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Тема  Основні середовища існування та адаптації до них організмів 

Мета: 

Освітня Закріпити знання про синтетичну гіпотезу еволюції; сформувати 

поняття пристосованості організмів до середовища існування; вивчити механізм 

виникнення пристосувань як результат еволюції;познайомитись з різноманітністю 

адаптацій; 

  розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та використовувати 

теоретичні знання  для пояснення адаптацій різноманітних організмів, які можна 

спостерігати  у живій природі; �  

 виховна: виховувати розуміння значення адаптації до умов середовища для 

збереження видового біорізноманіття.  

  

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Давайте подивимось, як дається це визначення в науковій літературі. 

Адаптація – сукупність особливостей будови, фізіологічних процесів і 

поведінки, які забезпечують для даного виду можливість специфічного способу життя 

в певних умовах оточуючого середовища.  

Робота із зошитом 

Існування мільйонів видів живих організмів на нашій планеті викликає 

захоплення. Вражає ще й той факт, що кожен організм, незалежно від складності 

його рівня організації, оптимально влаштований для життя в конкретних умовах 

середовища. Вивчення головних чинників еволюції, дозволяє пояснити цей 

феномен, появи нових форм живих організмів в умовах, що змінюються 

середовища. Основні заслуги в поясненні виникнення адаптацій організмів 

належать Чарльзу Роберту Дарвіну 

Мутації- головне джерело спадкової мінливості. Спадкова мінливість 

забезпечує біологічну неоднорідність особин в популяції. З величезної кількості 

випадкових, різноспрямованих спадкових змін в результаті боротьби за існування і 

штучного добору (рушійних сил еволюції) накопичуються і закріплюються ті зміни, 

які сприяють подальшому успішному розмноженню і виживанню потомства в певних 

умовах середовища існування. Якщо умови досить довго залишаються незмінними, 

тобто спрямованість природного добору не змінюється, ці ознаки, проходячи через 

добір в ряду поколінь, стають  в кінці кінців здобуттям виду- ознаками 

пристосованості.  

Зміна умов життя -> індивідуальна спадкова мінливість -> природний відбір -> 

пристосованість. 

8. Протиставлення  Дарвіновського  пояснення  трактуванню  Ламарка    Зміни 

можуть бути шкідливими, корисними або нейтральними. Пристосування ж завжди 

корисні в певних умовах. Тільки ті зміни стають пристосуваннями, які  пройшли через 

добір і сприяли  виживанню і розмноженню особини  

Відомо величезна кількість найрізноманітніших адаптацій Знайомство з 

різноманіттям адаптацій ми здійснимо наступним чином. Заздалегідь кожній групі 

було дано завдання: вивчити один з прикладів пристосованості і за підсумками роботи 

створити презентацію. Команди зараз поділяться своїми напрацюваннями. Завдання 



всіх хлопців уважно слухати і по ходу виступу заповнювати таку таблицю (зразок 

таблиці є у вас в зошитах) і складати схему-кластер 

 

Пропоную познайомитися з класифікацією адаптацій 

Організменні адаптації притаманні кожному конкретному організму даного 

виду, і дозволяють організму вижити в певних умовах. Вони бувають морфологічні, 

фізіологічні, біохімічні та поведінкові (етологічні). 

До видових адаптацій відносяться група морфофізиологічних і поведінкових 

ознак особин і особливостей організації виду, що забезпечують розмноження і 

існування його як цілісної системи. 

Морфологічні адаптації пов’язані зі змінами в будові та забарвленні тіла. До 

морфологічних адаптацій відносяться:  

У тварин, таких як риби, птахи, водні ссавці пристосувальною є форма тіла 

(обтічна форма тіла полегшує рухи в воді або в повітрі) придонні  ж риби, навпаки, 

мають сплощене тіло. 

Засоби пасивного захисту. До них можна віднести: хітиновий покрив 

членистоногих ,мушлі молюсків, рогові луски рептилій, панцир черепахи ,голки і 

колючки у кактуса, шипшини, їжака, дикообраза, волоски у кропиви.До 

морфологічних адаптацій відносять і особливу будову кінцівок у різних представників 

тваринного світу: особлива будова клюву птахів і ротового апарату комах. 

Протекційне забарвлення (криптичне)-розвинене у видів ,які живуть відкрито 

.Забарвлення робить організми менш помітними на фоні оточуючого середовища.У 

птахів, що гніздяться відкрито ,самка ,яка сидить в гнізді, майже не відрізняється від 

оточуючого середовища. На півночі багато тварин забарвлені в білий колір (білий 

ведмідь, біла куріпка, малюк тюленя).Тварини пустель мають жовто-буровате або 

піщане забарвлення (ящірки ,копитні, хижаки). Забарвлення більшості комах та їх 

личинок відповідає кольору середовища існування.      

Дуже цікавим є мінливе забарвлення у  тварин яке змінюється внаслідок 

декількох причин: зміни пори року (сезонне забарвлення), кліматичних умов або умов 

середовища. Серед тварин, що швидко змінюють свій колір, є чимало дуже цікавих: це 

і восьминіг, і хамелеон, і каракатиця, і особливий різновид камбали. Цікава роль  

розподіленого забарвлення(дизруптивного) , пов’язаного  з  чергуванням  на тілі  

світлих та темних полос (зебра, тигр). Таке забарвлення порушує враження про 

контури тіла, робить тварину погано видною в умовах відкритої  місцевості через 

співпадіння полос  на тілі з чергуванням світла та тіні в оточуючій місцевості З 

допомогою розподіленого забарвлення  досягається великий маскувальний ефект у 

деяких амфібій. Тіло африканської жаби -Bufo superciliaris неначе розподілене на дві  

частини, завдяки  чому тварина повністю  втрачає свої обриси.  

   Характерний такий вид забарвлення і для багатьох мешканців підводного 

світу, особливо для коралових риб. 

 Розподілене забарвлення зустрічається і у комах. Найкраще його демонструють 

метелики, які перебувають у спокійному стані. Метелик медведиця, яка сидить зі 

складеними крильцями та гусінь, що повільно рухається 

 

Мімікрія-подібність менш захищеного організму більш захищеному організму 

іншого виду: деякі неотруйні види змій і комахи схожі на отруйних (наприклад,  

зовсім безпечна королівська змія зовнішнім виглядом нагадує отруйного коралового 

аспіда). Деякі пауки нагадують мурах . Павук  дуже вдало замаскувався під мураху. У 

мурах 6 лапок , а в цього павука – 8 ,  причому 2 лапки він тримає над головою, щоб 



вони походили на мурашині вусики. Цього хитрого павучка видає тільки кількість 

очей. 

При Бейтсівській мімікрії об’єкт,якого наслідують, повинен бути неїстівним 

або мати, наприклад,застережливе забарвлення. Цей ти мімікрії можна порівняти з 

маленьким підприємством, який підроблюється під рекламу будь-якої крупної фірми. 

При Мюллерівській мімікрії виникає подібність між двома і більше неїстівними 

видами. Цей тип мімікрії можна порівняти з двома і більше підприємствами,які задля 

економії користуються загальною рекламою. 

Відлякуюче (Застережливе(попереджувальне) забарвлення. Види нерідко 

мають яскраве забарвлення ,яке добре запам’ятовується.Спробувавши з’їсти неїстівну 

божу коровку або жалячу осу, птах на все життя запам’ятовує їх яскраве забарвлення. 

Деякі тварини демонструють погрозливе забарвлення лише при нападі на них хижаків 

(при нападі  лисиці на хом’яка, той перевертається наверхи брюхом, демонструючи 

яскраве забарвлення).  

Агресивна мімікрія-хижак має пристосування .які дозволяють йому 

приваблювати потенційну жертву 

Мімезія-наслідування неживим предметам природи. 

Учитель - Добре, а тепер, якщо вам це зрозуміло, наведіть приклади інших 

тварин, що використовують ті ж способи захисту. 

Мовчання! І так, і сяк, але все порожньо. Доведеться вдаватися до нестандартних 

рішень 

М- Можна навпаки, постаратися стати максимально непомітним для оточуючих - 

надіти камуфляж, ходити тільки ввечері і крізь густі посадки дерев, понатикати в 

волосся і попрішівать до одягу всякі там гілочки. Можна на спині намалювати цеглу, 

щоб здалеку бути невиразним на тлі стіни. (Це приклад маскування). 

- Гаразд. Уявіть, що ви перебуваєте на території ворога, де вас не люблять і не 

чекають. Як ви себе повинні вести і які способи захисту використовувати, щоб 

вціліти? Якщо ви дійсно небезпечні для ворогів, напевно, потрібно благородно їх 

попередити про це - нехай даремно не намагаються. В цьому випадку можна надіти 

майку, продемонструвавши потужні біцепси, начепити на пояс кобуру з пістолетом, 

піхви з ножем, повісити на шию нунчаку. Підперезані кулеметними стрічками. 

Розфарбувати собі обличчя в дусі індіанців Дикого Заходу. Тоді навряд чи сунуться. 

(Це приклад загрозливою забарвлення і форми). Якщо ж ваша захист примарна, то що 

можна зробити ?. 

 - Потрібно начепити кобуру з іграшковим пістолетом, Одягти чуже кімоно, під 

яким не тілі розташувати накладні бутафорські м'язи. А при зустрічі з перехожими 

вставати в стійку карате, видаючи всякі екзотичні звуки типу «ки-я!» Або загрозливо 

лаятися. Це дасть привід подумати, що ти небезпечний, хоча насправді ... (Це приклад 

мімікрії). 

 

 Відповісти на питання: «Адаптація - це процес або результат?» Згадайте, 

що ви робили перед стрибком? Перестали нервувати і сваритися, придумали 

нову ідею, відчули мету, пристосувалися 

Як поліпшити спортивний результат? ( Припинити хвилюватись і 

виробити стратегію) 

Висновок –Адаптація адаптація крупний стрибок, виникнення нових 

якостей,  можливість прийняти  новий спосіб рішення для поліпшення ситуації 

в цілому. Тобто адаптація це процес стрибкоподібний 

  Виступ 3 групи 



 До фізіологічних адаптацій відносять пристосованість процесів 

життєдіяльності умовам існування. Наприклад: 

 Підтримання постійної температури тіла 

 Стійкість до коливань вологості 

 Стан часткового або повного анабіозу(стан живого організму,при 

якому всі життєві процеси настільки уповільнені, що відсутні всі видимі прояви 

життя. Анабіоз ,у порівнянні з оціпенінням і сплячкою, супроводжується більш 

глибоким подавленням життєдіяльності)/ 

 Накопичення жиру пустельними тваринами перед настанням 

посушливої пори  року(верблюд), який слугує їм джерелом енергії та води. 

 Швидкий метаморфоз у пустельних амфібій 

 Теплолокація(змії)  та ехолокація (летючі миші, дельфіни) 

 Цікаві пристосування і у пірнаючих тварин. Деякі з них можуть 

довго знаходитись під водою. Тюлені,наприклад, можуть пірнати на глибину до 

600 метрів і знаходитись там до 40-60 хвилин. Обходитись без доступу повітря 

впродовж такого часу їм дозволяє наявність в м’язах великої кількості 

Біохімічні адаптації охоплюють всі біохімічні процеси. Сюди можна віднести: 

 Розщеплення речовин за допомогою  ферментів 

 Утворення органічних речовин в ході фотосинтезу 

 Утворення в організмі певних речовин, які полегшують захист від 

ворогів або для нападу на інших тварин ( отрута змій, скорпіонів, антибіотики 

грибів і бактерій, кристали щавелевокислого калію в листках і колючках рослин 

(кактус, кропива), суспільні  комахи (мурахи, бджоли, терміти) виділяють 

біологічно активні речовини для координації діяльності членів однієї родини. 

 складного білку-міоглобіну, який здатен зв’язувати кисень в 10 разів 

більше, ніж гемоглобін. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1. Опрацювати §7 підручника, пит. ст.25 усно 

2. Повторити, що таке екосистема, її складові. 

3. Виконати онлайн – тест. 

 


