу-

нення хронічного нервово-емоційного напруження та підтримання високого рівня 
працездатності. Тому трудова діяльність і навчальний процес мають організову-
ватися з урахуванням вікових і фізіологічних можливостей людини.  

Àäàïòîãåíè. Ïіäâèùóâàòè çäàòíіñòü îðãàíіçìó ëþäèíè äî ôîðìóâàííÿ 
àäàïòàöіé ìîæíà çà äîïîìîãîþ àäàïòîãåíіâ (âіä ëàò. àäàïòàöіî – ïðèñòî-
ñóâàííÿ òà ãðåö. ãåíîñ – ðіä) (ìàë. 8.5). Öå ôàðìàêîëîãі÷íі ïðåïàðàòè, ïðî-

Ìàë. 8.3. Âèäè òðóäîâîї äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè: 1 – ôіçè÷íà

ïðàöÿ; 2 – ðîçóìîâà ïðàöÿ

1

2

Ìàë. 8.4. 1 – Óêðàїíñüêà àíòàðê-
òè÷íà ñòàíöіÿ іì. Â.І. Âåðíàäñüêîãî; 
2 – êîñìîíàâòè íà êîñìі÷íіé ñòàíöії

2

1

Ìàë. 8.5. Ðîñëèíè, ÿêі âèÿâëÿþòü àäàïòîãåííі âëàñòèâîñòі: 1 – åëåóòåðîêîê; 
2   – ëèìîííèê êèòàéñüêèé; 3 – åõіíàöåÿ ïóðïóðîâà; 4 – ðîäіîëà ðîæåâà

1 2 3 4
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íèêàþ÷è âñåðåäèíó êëіòèí, àêòèâіçóþòü ïðîöåñè ìåòàáîëіçìó. Çàâäÿêè 
öüîìó ïіäâèùóєòüñÿ ïðàöåçäàòíіñòü (ÿê ôіçè÷íà, òàê і ðîçóìîâà), іìóíіòåò, 
ñòіéêіñòü äî ñòðåñó, àïåòèò, çíèæóєòüñÿ ñòîìëþâàíіñòü.  

Àäàïòîãåíè ìîæóòü áóòè ðîñëèííîãî (ñòâîðåíі íà îñíîâі ëèìîííèêó
êèòàéñüêîãî, æåíüøåíþ, ðîäіîëè ðîæåâîї, åõіíàöåї ïóðïóðîâîї, åëåóòåðî-
êîêó òîùî) і òâàðèííîãî (ÿê-îò, àïіëàê – ïðîäóêò æèòòєäіÿëüíîñòі ìåäî-
íîñíèõ áäæіë). Çàñòîñîâóâàòè àäàïòîãåíè ñëіä îáåðåæíî, ëèøå çà ðåêîìåí-
äàöіÿìè ëіêàðіâ, àáè óíèêíóòè ïåðåäîçóâàííÿ òà ïîáі÷íèõ åôåêòіâ.

Çàïàì’ÿòàºìî
У жодному разі як адаптогени не можна застосовувати препарати, які відно-

сять до допінгу (речовини, що тимчасово штучно посилюють фізичну або психічну 
активність організму) або наркотичних засобів. Такі препарати можуть завдати
непоправної шкоди організмові людини: спричинити інвалідність або навіть
смерть. Вживання наркотичних препаратів заборонено законом, а допінгу – між-
народними спортивними організаціями (спортсменів, що вживають допінг, очікує
тривала, а іноді – довічна, дискваліфікація).

Ключові терміни та поняття
дезадаптація, функціональні резерви організму, адаптивна норма, психічна адапта-
ція, аутогенне тренування, адаптогени.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Яке значення для сучасної людини мають
адаптації не тільки до дії біологічних, а й до соці-

альних чинників? 2. Що таке дезадаптація? 3. Яка роль функціональних резервів 
організму у формуванні адаптацій? 4. Що таке адаптивна норма? 5. Які особливості 
адаптацій до навчання у школі? Що може стати преадаптацією до співпраці у шкіль-
ному колективі? 6. Назвіть адаптації людини до здійснення фізичної та розумової 
праці. 7. Чому адаптогени слід вживати обережно й тільки за рекомендаціями фахів-
ців?

Ïîìіðêóéòå Чому в створенні адаптивної норми провідна роль належить
гетерозиготам?

Òâîð÷å çàâäàííÿ З допомогою вчителя або вчительки спробуйте визначити
свою схильність до того чи іншого виду професійної

діяльності.

§ 9. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÄÀÏÒÀÖІÉ ÍÀ ÏÎÏÓËßÖІÉÍÎ-ÂÈÄÎÂÎÌÓ ÐІÂÍІ 
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ

Ïðèãàäàéòå îñíîâíі ñèñòåìàòè÷íі îäèíèöі, ÿêі çàñòîñîâóþòü ó êëàñèôіêàöії
ðîñëèí і òâàðèí. Ùî òàêå ìіêðîåâîëþöіÿ, âèäîóòâîðåííÿ, ìàêðîåâîëþöіÿ, àäàï-
òèâíèé ïîòåíöіàë, àäàïòèâíà íîðìà? ßêі ôîðìè ïðèðîäíîãî äîáîðó âè çíàєòå? ßêі 
àëåëі íàçèâàþòü ëåòàëüíèìè òà ñóáëåòàëüíèìè, äîìіíàíòíèìè òà ðåöåñèâíèìè? 
Ïðî ùî ñòâåðäæóє çàêîí îïòèìóìó?

Ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé íà ïîïóëÿöіéíîìó ðіâíі. Âèä ÿê îñîáëèâà áіî-
ëîãі÷íà ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ ç êîìïëåêñó áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì íèæ÷îãî ðіâ-
íÿ – ïîïóëÿöіé, ùîíàéìåíøå õî÷à á ç îäíієї (öå, íàïðèêëàä, ñïîñòåðіãàþòü 
ó âèäіâ-åíäåìіêіâ, òîáòî âèäіâ, ÿêі ìàþòü îáìåæåíèé àðåàë; ìàë. 9.1, 1). 
Òîìó ïîïóëÿöії ðîçãëÿäàþòü ÿê ñòðóêòóðíî-ôóíêöіîíàëüíі îäèíèöі âèäó. 
Ç ïîãëÿäó åâîëþöіéíîãî â÷åííÿ ïîïóëÿöії є îäèíèöÿìè åâîëþöії, áî â íèõ 
âіäáóâàþòüñÿ åëåìåíòàðíі ìіêðîåâîëþöіéíі ïðîöåñè (ñïàäêîâà ìіíëèâіñòü, 
іçîëÿöіÿ, ïîïóëÿöіéíі õâèëі, äðåéô ãåíіâ, ïðèðîäíèé äîáіð), çäàòíі âïëè-
âàòè íà ãåíîôîíä ïîïóëÿöіé. 

Òå, ùî âèä ñêëàäàєòüñÿ іç ñèñòåìè ïîïóëÿöіé, ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî îïòè-
ìàëüíі óìîâè іñíóâàííÿ íåðіâíîìіðíî ïîøèðåíі íà òåðèòîðії, ÿêó âіí 
çàéìàє. Íàïðèêëàä, âèâіðêà çâè÷àéíà (ìàë. 9.1, 2) ïîøèðåíà íà òåðèòîðії 
âñієї Єâðàçії, àëå ìåøêàє ëèøå â äåðåâíèõ óãðóïîâàííÿõ (ëіñàõ, ëіñîïàð-
êàõ, ìіñüêèõ ïàðêàõ òîùî), ÿêі ðîçäіëåíі іíøèìè ðîñëèííèìè óãðóïîâàí-
íÿìè, ãîðàìè, ðі÷êàìè òîùî. Áàãàòî âèäіâ ðîñëèí, ïðèñòîñîâàíèõ äî çðîñ-
òàííÿ íà áîëîòàõ, ÿê-îò ñôàãíîâі ìîõè, âіäñóòíі â іíøèõ ðîñëèííèõ óãðó-
ïîâàííÿõ, ÿêі їõ ðîçäіëÿþòü. Îòæå, ùî ðіçíîìàíіòíіøі óìîâè іñíóâàííÿ, 
äî ÿêèõ àäàïòîâàíèé âèä, òî áіëüøå é ÷èñëî ïîïóëÿöіé, ç ÿêèõ âіí ñêëà-
äàєòüñÿ.

Óñі îñîáèíè ïåâíîãî âèäó ìàþòü ïîäіáíèé ãåíîì. Àëå ãåíîôîíä ðіçíèõ 
ïîïóëÿöіé ìîæå âіäðіçíÿòèñü çà íàáîðîì àëåëüíèõ ãåíіâ. Íàâіòü ÿêùî 
ïîïóëÿöіÿì ïðèòàìàííèé ïîäіáíèé íàáіð àëåëіâ, îêðåìі àëåëüíі ãåíè 
ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ ç ðіçíîþ ÷àñòîòîþ, ðіçíîþ ìîæå áóòè é ÷àñòêà ãîìîçè-
ãîò і ãåòåðîçèãîò. Ðіçíі àëåëі ïåâíîãî ãåíà ìîæóòü âèçíà÷àòè ðіçíó àäàïòî-
âàíіñòü äî óìîâ ñåðåäîâèùà, òîìó і çàãàëüíà ïðèñòîñîâàíіñòü ðіçíèõ ïîïó-
ëÿöіé ïåâíîãî âèäó ìîæå áóòè ðіçíîþ. 

Àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë ïîïóëÿöії òèì âèùèé, ÷èì ðіçíîìàíіòíіøèé її 
ãåíîôîíä. Òîáòî ùî áіëüøà êіëüêіñòü àëåëіâ ðіçíèõ ãåíіâ і ùî ÷àñòіøå â 
ãåíîôîíäі òðàïëÿòèìóòüñÿ àëåëі, ÿêі çàáåçïå÷óþòü êðàùó ïðèñòîñîâàíіñòü 
îñîáèí, òî áіëüøå øàíñіâ ó òàêîї ïîïóëÿöії âèæèâàòè çà çìіí óìîâ іñíó-
âàííÿ, çàñåëèòè íîâі ñåðåäîâèùà é ïîâíіøå âèêîðèñòîâóâàòè їõíі
ðåñóðñè.

Ó ïðîöåñі åâîëþöії ó êðàùå àäàïòîâàíèõ îñîáèí áіëüøå øàíñіâ âèæèòè 
é çàëèøèòè ïëîäþ÷èõ íàùàäêіâ, ÿêèì âîíè ïåðåäàþòü àëåëüíі ãåíè, ùî 
çàáåçïå÷óþòü òàêó àäàïòîâàíіñòü. Øêіäëèâі ðåöåñèâíі àëåëі òðèâàëèé ÷àñ 
ìîæóòü çàëèøàòèñü ó ïîïóëÿöії â ãåòåðîçèãîò і íå ïðîÿâëÿòèñÿ ó ôåíî-
òèïі.

Çàïàì’ÿòàºìî
Сукупність шкідливих (летальних і сублетальних) алельних генів у генофонді 

популяції, які знижують її загальну пристосованість, називають генетичним тя-
гарем. Переходячи в гомозиготний стан, такі алелі знижують адаптованість осо-
бин. Натомість зростання в популяції частки краще пристосованих генотипів і, 
відповідно, фенотипів, сприяє поліпшенню адаптованості популяції як цілісної 
біологічної системи. 

Ìàë. 9.1. 1. Ñëіïàê ïіùàíèé – åíäåìіê Ïіâäåííî-Çàõіäíîї ÷àñòèíè Óê ðàїíè, âèä 
ñïåöіàëіçîâàíèé äî ïіäçåìíîãî ñïîñîáó æèòòÿ. 2. Âèâіðêà çâè÷àéíà ìàє øèðîêèé 

àðåàë
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Çàëåæíî âіä òîãî, ÷è ôîðìóþòüñÿ àäàïòàöії ïðîòÿãîì іíäèâіäóàëüíîãî 
ðîçâèòêó îêðåìîї îñîáèíè (її îíòîãåíåçó) àáî іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó âèäó 
(éîãî ôіëîãåíåçó), їõ ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè: іíäèâіäóàëüíі òà ïîïóëÿöіé-
íî-âèäîâі. Іíäèâіäóàëüíі àäàïòàöії ôîðìóþòüñÿ ïðîòÿãîì îíòîãåíåçó.ї
Íàïðèêëàä, ó ïîäіáíèõ óìîâàõ ó ðіçíèõ îñîáèí òâàðèí ìîæóòü âèíèêàòè 
ðіçíі óìîâíі ðåôëåêñè. Òàê, ó ñòðåñîâèõ ñèòóàöіÿõ ó ðіçíèõ îñîáèí òâàðèí 
àáî ëþäèíè ìîæíà ñïîñòåðіãàòè ðіçíі ðåàêöії: ó âіäïîâіäü íà çàãðîçó â 
îäíèõ îñîáèí ñïîñòåðіãàþòü ðåàêöії çàõèñòó, ïîñèëåííÿ àãðåñèâíîї ïîâå-
äіíêè, â іíøèõ – ðåàêöіþ âòå÷і (ïðèãàäàéòå, ÿêі іñíóþòü àäàïòèâíі ñòðà-
òåãії îðãàíіçìіâ).

Äðóãà ãðóïà àäàïòàöіé – ïîïóëÿöіéíî-âèäîâі, ñôîðìîâàíі ïðîòÿãîì 
іñíóâàííÿ îêðåìèõ ïîïóëÿöіé àáî іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó âèäó. Öі àäàïòàöії 
ñïàäêîâî çàêðіïëåíі íà ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íîìó ðіâíі. Ó òâàðèí òàêі 
àäàïòàöії çà÷іïàþòü ÿê îêðåìі ñèñòåìè îðãàíіâ, òàê і ôóíêöіîíàëüíі ñèñòå-
ìè. Âîíè íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíі ç ðåãóëÿòîðíèìè ñèñòåìàìè îðãàíіçìó: íåð-
âîâîþ òà åíäîêðèííîþ. Àäàïòàöії ñïî÷àòêó ôîðìóþòüñÿ â îêðåìèõ îñîáèí 
і ëèøå çãîäîì ïîøèðþþòüñÿ â ïîïóëÿöії. Âèíèêíóâøè â îêðåìèõ ïîïóëÿ-
öіÿõ ïåâíîãî âèäó, â êîíêðåòíèõ óìîâàõ éîãî іñíóâàííÿ, òàêі àäàïòàöії, 
ùî âіääàþòü ïåðåâàãó â öèõ óìîâàõ, çãîäîì ìîæóòü ïîøèðþâàòèñü і â 
іíøèõ ïîïóëÿöіÿõ, çàêðіïëþþ÷èñü ó ïðîöåñі åâîëþöії íà âèäîâîìó ðіâíі. 

Òàêèì ÷èíîì, ó ïðîöåñі åâîëþöії â îðãàíіçìіâ ïåâíîãî âèäó ôîðìóєòüñÿ 
ñâіé àäàïòèâíèé êîìïëåêñ – îïòèìàëüíå ïîєäíàííÿ ìîðôîëîãі÷íèõ, 
ôіçіîëîãі÷íèõ, ïîâåäіíêîâèõ òà åêîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé ïîïóëÿöіé, ùî 
äîïîâíþþòü îäíà îäíó і ñïðèÿþòü áіëüø óñïіøíîìó ðîçìíîæåííþ òà 
ïîøèðåííþ îñîáèí. Êðіì òîãî, òàêèé àäàïòèâíèé êîìïëåêñ çàáåçïå÷óє
ñòàí ðіâíîâàãè ç óìîâàìè ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ. 

Àäàïòàöії íà ïîïóëÿöіéíîìó ðіâíі òàêîæ ñïðÿìîâàíі íà ïіäòðèìàííÿ
ãîìåîñòàçó. Ãîìåîñòàç ïîïóëÿöії ïîâ’ÿçàíèé íå òіëüêè çі çáåðåæåííÿì éї
çðîñòàííÿì її ÷èñåëüíîñòі, à é ç ïіäòðèìàííÿì ãóñòîòè ïîïóëÿöії íà îïòè-

ìàëüíîìó äëÿ äàíîãî ñåðåäîâèùà ðіâíі. Íà ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ïîïó-
ëÿöії âïëèâàþòü ÿê àáіîòè÷íі ôàêòîðè, òàê і áіîòè÷íі: âíóòðіøíüîâèäîâі 
òà ìіæâèäîâі âçàєìîäії. Àäàïòàöії, ÿêі ôîðìóþòüñÿ íà ïîïóëÿöіéíîìó ðіâ-
íі, ìîæóòü çàáåçïå÷óâàòè óñïіõ ó êîíêóðåíöії ç îñîáèíàìè іíøèõ âèäіâ 
(ìіæâèäîâà êîíêóðåíöіÿ).

Ïîëіìîðôіçì ïîïóëÿöіé òà éîãî àäàïòèâíå çíà÷åííÿ. Ïðèãàäàєìî:
ïîëіìîðôіçì (âіä ãðåö. ïîëі – áàãàòî òà ìîðôà – ôîðìà) – íàÿâíіñòü ó
ïîïóëÿöіé ðіçíèõ ñòàíіâ îçíàêè (à, âіäïîâіäíî, é ïåâíîãî ãåíà). Òàêèì 
÷èíîì, îðãàíіçìè ç ïîäіáíèì íàáîðîì ãåíіâ, àëå ç ðіçíèìè íàáîðàìè àëåëіâ
çàëåæíî âіä çîâíіøíіõ óìîâ ìîæóòü ìàòè ðіçíі ôåíîòèïè. Ãðóïè ôåíîòè-
ïîâî âіäìіííèõ îñîáèí íàçèâàþòü ìîðôàìè (ÿêùî ìîðô іñíóє òіëüêè äâі, 
ÿâèùå íàçèâàþòü äèìîðôіçìîì). Ðіçíі ìîðôè îðãàíіçìіâ (ìàë. 9.2, 1)
âèíèêàþòü çàâäÿêè ìóòàöіÿì і çàêðіïëþþòüñÿ ó ðåçóëüòàòі äії ðîçðèâàþ÷îãî 
(äèçðóïòèâíîãî) äîáîðó (ïðèãàäàéòå ôîðìè ïðèðîäíîãî äîáîðó). ßâèùå, çà 
ÿêîãî êîæíà ç íèõ îòðèìóє ïåâíі ïåðåâàãè â òèõ àáî іíøèõ óìîâàõ 
ìåøêàííÿ, íàçèâàþòü àäàïòèâíèì ïîëіìîðôіçìîì. Àäàïòèâíіñòü äè- 
àáî ïîëіìîðôіçìó ïîëÿãàє ó ïîëіïøåííі ïðèñòîñîâàíîñòі äî ìіñöåіñíóâàíü, 
ó ÿêèõ óìîâè ïåðіîäè÷íî çìіíþþòüñÿ (ìàë. 9.2, 2, 3). Îòæå, ÿâèùå 
àäàïòèâíîãî ïîëіìîðôіçìó íå òіëüêè çàáåçïå÷óє âèæèâàííÿ îñîáèí âèäó â 
ðіçíèõ óìîâàõ äîâêіëëÿ, à é ñòâîðþє ïåðåäóìîâè äëÿ çàñâîєííÿ íîâèõ.

Ключові терміни та поняття
генетичний тягар популяції, індивідуальні та популяційно-видові адаптації, адаптив-
ний комплекс, гомеостаз популяції, адаптивний поліморфізм.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Які генетичні основи формування адаптацій на
популяційно-видовому рівні? 2. Чим характери-

зується генофонд популяцій? 3. Що таке генетичний тягар популяції? Із чим він 
пов’язаний? 4. Чим характеризуються індивідуальні та популяційно-видові адапта-
ції? 5. Що таке поліморфізм? 6. Чому поліморфізм вважають адаптацією на популя-
ційному рівні?

Ïîìіðêóéòå У яких видів адаптивний потенціал вищий: ендеміків чи у видів,
у межах широкого ареалу яких формуються підвиди? Чому?

§ 10. ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÍІØÀ. ÅÊÎËÎÃІ×ÍÎ ÏËÀÑÒÈ×ÍІ ÒÀ ÅÊÎËÎÃІ×ÍÎ 
ÍÅÏËÀÑÒÈ×ÍІ ÂÈÄÈ

Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë. ßêі îçíàêè â ñèñòåìàòèöі íàçè-
âàþòü äіàãíîñòè÷íèìè? Ùî òàêå ñóêöåñіÿ? ßêі çàêîíîìіðíîñòі öèõ ïðîöåñіâ?

Åêîëîãі÷íà íіøà. Àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë êîæíîãî âèäó îðãàíіçìіâ îáìå-
æåíèé ôіçіîëîãі÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè, ìåæàìè íîðìè ðåàêöії, ìóòàöіéíè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè òîùî. Àäàïòóþ÷èñü äî óìîâ ôіçè÷íîãî ñåðåäîâèùà ìåø-
êàííÿ, ïîïóëÿöії îêðåìîãî âèäó òàêîæ ïîñòіéíî âçàєìîäіþòü ç ïîïóëÿöіÿ-
ìè іíøèõ âèäіâ. Òàê ôîðìóєòüñÿ їõíÿ åêîëîãі÷íà íіøà. 

Åêîëîãі÷íà íіøà – öå ïðîñòîðîâå і òðîôі÷íå ïîëîæåííÿ ïîïóëÿöії 
âèäó, ÿêå âîíà çàéìàє â åêîñèñòåìі, êîìïëåêñ її çâ’ÿçêіâ ç ïîïóëÿöі-

ÿìè іíøèõ âèäіâ і âèìîã äî ôіçè÷íîãî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ.
Åêîëîãі÷íі íіøі ðіçíèõ ïîïóëÿöіé îäíîãî âèäó ìîæóòü âіäðіçíÿòèñü. 

Íàïðèêëàä, ñåðåä íåìàòîä є âèäè, îñîáèíè ÿêèõ çäàòíі âåñòè ÿê âіëüíèé, 
òàê і ïàðàçèòè÷íèé ñïîñіá æèòòÿ. Òàê, îñîáèíè ñòðîíãіëîїäåñà ìîæóòü 
ìåøêàòè ÿê ó ґðóíòі, ñïîæèâàþ÷è îðãàíі÷íі ðåøòêè, òàê і ïàðàçèòóâàòè â 
êèøå÷íèêó ëþäèíè. Öå ñâіä÷èòü ïðî øèðîêèé ñïåêòð àäàïòàöіé âèäó.

Ìàë. 9.2. 1. Ïðèêëàä íàñëіäêіâ äії ðîçðèâàþ÷îãî äîáîðó: æóê ñîíå÷êî äâîêðàï-
êîâå ìîæå іñíóâàòè â äâîõ ìîðôàõ, îäíà ç ÿêèõ – іç ÷åðâîíèìè íàäêðèëàìè – 
ñòіéêіøà äî äії íèçüêèõ òåìïåðàòóð і òîìó ÷èñëåííіøà íàâåñíі, іíøà – іç ÷îðíèìè 
íàäêðèëàìè – àêòèâíî ðîçìíîæóєòüñÿ âëіòêó і òîìó ÷èñëåííіøà âîñåíè. 2. ßâèùå 
іíäóñòðіàëüíîãî ìåëàíіçìó â ìåòåëèêà áåðåçîâîãî ï’ÿäóíà: íà òåðèòîðіÿõ, äå ñòîâ-
áóðè áåðåç çàáðóäíåíі âíàñëіäîê іíòåíñèâíîї äіÿëüíîñòі ïðîìèñëîâîñòі, ïåðåâàæà-
þòü ìåòåëèêè ç òåìíèì çàáàðâëåííÿì êðèë (à), ÿêå ðîáèòü їõ ìåíø ïîìіòíèìè íà 
òåìíîìó òëі; íàòîìіñòü ó íåçàáðóäíåíèõ ìіñöåâîñòÿõ, äå ñòîâáóðè äåðåâ çäåáіëü-
øîãî áіëі, ïåðåâàæàþòü ìåòåëèêè çі ñâіòëèì çàáàðâëåííÿì êðèë (á). 3. Ïîëіìîð-
ôіçì çàáàðâëåííÿ ÷åðåïàøêè íàçåìíîãî ìîëþñêà öåïåї ëіñîâîї. Ó öüîãî âèäó іñíóє 
äåêіëüêà ìîðô, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ çà çàáàðâëåííÿì òà êіëüêіñòþ ñìóã íà ÷åðåïàø-
êàõ. Ó ëіñàõ, äå ґðóíò êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ÷àñòіøå òðàïëÿþòüñÿ îñîáèíè ç êî-
ðè÷íåâèì і ðîæåâèì çàáàðâëåííÿì ÷åðåïàøêè. Íà äіëÿíêàõ ç ãðóáîþ æîâòîþ 

òðàâîþ ïåðåâàæàє æîâòå çàáàðâëåííÿ ÷åðåïàøêè

1
2

3

à á
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Ðіçíі åêîëîãі÷íі íіøі ìîæóòü áóòè ïðèòàìàííі é ðіçíèì ôàçàì æèòòє-
âîãî öèêëó ãåòåðîòîïíèõ îðãàíіçìіâ (íàïðèêëàä, áàáêàì, îäíîäåíêàì).
Ëè÷èíêè áàáîê ìåøêàþòü ó ïðіñíèõ âîäîéìàõ, ïîëþþ÷è íà âîäíèõ òâà-
ðèí; ñòàòåâîçðіëі îñîáèíè (іìàãî) âõîäÿòü äî ñêëàäó íàçåìíèõ åêîñèñòåì, 
ïîëþþ÷è íà íàçåìíèõ áåçõðåáåòíèõ (ìàë. 10.1). Òå, ùî ðіçíі ôàçè ðîçâèòêó 
îäíîãî âèäó ìîæóòü çàéìàòè ðіçíі åêîëîãі÷íі íіøі, є àäàïòàöіÿìè äî ïîâíі-
øîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ.

Íàâіòü äîñêîíàëі àäàïòàöії äî óìîâ íåæèâîї ïðèðîäè òà äîñòàòíі çàïàñè
їæі íå çàâæäè çàáåçïå÷óþòü ïðîöâіòàííÿ âèäó â ïåâíіé åêîñèñòåìі. Äëÿ 
öüîãî ùå ïîòðіáíі àäàïòàöії äî ñïіâіñíóâàííÿ ç ïîïóëÿöіÿìè іíøèõ âèäіâ.

Àäàïòàöії, ÿêі ôîðìóþòüñÿ ó ïðåäñòàâíèêіâ òîãî ÷è іíøîãî âèäó, ñïðÿ-
ìîâàíі íå ëèøå íà ïîâíіøå îñâîєííÿ іñíóþ÷èõ åêîëîãі÷íèõ íіø, àëå é íà 
ôîðìóâàííÿ íîâèõ íіø, ÷èì çàáåçïå÷óєòüñÿ åôåêòèâíіøå âèêîðèñòàííÿ 
ðåñóðñіâ.

Õàðàêòåðèñòèêè åêîëîãі÷íîї íіøі ìіñòÿòü äâà âèìіðè – øèðèíó íіøі òà
ïåðåêðèâàííÿ íіøі іç ñóñіäíіìè (ìàë. 10. 2). Ðîçøèðþâàòèñÿ àáî çâóæóâà-
òèñÿ åêîëîãі÷íà íіøà ìîæå ÷åðåç âïëèâ іíøèõ âèäіâ. Çà âіäñóòíîñòі òèñêó 
іíøèõ âèäіâ (êîíêóðåíòіâ, õèæàêіâ, ïàðàçèòіâ òîùî) åêîëîãі÷íà íіøà ìîæå 
áóòè øèðøîþ. Ìіæ ïîïóëÿöіÿìè âèäіâ ç ïîäіáíèìè åêîëîãі÷íèìè 
âèìîãàìè, ùî ìåøêàþòü â îäíîìó áіîãåîöåíîçі, êîíêóðåíöіÿ çàãîñòðþєòüñÿ. 
Íàñëіäêîì òàêîї êîíêóðåíöії є àáî âèòèñêàííÿ îäíîãî âèäó іíøèì, àáî 
çíèæåííÿ її ãîñòðîòè çàâäÿêè ðîçõîäæåííþ âèìîã îáîõ âèäіâ ùîäî 
õàðàêòåðó їæі, ïðîñòîðîâîãî ðîçìіùåííÿ, ÷àñó ðîçìíîæåííÿ òîùî. Íà 
ãðàôіêó, ùî іëþñòðóє åêîëîãі÷íі íіøі äâîõ êîíêóðóþ÷èõ âèäіâ, ãîñòðîòó 
êîíêóðåíöії äåìîíñòðóє ñòóïіíü їõíüîãî ïåðåêðèâàííÿ (ìàë. 10.2).

Îòæå, ïåðåêðèâàííÿ åêîëîãі÷íèõ íіø çàëåæèòü âіä õàðàêòåðó âèêîðèñ-
òàííÿ îáîìà ïîïóëÿöіÿìè òèõ ñàìèõ ðåñóðñіâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ, ùî 
çóìîâëþє êîíêóðåíöіþ ìіæ íèìè. Âèñîêèé ñòóïіíü ïåðåêðèâàííÿ åêîëî-
ãі÷íèõ íіø âèäіâ, ÿêі êîíêóðóþòü, óíåìîæëèâëþє їõíє ñïіëüíå іñíóâàííÿ 
â îäíіé åêî ñèñòåìі.

Ñïіâіñíóâàòè â îäíîìó áіîãåî öåíîçі äàє ìîæëèâіñòü ðîçõîäæåí íÿ åêî -
ëîãі÷íèõ íіø êîíêóðóþ÷èõ âèäіâ (ìàë. 10.3). Íàïðèêëàä, çàâäÿêè

äèôåðåíöіþâàííþ ñïîæè âàííÿ
ðåñóðñіâ ðіçíі âèäè êîïèò íèõ 
òâàðèí, ÿêі âèïàñàþòüñÿ ó 
ñàâàíàõ, ïî-ðіçíîìó âèêîðè ñòî-
âóþòü їæó íà ïàñîâè ùàõ. Çåáðè
ïåðåâàæíî ñïî æèâà þòü âåðõіâêè
òðàâ; àíòèëîïè ãíó  – ðåøòêè
ðîñëèí ïåâíèõ âèäіâ, ùî çàëè-
øàþòüñÿ ïіñëÿ æèâëåííÿ çåáð;
ãàçåëі ïîїäàþòü íàéíèæ÷і òðàâè, à 
àíòèëîïè òîïі – âèñîêі ñóõі ñòåáëà,
ÿêі îìèíàþòü іíøі âèäè òâàðèí.

Çà ïðîñòîðîâîãî äèôåðåíöіþâàí-
íÿ âèäè ç ïîäіáíèìè åêîëîãі÷íèìè
âè  ìîãàìè â îäíîìó áіîãåîöåíîçі 
ðîçïîäіëÿþòüñÿ ïî ðіçíèõ ìіêðî-
ìіñöåіñíó âàííÿõ. Íàïðèêëàä, ó 
êè   øå÷íèêó ñêàòіâ є ñïåöèôі÷íі 
çîíè ìåøêàííÿ ðіçíèõ âèäіâ 
ñòüîæêîâèõ ÷åðâіâ, ÿêі ÷іòêî âіäìåæîâàíі îäíà âіä îäíîї: îäíі ïàðàçèòóþòü 
ó ïåðåäíіé ÷àñòèíі êèøå÷íèêó öèõ ðèá, іíøі – áëèæ÷å äî éîãî ñåðåäíüîї 
÷àñòèíè, äåÿêі – ó çàäíіé òðåòèíі. Äâà âèäè òðàâíåâèõ õðóùіâ – õðóù 
òðàâíåâèé çàõіäíèé òà õðóù òðàâíåâèé ñõіäíèé – òðàïëÿþòüñÿ ïî âñіé 
òåðèòîðії Óêðàїíè, àëå çàõіäíèé âіääàє ïåðåâàãó âіäêðèòèì ïðîñòîðàì, à 
ñõіäíèé – çàñåëþє çàòіíåíі ìіñöÿ.

Åêîëîãі÷íі íіøі ìîæóòü ðîçõîäèòèñÿ â ÷àñі. Ó ïóñòåëÿõ ìåøêàþòü
ìóðàøêè, ÿêі äîáóâàþòü їæó íà ïîâåðõíі. Ñåðåä íèõ є âèäè, ÿêі ñïîæèâà-
þòü ðåøòêè êîìàõ, à òàêîæ æèâèõ äðіáíèõ êîìàõ (àêòèâíі â íàéñïåêîòíіøó 
÷àñòèíó äîáè), íі÷íі õèæàêè (ïîëþþòü íà ìàëîðóõîìèõ êîìàõ ç ì’ÿêèìè 
ïîêðèâàìè àáî ùîéíî ïåðåëèíÿëèõ ÷ëåíèñòîíîãèõ) і òі, ùî æèâëÿòüñÿ 
íàñіííÿì ðîñëèí (àêòèâíі ïðîòÿãîì äîáè).

Ðîçõîäæåííÿ åêîëîãі÷íèõ íіø äâîõ âèäіâ ç ïîäіáíèìè åêîëîãі÷íèìè 
âèìîãàìè ìîæå ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè äëÿ âñåëåííÿ â åêîñèñòåìó íîâîãî 
âèäó.

Ïðàâèëî îáîâ’ÿçêîâîñòі çàïîâíåííÿ åêîëîãі÷íîї íіøі ñòâåðäæóє, ùî 
åêîëîãі÷íà íіøà íå ìîæå áóòè òðèâàëèé ÷àñ íå çàéíÿòîþ: ÿêùî âîíà
çâіëü íèëàñÿ, òî çàçâè÷àé çàïîâíþєòüñÿ іíøèì âèäîì, ç ïîäіáíèìè 
åêîëîãі÷íèìè âèìîãàìè. ßêùî â ïåâíîìó ìіñöåіñíóâàííі âèíèêàþòü âіëüíі 
äіëÿíêè (óíàñëіäîê ïîæåæ, çñóâіâ, òðèâàëèõ ðîçëèâіâ ðі÷îê òîùî), їõ 
çàñåëÿþòü çäåáіëüøîãî íîâі âèäè, à íå òі, ùî ìåøêàëè òàì ðàíіøå. Çãîäîì 
âèäè, ÿêі çàñåëèëè òàêі äіëÿíêè, ìîæóòü âèòèñêàòèñÿ áіëüø êîíêó ðåíòî-
ñïðîìîæíè ìè. À «ïåðøîïîñåëåíöі» ìîæóòü ïåðåñåëÿòèñü íà íîâі íåçàñåëåíі 
äіëÿíêè.

Åêîëîãі÷íî ïëàñòè÷íі òà åêîëîãі÷íî íåïëàñòè÷íі âèäè. Çà êîìïëåêñîì
àäàïòàöіé äî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ âèäè ïîäіëÿþòü íà åêîëîãі÷íî ïëàñ-
òè÷íі òà åêîëîãі÷íî íåïëàñòè÷íі. Åêîëîãі÷íî ïëàñòè÷íі âèäè ìàþòü øèðî-
êó íîðìó ðåàêöії, òîáòî âîíè äîáðå ïðèñòîñîâàíі äî ðіçíèõ óìîâ ñåðåäîâèùà 
ìåøêàííÿ. Їì ïðèòàìàííèé âèñîêèé àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë. Ñàìå òàêі 
âèäè çäàòíі çàñåëÿòè íîâі ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî òі, ÿêі äóæå çìіíèëèñÿ 
(ïіñëÿ ïîæåæі, âèðóáóâàííÿ, òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ ïіä âîäîþ òîùî). Âóçü-
êà ñïåöіàëіçàöіÿ åêîëîãі÷íî íåïëàñòè÷íèõ âèäіâ çàáåçïå÷óє ìàêñèìàëüíå 
âèêîðèñòàííÿ ïåâíèõ ðåñóðñіâ ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ, àëå îäíî÷àñíî çíè-

Ìàë. 10.2. Ãðàôіê, ÿêèé іëþñòðóє ïåðå-
êðèâàííÿ åêîëîãі÷íèõ íіø äâîõ âèäіâ, 
ùî ìåøêàþòü â îäíîìó áіîãåîöåíîçі: 
åêîëîãі÷íà íіøà âèäó 1 (1) âóæ÷à, ùî 
ñâіä÷èòü ïðî éîãî ñïåöіàëіçàöіþ, òîäі 
ÿê âèäó 2 (2) – øèðøà, ùî ìîæå 
çàáåçïå÷èòè óñïіõ ó êîíêóðåíöії; 3 – 
çîíà ïåðåêðèâàííÿ åêîëîãі÷íèõ íіø 
öèõ êîíêóðóþ÷èõ âèäіâ: ùî áіëüøå 
ïåðåêðèâàþòüñÿ åêîëîãі÷íі íіøі äâîõ 
âèäіâ, òî ìåíøå â íèõ øàíñіâ ñïіëüíî 

іñíóâàòè â îäíîìó áіîãåîöåíîçі
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Ìàë. 10.1. Áàáêà äîçî-
ðåöü-іìïåðàòîð, ùî íà-
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æóє çäàòíіñòü âèäó ïðèñòîñîâóâàòèñü äî
íîâèõ óìîâ, çíèæóþ÷è éîãî åêîëîãі÷íó
ïëàñòè÷íіñòü. Ìè âæå çãàäóâàëè ïðî âèäè-
ìîíîôàãè òà ïîëіôàãè (ìàë. 5.1 і 5.2). 

Öіêàâèì ïðèêëàäîì åêîëîãі÷íî ïëàñòè÷-
íîãî âèäó є êàðàñü ñðіáëÿñòèé, ÿêèé êîëèñü
ìåøêàâ ëèøå â áàñåéíі ðі÷êè Àìóð і ïðè-
ëåãëèõ âîäîéìàõ. Éîãî áóëî øòó÷íî àêëіìà-
òèçîâàíî â 60-õ ðîêàõ XX ñò. ó áàãàòüîõ
âîäîéìàõ Ñèáіðó òà Єâðîïè, çãîäîì – Ïіâ-
äåííîї Àìåðèêè, Іíäії òîùî. Ïðè öüîìó â
єâðîïåéñüêèõ òà ñèáіðñüêèõ âîäîéìàõ öåé
âèä ïîñòóïîâî ìàéæå ïîâíіñòþ âèòіñíèâ
êàðàñÿ çâè÷àéíîãî (çîëîòîãî) (ìàë. 10. 4).

Îòæå, ïåâíèé âèä íå ìîæå îäíàêîâî
äîáðå ïðèñòîñóâàòèñü äî âñüîãî êîìïëåêñó óìîâ äîâêіëëÿ (ïðèãàäàéòå ïðà-
âèëî âіäíîñíîї íåçàëåæíîñòі àäàïòàöіé). Íà âіäìіíó âіä ñïåöіàëіçîâàíèõ 
âèäіâ (åêîëîãі÷íî íåïëàñòè÷íèõ), åêîëîãі÷íî ïëàñòè÷íèì âèäàì ïðèòàìàí-
íі íåïîâíі àäàïòàöії äî äії îêðåìèõ åêîëîãі÷íèõ ÷èííèêіâ. Öå íàçèâàþòü 
àäàïòèâíèì êîìïðîìіñîì.

Ãіïîòåçó àäàïòèâíîãî êîìïðîìіñó çàïðîïîíóâàâ ðîñіéñüêèé çîîëîã і
ïàëåîíòîëîã Îëåêñàíäð Ðàñíіöèí (íàðîä. 1936). Âîíà áàçóєòüñÿ íà òîìó, ùî
àäàïòàöії îðãàíіçìіâ íå ìîæóòü áóòè àáñîëþòíî äîñêîíàëèìè, âîíè ëèøå 
âіäíîñíі (íàâåäіòü ïðèêëàäè). Îðãàíіçìàì äîâîäèòüñÿ àäàïòóâàòèñü íå äî
îäíîãî ïåâíîãî ÷èííèêà, à äî öіëîãî їõíüîãî êîìïëåêñó. Òîìó äîáðà àäàïòî-
âàíіñòü äî äії îäíîãî åêîëîãі÷íîãî ôàêòîðó íå îçíà÷àє òàêîї ñàìîї ïðèñòîñî-
âàíîñòі äî äії іíøîãî. Ñëіä òàêîæ âðàõîâóâàòè ÿâèùå âçàєìîäії åêîëîãі÷íèõ 
ôàêòîðіâ (ïðèãàäàéòå, ó ÷îìó âîíî ïîëÿãàє). Â îðãàíіçìіâ ç âèñîêèì ðіâíåì
îðãàíіçàöії ðіçíі ÷àñòèíè òіëà ïîâ’ÿçàíі íå òіëüêè ïðîñòîðîâî, à é ôóíêöіî-
íàëüíî. Òîìó çìіíà â ïðîöåñі åâîëþöії îäíîãî îðãàíà ìîæå ñïðè÷èíèòè 
çìіíè é іíøèõ, ôóíêöіîíàëüíî ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì (ïðèãàäàéòå ÿâèùå êîðå-
ëÿòèâíîї ìіíëèâîñòі). Àëå òàêі çìіíè íå çàâæäè ìàþòü àäàïòèâíèé õàðàê-
òåð і òîìó ìîæóòü çíèæóâàòè çàãàëüíó ïðèñòîñîâàíіñòü îðãàíіçìó. Îáðàçíî 
êàæó÷è, íåìîæëèâî äîñÿãòè іäåàëüíîї äîñêîíàëîñòі â óñüîìó é âіäðàçó, 
÷èìîñü äîâîäèòüñÿ æåðòâóâàòè, øóêàþ÷è àäàïòèâíèé êîìïðîìіñ.

Åêîëîãі÷íî ïëàñòè÷íі âèäè íå ëèøå àäàïòóþòüñÿ äî óìîâ іñíóâàííÿ, 
ÿêі çìіíþþòüñÿ, àëå é ñàìі çäàòíі їõ çìіíþâàòè. Ñâîєþ äіÿëüíіñòþ âîíè 
ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ âñåëåííÿ â åêîñèñòåìó, ùî ðîçâèâàєòüñÿ, іíøèõ 
âèäіâ, áіëüø ïðèñòîñîâàíèõ äî íîâèõ óìîâ, ñòâîðåíèõ ïîïåðåäíèêàìè, і 
òîìó áіëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ. Òàêі âèäè çäàòíі çàñòóïàòè âèäè-
ïîïåðåäíèêè. Ïîñòóïîâî â åêîñèñòåìі ïî÷èíàþòü çäåáіëüøîãî ïåðåâàæàòè 
âèäè âèñîêî ñïåöіàëіçîâàíі äî ìåøêàííÿ (ìàë. 10.5, 1).

Îòæå, ñïåöіàëіçàöіÿ âèäіâ ñëóãóє àäàïòàöієþ äî áіëüø ïîâíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ïåâíèõ ðåñóðñіâ ñåðåäîâèùà é çìåíøåííÿ ãîñòðîòè êîíêóðåíöії ç 
áîêó áëèçüêèõ çà åêîëîãі÷íèìè âèìîãàìè âèäіâ. Àëå âîíà çíèæóє åêîëî-
ãі÷íó ïëàñòè÷íіñòü âèäó (éîãî àäàïòèâíèé ïîòåíöіàë), ùî çà çìіíè óìîâ 
іñíóâàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî éîãî çíèêíåííÿ ç ïåâíîї åêîñèñòåìè.

Åêîëîãі÷íî íåïëàñòè÷íі âèäè çäåáіëüøîãî âõîäÿòü äî ñêëàäó ñòàáіëüíèõ 
åêîñèñòåì. Їõíÿ åâîëþöіÿ çàçâè÷àé ïîâ’ÿçàíà ç äієþ ñòàáіëі çó þ÷îãî äîáîðó. 

Ó ïðîöåñі òàêîї åâîëþöії ïîñòóïîâî ôîðìóєòüñÿ 
ãåíîôîíä ïîïóëÿöії ÷è âèäó, ÿêèé íàéáіëüøå 
âіäïîâіäàє óìîâàì ìåøêàííÿ.

Ключові терміни та поняття
екологічна ніша, гетеротропні організми, екологічно пластичні та екологічно неплас-
тичні види, адаптивний компроміс.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Що таке екологічна ніша? 2. Які організми нази-
вають гетеротопними? 3. Які види називають

екологічно пластичними та екологічно непластичними? У яких з них вищий адаптив-
ний потенціал? Чому? 4. У чому суть адаптивного компромісу? 

Ïîìіðêóéòå Чому екологічну нішу, яку займає популяція певного виду в еко-
системі, можна розглядати як комплекс адаптацій, набутих у
процесі еволюції виду?

§11. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÄÀÏÒÀÖІÉ ÍÀ ÅÊÎÑÈÑÒÅÌÍÎÌÓ ÐІÂÍІ. 
ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÑÏÐßÆÅÍÓ ÅÂÎËÞÖІÞ (ÊÎÅÂÎËÞÖІÞ)
ÒÀ ÊÎÀÄÀÏÒÀÖІÞ

Ïðèãàäàéòå, ùî ñïіëüíîãî òà âіäìіííîãî â ïîíÿòòÿõ «åêîñèñòåìà» òà «áіîãåî-
öåíîç». ßêі òèïè âçàєìîäіé ìîæëèâі ìіæ ïîïóëÿöіÿìè ðіçíèõ âèäіâ ó ñêëàäі åêî-
ñèñòåìè? Ùî òàêå ìіìіêðіÿ òà ìіìåçіÿ? Ùî òàêå åêîëîãі÷íà íіøà?

Ôîðìóâàííÿ àäàïòàöіé íà åêîñèñòåìíîìó ðіâíі. Âè âæå çíàєòå, ùî
ïîïóëÿöії ðіçíèõ âèäіâ є ñêëàäíèêàìè áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì âèùîãî ðіâíÿ – 
åêîñèñòåì. Ïðè öüîìó âîíè іñíóþòü ó ñêëàäі åêîñèñòåì íå âіäîêðåìëåíî, à 
âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ, àäàïòóþ÷èñü îäíà äî îäíîї. 

Òàê ó ïðîöåñі ñïðÿæåíîї åâîëþöії âèíèêàþòü âçàєìíі àäàïòàöії ïðåä-
ñòàâíèêіâ ðіçíèõ âèäіâ – êîàäàïòàöії (âіä ëàò.ї êî – ðàçîì і àäàïòіî   – ïðè-
ñòîñóâàííÿ). Ñïіëüíó åâîëþöіþ ðіçíèõ âèäіâ, ÿêі âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ
ó ñêëàäі åêîñèñòåìè, íàçèâàþòü êîåâîëþöієþ. Íàïðèêëàä, çà óìîâ ñòà-
áіëüíèõ åêîñèñòåì ïîïóëÿöії õèæàêà çàçâè÷àé íå çäàòíі ïîâíіñòþ âèíè-
ùèòè ïîïóëÿöії ñâîєї çäîáè÷і, îñêіëüêè çàâäÿêè êîàäàïòàöіÿì ìіæ íèìè 
іñíóє ïåâíà ðіâíîâàãà. 

Êîåâîëþöіÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ ôîðìóâàííÿì öіëèõ âçàєìíèõ àäàïòèâíèõ 
êîìïëåêñіâ ó âèäіâ, ÿêі òіñíî âçàєìîäіþòü. Ïîïóëÿöії îäíèõ âèäіâ ðåãóëþ-
þòü ÷èñåëüíіñòü і ãóñòîòó ïîïóëÿöіé іíøèõ. Íàïðèêëàä, ïîïóëÿöіÿ õèæàêà 
ðåãóëþє ÷èñåëüíіñòü ïîïóëÿöії çäîáè÷і. Àëå, àêòèâíî âèїäàþ÷è îñîáèí ïîïó-

Ìàë. 10.4. Êàðàñü ñðіáëÿñòèé (1) òà çâè÷àéíèé
(çîëîòèé) (2)

1

2

1

2

Ìàë. 10.5. Ïðèêëàäè ñïåöіàëіçîâàíîãî (1) òà íåñïåöі-
àëіçîâàíîãî (2) âèäіâ òâàðèí: 1 – êîàëà (ïðåäñòàâíèê 
ñóì÷àñòèõ) ìåøêàє ëèøå íà çàõîäі òà ïіâäíі Àâñòðà-
ëії; æèâèòüñÿ ëèøå ëèñòêàìè і ïàãîíàìè åâêàëіïòà, 
ÿêі ìіñòÿòü ñïîëóêè, îòðóéíі äëÿ іíøèõ òâàðèí, 
òîìó êîíêóðåíòàìè êîàëè ìîæóòü áóòè òіëüêè äåÿêі 
іíøі ñóì÷àñòі, ÿê-îò, êіëüöåõâîñòèé îïîñóì òà ñóì-
÷àñòà ëåòÿãà; 2 – єíîò-ïîëîñêóí (ðàêóí çâè÷àéíèé) 
– âñåїäíà òâàðèíà (ïîëіôàã): ÿêùî íàâåñíі òà íà ïî-
÷àòêó ëіòà єíîò æèâèòüñÿ ïåðåâàæíî áåçõðåáåòíèìè 
òà õðåáåòíèìè òâàðèíàìè, òî ó äðóãіé ïîëîâèíі ëіòà 
òà âîñåíè ñïîæèâàє áіëüøå ðîñëèííîї їæі (ïëîäè, 
îâî÷і, çåðíî òîùî); éîãî ïåðâèííèé àðåàë – Ïіâíі÷íà 
òà Öåíòðàëüíà Àìåðèêà, çãîäîì áóâ àêëіìàòèçîâà-

íèé â ðіçíèõ êðàїíàõ Єâðîïè òà Àçії 
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ëÿöії çäîáè÷і, õèæàêè òèì ñàìèì ïіäðèâà-
þòü ñâîþ êîðìîâó áàçó і їõíÿ ÷èñåëüíіñòü іç 
÷àñîì òàêîæ çíèæóєòüñÿ.

Àäàïòàöії õèæàêіâ ÷àñòî ïîâ’ÿçàíі іç 
ñïîñîáîì óëîâëåííÿ çäîáè÷і: àêòèâíèì àáî 
ïàñèâíèì (ìàë. 11.1). Õèæàêè ìîæóòü 
àêòèâíî ïîëþâàòè íà çäîáè÷ ÿê ïîîäèíöі 
(ðèñü, ëèñèöі), òàê і êîëåêòèâíî (íàïðè-
êëàä, âîâêè). Ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâè-
òêó â àêòèâíèõ õèæàêіâ óñêëàäíèëàñÿ 
áóäîâà íåðâîâîї ñèñòåìè, îðãàíіâ ÷óòòÿ і, 

âіäïîâіäíî, ïîâåäіíêà. Öі, à òàêîæ іíøі àäàïòàöії ñïðÿìîâàíі íà âäîñêîíà-
ëåííÿ ìåõàíіçìіâ і ñïîñîáіâ âëîâëþâàííÿ òà âáèâàííÿ çäîáè÷і. Ïðèãàäàé-
òå ìіöíі çàãíóòі êіãòі òà äçüîáè õèæèõ ïòàõіâ (çîêðåìà, ç ðÿäіâ Ñîêîëî-
ïîäіáíі òà Ñîâîïîäіáíі), äîáðå ðîçâèíåíі é äèôåðåíöіéîâàíі çóáè õèæèõ 
ññàâöіâ, îòðóéíі çàëîçè òà çóáè çìіé, ðîòîâèé àïàðàò, æàëî êîìàõ òîùî. Ó 
õèæàêіâ, ÿêі ïîëþþòü іç çàñіäêè, ÷àñòî ñïîñòåðіãàþòü ìàñêóâàëüíå çàáàðâ-
ëåííÿ (äèâ. ìàë. 3.2), ôîðìó òіëà, ùî ìіìіêðóє ïіä íàâêîëèøíє ñåðåäîâè-
ùå, òîùî.

Ó çäîáè÷і àäàïòàöії ñïðÿìîâàíі íà òå, ùîá óòåêòè âіä õèæàêà, óíèêíó-
òè çóñòðі÷і ç íèì, ñòàòè íåïîìіòíèì, íåїñòіâíèì òîùî (ìàë. 11.2). Íàïðè-
êëàä, íåáåçïå÷íèé øêіäíèê êàðòîïëі – êîëîðàäñüêèé æóê – ìіñòèòü ó 
ñâîїé ãåìîëіìôі îòðóéíі ñïîëóêè. Òîìó â Óêðàїíі â íüîãî ìàéæå âіäñóòíі 
ïðèðîäíі âîðîãè, çäàòíі åôåêòèâíî ðåãóëþâàòè ÷èñåëüíіñòü öüîãî øêіä-

íèêà.
Äëÿ áàãàòüîõ âèäіâ òâàðèí їæåþ є ðîñ-

ëèíè. Öå ÿâèùå íàçèâàþòü ôіòîôàãієþ. Ó 
ðîñëèí óíàñëіäîê їõíüîї ñïðÿæåíîї åâîëþ-
öії ç ïîïóëÿöіÿìè ôіòîôàãіâ âèíèêëè ðіçíі
êîàäàïòàöії: óòâîðåííÿ êîëþ÷îê, øèïіâ,
âèðîáëåííÿ îòðóéíèõ ñïîëóê (íàïðèêëàä,
àëêàëîїäіâ), ÿêі çàõèùàþòü âіä ôіòîôàãіâ.
Òàê, êðîïèâà æàëêà çàõèùàє ñåáå çà äîïî-
ìîãîþ æàëêèõ âîëîñêіâ, ÿêі ãóñòî âêðèâà-
þòü її ëèñòêè òà ìîëîäі ïàãîíè. Ó òâàðèí
âіäïîâіäíî âèðîáëÿþòüñÿ ðіçíі ñïîñîáè
ïîäîëàííÿ çàõèñòó ðîñëèí (ìàë. 11.3).

Çàïàì’ÿòàºìî
Популяція одного виду, чисельність якої регулюється популяцією іншого, сама 

може стати регулятором щодо до популяцій третього виду. Наприклад, популяція 
виду-фітофага, чисельність якої залежить від популяції хижака, у свою чергу, є 
регулятором чисельності й густоти популяцій рослин, якими цей фітофаг жи-
виться. Так у зрілих екосистемах формуються досконалі системи саморегуляції, 
які забезпечують їхню стійкість.

Íàâåäåìî é іíøі ïðèêëàäè êîåâîëþöії ïåâíèõ ãðóï ðîñëèí і ïîâ’ÿçàíèõ 
ç íèìè âèäіâ òâàðèí. Âè çíàєòå, ùî ðîñëèíè, ÿêі çàïèëþþòü êîìàõè, 
ìàþòü ÿñêðàâå çàáàðâëåííÿ âіíî÷êà, ÷àñòî – ïðèєìíèé çàïàõ, ÿêèé ïðè-
âàáëþє áäæіë, äæìåëіâ, ìåòåëèêіâ òà іíøèõ êîìàõ, äðіáíèõ ïòàøîê (êîëі-
áðі, íåêòàðíèöü òîùî). Àëå ó äåÿêèõ ðîñëèí öåé çàïàõ ìîæå áóòè íåïðè-
єìíèé і íàãàäóâàòè çàïàõ ãíèëîãî ì’ÿñà (ìàë. 11.4). 

Ó äåÿêèõ âèäіâ îðõіäåé êâіòêè íàãàäóþòü ñàìîê ïåâíèõ âèäіâ ìåòåëèêіâ 
àáî äæìåëіâ. ßê âè ïàì’ÿòàєòå, öå ÿâèùå ìàє íàçâó «ìіìåçіÿ». Òàêі êâіòêè 
çàïèëþþòü ñàìöі êîìàõ âіäïîâіäíèõ âèäіâ, ÿêі ñïðèéìàþòü êâіòêè çà 
ñàìîê ñâîãî âèäó.

Âіäïîâіäíі àäàïòàöії äëÿ çàïèëåííÿ êâі-
òîê ìàþòü і òâàðèíè-çàïèëþâà÷і. Òàê, íà 
ëàïêàõ çàäíüîї ïàðè íіã ïðåäñòàâíèêіâ 
ðîäèíè Áäæîëèíі є ðÿäè ùåòèíîê (ùіòî÷-
êà), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíè ñòðóøóþòü 
ïèëîê â îñîáëèâå ðîçøèðåííÿ (êîøèê) 
(ìàë. 11.5, 1). Ñàìі ïèëêîâі çåðíà ÷àñòî 
ìàþòü ðіçíîìàíіòíі âèðîñòè àáî âèäіëÿþòü 
êëåéêó ðå÷îâèíó, ÿêà ñïðèÿє їõíüîìó ïðè-
êðіïëåííþ äî òіëà çàïèëþâà÷à.

Ìàë. 11.1. Àêòèâíèé òà ïàñèâíèé ñïîñîáè ïî-
ëþâàííÿ íà çäîáè÷: 1 – ãåïàðä ìàє ñòðóíêå òіëî 
ç äîáðå ðîçâèíåíîþ ìóñêóëàòóðîþ òà âèäîâæå-
íèìè êіíöіâêàìè; ïîëþє íà âіäêðèòèõ ïðîñòî-
ðàõ, ïåðåñëіäóþ÷è çäîáè÷, ìîæå ðîçâèâàòè 
øâèäêіñòü äî 130 êì/ãîä; 2 – ðàêè-áîãîìîëè 
ìåøêàþòü íà äíі, äå âèêîïóþòü âåëèêі íîðè; 

íà çäîáè÷ ïîëþþòü іç çàñіäêè

1

2

1

2

Ìàë. 11.2. Çàñîáè çàõèñòó çäîáè÷і âіä õèæàêіâ: 
1 – ó ãåìîëіìôі æóêà øïàíñüêîї ìóøêè ìіñ-
òèòüñÿ îòðóéíà ñïîëóêà, ÿêà ðîáèòü éîãî íåїñ-
òіâíèì äëÿ áàãàòüîõ âîðîãіâ; 2 – ó ðàçі 
íåáåçïåêè ãóñіíü íі÷íèõ ìåòåëèêіâ-ï’ÿäóíіâ 
çàâìèðàє і ñòàє ñõîæîþ íà ãіëêó ðîñëèíè 

(ÿâèùå ìіìåçії)

1

2

Ìàë. 11.4. Ïàðàçèòè÷íà ðîñëèíà ðàôëåçіÿ, ÿêà
çðîñòàє â òðîïі÷íèõ ëіñàõ îñòðîâіâ Ïіâäåííî-
Ñõіäíîї Àçії, ìàє âåëè÷åçíі êâіòêè, ùî ñÿãàþòü
100 ñì ó äіàìåòðі (1). Àëå öі ÷àðіâíі êâіòêè âè-
ðîáëÿþòü íåïðèєìíèé çàïàõ, ÿêèé íàãàäóє çà-
ïàõ ì’ÿñà, ùî ðîçêëàäàєòüñÿ. Òàê êâіòêè
ïðèâàáëþþòü ìóõ, ÿêі âіäêëàäàþòü íà êâіòêàõ
ÿéöÿ, îñêіëüêè їõíі ëè÷èíêè æèâëÿòüñÿ ãíè-

ëîþ îðãàíіêîþ (2) 

Ìàë. 11.3. Àäàïòàöії òâàðèí äî ïîäîëàííÿ çàõèñòó ðîñëèí: 1 – âåðáëþæà êîëþ÷êà 
çâè÷àéíà ìàє äîâãі êîëþ÷êè (äî 3 ñì çàâäîâæêè), àëå é âîíè íå çàõèùàþòü öþ 
ðîñëèíó âіä âèїäàííÿ âåðáëþäàìè. Ãóñіíü ìåòåëèêà äàíàїäà õðèçèï (2) íàáóëà 
çäàòíîñòі ñïîæèâàòè ðіçíі âèäè âàòî÷íèêà, ÿêèé íàêîïè÷óє ó ñâîїõ òêàíèíàõ ñåð-
öåâі ãëіêîçèäè, ÿêі çãîäîì ïåðåäàþòüñÿ âіä ëÿëå÷êè äî іìàãî (3); öі ñïîëóêè є 

òîêñè÷íèìè äëÿ ññàâöіâ і ïòàõіâ
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Äåÿêі êîìàõè-çàïèëþâà÷і ìàþòü õîáîòîê. 
Éîãî äîâæèíà âіäïîâіäàє ãëèáèíі îöâіòèíè
êâіòîê âèäіâ ðîñëèí, ÿêі öі êîìàõè çàïèëþ-
þòü. ×åðåç òàêå âçàєìíå ïðèñòîñóâàííÿ äåÿ-
êі âèäè ðîñëèí çàïèëþþòü ëèøå êіëüêà àáî
íàâіòü îäèí âèä êîìàõ. Íàïðèêëàä, êîíþøè-
íó çàïèëþþòü ëèøå äæìåëі òà áäæîëè (ìàë.
11.5, 2). Çíèêíåííÿ ïåâíèõ âèäіâ òâàðèí-
çàïèëþâà÷іâ ç òåðèòîðії, ÿêó çàéìàþòü òàêі
ðîñëèíè, ìîæå ñïðè÷èíèòè é çíèêíåííÿ öèõ
âèäіâ ðîñëèí і íàâïàêè.

Âèäîâà ñòðóêòóðà åêîñèñòåì äóæå ÷óòëè-
âà äî çìіí, ùî âіäáóâàþòüñÿ â íàâêîëèøíüî-
ìó ñåðåäîâèùі é ïåðøîþ ðåàãóє íà íèõ. Òîìó
àäàïòàöієþ íà åêîñèñòåìíîìó ðіâíі є ÿâèùå

çàìіùåííÿ îäíèõ âèäіâ, ÿêі çíèêëè ç äàíîї åêîñèñòåì, іíøèìè. Âèäè, ÿêі 
çàñòóïàþòü çíèêëі, ìàþòü áóòè ñòіéêіøèìè äî äії ôàêòîðіâ, ÿêі çóìîâèëè 
çíèêíåííÿ їõíіõ ïîïåðåä íèêіâ. Îòæå, íàéâèùà ñòіéêіñòü і çäàòíіñòü äî 
ñàìîðåãóëÿöії ïðèòàìàííà åêîñèñòåìàì ç âèñîêèì ðіâíåì âèäîâîї ðіçíîìà-
íіòíîñòі òà ðіçíîìàíіòòÿì æèòòєâèõ ôîðì. 

Ключові терміни та поняття
коеволюція, коадаптація, фітофагія.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Що характерно для формування адаптацій на
екосистемному рівні організації живої матерії?

2. У чому полягають коадаптації популяцій хижаків та їхньої здобичі? 3. Що спільного 
та відмінного в коадаптаціях хижаків і їхньої здобичі та тварин-фітофагів і їхніх кор-
мових рослин? 4. Чим характеризується спряжена еволюція? Наведіть приклади. 
5. Чому стійкість екосистем зростає в процесі їхнього історичного розвитку і пов’язана 
зі зростанням видового різноманіття?

Ïîìіðêóéòå Згідно із сучасними поглядами, біогеоценоз вважають середо-
вищем еволюції. Поясніть, чому це пов’язане з особливостями
адаптацій видів, що входять до його складу.

Òâîð÷å çàâäàííÿ З допомогою вчительки або вчителя на прикладі
представників місцевої фауни та флори наведіть

приклади спряженої еволюції (коеволюції) видів. Схарактеризуйте їх та поміркуйте 
над наслідками коеволюції цих видів.

§ 12. ÑÈÌÁІÎÇ ÒÀ ÉÎÃÎ ÔÎÐÌÈ

Ïðèãàäàéòå, ÿêі є ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ îðãàíіçìіâ. Ùî òàêå êîåâîëþöіÿ, 
ñèìáіîç? ßêі àäàïòàöії íàëåæàòü äî åòîëîãі÷íèõ?

Ñèìáіîç òà éîãî ôîðìè. Óñі ôîðìè ñïіâіñíóâàííÿ îðãàíіçìіâ ðіçíèõ 
âèäіâ, íàçèâàþòü ñèìáіîçîì (âіä ãðåö. ñèìáіîçіñ – ñïіëüíå ïðîæèâàííÿ), à
ñàìі îðãàíіçìè – ñèìáіîíòàìè. Âіäíîñèíè, ÿêі âèíèêàþòü ìіæ ñèìáіîíòà-

ìè, ìîæóòü áóòè íåéòðàëüíèìè àáî øêіäëèâèìè äëÿ îäíîãî òà êîðèñíèìè 
äëÿ іíøîãî, àáî є êîðèñíèìè äëÿ îáîõ âèäіâ.  

Ñèìáіîç ìîæå áàçóâàòèñü íà òðîôі÷íèõ (êîðìîâèõ) àáî ïðîñòîðîâèõ 
çâ’ÿçêàõ (íàïðèêëàä, îäèí âèä îñåëÿєòüñÿ íà ïîâåðõíі іíøîãî), ÷àñòî – íà 
òèõ і òèõ âîäíî÷àñ. Âіäíîñèíè ìіæ ñèìáіîíòàìè ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñі 
òðèâàëîї êîåâîëþöії, ïіä ÷àñ ÿêîї îáèäâà âèäè ìàþòü àäàïòóâàòèñü îäèí äî 
îäíîãî. Є ÷îòèðè îñíîâíі ôîðìè ñèìáіîçó (ìàë. 12.1).

Ìóòóàëіçì – îáîïіëüíî âèãіäíå і âçàєìîçàëåæíå ñïіâіñíóâàííÿ äâîõ
îðãàíіçìіâ ðіçíèõ âèäіâ. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ æîäåí ç òàêèõ ñèìáіîíòіâ íå 
ìîæå іñíóâàòè áåç іíøîãî, ÿê íàïðèêëàä, îñåëåííÿ áàãàòîäæãóòèêîâèõ 
îäíîêëіòèííèõ òâàðèí ó êèøå÷íèêó êîìàõ, ÿêі æèâëÿòüñÿ äåðåâèíîþ 
(ìàë. 12.2, 1, 2). Íåâåëèêі îñîáèíè àêòèíіé ðîäó Àäàìñіÿ ìîæóòü æèòè 
ñàìîñòіéíî, à âåëèêі – òðàïëÿþòüñÿ ëèøå íà ÷åðåïàøêàõ ðàêà-ñàìіòíèêà 
(ìàë. 12.2, 3). ßêùî øòó÷íî ðîçäіëèòè ðàêà òà ñòàòåâîçðіëó àêòèíіþ, òî 
âîíè íåâäîâçі ãèíóòü. Ïðèêëàäîì ìóòóàëіñòè÷íèõ âіäíîñèí є îñåëåííÿ 
áóëüáî÷êîâèõ áàêòåðіé íà êîðåíÿõ áîáîâèõ ðîñëèí (ìàë. 12.2, 4). 

Çíà÷åííÿ ìóòóàëіñòè÷íèõ âіäíîñèí ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíè çíèæóþòü 
ãîñòðîòó êîíêóðåíöії, çîêðåìà, çà ìіñöÿ îñåëåííÿ àáî äæåðåëà їæі.

Êîìåíñàëіçì (âіä ëàò. êoì – ðàçîì òà ìåíñà – ñòіë, òðàïåçà) – ôîðìà 
ñèìáіîçó, çà ÿêîї îäèí ç ïàðòíåðіâ ñèñòåìè (êîìåíñàë) ïîêëàäàє íà іíøîãî 

1

2

Ìàë. 11.5. Êîàäàïòàöії ðîñëèí і êîìàõ: 1 – òðåòÿ
ïàðà íіã áäæіë-ðîáіòíèöü àäàïòîâàíà äëÿ ïåðåíå-
ñåííÿ ïèëêó; 2 – äæìåëі é áäæîëè – єäèíі çàïè-

ëþâà÷і öіííîї êîðìîâîї ðîñëèíè êîíþøèíè

Ìàë. 12.1. Ôîðìè ñèìáіîçó

мутуалізм:
обидва види
отримують
користь від

співіснування

коменсалізм: 
коменсал отри-
мує користь від

співіснування, не 
завдаючи шкоди 

хазяїну, але й 
користі йому не 

приносить

аменсалізм: один 
із співіснуючих
видів негативно

впливає на 
іншого, не

відчуваючи на 
собі негативного
впливу від нього

паразитизм:
паразит тривалий
час використовує 
організм хазяїна 
як джерело їжі та 
місце оселення, 
покладаючи на
нього регуляцію
своїх відносин з 

довкіллям

Симбіоз – усі форми співіснування
організмів різних видів

Ìàë. 12.2. Ïðèêëàäè ìóòóàëіçìó: áàãàòîäæãóòèêîâі îäíîêëі-
òèííі åóêàðіîòè (1), îñåëÿþ÷èñü â îðãàíіçìі êîìàõ (2), ÿêі ñïî-
æèâàþòü äåðåâèíó, âèðîáëÿþòü ôåðìåíòè, áåç ÿêèõ їõíі õàçÿї
ñàìîñòіéíî íå çäàòíі ïåðåòðàâëþâàòè їæó; 3 – äîðîñëі îñîáèíè
àêòèíії ðîäó Àäàìñіÿ ìîæóòü іñíóâàòè ëèøå íà ÷åðåïàøêàõ
ðàêіâ-ñàìіòíèêіâ; çâåðíіòü óâàãó: íà ÷åðåïàøöі ðàêà îäíî-
÷àñíî ïåðåáóâàþòü äâі àêòèíії, ùî äàє çìîãó ðàêó êðàùå çáå-
ðіãàòè ðіâíîâàãó; 4 – ñèìáіîç ìіæ áóëüáî÷êîâèìè áàêòåðіÿìè

òà áîáîâèìè ðîñëèíàìè
4

1 2 3
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(õàçÿїíà) ðåãóëÿöіþ ñâîїõ âіäíîñèí іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì, àëå íå âñòó-
ïàє ç íèì â òіñíі âçàєìîçâ’ÿçêè (ìàë. 12.3). Îñíîâîþ äëÿ êîìåíñàëіçìó 
ìîæóòü áóòè ÿê òðîôі÷íі (ñïîæèâàííÿ êîìåíñàëîì çàëèøêіâ їæі õàçÿїíà 
àáî ïðîäóêòіâ éîãî ìåòàáîëіçìó; òàêó ôîðìó êîìåíñàëіçìó íàçèâàþòü ùå 
íàõëіáíèöòâîì), òàê і îñåëåííÿ êîìåíñàëó íà ïîâåðõíі àáî âñåðåäèíі îðãà-
íіçìó õàçÿїíà ÷è â éîãî æèòëі (êâàðòèðàíñòâî).

Ñïіâіñíóþ÷è ç îðãàíіçìîì õàçÿїíà, êîìåíñàë îòðèìóє âіä öüîãî îäíîáі÷-
íó êîðèñòü. Ïðèñóòíіñòü êîìåíñàëó äëÿ õàçÿїíà çàëèøàєòüñÿ çàçâè÷àé áàé-
äóæîþ. Öіêàâèé ïðèêëàä êîìåíñàëіçìó – âçàєìîâіäíîñèíè ðåïòèëії ãàòåðії 
òà ïòàõіâ áóðåâіñíèêіâ (ìàë. 12.3, 1–3). Ãàòåðії âäåíü, êîëè ïòàõè âèëіòàþòü 
ó ïîøóêàõ їæі, âіäïî÷èâàþòü â їõíіõ íîðàõ. À ââå÷åðі, êîëè ïòàõè ïîâåðòà-
þòüñÿ äî ñâîїõ íіð, ãàòåðії їõ çàëèøàþòü і âèðóøàþòü íà ïîøóêè їæі.

Ñåðåä ðîñëèí ïðèêëàäîì êîìåíñàëіçìó є îðõіäåї, ÿêі îñåëÿþòüñÿ íà 
ïîâåðõíі òðîïі÷íèõ äåðåâ (ìàë. 12.3, 4). Òàêі ðîñëèíè íàçèâàþòü åïіôіòàìè
(âіä ãðåö. åïі – íà òà ôіòîí – ðîñëèíà). Ðîçòàøóâàííÿ íà ðîñëèíі-õàçÿїíі 
íàäàє åïіôіòàì ïåâíі ïåðåâàãè: ðîçòàøóâàííÿ áëèæ÷å äî äæåðåëà ñâіòëà 
ïіäâèùóє åôåêòèâíіñòü ôîòîñèíòåçó. Àëå çà äóæå ðÿñíîãî îñåëåííÿ îðõіäåї 
ìîæóòü çàâäàâàòè äåðåâó ïåâíîї øêîäè. Òàê ñàìî øêîäèòè õàçÿїíó ìîæóòü 
é òâàðèíè-êîìåíñàëè, ÿêі îñåëÿþòüñÿ íà éîãî ïîâåðõíі (ìàë. 12.3, 5).

Îòæå, çà êîìåíñàëіçìó ñèìáіîòè÷íі âіäíîñèíè ìіæ êîìåíñàëîì òà éîãî 
õàçÿїíîì íå òàêі òіñíі, ÿê çà ìóòóàëіñòè÷íèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ. Çîêðåìà, ïðè-
ñóòíіñòü êîìåíñàëà íå íàäàє õàçÿїíó êðàùîї àäàïòîâàíîñòі äî ñåðåäîâèùà 
ìåøêàííÿ. Êîìåíñàëіçì ÷àñòî ôîðìóєòüñÿ íà îñíîâі íåéòðàëіçìó – òàêîї
ôîðìè âіäíîñèí ìіæ âèäàìè, çà ÿêîї âîíè æîäíèì ÷èíîì íå âïëèâàþòü 
îäèí íà îäíîãî.

Äî êîìåíñàëіçìó íàëåæàòü òàêі ÿâèùà, ÿê ôîðåçіÿ òà çîîõîðіÿ (ìàë.
12.4). Ó ðàçі ôîðåçії (âіä ãðåö. ї ôîðåî – íîñèòè) äðіáíіøі âèäè òâàðèí âèêî-
ðèñòîâóþòü áіëüøèõ çà ðîçìіðàìè äëÿ ñâîãî ïîøèðåííÿ (ìàë. 12.4, 1). 

Çîîõîðіÿ (âіä ãðåö. çîîí – òâàðèíà òà õîðåî – 
ïîøèðþþñü) – ÿâèùå ðîçïîâñþäæåííÿ ïåâíèõ 
÷àñòèí ðîñëèí (ïèëêîâèõ çåðåí, íàñіííÿ, ïëîäіâ 
òîùî) çà äîïîìîãîþ òâàðèí (ìàë. 12.4, 2). 

Àìåíñàëіçì – ôîðìà áіîòè÷íèõ âіäíîñèí ìіæ 
âèäàìè, êîëè îäèí ç íèõ ïðèãíі÷óє æèòòєäіÿëü-
íіñòü іíøîãî, íå çàçíàþ÷è íåãàòèâíîãî çâîðîòíî-
ãî âïëèâó. Ïðèêëàäîì àìåíñàëіçìó ìîæå áóòè 
îäíî÷àñíå îñåëåííÿ â òîâñòîìó êèøå÷íèêó êîíÿ 
äâîõ âèäіâ ïàðàçèòè÷íèõ íåìàòîä: êіíñüêîї àñêà-
ðèäè, ÿêà ïðèãíі÷óє äåëàôîíäіþ, àëå íå âіä÷ó-
âàє íà ñîáі її íåãàòèâíîãî âïëèâó (ìàë. 12.5). 

Òàêі ôîðìè âçàєìîçâ’ÿçêіâ, ÿê ïàðàçèò – 
õàçÿїí, êîìåíñàë – õàçÿїí àáî çâ’ÿçêè ìіæ îñî-
áèíàìè-ìóòóàëіñòàìè â ïðîöåñі êîåâîëþöії 
ìîæóòü ïåðåõîäèòè îäíå â îäíå. Âіäîìі âèïàäêè, 
êîëè âіäíîñèíè ìіæ ïàðàçèòàìè òà їõíіìè ñïå-
öèôі÷íèìè õàçÿÿìè çãîäîì âòðà÷àëè ñâîþ 
ãîñòðîòó і ïåðåòâîðþâàëèñü íà êîìåíñàëіçì. 
Íàïðèêëàä, ñåðåä ñèñóíіâ-ïàðàìôіñòîìàòèä (ïðåäñòàâíèêè òèïó Ïëîñêі 
÷åðâè), ÿêі ïàðàçèòóþòü ó êèøå÷íèêó òâàðèí, є âèäè, ÿêі ìåøêàþòü ó 
ðóáöі æóéíèõ êîïèòíèõ і æèâëÿòüñÿ іíôóçîðіÿìè, íå çàâäàþ÷è øêîäè 
îðãàíіçìó õàçÿїíà.

Çàïàì’ÿòàºìî
Різні форми симбіозу є категоріями динамічними, які в процесі коеволюції ви-

дів можуть трансформуватись з однієї категорії в іншу. 

Ключові терміни та поняття
симбіоз, симбіонти, мутуалізм, коменсалізм, форезія, зоохорія, аменсалізм, нейтра-
лізм.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Що таке симбіоз? Які форми симбіозу ви знає-
те? 2. Наведіть приклади мутуалістичних взає-

мовідносин між організмами. 3. Які ви знаєте форми коменсалізму? 4. Чому нейтра-
лізм не вважають формою симбіозу? 5. Що таке аменсалізм?

Ìàë. 12.3. Ïðèêëàäè êîìåíñàëіçìó: ãàòåðіÿ (àáî òóàòàðà) (1) ñïіâіñíóє ç ïòàõàìè-
áóðåâіñíèêàìè (2), óäåíü çàéìàþ÷è їõíі íîðè; öіêàâî, ùî â ãàòåðії äîáðå ðîçâèíåíå 
òіì’ÿíå îêî (3), ùî áåðå ó÷àñòü ó ñèíõðîíіçàöії áіîëîãі÷íèõ ðèòìіâ òâàðèíè çі 
çìіíîþ ñâіòëîї òà òåìíîї ÷àñòèíè äîáè, îðієíòàöії òâàðèíè ó ïðîñòîðі òà ïðîöåñàõ 
òåðìîðåãóëÿöії; 4 – îñåëåííÿ îðõіäåé íà ñòîâáóðàõ òðîïі÷íèõ äåðåâ; 5 – îñåëåííÿ 
ìîðñüêèõ æîëóäіâ (ïðåäñòàâíèêè ðàêîïîäіáíèõ) íà òіëі ãîðáàòîãî êèòà    – çàçâè÷àé 
ïðèêëàä êîìåíñàëіçìó, àëå äåÿêі âèäè ìîðñüêèõ æîëóäіâ (íàïðèêëàä, ðіä Êîðî-

íóëà) (6), ìîæóòü ïåðåõîäèòè äî ïàðàçèòèçìó

1 2 3

5 64

Ìàë. 12.4. 1. Ïðèêëàä ôîðå-
çії: à – êëіùі âèêîðèñòîâó-
þòü æóêà-ãðîáàðèêà ÿê 
ñâîєðіäíèé òðàíñïîðòíèé 
çàñіá, àëå íå æèâëÿòüñÿ çà 
éîãî ðàõóíîê; á – íåìàòîäè 
íàáóâàþòü ñïåöèôі÷íîї ïîçè, 
î÷іêóþ÷è íà æóêіâ; â – íå-
ìàòîäè íà òіëі æóêà. 2. Ïðè-
êëàäè çîîõîðії: à – ñîêîâèòі 
ñòіíêè ïëîäó ïðèâàáëþþòü 
ïòàõіâ; á – ñóõі ïëîäè ÷àñòî 
ìàþòü âèðîñòè ó âèãëÿäі ãà-
÷å÷êіâ, øèïіâ òîùî, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ ÷іïëÿþòüñÿ äî 

òіëà òâàðèí

1

2

à á â

à á

Ìàë. 12.5. 
1 – àñêàðèäà êіíñüêà; 

2 – äåëàôîíäіÿ

1

2
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Ïîìіðêóéòå Як людина в медичній і ветеринарній практиці може використо-
вувати явище аменсалізму, коли один паразитичний вид нега-

тивно впливає на іншого паразита? Які мають бути застереження при цьому?

§13. ÎÐÃÀÍІÇÌ ßÊ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ÌÅØÊÀÍÍß. ÀÄÀÏÒÀÖІЇ ÎÐÃÀÍІÇÌІÂ
ÄÎ ÏÀÐÀÇÈÒÈ×ÍÎÃÎ ÑÏÎÑÎÁÓ ÆÈÒÒß

Ïðèãàäàéòå ôîðìè ñèìáіîçó. ßêі îðãàíіçìè íàçèâàþòü ãåëüìіíòàìè?

Îäíèì ç îñíîâíèõ ñåðåäîâèù ìåøêàííÿ äåÿêèõ îðãàíіçìіâ íà íàøіé 
ïëàíåòі є îðãàíіçìè іíøèõ æèâèõ іñòîò, ÿêі íàçèâàþòü õàçÿÿìè.

Îñîáëèâîñòі àäàïòàöіé îðãàíіçìіâ äî ïàðàçèòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Îñîáëèâîþ ôîðìîþ ñèìáіîçó є ïàðàçèòèçì (äèâ. ìàë. 12.1). Îäíі ïàðàçèòè 
îñåëÿþòüñÿ íà ïîâåðõíі òіëà õàçÿїíà (åêòîïàðàçèòè; ìàë. 13.1), іíøі – 
óñåðåäèíі íüîãî (åíäîïàðàçèòè) (ìàë. 13.2).

Ìàë. 13.1. Åêòîïàðàçèò – ëþäñüêà 
âîøà ãîëîâíà (1) – çäåáіëüøîãî 
ìåøêàє ó âîëîñÿíîìó ïîêðèâі ãî-
ëîâè é æèâèòüñÿ êðîâ’þ ëþäèíè 
(çâåðíіòü óâàãó íà òå, ÿê êðîâ õà-
çÿїíà ïðîñâі÷óєòüñÿ ÷åðåç ïî-
êðèâè); ñâîї ÿéöÿ (ãíèäè) (2) âîíà 
ïðèêëåþє ñåêðåòîì îñîáëèâèõ çà-

ëîç äî âîëîñèí1 2

Ïàðàçèòàì òà їõíіì õàçÿÿì ïðèòàìàííà òðèâàëà êîåâîëþöіÿ, ó õîäі 
ÿêîї ïàðàçèòè íàáóâàþòü âóçüêîї ñïåöіàëіçàöії, íàïðèêëàä, ïàðàçèòóâàííÿ 
â îðãàíіçìі îäíîãî ÷è íåâåëèêîãî ÷èñëà õàçÿїâ àáî ëèøå â ïåâíîìó îðãàíі. 
Íàïðèêëàä, ñòàòåâîçðіëі îñîáèíè áè÷à÷îãî òà ñâèíÿ÷îãî öіï’ÿêіâ ïàðàçèòó-
þòü ëèøå ó êèøå÷íèêó ëþäèíè (ìàë. 13.2, 1), ëè÷èíêè òðèõіíåëè, ÿêі 
ìîæóòü ïàðàçèòóâàòè â äîñèòü øèðîêîãî êîëà õàçÿїâ (äèêі òà ñâіéñüêі 
ñâèíі, ãðèçóíè, äèêі õèæі òâàðèíè, ëþäèíà), îñåëÿþòüñÿ ëèøå â ïîñìóãî-
âàíèõ ì’ÿçàõ (ìàë. 13.2, 2). 

Îäíèì ç îñíîâíèõ íàïðÿìіâ êîåâîëþöії ïàðàçèòіâ òà їõíіõ õàçÿїâ є 
ïîñòóïîâå çíèæåííÿ ãîñòðîòè âçàєìîçâ’ÿçêіâ. ×àñòî ïàðàçèòè, íàñàìïåðåä 
åíäîïàðàçèòè, ó ñâîєìó іñíóâàííі äóæå çàëåæàòü âіä ñâîãî õàçÿїíà: ñìåðòü 
õàçÿїíà çàãðîæóє ñìåðòþ ñàìîãî ïàðàçèòà. Òîìó, ùî òðèâàëіøà êîåâîëþ-
öіÿ ïàðàçèòà òà éîãî õàçÿїíà, òî êðàùå âîíè àäàïòóþòüñÿ îäèí äî îäíîãî і 
ìåíøîї øêîäè ïàðàçèò çàâäàє õàçÿїíó. Öі çàêîíîìіðíîñòі íàçèâàþòü çàêî-
íîì ñïðÿæåíîї åâîëþöії ïàðàçèòà і õàçÿїíà. 

Ó ôîðìóâàííі àäàïòàöіé äî ïàðàçèòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîæíà âèäі-
ëèòè êіëüêà íàïðÿìіâ. Íàñàìïåðåä ïàðàçèò ìàє ïîòðàïèòè â îðãàíіçì 
õàçÿїíà. ×àñòî öå âіäáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ ïðîêîâòóâàííÿ ïàðàçèòіâ, їõíіõ 

öèñò àáî ÿєöü ç їæåþ ÷è âîäîþ (ÿê-îò, äèçåíòå-
ðіéíà àìåáà). Ïàðàçèòè òàêîæ ìîæóòü ïðîíèêà-
òè â îðãàíіçì õàçÿїíà ñàìîñòіéíî àáî çà äîïîìî-
ãîþ ïåðåíîñíèêіâ (íàïðèêëàä, òðèïàíîñîìà – 
çáóäíèê ñîííîї õâîðîáè    – ïіä ÷àñ óêóñó êðîâî-
ñèñíîї ìóõè öåöå). Ïîòðàïèâøè â îðãàíіçì õàçÿ-
їíà,  ïàðàçèòè çäіéñíþþòü ñêëàäíі ìіãðàöії, ïіä 
÷àñ ÿêèõ áіëüøіñòü ç íèõ ãèíå.

Õàçÿїí çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ çàõèñíèõ 
ðåàêöіé íàìàãàєòüñÿ ïîçáóòèñÿ ïàðàçèòіâ. 
Íàñàìïåðåä áàð’єðîì íà øëÿõó ïðî íèêíåííÿ 
ïàðàçèòіâ â îðãàíіçì õàçÿїíà ñëóãóþòü éîãî 
ïîêðèâè: øêіðà òà ñëèçîâі îáîëîíêè. Ïðî  íèê-
íåííÿ ïàðàçèòà âñåðåäèíó îðãàíіçìó ñïðè÷èíÿє 
íèçêó çàõèñíèõ ðåàêöіé: çîêðåìà, àêòèâіçóєòüñÿ 
êëіòèííèé і ãóìîðàëüíèé іìóíіòåò. Ïàðàçèòіâ 
îäðàçó àòàêóþòü ôàãîöèòè, íà íèõ âïëèâàþòü 
òàêîæ äåÿêі áіîëîãі÷íî àêòèâíі ñïîëóêè: ñëèç, 
ÿêèé âèäіëÿþòü çàëîçèñòі êëіòèíè ñëèçîâèõ îáîëîíîê, ãîðìîíè (íàïðè-
êëàä, íà ãåëüìіíòіâ – åñòðîãåíè), ôåðìåíòè, ùî ìàþòü áàêòåðèöèäíó 
äіþ. 

Òèïè àäàïòàöіé ïàðàçèòіâ. Íàéïîìіòíіøèìè àäàïòàöіÿìè ïàðàçèòіâ є 
ìîðôîëîãі÷íі: íàïðèêëàä, óäîñêîíàëåííÿ îðãàíіâ ïðèêðіïëåííÿ, ÿê-îò, 
ïðèñîñêè, õîáîòêè ç ãà÷êàìè (ìàë. 13. 3), êіãòèêè íà ëàïêàõ íіã. Àäàïòèâ-
íі çìіíè ñòîñóþòüñÿ òàêîæ ôіçіîëîãі÷íèõ і áіîõіìі÷íèõ ïðîöåñіâ, îáìіíó 
ðå÷îâèí. Òàê, ñòüîæêîâі ÷åðâè, äî ÿêèõ íàëåæèòü öіï’ÿê ñâèíÿ÷èé, ìåø-
êàþòü ó êèøå÷íèêó õàçÿїíà, äå áàãàòî ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ïåðåòðàâëåíèõ 
ïіä äієþ ôåðìåíòіâ õàçÿїíà. Àëå é ñàìі ñòüîæêîâі ÷åðâè çäàòíі âèäіëÿòè
òðàâíі ôåðìåíòè, çàáåçïå÷óþ÷è ïåðåòðàâëåííÿ ïîòðіáíèõ ïàðàçèòàì ñïî-
ëóê.

Ìîðôîôіçіîëîãі÷íі àäàïòàöії ïàðàçèòіâ áóâàþòü ïðîãðåñèâíі òà ðåãðå-
ñèâíі. Ïðîãðåñèâíі: ïîñèëåíèé ðîçâèòîê îðãàíіâ ïðèêðіïëåííÿ òà ñòàòåâîї
ñèñòåìè (ó êîæíîìó ÷ëåíèêó ñòüîæêîâèõ ÷åðâіâ çàêëàäàєòüñÿ ñâіé íàáіð 
÷îëîâі÷èõ і æіíî÷èõ ñòàòåâèõ îðãàíіâ); óñêëàäíåíà áóäîâà ïîêðèâіâ, ÿêі 
ïðîòèäіþòü çàõèñíèì ðåàêöіÿì õàçÿїíà (íàïðèêëàä, êóòèêóëà àñêàðèä ìàє 
äî äåñÿòè ðіçíèõ çà áóäîâîþ øàðіâ); ìîëåêóëÿðíà ìіìіêðіÿ íå äàє çìîãè 
ðîçïіçíàâàòè ïàðàçèòіâ ÿê ÷óæîðіäíèõ; âèäіëåííÿ êèøêîâèìè ïàðàçèòàìè 
àíòèôåðìåíòіâ (ñïîëóê, ÿêі çàõèùàþòü ïîêðèâíі òêàíèíè âіä ïåðåòðàâ-
ëåííÿ ôåðìåíòàìè õàçÿїíà) òîùî.

Äî ðåãðåñèâíèõ (âіä ëàò. ðåãðåñóñ – çâîðîòíèé ðóõ) ìîðôîôіçіîëîãі÷íèõ
àäàïòàöіé íàëåæàòü ðåäóêöіÿ îðãàíіâ îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè, ñïðîùåííÿ 
áóäîâè íåðâîâîї ñèñòåìè òà îðãàíіâ ÷óòòÿ òîùî.

Ìàñîâó çàãèáåëü ïàðàçèòіâ ïіä ÷àñ çäіéñíåííÿ ñêëàäíèõ æèòòєâèõ 
öèêëіâ êîìïåíñóє âðàæàþ÷à ïëîäþ÷іñòü. Òàê, ñàìêà àñêàðèäè ëþäñüêîї 
ïðîòÿãîì äîáè ìîæå âіäêëàäàòè äî 250 000 ÿєöü, à â îäíîìó ÷ëåíèêó ñâè-
íÿ÷îãî öіï’ÿêà ìіñòèòüñÿ äî 175 000 ÿєöü.

Ïàðàçèòè÷íèé ñïîñіá æèòòÿ çíà÷íî óñêëàäíþє çóñòðі÷ ìіæ îñîáèíàìè 
ðіçíîї ñòàòі. Òîìó áàãàòî ïàðàçèòіâ (íàïðèêëàä, áіëüøіñòü ïëîñêèõ ÷åðâіâ, 
áàãàòî âèäіâ ïàðàçèòè÷íèõ ðàêîïîäіáíèõ) є ãåðìàôðîäèòàìè, çäàòíèìè äî 
ñàìîçàïëіäíåííÿ. Ó ðîçäіëüíîñòàòåâèõ âèäіâ ôîðìóþòüñÿ àäàïòàöії äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ íàäіéíîñòі çóñòðі÷і ïàðòíåðіâ. Çîêðåìà, ó íåìàòîä ñèíãàìóñіâ 

Ìàë. 13.2. Åíäîïàðà-
çèòè: 1 – äîðîñëі îñî-
áèíè ñâèíÿ÷îãî öіï’ÿ-
êà ïàðàçèòóþòü ëèøå
ó êèøå÷íèêó ëþ-
äèíè; 2 – ëè÷èíêè
òðèõіíåëè ëîêàëіçó-
þòüñÿ ëèøå â ïîñìó-

ãîâàíèõ ì’ÿçàõ

Ìàë. 13.3. Îðãàíàìè ïðè-
êðіïëåííÿ ñâèíÿ÷îãî
öіï’ÿêà äî ñòіíîê êèøå÷-
íèêó ñëóãóþòü ÷îòèðè
ïðèñîñêè і õîáîòîê ç ãà÷-

êàìè

1 2
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(ìàë. 13.4) – ïàðàçèòіâ äèõàëüíèõ øëÿ-
õіâ ïòàõіâ – ñàìåöü і ñàìêà íàäіéíî 
ç’єäíóþòüñÿ îäíå ç îäíèì íà âñå æèòòÿ: 
ñàìöі ïðèðîñòàþòü äî ñàìîê ó äіëÿíöі 
їõíüîãî ñòàòåâîãî îòâîðó.

Äåÿêі ïàðàçèòè (íàïðèêëàä, ëè÷èíêè 
òðèõіíåëè; äèâ. ìàë. 13.1, 2) âêðèâàþòü-
ñÿ êàïñóëîþ äëÿ óíèêíåííÿ äії іìóííîї 
ñèñòåìè õàçÿїíà.

×àñîì óâåñü æèòòєâèé öèêë ïàðàçè-
òіâ äåìîíñòðóє ïðèêëàä êîåâîëþöії: ÷іò-
êó àäàïòàöіþ äî æèòòєâîãî öèêëó õàçÿ-

їíà òà éîãî äîáîâèõ ðèòìіâ. Òàê, îäèí ç ïðåäñòàâíèêіâ ïëîñêèõ ÷åðâіâ – 
æàá’ÿ÷èé áàãàòîâóñò – ïàðàçèòóє â ñå÷îâîìó ìіõóðі æàá. Âіí íàáóâàє ñòà-
òåâîї çðіëîñòі ëèøå íà òðåòüîìó ðîöі æèòòÿ, òîäі, êîëè ñòàòåâîçðіëèì ñòàє 
і ñàì õàçÿїí. Öіêàâó ñèíõðîíіçàöіþ ïàðàçèòіâ ç äîáîâèìè ðèòìàìè ïðî-
ìіæíèõ õàçÿїâ ñïîñòåðіãàþòü ó äåÿêèõ íåìàòîä. Íàïðèêëàä, ëè÷èíêè 
âóõåðåðії (çáóäíèêà ñëîíîâîї õâîðîáè ëþäèíè), ùî ïåðåäàþòüñÿ êðîâîñèñ-
íèìè êîìàðàìè, ç’ÿâëÿþòüñÿ â ïåðèôåðè÷íіé êðîâі ëþäèíè ëèøå íàäâå÷іð 
àáî âíî÷і. Íàòîìіñòü ëè÷èíêè іíøîãî âèäó íåìàòîä – ëîà, ìіãðóþòü ó ïåðè-
ôåðè÷íó êðîâ óäåíü, îñêіëüêè їõíі ïðîìіæíі õàçÿї – ґåäçі – àêòèâíі ñàìå 
â öåé ÷àñ (ìàë. 13.5). 

Æèòòєâі öèêëè ïàðàçèòè÷íèõ âèäіâ є àäàïòàöіÿìè äî їõíüîãî ïîøèðåí-
íÿ òà іíâàçóâàííÿ íîâèõ îñîáèí õàçÿїâ. Çîêðåìà, òàêó ôóíêöіþ çäіéñíþ-
þòü ëè÷èíêè, çäàòíі äî àêòèâíîãî ðîçñåëåííÿ, àáî ïðîìіæíі ÷è îñòàòî÷íі 
õàçÿї, ùî áåðóòü íà ñåáå ôóíêöіþ ïîøèðåííÿ ïàðàçèòіâ. Íà ìàëþíêó 13.6 
íàâåäåíî îäèí çі ñïîñîáіâ çàðàæåííÿ ëþäèíè íåìàòîäîþ àíêіëîñòîìîþ. 
Ëè÷èíêè öüîãî ïàðàçèòà âèõîäÿòü ç ÿєöü ùå ó ґðóíòі é ÷àñòî ïðîíèêàþòü 
â îðãàíіçì ëþäèíè ÷åðåç øêіðó.

Àäàïòàöієþ äî ïàðàçèòèçìó є âïëèâ ïàðàçèòіâ íà ïîâåäіíêó ñâîїõ õàçÿ-
їâ, çîêðåìà ç ìåòîþ çàáåçïå÷èòè çóñòðі÷ ïðîìіæíèõ õàçÿїâ ç îñòàòî÷íèìè. 
Ïðèêëàäîì є ëàíöåòîïîäіáíèé ñèñóí, ÿêèé çàçâè÷àé ïàðàçèòóє ó ïå÷іíöі 
òðàâîїäíèõ òâàðèí (çðіäêà – і â ëþäèíè) (13.7). Äðóãèì ïðîìіæíèì õàçÿї-
íîì äëÿ íüîãî є ìóðàøêà. Áіëüøіñòü ëè÷èíîê ëàíöåòîïîäіáíîãî ñèñóíà 
іíöèñòóєòüñÿ â ïîðîæíèíі òіëà ìóðàøêè, à îäíà ç íèõ ïðîíèêàє ó ãîëîâ-

íèé ìîçîê êîìàõè é çìіíþє її ïîâåäіí-
êó: âäåíü òàêà ìóðàøêà âèêîíóє çâè-
÷àéíі ôóíêöії ðîáî÷îї îñîáèíè, à íàä-
âå÷іð íå ïîâåðòàєòüñÿ â ìóðàøíèê, à
çàïîâçàє íà ðîñëèíó òà ïðè êðіïëþєòüñÿ
äî íåї ùåëåïàìè. Òàêó ìóðàøêó, çàðà-
æåíó ëàíöåòîïîäіáíèì ñèñóíîì, ëåãøå
ðàçîì ç ðîñëèíîþ ïðîêîâòíóòè îñòàòî÷-
íîìó õàçÿїíó – ðîñëèíîїäíіé òâàðèíі.

Ïàðàçèòèçì äóæå ïîøèðåíèé ñåðåä
ðіçíèõ ãðóï îðãàíіçìіâ. Âіí òðàïëÿєòü-
ñÿ ñåðåä ðіçíèõ ãðóï òâàðèí (âіä îäíîêëіòèííèõ åóêàðіîòіâ äî õîðäîâèõ), 
áàêòåðіé, ãðèáіâ і íàâіòü êâіòêîâèõ ðîñëèí (íàïðèêëàä, ïîâèòèöÿ, Ïåòðіâ 
õðåñò). Óñі âіðóñè – âíóòðіøíüîêëіòèííі ïàðàçèòè. Ãîëîâíîþ ðèñîþ ïàðà-
çèòèçìó є òå, ùî ïàðàçèò îáîâ’ÿçêîâî çàâäàє øêîäè îðãàíіçìó õàçÿїíà. 
Àäàïòàöії äî ïàðàçèòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ ôîðìóþòüñÿ íà ðіçíèõ ðіâíÿõ 
îðãàíіçàöії æèâîãî – âіä ìîëåêóëÿðíîãî äî ïîïóëÿöіéíî-âèäîâîãî. 

Ключові терміни та поняття
паразитизм, ектопаразити, ендопаразити, закон спряженої еволюції паразита і хазя-
їна.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Чим характеризується паразитизм як особли-
ва форма симбіозу? 2. Що спільного та відмінно-

го між паразитизмом і коменсалізмом? 3. Про що твердить закон спряженої еволюції 
паразита і хазяїна? 4. Які адаптації у будові та процесах життєдіяльності притаманні 
паразитам? 5. Які адаптації бувають у поведінці та біологічних ритмах паразитів?
6. Як паразити можуть уникати або зменшувати негативний вплив захисних реакцій 
з боку хазяїна? 7. Які бувають відповіді організму хазяїна на оселення паразита?

Ïîìіðêóéòå Яйця аскариди людської після проковтування потрапляють у
кишечник людини, звідки личинки кровоносною системою

мігрують через печінку, серце, легені, дихальні шляхи і потрапляють знову в кишеч-
ник. Обґрунтуйте доцільність такої міграції як своєрідної адаптації.  

Ìàë. 13.5. Âóõåðåðіÿ òà ëîà – íåìàòîäè, ÿêі ïàðàçèòó-
þòü ó ëþäèíè; їõíіõ ëè÷èíîê ïåðåíîñÿòü êðîâîñèñíі 
êîìàõè: 1 – ëè÷èíêà ëîà ñåðåä åðèòðîöèòіâ ëþäèíè; 
2 – ëè÷èíîê ëîà ïåðåíîñÿòü ґåäçі (2), à ëè÷èíîê âóõå-
ðåðії – êðîâîñèñíі êîìàðі (3); 4 – ïðîÿâ ñëîíîâîї õâî-
ðîáè â ëþäèíè, ñïðè÷èíåíîї ïàðàçèòóâàííÿì âóõåðåðії 
(óíàñëіäîê ðîçðîñòàííÿ ïіäøêіðíîї êëіòêîâèíè òà ïî-

ñòіéíîãî çàñòîþ ëіìôè îðãàíè ãіïåðòðîôóþòüñÿ)

Ìàë. 13.6. Àíêіëîñòîìà, àáî êðèâîãîëîâêà äâàíàäöÿòèïàëîї êèøêè, – ïàðàçèò 
êèøå÷íèêó ëþäèíè (1); ïàðàçèò ìàє ó ðîòîâіé ïîðîæíèíі ãîñòðі ïëàñòèíêè (à), 
ÿêèìè óøêîäæóє ñëèçîâó êèøå÷íèêó é æèâèòüñÿ êðîâ’þ; 2 – îäíèì çі ñïîñîáіâ 

ïîòðàïëÿííÿ â îðãàíіçì ëþäèíè є àêòèâíå ïðîíèêíåííÿ ëè÷èíîê êðіçü øêіðó

Ìàë. 13.7. Æèòòєâèé öèêë ëàíöåòîïîäіá-
íîãî ñèñóíà: 1 – íàçåìíèé ìîëþñê (ïåðøèé
ïðîìіæíèé õàçÿїí); 2 – ìóðàøêà (äðóãèé
ïðîìіæíèé õàçÿїí); 3 – òðàâîїäíà òâàðèíà

(îñòàòî÷íèé õàçÿїí)

1

2

3

2 3

4

1

1 2

à

Ìàë. 13.4. Ñàìåöü íåìàòîäè ñèíãà-
ìóñà (à) ïðèðîñòàє äî ñàìêè (á) ó 

äіëÿíöі її ñòàòåâîãî îòâîðó

á
à
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§ 14. ÀÄÀÏÒÀÖІЇ ÎÐÃÀÍІÇÌІÂ ÄÎ ÓÌÎÂ ÂÎÄÍÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ 
ÌÅØÊÀÍÍß

Ïðèãàäàéòå îñíîâíі ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ îðãàíіçìіâ íà íàøіé ïëàíåòі. Ùî
òàêå ãіäðîñôåðà, àòìîñôåðà òà ëіòîñôåðà? Ó ÷îìó ïîëÿãàє îñîáëèâіñòü ñòàíó àíà-
áіîçó?

Ìåøêàíöÿì âîäîéì – ãіäðîáіîíòàì – ïðèòàìàííі ðіçíîìàíіòíі àäàïòà-
öії äî іñíóâàííÿ ó âîäíîìó ñåðåäîâèùі.

Åêîëîãі÷íі ãðóïè ãіäðîáіîíòіâ і ïðèòàìàííі їì àäàïòàöії. Ïëàíêòîííі 
îðãàíіçìè (âіä ãðåö. ïëàíêòîñ – áëóêàþ÷èé) ìàþòü àäàïòàöії äî ìåøêàí-
íÿ ó òîâùі âîäè, ïîâ’ÿçàíі іç çàáåçïå÷åííÿì ïëàâó÷îñòі: äðіáíі ðîçìіðè,
ðіçíîìàíіòíі âèðîñòè òіëà, ïîëåãøåííÿ àáî âіäñóòíіñòü ñêåëåòíèõ åëåìåí-
òіâ, íàêîïè÷åííÿ æèðó, íàÿâíіñòü ïóõèðöіâ, çàïîâíåíèõ ãàçàìè, âèñîêèé
âìіñò âîäè ó òêàíèíàõ òîùî (ìàë. 14.1).

Íåêòîííі îðãàíіçìè (âіä ãðåö. íåêòîñ – ïëàâàþ÷èé) – áіëüøіñòü ðèá,
ãîëîâîíîãèõ ìîëþñêіâ, êèòîïîäіáíі – çäàòíі äî àêòèâíîãî ïåðåñóâàííÿ â 
òîâùі âîäè. Їõíіìè àäàïòàöіÿìè є îáòі÷íà ôîðìà òіëà і äîáðå ðîçâèíåíі 
îðãàíè ðóõó (ìàë. 14.2). Ïîêðèâè ïðåäñòàâíèêіâ íåêòîíó ÷àñòî âêðèòі ñëè-
çîì, ùî çìåíøóє òåðòÿ ïðè ïåðåñóâàííі ó âîäíіé òîâùі. Íàÿâíіñòü ó áàãà-
òüîõ ðèá ïëàâàëüíîãî ìіõóðà, çàïîâíåíîãî ãàçîì, äàє їì çìîãó ç ìіíіìàëü-
íèìè âèòðàòàìè åíåðãії çìіíþâàòè ïîëîæåííÿ ó òîâùі âîäè. Äåÿêі ç
íåêòîííèõ îðãàíіçìіâ (ÿê-îò ëåòþ÷і ðèáè, äåÿêі êàëüìàðè), ðîçіãíàâøèñü
çі çíà÷íîþ øâèäêіñòþ ïіä âîäîþ, ìîæóòü âèñòðèáóâàòè ç íåї і ïåâíó âіä-
ñòàíü ïðîëіòàòè íàä її ïîâåðõíåþ.

Îðãàíіçìè, ÿêі ìåøêàþòü íà ïîâåðõíі òà â òîâùі ґðóíòó âîäîéì âõîäÿòü
äî ñêëàäó áåíòîñó (âіä ãðåö. áåíòîñ – ãëèáèíà): ôîðàìіíіôåðè, êîðàëîâі 
ïîëіïè, íåìàòîäè, áàãàòîùåòèíêîâі ÷åðâè, äâîñòóëêîâі òà äåÿêі іíøі
ìîëþñêè, âóñîíîãі ðàêè, êðàáè, îìàðè, ãîëêîøêіðі, äåÿêі âîäîðîñòі, öіàíî-
áàêòåðії, áàêòåðії òîùî. Öі îðãàíіçìè ìàþòü àäàïòàöії äî ïðèêðіïëåííÿ äî

äíà àáî ïåðåñóâàííÿ ïî éîãî ïîâåðõíі, çàãëèáëåííÿ â òîâùó äîííîãî ґðóí-
òó òîùî (ìàë. 14.3).

Îðãàíіçìè, ÿêі óòâîðþþòü ïîñåëåííÿ íà ðіçíèõ ñóáñòðàòàõ ó òîâùі âîäè 
(äíèùà êîðàáëіâ, ãіäðîòåõíі÷íі ñïîðóäè òîùî), íàëåæàòü äî ïåðèôіòîíó
(âіä ãðåö. ïåðè – íàâêîëî òà ôіòîí – ðîñëèíà) Öå, íàïðèêëàä, ãóáêè, ðіçíі
ïðåäñòàâíèêè âîäîðîñòåé, âóñîíîãі ðàêîïîäіáíі òà іí. Їõíі àäàïòàöії – ðіç-
íîìàíіòíі ñïîñîáè ïðèêðіïëåííÿ äî ïîâåðõîíü (ìàë. 14.4). Ðîçñåëåííÿ ïðåä-
ñòàâíèêіâ ïåðèôіòîíó, òàê ñàìî, ÿê і áåíòîñó, âіäáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ ðóõëè-
âîї ôàçè їõíüîãî æèòòєâîãî öèêëó (ñïîðè іç äæãóòèêàìè, ëè÷èíêè òîùî).

Ñâîєðіäíó åêîëîãі÷íó ãðóïó – íåéñòîí (âіä ãðåö. íåéñòîí – ïëàâàþ-
÷èé)   – óòâîðþþòü îðãàíіçìè, ÿêі ìåøêàþòü íà ìåæі âîäíîãî òà ïîâіòðÿíî-
ãî ñåðåäîâèù. Їõíє æèòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç ïîâåðõíåâîþ ïëіâêîþ âîäè. Äî 

Ìàë. 14.3. Ïðåäñòàâíèêè áåíòîñó: 1 – çîëîòèé ãëèáîêîâîäíèé êðàá (à) ïîðó÷ ç 
ìîðñüêèìè ñêëÿíèìè ãóáêàìè (êîøèê Âåíåðè) (á); 2 – íàéáіëüøèé äâîñòóëêîâèé 
ìîëþñê âåëåòåíñüêà òðèäàêíà, äîâæèíà ÷åðåïàøêè ÿêîãî ñÿãàє 1,2 ì, à ìàñà   – ïî-
íàä 200 êã, æèâå áëèçüêî 100 ðîêіâ; îäíà ç ïåðëèí, óòâîðåíèõ öèì ìîëþñêîì (òàê 
çâàíà ïåðëèíà Àëëàõà) ìàëà ìàñó 6,4 êã; 3 – ïіñêîæèë ìåøêàє ó ìîðñüêîìó 
ґðóíòі, â ÿêîìó áóäóє íîðè, ùî íàãàäóþòü ëіòåðó U (îäèí ç âèäіâ öèõ áàãàòîùå-
òèíêîâèõ ÷åðâіâ ìåøêàє ó ×îðíîìó ìîðі); 4 – êîðàëîâі ïîëіïè íà äíі ìîðіâ ìîæóòü 
óòâîðþâàòè âåëèêі îñåëåííÿ; 5 – ÷åðâîíà âîäîðіñòü êîðàëіíà ìàє ñâîєðіäíèé âàï-
íÿêîâèé ñêåëåò і òîìó çîâíі íàãàäóє êîðàëîâі ïîëіïè; 6 – ÷åðâîïîäіáíà òâàðèíà 
ðîäó Ïðіàïóëþñ àäàïòîâàíà äî ìåøêàííÿ íà ðіçíèõ ãëèáèíàõ – âіä ïðèïëèâíî-

âіäïëèâíîї çîíè äî 7500 ì

Ìàë. 14.2. Íåêòîííі îðãàíіçìè: 1 – êàøàëîò – íàéáіëüøèé ñó÷àñíèé õèæàê, ñàìöі 
ñÿãàþòü çàâäîâæêè 20 ì і ìàþòü ìàñó äî 50 ò; æèâèòüñÿ ïåðåâàæíî ãîëîâîíîãèìè 
ìîëþñêàìè, ñåðåä ÿêèõ é âåëåòåíñüêі ãëèáîêîâîäíі êàëüìàðè (2), ùî ñÿãàþòü 
çàâäîâæêè 14 ì (ñàìêè); 3 – íåîíîâі ëіòàþ÷і êàëüìàðè, çàâäîâæêè äî 60 ñì, ìî-

æóòü ïðîëіòàòè íàä ïîâåðõíåþ âîäè äî 50 ì çі øâèäêіñòþ 50 êì/ãîä

1 2 3

1 2 3

4 5 6

á

à

Ìàë. 14.1. Ïðåäñòàâíèêè ïëàíêòîíó: 1 – ðàäіîëÿðії ìà-
þòü îñîáëèâèé ìіíåðàëüíèé ñêåëåò (çі SiO2 àáî SrSO4), 
éîãî âèðîñòè ó âèãëÿäі ãîëîê ìîæóòü âèõîäèòè çà ìåæі 
êëіòèíè é çáіëüøóâàòè ïëîùó її ïîâåðõíі; êðіì òîãî, â 
ïîâåðõíåâîìó øàðі їõíüîї öèòîïëàçìè ìіñòÿòüñÿ æèðîâі 
âêëþ÷åííÿ, ùî çìåíøóþòü ùіëüíіñòü êëіòèíè; 2 – ìå-
äóçà «ìîðñüêà îñà»; âìіñò âîäè â ìåäóçàõ ìîæå ñòàíî-
âèòè äî 98 %; 3 – ëè÷èíêà âèùèõ ðàêіâ ìàє âèðіñò íà 

ïàíöèðі, ÿêèé çáіëüøóє ïëîùó ïîâåðõíі òіëà

1 2

3
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íåéñòîíó íàëåæàòü êëîïè-âîäîìіðêè, äåÿêі îäíîêëіòèííі âîäîðîñòі, æóêè-
âåðòÿ÷êè, ëè÷èíêè êîìàðіâ, äåÿêі ÷åðåïàøêîâі ðàêè. Îäíі ç íèõ âèêîðèñ-
òîâóþòü ñèëè ïîâåðõíåâîãî íàòÿãó âîäè äëÿ ïåðåñóâàííÿ ïî âîäíіé ïëіâöі, 
öüîìó ñïðèÿє íåçìî÷óâàíіñòü òіëà (êëîïè-âîäîìіðêè, äåÿêі âèäè ïàâóêіâ). 
Іíøі îðãàíіçìè ïіäâіøóþòüñÿ äî âîäíîї ïëіâêè çíèçó (íàïðèêëàä, ëè÷èíêè 
êîìàðіâ, äåÿêі ðàêîïîäіáíі, ìîëîäü ðèá) (ìàë. 14.5). 

Ìàë. 14.5. Ïðåäñòàâíèêè íåéñòîíó: êëîï-âîäîìіðêà (1) òà ïàâóê-äîëîìåäåñ (2) ìà-
þòü íà íîãàõ âîëîñêè, ùî íå çìî÷óþòüñÿ âîäîþ; 3 – ïðåäñòàâíèê ãіëëÿñòîâóñèõ 
ðàêîïîäіáíèõ ðîäó Ñêàôîëåáåðіñ çäàòíèé ïðèêðіïëþâàòèñü äî âîäíîї ïëіâêè ç 

íèæíüîãî áîêó òà ïåðåñóâàòèñü óçäîâæ íåї

1 2 3

Îêðåìó ãðóïó ñêëàäàþòü àìôіáіîíòíі îðãàíіçìè (âіä ãðåö. àìôі – ç
îáîõ áîêіâ, ïîäâіéíèé òà áіîñ – æèòòÿ), ÿêі âіäíîñíî äîáðå àäàïòîâàíі äî 
іñíóâàííÿ ÿê ó âîäíîìó, òàê і íàçåìíî-ïîâіòðÿíîìó ñåðåäîâèùі. Òèïîâèìè 
àìôіáіîíòàìè є àìôіáії, ñåðåä ðîñëèí – ñòðіëîëèñò, àáî ñòðіëèöÿ (ìàë. 
14.6).

Åêîëîãі÷íі ôàêòîðè, ÿêі âіäіãðàþòü 
ïðîâіäíó ðîëü ó âîäíîìó ñåðåäîâèùі. Ðіç-
íі çîíè Ñâіòîâîãî îêåàíó ðіçíÿòüñÿ çà 
õàðàêòåðîì äії åêîëîãі÷íèõ ôàêòîðіâ, 
ãîëîâíèìè ç ÿêèõ є òåìïåðàòóðà, îñâіòëå-
íіñòü, òèñê, ãàçîâèé ðåæèì, ñîëîíіñòü, 
ðåëüєô äíà, øâèäêіñòü ïåðåñóâàííÿ âîä-
íèõ ìàñ òîùî. Âèñîêà ïèòîìà òåïëîєì-
íіñòü âîäè çóìîâëþє çíà÷íî ìåíøі êîëè-
âàííÿ òåìïåðàòóðè ó ïîâåðõíåâèõ øàðàõ, 
ïîðіâíÿíî ç ïîâіòðÿì (ðі÷íà àìïëіòóäà 
òåìïåðàòóð ó ïîâåðõíåâèõ øàðàõ îêåàíó 
íå ïåðåâèùóє 10–15 Ñ, à íà âåëèêèõ ãëè-
áèíàõ òåìïåðàòóðà âçàãàëі ñòàëà – âіä 
–1,5 äî –2,0 Ñ). Ãіäðîáіîíòè, ÿêі ìåøêà-
þòü ó êîíòèíåíòàëüíèõ âîäîéìàõ, çàçâè-
÷àé ñòіéêіøі äî êîëèâàíü òåìïåðàòóðè 
âîäè, ïîðіâíÿíî ç ìåøêàíöÿìè ìîðіâ. Äëÿ 
òåïëîëþáíèõ âèäіâ ãіäðîáіîíòіâ õàðàêòåð-
íà ïіäâèùåíà òåðìîñòіéêіñòü áіëêіâ і ñòà-
òåâèõ êëіòèí, à їõíі ôåðìåíòè àêòèâíіøі 
çà âèùèõ çíà÷åíü òåìïåðàòóðè.

Îñâіòëåíіñòü âîäîéì øâèäêî çìåíøó-
єòüñÿ çі çáіëüøåííÿì ãëèáèíè. Òîæ íà 
ãëèáèíі ïîíàä 150–250 ì ôîòîñèíòåçóþ÷і îðãàíіçìè æèòè íå ìîæóòü. 
Àäàïòàöіÿìè äî ìåøêàííÿ íà âåëèêèõ ãëèáèíàõ є çäàòíіñòü äî áіîëþìі-
íåñöåíöії – âèäіëåííÿ ñâіòëà âíàñëіäîê îêèñíåííÿ ñïåöèôі÷íîї ëіïіäíîї
ñïîëóêè (ëþöèôåðèíó) çà ó÷àñòі ôåðìåíòó ëþöèôåðàçè (ìàë. 14.7).

Ó ìåøêàíöіâ âåëèêèõ ãëèáèí ÷àñòî âіäñóòíіé àáî íåäîðîçâèíåíèé âàï-
íÿêîâèé ñêåëåò, îñêіëüêè â óìîâàõ âèñîêîãî òèñêó íà âåëèêіé ãëèáèíі 
êàëüöіé êàðáîíàò ñòàє ðîç÷èííèì ó âîäі. Òàê, ó ãëèáîêîâîäíèõ ôîðàìіíі-
ôåð ñêåëåò ñòàє îðãàíі÷íèì àáî çàìіùóєòüñÿ áàðіé êàðáîíàòîì, ó ãóáîê âіí 
ñêëàäàєòüñÿ ç êðåìíåçåìó. Ó ïåâíèõ âèäіâ ãëèáîêîâîäíèõ ðèá êіñòêîâèé 
ñêåëåò çàìіùóєòüñÿ õðÿùîâèì. Óíàñëіäîê іñíóâàííÿ â ñóöіëüíіé òåìðÿâі ó 
ãëèáîêîâîäíèõ òâàðèí ÷àñòî âіäñóòíі î÷і àáî, íàâïàêè, їõíіé ðîçìіð çíà÷íî 
çáіëüøóєòüñÿ (òåëåñêîïі÷íі î÷і). Çàáàðâëåííÿ òàêèõ îðãàíіçìіâ çàçâè÷àé 
òåìíå àáî áëіäå. 

Ðіçíі òèïè âîäîéì âіäðіçíÿþòüñÿ çà ñâîїì ñîëüîâèì ñêëàäîì. Ìåøêàíöі 
ïðіñíèõ âîäîéì âèâîäÿòü íàäëèøîê âîäè ç îðãàíіçìó (ñêîðîòëèâі âàêóîëі 
îäíîêëіòèííèõ åóêàðіîòіâ, îðãàíè âèäіëåííÿ áàãàòîêëіòèííèõ). Çà âèñîêîї 
ñîëîíîñòі âîäè îðãàíіçìè, íàâïàêè, âèìóøåíі çàïîáіãàòè її âèõîäó íàçîâíі 
(çîêðåìà, çàâäÿêè íåïðîíèêíèì äëÿ âîäè ïîêðèâàì). 

Çìіíà іíòåíñèâíîñòі îñâіòëåíîñòі, òåìïåðàòóðè, âìіñòó ñîëåé, ãàçіâ òîùî 
ìîæå ñïðè÷èíèòè âåðòèêàëüíі ìіãðàöії. Òàê, ïіñëÿ âèïàäіííÿ ðÿñíèõ 
äîùіâ âåðõíі øàðè ìîðіâ îïðіñíþþòüñÿ, é ãіäðîáіîíòè ïåðåìіùóþòüñÿ ó 
ãëèáøі øàðè âîäè çі ñòàëîþ ñîëîíіñòþ. Ðà÷êè-åóôàóçіїäè âäåíü ìіãðóþòü ó 
âåðõíі øàðè âîäè, îñêіëüêè ñîíÿ÷íі ïðîìåíі ïîòðіáíі їì äëÿ óòâîðåííÿ 
âіòàìіíó À ç êàðîòèíîїäіâ, îòðèìàíèõ ç їæåþ. 

Àäàïòàöії ãіäðîáіîíòіâ äî ïåðåñèõàííÿ âîäîéì. Îðãàíіçìè, ÿêі íàñåëÿ-
þòü âîäîéìè, ùî òèì÷àñîâî àáî ïåðіîäè÷íî ïåðåñèõàþòü, çàçâè÷àé ìàþòü 
êîðîòêі ïåðіîäè ðîçâèòêó і çäàòíі çà íåâåëèêèé ïðîìіæîê ÷àñó çíà÷íî 
çáіëüøóâàòè ñâîþ ÷èñåëüíіñòü. Ïîñóøëèâèé ïåðіîä öі іñòîòè ïåðåæèâàþòü 

Ìàë. 14.6. Àìôіáіîíòíі îðãàíіçìè: 1 – òðèòîí ãðåáіí÷àñòèé íàëåæèòü äî õâîñòàòèõ 
àìôіáіé, ïîøèðåíèé íà áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Óêðàїíè; íàâåñíі і â ïåðøіé 
ïîëîâèíі ëіòà ìåøêàє ó ïðіñíèõ âîäîéìàõ, ó äðóãіé ïîëîâèíі ëіòà âèõîäèòü íà 
ñóõîäіë; 2 – ñòðіëèöÿ çâè÷àéíà (ñòðіëîëèñò) ôîðìóє ðіçíі òèïè ëèñòêіâ: íàä ïî-
âåðõíåþ âîäè – ñòðіëîïîäіáíîї ôîðìè, ïіäâîäíі – ñòðі÷êîïîäіáíі; 3 – â àìôіáіîíò-
íîãî ìîëþñêà àìïóëÿðії ìàíòіéíà ïîðîæíèíà ðîçäіëåíà ïåðåòèíêîþ íà äâі 
÷àñòèíè: îäíà ìіñòèòü çÿáðó, ÿêà çàáåçïå÷óє äèõàííÿ ðîç÷èíåíèì ó âîäі êèñíåì, 
іíøà – çàïîâíåíà ïîâіòðÿì òà ñëóãóє ëåãåíåþ, ùî çàáåçïå÷óє âèêîðèñòàííÿ àòìî-

ñôåðíîãî êèñíþ

1 2 3

1

2

Ìàë. 14.7. ßâèùå áіîëþìіíåñöåí-
öії: 1 – âåëåòåíñüêà ñèôîíîôîðà:
її êîëîíіÿ ñÿãàє çàâäîâæêè 50 ì,
ìåøêàє íà ãëèáèíàõ 700–1000 ì;
2 – íåâåëèêèé êàëüìàð-ñâіòëÿ-
÷îê ìåøêàє áіëÿ áåðåãіâ ßïîíії

íà ãëèáèíàõ äî 400 ì

Ìàë. 14.4. Ïðåäñòàâíèêè óã-
ðó   ïîâàíü ïåðèôіòîíó: 1 – äâî-
ñòóëêîâèé ïðіñíîâîäíèé ìî-
ëþñê äðåéñåíà (òðèêóòíèöÿ) 
ìîæå îáðîñòàòè ðіçíі ãіäðî-
òåõíі÷íі ñïîðóäè, çàâàæàþ÷è 
їõíіé íîðìàëüíіé åêñïëóàòà-
öії; 2 – çàâäàâàòè øêîäè ëþ-
äèíі ìîæóòü і îáðîñòàííÿ, 
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ó íåàêòèâíîìó ñòàíі (ó âèãëÿäі ÿєöü, öèñò, 
ñïîð òîùî). Òàê, ÿéöÿ ðà÷êіâ-ùèòíіâ (ìàë. 
14.8, 1) àáî ãîëèõ çÿáðîíîãіâ ó âèñóøåíîìó 
ñòàíі ìîæóòü ïåðåáóâàòè äî 8–15 ðîêіâ, íå 
âòðà÷àþ÷è æèòòє çäàòíîñòі.

Íà ïåðіîä ïîñóõè äåÿêі ãіäðîáіîíòè çàêî-
ïóþòüñÿ ó ґðóíò (âіé÷àñòі і ìàëîùåòèíêîâі 
÷åðâè, âîäíі êîìàõè òà їõíі ëè÷èíêè, äåÿêі 
ðèáè òîùî), іíêîëè ôîðìóþ÷è çîâíіøíþ 
çàõèñíó îáîëîíêó. Íàïðèêëàä, äâîäèøíà 
ðèáà – àôðèêàíñüêèé ïðîòîïòåð (ìàë. 14.8, 
2), ìîæå çàêîïóâàòèñü ó ìóë íà ãëèáèíó äî 1 
ì і óòâîðþâàòè íàâêîëî ñåáå çàõèñíó êàïñóëó 
іç ÷àñòîê ìóëó, ñêëåєíèõ ñëèçîì øêіðíèõ 
çàëîç. Ó òàêîìó ñòàíі ðèáà ìîæå ïåðåáóâàòè 
äî 9 ìіñÿöіâ (â óìîâàõ åêñïåðèìåíòó – äî 4 
ðîêіâ) і âèõîäèòü ç íüîãî ëèøå ïіñëÿ òîãî, ÿê 
âîäîéìà çàïîâíþєòüñÿ âîäîþ. Òàê ñàìî ïîñó-
õó ïåðåæèâàþòü і ðèáè íàøèõ ïðіñíèõ 
âîäîéì – â’þíè. 

Ключові терміни та поняття
гідробіонти, планктон, нектон, бентос, перифітон, нейстон, амфібіонтні організми.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. На які екологічні групи поділяють гідробіонтів?
2. Що спільного та відмінного між організмами

планктону та нектону? 3. Схарактеризуйте організми, що входять до складу угрупо-
вань бентосу. 4. Які адаптації притаманні представникам перифітону? 5. Як гідробі-
онти адаптуються до переживання періодів висихання водойм?

Ïîìіðêóéòå Обґрунтуйте, чому життя могло зародитися саме у водному
середовищі.

§ 15. ÍÀÇÅÌÍÎ-ÏÎÂІÒÐßÍÅ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ÒÀ ÀÄÀÏÒÀÖІЇ ÄÎ ÍÜÎÃÎ 
ÎÐÃÀÍІÇÌІÂ

Ïðèãàäàéòå, ÿêі åêîëîãі÷íі ôàêòîðè íàçèâàþòü àáіîòè÷íèìè, áіîòè÷íèìè òà 
àíòðîïîãåííèìè. Ùî òàêå àíàáіîç?

Ïðîâіäíà ðîëü ñåðåä àáіîòè÷íèõ ôàêòîðіâ íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäî-
âèùà íàëåæèòü îñâіòëåíîñòі, òåìïåðàòóðі òà âîëîãîñòі.

Àäàïòàöії îðãàíіçìіâ ùîäî ðіâíÿ îñâіòëåíîñòі. Çà âèìîãàìè äî óìîâ
îñâіòëåíîñòі ðîñëèíè ïîäіëÿþòü íà ñâіòëîëþáíі, òіíüîâèòðèâàëі é òіíüî-
ëþáíі. Ñâіòëîëþáíі âèäè (áåðåçà, ñîñíà, êîâèëà òà іí.) ìàþòü íèæ÷å ñòå-
áëî ïîðіâíÿíî ç âèäàìè, ùî ìåøêàþòü ó çàòіíêó, ïàãîíè ç óêîðî÷åíèìè 
ìіæâóçëÿìè é ñèëüíî ðîçãàëóæåíі, ëèñòêè çàçâè÷àé äðіáíі àáî іç ðîçñі÷å-
íèìè ëèñòêîâèìè ïëàñòèíêàìè, âêðèòі òîâñòîþ êóòèêóëîþ. Íà íèæíüîìó
áîöі ëèñòêà ìîæå áóòè ãóñòå îïóøåííÿ ç âîëîñêіâ òîùî. 

Ó òіíüîëþáíèõ ðîñëèí (çåëåíі ìîõè, ïëàóí áóëàâîïîäіáíèé, êâàñåíèöÿ
çâè÷àéíà, ñìåðåêà òîùî) ëèñòêè òåìíî-çåëåíîãî êîëüîðó ç âèñîêîþ êîí-
öåíòðàöієþ õëîðîôіëó, ÷èñëî ïðîäèõіâ íà îäèíèöþ ïîâåðõíі ëèñòêà ìåí-
øå, íіæ ó ñâіòëîëþáíèõ. Ëèñòêè â òіíüîëþáíèõ ðîñëèí çäåáіëüøîãî ðîç-
òàøîâàíі ãîðèçîíòàëüíî ÷è óòâîðþþòü ëèñòêîâó ìîçàїêó (ìàë. 15.1). 

Òіíüîâèòðèâàëèì ðîñëèíàì (äóá çâè÷àéíèé, ëèïà ñåðöåëèñòà, áóçîê
çâè÷àéíèé òà іí.) âëàñòèâі àäàïòàöії, ïðèòàìàííі ÿê ñâіòëîëþáíèì, òàê і 
òіíüîëþáíèì âèäàì. Òàê, íà îäíіé ðîñëèíі ìîæóòü áóòè ëèñòêè ðіçíèõ 
òèïіâ, çàëåæíî âіä òîãî, çà ÿêîãî ðåæèìó îñâіòëåíîñòі âîíè ñôîðìóâàëèñÿ: 
ëèñòêè, ðîçòàøîâàíі ïî ïåðèôåðії êðîíè, ìàþòü ñòðóêòóðó ïðèòàìàííó 
ëèñòêàì ñâіòëîëþáíèõ ðîñëèí, à â її ãëèáèíі – ïîäіáíі äî ëèñòêіâ òіíüî-
ëþáíèõ. ßêùî ðîñëèíè çðîñòàþòü ó ìіñöåâîñòі, äå ïåðіîäè÷íî çìіíþєòüñÿ 
ñâіòëîâèé ðåæèì, òî â ðіçíі ñåçîíè ó íèõ ìîæóòü âіäïîâіäíî ç’ÿâëÿòèñü 
ëèñòêè, ïðèòàìàííі àáî ñâіòëîëþáíèì, àáî òіíüîëþáíèì ðîñëèíàì. 

Ó òâàðèí ùîäî ñâіòëà âèäіëÿþòü íі÷íó (àêòèâíі âíî÷і) òà äåííó (àêòèâíі
â ñâіòëó ÷àñòèíó äîáè) ãðóïè (ìàë. 15.2). Ó ïðåäñòàâíèêіâ «äåííîї» ãðóïè
çàçâè÷àé äîáðå ðîçâèíåíèé çіð, âîíè çäàòíі ðîçðіçíÿòè êîëüîðè, ÷àñòî 
ìàþòü ÿñêðàâå çàáàðâëåííÿ. Íàòîìіñòü ó ïðåäñòàâíèêіâ «íі÷íîї» ãðóïè, à 
òàêîæ âèäіâ, ùî ïîõîäÿòü âіä ïðåäêіâ, ÿêі âåëè íі÷íèé ñïîñіá æèòòÿ (ïðåä-
ñòàâíèêè ðîäèí Âîâ÷і, Êîòÿ÷і òîùî), êîëüîðîâèé çіð ðîçâèíåíèé ïîãàíî, 
î÷і ìîæóòü ìàòè âåëèêі ðîçìіðè (íàïðèêëàä, ó ñîâ, ëåìóðіâ), ùî äàє ìîæ-
ëèâіñòü óëîâëþâàòè íåçíà÷íó êіëüêіñòü ñâіòëà. Ó òâàðèí, ùî ìåøêàþòü çà 
âіäñóòíîñòі ñâіòëà (ìåøêàíöі ãëèáîêèõ øàðіâ ґðóíòó, ïå÷åð òîùî), îðãàíè 
çîðó ñèëüíî ðåäóêîâàíі (êðіò, ñëіïàê) àáî ìîæóòü óçàãàëі âòðà÷àòèñü (ÿê-îò, 
ó õâîñòàòîї àìôіáії – ïðîòåÿ).

Àäàïòàöії îðãàíіçìіâ ùîäî òåìïåðàòóðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. 
Âèäè, äëÿ іñíóâàííÿ ÿêèõ îïòèìàëüíîþ є íèçüêà òåìïåðàòóðà, íàçèâà-

þòü êðіîôіëàìè, àáî õîëîäîëþáíèìè. Äî íèõ íàëåæàòü äåÿêі áàêòåðії,
ëèøàéíèêè, ìîõè, ÷ëåíèñòîíîãі òîùî. Ðîñëèíè          – ìåøêàíöі òóíäðè, 
âèñîêîãіð’ÿ òîùî, ìàþòü íèçüêå ñòåáëî, ÿêå ÷àñòî ñòåëèòüñÿ ïî çåìëі. Â 
їõíüîìó êëіòèííîìó ñîêó íàêîïè÷óþòüñÿ öóêðè, ùî çíèæóє òî÷êó çàìåð-
çàííÿ öèòîïëàçìè. Ó êîìàõ öÿ òî÷êà çàìåðçàííÿ çíèæóєòüñÿ çàâäÿêè 
ïðèñóòíîñòі â ãåìîëіìôі ãëіöåðèíó (ñêîðïіîíîâі ìóõè-ëüîäîâè÷íèêè ìî -

Ìàë. 14.8. Àäàïòàöії ãіäðîáі-
îíòіâ äî ïåðåñèõàííÿ âîäîéì: 
1 – ùèòåíü – ìåøêàíåöü òèì-
÷àñîâèõ âîäîéì Óêðàїíè, – 
âèä, âіê ÿêîãî ïåðåâèùóє 
200 ìëí ðîêіâ; 2 – àôðèêàí-

ñüêèé ïðîòîïòåð

1

2

1 2 à á

Ìàë. 15.1. Àäàïòàöії äî ñòóïåíÿ îñâіòëåííÿ ó ðîñëèí: 1 – ëèñòêîâà ìîçàїêà – àäàï-
òàöіÿ äî íèçüêîї іíòåíñèâíîñòі îñâіòëåííÿ; 2 – ïðîòÿãîì äîáè ó äåÿêèõ ðîñëèí 
ïîëîæåííÿ ëèñòêіâ ìîæå çìіíþâàòèñü: óíî÷і âîíè ñêëàäàþòüñÿ (à), âäåíü, êîëè 

çäіéñíþєòüñÿ ôîòîñèíòåç, ðîçïðàâëÿþòüñÿ (á)

Ìàë. 15.2. 1. Ïðåäñòàâ-
íèêè ðîäèíè Íåêòàðíè-
öåâі – ÿñêðàâî çàáàðâëåíі
äðіáíі äåííі ïòàõè. 
2. Ñîâà âóõàòà – ïðåä-
ñòàâíèê «íі÷íîї» ãðóïè ç

âåëèêèìè î÷èìà 1 2
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æóòü ðóõàòèñü ïî ñíіãó íàâіòü ïðè –20 Ñ; ìàë. 
15.3, 1).

Òåðìîôіëè, àáî òåïëîëþáíі âèäè, ìåøêà-
þòü çà âèñîêèõ òåìïåðàòóð (äî +50 Ñ, іíîäі –
âèùі) íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (äåÿêі áàêòå-
ðії, öіàíîáàêòåðії, ÷ëåíèñòîíîãі ãàðÿ÷èõ äæå-
ðåë òîùî; ìàë. 15.3, 2). Їõíі àäàïòàöії ïîâ’ÿçàíі 
ç îñîáëèâîñòÿìè áóäîâè áіëêіâ òà іíøèõ ìàêðî-

ìîëåêóë, ñòіéêèõ äî äії öüîãî ÷èííèêà.
Òåìïåðàòóðà – îäèí ç íàéìіíëèâіøèõ ôàêòîðіâ íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî 

ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ. Òîìó îðãàíіçìè çàçâè÷àé àäàïòóþòüñÿ äî її êîëè-
âàíü ó ïåâíèõ ìåæàõ. Òåìïåðàòóðíі àäàïòàöії òâàðèí ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàíі 
ç õіìі÷íîþ àáî ôіçè÷íîþ òåðìîðåãóëÿöієþ ÷è îñîáëèâîñòÿìè ïîâåäіíêè.

Ïðèãàäàєìî, òåðìîðåãóëÿöіÿ – çäàòíіñòü ïіäòðèìóâàòè ñòàëå ñïіâ-
âіäíîøåííÿ ìіæ âèðîáëåííÿì òåïëà (òåïëîïðîäóêöієþ) â îðãàíіçìі

àáî éîãî ïîãëèíàííÿì ç äîâêіëëÿ òà âèòðàòàìè òåïëîâîї åíåðãії (ї òåïëî-
âіääà÷åþ). Õіìі÷íà òåðìîðåãóëÿöіÿ çàáåçïå÷óєòüñÿ çáіëüøåííÿì âèðîáëåí-ÿ
íÿ òåïëà ó âіäïîâіäü íà çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ (íàïðèêëàä, çà 
ðàõóíîê ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ, çáіëüøåííÿ іíòåíñèâíîñòі åêçîòåðìі÷íèõ ðåàê-
öіé). Ôіçè÷íà òåðìîðåãóëÿöіÿ ïîâ’ÿçàíà çі çìіíàìè ðіâíÿ òåïëîâіääà÷іÿ
(ðåãóëÿöіÿ ïîëîæåííÿ âîëîñÿíîãî ÷è ïіð’ÿíîãî ïîêðèâó, äіàìåòðà êàïіëÿðіâ 
øêіðè, âèïàðîâóâàííÿ ïîòó, òðàíñïіðàöії ó ðîñëèí, ðîçïîäіë ïðîøàðêіâ 
æèðó â òâàðèí òîùî). (Íàâåäіòü ùå ïðèêëàäè ìåõàíіçìіâ òåðìîðåãóëÿöії ó
òâàðèí.) 

Ó òåïëîêðîâíèõ1, àáî ãîìîéîòåðìíèõ, òâàðèí (ññàâöі, ïòàõè) ðіâåíü
òåïëîïðîäóêöії âèñîêèé, à ìåõàíіçìè òåðìîðåãóëÿöії ðîçâèíåíі äîáðå. 
ÕîëîäíîêðîâíèìÕÕ , àáî ïîéêіëîòåðìíèì, òâàðèíàì (ÿê-îò, óñі áåçõðåáåòíі,
ðèáè, àìôіáії, ðåïòèëії) çàçâè÷àé ïðèòàìàííèé âіäíîñíî íåâèñîêèé ðіâåíü 
îáìіíó ðå÷îâèí, і, âіäïîâіäíî, ìåíøå âèðîáëÿєòüñÿ òåïëà â îðãàíіçìі. 
Іíòåíñèâíіñòü ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі òàêèõ іñòîò çíà÷íîþ ìіðîþ çàëå-
æèòü âіä òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ. Òå ñàìå õàðàêòåðíå é äëÿ ìіêðîîðãàíіç-
ìіâ, ãðèáіâ і ðîñëèí: çі çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ âñі ïðîöåñè æèò-
òєäіÿëüíîñòі â íèõ óïîâіëüíþþòüñÿ, à ïîíîâëþþòüñÿ òîäі, êîëè îðãàíіçìè 
îòðèìóþòü ïåâíó êіëüêіñòü òåïëà ççîâíі. 

Ïåâíі ìåõàíіçìè òåðìîðåãóëÿöії ïîéêіëîòåðìíèõ òâàðèí ïîâ’ÿçàíі çі 
çìіíîþ ïîâåäіíêè: äîäàòêîâó êіëüêіñòü òåïëà âîíè ìîæóòü îòðèìàòè, âèïî-
âçàþ÷è íà ìіñöÿ, ùî äîáðå ïðîãðіâàþòüñÿ (ìàë. 15.4). 

Àäàïòàöії òâàðèí äî іñíóâàííÿ â ïåâíèõ òåìïåðàòóðíèõ óìîâàõ ïîçíà-
÷àþòüñÿ íà îñîáëèâîñòі їõíüîї áóäîâè. Òàê, çãіäíî ç ïðàâèëîì Àëëåíà

(éîãî ñôîðìóëþâàâ àìåðèêàíñüêèé çîîëîã Äæ. 
Àëëåí ó 1877 ð.) ó ãîìîéîòåðìíèõ òâàðèí Ïіâ-
íі÷íîї ïіâêóëі ðîçìіðè ÷àñòèí òіëà, ùî âèñòó-
ïàþòü (âóõà, õâîñòè òîùî), çáіëüøóþòüñÿ ó
íàïðÿìêó ïîøèðåííÿ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Öå
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî â óìîâàõ æàðêîãî êëіìàòó 
áіëüøі âóõà, õâîñòè òîùî, ÿêі ìàþòü äîáðå ðîç-
âèíåíó ñіòêó êðîâîíîñíèõ êàïіëÿðіâ, є ñïåöіà-
ëіçîâàíèìè îðãàíàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü òåïëî-
âіääà÷ó (ìàë. 15.5, 1). 

Çãіäíî ç ïðàâèëîì Áåðãìàíà (éîãî ñôîðìó-
ëþâàâ íіìåöüêèé ó÷åíèé Ê.  Áåðãìàí ó 1847 ð.) 
â îäíîãî àáî äâîõ áëèçüêèõ âèäіâ ãîìîéîòåðìíèõ òâàðèí, ùî ìàþòü îäíà-
êîâі ñïîñîáè òåðìîðåãóëÿöії, áіëüøі çà ðîçìіðàìè îñîáèíè ìåøêàþòü íà 
ïіâíî÷і. Îñêіëüêè ó òâàðèí іç áіëüøèìè ðîçìіðàìè òіëà ñïіââіäíîøåííÿ 
ïëîùі ïîâåðõíі òіëà äî éîãî îá’єìó ìåíøå, íіæ ó äðіáíіøèõ îñîáèí, òî âîíè 
ìåíøå âіääàþòü òåïëà ó äîâêіëëÿ і âіäïîâіäíî ìåíøå âèòðà÷àþòü åíåðãії 
äëÿ ïіäòðèìàííÿ ñòàëîї òåìïåðàòóðè òіëà (ìàë. 15.5, 2).

Äåÿêèì âèäàì ãîìîéîòåðìíèõ òâàðèí ïðèòàìàííà ãåòåðîòåðìіÿ: ó
íåñïðèÿòëèâі ïåðіîäè ðîêó âîíè ìîæóòü âïàäàòè ó ñïëÿ÷êó, ïіä ÷àñ ÿêîї 
òåìïåðàòóðà їõíüîãî òіëà çíèæóєòüñÿ (âçèìêó – áóðі âåäìåäі, їæàêè, áàáà-
êè òà іí., óëіòêó ïіä ÷àñ ïîñóøëèâîãî ïåðіîäó – ìåøêàíöі ïóñòåëü і íàïіâ-
ïóñòåëü – ãðèçóíè). Çàâäÿêè öüîìó âîíè çíèæóþòü ðіâåíü îáìіíó ðå÷îâèí 
і íå âèòðà÷àþòü çíà÷íèõ ðåñóðñіâ.

Àäàïòàöії ðîñëèí äî çìіí òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ ïîâ’ÿçàíі çäåáіëüøîãî ç 
áіîõіìі÷íèìè, ôіçіîëîãі÷íèìè òà ìîðôîëîãі÷íèìè ìåõàíіçìàìè. Ðîñëèíè 
çäàòíі âіääàâàòè òåïëî çàâäÿêè âåëèêіé ïëîùі âèïðîìіíþâàííÿ òà òðàí-
ñïіðàöії (âèïàðîâóâàííÿ âîëîãè). Íàïðèêëàä, ó ñïåêîòíó ïîãîäó çàâäÿêè 

òðàíñïіðàöії òåìïåðàòóðà ïîâåðõíі ëèñòêіâ
ìîæå áóòè íèæ÷îþ çà òåìïåðàòóðó íàâêîëèø-
íüîãî ïîâіòðÿ íà 4–6 Ñ. Êðіì òîãî, ðîñëèíè 

1

2

1 Òåðìіíè «òåïëîêðîâíіñòü» і «õîëîäíîêðîâíіñòü» ïåâíîþ ìіðîþ ïîçáàâëåíі ñåí-
ñó, îñêіëüêè ó òàê çâàíèõ õîëîäíîêðîâíèõ òâàðèí êðîâ ìîæå áóòè òåïëîþ çà óìîâ 
âèñîêèõ òåìïåðàòóð íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ìàë. 15.4. Òåðìîðåãóëÿöіÿ ó òâàðèí, ïîâ’ÿçàíà çі
çìіíîþ ïîâåäіíêè: 1 – ìåòåëèê, ðîçïðàâëÿþ÷è
êðèëà â ïðîõîëîäíó ïîãîäó, âáèðàє êðіçü ïîêðèâè
ñîíÿ÷íå òåïëî; 2 – âîäÿíèé âóæ ãðієòüñÿ íà ñîíöі,
âáèðàþ÷è іíôðà÷åðâîíі ñîíÿ÷íі ïðîìåíі, áàãàòі íà

òåïëîâó åíåðãіþ

Ìàë. 15.5. 1. Ïîëÿðíà ëèñèöÿ (à) òà ëèñèöÿ ôåíåê 
(á). 2. Ó âîâêіâ, ùî ìåøêàþòü íà Òàéìèðі (à), òіëî 
çàâäîâæêè äî 137 ñì, à ìàñà – äî 49 êã; íàòîìіñòü 
âîâêè – ìåøêàíöі Ìîíãîëії (á) – ìàþòü òіëî çà-

âäîâæêè äî 120 ñì і ìàñó äî 40 êã

1

2

à

á áà

Ìàë. 15.3. Òâàðèíè êðіîôіëè (õîëîäîëþáíі) (1) òà 
òåðìîôіëè (òåïëîëþáíі) (2): 1 – ìóõà-ëüîäîâè÷íèê 
Âåñòâóäà (ðÿä Ñêîðïіîíîâі ìóõè); âèä çàíåñåíî äî 
×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè; öі êîìàõè àêòèâíі ç ïіç-
íüîї îñåíі äî ðàííüîї âåñíè, ïіä ÷àñ âіäëèã óòâîðþ-
þòü ñêóï÷åííÿ íà ñíіãó; ÷îðíå çàáàðâëåííÿ äàє 
çìîãó åôåêòèâíî ïîãëèíàòè ñîíÿ÷íå òåïëî, ïіäâè-
ùóþ÷è òåìïåðàòóðó òіëà; 2 – ÷åðåïàøêîâі ðàêè 
ðîäó Ïîòàìîöèïðіñ ìåøêàþòü ó âîäîéìàõ, òåìïåðà-

òóðà ÿêèõ ìîæå ñÿãàòè +54 Ñ

2

1
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çìіíþþòü ïîëîæåííÿ ëèñòêіâ: ïіä ÷àñ ñèëüíîãî ñîíÿ÷íîãî îïðîìіíåííÿ 
âîíè ïîâåðòàþòü їõ ðåáðîì ó íàïðÿìêó ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ, à òðîïі÷íі ðîñ-
ëèíè ç ðîäèíè Áîáîâі çà òåìïåðàòóðè +35 Ñ і âèùå ñêëàäàþòü ëèñòî÷êè 
ñêëàäíîãî ëèñòêà; äåÿêі òðîïі÷íі áîáîâі ìîæóòü ñêðó÷óâàòè ëèñòêè ó òðó-
áî÷êó. Ó ðîñëèí – ìåøêàíöіâ ïóñòåëü é íàïіâïóñòåëü – ëèñòêè ìîæóòü 
áóòè ñðіáëÿñòèìè òà áëèñêó÷èìè, çàâäÿêè ÷îìó âîíè âіäáèâàþòü іíòåíñèâ-
íå ñâіòëî.

Ôîðìóâàííÿ õîëîäîñòіéêîñòі â ðîñëèí ïîâ’ÿçàíå іç çàãàðòîâóâàííÿì,
òîáòî ç ïîñòóïîâèì ïіäâèùåííÿì çäàòíîñòі âèòðèìóâàòè íèçüêі òåìïåðà-
òóðè.

Àäàïòàöії îðãàíіçìіâ äî âîëîãîñòі. Ó ïðîöåñі ïðèñòîñóâàííÿ äî іñíóâàí-
íÿ â íàçåìíî-ïîâіòðÿíîìó ñåðåäîâèùі â îðãàíіçìіâ âèðîáèëèñÿ àäàïòàöії 
äî äîáóâàííÿ âîäè, åêîíîìíîãî ñïîæèâàííÿ âîëîãè é ïåðåæèâàííÿ ïîñóø-
ëèâèõ ïåðіîäіâ. Òàê, ó ðîñëèí ïîñóøëèâèõ ìіñöåçðîñòàíü êîðåíåâà ñèñòåìà 
çäàòíà ïðîíèêàòè íà çíà÷íó ãëèáèíó (ñîñíà çâè÷àéíà, âåðáëþæà êîëþ÷êà), 
ùî äîïîìàãàє çäîáóâàòè ґðóíòîâі âîäè, àáî äîáðå ðîçãàëóæåíà â ïîâåðõíå-
âèõ øàðàõ ґðóíòó (êàêòóñè), ùî çàáåçïå÷óє åôåêòèâíå çàñâîєííÿ âîëîãè çі 
çíà÷íîї ïëîùі ïіä ÷àñ êîðîòêî÷àñíèõ äîùіâ. Ó òàêèõ ðîñëèí òàêîæ çìåí-
øóєòüñÿ ïëîùà ëèñòêîâèõ ïëàñòèíîê, ïîòîâùóєòüñÿ їõíÿ êóòèêóëà, çìåí-
øóєòüñÿ êіëüêіñòü ïðîäèõіâ, ëèñòêè ÷àñòî âèäîçìіíþþòüñÿ íà ãîëêè, 
ëóñî÷êè òîùî, à ôóíêöіþ ôîòîñèíòåçó ïåðåáèðàє íà ñåáå çåëåíå ñòåáëî 
(êàêòóñè, âåðáëþæà êîëþ÷êà; ìàë. 15.6). Äåÿêі áàãàòîðі÷íі ðîñëèíè çäàòíі 
íàêîïè÷óâàòè âîëîãó â ëèñòêàõ (àëîå, ìîëîäèëî) àáî ñòåáëàõ (êàêòóñè) і 
ïîòіì її åêîíîìíî âèòðà÷àòè. Òàêі ðîñëèíè íàçèâàþòü ñóêóëåíòàìè. Áàãà-
òîðі÷íі òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè çäàòíі ïåðåæèâàòè ïîñóøëèâèé ïåðіîä ó 
âèãëÿäі âèäîçìіíåíèõ ïіäçåìíèõ ïàãîíіâ (êîðåíåâèù, öèáóëèí, áóëüáîöè-
áóëèí òîùî), òîäі ÿê їõíÿ íàäçåìíà ÷àñòèíà âіäìèðàє. Äåðåâà é êóùі çìåí-
øóþòü âèïàðîâóâàííÿ â ïîñóøëèâèé ïåðіîä, ñêèäàþ÷è ëèñòêè. 

Îäíієþ ç óìîâ íîðìàëüíîãî іñíóâàííÿ ðîñëèí ó íàçåìíî-ïîâіòðÿíîìó 
ñåðåäîâèùі є àäàïòàöії äî ïіäòðèìàííÿ âîäíîãî áàëàíñó, òîáòî ïåâíîãî 
ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ êіëüêіñòþ âîäè, ÿêà ïîãëèíàєòüñÿ ðîñëèíàìè, òà òієþ 
її êіëüêіñòþ, ÿêó âîíè âèòðà÷àþòü. ßêùî âîëîãîëþáíі ðîñëèíè (ðîñè÷êà, 
çîçóëèí ëüîí, áàëüçàìіí) ìîæóòü çðîñòàòè ëèøå çà óìîâ âèñîêîї çâîëîæå-
íîñòі àáî çàáîëî÷åíîñòі ãðóíòіâ, òî ïîñóõîñòіéêі ðîñëèíè (êîâèëà, òèï÷àê,
êàêòóñè) ìàþòü ïðèñòîñóâàííÿ, ùî äàþòü çìîãó çäîáóâàòè âîäó çà її íåñòà-
÷і, îáìåæóâàòè її âèïàðîâóâàííÿ àáî çàïàñàòè ó ñâîїõ îðãàíàõ. Íà âіäìіíó 
âіä ñóêóëåíòіâ, ó ñêëåðîôіòіâ    – ñóõèõ ðîñëèí, æîðñòêі ïàãîíè ç äîáðå ðîç-
âèíåíèìè ìåõàíі÷íèìè òêàíèíàìè, ëèñòêè äðіáíі, ÷àñòî çãîðíóòі ó òðóáêó 
(ñàêñàóë, êîâèëà òîùî) (ìàë. 15.6, 3). 

Ñåðåä òâàðèí, ÿê і ñåðåä ðîñëèí, âèäіëÿþòü âîëîãîëþáíі (ìîêðèöі, 
àìôіáії òîùî), ïîñóõîëþáíі (ïóñòåëüíі êîìàõè, ïàâóêîïîäіáíі, ðåïòèëії) òà
ïîñóõîñòіéêі (áіëüøіñòü íàçåìíèõ òâàðèí) âèäè. Óñі àäàïòàöії äî ðåãóëÿ-
öії âîäíîãî áàëàíñó â òâàðèí ïîäіëÿþòü íà ìîðôîëîãі÷íі, ôіçіîëîãі÷íі òà 
åòîëîãі÷íі. Ïðèêëàäàìè ìîðôîëîãі÷íèõ àäàïòàöіé є äîáðå ðîçâèíåíèé øàð
åïіêóòèêóëè (çîâíіøíіé її ëіïіäíèé øàð) ó áàãàòüîõ ÷ëåíèñòîíîãèõ (ìàë. 
15.7, 1), çðîãîâіëі ëóñî÷êè òà ùèòêè ïëàçóíіâ, ìóøëі ÷åðåâîíîãèõ ìîëþñ-
êіâ. Òàê, ïіä ÷àñ ïîñóõè íàçåìíі ìîëþñêè ïîâíіñòþ õîâàþòüñÿ â ìóøëÿõ і 
âèäіëÿþòü ñëèç, ÿêèé çàñòèãàє íà ïîâіòðі ó âèãëÿäі ïëіâî÷êè, ùî çàêðèâàє 
óñòÿ é çàïîáіãàє âèïàðîâóâàííþ âîëîãè.

Ôіçіîëîãі÷íі àäàïòàöії ïîâ’ÿçàíі ç îñîáëèâîñòÿìè æèòòєâèõ ôóíêöіé ї
òâàðèí. Òàê, áàãàòî ìåøêàíöіâ ïîñóøëèâèõ ìіñöåіñíóâàíü çäàòíі äî óòâî-
ðåííÿ ìåòàáîëі÷íîї âîäè çàâäÿêè îêèñíåííþ çàïàñіâ æèðó (âåðáëþäè, ãðè-
çóíè, êîìàõè òà іí.). Ó êîìàõ îñîáëèâі çàëîçè ñòіíîê çàäíüîї êèøêè âñìîê-
òóþòü âîäó ç íåïåðåòðàâëåíèõ ðåøòîê їæі òà ïðîäóêòіâ îáìіíó ðå÷îâèí, 
çàâäÿêè ÷îìó âîíà çàëèøàєòüñÿ â îðãàíіçìі. Іíøèìè ïðèêëàäàìè ôіçіîëî-
ãі÷íèõ àäàïòàöіé äî åêîíîìії âîäè â îðãàíіçìі òâàðèí є ðåãóëÿöіÿ іíòåí-
ñèâíîñòі âèäіëåííÿ ïîòó òà âèïàðîâóâàííÿ ÷åðåç ñëèçîâі îáîëîíêè, ïіäâè-
ùåííÿ âèòðèâàëîñòі äî çíåâîäíåííÿ îðãàíіçìó. Ïðèêëàäîì ôіçіîëîãі÷íèõ 
àäàïòàöіé, ñïðÿìîâàíèõ íà åêîíîìіþ âîäè â îðãàíіçìі, є òàêîæ îñîáëèâîñ-
òі òåðìîðåãóëÿöії òâàðèí. Òàê, ó ïîéêіëîòåðìíèõ òâàðèí (íàïðèêëàä, ðåï-
òèëіé) íàãðіâàííÿ òіëà äî òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ çìåíøóє âèïàðîâóâàííÿ 
âîäè, ùî ïîòðіáíî äëÿ îõîëîäæåííÿ òіëà.

Åòîëîãі÷íі ñïîñîáè ðåãóëÿöії âîäíîãî áàëàíñó ïîâ’ÿçàíі çі çìіíîþ ïîâå-
äіíêè òâàðèí. Òàê, âåëèêі õðåáåòíі òâàðèíè çäàòíі çäіéñíþâàòè çíà÷íі 
ìіãðàöії äî äæåðåë âîäè (ñëîíè, àíòèëîïè) àáî ñïîðóäæóâàòè ïіäçåìíі 
íîðè, ó ÿêèõ âîëîãіñòü ïîâіòðÿ ïіä ÷àñ ïîñóõè çíà÷íî âèùà òîùî (ìàë. 
15.7, 2). Òâàðèíè ïîñóøëèâèõ ìіñöåіñíóâàíü ÷àñòî àêòèâíі âíî÷і, êîëè 
ïîâіòðÿ âîëîãіøå òà ïðîõîëîäíіøå. Íà ïåðіîä òðèâàëîї ïîñóõè òâàðèíè 
ìîæóòü âïàäàòè ó äіàïàóçó – ñòàí òèì÷àñîâîãî ôіçіîëîãі÷íîãî ñïîêîþ, 
ÿêèé õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïðèçóïèíåííÿì ðîñòó, ðîçâèòêó òà çíèæåííÿì 
çàãàëüíîãî ðіâíÿ îáìіíó ðå÷îâèí. 

Ìàë. 15.6. Àäàïòàöії ïîñóõîñòіéêèõ ðîñëèí äî çðîñòàííÿ â ïîñóøëèâèõ óìîâàõ: 
1 – êàêòóñ îïóíöіÿ, ÿê é іíøі êàêòóñè, íàêîïè÷óє âîëîãó ó ñâîєìó ñòåáëі; 2 – 
êàêòóñ êàðíåãіÿ âåëåòåíñüêà çäàòíèé çàïàñàòè äî áіëüø ÿê 3 ò âîäè; 3 – âåðáëþæà 

êîëþ÷êà – ïðåäñòàâíèê ñêëåðîôіòіâ

321
Ìàë. 15.7. Àäàïòàöії òâàðèí, ÿêі äàþòü çìîãó ìåøêàòè â ïîñóøëèâèõ óìîâàõ: 
1 – ñêîðïіîí ñòðîêàòèé – ìåøêàíåöü ïóñòåëü і íàïіâïóñòåëü Єâðàçії – ìàє äîáðå 
ðîçâèíåíèé øàð åïіêóòèêóëè, ÿêèé çàïîáіãàє âòðàòàì âîëîãè ÷åðåç ïîêðèâè; 
2 – ìîêðèöі ðîäó Ãåìіëåïіñòóñ çäàòíі ìåøêàòè â ñóõèõ і ñïåêîòíèõ ãëèíèñòèõ 
ïóñòåëÿõ, ðèþ÷è ãëèáîêі âåðòèêàëüíі íіðêè (äî 1 ì çàâãëèáøêè), ÿêі çàëèøàþòü, 
êîëè ïіäâèùóєòüñÿ âîëîãіñòü ïðèґðóíòîâîãî øàðó ïîâіòðÿ. Çàïàñè âîäè â îðãà-

íіçìі âîíè ïîïîâíþþòü, ñïîæèâàþ÷è òêàíèíè çåëåíèõ ðîñëèí

1 2
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Ключові терміни та поняття
гомойотермні та пойкілотермні тварини, сукуленти, склерофіти, діапауза.

Ïåðåâіðòå çäîáóòі çíàííÿ 1. Які абіотичні фактори відіграють провідну роль
у наземно-повітряному середовищі? 2. Які адап-

тації спостерігають у рослин до різних умов освітлення? 3. Як рослини можуть регу-
лювати температуру свого тіла? 4. Які адаптації до різних температурних режимів 
притаманні тваринам? 5. Порівняйте адаптації тварин і рослин до існування в посуш-
ливих умовах.

Ïîìіðêóéòå Чому тремтіння ссавців та людини під час переохолодження
має адаптивне значення?

§ 16. ÀÄÀÏÒÀÖІЇ ÎÐÃÀÍІÇÌІÂ ÄÎ ҐÐÓÍÒÎÂÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ. 
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÆÈÒÒЄÂÈÕ ÔÎÐÌ ÎÐÃÀÍІÇÌІÂ ßÊ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
ÀÄÀÏÒÀÖІÉ ÄÎ ÏÅÂÍÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ ÌÅØÊÀÍÍß

Ïðèãàäàéòå õіìі÷íèé і ìåõàíі÷íèé ñêëàä ґðóíòó. Âіä ÷îãî çàëåæèòü ðîäþ-
÷іñòü ґðóíòіâ? Ùî òàêå êîíâåðãåíöіÿ? ßêі ðîñëèíè íàëåæàòü äî ñóêóëåíòіâ?  

Îñîáëèâîñòі ґðóíòó ÿê ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ îðãàíіçìіâ. ҐðóíòҐҐ  – âåðõ-
íіé ðîäþ÷èé øàð ëіòîñôåðè, ñòâîðåíèé äіÿëüíіñòþ îðãàíіçìіâ (ìàë. 16.1).
Ó ґðóíòàõ ðіçíèõ òèïіâ ðіçíå é ñïіââіäíîøåííÿ îðãàíі÷íèõ і íåîðãàíі÷íèõ 
ñïîëóê. Òàê, ó ïіäçîëèñòèõ і áîëîòíèõ ґðóíòàõ ïåðåâàæàþòü îðãàíі÷íі 
ðå÷îâèíè, ó ÷îðíîçåìàõ – ñïіââіäíîøåííÿ ìіíåðàëüíèõ òà îðãàíі÷íèõ ðå÷î-
âèí ïðèáëèçíî îäíàêîâå, à â êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ і ñіðîçåìàõ ïåðåâàæàþòü 
ìіíåðàëüíі ñïîëóêè. Çíà÷íі çàïàñè îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí (ãóìóñó) ó ґðóíòі 
ñòâîðþþòü êîðìîâó áàçó äëÿ ðіçíîìàíіòíèõ ãðóï îðãàíіçìіâ. 
Ґðóíò є ñòàáіëüíіøèì ñåðåäîâèùåì ìåøêàííÿ ïîðіâíÿíî ç íàçåìíî-ïîâі-ҐҐ

òðÿíèì. Òàê, âîëîãіñòü ґðóíòó çàâæäè âèùà, íіæ âîëîãіñòü ïîâіòðÿ, і òîìó 
ðіçíîìàíіòíі îðãàíіçìè ìîæóòü ëåãøå ïåðåæèâàòè òàì ïîñóøëèâèé ïåðіîä. 

Ñêëàä ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ çíà÷íî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä àòìîñôåðíîãî: âìіñò
âóãëåêèñëîãî ãàçó â íüîìó ó 10–100 ðàçіâ âèùèé, à âìіñò êèñíþ äåùî íèæ-
÷èé. Êèñåíü íàäõîäèòü ó ґðóíò ç àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ çàâäÿêè äèôóçії, 

òîìó éîãî áіëüøå ó âåðõíіõ øàðàõ. Óìіñò ïîâіòðÿ ó ґðóíòі çàëåæèòü âіä 
éîãî âîëîãîñòі: ùî âîíà âèùà, òî íèæ÷èé óìіñò ãàçіâ.

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ґðóíòó ÿê ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ ðіçíèõ ãðóï îðãà-
íіçìіâ є ïîðіâíÿíî íåâåëèêà àìïëіòóäà äîáîâèõ і ðі÷íèõ êîëèâàíü òåìïå-
ðàòóðè. Ïîøóêè îïòèìàëüíèõ óìîâ іñíóâàííÿ âèçíà÷àþòü âåðòèêàëüíі 
ìіãðàöії ґðóíòîâèõ òâàðèí (ìàë. 16.2).

Íàä ґðóíòîì çà ðàõóíîê ðîñëèííèõ ðåøòîê ôîðìóєòüñÿ øàð ïіäñòèë-
êè. Çàâäÿêè ïіäñòèëöі âіäáóâàєòüñÿ îáìіí åëåìåíòàìè æèâëåííÿ ó ñèñòåìі 
ðîñëèíà – ґðóíò. Çà àêòèâíîї ó÷àñòі îðãàíіçìіâ – ìåøêàíöіâ ґðóíòó (áàê-
òåðіé, ãðèáіâ, òâàðèí) – îðãàíі÷íі ðåøòêè ïіäñòèëêè àêòèâíî ïåðåðîáëþ-
þòüñÿ, óòâîðþєòüñÿ ïîäðіáíåíà îðãàíіêà, ïåðåìіøàíà ç ìіíåðàëüíèìè ÷àñ-
òèíêàìè, ÿêà íàäõîäèòü äî âåðõíüîãî øàðó ґðóíòó.  

Ìåøêàíöі ґðóíòó. Çãіäíî ç Â.І. Âåðíàäñüêèì, óñі îðãàíіçìè, ÿêі íàñåëÿ-
þòü ґðóíò, ñòàíîâëÿòü éîãî æèâó ðå÷îâèíó. Âîíà çäіéñíþє îñíîâíі ëàíêè
ïðîöåñó ґðóíòîóòâîðåííÿ: ñèíòåç і ðóéíóâàííÿ îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè, âèáіð-
êîâó êîíöåíòðàöіþ áіîëîãі÷íî âàæëèâèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, ðóéíóâàííÿ 
é íîâîóòâîðåííÿ ìіíåðàëіâ, ìіãðàöіþ ðå÷îâèí ґðóíòîì. 

Ðіçíîìàíіòíіñòü óìîâ іñíóâàííÿ âèçíà-
÷àє áàãàòèé âèäîâèé ñêëàä ìåøêàíöіâ 
ґðóíòó. Ó ґðóíòі ðîçâèâàþòüñÿ êîðåíåâі 
ñèñòåìè âèùèõ ðîñëèí, âîäîðîñòі (çåëåíі, 
æîâòî-çåëåíі, äіàòîìîâі); ïîøèðåíі ðіçíî-
ìàíіòíі ãðèáè é ëèøàéíèêè, áàêòåðії òà 
öіàíîáàêòåðії, òâàðèíè.

Ñåðåä ґðóíòîâèõ áàêòåðіé є àâòîòðîôè
(ïåðåâàæíî õåìîñèíòåòèêè – íіòðèôіêóþ-
÷і áàêòåðії òà іí.) і ãåòåðîòðîôè (ñàïðîòðî-
ôè, ñèìáіîíòè, çáóäíèêè ðіçíîìàíіòíèõ 
çàõâîðþâàíü ëþäèíè, òâàðèí і ðîñëèí òà 
їõíі ñïîðè). 
Ґðóíòîâі ãðèáè

)
 òðàïëÿþòüñÿ ó ґðóíòàõ 

ðіçíèõ òèïіâ, òàì, äå õî÷à á ó íåçíà÷íèõ 
êіëüêîñòÿõ є îðãàíі÷íі ðåøòêè. Ïðèãàäàé-
ìî: ñåðåä ґðóíòîâèõ ãðèáіâ є ÿê ñàïðîòðî-
ôè, òàê і ñèìáіîòè÷íі âèäè – ïàðàçèòè÷íі 
(ïàðàçèòè íàäçåìíèõ і ïіäçåìíèõ ÷àñòèí 

Ìàë. 16.1. Äåÿêі ìåøêàíöі ґðóíòîâîãî ñåðåäîâèùà (çàâäàííÿ: ç äîïîìîãîþ 
â÷èòåëÿ àáî â÷èòåëüêè ïðèãàäàéòå îñîáëèâîñòі áіîëîãії îðãàíіçìіâ, 

ä ó)íàâåäåíèõ íà ìàëþíêó)

Ìàë. 16.2. Ìåøêàíöі ґðóíòó, çäàòíі çäіéñíþâàòè âåðòèêàëüíі ìіãðàöії: 1 – òâà-
ðèíè, ÿêі ñàìîñòіéíî ïðîêëàäàþòü õîäè ó ґðóíòі: êîìàõè âîâ÷êè (à) ìàþòü ðîç-
øèðåíі ïåðåäíі êіíöіâêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíè àêòèâíî ðèþòü ґðóíò, äîùîâі 
÷åðâè (á) ïðîêëàäàþòü õîäè çàâäÿêè ñêîðî÷åííþ ì’ÿçіâ ñâîãî òіëà àáî ïðîïóñêà-
þ÷è ґðóíò ÷åðåç êèøå÷íèê; 2 – òâàðèíè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ìіãðàöіé ó 
ґðóíòі íàÿâíі ïîðîæíèíè, – ґðóíòîâі âіëüíîæèâó÷і ïàíöèðíі êëіùі ìàþòü äðіáíі 

ðîçìіðè, ÿêі çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóþòü 1 ìì 

1à 2á

Яйця 
комах

лічинка
хруща

ґрунтові кліщіґрунтові бактеріїґрунтові 
гриби

мурашки ркріт дощові червивовчок Ìàë. 16.3. Âñòóïàþ÷è ó ìóòóà-
ëіñòè÷íі âіäíîñèíè ç ðîñëèíàìè
і ôîðìóþ÷è ìіêîðèçó, ãðèáè ïіä-
âèùóþòü åôåêòèâíіñòü їõíüîãî

ìіíåðàëüíîãî æèâëåííÿ
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ðîñëèí òîùî) òà ìóòóàëіñòè÷íі (âñòóïàþòü ó ñèìáіîç ç êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ 
ðîñëèí) ôîðìè. Óñі ãîëîíàñіííі ðîñëèíè òà áëèçüêî 85 % äâîäîëüíèõ 
áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі ìіêîðèçè (ìàë. 16.3).
Ґðóíòîâі òâàðèíè
ó

 ïðåäñòàâëåíі ðіçíîìàíіòíèìè ñèñòåìàòè÷íèìè òà åêîëî-
ãі÷íèìè ãðóïàìè. Îäíі ç íèõ àäàïòóþòüñÿ äî ïîñòіéíîãî ìåøêàííÿ ó ґðóíòі 
(ÿê-îò, êðîòè, ñëіïàêè, äîùîâі ÷åðâè, ïàíöèðíі êëіùі òîùî; äèâ. ìàë. 4.3, 
15.7.1, 15.7.2). Іíøі ìåøêàþòü ó ґðóíòі ïðîòÿãîì áіëüøîї ÷àñòèíè ñâîãî æèò-
òєâîãî öèêëó (ëè÷èíêè æóêіâ – õðóùіâ, êîâàëèêіâ; áåçíîãі àìôіáії òîùî). 
Äåÿêі òâàðèíè ïåðåáóâàþòü ó ґðóíòі ëèøå ïіä ÷àñ íåñïðèÿòëèâîãî ïåðіîäó 
(çèìіâëі, ïîñóõè òîùî): ðîïóõè, äåÿêі êîìàõè, ëóñêàòі ðåïòèëії òà іí. 

Æèòòєâі ôîðìè ÿê îäèíèöі åêîëîãі÷íîї êëàñèôіêàöії îðãàíіçìіâ. Óíà-
ñëіäîê òðèâàëîãî àäàïòóâàííÿ äî ïåâíèõ óìîâ ìåøêàííÿ òà ïåâíîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ ó ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ ñèñòåìàòè÷íèõ ãðóï îðãàíіçìіâ ôîðìó-
þòüñÿ ïåâíі òèïè æèòòєâèõ ôîðì.

Çàïàì’ÿòàºìî
Життєва форма – схожа морфо-екологічна організація організмів різних ви-

дів на певній фазі їхнього життєвого циклу, що відображає комплекс адаптацій до
умов середовища мешкання (мал. 16.4). Що екологічно пластичніша певна систе-
матична група, то більшою кількістю життєвих форм вона представлена. 

Ïåâíó æèòòєâó ôîðìó îðãàíіçìіâ ââàæàþòü îäèíèöåþ åêîëîãі÷íîї êëàñè-
ôіêàöії, îñêіëüêè âîíà âіäîáðàæàє âіäïîâіäíіñòü àäàïòàöіé ïðåäñòàâíèêіâ 
ðіçíèõ ñèñòåìàòè÷íèõ ãðóï äî ïîäіáíèõ óìîâ ìåøêàííÿ. Òàê, ïðåäñòàâíè-
êè ðіçíèõ ñèñòåìàòè÷íèõ ãðóï âîäíèõ òâàðèí (êàëüìàðè, àêóëè, äåëüôіíè, 
òþëåíі) çäàòíі äî àêòèâíîãî ïëàâàííÿ, ìàþòü âèäîâæåíå îáòі÷íå òіëî (ìàë. 
16.5). Ïðèãàäàéòå ùå îäèí ïðèêëàä æèòòєâèõ ôîðì òâàðèí   – àìôіáіîíò-
íèõ (äèâ. ìàë. 14.6).

Ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ æèòòєâèõ ôîðì є íàñëіäêîì êîíâåðãåíöії. Íàïðè-
êëàä, äî ñòåáëîâèõ ñóêóëåíòіâ âіäíîñÿòü ÿê êàêòóñè, òàê і äåÿêі ìîëî÷àї, 
õî÷à öі ðîñëèíè íàëåæàòü äî ðіçíèõ ïîðÿäêіâ êëàñó Äâîäîëüíі. Îñíîâîþ 
êîíâåðãåíöії, à âіäïîâіäíî і æèòòєâèõ ôîðì, є êîìáіíàòèâíà ìіíëèâіñòü. Ó 
ðàçі êîíâåðãåíöії ÷іòêî âèÿâëÿєòüñÿ âïëèâ ñåðåäîâèùà íà îðãàíіçàöіþ: ó 
òâàðèí – ìåøêàíöіâ âîäíîãî ñåðåäîâèùà – çäåáіëüøîãî îáòі÷íà ôîðìà òіëà 
і çñóíóòі íàçàä îðãàíè ðóõó; ïîëіò і íàâіòü äîâãèé ñòðèáîê ïîòðåáóє îïîðè 
íà ïîâіòðÿ, òîáòî çáіëüøåííÿ ïîâåðõíі òіëà. 

Ó ðîñëèí, ÿê і ó òâàðèí, æèòòєâà ôîðìà – öå íàñàìïåðåä їõíіé çîâíіø-
íіé âèãëÿä, ÿêèé âіäîáðàæàє ïðèñòîñîâàíіñòü äî ïåâíèõ óìîâ іñíóâàííÿ. 
Òàê, â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ ñâîãî àðåàëó äîðîñëі ðîñëèíè îäíîãî âèäó ìîæóòü 

íàëåæàòè äî ðіçíèõ æèòòєâèõ ôîðì. Íàïðè-
êëàä, ïåâíі âèäè ÿëèíè àáî ñîñíè â óìîâàõ 
âèñîêîãіð’ÿ àáî ïіâíî÷і ÷àñòî íàáóâàþòü 
âèãëÿäó ÷àãàðíèêіâ. Ðіçíі æèòòєâі ôîðìè 
ëèïè ñåðöåëèñòîї ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ íàâіòü â 
îäíîìó ôіòîöåíîçі (çà ñèëüíîãî çàòіíåííÿ, íà 
äíі ÿðіâ, ñõèëàõ ôîðìóєòüñÿ ïðèãíі÷åíà ôîð-
ìà ëèïè – êóùîïîäіáíèé ñëàíèê). Òàêі îñî-
áèíè ëèïè íå óòâîðþþòü êâіòîê, çàââèøêè íå 
ïåðåâèùóþòü 4 ì і ôîðìóþòü ïіäëіñîê. Òå 
ñàìå ïðèòàìàííå é ÷åðåìñі çâè÷àéíіé. 
Є ðіçíі âàðіàíòè êëàñèôіêàöії æèòòєâèõ

ôîðì ðîñëèí. Îäíó ç íèõ ðîçðîáèâ ðîñіéñüêèé 
áîòàíіê І. Ñåðåáðÿêîâ. Ó íіé âèäіëåííÿ âіääі-
ëіâ áàçóєòüñÿ íà ñòðóêòóðі íàäçåìíèõ îñåé 
(äåðåâíі, íàïіâäåðåâíі òà òðàâ’ÿíèñòі ðîñëè-
íè), òèïіâ – íà âіäíîñíіé òðèâàëîñòі æèòòÿ 
íàäçåìíèõ îñåé (ó âіääіëі äåðåâíèõ) àáî íà 
òðèâàëîñòі æèòòÿ ðîñëèí çàãàëîì (ó âіääіëі 
íàäçåìíèõ òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí). 

ників меншими розмірами та меншою тривалістю життя).

Завдання: з допомогою вчителя або вчительки, використовуючи літературні та
інтернет-джерела, наведіть приклади рослин, які належать до різних життєвих форм.

Відділ А. Деревні рослини. Типи: I. Дерева. II.
Чагарники. III. Чагарнички (відрізняються від чагар-

і і і )

Відділ Б. Напівдеревні рослини. Типи: IV. Напівчагарники (відрізняються від 
чагарників тим, що їхні стебла дерев’яніють лише в багаторічній нижній частині, 
від якої щорічно відростають однорічні трав’янисті пагони) та напівчагарники 
(займають проміжне положення між деревними та трав’янистими рослинами, 
мають низькі стебла та напівздерев’янілі пагони).

Відділ В. Наземні трави. Типи: V. Полікарпічні трави (протягом життя цвітуть і 
плодоносять багато разів). VI. Монокарпічні трави (одно- чи дворічні рослини, які 
протягом життя цвітуть і плодоносять один раз, після чого відмирають).

Відділ Г. Водні трави. Типи: VII. Земноводні трави (рослини, які здатні рости
як у воді, так і на суходолі). VIII. Плаваючі та підводні рослини (плавають на 
поверхні води або повністю занурені у воду).

Ìàë. 16.4. Æèòòєâі ôîðìè ññàâöіâ: 1 – íàçåìíі; 2 – äåðåâíі; 3 – ґðóíòîâі (çåìëå-
ðèї); 4 – ïîâіòðÿíі; 5 – âîäíі (çàâäàííÿ: íàâåäіòü áіëüøå ïðèêëàäіâ òâàðèí êîæíîї 

æèòòєâîї ôîðìè)

Ìàë. 16.6. Ñòåáëîâі
ñóêóëåíòè: 1 – êàêòóñ
ìàìіëÿðіÿ (ïîðÿäîê
Ãâîçäèêîöâіòі); 2 –
ìîëî÷àé ñìîëîíîñíèé
(ïîðÿäîê Ìàëüïіãієö-

âіòі)
1 2

Ìàë. 16.5. Ìîðñüêі õèæàêè, 
çäàòíі àêòèâíî ïåðåñëіäó-
âàòè çäîáè÷: 1 – òóïîðèëà 
àêóëà (êëàñ Õðÿùîâі ðèáè; 
ðÿä Êàðõàðèíîïîäіáíі); 2 – 
êîñàòêà (ññàâåöü, ùî íàëå-

Ê іá і)æèòü äî ðÿäó Êèòîïîäіáíі)

1

2

1

2

3

4
5


