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Дисертація присвячена вивченню особливостей морфології личинок 

безхвостих амфібій фауни України на різних стадіях їх розвитку. Досліджено 

морфологічні зміни кожного виду упродовж водного етапу онтогенезу. 

Встановлено, що послідовна зміна певних морфологічних ознак, таких як 

ступінь розвитку зовнішніх зябер, плавця, оперкулярної складки, задніх 

кінцівок, редукція клоакальної частини плавця, видимість передніх кінцівок під 

шкірою, формування дефініивної форми рота є загальною для личинок 

досліджених видів. Відмінності проявляються в будові зовнішніх зябер, 

присоска, личинкового ротового апарату, послідовністю виходу назовні 

передніх кінцівок, лінійними розмірами тулуба та хвоста. 

За результатами порівняльного вивчення ознак зовнішньої морфології, 

загальними для досліджених видів, розроблено уніфіковану схему для 

визначення стадій личинкового розвитку безхвостих амфібій фауни України. За 

домінуючою морфологічною ознакою виділено 7 груп стадій: поступовий 

розвиток зовнішніх зябер (3 стадії), розвиток хвостового плавця (2стадії), 

розвиток оперкулярної складки (3 стадії), розвиток бруньок задніх кінцівок (5 

стадій), розвиток пальців і суглобів задніх кінцівок (9 стадій), процеси, 

пов’язані з початком метаморфозу (2 стадії), формування дефінітивної форми 

рота та завершення метаморфозу (5 стадій). Увесь водний етап онтогенезу 

становить 29 стадій. 

Проведено порівняння морфологічних структур між видами кожної 

родини, а також розглянуто відмінності між родинами. 
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Порівняння особливостей розвитку личинок всіх досліджених видів 

дозволило встановити, що більш розвиненими виходять із оболонок личинки 

прудкої та зелених жаб – на 3-4 стадіях, тоді як личинки більшості видів 

залишають ікряні оболонки на 1-2 стадіях розвитку. 

Зовнішні зябра при появі зябрових ниток найкоротші у личинок 

джерелянки жовточеревої, найдовші – у личинок жаби ставкової. При 

максимальному розвитку зовнішні зябра найкоротші у личинок райки східної, 

найдовші – у личинок жаби трав’яної. 

Присосок у личинок усіх видів добре розвинений на момент виходу з 

оболонок. Будова присоска специфічна для кожного виду, всього виділено 

чотири основні форми присоска. 

Оперкулярний отвір формується на 6-8 стадіях. У личинок більшості 

видів він розташований на лівому боці тулуба та направлений назад і догори. У 

личинок джерелянок він розташований на черевному боці та направлений 

назад. 

 Розвиток личинкового ротового апарату личинок майже всіх видів 

починається на 4-5 стадіях. Формування ротового диска відбувається поступово 

за рахунок почергового додавання рядів рогових зубів на передній і задній 

губах. Серед усіх видів виділяються личинки джерелянок, у яких подвійні ряди 

зубів і трикутна форма ротового диску. Повністю сформовані ротові диски 

мають такі зубні формули: у джерелянок двох видів – 2/3, у жаб-землянок двох 

видів – 1:3+3/4+4:1, у райки східної та двох видів ропух – 1:1+1/3, у жаби 

трав’яної – 1:3+3/1+1:3, у жаби гостромордої – 1:1+1/1+1:2 (рідко 1:1+1/3), у 

жаби прудкої – 1:1+1/1+1:3, у двох видів зелених жаб – 1:1+1/1+1:2. 

 Форму тулуба та плавця розглядали на 5 стадії, коли личинки починають 

переходити до вільно плаваючого способу життя, та на 22 передметаморфній 

стадії при добре розвинених задніх кінцівках. У личинок, що ведуть пелагічний 

спосіб життя, тіло залишається округлим. Личинки, що ведуть придонний 

спосіб життя, набувають сплощеного в дорзо-вентральному напрямку тіла. 
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 За показниками середніх довжин тулуба та хвоста з 9-10 стадій 

починається диференціація видів на чотири групи. Найбільших значень ці 

показники досягають у жаб-землянок, найменших – у ропухи сірої, в проміжку 

між ними до групи з меншими розмірами входять личинки джерелянок, райки 

східної, ропухи зеленої та бурих жаб. До групи з більшими розмірами входять 

личинки зелених жаб. 

 За співвідношенням довжини хвоста до довжини тулуба з 7 по 25 стадії 

личинки диференціюються на дві групи. У личинок джерелянок, жаб-землянок і 

ропух середнє значення співвідношення дорівнює 1,45; у личинок інших видів 

середнє значення цього співвідношення дорівнює 1,78. 

 Тривалість стадій личинкового розвитку неоднакова. Менш тривалими є 

стадії з 1 по 8 (стадії розвитку зовнішніх зябер, хвостового плавця, 

оперкулярної складки) і остання 29 метаморфна стадія. Стадії розвитку бруньки 

задніх кінцівок з 9 по 13, пальців і суглобів задніх кінцівок з 14 по 22, а також 

дві передметаморфні стадії 23 і 24 є більш тривалими. 

 Уперше на основі дослідження особливостей розвитку морфологічних 

структур личинок безхвостих амфібій запропоновані діагностично вагомі 

ознаки для визначення стадій личинкового розвитку та таксономічної 

приналежності личинок 12 видів з 5 родин безхвостих амфібій фауни України. 

 Ключові слова: морфологія личинок, стадії розвитку, безхвості амфібії, 

фауна України. 
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ABSTRACT 

 

Tkachenko O.V. The morphology of the larvae of anurans (ANURA, 

AMPHIBA) of the fauna of Ukraine.- Manuscript. 

Dissertation to obtain the scientific degree of Candidate in biological sciences 

within the specialization 03.00.08 – zoology. – I.I. Shmalgausen Institute of Zoology 

of NAS of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the morphology of the larvae of the 

anuran amphibians of the fauna of Ukraine at different stages of their development. 

The morphological changes of each species during the water stage of ontogenesis 

were studied. It was established that sequential change of certain morphological 

features, such as development stages of the external gills, tail fin, operculum, hind 

limbs, resorption of the tail fin in its cloacal piece, front limbs are seen through the 

skin, the formation of a grown animal's mouth is common for the larvae of the 

studied species. Differences are manifested in the structure of the external gills, 

sucker, larval mouth, the sequence of output to the outside of the hind limb’s, the 

linear dimensions of the body and tail. 

According to the results of a comparative study of signs of external 

morphology, common to the studied species, a unified scheme was developed for 

determining the larval development stages of anuran amphibians of the fauna of 

Ukraine. 

According to the dominant morphological traits, 7 groups of stages were 

distinguished: gradual development of the external gills (3 stages), development of 

the tail fin (2 stages), development of the operculum (3 stages), development of the 

limb bud’s (5 stages), the development of fingers and hind limb’s joints (9 stages), 

the processes associated with the onset of metamorphosis (2 stages), the formation of 
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a grown animal's mouth and the completion of metamorphosis (5 stages). The entire 

water stage of the ontogenesis consists of 29 stages. 

A comparison of morphological structures between species of each family has 

been made, and differences between families have been considered. 

Comparison of the developmental characteristics of the larvae of all the species 

studied allowed us to establish that the more rapidly developed larvae of agile and 

green frogs leave the spawn shells at stages 3-4, as the larvae of most species leave 

the spawn shells at stages 1-2 of the development. 

The external gills with the appearance of gills’ filaments are the shortest in the 

larvae of the yellow-bellied toad, the longest in the larvae of the pool frog. With 

maximum development, the external gills are the shortest in eastern tree frog larvae, 

the longest in the larvae of the common frog. 

The sucker in larvae of all species is well developed at the time of exit from the 

shells. The structure of the sucker is specific for each species, in total four main 

forms of the sucker are allocated. 

Operculum is formed in 6-8 stages. In the larvae of most species, it is located 

on the left side of the body and directed back and up. In larvae of fire-bellied toads, it 

is located on the side of the abdomen and directed backwards. 

The development of the larval mouth in the larvae of almost all species begins 

at stages 4-5. The formation of the oral disc occurs gradually due to the alternate 

addition of keratodont rows on the anterior and posterior labiums. Among all the 

species, larvae of fire-bellied toads are distinguished, which have double rows of 

keratodonts and a triangular shape of the oral disc. The finally formed oral discs have 

the following dental formulas: in the two types of fire-bellied toads - 2/3, in the two 

types of common spadefoot toads – 1:3+3/4+4:1, in the eastern tree frog and two 

types of toads - 1:1+1/3, in the common (grass) frog - 1:3+3/1+1:3, in the moor frog - 

1:1+1/1+1:2 (rarely - 1:1+1/3), in the agile frog - 1:1+1/1+1:3, in two types of green 

frogs - 1:1+1/1+1:2. 

The shape of the body and tail fin was considered at stage 5, when the larvae 

begin to move to a free-floating mode of life, and at 22 subject-amorphous stage with 
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well-developed hind limbs. In the larvae that lead the pelagic way of life, the body 

remains rounded. The larvae leading the near-bottom way of life acquire a flattened 

body in the dorso-ventral direction. 

In terms of average body and tail lengths, from 9-10 stages, the differentiation 

of species into four groups. The highest values of these indicators are in the common 

spadefoot toads, the smallest - in the common toad, in the interval between them in 

the group with smaller sizes are the larvae of fire-bellied toads, eastern tree frogs, 

green toads and brown frogs. Larger sizes group includes green frog larvae. 

According to the ratio of the length of the tail to the length of the body from 

stage 7 to stage 25, the larvae are differentiated into two groups. In larvae of fire-

bellied toads, common spadefoot toads and toads, the average value of the ratio is 

1,45; in the larvae of other species, the average value of this ratio is 1,78. 

The duration of the larval development stages varies. The least prolonged 

stages are from 1 to 8 (the stages of development of the external gills, tail fin, 

operculum) and the last 29 metamorphic stage. The development stages of the limb 

bud’s from 9 to 13, the fingers and hind limbs joints from 14 to 22, as well as the two 

subject-amorphous stages 23 and 24, are longer. 

For the first time, based on a study of the characteristics of the development of 

the morphological structures of the larvae of tailless amphibians, diagnostically 

significant signs were proposed for determining the stages of larval development and 

the taxonomic identifity of the larvae of 12 species from 5 families of the fauna of 

Ukraine. 

The results of the work make it possible to compare the characteristics of 

different types of amphibians at different stages of larval development. 

Key words: larvae morphology, developmental stages, anurans, fauna of 

Ukraine.
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ВСТУП 

Актуальність теми. Личинки безхвостих амфібій використовуються при 

проведенні морфологічних, фізіологічних, цитологічних, генетичних, 

еволюційних досліджень. Водний етап розвитку безхвостих амфібій, який вони 

проходять в стадіях ембріону та личинки, належить до найменш досліджених 

відрізків їх онтогенезу. Зазначимо, що личинковий етап розвитку досліджено 

тільки у п’яти (33,3%) із п’ятнадцяти видів безхвостих амфібій фауни України 

[105, 155, 157]. 

Розпочавши вивчення личинкового розвитку безхвостих амфібій фауни 

України ми зіткнулися з відсутністю універсальної таблиці нормального 

розвитку європейських видів безхвостих земноводних. 

Різними авторами [30, 31, 45, 104, 105, 135] для полегшення роботи з 

матеріалом та впорядкування даних були запропоновані таблиці личинкового 

розвитку безхвостих амфібій. Часто вони створені на основі вивчення одного-

двох видів, наприклад, трав’яної жаби [30, 31, 45, 104], звичайної землянки 

[105], звичайної та зеленої ропух [135]. Найбільш детальною з них є таблиця 

Дабагян і Слєпцової (1975), що стосується ембріонального та личинкового 

розвитку трав’яної жаби. Відомо, що у личинок різних видів амфібій будова 

присоска, зовнішніх зябер, ротового диска та лінійні параметри відрізняються. 

Тому застосування таблиць, у яких описується розвиток трав'яної жаби, 

звичайної землянки, представників роду Bufo для інших видів безхвостих 

земноводних ускладнене. 

Найбільш універсальною є таблиця личинкового розвитку американських 

безхвостих амфібій з різних родин, складена К.Л. Госнером [26]. Вона 

використовується при дослідженнях ембріонального та личинкового розвитку 

як американських [17], так і інших видів [85] безхвостих амфібій. 

Що стосується європейських видів безхвостих амфібій, то до цього часу 

відсутня єдина схема дослідження їх личинкового розвитку, не проведені 

порівняльні дослідження водного етапу онтогенезу личинок з різних родин, не 

запропоновані єдині морфологічні критерії для визначення стадій їх розвитку. 
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Чітко не визначені таксономічно вагомі ознаки для діагностики видової 

приналежності личинок на будь-якій стадії їх розвитку. Усе вищезазначене 

унеможливлює виявлення особливостей розвитку личинок безхвостих амфібій 

різних родин, родів і видів та не дозволяє провести повне дослідження водного 

етапу онтогенезу від виходу з ікряних оболонок до завершення метаморфозу. 

Дослідження личинкового розвитку безхвостих земноводних п’яти родин 

фауни України виконані на базі Національного науково-природничого музею 

НАН України під керівництвом д.б.н., професора Євгена Максимовича  

Писанця  та к.б.н. Пєскова Володимира Миколайовича. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках міжнародної тристоронньої НДР 

«Оцінка стану радіоактивного та техногенного забруднення прибережно-

водних і лучних екосистем, їх раціональне використання та охорона у 

прикордонних територіях Брянської (Росія), Чернігівської (Україна) та 

Гомельської (Республіка Білорусь) областей» (державний реєстраційний номер 

0112U004213). 

Мета і завдання дослідження. 

Мета: виявити діагностично вагомі морфологічні ознаки та розробити 

уніфіковану схему для визначення стадій розвитку та таксономічної 

приналежності личинок 12 видів з 5 родин безхвостих амфібій фауни України. 

Для досягнення мети визначено наступні завдання: 

1. Описати загальні риси личинкового розвитку у 12 видів з п’яти родин 

безхвостих амфібій фауни України. 

2. Виявити морфологічні критерії та розробити уніфіковану схему для 

визначення стадій личинкового розвитку досліджених видів безхвостих 

амфібій. 

3. Оцінити морфологічну диференціацію личинок досліджених видів за 

загальними розмірами (довжиною тіла (L) і хвоста (Lcd) та їх 

співвідношенням (Lcd/L). 
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4. Запропонувати морфологічні критерії та скласти діагностичні ключі для 

визначення таксономічної приналежності личинок до виду, роду, родини. 

Об’єкт дослідження: личинки різного віку, які належать до 12 видів з 

п’яти родин (Bombinatoridae, Pelobatidae, Hylidae, Bufonidae, Ranidae) 

батрахофауни України. 

Предмет дослідження: морфологічні ознаки та стадії розвитку личинок. 

Методи дослідження: методи збору дорослих амфібій та кладок ікри, 

методи штучного розведення амфібій, традиційні методи вирощування личинок 

безхвостих амфібій і фіксації матеріалу, методи порівняльної морфології, 

морфометричний аналіз, статистичні методи опрацювання даних. Статистичний 

аналіз виконано з використанням статистичного пакету Statistica для Windows, 

графічна обробка даних виконана за допомогою програми Microsoft Exсel. 

Наукова новизна роботи. Вперше за оригінальною уніфікованою 

схемою досліджено личинковий розвиток 12 видів безхвостих амфібій, що 

належать до п’яти родин батрахофауни України (Bombinatoridae, Pelobatidae, 

Hylidae, Bufonidae, Ranidae). Вперше описано загальні риси личинкового 

розвитку, виявлено зовнішні морфологічні ознаки, які є загальними для всіх 

досліджених видів, а також ознаки - специфічні для кожного виду. За 

результатами проведених досліджень вперше розроблено уніфіковану таблицю 

стадій личинкового розвитку. Запропоновано морфологічні критерії та 

розроблено діагностичні ключі для визначення таксономічної приналежності 

личинок. 

 Практичне значення роботи. Встановлені морфологічні особливості 

личинок безхвостих амфібій можна використовувати для видової ідентифікації 

пуголовків як прижиттєво, так і на фіксованому матеріалі. Досвід штучного 

розмноження безхвостих амфібій та утримання їх личинок може бути 

використаний для створення лабораторних популяцій. Розроблену уніфіковану 

схему визначення стадій розвитку можна використовувати при проведенні 

досліджень на личинках різних видів та при порівнянні особливостей їх 

розвитку. Запропоновані діагностичні ознаки для ідентифікації таксономічної 
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приналежності личинок досліджених видів безхвостих амфібій можна 

використовувати при проведенні навчально-польових практик для студентів 

природничих факультетів ЗВО. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним оригінальним 

дослідженням. Автором особисто виконано аналіз літературних джерел з цієї 

проблеми, самостійно зібрано 75% матеріалу (ікра або дорослі особини) з 

території України та вирощено личинок всіх зібраних видів (всього 9744 

екземплярів) з доведенням їх до метаморфозу. Самостійно здійснено 

лабораторну обробку матеріалу, опрацювання, аналіз отриманих результатів та 

їх узагальнення. За результатами проведених досліджень опубліковано низку 

праць - одноосібних та у співавторстві. 

 Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження були представлені на Міжнародних конференціях Українського 

герпетологічного товариства (Київ, 2005, 2011, 2015, 2017; Ужгород, 2006; 

Мелітополь, 2007; Дніпропетровськ, 2008; Харків, 2009; Вилкове, 2013), 

П’ятому з’їзді герпетологічного товариства ім. А.М. Нікольського (Мінськ, 

2012), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми 

Шацького національного природного парку» (Луцьк, 2012). 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових публікацій, в 

тому числі 6 - у фахових видання, 1 - у журналі, що внесений до 

наукометричної бази SCOPUS. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертація є рукописом загальним 

обсягом 210 сторінок (з них - 168 основного тексту) і складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, списку використаних джерел (всього 168 найменувань, з 

них 97 латиницею), 1 додатку. Робота містить 152 рисунка та 16 таблиць (4 - в 

основному тексті та 12 таблиць у додатку). 

Подяки. Автор вдячна науковим керівникам дисертаційної роботи: 

доктору біологічних наук Є.М. Писанцю  та кандидату біологічних наук 

В.М. Пєскову за надання цінних порад і консультацій; доктору біологічних 

наук Д.А. Шабанову, кандидату біологічних наук А.О. Кідову, кандидату 
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біологічних наук К.А. Матушкіній, І.М. Коцержинській, Г.І. Микитинець - за 

допомогу в отриманні матеріалу; кандидату біологічних наук А.О. Кідову, 

кандидату біологічних наук К.А. Матушкіній - за редагування спільних статей; 

доктору філологічних наук О.С. Колеснику та О.І. Гірні - за допомогу в 

перекладі статей на англійську мову; О.В. Левченку  - за матеріально-технічну 

допомогу. Автор висловлює подяку співробітникам відділу зоології ННПМ 

НАН України, членам УГТ, співробітникам природничо-математичного 

факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. 

Шевченка за допомогу та всебічну підтримку. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Видовий склад безхвостих амфібій фауни України 

 В межах України мешкає, за останніми даними, 15 видів безхвостих 

земноводних, які об’єднують у 6 родів і 5 родин [140]. 

У батрахофауні України родина джерелянки Bombinatoridae Gray, 1825 

представлена двома видами: джерелянка червоночерева Bombina (Bombina) 

bombina (Linnaeus, 1761), яка розповсюджена майже по всій території України, 

крім Криму та Карпат, і джерелянка жовточерева Bombina (Bombina) variegata 

(Linnaeus, 1758), розповсюдження якої в Україні обмежується гірськими та 

передгірними районами Карпат. Ці два види адаптувалися до різних середовищ 

існування: джерелянка червоночерева надає перевагу великим природним 

водоймам із прозорою водою та значною кількістю водяної рослинності, 

жовточерева – невеликим водоймам антропогенного походження з непрозорою 

водою без рослинності. Особини B.(B.) bombina трапляються до висоти 319 м 

н.р.м., а особини B.(B.) variegata – з висоти понад 308 м н.р.м. В зоні 

перекривання ареалів джерелянок ці види вільно схрещуються, внаслідок чого 

з’являються гібриди B.(B.) bombina x variegatа, які займають проміжне висотне 

положення між батьківськими видами (275-356 м н.р.м.) [32, 101]. 

Донедавна вважалося, що жаби-землянки на території України 

представлені тільки одним видом – землянка звичайна Pelobates fuscus 

(Laurentі, 1768). Але аналіз мінливості розміру генома землянки звичайної [47] 

показав, що цей таксон представлений двома (західною й східною) геномними 

формами. Морфологічних ознак для діагностування цих форм виявити не 

вдалось. Результати наступного генетичного дослідження [122] показали, що ці 

форми - два криптичні види, і для східної форми було запропонувано видову 

назву "землянка Палласа", P. vespertіnus (Pallas, 1771). Межа між ними 

проходить у меридіональному напрямку приблизно по 35-38° сх.д. Отже, у 
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межах території України мешкає два види – землянка звичайна та землянка 

Палласа. 

Упродовж тривалого часу деревних жаб з території України відносили до 

одного виду Hyla arborea (Linnaeus, 1758). Останні дослідження, проведені на 

основі порівняльно-каріотипічного аналізу дозволили встановити, що на 

території України мешкає два види деревних жаб, ареали яких розділені 

Карпатськими горами [114, 136]. Тому родина Райки представлена на території 

України двома видами – райка звичайна Hyla arborea (Linnaeus, 1758) та райка 

східна Hyla orientalis Bedriaga, 1890 “1889”. 

 Фауна ропух України, що належать до родини Bufonidae Gray, 1825, 

складається з трьох видів. Ропуха сіра або звичайна Bufo (Bufo) bufo (Linnaeus, 

1758) поширена на більшій частині території України, крім півдня Херсонської 

та Запорізької областей та Криму. Після перегляду комплексу Bufo viridis 

популяції зелених ропух, що населяють майже всю Європу і далі на Схід до 

Казахстану, відносять до підроду Bufotes. Bufo (Bufotes) viridis Laurenti, 1768 

поширена по всій Україні, але біотопічно роз’єднана з двома іншими видами 

ропух [21, 84, 98, 141]. Ропуха очеретяна Bufo (Epidalea) calamita Laurenti, 1768 

трапляється тільки в західних областях України – Волинській та подекуди у 

Львівській та Рівненській областях. 

У батрахофауні України родина жаби Ranidae Rafinesque, 1814 

представлена шістьма видами, що належать до двох родів. Рід Бура (трав’яна) 

жаба Rana Linnaeus, 1758 налічує три види. Жаба трав’яна Rana temporaria 

Linnaeus, 1758 поширена в Україні у більшій частині північних, західних та 

східних регіонів та майже повністю відсутня у степових районах. Жаба 

гостроморда або болотяна Rana arvalis Nilsson, 1842 поширена на більшій 

частині території України у степовій та лісостеповій зонах, у степову зону 

заходить тільки долинами великих річок. В деяких регіонах України допускали 

наявність підвиду R. a. wolterstorffi, але точка зору на цей підвид суперечна [5, 

46, 60]. Жаба прудка R. dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839 поширена у 
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Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій та Львівській 

областях України [141, 151]. 

Рід Зелена (водяна) жаба Pelophylax Fitzinger, 1843 також налічує три 

види. Жаба озерна Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) поширена в Україні 

всюди, де є прісні водойми, надаючи перевагу водоймам відкритих просторів. 

Цей вид витримує антропогенне навантаження [130], на відміну від наступних 

видів. Жаба ставкова Pelophylax lessonae (Camerano, 1882 “1881”) поширена в 

лісовій та лісостеповій зонах України, а також в дельті Дунаю та гирлі Дніпра. 

Жаба їстівна Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758), яка виникає внаслідок 

гібридизації перших двох видів, поширена на більшій частині території 

України, в лісовій та лісостеповій зонах, проникаючи в степову зону долинами 

великих річок. Ці види важко діагностувати за морфологічними маркерними 

ознаками, навіть використовуючи індекси морфологічних промірів [111, 152]. 

Комплекс зелених жаб цікавий своїми міжвидовими відносинами – різного 

роду обмінами генетичною інформацією, в основі яких лежить гібрідізація 

озерної та ставкової жаб [2, 10-12, 61, 63, 64, 89, 102, 115, 117, 118, 125; 129, 

142, 145]. 

1.2. Ембріональний та личинковий розвиток безхвостих амфібій 

1.2.1. Історія розвитку уявлень про стадійність личинкового розвитку 

безхвостих земноводних. 

Уперше для вивчення личинкового розвитку безхвостих земноводних 

стали використовувати личинок трав'яної жаби R. temporarіa, тому що вона 

поширена по всій Європі, досить численна, її утримання та розмноження не 

викликає особливих труднощів. Перша таблиця нормального розвитку трав'яної 

жаби, що згадується в літературі, створена О. Гертвігом у 1898 році і містить 9 

стадій, 6 з яких ембріональні та 3 – личинкові [30]. 

Більш ніж через півстоліття, в 1950 році, П.В. Терентьєв публікує 

таблицю, у якій описано 33 стадії, більша частина з яких (1-19) стосується 

ембріонального розвитку, 11 стадій (20-30) узагальнено характеризують 
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личинковий період онтогенезу, і ще 3 стадії (31-33) - тварини після 

метаморфозу [154]. 

У монографії Ф. Копша представлена таблиця, в якій описано 30 стадій 

личинкового розвитку безхвостих амфібій [45]. 

У 1960 році К.Л. Госнер склав таблицю для визначення стадій ембріонів і 

личинок американських безхвостих амфібій, що належать до різних родин [26]. 

Увесь розвиток від моменту запліднення до завершення метаморфозу він 

поділив на 46 стадій. У цій таблиці 1-25 стадії – ембріональні, 26 стадія є 

першою личинковою стадією. Однак Госнер відзначає, що в деяких видів нею 

фактично є 25 стадія, а 46 стадія характеризується завершенням метаморфозу. 

У 1975 році Н.В. Дабагян і Л.А. Слєпцова [104], посилаючись на 

труднощі використання таблиць О. Гертвіга та Ф. Копша через недостатню 

кількість стадій і дрібних малюнків, опублікували нову таблицю, у якій більш 

докладно описується розвиток ембріонів і личинок трав'яної жаби. При цьому 

вони виділяють 30 (0-29) ембріональних і 25 (30-54) личинкових стадій. 

В 1981 році С.М. Заброда та Є.П. Ільєнко за аналогією з таблицею 

Н.В. Дабагян і Л.А. Слєпцової склали таблицю, що описує розвиток личинок 

звичайної землянки P. fuscus [105]. Ними виділено 19 стадій, з яких тільки одна 

(перша) ембріональна. 

У 1989 році Є. Писанець на основі таблиці нормального розвитку 

трав'яної жаби Дабагян та Слєпцової об'єднав деякі стадії, узагальнив їх 

характеристики та запропонував таблицю для дослідження розвитку безхвостих 

амфібій, зокрема, роду Bufo [135]. При цьому ним було виділено 4 групи 

ембріональних стадій, 9 груп личинкових стадій та 6 окремих 

передметаморфних і метаморфних личинкових стадій. 

Ірис Гертвіг і Ганс Шнейдер [30], на відміну від Н.В. Дабагян і 

Л.А. Слєпцової, вважали таблицю Копша занадто детальною. У 1989 р. на її 

основі вони створили спрощену схему розвитку трав'яної жаби, що складається 

з 7 секцій: розподіл, гаструляція, нейруляция, стадія хвостової бруньки, молоді 

личинки (перша личинкова стадія), пуголовок (друга личинкова стадія), старі 
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личинки (стадії метаморфозу, третя личинкова стадія). Усього таблиця включає 

23 стадії. З них безпосередньо на личинковий розвиток припадає 11 стадій, 

розділених на три секції. 

Більшість авторів для виділення стадій личинкового розвитку 

використовували переважно морфологічні ознаки. Так, О. Гертвіг [30], 

вивчаючи вплив температури та кухонної солі на розвиток ембріонів і личинок 

жаб, у якості критеріїв для виділення личинкових стадій використав будову 

зовнішніх зябер, плавця та загальну довжину личинки. 

П.В. Терентьєв [154] у якості критеріїв для визначення стадій розвитку 

личинок використовує початок кровообігу у зябрах і кінчику хвоста, а також 

рухливість кінцівок. 

У таблиці, запропонованій К.Л. Госнером [26], деякі личинкові стадії не 

мають чітко виражених критеріїв для визначення або містять такі 

характеристики як м'язові скорочення, биття серця, кровообіг у зябрах і плавці. 

А це, як і при застосуванні таблиці П.В. Терентьєва, утруднює роботу з 

фіксованим матеріалом. Однак ця таблиця є найбільш універсальною із усіх 

перерахованих. Таблиця зручна тим, що її можна застосувати для визначення 

стадій розвитку різних видів. Вона донині не втрачає свого практичного 

значення й застосовується для досліджень, наприклад, ембріонального розвитку 

американських деревних жаб, зокрема Colostethus machalіlla [17]. Незважаючи 

на те, що таблиця К.Л. Госнера складена для американських видів безхвостих, 

В. Сідоровська зі співавторами [85], вивчаючи морфологію личинок двох 

криптичних видів землянок - звичайної та сірійської - також успішно її 

використовували. Але для статистичної обробки вони об'єднали деякі стадії в 

такий спосіб: стадія І - 34-36 стадії, стадія ІІ - 37 і 38 стадії, стадія ІІІ - 39 і 40 

стадії, стадія ІV - 41 стадія, стадія V - 42-45 стадії. 

У таблиці Н.В. Дабагян і Л.А. Слєпцової [104] основними критеріями для 

виділення личинкових стадій стали розвиток зовнішніх зябер, присоска, 

оперкулярної складки, задніх кінцівок, поява передніх кінцівок, редукція хвоста 

із зазначенням конкретної довжини на останніх стадіях розвитку. У якості 
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характеристики личинкових стадій паралельно з розвитком, зміною або 

редукцією відповідних морфологічних структур, а іноді й у якості головної 

ознаки, ці автори наводять і зміни личинкового ротового апарата. 

С.М. Заброда та Є.П.Ільєнко [105] в якості основи поділу на личинкові 

стадії використовували будову ротового апарата, наявність/відсутність 

зовнішніх зябер і їх будову, ступінь розвитку задніх кінцівок, 

розвиток/редукцію хвоста. Варто також відзначити, що однією з основних 

характеристик у цій таблиці розглядається будова личинкового рота. 

Є.М. Писанець [135] узяв за основу поділу на стадії та їх групи такі 

ознаки як будову зовнішніх зябер, розвиток оперкулярної складки, задніх 

кінцівок, личинкового рота, поступовий вихід передніх кінцівок. У якості 

додаткових ознак він використовував початок активного харчування й ступінь 

резорбції хвоста. 

Ірис Гертвіг і Ганс Шнейдер [30] у якості основних критеріїв для 

виділення стадій використовували довжину тварини, будову й розташування 

зовнішніх зябер, будову присоска, ступінь розвитку оперкулярної складки, 

будову ротового апарату, ступінь розвитку задніх кінцівок, ступінь редукції 

хвоста. 

Таким чином, упродовж понад сто років, починаючи з 1898 року, 

небагато герпетологів зверталися до цієї теми. Кожен з них мав свої погляди на 

кількість стадій у личинковому розвитку безхвостих амфібій (від 9 у таблиці 

О. Гертвіга до 54 у таблиці Н.В. Дабагян і Л.А. Слєпцової). Найбільш 

популярним об'єктом вивчення в країнах Європи стала трав'яна жаба, менша 

увага приділялася землянкам і видам роду Bufo. Універсальна таблиця для 

видів, що належать до різних родин, була створена лише для американських 

безхвостих амфібій. 

 У більшості із вищезазначених таблиць для визначення стадій 

використовуються такі морфологічні ознаки як будова зовнішніх зябер, 

присоска, розвиток оперкулярної складки, розвиток задньої кінцівки, а також 

морфологічні зміни, пов'язані з метаморфозом. Деякі автори використовують у 
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якості визначальних ознак кровообіг у зябрах і кінчику хвоста, лінійні 

параметри та будову личинкового ротового апарата. 

Відомо, що у личинок різних видів амфібій будова присоска, зовнішніх 

зябер, ротового диска і загальних розмірів тіла відрізняються, тому 

застосування таблиць, в яких описується розвиток трав'яної жаби, звичайної 

землянки, представників роду Bufo для інших видів безхвостих земноводних 

ускладнений. 

Відсутність уніфікованої таблиці для визначення стадій личинкового 

розвитку європейських видів безхвостих земноводних ускладнює виявлення 

особливостей розвитку різних видів амфібій. 

1.2.2. Явища педогенезу, неотенії і педоморфозу у безхвостих амфібій 

Педогенез – розвиток у тілі личинки незапліднених яйцеклітин, що дають 

початок новому поколінню – явище, характерне переважно для безхребетних 

тварин [99]. 

Л.Я. Боркін із співавторами [100], проаналізувавши літературні відомості 

щодо знаходження в природі гігантських пуголовків європейських зелених жаб 

комплексу Rana esculenta та результати лабораторних досліджень з їх 

отримання, сформулювали можливі причини цього явища. Однією з таких 

причин можуть бути порушення діяльності щитоподібної залози та 

аденогіпофізу. Автори відмічають, що випадки розмноження гігантських 

пуголовків зелених жаб та інших безхвостих амфібій взагалі не відомі. Навіть 

якщо теоретично уявити, що гігантські личинки досягають статевої зрілості, то 

і в цьому випадку вони не здатні до розмноження внаслідок порушення 

шлюбної поведінки, що викликано відсутністю кінцівок. 

А. Дюбуа [20] повідомляє, що в Туреччині були знайдені скам’янілі 

рештки 19 пуголовків досить великого розміру на 36-38 стадіях (за Госнером). 

Приблизно визначено, що вони належать до роду Pelobates. Двоє з цих 

пуголовків мали незвичайну групу чорних округлих плям в області черева. 

Третя подібна група плям була знайдена в інших скам’янілостях, але невідомо 

чи пов’язана вона з пуголовком, чи ні. Дюбуа припускає, що в неймовірному 



25 
 

випадку, коли ці плями відповідали б ікринкам, це було б першим випадком 

повідомлення про природній педогенез у безхвостих земноводних. Таке явище 

до цього часу вважали неймовірним головним чином з анатомічних причин 

(наприклад, відсутність простору в черевній порожнині). 

 Педоморфоз – втрата в ході еволюції деякими організмами останніх 

стадій розвитку, властивих їхнім предкам, та збереження дорослими формами 

специфічних особливостей личинкової стадії [99]. Педоморфоз можливий у тих 

видів організмів, личинки яких набули здатності до розмноження, зокрема, на 

основі неотенії або педогенезу. Типовим прикладом неотенії є розмноження 

аксолотля, що втратив здатність до метаморфозу в звичайних умовах. У 

безхвостих земноводних неотенію можна спричинити штучно. 

 Деякі автори розглядають неотенію і педоморфоз як еволюційні фактори 

у виникненні безхвостих амфібій. Так, З. Роцек [75], досліджуючи черепні 

структури третинних форм і сучасних дорослих амфібій, виявив, що черепні 

структури дорослих амфібій сучасних видів відповідають більш раннім стадіям 

розвитку третинних форм. Він відмічає, що зникнення форм з великим 

ступенем скостеніння і їх заміни формами, що скостеніли меншою мірою, 

відповідає періодам несприятливих кліматичних змін наприкінці олігоцену та у 

плейстоцені. Таке скорочення соматичного розвитку, вважає Роцек, відігравало 

значну роль у виживанні цих форм упродовж несприятливих періодів. 

С. Смірнов [81], порівнюючи особливості будови черепу та типу зубів 

сучасних жаб і лабіринтодонтів висуває гіпотезу, що жаби є педоморфними 

нащадками лабіринтодонтів. Він указує, що педоморфоз випливає із 

прискорення статевого / затримки соматичного розвитку, що приводить до 

неповної реалізації морфогенетичної програми. Будову черепа і зубів сучасних 

жаб і лабіринтодонтів, вважає С. Смірнов, потрібно розглядати як докази, що 

підтримують гіпотезу педоморфного походження жаб. 

1.2.3. Екологічні фактори розмноження, росту і розвитку 

Екологічні характеристики водних об’єктів, які обирають безхвості 

земноводні для відкладання ікри, мають відповідати особливостями їх 
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розмноження і личинкового розвитку. Зазвичай це стоячі або повільно текучі 

води, неглибокі, з більш-менш розвиненою водяною рослинністю. Але кожен 

вид надає перевагу певним умовам. Так, С.Л. Кузьмін [140] зазначає, що ранній 

розвиток P. fuscus зазвичай відбувається в постійних, стоячих, неглибоких (до 

20-130 см) водах, вкритих густою трав'янистою рослинністю (у ставках, озерах, 

затоплених кар'єрах, канавах тощо) з pH 6,5-8,6. Береги таких водойм, як 

правило, пологі. Звичайна землянка віддає перевагу теплій, досить чистій, 

слабо кислій воді з низькою мінералізацією й відсутністю нітратів, але іноді 

розмножується й у сильно забрудненій воді. Розвиток ікри та личинок деяких 

видів може відбуватися у водоймах з підвищеною солоністю води, насичених 

органікою. Нерест Bufo viridis, ікру та личинок нерідко спостерігали у 

прибережних солонуватих водоймах біля моря та лиманів, у стічних канавах на 

тваринницьких фермах тощо. Майже всі амфібії мешкають або розмножуються 

у прісній воді. Але дослідження, проведені Чі-Шіун Ву та Єонг-Чоy Кам [97] 

показали, що деякі амфібії можуть існувати в умовах підвищеної солоності 

води або тимчасово перебувати в таких умовах. Личинки Fejervarya 

limnocharis, що розповсюджена на Тайвані, були помічені в прибережних 

солонуватих водах. В лабораторних дослідах з’ясувалось, що при підвищеній 

солоності води ріст та розвиток личинок затримуються, а розмір у метаморфозі 

зменшується. 

Шляхом застосування дискримінантного аналізу та аналізу основних 

компонент установлені фактори, що вливають на присутність та величину 

популяцій земноводних [6, 7]. Основними з цих факторів є pH, покриття 

рослинністю, рослинність біля водойми, питома електропровідність, площа 

поверхні, максимальні глибини та ступінь рослинного покриття водойми, 

присутність або відсутність риби, геологічна основа водойми (крейда, глина, 

пісок, алювій або третинні відклади) та наземні біотопи, що зустрічаються в 

межах 100 м від водойми (хвойна або листяна лісова місцевість, рілля, 

пасовище, кущі, сад, пустище). З’ясовано, що розміри та вік ставків, геологічні 

особливості місцевості не впливають на розташування видів. P. esculentus та 
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B. bufo можуть займати найрізноманітніші водойми, а R. dalmatina та H. arborea 

мають більш вузькі екологічні вимоги. У великих старих ставках з високим pH 

(до 9,8) ропух більше, ніж жаб. Крім того, ропухи намагаються уникати ставків 

без риби [33, 66]. 

Щільність населення личинок має істотний вплив на їх розвиток та темпи 

росту. Експерименти з личинками гостромордої жаби підтвердили залежність 

розміру особин, що завершили метаморфоз, від щільності населення личинок 

експериментальних популяцій. Найбільшу вагу мали метаморфи в умовах 

одноосібного утримування, найменшу – в умовах утримування при підвищеній 

щільності населення. З підвищенням щільності зменшується і швидкість росту 

личинок. Залежність довжини тіла від щільності населення проявляється не так 

чітко, але з підвищенням щільності вона поступово зменшується [107, 146]. 

При низькій щільності населення личинки Rana arvalis, які вилупилися з рано 

та пізно відкладеної ікри, розвиваються практично однаково. Однак при 

високій щільності личинки, що вилупилися з пізно відкладеної ікри, мають 

вищу смертність, нижчі темпи росту і розвитку. Вони метаморфізують до стану 

цьогорічок малого розміру та мають невеликі енергетичні резерви. Це може 

бути причиною їх низької виживаності. Однак у сприятливих умовах життя 

відбувається компенсаційний ріст, що дозволяє їм досягти розмірів особин з 

ранніх кладок [110]. У личинок зеленої ропухи відмічалося явище, коли 

збільшення щільності населення веде до зменшення розмірів тіла цьогорічок 

без збільшення часу передметаморфного розвитку [54]. 

Температура є фактором, що значною мірою впливає на тривалість 

ембріонального та личинкового розвитку. Так, С.Л. Кузьмин [110] та 

Є.М. Писанець [140] відмічають, що період ембріонального розвитку та строки 

метаморфозу бурих жаб залежать від температурного режиму. На початок 

відкладання ікри, строки вилуплення личинок, метаморфоз істотно впливають 

не тільки температура, але й попередні фенологічні явища: температура лютого 

та березня місяців, строки танення снігу, червневі коливання температури 

тощо. Б.П. Ушаков із співавторами [106] у дослідах з визначення теплостійкості 
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м’язової тканини личинок трав’яних жаб виявили, що їм властиве явище 

теплової адаптації. Вона спричинила різке підвищення стійкості м’язової 

тканини для популяції загалом. У личинок з нижчою теплостійкістю м’язової 

тканини ця властивість зростає при тепловій аклімації тварин. У пуголовків з 

вищою теплостійкістю м’язової тканини такі зміни в процесі аклімації незначні. 

Освітленість, за експериментальними даними, більше впливає на 

виживання личинок, ніж на темпи їх розвитку. О.Б. Ручін [150] та 

Є. М. Писанець [140] зазначають, що темпи розвитку бурих жаб мало залежать 

від світлового фактора. Однак освітленість виявляє помітний вплив на 

виживання. Довжина личинок, що проклюнулися, як і швидкість розвитку, мало 

відрізняється при різній освітленості. 

Вплив хімічних речовин на ріст і розвиток. Досліджуючи вплив колхіцину 

на ембріони Rana pipiens на стадії останньої гаструли, М.Й. Аллен [3] з’ясував, 

що їх смертність після обробки колхіцином корелює з концентрацією та 

тривалістю обробки. Гістологічні спостереження показали, що ступінь 

чутливості деяких ембріональних органів корелює зі ступенем їх 

диференціювання і деякою мірою - з розташуванням вздовж ембріональної вісі 

органів, що розвиваються. Окрім цього, були виявлені деякі ознаки поліплоїдії - 

наявність численних ядер великого розміру. 

При експериментальному дослідженні впливу нітратів та фосфатів на 

щільність населення личинок у водоймах С. Тернер і Г.У. Рейєр [90] зробили 

припущення, що хімізм води має вплив на виживання безпосередньо або 

опосередковано через продуктивність безхвостих амфібій. 

Спостерігаючи вплив високих концентрацій нітратів на розмір і вік 

метаморфів трав’яної жаби, М. Йоханссон із співавторами [34] зазначають, що 

у менших метаморфів нижча локомоторна здатність та нижча терпимість до 

зневоднення і, як наслідок, нижча виживаність до зрілості. При порівнянні 

впливу нітратів на личинки північних та південних популяцій на території 

Швеції з’ясувалось, що у північних личинок вища смертність при обробці 

нітратами, ніж у південних. Отже, збільшене антропогенне навантаження, 
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пов’язане із застосуванням нітратів, має більший негативний вплив на північні, 

ніж на південні популяції трав’яної жаби. 

У дослідженні впливу гербіциду атразіну на розвиток деяких видів 

амфібій (в тому числі Xenopus laevis, Rana pipiens і R. clamitans) [83] з’ясовано, 

що їх смертність та час до метаморфозу не залежать від дози цієї речовини. Але 

наявність атразіну може впливати на розвиток гонад та вторинні статеві ознаки. 

Автори висувають гіпотезу, що дія атразіну може спричинити гормональні 

ефекти, пов’язані з розвитком амфібій. 

При вивченні впливу пестицидів на живі організми застосовують 

екотоксикологічні тести. Б.Р. Шмідт [76] вважає, що індивідуальні ефекти 

(наприклад, поведінка або смертність) не обов'язково екстраполюються на 

популяційні ефекти. Але якщо є сильна залежність личинкової стадії від 

щільності, то збільшена смертність личинок не дуже впливає на популяційну 

екологію. А. Сіх із співавторами [73] погоджуються із Б.Р. Шмідтом, але 

приходять до інших висновків. Вони припускають, що дослідження 

індивідуальних реакцій мають ключову роль у розумінні впливів стресових 

факторів на популяції. При підвищеній щільності личинок збільшену 

смертність через кілька днів можуть викликати хижаки, тому вплив пестицидів 

на популяцію може бути незначним. 

Г.М. Феллерс і П. Клеман [24] відмічають, що майже кожен вид 

безхвостих амфібій, що мешкають в Каліфорнії, зазнає значних популяційних 

знижень. При аналізі зразків води, осадів, повітря, снігу та зразків тканин 

амфібій було виявлено всі застосовувані сільськогосподарські пестициди. 

Лабораторні експерименти підтвердили високу смертність личинок під впливом 

високих концентрацій пестицидів. Це переконливо свідчить про те, що 

зниження популяцій амфібій в Каліфорнії пов’язані з широким використанням 

пестицидів. 

С. Барні із співавторами [23] проаналізували вплив постійних 

забруднювачів води (фосфати, нітрити, кадмій, ртуть та інші) на личинок та 

дорослих жаб Rana esculenta. Личинкова фаза виявилася більш чутливою до 
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забруднювачів порівняно із дорослою фазою. Причиною цього є постійний 

контакт личинок із хімікатами, розчиненими у воді. Ксенобіотики легко 

проникають через їх шкіру, рот та зябра; печінкова біотрансформація в 

личинковому організмі менш ефективна порівняно із дорослим організмом. У 

зв’язку з цим особини, що постійно зазнають впливу забруднювачів, мають 

цитогенетичні зміни крові та печінки, знижену життєздатність і, отже, вони 

більш уразливі для хвороб та інфекцій. 

Рівень pH. Дослідження різних гідрохімічних показників на місцях 

нересту B. (Bufotes) viridis показало, що одним з провідних факторів, який 

впливає на загибель ікри та личинок, є рівень pH. При цьому в нейтральній воді 

кількість виходу личинок звичайно нижче норми; при низькому значенні цього 

показника причиною загибелі є втрата організмом іонів Na+ та K+. Підвищення 

кислотності води призводить також до більшої загибелі зародків Rana 

temporaria [140]. 

Антропофактори. О.О. Пястолова та О.А. Трубецька [147] зазначають, 

що порушення природних ландшафтів, викликане господарською діяльністю 

людини, призводить до значної зміни умов проживання тварин. Особливо 

великої уразливості від антропогенних навантажень зазнають малі водойми, які 

є місцем нересту, ембріонального та личинкового розвитку багатьох видів 

амфібій. Личинки амфібій мають високу чутливість до якості води. Проведені 

експерименти показали, що під впливом антропогенних забруднень у личинок 

Rana arvalis відбуваються структурно-функціональні зміни в організмі, 

зокрема, у печінці – зміна її відносних розмірів і основних структурних 

одиниць гепатоцитів. Найбільша ембріональна смертність (30%) помічена у 

водоймі, що являє собою заболочену ділянку стічного каналу промислового 

підприємства з високим ступенем засоленості ґрунту й високим вмістом (у 

порівнянні з контролем) іонів Fe3+, SO4
2-, HCO3

-, Cl-, CO2. У цьогорічок 

відмічалося підвищення відносної ваги печінки, що, можливо, пов’язано зі 

зниженням рівня води й поступовим підвищенням щільності населення 



31 
 

личинок. Також збільшення індексу печінки можна пояснити реакцією тварин 

на забруднення. 

Продовжуючи дослідження інтенсивної антропогенної дії на природні 

комплекси, О.А. Трубецька [164] з’ясувала, що при різких антропогенних 

змінах середовища види тварин з високими генетичною мінливістю, швидкістю 

розмноження та швидкою зміною поколінь мають селективну перевагу та, 

відповідно, більші шанси на виживання. В досліді порівнювали строки виходу 

личинок, строки розвитку, період виходу на сушу личинок з кладок, що були 

вилучені з водойми із значним рівнем концентрації ПАР, та з кладок 

контрольної приміської водойми. З’ясовано, що розвиток личинок міських і 

приміських кладок відрізнявся між собою як у контролі, так і в розчинах ПАР 

більш тривалим періодом виходу на сушу. Відзначено загальну тенденцію 

затримки розвитку на стадіях 39-40 (за Дабагян, Слєпцовою, 1975) і більш 

швидкі темпи метаморфозу в розчинах більш високої концентрації. 

Б. Макселл і Г. Хокіт [58] вказують, що амфібії є ключовим компонентом 

багатьох екологічних систем. В усьому світі спостерігається тенденція 

зниження їх популяцій у зв’язку із прямими або опосередкованими діями 

людини. Так, інтродуковані види риб і амфібій можуть конкурувати з 

місцевими видами або полювати на них. Використання гербіцидів і пестицидів 

у сільському господарстві негативно впливають на населення герпетофауни. 

Дорожній транспорт знищує герпетофауну або створює бар’єри для нерестових 

міграцій, руйнує середовище існування і збільшує хімічне забруднення. 

Розвиток сільського господарства може призвести до фрагментації та 

руйнування метапопуляційної динаміки. Тому дуже важливим є знання 

розподілу і статусу багатьох видів для того, щоб упоратися з факторами, що 

негативно впливають на них. 

 Вплив паразитів і хижаків. При дослідженні співвідношення між 

частотою і типами морфологічних відхилень у амфібій, що були під впливом 

pH-фактора, пестицидів, фосфатів і нітратів було з’ясовано, що жодна з якісних 

виміряних змінних не впливала на наявність аномалій, але вони були пов’язані 
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з трематодами. Експериментальним шляхом з’ясовано, що паразитичні 

трематоди викликають аномалії розвитку при впливі їх на пуголовків. При 

цьому виникають такі аномалій як полімієлія, ектромелія, полідактилія, 

поліфалангія, спайки шкіри. Зараженість трематодами – важлива та широко 

розповсюджена причина аномалій земноводних. Паразити, крім того, можуть 

знижувати природні популяції земноводних та заражати широкий діапазон 

хребетних хазяїв, в тому числі ссавців, які харчуються земноводними та їх 

личинками [14, 65, 74]. 

Упродовж розвитку личинки безхвостих амфібій зазнають впливу 

безхребетних і хребетних хижаків, що мешкають у водоймі. Так, наприклад, 

деякі види планарій, п’явки, личинки бабок, личинки та імаго жуків-плавунців, 

раки, риби, тритони, зелені жаби, болотяні черепахи, вужі, водяні та болотяні 

птахи, деякі ссавці поїдають ікру та личинок червоночеревої джерелянки, 

східної райки, звичайної ропухи, трав’яної, озерної та ставкової жаб. Окрім 

цього, було виявлено канібалізм у формах личинка-яйце, личинка-личинка у 

звичайної землянки, східної райки, сірої та зеленої ропух, трав’яної, 

гостромордої, озерної, ставкової жаб [110, 140]. 

Експериментальні дослідження Д. Скеллі та Е.Е. Вернера [79, 80], що 

стосувалися впливу хижаків (личинок бабки, тритонів, річкових раків) на ріст і 

розвиток личинок безхвостих амфібій показали, що в присутності хижака та 

при невеликій кількості їжі личинки мали менші розміри. Це спричиняє 

уповільнення темпів росту, що позначається на розмірах личинок у 

метаморфозі. З'ясувалося, що присутність хижаків або обмежує кількість 

схованок і в такий спосіб підсилює міжвидову конкуренцію серед личинок 

різних видів, або, навпаки, сприяє просторовому розподілу й зменшенню 

міжвидової конкуренції. Дослідження Б.Р. Ангольта та Е.Е. Вернера [4] довели, 

що при великій кількості їжі пуголовки рухаються повільніше, ніж при нестачі 

їжі. Тому ймовірність зіткнення з хижаком малоймовірна і, відповідно, 

смертність через хижаків при високих рівнях їжі більш низька. 
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Наявність хижих риб у місцях нересту й личинкового розвитку Bufo 

maculatus спричиняє формування щільних скупчень личинок до декількох 

тисяч особин. Така поведінка, як з’ясували М. Спіелер і К.Е. Лінсенмайр [82], 

зумовлена комбінацією двох факторів - хімічним (що іде від травмованих 

личинок) і механічним (швидкі рухи водних хижаків). Личинки, що живуть у 

щільних скупченнях, мають менші розміри, ніж личинки, що живуть розсіяно. 

Це відбувається через обмеження харчових ресурсів і накопиченням отруйних 

продуктів метаболізму в межах групи. Після усунення хижака щільні скупчення 

личинок перетворювалися в розсіяні. Така поведінка личинок спостерігається у 

водах з численними хижаками. 

При дослідженні взаємодії факторів висихання водойми й наявності 

хижаків була виявлена адаптивна пластичність личинок Rana temporarіa. 

Висихання водойми виявилося важливішим фактором, ніж наявність хижаків, 

оскільки у першому випадку прискорюються розвиток і перебіг метаморфозу, а 

у другому - личинковий період триваліший, метаморфоз затримується [49]. 

Дослідження впливу присутності хижаків (личинок жука-плавунця, п'явок, 

колючки) на строки вилуплення та морфології личинок бурих жаб показало, що 

присутність хижаків не впливала на строки вилуплення. Однак у личинок, які 

щойно вилупилися та розвиваються в присутності хижака, були відносно 

коротші тіла й нижчі хвостові плавці, ніж у личинок, що розвиваються при 

відсутності хижака. Це показує, що присутність хижаків або їхні хімічні 

сигнали можуть викликати морфологічні зміни у хребетних тварин на ранніх 

стадіях розвитку. При постійній присутності хижаків збільшується тривалість 

личинкового періоду й розміри метаморфів, що сприяє вищій виживаності [48, 

50, 51, 86]. Вивчення поведінкових реакцій личинок жаб на присутність різних 

хижаків показало, що ці реакції були високо корельовані з їхнім ростом [71, 72]. 

Присутність хижих риб не змінює або незначно змінює просторовий розподіл 

личинок і їх ріст, а також зменшує активність личинок. Присутність личинок 

бабки викликає найбільші зміни просторового розподілу, скорочення росту та 

збільшення висоти хвостового плавця. 
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Поведінкова і морфологічна пластичність присутня у личинок всіх видів 

безхвостих амфібій. Вони демонструють різні реакції на однакові види хижаків. 

Однак, личинкам властиві різні реакції на різні види хижаків, причому на кожен 

вид хижака у жертви існує певний набір реакцій. З’ясовано, що поведінкові 

особливості були більш мінливими, ніж морфологічні ознаки, оскільки останні 

більшою мірою залежать від особливостей середовища існування. Так, 

личинки, що населяють тимчасові водойми, мають вищу активність, меншу 

висоту плавця й більші тіла, що призводить до прискореного розвитку [70]. 

Зміна середовища існування може спричинити різке зменшення чисельності 

видів безхвостих амфібій. Порівняння з історичними даними показало 

загрозливу ситуацію з Bombіna varіegata varіegata у північній Італії, де 

жовточерева джерелянка є одним з вимираючих видів [18]. До цього привело 

збільшення хижаків, основними з яких є личинки бабок, жуки-плавунці та їх 

личинки, водяні клопи та їх личинки, хижі риби, саламандри, тритони та їх 

личинки, вужі. Надмірна присутність хижаків, що поїдають ікру та личинок 

жовточеревої джерелянки, являє собою значний фактор загрози. 

Дослідження ефектів присутності хижої риби та личинок бабки на 

поведінку та смертність личинок американських видів жаб в лабораторних 

умовах [22] показали, що личинки всіх видів обмежували свою діяльність у 

присутності хижаків. Наявність у водоймі хижої риби обмежувала негативний 

вплив личинок бабки на кількість пуголовків. І навпаки, наявність личинок 

бабки - причина обмеження негативного впливу хижої риби на кількість 

пуголовків. 

Експериментальні дослідження [1, 8, 56, 77, 87, 88, 92-96] засвідчують, 

що присутність хижаків спричиняє у личинок всіх видів безхвостих амфібій 

морфологічні зміни та поведінкові особливості. Морфологічно вони реагують 

значним скороченням темпу росту (але при наявності достатньої кількості їжі 

високі темпи росту можуть зберігатися); адаптацією довжини хвоста, висоти 

плавця та ширини м’язів плавця до присутності хижаків. Тому що личинки із 

занадто довгими або короткими хвостами частіше зазнають нападів в області 
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голови та тіла, а високий хвостовий плавець є чинником високого ризику 

загибелі від хижаків. Поведінкові реакції проявляються через обмеження 

харчування та плавальну активність. Личинки реагують не тільки на 

присутність хижаків у водоймі, а й на хімічні сигнали, які виникають при 

поїданні хижаком конспецифічних пуголовків. При наявності двох різних 

хижаків личинки зменшують свою активність в присутності того хижака, з 

яким вони частіше зустрічаються у природних водоймах у процесі розвитку. 

Хижацтво, як біотичний механізм, може бути фільтром при впливі на 

склад угруповання личинок різних видів у ефемерних та постійних 

середовищах існування [15]. Хижаки у присутності личинок проявляють 

морфологічні реакції. Так, Х. Мічіме із співавторами [59] у своїх експериментах 

доказали, що вібрація води від коливань хвостів пуголовків є ключовим 

сигналом для утворення морфи з широкою головою у личинок саламандри 

Hynobius retardatus. 

 Б. Шелдон із співавторами [78] експериментально довели, що вторинні 

статеві ознаки, а саме шлюбне забарвлення самців Rana arvalis, вказують на 

генетичні ефекти виживаності потомства цього виду. Інтенсивність забарвлення 

самців не впливала на розмір тіла личинок, але потомство інтенсивно 

забарвлених самців краще протистояло хижакам і мало більшу виживаність, 

ніж потомство слабко забарвлених самців. Тому інтенсивність забарвлення 

самців впливає і на пріоритетність вибору самців самками. 

Захищеність ікри від хижаків залежить від її розташування в скупченнях 

ікри [29, 110]. Було помічено, що самки гостромордих жаб після основного 

періоду нересту відкладали ікру в центрах скупчень. Перевага такого 

відкладання ікри полягає в тому, що у центрі скупчень вища температура і 

коротший час розвитку яєць у порівнянні з периферійними кладками. Тому така 

ікра більше захищена від хижаків. 

Залежність будови морфологічних структур личинок різних видів 

безхвостих амфібій від способу життя. Різні види безхвостих амфібій 

обирають для нересту різні типи водойм. Крім того, їх личинки займають різні 
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біотопи у водоймі, яку вони населяють. Залежно від цього вони мають 

відмінності у будові морфологічних структур, що дозволяє їм використовувати 

ту чи іншу ділянку водойми. При вивченні личинок двох видів роду Bufo - 

талиської та кавказької ропух, з’ясувалось, що личинки кавказької ропухи, які є 

реофілами, мають більш широкий та потужний присосок, ніж лімнофільні 

личинки талиської ропухи [112]. 

При переході до вільного плавання у личинок розвивається хвостовий 

плавець, який у різних видів буває різної висоти. Так, личинки Bombina 

bombina та Hyla orientalis ведуть пелагічний способ життя, тому мають високий 

хвостовий плавець, який дозволяє їм триматися у товщі води [110; 141]. 

1.2.4. Фенотипічна пластичність 

Амфібії виявляють надзвичайну фенотипічну пластичність. Лабораторні 

дослідження показали, що деякі їх види реагують на кількість води у водоймі: 

метаморфоз прискорюється, коли їх водойми пересихають. При зниженні рівня 

води ускладнюються пошуки личинками їжі, що прискорює метаморфоз. При 

цьому не знайдено ніяких генетичних передумов у темпах росту та розмірів у 

метаморфозі для фенотипічної пластичності [16, 48]. 

Нерест найвищих португальських популяцій Hyla meridionalis, що 

мешкають на висоті 902 м над рівнем моря, починається взимку і 

продовжується до квітня. Личинки, що виходять до початку весняних місяців, 

встигають завершити метаморфоз до висихання тимчасових водойм, в яких 

відбувався нерест [25]. У лабораторному експерименті [50] було досліджено 

личинок Rana temporaria, що походять з двох поселень на відстані 1600 км 

(північне і південне). З’ясовувалось, як личинки регулюють свій ріст і розвиток, 

реагуючи на фотоперіодичні сигнали, і чи залежать ці реакції від температури 

середовища. Виявилось, що у північних личинок фотоперіод не вплинув на вік 

метаморфозу, але вплинув на темпи росту. Ріст і норми розвитку, розмір в 

метаморфозі та вживання їжі були вищі у личинок із північної популяції, ніж із 

південної. Личинки південної популяції при впливі високої температури 
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перестають харчуватися, що приводить до затримки метаморфозу та збільшує 

їх смертність. 

1.2.5. Географічна мінливість личинок конспецифічних видів 

 При дослідженні росту бурих жаб в умовах помірного клімату 

Скандинавського півострова було з’ясовано, що у личинок Rana temporaria 

північних популяцій були швидші темпи росту, ніж у личинок південних 

популяцій. При цьому на ріст личинок північних популяцій негативно впливала 

наявність великої кількості їжі, в той час як на ріст личинок південних 

популяцій вона мала позитивний ефект. Отже, личинки північних популяцій 

мають генетичну здатність закінчувати розвиток і проходити метаморфоз 

швидше, ніж личинки південних популяцій, оскільки жаби північних популяцій 

пристосувались до короткого та холодного літа і закінчують свій розвиток 

швидше, ніж конспецифічні личинки південних популяцій [68]. 

1.3. Проблеми діагностування виду личинок безхвостих амфібій 

1.3.1. Діагностування за морфологічними ознаками 

Вивчення морфології личинок деяких видів з родини Bufonidae (Boophis 

occidentalis і Bufo dombensis на 26 та 34 стадії (Gosner, 1960)) показало, що вони 

мають спільні риси будови: великі овальні ніздрі з припіднятим краєм; отвори 

ніздрів дорсолатерально невидимі; очно-носова лінія відсутня; очі розташовані 

дорсолатерально; оперкулярний отвір розташований на боці приблизно 

посередині тіла; довжина хвоста складає 66-67% довжини тіла. Відмінностями є 

розташування осі хвоста (проходить нижче або вище ока) та колір личинок [13, 

62]. 

У ході вивчення морфологічних особливостей пуголовків трьох видів 

зелених жаб Р. Гюнтер вказує [28], що такі ознаки як форма тіла, довжина 

хвоста, відношення відстані між очима до відстані між ніздрями, відстань між 

ніздрями та вершиною морди є ненадійними і навіть дезорієнтуючими. Більш 

надійними відмінними ознаками між ridibunda та lessonae є діаметр ніздрі та 

індекс «відстань між зіницями/назо-епіфізарна відстань»; якщо личинки мають 

добре розвинені задні кінцівки, то вони відрізняються співвідношенням 
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«довжина пальців кінцівки/довжина п’яткового горбка». Личинки esculenta 

мають проміжні ознаки батьківських видів. Визначальною ознакою для них є 

тільки форма п’яткового горбка; додатковою ознакою є індекс довжина пальців 

кінцівки/довжина п’яткового горбка, який варіює від 2 до 3. 

 С. Мартін [57] у таблиці для визначення личинок бурих жаб відмічає (без 

зазначення стадії розвитку), що у личинок гостромордої жаби відстань між 

очима дещо більша, ніж відстань між ніздрями; хвіст у 1,5 рази довший за тіло, 

закінчується гостро; загальна довжина до 45 мм; верхня частина плавця 

відносно низька, не досягає вертикалі оперкулярного отвору. У личинок 

трав’яної жаби відстань між очима у 1,5 рази більша, ніж відстань між 

ніздрями; хвіст у 2 рази довший за тулуб, закінчується тупо; загальна довжина 

до 46 мм; верхня частина плавця відносно низька, не досягає вертикалі 

оперкулярного отвору. 

1.3.2. Особливості будови ротового апарату пуголовків 

 А. Дюбуа [19], вивчаючи різні системи для позначення будови ротового 

апарату личинок, визначив дві основні мети використання цих систем. Перша 

полягає в тому, щоб детально описати кількість, розташування і характер 

зубних рядів у кожної конкретної личинки. Друга – дати інформацію про зміни 

кількості та розташування зубних рядів поміж декількох личинок. Ці дві мети, 

на його думку, неможливо об’єднати, використовуючи один вид формули. Тому 

Дюбуа запропонував стандартизацію використання різних ознак, цифр і літер у 

зубних формулах. Він вважає, що однією із систем, яку доцільно 

використовувати, є система з використанням арабських цифр. При цьому 

неперервні ряди позначаються однією цифрою, переривні – за допомогою знаку 

«+», неперервні від переривних рядів відокремлюються знаком «:»; верхній 

лабіум від нижнього відокремлюється за допомогою знаку «/». Наприклад, 

формула 1:4+4/1+1:3 означає, що на верхній губі один зовнішній ряд 

безперервний і чотири ряди – переривні, на нижній губі один внутрішній ряд 

переривний и три ряди – безперервні. 
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Така система отримала прихильність інших дослідників. М. Венцес із 

співавторами [67], досліджуючи личинок R. temporaria з водойм різної 

величини, виявили, що личинки у великих водоймах мають зубну формулу 

1:3+3/1+1:3, а личинки у малих водоймах – 1:2+2/1+1:3. С. Мартін [57] у 

таблиці для визначення личинок бурих жаб без зазначення стадії личинкового 

розвитку наводить будову ротового апарату, яку можна виразити формулами: 

для Rana arvalis – 1:1+1/1+1:2, для R. dalmatina – 1:2+2/1+1:3, для R. temporaria 

– 1:3+3/1+1:3. 

Описуючи ротовий апарат деякі автори [62] окрім зубної формули 

використовують ще й такі ознаки як величина і розташування ротового диска, 

кількість рядів і розташування папілярних складок, форма (зазубрені чи не 

зазубрені) і колір рогових щелеп. 

1.3.3. Діагностування личинок криптичних видів 

Внутрішньовидову зміну маси тіла та морфометричні характеристики 

різних личинкових стадій було вивчено [85] у личинок популяцій Pelobates 

fuscus і P. syriacus із Сербії та Македонії. Виявилось, що міжвидові відмінності 

у розмірах були набагато більшими у личинок на ранніх стадіях розвитку. 

Конвергенція в морфометричному аспекті прогресувала до часу метаморфозу. 

На всіх наступних стадіях таких відмінностей не виявлено. Вивчення 

географічних змін цих ознак не показало суттєвих розходжень між видами. 

Таким чином, морфологічні характеристики личинок P. fuscus і P. syriacus 

можуть бути використані для видової ідентифікації тільки на ранніх стадіях 

розвитку. 

Аналіз мінливості розміру генома звичайної землянки Pelobates fuscus 

Laurenti, 1768 показав, що цей таксон представлений двома (західною та 

східною) геномними формами. Межа між ними проходить в меридіональному 

напрямку приблизно по 35-38° сх. д. Морфологічних ознак для діагностики цих 

форм виявити не вдалося [47]. Результати наступного генетичного дослідження 

[122] дозволили зробити висновок, що ці форми є двома критичними видами, і 
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запропонувати для східної форми видову назву «землянка Палласа», 

P. vespertinus (Pallas, 1771). 

Б. Люшер із співавторами [53] провели аналіз генетичного 

диференціювання личинок швейцарських популяцій Bufo b. bufo та B. b. 

spinosus. Його результати показали, що в межах однієї популяції генетичне 

диференціювання більше, ніж між кількома популяціями. Поняття підвидів 

B. b. spinosus у Середземноморському регіоні, яке базується на морфологічних 

ознаках, не було підтверджене генетичними дослідженнями. Можливо, 

морфологічні ознаки, що відділяють популяції Середземномор’я від північних 

популяцій Bufo b. bufo, визначаються екологічними умовами. 

1.4. Інкубація ікри та утримання личинок 

 Інкубація ікри. Для успішної інкубації ікри з метою виведення личинок її 

необхідно утримувати в певних умовах. При розведенні безхвостих амфібій 

взимку деякі дослідники рекомендували обігрів посудини з ікрою електричною 

лампою при температурі близько 19°C та щоденну заміну води [103]. 

O. Кінне із співавторами [44] у досліді розведення і вирощування личинок 

Bombina bombina вміщували яйця у пластикові лотки, заповнені 

відфільтрованою ставковою водою на висоту 3-4 см. Ікра розвивалася при 

амплітудах денних температур 15-23°C та 13°-17°C - нічних (червень-липень). 

В цих умовах зародковий розвиток тривав 5-7 днів. Інші автори [42] 

утримували ікру B. orientalis у чашках Петрі діаметром 15 та 18 см, де кількість 

яєць була 40 і 80 відповідно. Дехлоровану воду з-під крана замінювали один раз 

на день, температура води коливалась від 15,6° до 25,0°C. За таких умов 

зародковий розвиток тривав 3-5 днів. Розвиток ікри Bufo bufo також триває 3-5 

діб, але, залежно від температури, може розтягуватись до 15 діб [168]. У деяких 

експериментах запліднені яйця звичайної ропухи утримували при діапазоні 

температур 17°-24°C до початкових личинкових стадій [40]. 

Т. Кавамура та М. Нішіока [35] при розведенні Rana nigromaculata 

запліднені яйця вміщували в емальовані каструлі розміром 33,5 см×23,5 см×5,5 

см та витримували при кімнатній температурі 20°-25°C до ранньої стадії 
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пуголовка. Ті ж дослідники для виведення міжвидових гібридів бурих жаб 

запліднені яйця вміщували в маленькі скляні посудини і витримували при 

температурі 17°-24°C до ранніх личинкових стадій [41]. 

Умови утримання личинок. Після виходу личинок безхвостих амфібій з 

ікряних оболонок їм необхідне забезпечення умов для подальшого росту і 

розвитку. С.В.Герд [103] рекомендував утримувати пуголовків у посудині з 

невеликим шаром води та замінювати її через 8-10 днів. О. Кінне із 

співавторами [44] вирощували личинок Bombina bombina в акваріумах об’ємом 

50 л з водою. Акваріуми, наповнені відфільтрованою ставковою водою, 

витримували упродовж двох тижнів, інколи додаючи гілочки елодеї або 

міріофіллюма, для підтримання росту найпростіших на дні та стінках 

акваріумів. За таких умов загальна тривалість личинкового розвитку від виходу 

з оболонок до кінця метаморфозу склала 45-65 діб (23 доби при температурі 

води 26°C). Личинки (4%), період розвитку яких тривав понад 80 днів, були 

аномально маленькими і зрештою загинули. 

Для вирощування личинок Bombina orientalis Т. Кавамура із співавторами 

[42] використовували емальовані або пластикові посудини розміром приблизно 

33 см×23 см×6 см. Заміна дехлорованої води відбувалася щодня. Щільність 

личинок регулювали залежно від їх розміру. У різні посудини вміщували різну 

кількість личинок: 100 - загальною довжиною близько 15 мм; 40-60 личинок - 

23 мм. Для завершення метаморфозу у кожній посудині залишали близько 50 

личинок. Якщо личинок вирощували на відкритому повітрі, їх утримували в 

цементних резервуарах розміром 83 см×54 см×17 см з висотою водяного стовпа 

14 см, воду в резервуарах замінювалии нерегулярно. Для завершення 

метаморфозу в кожному резервуарі залишали біля 100 личинок. У таких умовах 

вирощували і личинок міжвидових гібридів бурих жаб. Личинок Rana 

nigromaculata утримували в резервуарах розміром 90 см×60 см×20 см, личинок 

Rana japonica та Rana tsushimensis - у резервуарах розміром 95 см×65 см×20 см 

[35, 38; 41]. Зазвичай для нормального розвитку личинок до завершення 

метаморфозу достатньо кімнатної температури. Є досвід вирощування за таких 
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умов личинок сирійської землянки та гібридів японських водяних жаб Rana 

nigromaculata та Rana brevipoda [37, 113]. Для вирощування личинок Bufo bufo 

рекомендують використовувати спеціально підготовлені акватераріуми, 

оснащені містками для виходу цьогорічок з води на берег після завершення 

метаморфозу. Воду з температурою 18°-22°С постійно аерують та періодично 

фільтрують. З метою швидшого розвитку личинок рекомендують вчасно 

калібрувати та розсаджувати. За таких умов розвиток відбувається упродовж 

30-40 днів [168]. При дослідженні особливостей метаморфозу Rana temporaria 

їх личинки відразу після виходу з оболонок розсаджували по 20 особин в 

акваріуми з об’ємом води 18 л і утримували до метаморфозу при постійній 

температурі 20ºC [109]. У ході вивчення личинкового розвитку R. arvalis 

О.А. Трубецькою з’ясовано [164], що у разі загибелі однієї личинки в акваріумі 

необхідно відлити з нього 500 мл води для підтримання постійної щільності 

тварин. Л. Бергер із співавторами [9] утримували личинок водяних жаб при 

щільності 4 пуголовки на літр води, акваріуми були розміщені в сонячній 

кімнаті, воду змінювали щоденно або через день. 

Годування. Важливим фактором для нормального розвитку личинок 

безхвостих земноводних є повноцінне харчування. С.В.Герд [103] рекомендує в 

якості корму на ранніх стадіях розвитку давати скибки сирої картоплі, а пізніше 

додавати шматочки крутозвареного яйця. О. Кінне [44] із співавторами вказує, 

що личинки Bombina bombina на ранніх стадіях розвитку живляться 

найпростішими (бактеріями та діатомовими водоростями), які вкривають 

плівкою підводні поверхні. Пізніше личинки живляться водяними рослинами, а 

доросліші можуть споживати риб’ячий корм, подрібнене листя кропиви та 

салату. Коли личинки досягали загальної довжини 30-33 мм їм давали рибні 

кульки, але окрім цього необхідні й корми іншої якості - рештки рослин 

(елодея, міріофіллюм, очерет) або тварин (хробаки, комахи), що розкладаються. 

Л.Ф. Мазанаєва та А.Д. Аскендеров [168] наводять досвід годування личинок 

сирійської землянки P. syriacus тільки тваринними кормами - шматочками риби 

та м’яса, сушеною дафнією та мотилем [113]. Личинок Bufo bufo рекомендують 



43 
 

щоденно годувати дрібними безхребетними, рослинними суспензіями та 

спеціальними акваріумними кормами. В дослідах зі схрещування деяких видів 

водяних жаб їх личинок годували як рослинними, так і тваринними кормами - 

протертим горохом, жовтком крутозварених яєць, вареним салатом та 

розтертою кропивою [9]. Багато авторів наводять приклади успішного 

вирощування личинок, годуючи їх тільки рослинними кормами. Так, М.Б. 

Корнілова із співавторами [109] годували личинок Rana temporaria вареною 

кропивою, додаючи при цьому вітамінізовані корми для декоративних риб. 

Інші автори [164] упродовж всього досліду годували пуголовків R. arvalis 

вареним листям кульбаби, даючи небагато їжі, у міру необхідності. У 

численних дослідах з вирощування личинок Bombina orientalis, Bufo bufo, Rana 

nigromaculata, R. brevipoda, R. plancyi chosenica, R. lessonae, R. ridibunda, 

R. esculenta, гібридів бурих та зелених жаб годували вареним шпинатом та 

мангольдом [35-37, 39, 40-43]. 

Метаморфоз. Деякі дослідники [9] вважають, що перехід від личинки до 

цьогорічка у Bombina bombina починається з появи бруньок задніх кінцівок, які 

потім швидко ростуть. Після появи передніх кінцівок починається резорбція 

хвоста. Під час метаморфозу відбувається перебудова рота та кишечника, 

припинається харчування. Особини, що проходять метаморфоз, можуть 

виходити на вологу землю з хвостом майже повної довжини, а личинки, у яких 

хвіст зменшився всього на 10-20% можуть навіть стрибати за комахами. Інші 

автори [168], які вирощували пуголовків водяних жаб, початком метаморфозу 

вважали вихід назовні передніх кінцівок. Під час метаморфозу личинки не 

тільки джерелянки червоночеревої, а й інших безхвостих амфібій (наприклад, 

ропухи звичайної) не живляться. В деяких дослідах [43] жабенят після 

метаморфозу годували москітами. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Тривалість досліджень та обсяг матеріалу 

Дослідження проводилося упродовж 2003-2016 рр. Порівняльний аналіз 

морфології личинок 12 видів безхвостих амфібій виконаний на матеріалі, 

зібраному на території України. Запліднену ікру відбирали з природних 

водойм, а також отримували методом стимуляції розмноження тварин у 

лабораторних умовах. 

 У роботі з різних причин відсутні дані стосовно личинкового розвитку 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758), Bufo calamita Laurenti, 1768 та Pelophylax 

esculentus Linnaeus, 1758. Однак, це не вплинуло на основні результати та 

висновки роботи з огляду на несуттєві відмінності морфології личинок 

споріднених видів. 

 Всього оброблено і описано 9744 екземплярів личинок (табл. 2.1.1). 

Таблиця 2.1.1 

Видовий та кількісний стан досліджених личинок безхвостих земноводних 

Вид Дата збору Місце збору 
Метод 

отримання 
ікри 

Кількість 
екземплярів 
досліджених 
личинок 

01.05.2003 
Чернігівська 
обл.,Чернігівський 
р-н, с. Деснянка 

03.05.2003 
Чернігівська 
обл.,Чернігівський 
р-н, околиці с. Рябці

B. bombina 

21.04.2004, 
11.04.2016 

м. Чернігів, 
урочище Кордівка 

Відбір із 
природної 
водойми, 
розмноження 
в лабораторії 

196 

B.variegata 05.05.2005 

Закарпатська 
обл.,Ужгородський 
р-н, околиці с. Ка-
м’яниця, г. Плішка 

Розмноження 
в лабораторії 172 

P. fuscus 07.04.2009 м. Чернігів, 
урочище Бобровиця 

Відбір із 
природної 
водойми 
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Продовження таблиці 2.1.1

 23.04.2010 
Волинська обл., 
Шацький р-н, 
оз. Люцимер 

Відбір із 
природної 
водойми 

982 

P. vespertinus 21.04.2011 

Харківська обл., 
Змієвський р-н, 
околиці с. Гайдари, 
Іськів ставок 

Відбір із 
природної 
водойми 

1883 

H.orientalis 
14.04.09, 
28.04.11 

м. Чернігів, 
урочище Бобровиця 

Розмноження 
в лабораторії 

806 

09.04.2008 
м. Чернігів, 
урочище Кордівка 

B. (B.) bufo 
05.06.2016 

м. Чернігів, 
урочище Бобровиця 

Відбір із 
природної 
водойми 

1581 

B.(B.) viridis 
20.04.2012, 
27.04.2012 

м. Чернігів, 
урочище Бобровиця 

Відбір із 
природної 
водойми 

391 

01.04.2004 
Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, 
урочище Дубки R. temporaria 

10.04.2006 
м. Київ, урочище 
“Сирецький гай” 

Відбір із 
природної 
водойми 

763 

28.04.2003, 
12.04.2004, 
14.04.2005, 
25.03.2007 

м. Чернігів, 
урочище Кордівка 

R.arvalis 

12.04.2005 
Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, 
околиці с. Рябці 

Відбір із 
природної 
водойми, 
розмноження 
в лабораторії 

2229 

R. dalmatina 
08.04.2006, 
26.04.2006 

Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, 
околиці с. Невицьке 

Відбір із 
природної 
водойми 

242 

P. ridibundus 17.04.2012 
Запорізька обл., 
Пологовський р-н, 
с. Семенівка 

Розмноження 
в лабораторії 

72 

07.05.2010 
Чернігівська обл., 
Коропський р-н, 
Мезинський НП P. lessonae 

09.05.2010 
Чернігівська обл., 
м. Ніжин 

Розмноження 
в лабораторії 

427 

 
 Кількість личинок за розподілом по стадіях нерівномірна, оскільки 

початкові та метаморфні стадії проходять швидше, ніж інші. Крім цього, 
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різниться кількість ікринок у кладках та стадія виходу з оболонок у різних 

видів (табл. 2.1.2). 

Таблиця 2.1.2 

Кількість личинок досліджених видів на різних стадіях розвитку 

Кількість екземплярів личинок 

Н
ом

ер
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та
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ї 
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18 1 - 8 13 - 4 4 1 10 - - - 

19 2 - 4 8 5 5 3 2 18 - - - 

20 1 4 12 30 10 4 17 17 32 1 - 5 

21 1 2 15 36 8 2 6 4 37 5 1 4 

22 1 2 2 24 3 3 3 5 29 1 1 6 

23 5 1 18 15 6 5 - 3 17 - 4 3 

24 1 1 12 31 11 1 2 2 20 9 5 2 

25 14 3 9 119 21 2 3 2 12 15 3 100 

26 55 2 174 631 115 5 15 5 530 10 13 45 

27 13 9 38 206 70 12 26 12 149 4 1 16 

28 16 25 149 194 80 72 38 13 210 20 3 20 

29 10 11 50 54 27 45 17 16 56 14 3 13 

30 2 3 47 33 30 23 20 12 41 16 2 5 

31 2 2 80 51 19 25 21 9 59 13 1 15 

32 2 3 33 22 21 21 15 9 44 8 1 9 

33 5 1 15 32 17 33 19 9 54 10 1 9 

34 3 3 40 91 38 43 31 9 44 10 3 27 

35 11 10 61 60 21 48 18 12 67 12 5 32 

36 2 1 23 18 22 27 13 6 36 9 1 8 

37 3 3 11 15 17 26 18 5 50 7 2 13 
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Продовження таблиці 2.1.2
38 6 3 18 37 39 36 20 5 48 4 2 28 

39 8 9 31 36 41 19 17 7 53 15 3 19 

40 5 10 13 63 26 47 14 7 69 10 3 15 

41 2 9 33 55 53 78 6 20 56 15 6 13 

42 5 3 38 5 15 31 4 16 90 4 1 8 

43 5 8 7 - 17 79 9 38 139 5 1 - 

44 8 9 10 1 14 501 10 58 124 11 3 2 

45 7 34 20 - 24 133 2 38 108 7 1 9 

46 - 1 7 2 2 44 1 1 20 7 1 4 
 

2.2. Методи дослідження 

2.2.1. Отримання личинок безхвостих амфібій та догляд за ними в 

лабораторних умовах 

Ікру відбирали з природних водойм або отримували шляхом розмноження 

тварин в лабораторії. Коли не вдавалося досягти парування і розмноження 

безхвостих амфібій в штучних умовах, ми стимулювали розмноження за 

допомогою сурфагону, який останнім часом використовують в якості 

стимулятора дозрівання статевих продуктів осетрових риб [143, 144] та 

репродуктивної діяльності у амфібій [55]. 

 Сурфагон - синтетичний нанапептид, аналог гонадотропін-рилізинг 

гормону Лг-Рг-люліберину, який випускають у вигляді стерильного розчину у 

0,9% розчині хлориду натрію з консервантом ніпагіном. В 1 мл препарату 

міститься 5 мкг діючої речовини. Первісно він застосовувався для лікування 

яєчників та фолікулярних кіст великої рогатої худоби, збільшення 

функціональної активності жовтого тіла, підвищення заплідненості самиць, 

ранньої індукції статевого циклу, стимуляції поліовуляції у корів-донорів, 

синхронізації овуляції у свиноматок та овець, стимуляції статевої функції у 

овець, з метою попередження ранньої ембріональної смертності [167]. 
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Введенням сурфагону ми стимулювали репродуктивну діяльність 

H. orientalis, P. ridibundus, P. lessonae. Дрібним тваринам (райка східна) 

вводили підшкірно 0,5-1 мл сурфагону, жабам – 1-2 мл на одну ін’єкцію. Ми 

вважали, що ікра відкладена повністю, коли амплексус розпадався. Після цього 

тварин відсаджували з нерестовища. 

 Інкубація ікри та утримання личинок відбувалося при кімнатній 

температурі в пластикових лотках об’ємом 10 л з товщиною водяного шару до 

10 см. Воду щоденно замінювали на відстояну (не менше доби) водопровідну. 

Личинок з початку активного живлення до метаморфозу годували вареним 

листям кульбаби. В період метаморфозу лотки встановлювали в похиле 

положення для забезпечення виходу на суходіл молодих тварин. 

2.2.2. Обробка отриманого матеріалу 

Личинок відбирали і фіксували в етиловому спирті (96%) щодобово. Для 

визначення стадій личинкового розвитку використовували таблицю, 

запропоновану К.Л. Госнером [26], адаптуючи її для дослідження личинок 

безхвостих амфібій фауни України. Схема К.Л. Госнера, розроблена для 

дослідження живих личинок, адаптована нами для фіксованого матеріалу. При 

описі будови ротового апарату личинок використані позначення, запропоновані 

А. Дюбуа [19]. 

Морфологічні структури личинок фотографували цифровою камерою, 

закріпленою на бінокулярі МБС-1 (збільшення ×8). Вимірювання лінійних 

розмірів личинок проводили з використанням електронного штангенциркуля з 

точністю до сотих міліметра. Статистичний аналіз виконано з використанням 

статистичного пакету Statistica для Windows, графічна обробка даних виконана 

за допомогою програми Microsoft Exсel. Латинські назви амфібій вжито 

відповідно до видання «Земноводні Східної Європи. Частина ІІ. Ряд Безхвості» 

[140]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОРФОЛОГІЯ ЛИЧИНОК БЕЗХВОСТИХ АМФІБІЙ 

П’ЯТИ РОДИН ФАУНИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Схема дослідження розвитку личинок безхвостих амфібій фауни 

України 

Личинковий розвиток кожного виду досліджували за схемою: вигляд 

личинки на момент виходу з ікринки, розвиток зовнішніх зябер, розвиток та 

редукція присоска, розвиток оперкулярної складки та розташування 

оперкулярного отвору, розвиток кінцівок, розвиток та будова личинкового 

ротового апарату, форма тіла та плавця на різних стадіях розвитку, особливості 

редукції клоакальної частини плавця (рис. 3.1), 

 
 

 
Вигляд личинки на 
момент виходу з 

ікринки 

Розвиток та будова 
зовнішніх зябер 

Будова, розвиток та 
редукція присоска 

  
Розвиток оперкулярної 

складки та 
розташування 

оперкулярного отвору 

Розвиток задньої кінцівки Розвиток та будова 
личинкового ротового 

апарату 

 

  
Форма тіла та плавця на різних стадіях розвитку Особливості редукції 

клоакальної частини 
плавця 

Рис. 3.1. Послідовність дослідження морфологічних структур 

личинок безхвостих амфібій 
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зміна довжини хвоста і тіла впродовж розвитку (рис. 3.2), 

Рис. 3.2. Зміна довжини тулуба і хвоста личинок 

 

зміна величини співвідношення Lcd/L (рис. 3.3), 

 
Рис. 3.3. Зміна величини співвідношення Lcd/L 

 

тривалість стадій личинкового розвитку (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Тривалість стадій личинкового розвитку 

 

 Тривалістю кожної стадії ми вважали кількість діб від початку появи 

перших личинок на цій стадії розвитку до моменту, коли личинки на цій стадії 

спостерігалися останній раз. 

3.2. Родина Джерелянки – Bombinatoridae Gray, 1825 

3.2.1. Джерелянка червоночерева - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 

 Вихід личинок із ікряних оболонок відбувається на 18-19 стадіях 

розвитку (Gosner, 1960) при довжині тулуба 3,51-4,57 мм (min-max). У личинок, 

які щойно вийшли, ледь помітні або гребні зябрових дуг, або короткі зачатки 

зябрових гілок. Добре розвинений присосок має форму двох зближених 

пігментованих півкуль під зачатком ротового отвору, який має вигляд 

невеликої заглибини. Невисокий зачаток плавця на спинній стороні 

починається від потиличного відділу, а на черевній стороні примикає до тулуба. 

Анального отвору і зачатків кінцівок немає (рис. 3.5). 
 

 
 

Рис. 3.5. Личинка джерелянки червоночеревої на 19 стадії розвитку 
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Зовнішні зябра розвиваються упродовж трьох діб (18-20 стадії). На 20 

стадії розвитку личинки на двох коротких зябрових гілках з кожного боку 

головного відділу з’являються по 3-4 короткі зяброві нитки. Максимального 

розвитку зябра досягають на 22 стадії розвитку личинок (рис. 3.6). 
 

 
  

18 стадія 19 стадія 22 стадія 
 

Рис. 3.6. Вигляд зовнішніх зябер на 18-22 стадіях розвитку 

личинок B. bombina 
 

 Присосок (апарат прилипання) личинок джерелянки червоночеревої 

добре розвинений на 18-20 стадіях їх розвитку і має форму двох зближених 

пігментованих півкуль нижче зачатка рота. Редукція присоска починається на 

21-22 стадіях з появи вузького проміжку між його частинами, на 25 стадії від 

нього залишаються дві вузькі пігментовані смужки, а на 26 стадії - незначне 

скупчення пігментних клітин (рис. 3.7). 
 

 
 

18 стадія 19 стадія 22 стадія 25 стадія 26 стадія 
 

Рис. 3.7. Зовнішній вигляд присоска на 18-19 (розвиток) і 22-26 (редукція) 

стадіях розвитку личинок B. bombina 
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 Оперкулярна складка розвивається упродовж трьох діб (4-6 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок. Вона формує на черевному боці 

оперкулярний отвір, спрямований назад, по середній лінії тіла (рис. 3.8). 
 

 

Рис. 3.8. Оперкулярний отвір личинки B. bombina 
 

Ротовий апарат. На 21-22 стадіях у личинок джерелянки червоночеревої 

починається формування ротового диску - утворення передньої та задньої губ, 

рогових щелеп. На 23 стадії (2-6 доба з моменту виходу з оболонок) 

відбувається розвиток лабіальних рядів рогових зубів, які можна описати 

формулою 1/2 (один безперервний ряд на передній губі / два безперервних ряди 

на задній губі). На 25 стадії на передній губі з’являється один перервний 

внутрішній ряд, на задній губі додається один безперервний зовнішній ряд 

зубів і будова ротового апарату описується формулою 1:1+1/3, але подвоєння 

рядів, характерного для личинок роду Bombina, ще не відбулося. На 27 стадії 

перервний ряд передньої губи замикається, відбувається подвоєння зубних 

рядів у їхній центральній частині, зубна формула має вигляд 2/3. На 28 стадії 

остаточно формується личинковий ротовий апарат - зубні ряди подвоюються по 

всій довжині, збільшення кількості зубних рядів більше не відбувається, зубна 

формула залишається 2/3. Паралельно з розвитком личинкового ротового 

апарату з 26 по 41 стадію включно може відбуватися й часткова його редукція, 

що, імовірно, пов'язано з умовами життя та характером кормів. Розмаїття 

зубних формул при цьому залежить від наявності перервних рядів на передній і 

задній губах. Ротовий диск личинок джерелянки червоночеревої упродовж 

свого розвитку та часткової редукції зберігає трикутну форму (рис. 3.9). 
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1/2 

(23 стадія) 
1:1+1/3 

(25 стадія) 
2/3 

(28 стадія) 

  

2/2+2:1 
(26 стадія, часткова редукція) 

2/1+1:2 
(29 стадія, часткова редукція) 

 

Рис. 3.9. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку 

личинок B. bombina 
 

 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від M = 34,93 (± 1,71) мм (32,54-

36,82 мм) до M = 12,81 (± 1,60) мм (10,86-14,89 мм). Цей процес у різних 

особин починається з 67-78 доби й триває по 70-93 добу з моменту виходу з 

ікряних оболонок. З 42 по 44 стадії розвитку тварини не харчуються, на 45 

стадії переходять до наземного способу живлення. 

 Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається 

збільшення висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії у личинок 

B. bombina сформований високий плавець, що починається на спинній стороні 

від потиличного відділу, а на черевній стороні доходить до клоакального 

отвору. Упродовж всього личинкового періоду, по 39 стадію включно, плавець 

залишається високим, а клоакальний отвір відкривається на його гребні з 

черевного боку. Тулуб личинки при переході до вільно плаваючого способу 

життя стає округлим (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку личинки 

джерелянки червоночеревої 
 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок B. bombina 

проявляється у зменшенні його висоти як з черевної, так і з спинної сторін. 

Клоакальний отвір залишається в товщі плавця і знаходиться на рівні основ 

кінцівок (рис. 3.11). 

 

  

збоку знизу 

Рис. 3.11. Резорбція клоакальної частини плавця личинки джерелянки 

червоночеревої на 40 стадії розвитку 

 

 Морфометрія. Довжина тулуба личинок B. bombina з моменту виходу з 

оболонок по 25 стадію змінюється незначно. Інтенсивне збільшення довжини 

тулуба відбувається з 24-25 стадії розвитку при переході до стану вільно 

плаваючої личинки (рис. 3.12). Найбільших значень довжина тулуба досягає на 
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39-40 стадіях личинкового розвитку, а потім, при проходженні метаморфозу, 

дещо зменшується. Довжина хвоста збільшується рівномірно з моменту виходу 

з оболонок і досягає найбільших значень на 40-42 стадіях. Упродовж 43-45 

стадій відбувається значна резорбція хвоста. Вихід тварин на сушу відбувається 

на 44 стадії при довжині тулуба M = 11,52 (± 0,53) мм (10,77-12,23 мм). 

 

 

Рис. 3.12. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок джерелянки червоночеревої 

 

На 18 стадії довжина хвостового відділу майже у 0,4 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,39). На 23 стадії розвитку личинки ці 

показники стають майже однаковими (Lcd/L = 1,06). Середнє значення Lcd/L 

збільшується на 40-42 стадіях, тому що довжина тулуба при проходженні 

метаморфозу трохи зменшується, а довжина хвоста залишається 

максимальною. На 42 стадії довжина хвоста перевищує довжину тулуба в 1,87 

рази. На наступних стадіях розвитку личинки показники Lcd/L різко 

зменшуються у зв’язку з резорбцією хвоста (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок B.bombina 
 

Тривалість личинкових стадій у джерелянки червоночеревої неоднакова. 

Найбільш тривалими є стадії 25-29 (остання стадія розвитку оперкулюма і 

стадії розвитку бруньок задніх кінцівок). Далі спостерігається тенденція до 

зменшення тривалості стадій, але метаморфні стадії досить тривалі, що може 

свідчити про розтягнутий у часі період метаморфозу. Найменш тривалими є 

стадії розвитку зовнішніх зябер та хвостового плавця з 18 по 24 (рис. 3.14, табл. 

А.1). 

 

Рис. 3.14. Тривалість стадій личинкового розвитку B. bombina 
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3.2.2. Джерелянка жовточерева - Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

Вихід личинок з ікряних оболонок відбувається на 20 стадії розвитку 

(Gosner, 1960) при довжині тулуба 3,84-4,72 мм (min-max). У личинок, які 

щойно вийшли, помітні короткі зяброві гілки із зачатками зябрових ниток. 

Добре розвинений присосок має форму двох зближених пігментованих півкуль, 

розділених вузьким проміжком. Він розташований під зачатком ротового 

отвору, який має вигляд невеликої ромбоподібної заглибини. Невисокий 

зачаток плавця на спинній стороні починається за потиличним відділом, а на 

черевній стороні примикає до зачатку анального отвору на межі з тулубом. 

Зачатків кінцівок немає (рис. 3.15) 
 

 

Рис. 3.15. Личинка джерелянки жовточеревої на 20-й стадії розвитку 
 

Зовнішні зябра розвиваються до виходу личинок з оболонок. На 20-й 

стадії розвитку личинки на двох коротких зябрових гілках з кожної сторони 

головного відділу з’являються по 5-6 коротких зябрових ниток. На 21 стадії 

розвитку на перших зябрових гілках знаходиться по 5-6 коротких зябрових 

ниток, на других – по 4-5. Максимального розвитку зябра досягають на 21-22 

стадіях розвитку личинок (рис. 3.16). 
 

   
20 стадія 21 стадія 22 стадія 

 

Рис. 3.16. Вигляд зовнішніх зябер на 20-22 стадіях розвитку 

личинок B. varіegata 
 

 Присосок (апарат прилипання) личинок джерелянки жовточеревої добре 

розвинений на 20-21 стадіях їх розвитку і має форму двох пігментованих 
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півкуль, розділених вузьким проміжком. Редукція присоска починається на 22-

24 стадії і його частини набувають овальної форми, на 25 стадії від нього 

залишаються дві вузькі пігментовані смужки, а на 28 стадії - незначне 

скупчення пігментних клітин (рис. 3.17). Залишки присоска у вигляді 

незначного скупчення дрібних пігментних клітин можуть зустрічатися на 35 

стадії. 
 

   

20 стадія 21 стадія 22 стадія 28 стадія 
 

Рис. 3.17. Зовнішній вигляд присоска на 20-22 (розвиток) і 28-й (редукція) 

стадіях розвитку личинок B. varіegata 
 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж трьох діб (4-6 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок. Як і у джерелянки червоночеревої 

вона формує на черевному боці оперкулярний отвір, спрямований назад, по 

середній лінії тіла (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Оперкулярний отвір личинки B. varіegata 
 

Ротовий апарат. На 21-22 стадіях у личинок джерелянки жовточеревої 

починається формування ротового диску - утворення передньої та задньої губ, 

рогових щелеп. На 23 стадії (4 доба з моменту виходу з оболонок) відбувається 

розвиток лабіальних рядів рогових зубів, які можна описати формулою 1/1+1:1 
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(один безперервний ряд на передній губі / один внутрішній перервний і один 

зовнішній безперервний ряди на задній губі). На 24 стадії внутрішній 

переривчастий ряд задньої губи замикається і додається ще по одному 

безперервному ряду на обох губах. Будова ротового апарата описується 

формулою 2/3 (два безперервні ряди зубів на передній губі / три безперервні 

ряди на задній). По 28 стадію включно зубні ряди залишаються одинарними. На 

29 стадії остаточно формується личинковий ротовий апарат - зубні ряди 

подвоюються по всій довжині, зубна формула залишається 2/3. Редукція 

різного ступеня рогових елементів рота й лабіальних рядів у личинок 

B.varіegata може відбуватися з 26 по 41 стадії включно. Утворення 

переривчастих рядів на губах внаслідок цього збільшує різноманітність зубних 

формул. Ротовий диск личинок джерелянки жовточеревої упродовж свого 

розвитку та часткової редукції зберігає трикутну форму (рис. 3.19). 

   
Зачатки губ і рогових 

щелеп 
21 стадія 

1/1+1:1 
23 стадія 

2/3 
29 стадія 

 
 

2/1+1:2 
(39 стадія, часткова редукція) 

2/2+2:1 
(38 стадія, часткова редукція) 

 

Рис. 3.19. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку 

личинок B. variegata 
 

 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від 30,07-32,59 мм (min-max) до M = 

12,55 (± 1,25) мм (10,12-15,51 мм). Цей процес у різних особин починається з 
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43-68 доби й триває по 45-71 добу з моменту виходу з ікряних оболонок. З 42 

по 44 стадії розвитку тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до 

наземного способу живлення. 

Плавець. З 20 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії у личинок B. variegata 

сформований високий плавець, що починається на спинній стороні одразу за 

потиличним відділом, а на черевній стороні доходить до клоакального отвору. 

Упродовж всього личинкового періоду по 39 стадію включно плавець 

залишається високим, а клоакальний отвір відкривається на його гребні з 

черевного боку. Тулуб личинки при переході до вільно плаваючого способу 

життя стає округлим (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку личинки 

джерелянки жовточеревої 

 

 Резорбція плавця в клоакальній частини на 40 стадії у личинок 

B. varіegata проявляється в зменшенні його висоти як з черевної, так і з спинної 

сторін. Клоакальний отвір залишається в товщі плавця і знаходиться на рівні 

основ кінцівок (рис. 3.21). 
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збоку знизу 

Рис. 3.21. Резорбція клоакальної частини плавця личинки джерелянки 

жовточеревої на 40 стадії розвитку 

 

 Морфометрія. Довжина тулуба личинок B. varіegata з моменту виходу з 

оболонок по 25 стадію змінюються незначно. Інтенсивне збільшення довжини 

тулуба відбувається з 25-26 стадії розвитку при переході до стану вільно 

плаваючої личинки. Найбільших значень довжина тулуба досягає на 39-41 

стадіях личинкового розвитку, а потім, при проходженні метаморфозу, дещо 

зменшується. На 46 стадії знову відбувається збільшення довжини тулуба. 

Довжина хвоста збільшується рівномірно з моменту виходу з оболонок і 

досягає найбільших значень на 41-42 стадіях. Упродовж 43-45 стадій 

відбувається значна резорбція хвоста. Вихід тварин на сушу відбувається на 44 

стадії при довжині тулуба M = 10,36 (±0,70) мм (9,30-11,28 мм) (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок джерелянки жовточеревої 



63 
 

 На 20 стадії довжина хвостового відділу майже у 1,5 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,67). На 21 стадії розвитку личинки ці 

показники стають майже однаковими (Lcd/L = 0,94) і поступово збільшуються 

до 25 стадії розвитку. З 25 по 36 стадію довжина хвоста перевищує довжину 

тулуба приблизно у 1,5 рази. Середнє значення Lcd/L знову збільшується на 37-

43 стадіях. На 41 стадії довжина хвоста перевищує довжину тулуба в 1,74 рази. 

На наступних стадіях розвитку личинки довжина хвоста різко зменшуються до 

його повної резорбції (рис. 3.23). 

 

 
Рис. 3.23. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок B. varіegata 

 

Тривалість личинкових стадій у джерелянки жовточеревої неоднакова. 

Найбільш тривалими є стадії 27-30 (стадії розвитку бруньок задніх кінцівок) і 

42-45 (стадії формуванні дефінітивної будови рота). Тенденція до зменшення 

тривалості стадій спостерігається на стадіях 31-41 (стадії розвитку пальців і 

суглобів задніх кінцівок та дві передметаморфні стадії). Найменш тривалими є 

остання стадія розвитку зовнішніх зябер, хвостового плавця та оперкулярної 

складки з 20 по 25 (рис. 3.24, табл. А.2). 
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Рис. 3.24. Тривалість стадій личинкового розвитку B. varіegata 

 

3.3. Родина Жаби-землянки – Pelobatidae Bonaparte, 1850 

3.3.1. Землянка звичайна - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

Личинки землянки звичайної залишають оболонки ікринок на 18 стадії 

розвитку (Gosner, 1960) при довжині тулуба M = 3,41 (± 0,17) мм (3,21-3,67 мм). 

У личинок, що вийшли з оболонок, добре помітні опуклі гребені зябрових дуг. 

Присосок добре розвинений і складається з зовнішніх гребенів та внутрішньої 

серцеподібної частини, відокремлених глибокою щілиною. Верхні частини 

присоска розташовані по боках від зачатка ротового отвору. Ширина присоска 

укладається в ширині голови. Низький зачаток плавця на спинній стороні 

починається від потиличного відділу, на черевній стороні примикає до зачатку 

анального отвору. Зачатків кінцівок немає (рис. 3.25). 

 

 

 

Рис. 3.25. Личинка землянки звичайної на 18 стадії розвитку 
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Зовнішні зябра розвиваються упродовж трьох діб (18-20 стадії). На 19 

стадії помітні зачатки двох зябрових гілок. На 20 стадії видовжені зяброві 

нитки мають булавоподібну форму. Максимального розвитку зовнішні зябра 

досягають на 21 стадії, коли сформовані три пари гілок. На гілках першої пари 

розташовано по 5-7 зябрових ниток, другої – по 3-5. Вони прикривають третю 

пару гілок з однією зябровою ниткою кожна. На цій стадії оперкулярна складка 

починає наростати на основи зовнішніх зябер (рис. 3.26). 
 

    
18 стадія 19 стадія 20 стадія 21 стадія 

 

Рис. 3.26. Вигляд зовнішніх зябер на 18-21 стадіях розвитку личинок P. fuscus 

 

Присосок (апарат прилипання) личинок землянки звичайної добре 

розвинений на 18-20 стадіях і складається з зовнішніх гребенів і внутрішньої 

серцеподібної частини, відокремлених глибокою щілиною. На кожній 

наступній стадії розмір внутрішньої частини зменшується, вона стає вужчою. 

На всіх трьох стадіях ширина присоска укладається в ширині голови. На 26 

стадії від нього залишається незначне скупчення пігментних клітин (рис. 3.27). 

 

   
18 стадія 19 стадія 20 стадія 26 стадія 

 

Рис. 3.27. Зовнішній вигляд присоска на 18-20 (розвиток) і 26 (редукція) 

стадіях розвитку личинок P. fuscus 
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Оперкулярна складка розвивається упродовж одинадцяти діб (3-13 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок. Вона формує на лівому боці 

широкий оперкулярний отвір, спрямований назад і догори (рис. 3.28). 

 

 

Рис. 3.28. Оперкулярний отвір личинки P. fuscus 

 

Ротовий апарат. На 22 стадії у личинок землянки звичайної починається 

розвиток личинкового ротового апарату з появи зачатків губ і рогових щелеп. 

Потім послідовно формуються зачатки лабіальних рядів, розвиваються рогові 

елементи й збільшується кількість лабіальних рядів. Зубні ряди додаються по 

одному внутрішньому ряду спочатку на задній, а потім на передній губі. 

Упродовж розвитку личинкового ротового апарату його будову можна описати 

формулами: 1/1+1:1, 1/2+2:1, 1:1+1/1+1:1, 1:2+2/1+1:1, 1:1+1/2+2:1, 1:1+1/3+3:1, 

1:2+2/2+2:1, 1:2+2/3+3:1, 1:3+3/3+3:1, 1:2+2/4+4:1, 1:3+3/4+4:1. Хоча 

збільшення кількості зубних рядів і відбувається зі зростанням номерів стадій, 

але ротові апарати, що сформувалися, зустрічаються й у наступних стадіях 

після своєї появи. У личинок старшого віку, що мають ту ж стадію розвитку, 

що й личинки більш молоді, при однаковій зубній формулі може відбуватися 

фрагментація лабіальних рядів, часткова або навіть повна редукція рогових 

зубчиків, редукція рогових щелеп. 

Формула 1:2+2/1+1:1, що зустрічається у личинок землянки звичайної на 

26-27 стадіях, може бути викликана порушенням розвитку ротового апарату, 

тому що кількість лабіальних рядів верхньої губи перевищує кількість таких 

нижньої губи (рис. 3.29). 
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Зачатки губ і рогових 
щелеп 

(22-23 стадії) 

Щелепи з темною 
облямівкою 

(22-24 стадії) 

Зачатки лабіальних 
рядів 

(23-26 стадії) 

   
1/1+1:1 

(24-28 стадії) 
1/2+2:1 

(25-28 стадії) 
1:1+1/1+1:1 

(25-28 стадії) 

   
1:1+1/2+2:1 

(26-39 стадії) 
1:1+1/3+3:1 

(28-36 стадії) 
1:2+2/2+2:1 

(26-39 стадії) 

   
1:2+2/1+1:1 

(26-27 стадії) 
1:2+2/3+3:1 

(28-41 стадії) 
1:3+3/3+3:1 

(30-41 стадії) 

  
1:2+2/4+4:1 

(31-39 стадії) 
1:3+3/4+4:1 

(34-39 стадії) 
 

Рис. 3.29. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку личинок P. fuscus 

 

Ротовий диск у личинок землянки звичайної не має чітко вираженої 

форми. При однаковій зубній формулі на одній і тій же стадії спостерігаються 

індивідуальні розходження у формі ротового диску (рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Вигляд ротового диска при зубній формулі 1/1+1:1 (один 

безперервний ряд на передній губі / внутрішній перервний і зовнішній 

безперервний ряди на задній губі) на 26 стадії розвитку личинок P. fuscus 

 

Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від M = 65,34 (± 4,59) мм(54,07-

75,32 мм) до M = 24,39 (± 2,28) мм (21,87-30,82 мм). Цей процес у різних 

особин починається з 52-95 доби й триває по 57-96 добу з моменту виходу з 

ікряних оболонок. З 42 по 44 стадії тварини не харчуються, на 45 стадії 

переходять до наземного способу живлення. 

 Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії, коли личинки ще 

ведуть напівприкріплений спосіб життя, плавець на спинній стороні 

починається одразу за головним відділом, а на черевній стороні доходить до 

клоакального отвору. При переході до вільно плаваючої личинки плавець 

залишається високим, але оточує лише хвостове стебло, тулуб стає округлим, 

клоакальний отвір відкривається на межі з черевом. Таку будову личинки 

мають по 39 стадію включно (рис. 3.31). 

 збоку зверху 

22
 с
та
ді
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39
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Рис. 3.31. Форма тулуба і плавця на 22 і 39 стадіях розвитку личинки 

землянки звичайної 
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 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок P. fuscus 

проявляється в зменшенні його висоти з черевного та спинного боку. 

Клоакальний отвір знаходиться на рівні основ кінцівок і різко відокремлюється 

від черевної частини плавця (рис. 3.32). 

 

  

збоку знизу 

Рис. 3.32. Резорбція клоакальної частини плавця личинки землянки звичайної 

на 40 стадії розвитку 

 

Морфометрія. Довжина тулуба личинок P. fuscus з моменту виходу з 

оболонок по 25 стадію змінюється незначно. Довжина тулуба різко починає 

збільшуватися з 26 стадії при переході до вільно плаваючої личинки (рис. 3.33). 

З 36 стадії цей процес дещо припиняється. Найбільших значень довжина тулуба 

досягає на 39-41 стадіях личинкового розвитку, а з 42 по 44 стадію відбувається 

зменшення довжини тулуба, оскільки внаслідок проходження метаморфозу він 

стає більш компактним. Після 44 стадії, коли личинки переходять до 

сухопутного способу життя, довжина тулуба знову збільшується. Така ж 

закономірність спостерігається й при зміні довжини хвоста, найбільших 

значень вона також досягає на 39-41 стадіях, після чого відбувається значна 

резорбція хвоста. Вихід тварин на сушу відбувається на 44 стадії при довжині 

тулуба M = 19,61 (±1,18) мм (17,93-21,24 мм). 
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Рис. 3.33. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок землянки звичайної 

 

На 18 стадії довжина хвостового відділу майже у 0,2 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,18). До 25 стадії хвіст росте набагато 

швидше тулуба і на 26 стадії його довжина перевищує довжину тіла в 1,37 рази. 

Середнє значення Lcd/L зростає до 1,67 на 41 стадії, на 41-43 стадіях розвитку 

воно різко збільшується, що свідчить про інтенсивне зменшення довжини 

тулуба в порівнянні зі зменшенням довжини хвоста при проходженні 

метаморфозу (рис. 3.34). 

 

Рис. 3.34. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тіла 
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у личинок P.fuscus 

Тривалість личинкових стадій. Розвиток личинок P. fuscus відбувається 

нерівномірно й серед личинок одного віку можна виявити особини, що 

перебувають на різних стадіях розвитку. Отже, та сама стадія розвитку за 

тривалістю відрізняється в різних особин. Найбільш тривалими є стадії 28-35 

(стадії розвитку задніх кінцівок), після яких спостерігається тенденція до 

зменшення тривалості (36-46 стадії). Найменш тривалими є стадії розвитку 

зовнішніх зябер, плавця та оперкулярной складки з 18 по 25 (рис. 3.35, табл. 

А.3). 

 

Рис. 3.35. Тривалість стадій личинкового розвитку P.fuscus 

 

3.3.2. Землянка Палласа -Pelobates vespertinus (Pallas, 1771) 

Личинки землянки Палласа залишають оболонки ікринок на 18 стадії 

розвитку (Gosner, 1960) при довжині тулуба M = 4,11 (± 0,24) мм (3,70-4,53 мм). 

У личинок, що вийшли з оболонок, добре помітні опуклі гребені зябрових дуг. 

Присосок добре розвинений і складається з зовнішніх гребенів та внутрішньої 

серцеподібної частини, відокремлених глибокою щілиною. Верхні частини 

присоска розташовані по боках від зачатка ротового отвору. Ширина присоска 
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більша ширини голови. Низький зачаток плавця на спинній стороні 

починається від потиличного відділу, на черевній стороні примикає до черевної 

частини тулуба. Зачатків кінцівок немає (рис. 3.36). 
 

 

Рис. 3.36. Личинка землянки Палласа на 18 стадії розвитку 
 

Зовнішні зябра розвиваються упродовж трьох діб (18-20 стадії). На 19 

стадії помітні зачатки двох зябрових гілок у вигляді брунькоподібних виростів. 

На 20 стадії на зябрових гілки з’являються зяброві нитки. Максимального 

розвитку зовнішні зябра досягають на 21 стадії розвитку личинок, коли 

сформовані три пари гілок. На першій парі гілок знаходиться по 7-9 зябрових 

ниток, на другій – по 5-6 зябрових ниток. Вони прикривають третю пару гілок з 

однією зябровою ниткою кожна. На цій стадії оперкулярна складка починає 

наростати на основи зовнішніх зябер (рис. 3.37). 
 

    

18 стадія 19 стадія 20 стадія 21 стадія 
 

Рис. 3.37. Вигляд зовнішніх зябер на 18-21 стадіях розвитку 

личинок P. vespertinus 
 

Присосок (апарат прилипання) личинок землянки Палласа найкраще 

розвинений на 18-19 стадіях їх розвитку. Він складається із зовнішніх гребенів, 

які змикаються нижніми кінцями, і внутрішньої серцеподібної частини; ширина 

присоска помітно більша за ширину голови. На 20-й стадії починається 

редукція присоска, його зовнішні гребені звужуються та не виходять за межі 
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ширини голови. На 26 стадії від присоска залишається незначне скупчення 

пігментних клітин (рис. 3.38). 
 

   
18 стадія 19 стадія 20 стадія 26 стадія 

 

Рис. 3.8. Зовнішній вигляд присоска на 18-19 (розвиток) і 20-26 (редукція) 

стадіях розвитку личинок P. vespertinus 
 

Оперкулярна складка розвивається упродовж дванадцяти діб (3-14 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок. Вона формує на лівому боці тіла 

широкий оперкулярний отвір, спрямований назад і догори (рис. 3.39). 

 

Рис. 3.39. Оперкулярний отвір личинки P. vespertinus 
 

Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок землянки Палласа починається 

розвиток личинкового ротового апарата з появи зачатків губ і рогових щелеп. 

Потім послідовно формуються зачатки лабіальних рядів, розвиваються рогові 

елементи й збільшується кількість лабіальних рядів. Зубні ряди додаються по 

одному внутрішньому ряду спочатку на задній, а потім на передній губі. 

Упродовж розвитку личинкового ротового апарату його будову можна описати 

формулами: 1/1+1:1, 1/2+2:1, 1:1+1/1+1:1, 1:1+1/2+2:1, 1:2+2/2+2:1, 1:2+2/3+3:1, 

1:2+2/4+4:1, 1:3+3/4+4:1. Більшість зубних формул личинок землянки Палласа 

співпадають із такими личинок землянки звичайної. Однак у личинок 

P. vespertinus не виявлені зубні формули 1:1+1/3+3:1, 1:3+3/3+3:1, 1:2+2/1+1:1 

(рис. 3.40). 
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Зачатки губ і рогових 

щелеп 
(21 стадія) 

 
Щелепи з темною 

облямівкою 
(22-25 стадії) 

 
Зачатки лабіальних 

рядів 
(24-25 стадії) 

 
1/1+1:1 

(25-26 стадії) 

 
1/2+2:1 

(25-26 стадії) 

 
1:1+1/1+1:1 

(25-27 стадії) 

 
1:1+1/2+2:1 

(25-28 стадії) 

 
1:2+2/2+2:1 

(25-28 стадії) 

 
1:2+2/3+3:1 

(26-39 стадії) 

 
1:2+2/4+4:1 

(27-35 стадії) 

 
1:3+3/4+4:1 

(28-41 стадії) 
 

Рис. 3.40. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку 

личинок P.vespertinus 
 

Так само, як і у личинок звичайної землянки, сформовані зубні формули 

зустрічаються і на наступних стадіях після своєї появи. У личинок старшого 

віку на різних стадіях розвитку може відбуватися фрагментація лабіальних 

рядів, часткова або повна редукція рогових елементів рота. 
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Форма ротового диску личинок землянки Палласа не має значних 

відмінностей від звичайної землянки. При однаковій зубній формулі на одній 

стадії розвитку відмінності форми ротового диску носять індивідуальний 

характер (рис. 3.41). 

 

 
 

 

Рис. 3.41. Вигляд ротового диску при зубній формулі 1/1+1:1 (один 

безперервний ряд на передній губі / один внутрішній перервний 

і один зовнішній безперервний ряди на задній губі) 

на 26 стадії розвитку личинок P.vespertinus 
 

Формування дефінітивної будови рота на 42-46 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від M = 60,67 (± 3,24) мм (57,70-

65,61 мм) до 20,67-21,22мм (min-max). Цей процес у різних особин триває 

упродовж 61-64 діб з моменту виходу з ікряних оболонок. З 42 по 44 стадії 

тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до наземного способу 

живлення. 

Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії, коли личинки ще 

ведуть напівприкріплений спосіб життя, плавець на спинній стороні 

починається зразу за головним відділом, а на черевній стороні доходить до 

клоакального отвору. При переході до вільно плаваючої личинки плавець 

залишається високим, але оточує лише хвостове стебло, тулуб набуває овальної 

форми, клоакальний отвір відкривається на межі з черевом. Таку будову 

личинки мають по 39 стадію включно (рис. 3.42). 
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Рис. 3.42. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинки землянки Палласа 
 

Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок 

P. vespertinus, як і у личинок P. fuscus, проявляється в зменшенні його висоти з 

черевного та спинного боку. Клоакальний отвір знаходиться на рівні основ 

кінцівок і відокремлюється від черевної частини плавця (рис. 3.43). 
 

  
збоку знизу 

 

Рис. 3.43. Резорбція клоакальної частини плавця личинки землянки Палласа 

на 40 стадії розвитку 
 

Морфометрія. Лінійні параметри тулуба і хвоста личинок P.vespertinus і 

динаміка їх змін практично співпадають із такими пуголовків P. fuscus. 

Довжина тулуба з моменту виходу з оболонок по 25 стадію змінюється 

незначно. Вона починає різко збільшуватися з 26 стадії. З 36 стадії цей процес 

дещо припиняється (рис. 3.44). Найбільших значень довжина тіла досягає на 39-

41 стадіях личинкового розвитку, а з 42 по 44 стадію відбувається зменшення 
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довжини тіла. Після 44 стадії, коли личинки переходять до наземного способу 

життя, довжина тулуба знову збільшується. Довжина хвоста найбільших 

значень досягає на 40-41 стадіях, після чого відбувається значна резорбція 

хвоста. Вихід тварин на сушу відбувається на 44 стадії при довжині тулуба 

18,75 мм. 

 

Рис. 3.44. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок землянки Палласа 

 

На 18 стадії довжина хвостового відділу майже у 0,2 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,23). На 20-22 стадіях хвіст росте 

набагато швидше тулуба і на 23стадії його довжина перевищує довжину тулуба 

майже в 1,6 рази (Lcd/L = 1,56). Середнє значення Lcd/L зменшується на 24-40 

стадіях і знову зростає на 40-42 стадіях, тому що довжина тулуба при 

проходженні метаморфозу зменшується, а довжина хвоста досягає 

максимальних значень. На 42 стадії довжина хвоста перевищує довжину тулуба 

в 1,79 рази. На наступних стадіях розвитку личинки довжина хвоста різко 

зменшуються до його майже повної резорбції (рис. 3.45). 
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Рис. 3.45. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок P. vespertinus. 
 

Тривалість личинкових стадій. Серед пуголовків P. vespertinus одного 

віку так само, як і серед личинок землянки звичайної, можна виявити особини, 

що перебувають на різних стадіях розвитку. У личинок землянки Палласа 

найбільш тривалими є стадії 26-28 (початкові стадії розвитку бруньок задніх 

кінцівок), після яких спостерігається тенденція до зменшення тривалості стадій 

(29-41 стадії). Найменш тривалими є 18-25 стадії (розвиток зовнішніх зябер, 

плавця, оперкулярної складки), остання передметаморфна (42) та метаморфні 

(43-46) стадії (рис. 3.46, табл. А.4). 

 

Рис. 3.46. Тривалість стадій личинкового розвитку P. vespertinus 
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3.4. Родина Райки – Hylidae Rafinesque, 1815 

У батрахофауні України райки представлені двома видами: райка 

звичайна Hyla arborea (Linnaeus, 1758) і райка східна Hyla orientalis Bedriaga, 

1890 “1889”, ареали яких розділені Карпатськими горами. Особливості 

личинкового розвитку H. orientalis вперше досліджено мною [162]. 

3.4.1. Райка східна - Hyla orientalis Bedriaga, 1890 

Вихід личинок з ікряних оболонок відбувається на 19 стадії розвитку 

(Gosner, 1960) при довжині тулуба M = 3,06 (± 0,28) мм (2,78-3,51 мм). У 

личинок, що звільнились від ікряних оболонок, наявні короткі зачатки зябрових 

гілок. Присосок у вигляді двох невисоких пігментованих конусів з широким 

проміжком між ними розташований нижче ротової заглибини. Зачаток рота – 

глибока ромбоподібна заглибина. Зачаток плавця невисокий, на спинній 

стороні починається від потиличного відділу, оточує довгий хвостовий відділ і 

на черевній стороні примикає до зачатку анального отвору на межі з черевом. 

Зачатків кінцівок немає (рис. 3.47). 
 

 
Рис. 3.47. Личинка райки східної на 19 стадії розвитку 

 

Зовнішні зябра розвиваються упродовж трьох діб (19-20 стадії). На 20 

стадії розвитку личинки короткі зяброві гілки з кожного боку головного відділу 

несуть по 2-3 короткі зяброві нитки. Максимального розвитку зябра досягають 

на 21-22 стадіях розвитку личинок (рис. 3.48). 
 

   
19 стадія 20 стадія 22 стадія 

 

Рис. 3.48. Вигляд зовнішніх зябер на 19-22 стадіях розвитку 

личинок H. orientalis 
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Присосок (апарат прилипання) личинок райки східної добре розвинений 

на 19-20 стадіях. Він має форму двох пігментованих конусів з поглибленнями 

на вершинах. На 20 стадії частини присоска розділені широким проміжком і 

знаходяться під кутами зачатку рота. Редукція присоска починається на 22 

стадії зі зменшення висоти його конусоподібних частин, на 25 стадії від нього 

залишаються два низьких пігментованих горбки, а на 26 стадії - скупчення 

пігментних клітин у кутах рота (рис. 3.49). Повністю залишки присоска 

зникають на 29 стадії. 
 

    

19 стадія 20 стадія 25 стадія 26 стадія 
 

Рис. 3.49. Зовнішній вигляд присоска на 19-20 (розвиток) і 25-26 (редукція) 

стадіях розвитку личинок Hyla orientalis 
 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж п'яти діб (2-6 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок. Вона формує вузький 

оперкулярний отвір на лівому боці, спрямований назад (рис. 3.50). 
 

 

Рис. 3.50. Оперкулярний отвір личинки H. orientalis 
 

Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок райки східної починається 

формування ротового диску - утворення передньої й задньої губ, рогових 

щелеп. На 24 стадії (2-6 доба з моменту виходу з оболонок) відбувається 

розвиток лабіальних рядів рогових зубів, які можна описати формулою 1:1+1/2 

(один зовнішній безперервний і один внутрішній перервний ряди на передній 
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губі / два безперервних ряди на задній губі). На 26 стадії відбувається остаточне 

формування личинкового ротового апарату, коли на задній губі додається один 

безперервний зовнішній ряд зубів і будова ротового апарату описується 

формулою 1:1+1/3. Така будова ротового диску залишається до 41 стадії. З 26 

по 41 стадії включно може відбуватися часткова редукція рогових елементів 

рота, що, імовірно, пов'язане з умовами життя й характером кормів. Розмаїття 

зубних формул при цьому залежить від наявності перервних рядів на верхній і 

нижній губах (рис. 3.51). 

   

Зачатки губ і рогових 
щелеп (21 стадія) 

1:1+1/2 
(24 стадія) 

1:1+1/3 
(26 стадія) 

  

1:1+1/1+1:2 
(28стадія, часткова редукція) 

2+2/1+1:2 
(32 стадія, часткова редукція) 

Рис. 3.51. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку 

личинок H.orientalis 
 

 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжині тіла личинки від M = 34,42 (± 4,04) мм (25,21-

40,11 мм) до M = 14,18 (± 0,67) мм (12,57-15,59 мм). Цей процес у різних 

особин починається з 46-68 доби і триває по 52-69 добу з моменту виходу з 

ікряних оболонок. З 42 по 44 стадії тварини не харчуються, на 45 стадії 

переходять до наземного способу живлення. 

 Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії розвитку личинки 
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плавець на спинній стороні починається одразу за головним відділом, на 

черевній стороні примикає до клоакального отвору. При подальшому розвитку 

плавця по 39 стадію включно він заходить на черево пуголовка, а клоакальний 

отвір відкривається праворуч. При переході до вільного плавання плавець 

залишається невисоким, а тулуб пуголовка набуває округлої форми. (рис. 3.52). 

 збоку зверху 

22
 с
та
ді
я 

  

39
 с
та
ді
я 

 

 
Рис. 3.52. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинки райки східної 
 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок 

H. orientalis проявляється в зменшенні його висоти як з черевної, так і з спинної 

сторін. Клоакальний отвір залишається в товщі плавця та знаходиться на рівні 

основ кінцівок (рис. 3.53). 

  
збоку знизу 

 

Рис. 3.53. Резорбція клоакальної частини плавця 

личинки райки східної на 40 стадії розвитку 
 

 Морфометрія. Довжина тулуба личинок H. orientalis з моменту виходу з 

оболонок по 25 стадію змінюються незначно. Значне збільшення довжини 

тулуба відбувається з 25 стадії при переході до стану вільно плаваючої личинки 



83 
 

(рис. 3.54). Найбільших значень довжина тулуба досягає на 40 стадії 

личинкового розвитку (М = 12,80 (± 0,81) мм (11,64-14,33 мм)), при 

проходженні метаморфозу до 45 стадії зменшується, а потім знову 

збільшується на 46 стадії при завершенні метаморфозу (М = 15,00 (± 0,13) мм 

(14,91-15,09 мм)). Довжина хвоста, як і довжина тулуба, по 25 стадію 

змінюються незначно. Найбільших значень довжина хвоста досягає на 41 стадії 

(М = 26,67 (± 1,55) мм (22,58-29,29 мм)). Упродовж 42-45 стадій відбувається 

значна резорбція хвоста. Вихід тварини на сушу відбувається на 44 стадії при 

довжині тулуба М = 12,47 (±0,74) мм (11,16-13,83 мм). 

 

Рис. 3.54. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок райки східної 

 

 На 19 стадії довжина хвостового відділу майже у 0,8 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,82). На 20 стадії розвитку личинки ці 

показники стають майже однаковими (Lcd/L = 1,04). Середнє значення Lcd/L 

збільшується на 40-41 стадіях, тому що довжина хвоста зростає, а довжина 

тулуба залишається майже незмінною. На 41 стадії довжина хвоста перевищує 

довжину тулуба в 2,15 рази. На наступних стадіях розвитку личинки довжина 

хвоста різко зменшується до його повної резорбції (рис. 3.55). 
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Рис. 3.55. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок H. orientalis 
 

 Тривалість личинкових стадій у райки східної коливається. Найбільш 

тривалими є стадії 26 (поява бруньки задньої кінцівки) та 34-39 (з появи 

зачатків чотирьох пальців до утворення міжфалангових суглобів). Тривалість 

стадій зменшується з 27 по 33 (розвиток бруньки задньої кінцівки і перших 

зачатків пальців) і з 40 по 45 (передметаморфні та метаморфні стадії). Найменш 

тривалими є стадії розвитку зовнішніх зябер, плавця, оперкулярної складки (19-

25) та остання метаморфні стадія (46). (рис. 3.56, табл. А.5). 

 

 

Рис. 3.56. Тривалість стадій личинкового розвитку H. orientalis 
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 3.5. Родина Ропухи – Bufonidae Gray, 1825 

3.5.1. Ропуха сіра або звичайна - Bufo (Bufo) bufo (Linnaeus, 1758) 

Вихід личинок з ікряних оболонок відбувається на 18 стадії розвитку 

(Gosner, 1960) при довжині тулуба 3,07-3,85 мм (min-max). У личинок, які 

щойно вийшли, добре помітні опуклі гребені зябрових дуг. Добре розвинений 

присосок складається із зовнішніх гребенів і внутрішньої серцеподібної 

частини; зовнішні гребені не змикаються між собою, їх передні частини 

знаходяться нижче зачатка рота. Зачаток рота має вигляд ромбоподібної 

заглибини. Низький зачаток плавця на спинній стороні починається від 

потиличного відділу, на черевній стороні примикає до тулуба. Анального 

отвору і зачатків кінцівок немає (рис. 3.57). 

 

Рис. 3.57. Личинка ропухи сірої на 18 стадії розвитку 
 

Зовнішні зябра розвиваються упродовж трьох діб (18-20 стадії). На 20 

стадії розвитку личинки на двох коротких зябрових гілках з кожної сторони 

голови з’являються по 4-5 зяброві нитки. Максимального розвитку зовнішні 

зябра досягають на 21 стадії, коли сформовані три гілки. При цьому перші дві 

прикривають третю маленьку гілку. На цій стадії розвитку личинки 

оперкулярна складка починає наростати на основи зябрових гілок (рис. 3.58). 
 

    

18 стадія 19 стадія 20 стадія 21 стадія 
 

Рис. 3.58. Вигляд зовнішніх зябер на 18-21 стадіях розвитку личинок B. (B.) bufo 
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Для личинок сірої ропухи характерне явище, що не зустрічалося у 

личинок інших видів безхвостих земноводних. Після виходу передніх кінцівок 

на 43 стадії з отворів перед ними виступають гіллясті зябра (рис. 3.59), які 

поступово зникають при подальшому проходженні метаморфозу. 

 

Рис. 3.59. Гіллясті зябра перед передньою кінцівкою 

на 43 стадії розвитку личинок B. (B.) bufo 
 

Присосок (апарат прилипання) личинок ропухи сірої добре розвинений 

на 18-20 стадіях їх розвитку. Він складається із зовнішніх гребенів і опуклої 

внутрішньої частини, відділеної від зовнішніх гребенів глибокою щілиною. 

Зовнішні гребені не змикаються задніми кінцями. Для присоска личинок 

B. (B.) bufo характерно зменшення кута, утвореного його зовнішніми 

гребенями, з 68° на 18 стадії до 58,6° – на 19. Редукція присоска починається на 

21 стадії зі значного зменшення його висоти. Залишки присоска у вигляді 

скупчення пігментних клітин можуть залишатися до 43 стадії (рис. 3.60). 
 

   
18 стадія 19 стадія 20 стадія 31 стадія 

 

Рис. 3.60. Зовнішній вигляд присоска на 18-20 (розвиток) і 31 (редукція) 

стадіях розвитку личинок B. (B.) bufo 
 

При порівнянні морфологічних ознак личинок ропухи сірої та 

споріднених видів – ропухи талиської B. eichwaldi Litvinchuk, Rosanov, Borkin et 
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Skorinov, 2008 та ропухи кавказької B. verrucosissimus Pallas, 1814 – було 

з’ясовано, що личинки досліджених видів демонструють високу подібність за 

більшістю ознак. Але личинки B. verrucosissimus, які є реофілами, мають більш 

широкий та потужний присосок, ніж личинки B. (B.) bufo та B. eichwaldi, які є 

лімнофілами [112, 157, 158] (рис. 3.61). 
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Рис. 3.61. Зовнішній вигляд присоска на 18-20 стадіях розвитку личинок 

B.eichwaldi та B. verrucosissimus 
 

Оперкулярна складка розвивається упродовж п'яти діб (2-6 доба) з 

моменту виходу личинок із ікряних оболонок. Вона формує на лівому боці 

широкий оперкулярний отвір, спрямований назад (рис. 3.62). 

 

Рис. 3.62. Оперкулярний отвір личинки B. (B.) bufo 

Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок ропухи сірої починається 

формування ротового диску з появи зачатків губ і рогових щелеп. На 22 стадії 

(третя доба з моменту виходу з оболонок) на передній і задній губах 

з'являються рогові зуби, і будову ротового диску можна описати формулою 
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1:1+1/1+1:2 (один зовнішній безперервний і один внутрішній перервний ряди 

на передній губі / один внутрішній перервний і два зовнішніх безперервних 

ряди на задній губі). На 25 стадії утворюється ще один зовнішній безперервний 

ряд і замикається внутрішній перервний ряд задньої губи. Остаточно 

сформований личинковий ротовий апарат має зубну формулу 1:1+1/3, яка 

зберігається по 41 стадію. Задня губа по зовнішньому краю, починаючи з 22 

стадії, облямована сосочками. Ця ознака зберігається по 28 стадію, потім 

центральна частина губи, що обмежує задній ряд рогових зубів, стає рівною. 

Передня і задня губи ротового диску в місці з'єднання утворюють складку, 

спрямовану усередину. У личинок на різних стадіях їх розвитку може 

відбуватися фрагментація лабіальних рядів, часткова або навіть повна редукція 

рогових зубів, редукція рогових щелеп. У зв'язку з цим ротовий диск має різний 

вигляд і його будову можна описати формулами: 1:1+1/2:1+1, 1:1+1/2+2:1, 

1:1+1/1:2+2, 1:1+1/3+3, 1:1+1/1:1+1:1, 1:1+1/1+1:1:1+1, 2+2/3, 2+2/1:2+2, 

2+2/2+2:1, 2+2/1:1+1:1, 1:1+1/1:1+1, 1:1+1/1+1:1, 1+1/3, 1+1/2+2:1, 1+1/1:2+2, 

1+1/1+1:2, 1+1/2:1+1, 1+1/3+3, 1+1/1:1+1:1, 1+1/1+1:1:1+1, 0/3, 1+1/2, 1+1/1+1:1, 

1+1/1:1+1, 1+1/1, 1+1/1+1, 0,5/1:2. Ротовий диск личинок сірої ропухи упродовж 

свого розвитку і редукції зберігає більш-менш овальну форму. (рис. 3.63). 

   
Зачатки губ і рогових 
щелеп(21 стадія) 

1:1+1/1+1:2 
(22 стадія) 

1:1+1/3 
(28 стадія) 

  

1:1+1/3 
(33 стадія) 

1+1/3+3 
(32 стадія, часткова редукція) 

Рис. 3.63. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку 

личинок B. (B.) bufo 
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Формування дефінітивної будови рота відбувається на 42-45 стадіях при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від M = 20,49 (± 1,39) мм (16,93-

22,50 мм) до M = 8,40 (± 0,64) мм (7,06-10,39 мм). Цей процес у різних особин 

починається з 42-73 доби і триває по 49-81 добу з моменту виходу з ікряних 

оболонок. З 42 по 44 стадії метаморфи не харчуються, на 45 стадії переходять 

до наземного способу живлення. 

 Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії у личинок B. (B.) bufo 

сформований невисокий плавець, що починається на спинній стороні від 

головного відділу, а на черевній стороні доходить до клоакального отвору. При 

переході личинок до вільного плавання низький плавець охоплює лише 

хвостове стебло. Упродовж 22-39 стадій тулуб пуголовка стає сплощеним в 

дорсовентральному напрямку (рис. 3.64). 
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Рис. 3.64. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинок ропухи сірої 

 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок B. (B.) bufo 

проявляється у значному зменшенні його висоти як з черевної, так і з спинної 

сторін. Клоакальний отвір примикає до основи задніх кінцівок, а клоакальна 

частина плавця різко відрізняється за висотою від його іншої частини (рис. 

3.65). 
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збоку знизу 
 

Рис. 3.65. Резорбція клоакальної частини плавця личинок ропухи сірої 

на 40 стадії розвитку 
 

Морфометрія. Довжина тулуба личинок B. (B.) bufo з 18 по 26 стадії 

змінюється незначно. Збільшення довжини тулуба відбувається з 27 стадії (рис. 

3.66). Найбільших значень довжина тулуба досягає на 39 стадії личинкового 

розвитку, а потім знову зменшується, тому що тулуб при проходженні 

метаморфозу стає більше компактним. Упродовж 45-46 стадій знову 

відбувається збільшення довжини тулуба. Довжина хвоста упродовж 

личинкового розвитку збільшується поступово і досягає максимального 

значення на 41 стадії, після чого різко зменшується при проходженні 

метаморфозу. Вихід тварин на сушу відбувається на 44 стадії при довжині 

тулуба M = 7,35 (± 0,57) мм (5,47-9,41 мм). 

 

Рис. 3.66. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок ропухи сірої 

 

У спорідненого виду - ропухи талиської - спостерігається схоже явище 

[112]. Збільшення довжини тулуба носить прямолінійний характер до 39-41 
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стадії, потім довжина тулуба зменшується, а упродовж 45-46 стадій знову 

збільшується. Довжина хвоста збільшується до 38-41 стадії, а з 42 стадії хвіст 

зменшується в розмірах (рис. 3.67). 

 

Рис. 3.67. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок ропухи талиської 

 

На 18 стадії розвитку личинок ропухи сірої довжина хвостового відділу 

значно менша довжини тулуба (Lcd/L = 0,27). Середнє значення Lcd/L 

найбільших значень досягає на 23-24 стадіях (Lcd/L = 1,56). Потім цей показник 

зменшується, і з 25 по 40 стадії довжина хвоста перевищує довжину тіла в 1,07-

1,42 рази. Середнє значення Lcd/L на 41-42 стадіях знову збільшується, тому 

що при проходженні метаморфозу відбувається зменшення довжини тіла, в той 

час як хвіст ще залишається довгим (рис. 3.68). 

 

 

Рис. 3.68. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок B. (B.) bufo 
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Тривалість личинкових стадій у ропухи сірої неоднакова. Найбільш 

тривалими є стадії 33-45 (розвиток пальців і суглобів задньої кінцівки, 

передметаморфні і метаморфні стадії). Найменш тривалими є стадії розвитку 

зовнішніх зябер, плавця, оперкулярної складки та початку утворення бруньки 

задньої кінцівки (18-26), а також остання (46-та) метаморфна стадія (рис. 3.69, 

табл.А.6). 

 

Рис. 3.69. Тривалість стадій личинкового розвитку B. (B.) bufo 
 

Особливості пігментації. На всіх стадіях розвитку для личинок сірої 

ропухи характерне суцільне темно-буре, майже чорне, забарвлення. Хвостовий 

плавець містить багато дрібних пігментних клітин по всій своїй поверхні, а в 

його спинній частині зосереджені довгі розгалужені пігментні клітини (рис. 

3.70). 

 

 

а б 
Рис. 3.70. Пігментація личинок B. (B.) bufo: а) вигляд із черевної сторони 

тулуба; б) вигляд хвостового плавця 
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При проходженні 43 стадії на черевці утворюється «шов», біля якого 

зосереджені пігментні клітини. Він залишається помітним до завершення 

метаморфозу (рис. 3.71а). На 45 стадії темно-буре забарвлення тіла різко 

контрастує з менш пігментованими кінцівками (рис. 3.71б). Після завершення 

метаморфозу такий контраст відсутній. 

  
а б 

Рис. 3.5.1.15. Пігментація B. (B.) bufo при проходженні метаморфозу: 

а) «шов» на черевці, облямований пігментними клітинами; 

б) контрастний розподіл пігменту на 45 стадії 
 

3.5.2. Ропуха зелена – Bufo (Bufotes) viridis (Laurenti, 1768) 

 Вихід личинок з ікряних оболонок відбувається на 18 стадії розвитку 

(Gosner, 1960) при довжині тулуба від 2,42-2,90 мм (min-max). У личинок, які 

щойно вийшли, добре помітні опуклі гребені зябрових дуг. Розвинений 

присосок складається із зовнішніх гребенів і внутрішньої частини, розділених 

глибокою щілиною. Зовнішні гребені змикаються задніми кінцями, їх передні 

частини знаходяться нижче зачатка рота. Низький зачаток плавця на спинній 

стороні починається за головним відділом і охоплює короткий хвостовий 

відділ. Анального отвору і зачатків кінцівок немає (рис. 3.72). 

 

Рис. 3.72. Личинка ропухи зеленої на 18 стадії розвитку 
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Зовнішні зябра розвиваються упродовж чотирьох діб (18-20 стадії). На 20 

стадії розвитку личинки з кожної сторони головного відділу розташовано по 3 

зяброві гілки: дві передні пари гілок несуть по 4-5 коротких пальцеподібних 

зябрових ниток, під ними розташована дуже коротка третя пара гілок. 

Максимального розвитку зовнішні зябра досягають на 21-22 стадіях розвитку 

личинок (рис. 3.73). 

    

18 стадія 19 стадія 20 стадія 21 стадія 
 

Рис. 3.73. Вигляд зовнішніх зябер на 18-21 стадіях 

розвитку личинок B. (Bufotes) viridis 
 

Присосок (апарат прилипання) личинок ропухи зеленої добре розвинений 

упродовж 18-20 стадій. Він складається із зовнішніх гребенів, з'єднаних між 

собою під кутом задніми кінцями, і внутрішньої частини, відділеної від 

зовнішніх гребенів глибокою щілиною. Зовнішні гребені змикаються задніми 

кінцями. На 18 стадії розвитку присосок личинок зеленої ропухи має такий же 

кут між зовнішніми гребенями, як і у личинок сірої ропухи - 68°. Однак 

внутрішня його частина не така опукла і утворює гребені. Редукція присоска 

починається на 21-22 стадіях із зменшення його висоти та збільшення щілини 

між зовнішніми та внутрішніми гребенями. На 26 стадії від присоска 

залишаються скупчення пігментних клітин, які можуть бути наявними до 40 

стадії розвитку личинки (рис. 3.74). 
 

   
18 стадія 19 стадія 20 стадія 26 стадія 
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Рис. 3.74. Зовнішній вигляд присоска на 18-20 (розвиток) і 26 (редукція) 

стадіях розвитку личинок B. (Bufotes) viridis 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж двох діб (4-5 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок і формує на лівому боці широкий 

оперкулярний отвір, спрямований назад (рис. 3.75). 

 

Рис. 3.75. Оперкулярний отвір личинки B. (Bufotes) viridis 
 

 Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок ропухи зеленої починається 

формування ротового диску - утворення зачатків губ і рогових щелеп. На 24 

стадії (4-5 доба з моменту виходу з оболонок) на губах помітні дрібні рогові 

зуби і будову ротового диску можна описати формулою 1:1+1/2 (зовнішній 

безперервний і внутрішній перервний ряди на передній губі / два безперервних 

ряди на задній губі). На 25 стадії виникає третій безперервний ряд на задній 

губі, остаточно сформований личинковий ротовий апарат має зубну формулу 

1:1+1/3. Таку будову він зберігає по 41 стадію (рис. 3.76). 

    

Зачатки губ і 
рогових щелеп 

(21 стадія) 

1:1+1/2 
(24 стадія) 

1:1+1/3 
(27 стадія) 

1:1+1/3 
(34 стадія) 

 

Рис. 3.76. Вигляд ротового диску на різних стадіях 

розвитку личинок B. (Bufotes) viridis 
 

 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від 25,47-28,46 мм (min-max) до 

11,37-12,29 мм (min-max). Цей процес у різних особин починається з 32-52 доби 

і триває по 54 добу з моменту виходу з ікряних оболонок. З 42 по 44 стадії 
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тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до наземного способу 

живлення. 

 Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії у личинок B. (Bufotes) 

viridis сформований невисокий плавець, що починається на спинній стороні від 

головного відділу, а на черевній стороні доходить до клоакального отвору. При 

переході личинок до вільного плавання плавець на спинній стороні зникає і 

охоплює лише хвостове стебло. Упродовж 22-39 стадії тіло стає сплощеним в 

дорсовентральному напрямку (рис. 3.77). 
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Рис. 3.77. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку личинки 

ропухи зеленої 
 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок 

B. (Bufotes) viridis проявляється в значному зменшенні його висоти як з 

черевної, так і з спинної сторін. Клоакальний отвір різко відокремлюється від 

основ кінцівок, знаходячись в товщі плавця, а по його краю утворюється 

кільцеве потовщення (рис. 3.78). 
 

  
збоку знизу 
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Рис. 3.78. Резорбція клоакальної частини плавця личинки ропухи зеленої 

на 40 стадії розвитку 

 

Морфометрія. Довжина тулуба личинок B. (Bufotes) viridis з моменту 

виходу з оболонок по 27 стадію змінюється незначно. Збільшення довжини 

тулуба відбувається з 28 стадії (рис. 3.79). Максимального значення довжина 

тулуба досягає на 40 стадії личинкового розвитку, а при проходженні 

метаморфоза, зменшується. Довжина хвоста збільшується рівномірно і досягає 

максимального значення на 40 стадії і зменшується при проходженні 

метаморфозу. Вихід тварин на сушу відбувається на 44 стадії при довжині 

тулуба M = 10,83 (± 0,63) мм (9,84-11,82 мм). 

 

 
Рис. 3.79. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок ропухи зеленої 

 

На 18 стадії довжина хвостового відділу в 4 рази менша порівняно з 

довжиною тулуба (Lcd/L = 0,25). На 22 стадії хвіст і тулуб мають приблизно 

однакову довжину (Lcd/L = 0,96). На 24 стадії середнє значення Lcd/L стає 

максимальним і дорівнює 1,65. В інтервалі від 25 до 40 стадії розвитку личинок 

цей показник коливається в межах 1,49-1,64. Після 40 стадії розвитку личинки 

показники Lcd/L різко зменшуються в зв’язку з резорбцією хвоста (рис. 3.80). 
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Рис. 3.80. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок B. (Bufotes) viridis 
 

Тривалість личинкових стадій у ропухи зеленої неоднакова. Найбільш 

тривалими є стадії 26-42 (розвиток бруньки, пальців та суглобів задніх кінцівок, 

передметаморфні і більшість метаморфних стадій). Найменш тривалими є стадії 

18-25 (розвиток зовнішніх зябер, хвостового плавця, оперкулярної складки) з і 

останні метаморфні стадії (45-46) (рис. 3.81, табл. А.7). 

 

 

Рис. 3.81. Тривалість стадій личинкового розвитку B. (Bufotes) viridis 

 

Особливості пігментації. У личинок B. (Bufotes) viridis,починаючи з 26 

стадії, візуально помітна зміна пігментації - вони набувають добре вираженого 

оливкового кольору. З 26 по 40 стадії черевна сторона тіла має нерівномірне 



99 
 

забарвлення - темне черевце різко контрастує зі світлим головним відділом 

(рис. 3.82а). Особливості пігментації плавця у B. (Bufotes) viridis проявляються 

в тому, що, починаючи з 26 стадії, у нижній частині плавця відсутні пігментні 

клітини. У верхній частині плавця містяться великі пластівчасті, дрібні 

зернисті, і рідко розташовані довгі розгалужені пігментні клітини (рис. 3.82б). 

 
 

а б 
 

Рис. 3.82. Особливості пігментації личинок B. (Bufotes) viridis з 26 по 40 стадії 

розвитку: а) черевна сторона тіла; б) хвостовий плавець 
 

При проходженні 43 стадії у B. (Bufotes) viridis утворюється світлий 

«шов» на черевці, помітний до завершення метаморфозу, але, на відміну від 

личинок ропухи сірої, він світлий і не облямований пігментними клітинами 

(рис. 3.83а). На 45 стадії у метаморфів ропухи зеленої, на відміну від 

метаморфів ропухи сірої, відсутній контрастний розподіл пігменту між тілом і 

кінцівками (рис. 3.83б). 
 

  
а б 

 

Рис. 3.83. Особливості пігментації тіла цьогорічок B. (Bufotes) viridis при 

проходженні метаморфозу: а) черевна сторона тіла на 43 стадії; 

б) забарвлення спинної сторони тіла і задніх кінцівок на 45 стадії 
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3.6. Родина Жаби - Ranidae Rafinesque, 1814 

3.6.1. Рід Бура (трав’яна) жаба - Rana Linnaeus, 1758 

3.6.1.1. Жаба трав’яна - Rana temporaria Linnaeus, 1758 

Вихід личинок із ікряних оболонок відбувається на 18-19 стадіях 

розвитку (Gosner, 1960) при довжині тулуба 2,76-3,78 мм (min-max). У личинок, 

які щойно вийшли, добре помітні або гребені зябрових дуг, або короткі зачатки 

зябрових гілок. Добре розвинений присосок складається з двох видовжених, 

наближених одна до одної частин; кожна частина присоска має зовнішній і 

внутрішній гребінь. Передні кінці присоска знаходяться нижче ротового 

отвору. Зачаток рота має вигляд невеликої заглибини. Низький зачаток плавця 

на спинній стороні починається із середини тулуба і охоплює хвостовий відділ. 

Анального отвору і зачатків кінцівок немає (рис. 3.84). 

 

Рис. 3.84. Личинка жаби трав’яної на 19 стадії розвитку 
 

 Зовнішні зябра розвиваються упродовж двох діб (18-20 стадії). На 20 

стадії розвитку личинки з кожної сторони головного відділу розвинені по 3 

зяброві гілки: на двох парах передніх гілок розташовано по 6-8 зябрових ниток, 

під ними знаходиться третя пара гілок з однієї нитки кожна. Максимальної 

довжини зябра досягають на 22 стадії розвитку личинок, коли кінці зябрових 

ниток досягають заднього кінця тулубового відділу (рис. 3.85). 

  
 

18 стадія 19 стадія 20 стадія 22 стадія 
 

Рис. 3.85. Вигляд зовнішніх зябер на 18-22 стадіях 

розвитку личинок R. temporaria 
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 Присосок (апарат прилипання) личинок жаби трав’яної добре розвинений 

упродовж 18-20 стадій їх розвитку і складається із двох видовжених частин, що 

прилягають одна до одної. Кожна частина має поздовжню щілину, яка розділяє 

внутрішній та зовнішній гребені. Редукція присоска починається на 21-22 

стадіях із збільшення проміжку між його частинами та зменшення висоти. 

Залишки присоска у вигляді незначного скупчення пігментних клітин присутні 

до 41 стадії (рис. 3.86). 

   

18 стадія 19 стадія 20 стадія 27 стадія 
 

Рис. 3.86. Зовнішній вигляд присоска на 18-20 (розвиток) і 27 (редукція) 

стадіях розвитку личинок R. temporaria 
 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж двох діб (3-4 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок і формує на лівому боці 

оперкулярний отвір, спрямований назад і догори (рис. 3.87). 

 

Рис. 3.87. Оперкулярний отвір личинки R. temporaria 
 

 Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок жаби трав’яної починається 

формування ротового диску – утворення зачатків губ і рогових щелеп. На 22 

стадії (2 доба з моменту виходу з оболонок) розвиваються ряди губних рогових 

зубів, які можна описати формулою 1/1+1:2 (один безперервний ряд на 

передній губі / один внутрішній перервний і два зовнішніх безперервних ряди 

на задній губі). На 24 стадії на передній губі виникає один внутрішній 

перервний ряд і будова ротового апарату описується формулою 1:1+1/1+1:2. На 
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25 стадії на задній губі з’являється зовнішній безперервний ряд і зубна формула 

має вигляд 1:1+1/1+1:3. На 27 стадії на передній губі додається один 

внутрішній перервний ряд і ротовий диск має зубну формулу 1:2+2/1+1:3. 

Остаточне формування личинкового ротового апарату відбувається на 31 стадії, 

коли додається один внутрішній перервний ряд на передній губі. У повністю 

розвиненого личинкового ротового апарату зубна формула має вигляд 

1:3+3/1+1:3. З 27 по 41 стадії може відбуватися часткова редукція рогових зубів 

і, до певної міри, зубних рядів. Ротовий апарат при цьому може мати зубні 

формули 1:2+2/2+2:2, 1:3+3/4+4 та інші в залежності від ступеня редукції (рис. 

3.88). 

  
 

Поява губ і рогових 
щелеп (21 стадія) 

1/1+1:2 
(22 стадія) 

1:1+1/1+1:2 
(24 стадія) 

  
 

1:1+1/1+1:3 
(27 стадія) 

1:2+2/1+1:3 
(27 стадія) 

1:3+3/1+1:3 
(31 стадія) 

 
 

1:2+2/2+2:2 
(35 стадія, часткова редукція) 

1:3+3/4+4 
(38 стадія, часткова редукція) 

 

Рис. 3.88. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку 

личинок R.temporaria 
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 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини личинок від M = 29,13 (± 4,29) мм(18,90-34,01 

мм) до M = 12,17 (± 1,48) мм (10,34-17,21 мм). Цей процес у різних особин 

починається з 28-49 доби й триває по 37-43 добу з моменту виходу з ікряних 

оболонок. З 42 по 44 стадії тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до 

наземного способу живлення. 

 Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії у личинок R.temporaria 

низька частина плавця починається посередині спинної сторони тіла. Високий 

плавець ланцетоподібної форми охоплює хвостове стебло та примикає до 

черева. Клоакальний отвір в черевній частині плавця відкривається праворуч. 

Упродовж всього личинкового періоду по 39 стадію включно плавець на 

спинній стороні охоплює лише хвостове стебло. При переході до вільного 

плавання тулуб стає сплощеним в дорсовентральному напрямку (рис. 3.89). 
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Рис. 3.89. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинки жаби трав’яної 
 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії розвитку личинок 

R. temporaria проявляється в зменшенні його висоти як з черевної, так і з 

спинної сторін. Черевна частина плавця різко відокремлюється від тулуба, 

клоакальний отвір знаходиться в товщі плавця на рівні нижньої частини стегон, 

а залишки плавця між основами стегон майже зникають (рис. 3.90). 
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збоку знизу 
 

Рис. 3.90. Резорбція клоакальної частини плавця личинки жаби трав’яної 

на 40 стадії розвитку 
 

Морфометрія. Довжина тулуба личинок R. temporaria з моменту виходу з 

оболонок по 26 стадію розвитку змінюється незначно. Інтенсивне збільшення 

довжини тулуба відбувається з 27 стадії при переході до стану вільно плаваючої 

личинки (рис. 3.91). Максимальних значень довжина тулуба досягає на 36-40 

стадіях личинкового розвитку, а на 41-46 стадіях при проходженні метаморфоза 

зменшується. Довжина хвоста збільшується рівномірно з 21 стадії личинкового 

розвитку і досягає максимальних значень на 39-41 стадіях. Упродовж 42-45 

стадій відбувається інтенсивна резорбція хвоста. Вихід тварин на сушу 

відбувається на 44 стадії при довжині тулуба M = 10,41 (± 0,58) мм (8,62-11,54 

мм). 

 

Рис. 3.91. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок жаби трав’яної 
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 На 18 стадії довжина хвостового відділу майже у 0,5 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,45). З 22 стадії довжина хвоста 

перевищує довжину тулуба (Lcd/L = 1,38). Найбільших значень це 

співвідношення досягає на 24-41 стадіях і коливається в межах 1,78-2,1 (рис. 

3.92). 

 

 

 

Рис. 3.92. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок R. temporaria. 

 

 Тривалість личинкових стадій. Найбільш тривалими стадіями розвитку 

личинок жаби трав’яної є 27-35 та 40-44 стадії (розвиок бруньки задньої 

кінцівки та фаланг пальців, остання передметаморфна й метаморфні стадії). 

Стадії розвитку зовнішніх зябер, оперкулярної складки, початку формування 

бруньки задньої кінцівки (18-26) і остання метаморфна стадія (46) є менш 

тривалими (рис. 3.93, табл. А.8). 
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Рис. 3.93. Тривалість стадій розвитку личинок R. temporaria 
 

3.6.1.2. Жаба гостроморда або болотяна - Rana arvalis Nilsson, 1842 

 Вихід личинок із ікряних оболонок відбувається на 18-20 стадіях (Gosner, 

1960) при довжині тулуба від M = 3,01 (±0,28) мм (2,50-3,43 мм) до M = 3,71 

(±0,34) мм (3,08-4,32 мм). У личинок, які щойно вийшли, добре помітні або 

опуклі гребені зябрових дуг, або зачатки зябрових гілок із зачатками зябрових 

ниток. Добре розвинений присосок складається з двох видовжених частин, 

розташованих нижче зачатка рота. Низький зачаток плавця охоплює хвостовий 

відділ. Анального отвору і зачатків кінцівок немає (рис. 3.94). 

 

Рис. 3.94. Личинка жаби гостромордої на 18 стадії розвитку 
 

 Зовнішні зябра розвиваються упродовж чотирьох діб (18-20 стадії). На 20 

стадії в личинок з кожної сторони головного відділу розвинені по 3 зяброві 

гілки: на двох передніх розташовано по 5 (рідко – 6) зябрових ниток, під ними 

знаходиться третя пара гілок з однієї нитки кожна. Максимальної довжини 

зябра досягають на 22 стадії розвитку личинок (рис. 3.95). 
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18 стадія 19 стадія 20 стадія 22 стадія 
 

Рис. 3.95. Вигляд зовнішніх зябер на 18-22 стадіях розвитку личинок R. arvalis 
 

 Присосок (апарат прилипання) личинок жаби гостромордої добре 

розвинений упродовж 18-20 стадій їх розвитку. Він складається із двох 

видовжених частин, розділених або глибокою щілиною (18 стадія), або 

широким проміжком (19-20 стадії). Кожна частина присоска має зовнішній та 

внутрішній гребені. З переходом до вільного плавання присосок поступово 

редукується, проміжок між його частинами збільшується, а висота 

зменшується. На 26 стадії від присоска залишається незначне скупчення 

пігментних клітин (рис. 3.96). 

    

18 стадія 19 стадія 20 стадія 26 стадія 
 

Рис. 3.96. Зовнішній вигляд присоска на 18-20 (розвиток) і 26 (редукція) 

стадіях розвитку личинок R. arvalis 
 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж чотирьох діб (2-5 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок і формує на лівому боці тулуба 

вузький оперкулярний отвір, спрямований назад і догори (рис. 3.97). 

 

 

Рис. 3.97. Оперкулярний отвір личинки R. arvalis 
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 Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок жаби гостромордої починається 

формування ротового диску з утворення зачатків губ і рогових щелеп. На 23 

стадії (3-4 доба з моменту виходу з оболонок) відбувається розвиток губних 

рядів рогових зубів, які можна описати формулою 1/1+1:1 (один безперервний 

ряд на передній губі / один внутрішній перервний і один зовнішній 

безперервний ряди на задній губі). Остаточне формування личинкового 

ротового апарату відбувається на 26-27 стадіях: з’являються один внутрішній 

перервний ряд на передній губі та один зовнішній безперервний ряд на задній 

губі. При повністю розвиненому личинковому ротовому апараті зубна формула 

має вигляд 1:1+1/1+1:2 (рідко 1:1+1/3). З 28 по 41 стадії може відбуватися 

часткова редукція ротового апарату. Можливо, це залежить від умов життя й 

характеру кормів личинок, але не пов'язане з метаморфозом. Зубні формули при 

цьому можуть виглядати як 1:1+1/2+2:1 або 1+1/1+1:2 (рис. 3.98). 

 

 
 

Поява губ і 
рогових щелеп 

(21 стадія) 

1/1+1:1 
(23 стадія) 

1:1+1/1+1:2 
(27 стадія) 

1:1+1/3 
(28 стадія) 

   
1:1+1/2+2:1 

(29 стадія, часткова 
редукція) 

1:1+1/2+2:1 
(39 стадія, часткова 

редукція) 

1+1/1+1:2 
(28 стадія, часткова 

редукція) 
 

Рис. 3.98. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку личинок R. arvalis 
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 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини личинок від M = 28,73 (± 3,87) мм (13,04-36,66 

мм) до M = 11,08 (± 1,57) мм (6,97-14,55 мм). Цей процес у різних особин 

починається з 37-84 доби і триває по 43-109 добу з моменту виходу з ікряних 

оболонок. З 42 по 44 стадії тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до 

наземного способу живлення. 

 Плавець. З 18 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії плавець має 

ланцетоподібну форму і починається на спинній стороні за головним відділом, 

а на черевній стороні примикає до тулуба. Клоакальний отвір відкривається 

праворуч в черевній частині плавця. Упродовж всього личинкового періоду по 

39 стадію включно нижній край плавця вирівнюється, а тулуб набуває 

сплощеної в дорсовентральному напрямку форми (рис. 3.99). 
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Рис. 3.99. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинки жаби гостромордої 

 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок R. arvalis 

проявляється в зменшенні його висоти як з черевної, так і зі спинної сторони. 

Клоакальний отвір знаходиться в товщі плавця на рівні нижньої частини стегон, 

залишки плавця між основами стегон майже зникають (рис. 3.100). 
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збоку знизу 

 

Рис. 3.100. Резорбція клоакальної частини плавця личинки жаби гостромордої 

на 40 стадії розвитку 
 

Морфометрія. Довжина тулуба личинок R. arvalis з моменту виходу 

личинок з оболонок по 25 стадію змінюється незначно. Інтенсивне збільшення 

довжини тулуба відбувається з 25 стадії та досягає максимального значення на 

42 стадії (рис. 3.101). На 44-46 стадіях при проходженні метаморфозу довжина 

тулуба зменшується. Довжина хвоста збільшується рівномірно з моменту 

виходу з оболонок і досягає максимального значення на 41 стадії. Упродовж 42-

45 стадій відбувається інтенсивна резорбція хвоста. Вихід тварин на сушу 

відбувається на 44 стадії при довжині тулуба M = 10,11 (± 1,67) мм (6,41-14,22 

мм). 

 

Рис. 3.101. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок жаби гостромордої 
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 На 18 стадії довжина хвостового відділу майже в 0,3 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,32). На 21 стадії розвитку личинки ці 

показники стають майже однаковими (Lcd/L = 0,97). Середнє значення Lcd/L 

досягає найбільших значень на 40-41 стадіях, коли довжина хвоста майже в 2 

рази (1,94-1,98) перевищує довжину тулуба. (рис. 3.102). 

 

Рис. 3.102. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тіла 

у личинок R.arvalis 

 Тривалість личинкових стадій. Найбільш тривалими у личинок жаби 

гостромордої є 26-45 стадії (розвиток задньої кінцівки, передметаморфна і 

метаморфні стадії). Стадії розвитку зовнішніх зябер, оперкулярної складки (18-

25) та остання метаморфна стадія (46) є найменш тривалими (рис. 3.103, табл. 

А.9). 

 

Рис. 3.103. Тривалість стадій личинкового розвитку R. arvalis 
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3.6.1.3. Жаба прудка –Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 

Вихід личинок із ікряних оболонок відбувається на 20-21 стадіях 

розвитку (Gosner, 1960) при довжині тулуба від 3,09 мм до M = 4,00 (± 0,04) мм 

(3,94-4,05 мм). У личинок, які щойно вийшли, наявні зяброві нитки на зябрових 

гілках. Добре розвинений присосок складається з двох видовжених, звужених 

на задньому кінці горбків, розділених широким проміжком; кожний горбок 

присоска має на вершині заглибину. Передні кінці присоска знаходяться нижче 

ротового отвору. Зачаток рота ромбоподібної форми. Низький зачаток плавця 

на спинній стороні починається за головним відділом і охоплює хвостове 

стебло. Анального отвору і зачатків кінцівок немає (рис. 3.104). 

 

 

Рис. 3.104. Личинка жаби прудкої на 20 стадії розвитку 

 

 Зовнішні зябра на момент виходу з оболонок вже сформовані. На 20-21 

стадіях розвитку личинки з кожної сторони головного відділу розвинені по 2 

зяброві гілки: передня пара несе по 4-5 зябрових ниток, задня пара несе по 1-3 

нитці. Максимальної довжини зябра досягають на 22 стадії розвитку личинок 

(рис. 3.105). 
 

   

20 стадія 21 стадія 22 стадія 

Рис. 3.105. Вигляд зовнішніх зябер на 20-22 стадіях розвитку 

личинок R. dalmatina 
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 Присосок (апарат прилипання) личинок жаби прудкої добре розвинений 

на 20-21 стадіях їх розвитку і складається із двох частин у вигляді двох горбків 

із звуженими задніми кінцями та заглибинами на вершинах. Частини присоска 

розділені широким проміжком. Редукція присоска починається на 22 стадії зі 

збільшення проміжку між його частинами, зменшенням висоти та пігментації. 

Залишки присоска у вигляді незначного скупчення пігментних клітин присутні 

до 27 стадії (рис. 3.106). 

   

20 стадія 21 стадія 22 стадія 26 стадія 
 

Рис. 3.106. Зовнішній вигляд присоска на 20-21 (розвиток) і 22-26 (редукція) 

стадіях розвитку личинок R. dalmatina 
 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж 6 діб (1-6 доба) з моменту 

виходу личинок з ікряних оболонок і формує на лівому боці оперкулярний 

отвір, спрямований назад і догори (рис. 3.107). 

 

Рис. 3.107. Оперкулярний отвір личинки R. dalmatina 
 

 Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок жаби прудкої починається 

формування ротового диску з утворення зачатків губ і рогових щелеп. На 24 

стадії (1-3 доба з моменту виходу з оболонок) розвиваються ряди губних 

рогових зубів, які можна описати формулою 1/1+1:2 (1 безперервний ряд на 

передній губі / 1 перервний і 2 безперервні ряди на задній губі). На 25 стадії 

виникає один перервний ряд на передній губі, будова ротового апарату 

описується формулою 1:1+1/1+1:2. На 28 стадії на задній губі виникає один 

безперервний ряд, зубна формула має вигляд 1:1+1/1+1:3. Остаточне 
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формування личинкового ротового апарату відбувається на 29 стадії. При 

повністю розвиненому личинковому ротовому апараті зубна формула має 

вигляд 1:2+2/1+1:3. З 28 по 41 стадії може відбуватися часткова редукція 

рогових зубів і, до деякої міри, зубних рядів, що залежить від умов життя й 

характеру кормів личинок, але не пов'язане з метаморфозом. Ротовий апарат 

при цьому може мати зубну формулу 3+3/1+1:3 та інші залежно від ступеня 

редукції (рис. 3.108). 

 
  

Поява губ і рогових 
щелеп (21 стадія) 

1/1+1:2 
(24 стадія) 

1:1+1/1+1:2 
(27 стадія) 

   

1:1+1/1+1:3 
(30 стадія) 

1:2+2/1+1:3 
(35 стадія) 

3+3/1+1:3 (39 стадія, 
часткова редукція) 

Рис. 3.108. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку личинок 

R.dalmatina 
 

 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини личинок від 35,02-42,04 мм (min-max) до M = 

13,96 (± 0,80) мм (12,90-14,97 мм). Цей процес у різних особин починається з 

35-42 доби та триває по 39-45 добу з моменту виходу з ікряних оболонок. З 42 

по 44 стадії тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до наземного 

способу живлення. 

 Плавець. З 21 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

висоти плавця зі спинної та черевної сторін. На 22 стадії у личинок R. dalmatina 

плавець починається за головним відділом, охоплює хвостове стебло, а на 
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черевній стороні примикає до черева. Клоакальний отвір відкривається 

праворуч з черевного боку плавця. Упродовж всього личинкового періоду по 39 

стадію включно плавець на спинній стороні охоплює лише хвостове стебло. 

При переході до вільного плавання тулуб стає сплощеним в дорсовентральному 

напрямку (рис. 3.109). 
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Рис. 3.109. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинки жаби прудкої 
 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок 

R. dalmatina проявляється в зменшенні його висоти як з черевної, так і з спинної 

сторін. Черевна частина плавця сполучається з черевом, клоакальний отвір 

знаходиться в товщі плавця на рівні нижньої частини стегон, а залишки плавця 

між основами стегон майже зникають (рис. 3.110). 
 

  

збоку знизу 

Рис. 3.110. Резорбція клоакальної частини плавця 

личинки жаби прудкої на 40 стадії розвитку 
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Морфометрія. Довжина тулуба личинок R. dalmatina з моменту виходу з 

оболонок по 25 стадію змінюється незначно. Інтенсивне збільшення довжини 

тулуба відбувається з 26 стадії при переході до стану вільно плаваючої личинки 

(рис. 3.111). Найбільших значень довжина тулуба досягає на 37-41 стадіях 

личинкового розвитку, а на 42-45 стадіях при проходженні метаморфозу дещо 

зменшується. Довжина хвоста збільшується рівномірно з 20 стадії личинкового 

розвитку і досягає максимальних значень на 41 стадії. Упродовж 42-46 стадій 

відбувається інтенсивна резорбція хвоста. Вихід тварин на сушу відбувається 

на 44 стадії при довжині тулуба M = 11,74 (± 0,46) мм (11,05-12,64 мм). 

 

 

Рис. 3.111. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок жаби прудкої 

 

 На 20 стадії довжина хвостового відділу майже у 0,7 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,69). На 22 стадії розвитку личинки ці 

показники стають приблизно однаковими (Lcd/L = 1,08). Середнє значення 

Lcd/L досягає найбільших значень на 40-41 стадіях, коли довжина хвоста 

перевищує довжину тулуба понад 2 рази (2,37-2,41) (рис. 3.112). 
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Рис. 3.112. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок R. dalmatina 

 

 Тривалість личинкових стадій. Найбільш тривалими стадіями розвитку 

личинок жаби прудкої є 28-35 та 39-46 стадії (більшість стадій розвитку 

бруньки задньої кінцівки та фаланг пальців, передметаморфні й метаморфні 

стадії). Стадії розвитку зовнішніх зябер, хвостового плавця, оперкулярної 

складки, початку формування бруньки задньої кінцівки та 36-38 стадії 

(відособлення зачатків пальців і утворення додаткової гомілки) є менш 

тривалими (рис. 3.113, табл. А.10). 

 

Рис. 3.113. Тривалість стадій розвитку личинок R. dalmatina 
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3.6.2. Рід Зелена (водяна) жаба – Pelophylax Fitzinger, 1843 

У батрахофауні України зелені жаби представлені трьома видами: 

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), P. lessonae (Camerano, 1882 “1881”) і 

Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Личинковий розвиток озерної та 

ставкової жаб уперше вивчено мною (результати не опубліковані). Личинковий 

розвиток жаби їстівної нами не досліджувався, оскільки в її гаметах 

елімінується геном одного з батьківських видів [123, 125], а також остаточно не 

визначено її таксономічний статус. 

3.6.2.1. Жаба озерна - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

Вихід личинок з ікряних оболонок відбувається на 21 стадії розвитку 

(Gosner, 1960) при довжині тулуба 3,58 мм. Личинки, які щойно вийшли, мають 

добре розвинені зовнішні зябра. Присосок складається з двох опуклих частин, 

розташованих нижче зачатку рота. Розвинений, але не прозорий плавець 

починається на спинній стороні за потиличним відділом, а на черевній стороні 

примикає до зачатку анального отвору. Зачатків кінцівок немає (рис. 3.114). 

 

Рис. 3.114. Личинка жаби озерної на 21 стадії розвитку 
 

Зовнішні зябра на 21 стадії складаються з коротких зябрових гілок, на 

яких розташовано по 3-4 короткі зяброві нитки. На 22 стадії основи зябрових 

гілок прикриті оперкулярною складкою. Максимального розвитку зябра 

досягають на 24 стадії розвитку личинок (рис. 3.115). 

   

21 стадія 22 стадія 24 стадія 

Рис. 3.115. Вигляд зовнішніх зябер на 21-24 стадіях розвитку 

личинок P. ridibundus 
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 Присосок (апарат прилипання) личинок жаби озерної найкраще 

розвинений на 21 стадії їх розвитку і має форму двох пігментованих овальних 

високих горбків, розташованих нижче кутів рота, з невеликими заглибинами на 

вершинах. З 22 стадії висота присоска поступово зменшується, інтенсивна 

пігментація залишається на її вершинах. На 25 стадії редукований присосок 

являє собою скупчення пігментних клітин, розташованих нижче і латеральніше 

кутів рота, а на 26 стадії його залишки зникають (рис. 3.116). 

 
   

21 стадія 22 стадія 24 стадія 25 стадія 

Рис. 3.116. Зовнішній вигляд присоска на 21 (розвиток) і 22-25 (редукція) 

стадіях розвитку личинок P. ridibundus 
 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж п’яти діб (2-6 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок і формує на лівому боці тулуба 

вузький оперкулярний отвір, спрямований назад і догори (рис. 3.117). 

 

Рис. 3.117. Оперкулярний отвір личинки P. ridibundus 
 

Ротовий апарат. Вже на 21-24 стадії розвитку личинок жаби озерної 

починається формування ротового диску – утворюються передня та задня губи, 

рогові щелепи. На 25 стадії розвиваються ряди рогових зубів, які можна 

описати формулою 1/3 (один безперервний ряд на передній губі / три 

безперервні ряди на задній губі), але зовнішній нижньогубний ряд зубів ще не 

несе – їх розвиток відбувається на 26 стадії. Максимальний розвиток 

личинкового ротового апарату відбувається на 33 стадії, коли будова ротового 
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диску описується формулою 1:1+1/3. Крім цих формул з 26 по 29 стадії 

зустрічається формула 1/1+1:2, а з 29 по 41 стадії – формула 1:1+1/1+1:2 (рис. 

3.118). Паралельно з розвитком личинкового ротового апарату може 

відбуватися й часткова його редукція, тому з 35 по 41 стадію включно 

зустрічалися личинки, будову ротового диска яких можна описати формулою 

1:1+1/2+2:1. 

 
 

 

Зачатки губ і рогових 
щелеп (24 стадія) 

1/3 
(25 стадія) 

1/3 
(26 стадія) 

   
1:1+1/3 

(33 стадія) 
1/1+1:2 

(28 стадія) 
1:1+1/1+1:2 
(41 стадія) 

 

Рис. 3.118. Вигляд ротового диску на різних стадіях розвитку 

личинок P. ridibundus 
 

 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від 45,64 мм до 17,62 мм. Цей 

процес починається з 49 доби й триває по 55 добу з моменту виходу з ікряних 

оболонок. З 42 по 44 стадії тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до 

наземного способу живлення. 

 Плавець. З 21 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

довжини хвостового відділу та висоти плавця. На 22 стадії у личинок 

P. ridibundus сформований високий плавець, що починається на спинній 

стороні одразу за потиличним відділом, а на черевній стороні доходить до 

зачатку клоакального отвору. Упродовж личинкового періоду висота плавця 

зменшується, він охоплює лише хвостове стебло. Клоакальний отвір 
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відкривається праворуч гребеня черевної частини плавця. Тулуб личинки при 

переході до вільно плаваючого способу життя стає сплощеним в 

дорсовентральному напрямку (рис. 3.119). 
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Рис. 3.119. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинки жаби озерної 
 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок 

P. ridibundus проявляється в зменшенні його висоти як з черевної, так і з 

спинної сторін. Клоакальний отвір знаходиться в товщі плавця на рівні нижньої 

частини стегон, а залишки плавця між основами стегон більші, ніж у личинок 

бурих жаб (рис. 3.120). 

 
 

збоку знизу 

Рис. 3.120. Резорбція клоакальної частини плавця 

личинки жаби озерної на 40 стадії розвитку 
 

 Особливістю 41 стадії  розвитку (видимість передніх кінцівок під 

шкірою) личинок озерної жаби є те, що у частини личинок права передня 
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кінцівка виходить назовні – ознака, характерна для 42 стадії личинок інших 

видів безхвостих земноводних. 

 Морфометрія. Довжина тулуба личинок P. ridibundus з моменту виходу з 

оболонок по 24 стадію змінюються незначно. Інтенсивне збільшення довжини 

тулуба відбувається з 25 стадії при переході до стану вільно плаваючої 

личинки. Найбільших значень довжина тулуба досягає на 44-46 стадіях. 

Довжина хвоста збільшується також з 25 стадії та досягає найбільших значень 

на 40-42 стадіях. При проходженні метаморфозу протягом 43-45 стадій 

відбувається значна резорбція хвоста. Вихід тварини на сушу відбувається на 

44стадії при довжині тулуба M = 17,32 (± 0,07) мм (17,24-17,38 мм) (рис. 3.121). 

 

 

Рис. 3.121. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок жаби озерної 

 

На 21 стадії довжина хвостового відділу майже у 0,9 рази менша 

порівняно з довжиною тулуба (Lcd/L = 0,89). На 22 стадії розвитку личинки ці 

показники стають майже однаковими (Lcd/L = 1,21). Середнє значення Lcd/L 

поступово збільшується до 41стадії, на якій перевищує довжину тулуба у 2,04 

рази. На 43-45 стадіях розвитку личинки показники Lcd/L різко зменшуються в 

зв’язку з резорбцією хвоста (рис. 3.122). 
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Рис. 3.122. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок P. ridibundus 

 

Тривалість личинкових стадій у жаби озерної неоднакова. Найбільш 

тривалими є стадії 26 (початок утворення бруньки задньої кінцівки) і 35 

(зачатки п’яти пальців). Спостерігається тенденція до поступового зменшення 

тривалості стадій з 26 по 44 стадії. Найменш тривалими є стадії розвитку 

хвостового плавця (21-22) та дві останні метаморфні стадії (45-46) (рис. 3.123, 

табл. А.11). 

 

Рис. 3.123. Тривалість стадій личинкового розвитку P. ridibundus 
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3.6.2.2. Жаба ставкова -Pelophylax lessonae (Camerano, 1882 “1881”) 

Вихід личинок з ікряних оболонок відбувається на 20 стадії розвитку 

(Gosner, 1960) при довжині тулуба M = 3,96 (± 0,06) мм (3,89-4,03 мм). 

Личинки, які щойно вийшли, мають добре розвинені зовнішні зябра. Присосок 

складається з двох опуклих частин, розташованих нижче зачатку рота. Зачаток 

плавця починається на спинній стороні за потиличним відділом, а на черевній 

стороні примикає до зачатку анального отвору. Зачатків кінцівок немає (рис. 

3.124). 

 

Рис. 3.124. Личинка жаби ставкової на 20 стадії розвитку 
 

Зовнішні зябра на 20 стадії складаються з коротких зябрових гілок, на 

першій і другій парах яких знаходиться по 5-8 коротких зябрових ниток; третя 

пара, що знаходиться під ними, несе лише по 1 нитці з кожного боку. На 21 

стадії основи зябрових гілок прикриті оперкулярною складкою. Максимального 

розвитку зябра досягають на 22 стадії розвитку личинок (рис. 3.125). 
 

   
20 стадія 21 стадія 22 стадія 

 

Рис. 3.125. Вигляд зовнішніх зябер на 20-22 стадіях розвитку 

личинок P. lessonae 
 

 Присосок (апарат прилипання) личинок жаби ставкової добре розвинений 

на момент виходу личинок з оболонок і має форму двох пігментованих 

овальних високих горбків, розташованих нижче кутів рота, з невеликими 

заглибинами на вершинах. З 22 стадії його висота та пігментація поступово 
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зменшуються. На 24-25 стадіях на місці присоска залишається незначне 

скупчення пігментних клітин, а на 26 стадії його залишки зникають (рис. 3.126). 
 

   
 

20 стадія 21 стадія 23 стадія 24 стадія 
 

Рис. 3.126. Зовнішній вигляд присоска на 20-21 (розвиток) і 23-24 (редукція) 

стадіях розвитку личинок P. lessonae 
 

 Оперкулярна складка розвивається упродовж трьох діб (2-4 доба) з 

моменту виходу личинок з ікряних оболонок і формує вузький оперкулярний 

отвір на лівому боці, спрямований назад і догори. В лабораторних умовах 

личинки на 25 стадії розвитку, коли оперкулярний отвір ще не сформований, 

зустрічалися до 28 доби включно. Вірогідно, така затримка розвитку пов’язана 

з ураженістю пуголовків грибком (рис. 3.127). 
 

 

Рис. 3.127. Оперкулярний отвір личинки P. lessonae 
 

Ротовий апарат. На 21 стадії у личинок ставкової жаби починається 

формування ротового диску - утворення зачатків губ і рогових щелеп. На 23 

стадії (4 доба з моменту виходу з оболонок) розвиваються ряди рогових зубів, 

які можна описати формулою 1/1+1:2 (один безперервний ряд на передній губі / 

один внутрішній перервний і два зовнішні безперервні ряди на задній губі). 

Така будова ротового диску зустрічається по 37 стадію включно. На 24 стадії 

внутрішній перервний ряд задньої губи змикається і зубна формула має вигляд 
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1/3. На 26 стадії додається внутрішній перервний ряд на верхній губі, 

внутрішній ряд нижньої губи знову стає перервним і будова ротового апарату 

описується формулою 1:1+1/1+1:2. Така будова ротового апарату зустрічається 

до 41 стадії. Паралельно з розвитком личинкового ротового апарату на 28 стадії 

починається часткова редукція зубів, з 34 стадії зустрічається формула 

1:1+1/2+2:1, а на 39 стадії – 1:1+1/3+3 (рис. 3.128). 

  
 

Зачатки губ і рогових 
щелеп (22 стадія) 

1/1+1:2 
(23 стадія) 

1/3 
(25 стадія) 

   

1:1+1/1+1:2 
(27 стадія) 

1:1+1/1+1:2 
(28 стадія) 

1:1+1/2+2:1 
(31 стадія) 

 

Рис. 3.128. Вигляд ротового диска на різних стадіях розвитку 

личинок P. lessonae 
 

 Формування дефінітивної будови рота на 42-45 стадіях відбувається при 

зменшенні загальної довжини тіла личинок від M = 47,39 (± 3,09) мм (44,04-

52,93 мм) до M = 19,94 (3,65) мм (14,80-27,11 мм). Цей процес у різних особин 

починається з 63-67 доби й триває по 64-70 добу з моменту виходу з ікряних 

оболонок. З 42 по 44 стадії тварини не харчуються, на 45 стадії переходять до 

наземного способу харчування. 

 Плавець. З 21 по 22 стадії розвитку личинок відбувається збільшення 

довжини хвостового відділу та висоти плавця. На 22 стадії у личинок 

P. lessonae сформований плавець, що починається на спинній стороні одразу за 

потиличним відділом, а на черевній стороні доходить до зачатку клоакального 

отвору. З переходом личинки до вільного плавання та упродовж всього 
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личинкового періоду плавець охоплює лише хвостове стебло. Клоакальний 

отвір відкривається праворуч на гребені черевної частини плавця. Тулуб 

личинки при переході до вільного плавання стає сплощеним в 

дорсовентральному напрямку (рис. 3.129). 

 збоку зверху 

22
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Рис. 3.129. Форма тулуба та плавця на 22 і 39 стадіях розвитку 

личинок жаби ставкової 
 

 Резорбція плавця в клоакальній частині на 40 стадії у личинок P. lessonae 

проявляється в зменшенні його висоти як з черевної, так і з спинної сторін. 

Клоакальний отвір знаходиться в товщі плавця на рівні нижньої частини стегон, 

а залишки плавця між основами стегон більші, ніж у личинок бурих жаб. (рис. 

3.130). 

  
збоку знизу 

 

Рис. 3.130. Резорбція клоакальної частини плавця 

личинки ставкової жаби на 40 стадії 
 

 Особливістю 41 стадії розвитку (видимість передніх кінцівок під шкірою) 

личинок ставкової жаби є те, що у частини личинок права передня кінцівка 
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виходить назовні – ознака, характерна для 42 стадії личинок інших видів 

безхвостих земноводних. 

 Морфометрія. Довжина тулуба личинок P. lessonae з моменту виходу з 

оболонок по 25 стадію змінюється незначно. Інтенсивне збільшення довжини 

тулуба відбувається з 24 стадії при переході до стану вільно плаваючої личинки 

(рис. 3.131). Найбільших значень довжина тулуба досягає на 41-46 стадіях. 

Інтенсивне збільшення довжини хвоста починається з 23стадії і досягає 

найбільших значень на 41-42 стадіях, при проходженні метаморфозу на 43-45 

стадіях відбувається значна резорбція хвоста. Тварини виходять на сушу на 44 

стадії при довжині тулуба від 15,93-16,28 мм (min-max). 

 

 

Рис. 3.131. Зміна довжини тулуба і хвоста у личинок жаби ставкової 

 

На 20 стадії довжина хвостового відділу у 0,7 рази менша порівняно з 

довжиною тулуба (Lcd/L = 0,7). На 23 стадії ці показники стають майже 

однаковими (Lcd/L = 1,01). Упродовж 24-41 стадій середнє значення Lcd/L 

коливається в межах 1,62-1,96. Різке зменшення співвідношення на 43-45 

стадіях викликано резорбцією хвоста під час метаморфозу (рис. 3.132). 
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Рис. 3.132. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тулуба 

у личинок P. lessonae 
 

Тривалість личинкових стадій у жаби ставкової неоднакова. Найбільш 

тривалою є 26 стадія (початок утворення бруньки задньої кінцівки). 

Спостерігається тенденція до поступового зменшення тривалості стадій з 26 по 

46 стадії. Найменш тривалими є стадії розвитку зовнішніх зябер, хвостового 

плавця, оперкулярної складки (21-24) та стадії формування дефінітивної будови 

рота (42-44) (рис. 3.133, табл. А.12). 

 

Рис. 3.133. Тривалість стадій личинкового розвитку у P. lessonae 
 

Отже, у личинок всіх досліджених видів відбувається послідовна зміна 

морфологічних ознак: розвиток зовнішніх зябер, формування хвостового 

плавця, розвиток оперкулярної складки та формування оперкулярного отвору, 
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розвиток/редукція присоска, розвиток/редукція личинкового ротового апарату 

та формування адультусного типу рота, розвиток задніх кінцівок, резорбція 

клоакальної частини плавця на початку метаморфозу. Відмінності між видами 

на різних стадіях личинкового розвитку полягають в будові та розмірах 

зовнішніх зябер, будові присоска, розташуванні оперкулярного отвору, будові 

личинкового ротового апарату, формі та висоті хвостового плавця, 

особливостях пігментації. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ 

ЛИЧИНОК БЕЗХВОСТИХ АМФІБІЙ ФАУНИ УКРАЇНИ 

 

4.1. Критерії поділу на стадії розвитку личинок безхвостих амфібій 

Для дослідження розвитку личинок безхвостих земноводних фауни 

України була використана таблиця К.Л. Госнера [26], розроблена для 

визначення стадій ембріонів і личинок американських безхвостих амфібій. Весь 

розвиток від моменту запліднення до завершення метаморфоза був розділений 

ним на 46 стадій. Вихід з ікряних оболонок у більшості видів відбувається між 

17 і 20 стадіями, які характеризуються поступовим прогресивним розвитком 

зовнішніх зябер і розвитком присоска (апарата прилипання). Відмінними 

ознаками для цих стадій за К.Л. Госнером є розвиток хвоста зародка, м'язові 

реакції, скорочення серця, кровообіг у зябрових нитках. Основним критерієм 

для виділення К.Л. Госнером наступних двох стадій слугував ступінь розвитку 

хвостового плавця: на 21 стадії плавець ще не прозорий (при цьому рогівка 

прозора й очі ясно виражені), на 22 стадії плавець прозорий і в ньому 

починається кровообіг. Стадії з 23 по 25 відрізняються, в основному, розвитком 

оперкулярної складки. Наступні стадії (26-39) характеризуються поступовим 

розвитком задніх кінцівок: 26-30 стадії визначаються співвідношенням 

довжини й діаметра бруньки задніх кінцівок, а 31-39 стадії - утворенням і 

розвитком пальців і суглобів. Стадії, пов'язані з метаморфозом тварини, 

спочатку проявляються в резорбції хвоста й початком редукції личинкових 

елементів рота (40 стадія), прозорістю шкіри поверх передніх кінцівок і 

редукцією клоакальної частини хвоста (41 стадія). Потім з'являються передні 

кінцівки, і відбувається формування рота дорослої тварини (42-45 стадії). На 46 

стадії відбувається завершення метаморфоза. 

Таблиця зручна тим, що її можна застосовувати для визначення стадій 

розвитку різних видів. Однак деякі личинкові стадії в ній не мають чітко 

виражених критеріїв для визначення, або містять такі характеристики як м'язові 
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скорочення, скорочення серця, кровообіг у зябрах і плавці. Тому, визначаючи 

деякі стадії, ми адаптували їх до фіксованого матеріалу, використовуючи тільки 

зовнішньо-морфологічні ознаки. 

 При аналізі існуючих таблиць стадій розвитку личинок [30, 104, 105, 135, 

154], включаючи і таблицю К.Л. Госнера, стає очевидно, що в більшості з них 

для визначення стадій використовуються такі ознаки як будова зовнішніх зябер, 

присоска, ступінь розвитку оперкулярної складки та задніх кінцівок, а також 

морфологічні зміни, пов'язані з метаморфозом. Деякі автори використовують як 

визначальні ознаки лінійні параметри та будову личинкового ротового апарату. 

На підставі вивчення личинкового розвитку видів, що належать до різних 

родин, ми виділили основні групи зовнішньо-морфологічних ознак, що 

визначають поділ на стадії: ступінь розвитку зовнішніх зябер, ступінь розвитку 

плавця, розвиток оперкулярної складки, розвиток задньої кінцівки, 

морфологічні зміни на початку метаморфозу - редукція клоакальної частини 

хвоста й видимість передніх кінцівок під шкірою, формування рота молодої 

тварини. 

Супутніми ознаками для них є: будова та ступінь розвитку/редукції 

присоска, будова та ступінь розвитку/редукції личинкового ротового апарата, 

вихід назовні передніх кінцівок, ступінь резорбції хвоста, лінійні параметри. 

Оскільки ці ознаки специфічні для кожного виду, то їх недоцільно 

використовувати як критерії для визначення стадій розвитку. 

4.2. Уніфікована схема для визначення стадій личинкового розвитку 

безхвостих амфібій фауни України 

Ґрунтуючись на таблиці нормального розвитку К.Л. Госнера, і зважаючи 

на те, що багато морфологічних, анатомічних, фізіологічних досліджень 

проводяться на личинках після їхнього виходу з ікряних оболонок, нами 

запропоновані 29 стадій, що враховують загальні для всіх видів безхвостих 

амфібій особливості морфологічної будови. Перші три стадії характеризуються 

розвитком зовнішніх зябер; у більшості видів на цих стадіях відбувається вихід 

з ікряних оболонок, присосок (апарат прилипання) добре розвинений (рис. 4.1). 
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1 2 3 

Рис. 4.1. Стадії розвитку зовнішніх зябер: 1 - відділяються гребені зовнішніх 

зябер; 2 - зачатки зябрових гілок; 3 - поява на зябрових гілках зябрових ниток 

(вони можуть бути розвинені різною мірою, опреркулярна складка ще не 

розвивається) 
 

Наступні дві стадії (4 і 5) відображають розвиток плавця (рис. 4.2), а 

стадії 6-8 - розвиток оперкулярної складки; на цих стадіях починається 

формування личинкового ротового апарата (рис. 4.3). 

 

  
Стадія 4 Стадія 5 

 

Рис. 4.2. Стадії розвитку плавця: 4 - хвостовий плавець розвинений, але ще не 

прозорий; 5 - товща хвостового плавця прозора (оперкулярна складка може 

прикривати основи зябрових гілок) 

 

   
Стадія 6 Стадія 7 Стадія 8 

 

Рис. 4.3. Стадії розвитку оперкулярної складки: 6 - оперкулярна складка досягає 

до шкіри черевця або зростається з ним, зябра видно з двох сторін; 7 - 

оперкулярна складка повністю сховала зябра з однієї сторони (праворуч); 8 - 

зовнішні зябра повністю сховані під оперкулярною складкою 
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Наступними є стадії розвитку бруньки задньої кінцівки (9-13), що 

визначаються співвідношенням її довжини та діаметра (рис. 4.4), і стадії 

розвитку пальців і суглобів задньої кінцівки (14-22) (рис. 4.5). 

 
збоку 

 
зверху 

 
збоку 

 
зверху 

Стадія 9 Стадія 10 

   
Стадія 11 Стадія 12 Стадія 13 

 

Рис. 4.4. Стадії, що характеризуються співвідношенням довжини і діаметра 

бруньки задньої кінцівки: 9 - l<1/2d; 10 - l≥1/2d; 11 - l≥1d; 12 - l≥11/2d; 13 - l=2d 

 

  

Стадія 14 Стадія 15 Стадія 16 Стадія 17 Стадія 18 

    

Стадія 19 Стадія 20 Стадія 21 Стадія 22 
 

Рис. 4.5. Стадії розвитку пальців і суглобів задньої кінцівки: 14 - нога має 

форму лопатки; 15 - зачатки двох пальців; 16 - зачатки трьох пальців; 17 - 

зачатки чотирьох пальців; 18 - зачатки п'яти пальців; 19 - відособлені зачатки 

трьох пальців; 20 - відособлені зачатки п'яти пальців; 21 - утворення додаткової 

гомілки; 22 - утворення міжфалангових суглобів 
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Процеси, пов'язані з початком метаморфозу, добре помітні на стадіях 23 

(початок редукції хвоста в клоакальній частині) і 24 (передні кінцівки видимі 

крізь шкіру) (рис. 4.6). 

 

 
знизу 

 
збоку 

 
Стадія 23 Стадія 24 

 

Рис. 4.6. Стадії, пов'язані з початком метаморфоза: 23 - резорбція хвоста в 

клоакальній частині; 24 - передні кінцівки видимі через шкіру 

 

Завершують личинковий розвиток 25-28 стадії, пов'язані з редукцією 

личинкового ротового апарата та формуванням рота, характерним для дорослої 

тварини. У більшості видів на 25 стадії вивільняються передні кінцівки, також 

упродовж цих стадій відбувається швидка резорбція хвоста. Завершується 

метаморфоз на 29 стадії повною або майже повною резорбцією хвоста (рис. 

4.7). 

  

Стадія 25 Стадія 26 Стадія 27 Стадія 28 Стадія 29 
 

Рис. 4.7. Стадії, пов'язані з формуванням рота дорослої тварини й завершенням 

метаморфоза: 25 - кут рота співпадає з вертикаллю ніздрі (на цій стадії 

з'являються передні кінцівки); 26 - кут рота знаходиться між вертикалями ніздрі 

й середини ока; 27 - кут рота співпадає з вертикаллю середини ока; 28 - кут рота 

співпадає з вертикаллю заднього кута ока; 29 - метаморфоз завершений 
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Цю схему можна викласти також у вигляді таблиці (табл. 4.2.1). 

Таблиця 4.2.1 

Таблиця визначення стадій личинкового розвитку 

безхвостих амфібій фауни України 

Номер 
стадії 

Характеристика стадій 

Розвиток зовнішніх зябер 
1 відділяються гребені зовнішніх зябер 
2 поява зачатків зябрових гілок 
3 поява на зябрових гілках зябрових ниток 

Розвиток плавця 
4 хвостовий плавець розвинений, але ще не прозорий 
5 товща хвостового плавця прозора 

Розвиток оперкулярної складки 

6 
оперкулярна складка стикається/зростається зі шкірою черевця, зябра 
видно з двох сторін 

7 оперкулярна складка повністю сховала зябра з однієї сторони 
8 зовнішні зябра повністю сховані під оперкулярною складкою 

Розвиток бруньки задньої кінцівки 
9 співвідношення довжини й діаметра бруньки задньої кінцівки: l<1/2d 
10 співвідношення довжини й діаметра бруньки задньої кінцівки: l≥1/2d 
11 співвідношення довжини й діаметра бруньки задньої кінцівки: l≥1d 
12 співвідношення довжини й діаметра бруньки задньої кінцівки: l≥11/2d 
13 співвідношення довжини й діаметра бруньки задньої кінцівки: l=2d 

Розвиток пальців і суглобів задньої кінцівки 
14 нога має форму лопатки 
15 зачатки двох пальців 
16 зачатки трьох пальців 
17 зачатки чотирьох пальців 
18 зачатки п'яти пальців 
19 відособлені зачатки трьох пальців 
20 відособлені зачатки п'яти пальців 
21 утворення додаткової гомілки 
22 утворення міжфалангових суглобів 

Початок метаморфоза 
23 резорбція хвоста в клоакальній частині 
24 передні кінцівки видимі через шкіру 

Формування дефінітивної будови рота 
25 кут рота співпадає з вертикаллю ніздрі 
26 кут рота знаходиться між вертикалями ніздрі й середини ока 
27 кут рота співпадає з вертикаллю середини ока 
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Продовження таблиці 4.2.1
28 кут рота співпадає з вертикаллю заднього кута ока 
29 метаморфоз завершений 

 

 Ефективність такого поділу на стадії можна продемонструвати на 

прикладі змін лінійних параметрів чотирьох видів з різних родин - землянки 

звичайної, землянки Палласа, сірої та зеленої ропух [157, 161] (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Зміна лінійних параметрів тіла чотирьох видів безхвостих амфібій 

упродовж личинкового розвитку 
 

Середня довжина тулуба на перших вісьмох стадіях у цих видів майже не 

відрізняється, але найменші показники по цьому параметру мають личинки 

зеленої ропухи. Починаючи з 9 стадії відбувається різке розходження - личинки 

землянок швидко ростуть і досягають максимальних розмірів на 19-25 стадіях, 

перевищуючи понад 3 рази довжину тулуба личинок ропух. Починаючи з 24 

стадії тулуб землянок стає компактним зменшується в розмірах. На 27 стадії він 

знову збільшується при переході до сухопутного способу життя. Зміни лінійних 

параметрів тулуба ропух не мають різких перепадів, але при цьому 

спостерігається різниця між двома видами: з 1 по 12 стадії розміри тулуба 

личинок ропухи сірої перевищують розміри личинок ропухи зеленої, з 12 по 29 

стадії - навпаки. 
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 При збігу лінійних параметрів на початкових стадіях розвитку можна 

визначити видову приналежність личинок, зважаючи на особливості будови 

характерних для них морфологічних структур. На перших трьох стадіях 

розвитку, коли особини харчуються за рахунок жовткового міхура, вони ведуть 

прикріплений спосіб життя, у зв'язку з чим у них добре розвинений присосок. 

Для кожного виду будова присоска (апарата прилипання) специфічна, що видно 

на прикладі розглянутих видів (рис. 4.9). 

   
 

P. fuscus P. vespertinus B.(Bufotes) viridis B.(Bufo) bufo 
 

Рис. 4.9. Будова присоска чотирьох видів безхвостих амфібій 

на 1 стадії розвитку (вигляд знизу) 

 

Таким чином, на основі змін морфологічних структур личинок 

досліджених видів весь водний етап онтогенезу, починаючи з виходу з ікряних 

оболонок і до завершення метаморфоза, можна розділити на 29 стадій, які 

згруповані за принципом основних морфологічних змін. Діагностично 

вагомими морфологічними критеріями для такого поділу є: ступінь розвитку 

зовнішніх зябер; ступінь розвитку хвостового плавця; розвиток оперкулярної 

складки; розвиток бруньок задніх кінцівок; розвиток пальців і суглобів задніх 

кінцівок; процеси, пов’язані з початком метаморфозу; формування дефінітивної 

форми рота та завершення метаморфозу. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ЛИЧИНОК БЕЗХВОСТИХ АМФІБІЙ 

ФАУНИ УКРАЇНИ. ВИЗНАЧЕННЯ РОДИН, РОДІВ, ВИДІВ 

 

5.1. Родина Джерелянки – Bombinatoridae Gray, 1825 

 Личинки червоночеревої джерелянки виходять з ікряних оболонок на 1 

стадії розвитку. Вони мають низькі зяброві бугори та інтенсивно пігментований 

присосок у формі двох зближених півкуль. На відміну від червоночеревої 

джерелянки личинки жовточеревої джерелянки виходять з оболонок на 3 стадії 

розвитку з розвиненими зовнішніми зябрами. 

 На 2 стадії у личинок червоночеревої джерелянки з’являються дуже 

короткі зачатки зябрових гілок. Присосок збільшується у розмірах, пігментація 

наявна тільки у його задній половині. 

 На 3 стадії представники родини мають на зябрових гілках по 3-4 короткі 

зяброві нитки, кінці яких доходять лише до переднього краю пронефросу. 

Частини присоска відокремлюються одна від одної, у червоночеревої 

джерелянки вони приймають овальну форму з переважанням поперечної 

довжини. У жовточеревої джерелянки присосок округлий, має рівномірну 

пігментацію і різко окреслені краї. 

 На 4-5 стадіях відбувається часткова редукція присоска та подальший 

розвиток зовнішніх зябер. Присосок, залишаючись пігментованим, зменшує 

висоту і різко відокремлюється від черева. Кількість зябрових ниток не 

збільшується, але вони видовжуються, їх кінці доходять до заднього краю 

пронефросу, досягаючи максимальної довжини. На цих же стадіях з’являються 

зачатки губ і рогових щелеп, але ротовий диск ще не прийняв характерної для 

джерелянок трикутної форми, залишаючись овальним. 

 На 6-8 стадіях оперкулярна складка поступово наростає на зовнішні зябра 

і формує на черевному боці оперкулярний отвір. На 8 стадії відбувається 

подальша редукція присоска - він має вигляд двох вузьких пігментованих 

смужок з гострими внутрішніми кінцями, розташованих під тупим кутом одна 
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до одної. Ротовий диск на 6 стадії набуває характерної для джерелянок 

трикутної форми; з’являються зачатки рогових зубів – 1 ряд на верхній губі і 2 

ряди на нижній. Зубна формула на цій стадії у личинок B. bombina 1/2, у 

личинок B. variegata 1/1+1:1. На 7 стадії у личинок B. variegata, а на 8 стадії у 

личинок B. bombina додається по одному зубному ряду на кожній губі і будова 

ротового диску приймає формулу 1:1+1/3 у B.bombinaта 2/3 у B. variegata. Після 

8 стадії у джерелянок починається інтенсивний ріст і збільшення довжини тіла. 

 На 9 стадії тулуб і плавець набувають характерних для личинок 

джерелянок форм: довжина тулуба переважає його висоту у 1,5 рази, а високий 

хвостовий плавець починається за головним відділом на спинній стороні. 

Клоакальний отвір відкривається з черевного боку на гребні плавця. 

З 9 стадії відбувається збільшення довжини тулуба, яка набуває 

максимальних значень у личинок обох видів на 22 стадії: M = 13,49 (± 0,66) мм 

(12,45-14,26 мм) у B. bombina і M = 12,17 (± 0,92) мм (10,16-13,18 мм) у 

B. variegata. 

 У личинок червоночеревої джерелянки початок подвоєння зубних рядів в 

центральній їх частині починається на 10 стадії. 

 Подвоєння зубних рядів по всій довжині відбувається у личинок 

B. bombina на 11, а у личинок B. variegata на 12 стадіях. З 11 стадії залишки 

присоска набувають вигляду розсіяного скупчення пігментних клітин. 

 На 17-18 стадіях залишки присоска остаточно зникають. 

 У личинок джерелянок на 23 передметаморфній стадії клоакальний отвір 

залишається в товщі плавця і знаходиться на рівні основ кінцівок; висота 

плавця на цьому рівні зменшується з черевної і спинної сторони. Спинна 

сторона тіла на цій стадії може мати адультусне забарвлення, характерне для 

джерелянок. 

 Довжина хвоста досягає максимальних значень на 25 стадії у личинок 

B. bombina (M = 22,76 (± 1,43) мм (20,64-24,50 мм)) і на 24 стадії у личинок 

B. variegata (M = 20,86 (± 2,08) мм (17,62-25,04 мм)). 
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 В період з 9 по 24 стадії може відбуватися часткова редукція рогових 

елементів ротового диску і зубні формули можуть мати вигляд: 2/2+2:1, 2/1+1:2 

(B. bombina), 2/1+1:2, 2/2+2:1 (B. variegata). 

 З 25 по 28 метаморфні стадії відбувається зменшення не тільки довжини 

хвоста, а і довжини тулуба. 

 На 29 заключній стадії та початку адультусного способу життя довжина 

тулуба знову збільшується, залишки хвоста можуть бути наявні у вигляді 

маленької культі над клоакальним отвором. 

5.2. Родина Жаби-землянки – Pelobatidae Bonaparte, 1850 

 Личинки землянок виходять з оболонок на 1 стадії личинкового розвитку 

з опуклими зябровими бугорами, що складаються з трьох гребнів зябрових дуг 

кожний. Присосок складається із зовнішніх гребнів і внутрішньої серцеподібної 

частини, які розділені глибокою щілиною. У личинок P. fuscus ширина 

присоска укладається в ширині голови. На відміну від них, у P. vespertinus 

ширина присоска значно більше ширини голови. 

 На 2 стадії помітні зачатки двох зябрових гілок. У P. fuscus розмір 

внутрішньої частини присоска зменшується, довжина зовнішніх гребнів майже 

у 2 рази перевищує довжину внутрішньої частини. У P. vespertinus ширина 

присоска ще перевищує ширину голови, довжина зовнішніх гребнів дещо 

перевищує довжину внутрішньої частини. 

 На 3 стадії у представників родини видовжені добре розвинені зяброві 

нитки мають булавоподібну форму. І пара зябрових гілок несе по 4-6 зябрових 

ниток у личинок обох видів; ІІ пара несе по 2-3 зяброві нитки у P. fuscus, 4-6 у 

P. vespertinus. Присосок у P. fuscus укладається в ширині голови, а у личинок 

P. vespertinus зовнішні гребні присоска стають вузькими та не виходять поза 

межі ширини голови. У обох видів на цій стадії нижні кінці зовнішніх гребнів 

присоска роз’єднані. 

 На 4 стадії присосок личинок землянок значно зменшується, хоча вони 

ще можуть прикріплюватися до субстрату або до поверхневої плівки води. 

Зовнішні зябра досягають максимального розвитку, на зябрових гілках 
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збільшується кількість зябрових ниток: І пара несе у P. fuscus по 6-7 ниток, у 

P. vespertinus по 7-9 ниток, ІІ пара – по 3-5 зяброві нитки у P. fuscus, по 5-6 у 

P. vespertinus. ІІІ маленька пара розташована під двома першими. Кінці 

зябрових ниток досягають заднього кінця пронефросу. На цій стадії у личинок 

P. vespertinus з’являються зачатки губ і рогових щелеп. 

 На 5 стадії зачатки губ і рогових щелеп з’являються у личинок P. fuscus. 

Частково редукований присосок у обох видів має підковоподібну форму, його 

верхні кінці охоплюють кути ротового диска і нижню частину верхньої губи. 

Зовнішні зябра досягають максимальної довжини. 

 На 6-8 стадіях оперкулярна складка поступово наростає на зовнішні зябра 

і формує на лівому боці оперкулюм з широким отвором, направленим назад і 

догори. На цих стадіях відбувається подальша редукція присоска. На 7 стадії у 

личинок P. fuscus, а на 8 - у P. vespertinus з’являються зачатки рогових зубів і 

ротовий диск має зубну формулу 1/1+1:1. Ротовий диск личинок землянок по 

всьому периметру облямований сосочками. 

 Кількість зубних рядів збільшується по 22 стадію включно і у обох видів 

наявні зубні формули 1/1+1:1, 1/2+2:1, 1:1+1/1+1:1, 1:1+1/2+2:1, 1:2+2/2+2:1, 

1:2+2/3+3:1, 1:2+2/4+4:1, 1:3+3/4+4:1. 

 На 9 стадії тулуб і плавець набувають характерних для личинок землянок 

форм: довжина тулуба переважає його висоту у 1,9 рази, а ширина тулуба 

переважає висоту у 1,1 рази. Високий хвостовий плавець охоплює хвостове 

стебло. Очі розташовані дорсолатерально. Залишки присоска у вигляді 

довгастих скупчень пігментних клітин розташовані в кутах рота. Клоакальний 

отвір відкривається з черевного боку гребня плавця на межі з черевом. 

З 9 стадії відбувається збільшення довжин тулуба і хвоста. 

 Довжина тулуба у личинок землянок досягає максимального значення на 

23 передметаморфній стадії розвитку при резорбції плавця в клоакальній 

частині: M = 27,61 (± 2,22) мм (23,77-30,20 мм) у P. fuscus і M = 27,59 (± 1,64) 

мм (24,20-30,83 мм) у P. vespertinus. 
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 Довжина хвоста досягає максимальних значень на 24 передметаморфній 

стадії: M = 45,35 (± 3,65) мм (37,55-54,70 мм) у P. fuscus і M = 44,43 (± 4,53) мм 

(33,29-52,02 мм) у P. vespertinus. 

 На 23 стадії у землянок клоакальний отвір знаходиться на рівні основ 

кінцівок і відокремлюється від черевної частини плавця. 

 З початком метаморфозу (24 стадія) тулуб землянок стає більш 

компактним і різко зменшується в розмірах. Ріст поновлюється з 27-ї стадії при 

переході до сухопутного способу життя. 

 На заключній 29 стадії і початку адультусного способу життя у землянок 

можуть бути наявні залишки хвоста у вигляді маленької культі над 

клоакальним отвором. 

5.3. Родина Райки – Hylidae Rafinesque, 1815 

 Личинки райки східної виходять з ікряних оболонок на 2 стадії 

личинкового розвитку з досить розвиненим хвостовим відділом і короткими 

зачатками двох зябрових гілок. Вони рухливі, можуть швидко перепливати з 

місця на місце. На 2 стадії присосок низький, має форму двох пігментованих 

конусів з поглибленнями на вершинах, розташованих під кутами ротового 

отвору. 

 На 3 стадії личинки райки мають на зябрових гілках по 2-3 короткі 

зяброві нитки, кінці яких не доходять до заднього краю пронефросу. Частини 

присоска приймають округлу форму, вони розділені широким проміжком, 

стають більш опуклими, розташовані безпосередньо під кутами ротового 

отвору. 

 На 4-5 стадіях відбувається подальший розвиток зовнішніх зябер. 

Кількість зябрових ниток не збільшується, але вони видовжуються, їх кінці 

доходять до заднього краю пронефросу, досягаючи максимальної довжини на 5 

стадії. На цих же стадіях з’являються зачатки губ і рогових щелеп. На 5 стадії 

починається незначна редукція присоска, що виражається в зменшенні висоти 

його конусоподібних частин. 
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 На 6-8 стадіях оперкулярна складка поступово наростає на зовнішні зябра 

і формує на лівому боці оперкулярний отвір. Редукція присоска продовжується 

– на 8 стадії він має вигляд двох низьких пігментованих горбків, розташованих 

безпосередньо під кутами ротового диску. На 7 стадії з’являються зачатки 

рогових зубів – по 2 ряди на верхній і нижній губі. Зубна формула на цій стадії 

у личинок H. orientalis 1:1+1/2. 

 На 9 стадії тулуб і плавець набувають характерних для личинок райки 

форм: довжина тулуба переважає його висоту у 1,7 рази, а ширина тулуба 

переважає висоту у 1,4 рази. Хвостовий плавець починається з середини 

спинного відділу. Очі розташовані латерально. Залишки присоска у вигляді 

скупчення пігментних клітин розташовані в кутах ротового диска. Відбувається 

остаточне формування личинкового ротового апарату, його будова описується 

зубною формулою 1:1+1/3. Клоакальний отвір у вигляді щілини відкривається 

направо від гребеня плавця з черевного боку. 

 З 9 стадії відбувається збільшення довжин тулуба і хвоста. 

На 10-11 стадіях можуть зустрічатися личинки із залишками присоска у 

вигляді незначного скупчення пігментних клітин. На 12 стадії залишки 

присоска повністю зникають. 

 У личинок райки на 23 передметаморфній стадії клоакальний отвір 

знаходиться в товщі плавця на рівні нижньої частини стегон, висота плавця на 

цьому рівні зменшується з черевної і спинної сторони, але залишки плавця між 

основами стегон досить значні. 

 Довжина тулуба у личинок райки східної досягає максимальних значень 

на 23 передметаморфній стадії (M = 12,80 (± 0,81) мм (11,64-14,33 мм)), а 

хвоста – на 24 передметаморфній стадії (M = 26,67 (± 1,55) мм (22,58-29,29 

мм)). 

 В період з 9 по 24 стадії може відбуватися часткова редукція рогових 

елементів ротового диску і зубні формули можуть мати вигляд 1:1+1/1+1:2 або 

2+2/1+1:2. 
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 З 25 по 28 метаморфні стадії відбувається зменшення довжини тулуба і 

різке зменшення довжини хвоста за рахунок його резорбції. 

 На заключній 29 стадії і початку адультусного способу життя довжина 

тулуба збільшується, залишки хвоста зникають повністю. 

5.4. Родина Ропухи – Bufonidae Gray, 1825 

 Личинки ропух виходять з оболонок на 1 стадії личинкового розвитку з 

опуклими зябровими бугорами, що складаються з трьох гребнів зябрових дуг 

кожний. Присосок високий, складається із зовнішніх гребнів і внутрішньої 

серцеподібної частини, які розділені глибокою щілиною. У личинок B. (Bufo) 

bufo зовнішні гребні більш широкі та не змикаються знизу, внутрішня частина 

опукла. На відміну від них, у B. (Bufotes) viridis зовнішні гребні більш вузькі, 

змикаються знизу, а внутрішня частина присоска не така опукла й утворює 

внутрішні гребні. 

 На 2 стадії при появі трьох зачатків зябрових гілок присосок залишається 

високим, при цьому зменшується кут між ним і черевом і збільшується ширина 

щілини між зовнішніми гребнями та внутрішньою частиною присоска. 

 На 3 стадії представники родини мають на зябрових гілках по 4-5 короткі 

зяброві нитки, кінці яких доходять до заднього краю пронефросу. Присосок 

залишається опуклим, щілина між зовнішніми гребнями та внутрішньою 

частиною збільшується, також у личинок B. (Bufo) bufo збільшується, а у 

личинок B. (Bufotes) viridis з’являється проміжок між нижніми кінцями 

зовнішніх гребнів. Верхні кути присоска знаходяться під кутами ротового 

отвору. 

 На 4-5 стадіях відбувається значне зменшення розмірів присоска, але його 

форма ще зберігається. Зовнішні зябра зазнають подальшого розвитку, 

кількість зябрових ниток не збільшується, але вони видовжуються, їх кінці 

прикривають пронефрос, досягаючи максимальної довжини. На цих же стадіях 

з’являються зачатки губ і рогових щелеп. У личинок звичайної ропухи вже на 5 

стадії з’являються зачатки рогових зубів і будова ротового диску описується 

формулою 1:1+1/1+1:2. 
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 На 6-8 стадіях оперкулярна складка поступово наростає на зовнішні зябра 

і формує на лівому боці широкий оперкулярний отвір, направлений назад і 

догори. На цих стадіях відбувається подальша редукція присоска - він має 

вигляд двох видовжених пігментованих валиків, розташованих під кутом один 

до одного у вигляді літери V, кожний з поздовжнім жолобком. На 7 стадії у 

личинок B. (Bufotes) viridis з’являються зачатки рогових зубів і ротовий диск 

має зубну формулу 1:1+1/2. На 8 стадії у личинок ропух відбувається остаточне 

формування личинкового роту і його будова виражається формулою 1:1+1/3, 

яка зберігається по 24 стадію включно. З 5 по 11 стадії у личинок звичайної 

ропухи нижня губа по зовнішньому краю облямована сосочками. 

 На 9 стадії тулуб і плавець набувають характерних для личинок ропух 

форм: довжина тулуба переважає його висоту у 2,25 рази, а ширина тулуба 

переважає висоту у 1,4 рази. Низький хвостовий плавець охоплює лише 

хвостове стебло. Очі видно зі спинного боку. Залишки присоска у вигляді 

скупчення пігментних клітин мають V-подібну форму. Клоакальний отвір 

відкривається на гребні плавця з черевного боку. 

З 9 стадії відбувається збільшення довжин тулуба і хвоста. 

Довжина тулуба у личинок B. (Bufo) bufo досягає максимального значення 

на 22 стадії розвитку (M = 9,29 (± 0,41) мм (8,36-9,93 мм)), а у личинок 

B. (Bufotes) viridis - на 23 передметаморфній стадії (M = 11,86 (± 0,52) мм 

(11,31-13,10 мм)). 

Довжина хвоста у личинок B. (Bufo) bufo досягає максимального значення 

на 24 стадії M = 13,28 (± 1,17) мм (8,60-15,94 мм), а у личинок B. (Bufotes) 

viridis – на 23 стадії (M = 19,47 (± 0,94) мм (18,18-20,94 мм)). 

 На 23 стадії у ропухи сірої клоакальний отвір примикає до основи задніх 

кінцівок, а клоакальна частина плавця різко відрізняється за висотою від його 

іншої частини; у ропухи зеленої клоакальний отвір різко відокремлюється від 

основи кінцівок, знаходячись в товщі плавця, а по його краю утворюється 

кільцеве потовщення. 
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 В період з 9 по 24 стадії може відбуватися редукція рогових елементів 

рота і зубні формули можуть мати вигляд 1:1+1/1+1:2, 1:1+1/2+2:1, 1:1+1/1:2+2, 

1:1+1/3+3, 2+2/3 та інші. 

 З 23 по 27 стадії у ропухи сірої і з 23 по 29 стадії у ропухи зеленої 

відбувається зменшення довжини тулуба; під час проходження 28-29 стадій цей 

показник у ропухи сірої знову збільшується. 

У личинок ропухи сірої до 26 стадії, а у личинок ропухи зеленої до 23 

стадії можуть бути наявні залишки присоска у вигляді скупчення пігментних 

клітин. 

 На 26 стадії у B. (Bufo) bufo на черевці утворюється «шов», біля якого 

зосереджені пігментні клітини. Він залишається помітним до завершення 

метаморфозу. У B. (Bufotes) viridis такий «шов», на відміну від личинок сірої 

ропухи, світлий і не облямований пігментними клітинами. 

 Особливості 28 стадії у ропух полягають в тому, що у звичайної ропухи 

темно-буре забарвлення тулуба різко контрастує з менш пігментованими 

кінцівками. Метаморфи зеленої ропухи, на відміну від метаморфів звичайної 

ропухи, не мають контрастного розподілу пігменту між тулубом і кінцівками. 

 На заключній 29 стадії і початку адультусного способу життя у ропух 

можуть бути наявні залишки хвоста у вигляді маленької культі над 

клоакальним отвором. 

5.5. Родина Жаби – Ranidae Rafinesque, 1814 

5.5.1. Рід Бура (Трав’яна) жаба - Rana Linnaeus, 1758 

 Личинки трав’яної жаби виходять з оболонок на 1-2 стадіях, личинки 

гостромордої жаби – на 1-3, а личинки прудкої жаби – на 3-4 стадіях 

личинкового розвитку. 

У личинок R. temporaria на 1 стадії присосок складається із двох 

видовжених частин, що прилягають одна до одної, кожна частина має 

поздовжню щілину, яка розділяє внутрішній та зовнішній гребні; зовнішні 

гребні змикаються задніми кінцями. У R. arvalis присосок коротший, ніж у 

личинок трав’яної жаби, його ліва та права частини розділені широкою 
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щілиною, передні кінці присоска між зовнішніми та внутрішніми гребнями 

мають округлі заглибини, зовнішні гребні не змикаються задніми кінцями. 

 На 2 стадії у личинок трав’яної та гостромордої жаб наявні зачатки двох 

зябрових гілок із короткими зачатками зябрових ниток. Присосок у 

R. temporaria добре розвинений, зовнішні гребні змикаються задніми кінцями. 

У R. arvalis частини присоска укорочені, кожна з них має поздовжню широку 

щілину. 

 На 3 стадії у личинок трав’яної та гостромордої жаб добре розвинені по 3 

зяброві гілки. У R. temporaria дві передні, найбільш розвинені, несуть по 6-8 

зябрових ниток, під ними знаходиться третя гілка, що складається з однієї 

нитки; довжина зябрових ниток майже вдвічі більша довжини пронефросу. У 

R. arvalis дві передні, найбільш розвинені гілки, несуть по 5 (зрідка – 6) 

зябрових ниток, під ними знаходиться третя гілка, що складається з однієї 

нитки; кінці зябрових ниток не доходять до заднього кінця пронефросу. У 

R. dalmatina з кожної сторони головного відділу розвинені по 2 зяброві гілки: 

передня пара, найбільш розвинена, несе по 4-5 зябрових ниток, задня пара несе 

по 1-3 нитці; кінці зябрових ниток доходять до середини пронефросу. Частини 

присоска у R. temporaria щільно прилягають одна до одної, а спереду – до 

нижньої губи; задні кінці зовнішніх гребнів роз’єднані проміжком. У личинок 

R. arvalis овальні частини присоска розділені широким проміжком, кожна з них 

має поздовжню щілину; передні кінці присоска не доходять до ротового отвору. 

У R. dalmatina присосок відокремлений від ротового отвору проміжком, 

складається з двох видовжених, звужених на задньому кінці горбків, розділених 

широким проміжком; кожний горбок присоска має на вершині заглибину; 

передні кінці присоска знаходяться нижче ротового отвору. 

 На 4 стадії частини присоска личинок трав’яної жаби розділені 

проміжком, зяброві нитки на трьох гілках видовжуються. У личинок 

гостромордої жаби частини присоска розділені широким проміжком і 

приймають округлу форму; зяброві нитки видовжуються, їх кінці доходять до 

заднього краю пронефросу. У личинок прудкої жаби присосок залишається 
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незмінним; зяброві нитки видовжуються, але не досягають заднього кінця 

пронефросу. На цій же стадії у личинок бурих жаб починається формування 

личинкового ротового апарату, з’являються зачатки губ і рогових щелеп. 

 На 5 стадії ротовий отвір у личинок бурих жаб стає широким, частини 

присоска зменшені і розділені широким проміжком. Зовнішні зябра досягають 

максимальної довжини: у R. temporaria кінці зябрових ниток доходять майже до 

заднього кінця тулуба; зябра R. arvalis займають у довжину приблизно 1/3 

довжини тулуба; зябра R. dalmatina залишаються короткими. На цій стадії у 

личинок R. temporaria розвиваються ряди губних рогових зубів, які можна 

описати формулою 1/1+1:2. 

 На 6-8 стадіях оперкулярна складка поступово наростає на зовнішні зябра 

і формує на лівому боці оперкулюм, направлений назад і догори. На цих стадіях 

відбувається подальша редукція присоска. На 6 стадії у личинок R. arvalis, а на 

7 - у R. dalmatina з’являються зачатки рогових зубів і ротовий диск має зубну 

формулу 1/1+1:1 і 1/1+1:2 відповідно. Нижня губа та нижня частина верхньої 

губи ротового диску личинок бурих жаб облямовані сосочками. 

 У личинок трав’яної жаби на 7 стадії зубна формула має вигляд 

1:1+1/1+1:2, на 8 – 1:1+1/1+1:3, на 10 - 1:2+2/1+1:3. Остаточне формування 

личинкового ротового апарату відбувається на 14 стадії, повністю розвинений 

личинковий ротовий апарат має зубну формулу 1:3+3/1+1:3. 

 У личинок гостромордої жаби на 9-10 стадіях додається один внутрішній 

переривчастий ряд на верхній губі та один безперервний зовнішній - на нижній, 

повністю розвинений личинковий ротовий апарат має зубну формулу 

1:1+1/1+1:2 (зрідка - 1:1+1/3). 

 У личинок прудкої жаби на 8 стадії будова ротового апарату описується 

формулою 1:1+1/1+1:2, на 11 - 1:1+1/1+1:3. Остаточне формування 

личинкового ротового апарату відбувається на 12 стадії, зубна формула має 

вигляд 1:2+2/1+1:3. 

 На 9 стадії тулуб і плавець набувають характерних для личинок бурих 

жаб форм, широкий тулуб сплощений у дорсовентральному напрямку: у 
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R. temporaria довжина тулуба переважає його висоту у 2,4 рази, а ширина 

тулуба переважає висоту у 1,7 рази; у R. arvalis довжина тулуба переважає його 

висоту у 2,6 рази, а ширина тулуба переважає висоту у 1,6 рази; у R. dalmatina 

довжина тулуба переважає його висоту у 2,1 рази, а ширина тулуба переважає 

висоту у 1,2 рази. Невисокий хвостовий плавець охоплює хвостове стебло, 

заходячи на спину приблизно на 1/3 довжини тулуба. Очі видно зі спинного 

боку. Залишки присоска у вигляді округлих скупчень пігментних клітин 

розташовані нижче кутів рота у личинок трав’яної жаби, нижче і латеральніше 

кутків рота у личинок гостромордої та прудкої жаб. Клоакальний отвір 

відкривається праворуч від гребня черевної частини плавця. 

З 9 стадії відбувається збільшення довжини тулуба. 

 Довжина тулуба у личинок бурих жаб досягає максимального значення у 

R. temporaria на 22 стадії розвитку (M = 11,27 (± 0,86) мм (9,64-12,32 мм)); у 

R. arvalis на 25 стадії (M = 10,96 (± 1,41) мм (7,64-14,34 мм)); у R. dalmatina на 

24 стадії (M = 12,59 (± 0,69) мм (11,61-14,40 мм)). 

 Довжина хвоста збільшується вже з 2 стадії, досягаючи максимальних 

значень у R. temporaria на 22 стадії личинкового розвитку (M = 23,42 (± 1,41) 

мм (20,50-24,58 мм)), у R. arvalis на 23 стадії (M = 21,51 (± 2,45) мм (13,78-27,17 

мм)); у R. dalmatina на 24 стадії (M = 30,36 (± 1,60) мм (27,79-33,26 мм)). 

 На 23 стадії у личинок бурих жаб клоакальний отвір знаходиться в товщі 

плавця на рівні нижньої частини стегон, залишки плавця між основами стегон 

майже зникають. 

 З початком метаморфозу (з 23-ї стадії у личинок трав’яної жаби, з 25-ї 

стадії у личинок гостромордої та прудкої жаб) тулуб бурих жаб стає більш 

компактним і зменшується в розмірах. 

 На заключній 29 стадії і початку наземного способу життя у бурих жаб 

можуть бути наявні залишки хвоста у вигляді маленької культі над 

клоакальним отвором. 

5.5.2. Рід Зелена (водяна) жаба – Pelophylax Fitzinger, 1843 
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 Личинки зелених жаб виходять з оболонок із розвиненими зовнішніми 

зябрами - на 3-4 стадіях розвитку. На момент виходу з оболонок (4 стадія у 

личинок P. ridibundus, 3 стадія у личинок P. lessonae) присосок має форму двох 

пігментованих овальних високих горбків з невеликими заглибинами на 

вершинах, висота яких збільшується до переднього кінця і розташованих нижче 

кутів рота. 

На 3 стадії у личинок ставкової жаби на І та ІІ парах коротких зябрових 

гілок знаходиться по 5-8 коротких зябрових ниток, кінці яких заходять за задній 

край пронефросу; ІІІ пара, що знаходиться під ними, несе лише по 1 нитці з 

кожного боку. 

На 4 стадії у личинок озерної жаби видно дві короткі гілки зовнішніх 

зябер, які несуть по 2-3 короткі зяброві нитки, кінці яких ледве доходять до 

заднього кінця пронефросу. Зяброві нитки на всіх зябрових гілках у личинок 

P. lessonae видовжуються і зябра виглядають більш розгалуженими. 

На цій же стадії у личинок зелених жаб можна помітити зачатки губ і 

рогових щелеп. 

 З 5 стадії у личинок P. ridibundus, а з 4 стадії у личинок P. lessonae висота 

присоска поступово зменшується, інтенсивна пігментація залишається на 

вершинах присоска. Частини присоска знаходяться нижче та латеральніше 

кутів рота. 

 На цій же стадії у личинок озерної жаби збільшується кількість зябрових 

ниток на зябрових гілках (3-4 на кожній гілці). У личинок ставкової жаби на цій 

стадії зябра досягають максимального розвитку. У ставкової жаби 

збільшуються основи зябрових гілок, кінці зябрових ниток заходять за задній 

край пронефросу. 

 На 6-8 стадіях оперкулярна складка поступово наростає на зовнішні зябра 

і формує на лівому боці оперкулярний отвір, направлений назад і догори. На 

цих стадіях відбувається подальша редукція присоска; він має вигляд округлих 

скупчень пігментних клітин, розташованих нижче і латеральніше ротового 

диску. У личинок озерної жаби на 7 стадії зовнішні зябра, які ще видно з лівого 
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боку, досягають максимальної довжини. На 6 стадії у личинок P. lessonae, а на 

8 - у P. ridibundus з’являються зачатки рогових зубів і ротові диски мають зубні 

формули 1/1+1:2, 1/1+1:1 та 1/3 відповідно. Нижня губа та нижня частина 

верхньої губи ротового диску личинок зелених жаб облямовані сосочками. 

 У личинок озерної жаби максимальний розвиток личинкового ротового 

апарату відбувається на 16 стадії і будова ротового апарата описується 

формулою 1:1+1/3. З 9 по 12 стадії зустрічається формула 1/1+1:2, а з 12 по 24 

стадії – формула 1:1+1/1+1:2. 

 У личинок ставкової жаби на 7 стадії формується ротовий диск із зубною 

формулою 1/3. На 9 стадії додається внутрішній переривчастий ряд на верхній 

губі, внутрішній ряд нижньої губи стає переривчастим, зубна формула приймає 

вигляд 1:1+1/1+1:2 і зустрічається до 24 стадії. 

 На 9 стадії тулуб і плавець набувають характерних для личинок зелених 

жаб форм, широкий тулуб сплощений у дорсовентральному напрямку: у 

P. ridibundus довжина тулуба переважає його висоту у 2,8 рази, а ширина 

тулуба переважає висоту у 1,5 рази; у P. lessonae довжина тулуба переважає 

його висоту у 2,3 рази, а ширина тулуба переважає висоту у 1,3 рази. 

Невисокий хвостовий плавець охоплює хвостове стебло; спостерігається різке 

збільшення висоти спинної частини плавця на відстані 1/6-1/3 довжини хвоста 

від тулуба; висота черевної частини плавця збільшується плавніше. Очі видно зі 

спинного боку. Клоакальний отвір відкривається з правого боку від гребеня 

черевної частини плавця. Залишки присоска на 9 стадії у личинок зелених жаб 

зникають повністю. 

З 9 стадії відбувається збільшення довжини тулуба. Довжина тулуба 

личинок P. ridibundus збільшується без різких змін до завершення метаморфозу 

і досягає максимального значення на 29 стадії (17,88 мм); у P. lessonae довжина 

тулуба досягає максимальних значень на 24 стадії (M = 17,00 (± 1,43) мм (14,04-

19,28 мм)). 

 Довжина хвоста збільшується у P. ridibundus з 7 стадії, досягаючи 

максимальних значень на 24 стадії розвитку (M = 34,82 (± 1,94) мм (32,82-38,20 
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мм)), у P. lessonae довжина хвоста збільшується з 6 стадії і досягає 

максимальних значень також на 24 стадії, (M = 33,36 (± 2,81) мм (26,68-37,00 

мм)). 

 На 23 стадії у личинок зелених жаб клоакальний отвір знаходиться в 

товщі плавця на рівні нижньої частини стегон, а залишки плавця між основами 

стегон більші, ніж у личинок бурих жаб. 

 Під час проходження метаморфозу на 25 стадії у личинок озерної жаби та 

упродовж 25-29 стадій у личинок ставкової жаби тулуб стає більш компактним 

і зменшується в розмірах. 

 На заключній 29 стадії і початку наземного способу життя у зелених жаб 

залишки хвоста повністю зникають. 

 Таким чином, види, що належать до різних родин, відрізняються 

кількістю зябрових ниток на зябрових гілках, формою присоска, 

розташуванням та будовою оперкулярного отвору, особливостями розвитку та 

будовою личинкового ротового апарату, характером пігментації, формою та 

розмірами тулуба та хвостового плавця, особливостями редукції клоакальної 

частини плавця. 

5.6. Визначення таксономічно вагомих ознак на різних стадіях розвитку 

Личинки більшості видів залишають ікряні оболонки на 1-2 стадіях 

розвитку. Більш розвиненими – на 3-4 стадіях, із зябровими нитками на 

зябрових гілках - виходять з оболонок личинки джерелянки жовточеревої, 

прудкої та зелених жаб. Розвинений зачаток хвостового плавця, крім 

зазначених видів, мають личинки джерелянки червоночеревої та райки східної 

(рис. 5.1). 
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1 стадія 2 стадія 3 стадія 4 стадія 

 
P. fuscus 

 
B. bombina 

 
B. variegata P. ridibundus 

 
P. vespertinus 

 
H. orientalis  

R. dalmatina 
 

 
B. (Bufo) bufo 

 
R. temporaria 

 
P. lessonae 

 

 
B. (Bufotes) 

viridis 

   

 
R. arvalis 

   

Рис. 5.1. Вигляд личинок на момент виходу з оболонок 
 

Зовнішні зябра розвиваються у більшості видів від двох до чотирьох діб 

(1-3 стадії). Личинки зелених жаб прокльовуються з оболонок з добре 

розвиненими зовнішніми зябрами. Кількість зябрових ниток при 

максимальному розвитку зябер на першій парі зябрових гілок: 3-4 у 

джерелянки червоночеревої, 5-6 у джерелянки жовточеревої, 5-7 у землянки 

звичайної, 7-9 у землянки Палласа, 2-3 у райки східної, 4-5 у ропухи звичайної 

та ропухи зеленої, 6-8 у жаби трав’яної, 5-6 у жаби гостромордої, 4-5 у жаби 

прудкої, 3-4 у жаби озерної, 5-8 у жаби ставкової. Кількість зябрових ниток на 

другій парі зябрових гілок: 3-4 у джерелянки червоночеревої, 4-5 у джерелянки 

жовточеревої, 3-5 у землянки звичайної, 5-6 у землянки Палласа, 2-3 у райки 

східної, 4-5 у ропухи звичайної та ропухи зеленої, 6-8 у жаби трав’яної, 5-6 у 

жаби гостромордої, 1-3 у жаби прудкої, 3-4 у жаби озерної, 5-8 у жаби 

ставкової. Третя гілка складається з однієї зябрової нитки і знаходиться під 

двома першими гілками. Зовнішні зябра при появі зябрових ниток найкоротші у 

личинок джерелянки жовточеревої, найдовші - у личинок жаби ставкової. При 

максимальному розвитку зовнішні зябра найкоротші у личинок райки східної, 

найдовші – у личинок жаби трав’яної (рис. 5.2). 
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3-тя стадія 

Bombina variegata Pelophylax lessonae 

 
 

5-та стадія 

Hyla orientalis Rana temporaria 
Рис. 5.2. Вигляд зовнішніх зябер при появі зябрових ниток (3-тя стадія) 

та при максимальному розвитку (5-та стадія) 
 

Присосок, за допомогою якого личинки прикріплюються до субстрату, 

добре розвинений у всіх видів на цих же стадіях. Будова присоска специфічна 

для кожного виду, але можна виділити його чотири основні форми (рис. 5.3). 

Має форму двох 
пігментованих 

півкуль 

Складається з 
зовнішніх гребнів 
і внутрішньої 
серцеподібної 

частини 

Складається з двох 
частин, які мають 

зовнішні та 
внутрішні гребні, 
розділені щілиною 

Має форму 
двох 

пігментованих 
конусів з 

поглибленнями 
на вершинах 

    

B. (B.) bombina, 
B. (B.) variegata 

P. fuscus, 
P. vespertinus, 

B. (B.) bufo, 
B. (B.) viridis 

R. temporaria, 
R. arvalis 

H. orientalis, 
R. dalmatina, 
P. ridibundus, 

P. lessonae 
Рис. 5.3. Основні форми присосок личинок безхвостих амфібій фауни України 
 

При переході до вільно плаваючого способу життя присосок поступово 

редукується. У більшості видів він повністю зникає на 9-12 стадіях. У B. (Bufo) 

bufo залишки присоска у вигляді скупчення пігментних клітин можуть бути 

присутні по 26 стадію, у B. (Bufotes) viridis – по 23 стадію, у R. temporaria – по 

24 стадію включно. 

Ротовий апарат у личинок майже всіх видів починає розвиватися на 4-5 

стадіях. Лише у личинок зеленої ропухи зачатки губ і рогових щелеп помітні 
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вже на 3 стадії. Формування ротового диску відбувається поступово за рахунок 

почергового додавання рядів рогових зубів на верхній та нижній губах. 

Остаточно сформовані ротові диски мають такі зубні формули: B. bombina та 

B. variegata - 2/3; P. fuscus та P. vespertinus - 1:3+3/4+4:1; H. orientalis, B. (Bufo) 

bufo та B. (Bufotes) viridis - 1:1+1/3; Rana temporaria - 1:3+3/1+1:3, R. arvalis - 

1:1+1/1+1:2 (1:1+1/3), R. dalmatina- 1:2+2/1+1:3; P. ridibundus та P. lessonae - 

1:1+1/1+1:2 . Така будова ротового апарату зустрічається впродовж більшості 

стадій личинкового розвитку. Серед усіх видів виділяються личинки 

джерелянок, які мають подвійні ряди зубів і трикутну форму ротового диску 

(рис. 5.4). 

B. bombina B. variegata P. fuscus P. vespertinus 

    
(11-24 стадії) (12-24 стадії) (17-22 стадії) (11-24 стадії) 

2/3 1:3+3/4+4:1 
H. orientalis B. (Bufo) bufo B. (Bufotes) viridis 

   
(9-24 стадії) (8-24 стадії) (8-24 стадії) 

 
1:1+1/3 

R. temporaria R. arvalis R. dalmatina 

    
1:3+3/1+1:3 

(14-24 стадії) 
1:1+1/1+1:2(1:1+1/3) 

(9-24 стадії) 
1:2+2/1+1:3 

(12-24 стадії) 
P. ridibundus P. lessonae 

  
(12-24 стадії) (9-24 стадії) 

 
1:1+1/1+1:2 

 

Рис. 5.4. Вигляд личинкового ротового апарату при максимальному розвитку 
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Оперкулярний отвір формується на 6-8 стадіях. У личинок більшості 

видів він розташований на лівому боці тулуба і направлений назад і догори. 

Тільки у личинок джерелянок він розташований на черевній стороні і 

направлений назад. Личинки землянок і ропух відрізняються від інших видів 

широким оперкулярним отвором (рис. 5.5). 

 

  
 

B. bombina, B variegata 
P fuscus, P vespertinus, 

B. (Bufo) bufo, 
B. (Bufotes) viridis 

H. orientalis, 
R. temporaria, R. arvalis, 

R. dalmatina, 
P. ridibundus, P. lessonae

 

Рис. 5.5. Вигляд і розташування оперкулярного отвору 

личинок безхвостих амфібій 

 

 Форму тулуба та плавця розглядали на 5 стадії, коли личинки починають 

переходити до вільно плаваючого способу життя, та на 22 передметаморфній 

стадії при добре розвинених задніх кінцівках. У личинок, що ведуть пелагічний 

спосіб життя (джерелянки, землянки, райка східна), тулуб залишається 

округлим. Личинки, що ведуть придонний спосіб життя, набувають сплощеного 

в дорсовентральному напрямку тіла (ропухи, бурі та зелені жаби) (рис. 5.6). 

 

 тулуб залишається округлим 

5 
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ад
ія

 
22

 с
та
ді
я 

B. bombina 
B. variegata 

P. fuscus 
P. vespertinus 
H. orientalis 
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 тулуб набуває сплощеної в дорзо-вентральному напрямку форми 
5 
ст
ад
ія

 

 

22
 с
та
ді
я 

 

B. (Bufo) bufo 
B. (Bufotes) viridis 

R. temporaria 
R. arvalis 

R. dalmatina 
P. ridibundus 
P. lessonae 

 

Рис. 5.6. Форма тулуба та плавця личинок безхвостих амфібій 

на різних стадіях розвитку 

 

 Редукція клоакальної частини плавця є ознакою 23 стадії. У личинок всіх 

видів зменшується висота плавця з черевної і спинної сторони. Крім цього, у 

личинок джерелянок клоакальний отвір залишається в товщі плавця і 

знаходиться на рівні основ кінцівок; у личинок землянок він знаходиться на 

рівні основ кінцівок і різко відокремлюється від черевної частини плавця; у 

личинок східної райки клоакальний отвір знаходиться в товщі плавця на рівні 

нижньої частини стегон, залишки плавця між основами стегон досить значні; у 

ропухи сірої клоакальний отвір примикає до основи задніх кінцівок, а 

клоакальна частина плавця різко відрізняється за висотою від його іншої 

частини; у ропухи зеленої клоакальний отвір різко відокремлюється від основи 

кінцівок, знаходячись в товщі плавця, а по його краю утворюється кільцеве 

потовщення; у личинок бурих жаб клоакальний отвір знаходиться в товщі 

плавця на рівні нижньої частини стегон, залишки плавця між основами стегон 

майже зникають; у личинок зелених жаб клоакальний отвір також знаходиться 

в товщі плавця на рівні нижньої частини стегон, а залишки плавця між 

основами стегон більші, ніж у личинок бурих жаб. Загалом, на рівні основ 

кінцівок клоакальний отвір знаходиться у личинок джерелянок, землянок, 

райки східної, ропух; на рівні нижньої частини стегон клоакальний отвір 

знаходиться у бурих і зелених жаб. (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Загальний вигляд клоакальної частини плавця та розташування 

клоакального отвору личинок безхвостих амфібій на 23 стадії 
 

 Морфометрія. Довжина тулуба у личинок всіх видів до 8-9 стадій 

змінюється незначно, з початком розвитку кінцівок вона зростає більш 

інтенсивно і досягає максимальних значень з 22 (джерелянка червоночерева) по 

26 (озерна жаба) стадії розвитку. У більшості видів спостерігається тенденція 

до зменшення довжини тіла на метаморфних стадіях і її збільшення на 28-29 

стадіях при завершенні метаморфозу (рис. 5.8). 
 

 

Рис. 5.8. Зміна довжини тіла личинок різних видів безхвостих земноводних 
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 Довжина хвоста зростає більш плавно, ніж довжина тулуба, і досягає 

максимальних значень на 23-24 стадіях (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Зміна довжини хвоста личинок різних видів безхвостих земноводних 

 

 Найбільших значень довжини тіла і хвоста досягають у землянок, 

найменших – у ропухи сірої. 

 Можна виділити ще дві групи видів за подібністю середніх значень 

довжин тулуба і хвоста. До групи з меншими розмірами входять личинки 

джерелянок, райки східної, ропухи зеленої та бурих жаб. До групи з більшими 

розмірами входять личинки зелених жаб. 

 З 7 по 25 стадії, коли личинки ведуть вільно плаваючий спосіб життя, за 

співвідношенням довжини хвоста до довжини тіла личинки розподіляються на 

дві групи. У личинок групи, в яку входять джерелянки, землянки та два види 

ропух, середнє значення співвідношення впродовж цього періоду дорівнює 

1,45. У личинок другої групи, в яку входять всі інші види, середнє значення 

співвідношення дорівнює 1,78 (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Зміна співвідношення довжини хвоста до довжини тіла 

личинок різних видів безхвостих земноводних 

 

 Тривалість стадій личинкового розвитку неоднакова. У більшості родин 

найшвидше проходять стадії з 1 по 8 (стадії розвитку зовнішніх зябер, 

хвостового плавця, оперкулярной складки). Метаморфні стадії з 25 по 29 

найшвидше проходять у зелених жаб (рис. 11). 

Таблиця 5.6.1 

Тривалість стадій личинкового розвитку 

личинок різних родин безхвостих земноводних (діб, min-max) 

Ranidae 

С
та
ді
я 

   
   

   
   

   
 Р
од
и
н
а 

B
om

bi
na

to
ri

da
e 

P
el

ob
at

id
ae

 

H
yl

id
ae

 

B
uf

on
id

ae
 

рі
д 

R
an

a 

рі
д 

P
el

op
hy

la
x 

1 1 1-2 - 1 1-2 - 
2 1 1 2 1 1-3  
3 1-2 2 3 1-3 2-3 1 
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Продовження таблиці 5.6.1
4 1 2-3 1 1-2 2-4 1-2 
5 1 1-2 1 1 1-3 1-3 
6 1-5 3 3 2 1-2 3 
7 1 3-5 5 1 1-3 1-4 
8 2-36 9-11 4 2 1-4 2-26 
9 9-40 35-41 37 4-11 2-27 14-44 
10 16-42 34-40 18 8-19 16-61 1-31 
11 24-26 33-55 22 15-22 12-60 5-29 
12 23-43 20-64 24 16-18 10-65 5-32 
13 10-19 17-54 16 8-14 15-50 2-16 
14 8-24 20-54 22 13-16 18-60 1-26 
15 5-7 13-61 17 12-27 11-59 1-26 
16 1-31 16-57 20 18-45 16-55 1-23 
17 7-17 17-56 30 19-20 14-48 5-25 
18 12-27 18-56 26 21-36 10-74 9-26 
19 1-13 11-49 34 15-28 6-46 1-17 
20 11-23 14-46 27 20-32 8-35 4-18 
21 10-19 10-49 32 20-33 4-44 2-19 
22 11-26 12-45 27 25-31 7-45 3-19 
23 13-14 12-45 25 21-41 21-47 2-17 
24 11-17 15-44 22 18-32 22-47 5-15 
25 12-26 4-40 23 21-32 22-48 1-5 
26 9-15 31 17 8-32 10-68 1-3 
27 15-20 1-40 17 9-38 28-72 1-3 
28 24-27 40 18 1-33 7-67 1-7 
29 1 1-39 1 1-2 1-11 1-7 

 

З вищесказаного можна зробити висновки, що личинки всіх досліджених 

видів безхвостих амфібій відрізняються кількістю і довжиною зябрових ниток; 

за будовою присоска види визначаються в межах родів Bombina, Pelobates, 

Rana; за зубною формулою при розвиненому личинковому ротовому диску до 

виду визначаються личинки бурих жаб. До роду за будовою присоска личинок 

можна визначити в межах родин Hylidae, Bufonidae, Ranidae; за зубною 

формулою при максимальному розвитку ротового диска в межах родин 

Bombinatoridae, Pelobatidae, Hylidae, Bufonidae та Ranidae. Представники 

родини Ranidae відрізняються від представників інших родин за розташуванням 

клоакального отвору на 40-й стадії. 
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5.7. Діагностичні ключі для визначення таксономічної приналежності 

личинок досліджених видів 

 Морфологічні структури личинок безхвостих земноводних змінюються 

залежно від стадії розвитку. Такі структури як зовнішні зябра та присосок 

зникають при переході до вільно плаваючого способу життя. Натомість 

формуються оперкулярной отвір і личинковий ротовий апарат, розвивається 

хвостовий плавець, тіло набуває певної форми. Тому діагностичні ключі для 

визначення таксономічної приналежності пуголовків безхвостих амфібій 

доцільно будувати окремими групами за переважаючою морфологічною 

ознакою. 

 

Таблиця для визначення родин, родів і видів личинок безхвостих амфібій 

при розвиненому присоску 

1(2) Присосок має форму двох зближених інтенсивно пігментованих півкуль, 

розташованих під зачатком ротового отвору …………… родина Bombinatoridae 

2(1) Присосок має іншу форму……………………………………………….…….3 

3(6) Присосок складається із зовнішніх гребенів і внутрішньої серцеподібної 

частини, які розділені глибокою щілиною………………………………..……….4 

4(5) Верхні кінці присоска розташовані по боках зачатку ротового отвору, 

ширина присоска укладається в ширині голови або значно більша неї 

................................................................................................. родина Pelobatidae 

5(4) Верхні кінці присоска знаходяться під зачатком ротового отвору 

……………………………………………………………………. родина Bufonidae 

6(3) Присосок складається з двох частин, більше або менше наближених одна 

до одної ………………………………………………………………..…………… 7 

7(8) Частини присоска округлі, розташовані під кутами зачатку ротового 

отвору……………………………………….…………………….…родина Hylidae 

8(7) Частини присоска видовжені ………………………..……… родина Ranidae 
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Родина Bombinatoridae 

1(2) Частини присоска інтенсивно пігментовані, мають нечіткі межі 

……………………………………………………….….Bombina (Bombina) bombina 

2(1) Частини присоска інтенсивно пігментовані, мають чітко окреслені межі 

……………………………………………………… Bombina (Bombina) variegata 

Родина Pelobatidae 

1(2) Ширина присоски укладається в ширині голови…….………Pelobates fuscus 

2(1) Ширина присоски значно більша ширини голови……...Pelobates vespertinus 

Родина Hylidae 

1(-) Частини присоска округлі,низькі, мають форму конусів із поглибленнями 

на вершинах …………………………………………………………. Hyla orientalis 

Родина Bufonidae 

1(2) Зовнішні гребені присоски широкі, не змикаються нижніми кінцями, 

внутрішня серцеподібна частина опукла …………………..……Bufo (Bufo) bufo 

2(1) Зовнішні гребені присоски вузькі, змикаються нижніми кінцями, 

внутрішня частина присоски частково утворює внутрішні 

гребені………………………………………………………….Bufo (Bufotes) viridis 

 

Родина Ranidae 

1(6) Верхні кінці присоска знаходяться нижче зачатку ротового отвору і 

відокремлені від нього проміжком …………………………………..…… рід Rana 

2(5) Кожна частини присоска має зовнішній та внутрішній гребні, розділені між 

собою щілиною …………………………………………………………………….. 3 

3(4) Частини присоски щільно прилягають одна до одної,гребні присоска довгі 

..........……………………………………………………..……….…Rana temporaria 

4(3) Частини присоски розділені широкою щілиною, гребені присоска коротші 

……….……………………………………………………….……..…..Rana arvalis 

5(2) Присосок складається з двох видовжених, звужених до заднього кінця 

горбків, які мають на вершинах поздовжні заглибини ………….. Rana dalmatina 
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6(1)Верхні кінці присоска знизу примикають до кутів зачатку ротового отвору 

………………..……………………………………………….……..…рід Pelophylax 

7(8) Присосок має форму двох пігментованих овальних високих горбків з 

невеликими заглибинами на вершинах, висота яких збільшується до переднього 

кінця ………………………………… Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae 

 

Таблиця для визначення видів личинок безхвостих амфібій 

при розвинених зовнішніх зябрах 

1(11) Зяброві нитки короткі, досягають заднього кінця пронефросу …………. 2 

2(5) Кількість зябрових ниток на двох перших парах зябрових гілок однакова 

………………………………………………………………………………………. 3 

3(4) Кількість зябрових ниток на двох перших парах зябрових гілок – по 2-3 

………………………………………………………………………… Hyla orientalis 

4(3) Кількість зябрових ниток на двох перших парах зябрових гілок – по 3-4 

…………………………………………………………. Bombina (Bombina) bombina 

5(2) Кількість зябрових ниток на першій та другій парах зябрових гілок різна...6 

6(7) Перша пара зябрових гілок несе по 4-5 зябрових ниток, друга пара – по 1-3 

……………………………………………………………………… Rana dalmatina 

7(10) Перша пара зябрових гілок несе по 5-7 зябрових ниток ………………..… 8 

8(9) Перша пара зябрових гілок несе по 5-6 зябрових ниток, друга пара – по 4-5 

……………………………………………………….Bombina (Bombina) variegata 

9(8) Перша пара зябрових гілок несе по 5-7 зябрових ниток, друга пара – по 3-5 

…………………………………………………………………….….Pelobates fuscus 

10(7) Перша пара зябрових гілок несе по 7-9 зябрових ниток, друга пара – по 5-

6 ………………………………………………………………. Pelobates vespertinus 

11(1) Зяброві нитки заходять за задній край пронефросу …………………… 12 

13(16) Зяброві нитки досягають 1/3 довжини тулуба або більше ……….….. 14 

14(15) Зяброві нитки досягають 1/3 довжини тулуба ……………….. Rana arvalis 

15(14) Зяброві нитки дуже довгі, досягають кінця тулуба…… Rana temporaria 

16(13) Зяброві нитки тільки прикривають пронефрос ………………..………. 17 
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17(18) Кількість зябрових ниток на двох перших парах зябрових гілок – по 4-5 

………………………………………………. Bufo (Bufo) bufo, Bufo (Bufotes) viridis 

18(17) Кількість зябрових ниток на двох перших парах зябрових гілок інша ...19 

19(20) Кількість зябрових ниток на двох перших парах зябрових гілок – по 3-4 

………………………………………………………………… Pelophylax ridibundus 

20(19) Перша пара зябрових гілок несе по 5-8, а друга по 3-8 зябрових ниток 

………………………………………………………………..… Pelophylax lessonae 

Таблиця для визначення родів і видів личинок безхвостих амфібій 

вільно плаваюча личинка зі сформованим ротовим апаратом 

1(10) На передній губі ротового диску 2 ряди рогових зубів …………………. 2 

2(3) Обидва ряди рогових зубів на передній губі безперервні, зубна формула 2/3 

……………………… Bombina (Bombina) bombina, Bombina (Bombina) variegata 

3(2) Внутрішній ряд рогових зубів передньої губи переривчастий ………..… 4 

4(7) Клоакальний отвір розташований симетрично, зубна формула 1:1+1/3 …. 5 

5(6) Співвідношення довжини хвоста до довжини тіла не перевищує 1,6 

……………………………………………… Bufo (Bufo) bufo, Bufo (Bufotes) viridis 

6(5) Співвідношення довжини хвоста до довжини тіла перевищує 1,6 

………………………………………………………………………… Hyla orientalis 

7(4) Клоакальний отвір розташований асиметрично, відкривається праворуч ..8 

8(9) Забарвлення тіла буре, зубна формула 1:1+1/1+1:2, 1:1+1/1+1:3 

………………………………………………………………………….. Rana arvalis 

9(8) Забарвлення тіла зеленувате, зубна формула 1:1+1/1+1:2 

…………………………………………. Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae 

10(1) На передній губі ротового диску більше ніж 2 ряди рогових зубів …….. 11 

11(12) На передній губі ротового диску 3 ряди рогових зубів, зубна формула 

1:2+2/1+1:3 ……………………………………………………..…… Rana dalmatina 

12(11) На передній губі ротового диску 4 ряди рогових зубів ………………. 13 

13(14) Зубна формула 1:3+3/1+1:3 ……………………….……… Rana temporaria 

14(13) Зубна формула 1:3+3/4+4:1 ……….Pelobates fuscus, Pelobates vespertinus 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертації представлені результати вивчення морфології личинок 12 

видів безхвостих амфібій з п’яти родин фауни України, порівняльного 

дослідження розвитку та/або редукції їх морфологічних структур, змін лінійних 

параметрів упродовж личинкового розвитку, визначення стадій розвитку та 

таксономічної приналежності личинок досліджених видів. Підсумовуючи 

отримані дані можна сформулювати такі основні висновки. 

1. Загальними рисами для личинок досліджених видів є послідовна зміна 

ступеня розвитку зовнішніх зябер, плавця, оперкулярної складки, задніх 

кінцівок, редукції клоакальної частини плавця, видимості передніх кінцівок під 

шкірою, формування дефінітивної форми рота. Відмінності виявляються за 

будовою зовнішніх зябер, присоски, личинкового ротового апарату, 

послідовністю виходу назовні передніх кінцівок, лінійними розмірами тіла і 

хвоста. 

2. Для визначення стадій личинкового розвитку діагностично вагомими 

морфологічними критеріями є: ступінь розвитку зовнішніх зябер; ступінь 

розвитку хвостового плавця; розвиток оперкулярної складки; розвиток бруньок 

задніх кінцівок; розвиток пальців і суглобів задніх кінцівок; процеси, пов’язані 

з початком метаморфозу; формування дефінітивної форми рота та завершення 

метаморфозу. Увесь водний етап онтогенезу становить 29 стадій. 

3. За середніми значеннями довжини тіла і хвоста, починаючи з 9-10 стадій, 

личинки всіх видів амфібій диференціюються на чотири групи. В порядку 

зменшення L. і L.cd. їх можна розташувати так: 1 група – землянки; 2 – зелені 

жаби; 3 – джерелянки, райки, ропуха зелена, бурі жаби; 4 – ропуха сіра. За 

співвідношенням довжини хвоста та тіла (L.cd./L.) личинки розподіляються на 

дві групи: з відносно коротшим хвостом (L.cd./L. = 1,45) – джерелянки, 

землянки, ропухи; з відносно довшим хвостом (L.cd./L. = 1,78) – всі інші види. 

4. Для таксономічної ідентифікації личинок діагностично значущими є: 

кількість зябрових ниток на зябрових гілках, морфологія присоска, 

розташування та будова оперкулярного отвору, особливості розвитку та будова 
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личинкового ротового апарату, форма та розміри хвостового плавця, 

особливості редукції клоакальної частини плавця. 

5. До виду личинок всіх досліджених безхвостих амфібій можна визначити 

за кількістю і довжиною зябрових ниток; за будовою присоска види 

визначаються в межах родів Bombina, Pelobates, Rana; за зубною формулою при 

розвиненому личинковому ротовому диску до виду визначаються личинки 

бурих жаб. Личинок видів, що відносяться до родів Bombina, Pelobates, 

Pelophylax, можна ідентифікувати тільки на стадіях розвитку зовнішніх зябер. 

6. До роду личинок можна визначити в межах родин Hylidae, Bufonidae, 

Ranidae за будовою присоска; в межах родин Bombinatoridae, Pelobatidae, 

Ranidae ідентифікувати личинок до роду можна за зубною формулою при 

максимальному розвитку ротового диска. 

7. Представників всіх родин можна ідентифікувати за розташуванням і 

шириною оперкулярного отвору. До родини можна визначити личинок родин 

Hylidae та Bufonidae за зубною формулою, якщо враховувати форму і розміри 

передньої та задньої губ. За розташуванням клоакального отвору на 40-й стадії 

представники родини Ranidae відрізняються від представників інших родин. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Розмірні характеристики личинок Bombina bombina 

довжина тулуба 

(L) 

довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) 
Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту виходу 

з оболо-

нок) 

n 
__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

18 0 1 3,51 - 1,36 - 4,87 - 

19 1 2 3,68; 4,57 - 2,14; 2,47 - 6,15; 6,71 - 

20 2 1 4,41 - 3,52 - 7,93 - 

21 3 1 4,17 - 3,73 - 7,90 - 

22 4 1 4,59 - 4,17 - 8,76 - 

23 2-6 5 
4,02 

3,74-4,41 
0,25 

4,27 

3,72-4,73 
0,45 

8,29 

7,64-9,04 
0,59 

24 8 1 3,55 - 4,99 - 8,54 - 

25 6-41 14 
4,79 

3,88-5,39 
0,45 

6,51 

5,37-7,99 
0,75 

11,30 

9,25-12,59 
1,02 

26 3-42 55 
5,16 

3,20-6,63 
0,67 

7,10 

4,52-9,12 
0,98 

12,26 

7,72-15,66 
1,53 

27 6-47 13 
6,61 

4,95-8,91 
1,01 

8,71 

6,21-10,86 
1,26 

15,32 

11,16-19,77 
2,24 

28 19-44 16 
7,95 

6,97-9,17 
0,65 

10,61 

9,15-13,14 
1,15 

18,56 

16,75-22,31 
1,63 

29 17-59 10 
9,74 

8,04-11,30 
0,98 

≈12,60 

9,44-15,68 
2,20 

22,34 

17,79-25,81 
2,57 

30 38-47 2 
9,39; 

10,93 
- 12,78; 14,50 - 22,17; 25,43 - 

31 31-54 2 
10,24; 

11,05 
- 13,77; 13,25 - 24,01; 24,30 - 

32 37-41 2 
10,11; 

11,55 
- 14,21; 14,42 - 24,32; 25,97 - 
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33 32-62 5 
10,51 

9,93-10,93 
0,44 

14,01 

11,83-15,34 
1,31 

24,52 

22,45-25,51 
1,30 

34 34-50 3 
11,38; 

11,73; 13,04 
- 

13,01; 16,46; 

16,76 
- 

26,05; 27,84; 

28,49 
- 

35 37-63 11 
11,67 

11,07-12,62 
0,58 

17,14 

14,44-18,66 
1,41 

28,81 

25,51-30,96 
1,55 

36 40-52 2 11,38; 12,48 - 16,26; 17,72 - 28,74; 29,10 - 

37 39-61 3 
12,43; 

12,46; 12,59 
- 

18,27; 19,63; 

19,82 
- 

30,86; 32,06; 

32,28 
- 

38 41-59 6 
12,42 

11,62-13,05 
0,46 

19,18 

16,80-21,24 
1,61 

31,60 

28,42-33,64 
1,81 

39 53-78 8 
13,49 

12,45-14,26 
0,66 

21,24 

19,29-24,99 
1,90 

34,73 

32,26-38,81 
2,15 

40 58-70 5 
13,24 

12,23-14,13 
0,67 

22,69 

20,91-24,27 
1,25 

35,92 

34,20-38,30 
1,48 

41 61-77 2 12,00; 12,50 - 21,88; 22,90 - 33,88; 35,40 - 

42 67-78 5 
12,18 

11,24-14,16 
1,18 

22,76 

20,64-24,50 
1,43 

34,93 

32,54-36,82 
1,71 

43 62-70 5 
11,24 

10,33-12,05 
0,62 

≈16,79 

12,08-22,29 
4,15 

≈28,03 

23,41-33,37 
4,31 

44 64-78 8 
11,52 

10,77-12,23 
0,53 

≈11,52 

7,43-16,97 
3,52 

≈23,04 

18,45-28,26 
3,64 

45 70-93 7 
11,63 

10,17-13,87 
1,25 

≈1,17 

0,55-2,63 
0,78 

12,81 

10,86-14,89 
1,60 

46 - - - - - - - - 

 

Таблиця А.2 

Розмірні характеристики личинок Bombina varіegata 

довжина тулуба 

(L) 

довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) 
Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту виходу 

з оболо-

нок) 

n 
__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

20 -1-0 4 
3,84; 4,08; 

4,12; 4,72 
- 

2,46; 2,5; 

3,03; 3,28 
 

6,62; 6,87; 

7,18; 7,36 
- 
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21 1 2 4,09; 4,56 - 3,49; 4,60 - 8,05; 8,69 - 

22 2 2 3,86-4,06 - 5,30-5,30 - 9,16-9,36 - 

23 4 1 4,38 - 4,10 - 8,48 - 

24 4 1 4,40 - 5,06 - 9,46 - 

25 5-6 3 
3,53; 4,08; 

4,64 
- 

4,93; 5,24; 

7,57 
- 

8,77; 9,57; 

11,65 
- 

26 6-14 2 4,92; 4,99 - 7,08; 7,64 - 12,07; 12,56 - 

27 7-22 9 
5,42 

5,06-5,79 
0,25 

8,95 

8,28-9,72 
0,41 

14,37 

13,96-15,10 
0,36 

28 8-31 25 
6,13 

5,00-7,58 
0,76 

10,02 

8,55-14,05 
1,33 

16,15 

13,82-21,62 
1,96 

29 13-35 11 
≈7,04 

4,11-8,52 
1,16 

≈10,56 

3,79-12,76 
2,53 

≈17,60 

7,90-21,22 
3,65 

30 17-35 3 
4,64; 7,96; 

8,05 
- 

4,57; 12,84; 

13,19 
- 

9,21; 20,80; 

21,24 
- 

31 30-37 2 7,26; 9,47 - 11,68; 13,69 - 18,94; 23,16 - 

32 30-36 3 
7,84; 8,64; 

9,78 
- 

11,58; 13,24; 

13,98 
- 

19,42; 21,88; 

23,76 
- 

33 23 1 8,26 - 12,26 - 20,52 - 

34 25-31 3 
9,52; 9,82; 

9,84 
- 

14,37; 14,59; 

14,79 
- 

24,19; 24,31; 

24,43 
- 

35 27-38 10 
≈9,25 

6,78-11,42 
1,45 

≈14,63 

11,79-16,61 
1,73 

≈23,88 

19,01-28,03 
3,12 

36 35 1 11,10 - 17,07 - 28,17 - 

37 33-43 3 
10,23; 

11,64; 11,93 
- 

16,76; 19,51; 

20,01 
- 

26,99; 31,15; 

31,94 
- 

38 39-48 3 
8,91; 11,45; 

11,54 
- 

13,73; 18,78; 

19,94 
- 

22,64; 30,23; 

31,48 
- 

39 37-47 9 
12,17 

10,16-13,18 
0,92 

19,42 

16,02-22,37 
1,88 

31,59 

26,18-35,55 
2,72 

40 40-53 10 
11,93 

10,89-13,24 
0,75 

20,34 

17,36-22,21 
1,31 

32,27 

28,31-35,45 
1,99 

41 48-58 9 
11,99 

10,11-12,98 
1,08 

20,86 

17,62-25,04 
2,08 

32,86 

27,73-38,02 
3,05 

42 43-68 3 
10,92; 

11,13; 12,21 
- 

18,94; 19,62; 

20,38 
- 

30,07; 30,54; 

32,59 
- 
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43 48-62 8 
11,18 

9,31-11,72 
0,79 

≈18,45 

15,25-23,52 
2,48 

≈29,63 

25,63-35,24 
2,98 

44 44-63 9 
10,36 

9,30-11,28 
0,70 

≈11,06 

6,91-15,49 
3,25 

≈21,43 

16,39-25,34 
3,27 

45 45-71 34 
10,30 

8,34-12,00 
0,72 

≈2,25 

0,72-4,69 
1,15 

12,55 

10,12-15,51 
1,25 

46 82 1 12,24 - 0,83 - 13,07 - 

 

Таблиця А.3 

Розмірні характеристики личинок Pelobates fuscus 

довжина тулуба 

(L) 

довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту 

виходу з 

оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

18 0 8 
3,41 

3,21-3,67 
0,17 

≈0,61 

0,22-0,99 
0,27 

4,02 

3,43-4,51 
0,35 

19 0 4 
3,72; 3,89; 

3,90; 3,91 
- 

0,62; 0,984 

1,07; 1,19 
- 

4,34; 4,87; 

4,97; 5,10 
- 

20 1-2 12 
4,17 

3,69-4,96 
0,42 

≈2,29 

1,46-3,63 
0,56 

6,46 

5,61-8,31 
0,85 

21 1-3 15 
4,30 

3,86-4,82 
0,30 

≈3,30 

2,07-4,99 
0,83 

7,61 

5,93-9,73 
1,09 

22 3 2 3,84; 3,97 - 4,21; 4,28 - 8,05; 8,25 - 

23 3-5 18 
4,03 

3,77-4,65 
0,23 

4,74 

2,90-5,84 
0,68 

8,77 

7,55-9,67 
0,57 

24 4-8 12 
4,43 

4,14-5,11 
0,32 

≈4,98 

1,67-5,91 
1,10 

9,40 

6,31-10,58 
1,04 

25 5-13 9 
4,49 

3,82-5,13 
0,44 

≈5,41 

1,66-8,23 
2,21 

≈9,91 

5,48-13,36 
2,56 

26 5-39 174 
5,88 

3,89-9,33 
1,09 

8,03 

4,41-11,52 
1,26 

14,48 

9,09-20,71 
7,78 

27 9-42 38 
8,45 

5,48-11,97 
1,39 

11,33 

7,63-19,18 
2,31 

19,78 

13,53-31,15 
3,62 
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28 17-71 149 
11,50 

5,27-16,72 
1,84 

15,85 

9,72-25,90 
2,86 

27,35 

14,99-42,62 
4,60 

29 20-83 50 
13,76 

11,40-16,48 
1,04 

19,81 

15,65-23,81 
1,79 

33,56 

27,86-39,23 
2,52 

30 25-78 47 
15,33 

13,37-18,06 
1,01 

21,75 

13,47-28,39 
2,36 

37,08 

27,34-46,45 
3,00 

31 24-77 80 
16,66 

13,41-19,81 
1,25 

24,57 

18,17-31,30 
2,38 

41,23 

33,47-50,93 
3,36 

32 29-89 33 
18,28 

16,28-21,57 
1,08 

26,42 

20,63-33,55 
2,71 

44,71 

36,91-53,39 
3,36 

33 32-88 15 
19,57 

17,70-22,12 
1,31 

28,26 

24,68-36,48 
2,92 

47,82 

43,67-58,60 
3,69 

34 34-89 40 
20,81 

17,96-24,40 
1,70 

30,17 

24,50-35,45 
2,62 

50,96 

44,21-58,86 
3,95 

35 37-92 61 
23,41 

20,04-27,76 
1,79 

34,99 

28,57-41,21 
2,94 

58,40 

48,61-68,54 
4,22 

36 43-91 23 
25,55 

22,03-28,33 
1,82 

38,46 

34,01-44,98 
2,95 

64,01 

56,67-73,31 
4,31 

37 46-91 11 
26,16 

22,75-28,60 
1,87 

41,25 

38,69-48,61 
2,94 

67,41 

61,49-77,21 
4,14 

38 44-92 18 
26,47 

24,12-29,00 
1,49 

41,22 

35,45-47,06 
2,36 

67,69 

64,45-75,40 
2,67 

39 46-90 31 
27,47 

24,54-31,14 
1,56 

42,04 

36,26-45,96 
2,59 

69,51 

62,58-76,99 
3,31 

40 49-93 13 
27,61 

23,77-30,20 
2,22 

44,18 

37,97-49,23 
3,72 

71,80 

64,11-79,04 
4,85 

41 51-94 33 
27,22 

23,85-31,11 
2,03 

45,35 

37,55-54,70 
3,65 

72,32 

62,41-79,82 
4,15 

42 52-95 38 
21,55 

18,23-24,09 
1,35 

43,79 

34,26-52,45 
3,57 

65,34 

54,07-75,32 
4,59 

43 57-87 7 
19,94 

18,50-21,46 
1,17 

35,81 

32,74-38,55 
2,27 

55,76 

51,24-60,01 
3,22 

44 56-95 10 
19,61 

17,93-21,24 
1,18 

≈17,47 

5,32-31,36 
8,38 

≈37,08 

25,14-51,45 
8,06 

45 57-96 20 
20,22 

17,91-23,76 
1,73 

≈4,18 

0,65-7,97 
2,58 

24,39 

21,87-30,82 
2,28 
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46 58-96 7 
21,82 

19,20-24,71 
2,09 - - 

21,82 

19,20-24,71 
2,09 

 

Таблиця А.4 

Розмірні характеристики личинок Pelobates vespertinus 

довжина тулуба 

(L) 

довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту 

виходу з 

оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

18 0 13 
4,11 

3,70-4,53 
0,24 

≈0,95 

0,64-1,26 
0,19 

5,06 

4,34-5,54 
0,33 

19 0 8 
4,26 

3,97-4,42 
0,13 

≈1,10 

0,76-1,41 
0,19 

5,35 

4,92-5,65 
0,26 

20 1-2 30 
4,50 

3,87-5,04 
0,28 

3,32 

2,50-4,13 
0,39 

7,82 

6,87-8,60 
0,45 

21 2-3 36 
4,20 

3,41-4,77 
0,31 

5,00 

4,12-6,09 
0,46 

9,20 

7,96-10,40 
0,57 

22 3-4 24 
4,04 

3,56-4,43 
0,25 

5,53 

3,66-6,80 
0,57 

9,57 

7,92-10,63 
0,58 

23 3-5 15 
3,90 

3,28-4,43 
0,30 

6,09 

4,99-6,68 
0,50 

10,04 

8,59-10,97 
0,72 

24 3-5 31 
4,16 

3,64-4,57 
0,23 

6,15 

4,70-7,34 
0,63 

10,31 

8,98-11,38 
0,68 

25 4-14 119 
4,52 

3,55-6,03 
0,51 

6,59 

4,80-8,21 
0,69 

11,12 

9,23-13,91 
0,96 

26 5-45 631 
6,56 

4,14-13,76 
1,34 

8,54 

5,16-14,96 
1,47 

15,10 

9,84-26,27 
2,68 

27 9-48 206 
9,10 

5,96-13,42 
1,41 

11,24 

6,40-18,00 
1,84 

20,34 

14,36-30,07 
2,94 

28 15-47 194 
12,14 

7,77-16,74 
1,50 

14,54 

4,23-21,98 
2,50 

26,69 

13,84-37,75 
3,64 

29 27-46 54 
14,89 

12,62-17,67 
1,18 

18,38 

12,84-22,41 
2,23 

33,28 

26,13-40,00 
2,93 
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30 30-46 33 
15,91 

12,27-19,27 
1,30 

20,06 

16,32-24,46 
1,87 

35,98 

30,70-41,04 
2,58 

31 30-49 51 
17,15 

14,80-20,79 
1,28 

21,49 

16,67-28,14 
2,60 

38,64 

32,85-48,93 
3,23 

32 34-46 22 
18,47 

16,48-21,27 
1,18 

22,78 

17,11-27,09 
2,77 

≈38,84 

17,27-48,36 
8,38 

33 37-52 32 
19,45 

15,97-22,23 
1,62 

24,60 

18,58-31,04 
2,56 

44,05 

34,55-52,18 
3,82 

34 39-55 91 
21,83 

16,88-31,63 
2,19 

28,77 

22,29-39,16 
3,77 

50,49 

39,20-65,08 
5,38 

35 40-57 60 
23,57 

19,51-28,02 
1,62 

31,64 

23,26-44,33 
3,93 

55,21 

43,23-69,61 
5,18 

36 48-58 18 
24,77 

21,65-27,76 
1,72 

35,10 

26,54-41,39 
4,27 

59,87 

50,62-65,83 
5,20 

37 48-61 15 
25,20 

20,55-30,60 
2,45 

≈35,86 

29,76-51,68 
6,00 

≈61,06 

50,94-79,82 
7,98 

38 49-58 37 
26,28 

22,29-29,01 
1,45 

36,19 

26,81-43,87 
3,56 

62,47 

53,03-71,11 
4,51 

39 48-59 36 
27,14 

25,03-30,74 
1,48 

38,51 

24,71-45,90 
4,07 

65,88 

59,27-75,45 
4,57 

40 49-60 63 
27,59 

24,20-30,83 
1,64 

40,06 

30,53-51,87 
4,79 

67,71 

54,73-82,70 
5,94 

41 49-63 55 
27,58 

22,79-31,96 
1,97 

44,43 

33,29-52,02 
4,53 

72,13 

57,58-83,01 
5,78 

42 61-64 5 
21,72 

20,56-23,37 
1,26 

≈38,94 

35,62-42,24 
2,93 

60,67 

57,70-65,61 
3,24 

43         

44 64 1 18,75 - 10,31 - 29,06 - 

45         

46 64 2 20,67; 21,22 - - - 20,67; 21,22 - 
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Таблиця А.5 

Розмірні характеристики личинок Hyla orientalis 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту 

виходу з 

оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

19 0-1 5 
3,06 

2,78-3,51 
0,28 

≈2,51 

2,21-3,17 
0,40 

5,57 

5,10-6,28 
0,58 

20 0-2 10 
2,94 

2,60-3,44 
0,31 

≈3,06 

1,93-3,77 
0,51 

6,00 

4,66-6,89 
0,72 

21 1 8 
3,09 

2,77-3,46 
0,23 

3,45 

2,82-3,98 
0,38 

6,55 

5,61-7,16 
0,56 

22 2 3 
2,98; 3,35; 

3,55 
- 

3,49; 4,13; 

4,26 
- 

6,47; 7,48; 

7,81 
- 

23 2-4 6 
3,09 

2,77-3,77 
0,38 

3,77 

3,48-4,01 
0,22 

6,85 

6,49-7,25 
0,32 

24 2-6 11 
3,06 

2,56-3,72 
0,35 

≈3,97 

2,06-4,12 
1,04 

≈7,03 

4,83-7,10 
1,29 

25 3-6 21 
3,14 

2,55-3,92 
0,39 

4,89 

2,83-6,41 
0,90 

8,03 

5,65-10,08 
1,16 

26 4-40 115 
3,74 

2,69-7,08 
0,56 

6,12 

3,13-11,81 
1,08 

9,86 

6,17-18,89 
1,58 

27 11-28 70 
5,03 

4,14-6,13 
0,58 

8,50 

6,50-11,59 
1,14 

13,53 

10,65-17,52 
1,63 

28 12-33 80 
6,40 

4,58-8,00 
0,75 

10,94 

5,91-13,87 
1,47 

17,34 

13,52-21,32 
2,03 

29 20-43 27 
7,64 

6,19-9,10 
0,63 

13,06 

11,54-15,18 
1,08 

20,70 

17,73-23,86 
1,50 

30 23-38 30 
8,16 

7,17-8,91 
0,44 

14,54 

11,99-15,84 
0,86 

22,70 

19,16-24,58 
1,17 

31 27-48 19 
9,09 

8,18-9,93 
0,46 

15,57 

9,80-18,98 
1,99 

24,66 

18,68-28,53 
2,12 
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32 28-44 21 
9,14 

7,38-9,93 
0,54 

16,50 

12,35-18,30 
1,31 

25,65 

21,39-27,75 
1,43 

33 29-48 17 
9,58 

7,88-10,99 
0,78 

17,50 

13,73-19,98 
1,38 

27,08 

23,66-30,02 
1,54 

34 29-58 38 
10,45 

9,30-11,68 
0,68 

19,07 

13,02-21,68 
1,49 

29,52 

23,19-33,26 
1,86 

35 30-55 21 
10,58 

8,31-11,85 
0,82 

20,43 

16,37-22,95 
1,77 

31,00 

25,96-34,33 
2,30 

36 34-67 22 
11,11 

8,48-12,31 
0,87 

21,35 

18,90-23,18 
1,17 

32,46 

28,74-35,10 
1,56 

37 36-62 17 
11,57 

10,58-13,07 
0,58 

22,25 

20,31-23,30 
0,89 

33,82 

32,17-36,32 
1,07 

38 37-68 39 
12,09 

10,82-14,01 
0,70 

23,59 

19,87-26,73 
1,55 

35,68 

31,90-40,51 
1,92 

39 37-63 41 
12,57 

11,09-14,37 
0,75 

24,32 

18,74-27,64 
2,27 

36,89 

31,63-41,23 
2,33 

40 40-64 26 
12,80 

11,64-14,33 
0,81 

24,97 

20,32-28,40 
1,73 

37,78 

34,10-42,73 
1,93 

41 40-61 53 
12,43 

11,51-13,90 
0,59 

26,67 

22,58-29,29 
1,55 

39,10 

34,65-42,83 
1,89 

42 46-68 15 
12,76 

11,75-13,46 
0,44 

21,61 

12,39-27,31 
4,05 

34,42 

25,21-40,11 
4,04 

43 51-67 17 
12,46 

11,35-13,23 
0,52 

≈9,97 

3,58-18,25 
4,61 

≈22,43 

15,19-30,88 
4,73 

44 51-68 14 
12,47 

11,16-13,83 
0,74 

≈2,49 

1,55-3,60 
0,71 

14,96 

13,16-17,39 
1,20 

45 52-69 24 
12,53 

11,42-14,17 
0,60 

1,65 

0,58-2,14 
0,32 

14,18 

12,57-15,59 
0,67 

46 69 2 14,91; 15,09 - - - 14,91; 15,09 - 
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Таблиця А.6 

Розмірні характеристики личинок Bufo (Bufo) bufo 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) 
Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту виходу 

з оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

18 0 4 
3,07; 3,60; 

3,85; 3,72 
- 

0,82; 0,78; 

1,11; 1,17 
- 

3,89; 4,38; 

4,96; 4,89 
- 

19 1 5 
3,95 

3,70-4,44 
0,26

≈1,25 

1,00-1,60 
0,23 

5,20 

4,80-5,70 
0,37

20 2 4 
4,66; 4,67; 

4,81; 5,22 
- 

1,84; 1,76; 

2,37; 2,52 
- 

6,50; 6,43; 

7,18; 7,74 
- 

21 2-3 2 4,94;4,75 - 3,27; 3,04 - 8,21; 7,79 - 

22 3 3 
3,56; 3,68; 

3,89 
- 

5,24; 5,00; 

5,31 
- 

8,80; 8,68; 

9,20 
- 

23 3-4 5 
3,70 

3,56–3,78 
0,09

5,76 

5,55–5,93 
0,14 

9,46 

9,21–9,58 
0,14

24 5 1 4,24 - 6,63 - 10,87 - 

25 5-7 2 4,88; 3,90 - 5,95; 5,46 - 10,82; 9,36 - 

26 4-7 5 
4,46 

4,25–4,82 
0,27

6,54 

6,30–6,93 
0,24 

11,00 

10,55–11,32 
0,31

27 5-12 12 
5,20 

4,89–5,76 
0,28

7,25 

6,68–7,96 
0,41 

12,45 

11,67–13,43 
0,51

28 7-21 72 
6,09 

4,98–7,04 
0,51

8,51 

6,43–10,47 
0,77 

14,62 

12,19–17,29 
1,13

29 11-26 45 
704 

6,43–7,89 
0,35

9,58 

6,60–10,84 
0,73 

16,61 

13,94–18,25 
0,78

30 14-27 23 
7,45 

6,73–8,31 
0,42

10,00 

6,88–11,15 
0,96 

17,45 

13,64–18,86 
1,08

31 17-32 25 
7,82 

7,23–8,69 
0,34

10,18 

5,53–11,09 
1,06 

18,01 

13,10–19,57 
1,19

32 20-46 21 
7,98 

7,25–8,86 
0,42

10,30 

6,56–11,74 
1,27 

18,28 

14,35–19,92 
1,30
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33 20-64 33 
8,33 

7,44–9,28 
0,41

11,08 

7,66–12,03 
0,77 

19,41 

15,93–20,83 
0,87

34 25–44 43 
8,53 

7,57–9,63 
0,38

11,30 

7,33–13,42 
1,17 

19,84 

15,39–22,44 
1,38

35 24–59 48 
9,02 

7,62–10,18 
0,48

12,01 

10,49–13,48 
0,75 

21,07 

18,11–23,65 
1,10

36 33-60 27 
9,07 

7,98–10,11 
0,55

12,18 

10,87–13,56 
0,66 

21,22 

19,37–23,03 
0,94

37 33-64 26 
9,19 

7,96–10,02 
0,45

12,51 

10,74–14,12 
0,82 

21,70 

19,51–24,09 
1,14

38 36-68 36 
9,10 

8,24–10,04 
0,53

12,63 

9,85–14,14 
0,84 

21,73 

19,57–23,84 
0,96

39 35-65 19 
9,29 

8,36–9,93 
0,41

12,96 

11,38–14,33 
0,74 

22,25 

20,97–23,68 
0,87

40 37-77 47 
9,19 

7,81–10,48 
0,56

13,08 

11,03–15,22 
0,88 

22,27 

19,21–24,39 
1,14

41 39-70 78 
8,86 

7,24–10,13 
0,58

13,28 

8,60–15,94 
1,17 

22,14 

16,49–25,09 
1,52

42 42-73 31 
8,06 

6,35–8,89 
0,54

12,43 

8,68–14,51 
1,23 

20,49 

16,93–22,50 
1,39

43 43-74 79 
7,75 

6,68–8,93 
0,49

10,22 

3,73–13,33 
2,07 

17,91 

11,10–21,31 
2,31

44 44-81 501 
7,35 

5,47–9,41 
0,57

2,19 

0,35-10,18 
1,69 

9,55 

6,74-17,87 
1,88

45 49-81 133 
7,24 

6,10-9,22 
0,57

1,16 

0,52-2,53 
0,32 

8,40 

7,06-10,39 
0,64

46 56-57 44 
7,59 

6,38-8,69 
0,51

0,71 

0,20-1,47 
0,24 

8,32 

6,99-9,20 
0,49

 

Таблиця А.7 

Розмірні характеристики личинок Bufo (Bufotes) viridis 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) 

Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 
розвитку 
(з момен-
ту виходу 
з оболо-
нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 
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18 0 4 
2,45; 2,42; 

2,61; 2,90 
- 

0,58; 0,62; 

0,51; 0,84 
- 

3,03; 3,03; 

3,12; 3,74 
- 

19 1 3 
3,63; 3,77; 

3,81 
- 

0,86; 1,02; 

1,25 
- 

4,49; 4,79; 

5,06 
- 

20 1–3 17 
3,82 

3,47-4,21 
0,20

≈1,88 

0,92-2,63 
0,55 

5,69 

4,88-6,44 
0,52 

21 3 6 
3,65 

3,35-3,97 
0,26

2,60 

2,22-2,93 
0,25 

6,24 

6,02-6,39 
0,13 

22 4 3 
3,32; 3,08; 

3,15 
- 

2,48; 3,28; 

3,41 
- 

5,80; 6,36; 

6,56 
- 

23 – - - - - - - - 

24 5 2 2,78; 2,97 - 4,53; 4,94 - 7,31; 7,91 - 

25 4–5 3 
2,84; 3,10; 

3,17 
- 

4,66; 5,09; 

5,17 
- 

7,76; 7,93; 

8,34 
- 

26 4–14 15 
3,49 

3,04-4,22 
0,33

5,25 

2,94-6,77 
0,88 

8,74 

6,41-10,99 
1,09 

27 5–23 26 
4,26 

3,42-5,22 
0,49

6,42 

5,25-7,51 
0,56 

10,67 

9,34-12,45 
0,98 

28 7–28 38 
5,63 

4,25-7,10 
0,71

8,30 

6,30-10,31 
1,09 

13,93 

10,55-16,76 
1,76 

29 13–30 17 
7,14 

6,10-7,95 
0,47

10,03 

9,08-11,44 
0,68 

17,17 

15,45-18,52 
0,95 

30 15–22 20 
7,85 

7,05-8,43 
0,35

11,29 

10,19-12,44 
0,57 

19,15 

17,24-20,87 
0,84 

31 13–25 21 
8,27 

7,22-9,72 
0,58

12,04 

10,41-13,97 
0,93 

20,31 

18,02-23,10 
1,23 

32 16–27 15 
9,06 

8,13-9,89 
0,44

13,06 

11,33-15,08 
0,94 

22,12 

20,18-24,97 
1,17 

33 17–34 19 
9,28 

8,26-10,70 
0,54

13,60 

11,84-14,92 
0,87 

22,88 

20,69-25,48 
1,26 

34 20–38 31 
9,82 

8,03-10,88 
0,62

14,49 

11,82-16,33 
1,03 

24,31 

19,85-26,90 
1,35 

35 24–44 18 
10,29 

9,10-11,82 
0,75

15,45 

13,11-17,19 
0,95 

25,74 

23,88-28,22 
1,28 

36 23–37 13 
11,12 

10,05-11,98 
0,58

16,31 

14,62-17,89 
0,81 

27,42 

24,67-29,68 
1,19 
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37 27–46 18 
11,23 

10,40-12,03 
0,57

16,63 

14,47-18,26 
1,09 

27,85 

25,65-30,10 
1,35 

38 29–48 20 
11,59 

9,98-12,59 
0,67

17,81 

15,94-19,79 
1,16 

29,40 

25,96-31,99 
1,63 

39 27–51 17 
11,35 

10,14-12,57 
0,71

17,81 

16,32-20,81 
1,27 

29,16 

26,80-33,11 
1,71 

40 30–50 14 
11,86 

11,31-13,10 
0,52

19,47 

18,18-20,94 
0,94 

31,33 

29,68-34,04 
1,28 

41 31–48 6 
11,45 

10,47-12,35 
0,80

18,69 

17,67-20,72 
1,17 

30,15 

28,28-33,07 
1,87 

42 32–52 4 
10,55; 11,13; 

10,57; 11,76 
- 

17,91; 17,21; 

14,90; 15,53 
- 

28,46; 

28,34; 

25,47; 

27,29 

- 

43 45–52 9 
11,48 

10,33-13,04 
0,86

≈11,66 

7,77-14,75 
2,63 

23,15 

18,93-26,30 
2,79 

44 45–53 10 
10,83 

9,84-11,82 
0,63

≈1,25 

0,08-4,42 
1,20 

12,08 

10,65-15,27 
1,33 

45 54 2 10,70; 12,18 - 0,11; 0,67 - 
11,37; 

12,29 
- 

46 54 1 10,31 - 0,84 - 11,15 - 

 

Таблиця А.8 

Розмірні характеристики личинок Rana temporaria 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту 

виходу з 

оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

18 0 1 2,76 - 1,24 - 4,00 - 

19 0 2 3,13; 3,78 - 1,07; 0,9 - 4,20; 4,68 - 

20 0-1 17 
3,83 

3,27-4,49 
0,30 

≈1,53 

0,99-2,27 
0,32 

5,35 

4,26-6,47 
0,53 
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21 0-1 4 
4,14; 4,56; 

4,93; 4,51 
- 

1,94; 2,01; 

2,95; 4,21 
- 

6,08; 6,57; 

7,88; 8,72 
- 

22 2 5 
4,53 

4,31-4,76 
0,20 

6,25 

5,52-6,74 
0,58 

10,78 

10,23-11,13 
0,40 

23 3 3 
4,80; 4,61; 

4,68 
- 

6,70; 7,74; 

8,37 
- 

11,50; 12,35; 

13,05 
- 

24 3 2 4,52; 5,14 - 8,12; 9,03 - 12,64; 14,17 - 

25 4 2 5,09; 4,72 - 8,51; 8,52 - 13,60; 13,24 - 

26 4-5 5 
5,21 

4,94-5,62 
0,30 

9,92 

9,14-10,76 
0,76 

15,13 

14,13-16,22 
1,03 

27 5-20 12 
5,44 

4,80-6,75 
0,65 

9,78 

8,91-11,27 
0,80 

15,22 

13,71-18,02 
1,41 

28 6-17 13 
6,55 

5,06-8,07 
0,89 

11,40 

8,89-13,85 
1,55 

17,95 

13,95-21,25 
2,36 

29 8-17 16 
7,33 

6,07-8,78 
0,82 

13,05 

10,74-15,35 
1,44 

20,38 

17,21-23,92 
2,18 

30 8-22 12 
8,30 

7,28-9,30 
0,74 

14,82 

12,82-17,12 
1,27 

23,11 

20,12-26,34 
1,90 

31 9-26 9 
8,83 

8,07-9,78 
0,58 

15,39 

11,34-18,22 
2,08 

24,75 

22,60-27,93 
1,91 

32 13-23 9 
9,52 

8,14-10,78 
0,70 

17,23 

14,73-19,20 
1,36 

26,75 

24,16-29,98 
1,73 

33 13-28 9 
9,98 

8,92-10,73 
0,66 

18,46 

16,07-20,32 
1,54 

28,51 

26,24-30,07 
1,56 

34 16-29 9 
10,20 

9,12-10,82 
0,56 

19,04 

17,50-21,34 
1,36 

29,24 

27,10-32,10 
1,62 

35 19-28 12 
10,93 

9,23-13,02 
0,98 

21,61 

19,51-23,90 
1,23 

32,53 

29,27-35,56 
1,98 

36 21-26 6 
11,48 

10,25-12,52 
0,75 

22,51 

20,20-23,92 
1,40 

33,99 

30,45-35,48 
1,98 

37 22-29 5 
10,89 

10,06-11,70 
0,64 

21,98 

20,66-23,45 
1,14 

32,87 

30,72-34,79 
1,74 

38 29-32 5 
10,79 

10,20-11,47 
0,58 

20,79 

17,53-22,35 
1,96 

31,57 

27,78-33,75 
2,34 

39 25-31 7 
11,27 

9,64-12,32 
0,86 

23,42 

20,50-24,58 
1,41 

34,69 

30,14-36,24 
2,09 
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40 25-45 7 
11,08 

9,69-11,90 
0,74 

22,63 

19,33-25,16 
2,11 

33,71 

29,02-36,04 
2,51 

41 26-47 20 
10,98 

9,99-12,74 
0,67 

23,06 

20,08-26,80 
2,14 

34,04 

30,58-39,54 
2,64 

42 28-49 16 
10,40 

9,47-11,15 
0,49 

≈18,73 

8,17-23,13 
4,29 

29,13 

18,90-34,01 
4,29 

43 31-40 38 
10,70 

9,20-12,44 
0,75 

≈10,24 

0,66-20,87 
5,31 

20,95 

11,05-31,39 
5,25 

44 32-59 58 
10,41 

8,62-11,54 
0,58 

≈6,25 

0,95-15,45 
3,21 

16,66 

11,68-25,87 
3,18 

45 37-43 38 
9,91 

8,76-12,01 
0,77 

≈2,26 

0,09-7,1 
1,44 

12,17 

10,34-17,21 
1,48 

46 44 1 9,98 - 0,96 - 10,94 - 

 

Таблиця А.9 

Розмірні характеристики личинок Rana arvalis 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту 

виходу з 

оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

18 0–1 10 
3,01 

2,50-3,43 
0,28 

≈0,97 

0,69-1,33 
0,25 

3,98 

3,75-4,55 
0,24 

19 0–2 18 
3,66 

2,95-4,01 
0,33 

≈1,08 

0,53-1,61 
0,28 

4,74 

3,74-5,55 
0,49 

20 0–2 32 
3,71 

3,08-4,32 
0,34 

2,37 

0,96-4,05 
0,71 

6,08 

4,80-8,37 
0,76 

21 1–4 37 
3,74 

2,11-4,61 
0,55 

3,62 

2,28-4,97 
0,67 

7,36 

5,76-8,73 
0,74 

22 2–4 29 
3,47 

2,85-3,95 
0,33 

4,61 

3,49-5,92 
0,58 

8,07 

6,57-9,02 
0,67 

23 3–4 17 
3,35 

2,53-4,04 
0,44 

5,20 

4,19-6,29 
0,61 

8,55 

7,25-9,46 
0,76 
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24 3–5 20 
3,40 

2,75-3,98 
0,42 

5,18 

4,28-5,98 
0,51 

8,58 

7,03-9,77 
0,84 

25 2–5 12 
3,39 

3,12-3,82 
0,27 

≈5,46 

3,90-7,12 
1,04 

8,85 

7,11-10,41 
1,14 

26 3–29 530 
3,55 

1,94-5,24 
0,48 

5,51 

1,72-8,07 
0,75 

9,06 

4,70-12,89 
1,13 

27 3–63 149 
4,99 

3,45-7,41 
0,84 

7,63 

4,79-12,30 
1,55 

12,63 

8,24-19,71 
2,30 

28 7–66 210 
6,14 

3,68-8,35 
1,19 

7,97 

4,24-14,76 
2,24 

16,49 

8,51-21,99 
3,29 

29 13–77 56 
7,37 

4,71-8,95 
0,86 

12,69 

9,68-14,83 
1,30 

20,06 

15,67-23,17 
1,91 

30 14–63 41 
7,65 

6,00-8,97 
0,88 

13,74 

8,50-16,21 
1,56 

21,39 

14,83-24,95 
2,13 

31 16–75 59 
8,14 

5,83-10,16 
0,92 

14,94 

12,04-16,99 
1,18 

23,08 

18,89-26,76 
1,84 

32 20–78 44 
8,79 

6,74-10,24 
0,79 

15,58 

11,38-18,29 
1,32 

24,37 

19,09-27,65 
1,56 

33 24–78 54 
8,46 

6,51-10,48 
0,87 

15,62 

11,34-18,15 
1,56 

24,07 

18,47-28,02 
2,04 

34 26–73 44 
8,53 

6,69-10,46 
1,02 

16,25 

11,19-21,01 
2,07 

24,78 

18,10-30,91 
2,73 

35 25–98 67 
9,55 

6,68-12,82 
1,09 

17,85 

12,93-21,94 
1,94 

27,40 

19,61-33,08 
2,66 

36 30–75 36 
9,69 

7,62-12,69 
1,06 

18,25 

13,43-21,44 
1,83 

27,94 

21,35-32,95 
2,49 

37 34–68 50 
9,95 

7,42-12,27 
0,96 

19,07 

15,38-22,86 
1,67 

29,02 

24,32-34,26 
2,40 

38 35–78 48 
10,53 

7,98-12,67 
1,17 

19,77 

14,57-26,78 
2,11 

30,31 

24,10-39,33 
3,05 

39 32–76 53 
10,77 

8,24-12,85 
1,14 

20,29 

15,40-28,86 
2,60 

31,01 

24,67-41,68 
3,19 

40 35–81 69 
10,89 

8,23-12,99 
1,10 

21,51 

13,78-27,17 
2,45 

32,40 

23,07-39,60 
3,31 

41 36–82 56 
10,88 

7,75-13,15 
1,09 

21,07 

14,91-25,34 
2,41 

31,95 

24,85-37,38 
3,11 



205 
 

42 37–84 90 
10,96 

7,64-14,34 
1,41 

17,78 

4,12-23,46 
3,17 

28,73 

13,04-36,66 
3,87 

43 41–108 139 
10,67 

7,15-15,20 
1,57 

10,45 

1,55-18,69 
4,52 

21,11 

11,05-29,94 
4,67 

44 41–112 124 
10,11 

6,41-14,22 
1,67 

3,53 

0,56-19,32 
3,11 

13,64 

7,49-32,75 
3,73 

45 43–109 108 
10,02 

6,48-13,33 
1,46 

1,06 

0,23-3,17 
0,51 

11,08 

6,97-14,55 
1,57 

46 52–62 20 
9,38 

7,88-13,97 
1,72 - - 

9,38 

7,88-13,97 
1,72 

 

Таблиця А.10 

Розмірні характеристики личинок Rana dalmatina 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту 

виходу з 

оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

20 0 1 3,09 - 2,14 - 5,23 - 

21 0 5 
4,00 

3,94-4,05 
0,04 

≈4,57 

3,62-5,13 
0,58 

8,57 

7,67-9,15 
0,58 

22 1 1 4,02 - 4,35 - 8,37 - 

23 - - - - - - - - 

24 1-3 9 
3,94 

3,26-4,57 
0,47 

6,28 

5,47-7,50 
0,69 

10,22 

9,23-11,78 
0,70 

25 2-6 15 
4,21 

3,56-4,63 
0,31 

7,97 

6,79-10,06 
0,98 

12,16 

10,58-14,42 
1,14 

26 4-8 10 
5,06 

4,45-5,69 
0,40 

8,21 

6,26-9,64 
1,14 

13,27 

10,71-15,21 
1,40 

27 5-7 4 
5,48; 5,55; 

5,60; 6,13 
- 

9,16; 9,96; 

10,12; 11,22 
- 

14,64; 16,25; 

15,51; 16,82 
- 

28 6-20 20 
6,55 

5,27-8,19 
0,65 

11,39 

9,39-13,32 
1,23 

17,90 

15,35-21,51 
1,61 

 



206 
 

29 9-19 14 
7,35 

4,99-8,13 
0,94 

13,35 

10,58-15,31 
1,33 

20,70 

16,95-23,22 
1,89 

30 9-18 16 
8,40 

6,24-9,36 
0,84 

14,42 

11,61-17,75 
1,74 

22,82 

17,85-26,50 
2,35 

31 12-19 13 
9,35 

8,66-10,10 
0,45 

16,07 

14,08-18,24 
1,28 

25,54 

22,84-27,70 
1,41 

32 15-23 8 
10,16 

9,75-10,74 
0,36 

17,99 

16,59-19,36 
0,91 

28,15 

26,51-30,10 
1,16 

33 16-22 10 
10,80 

9,76-12,97 
0,89 

19,76 

14,98-23,27 
2,55 

30,57 

24,74-35,62 
3,09 

34 19-23 10 
11,45 

10,45-12,64 
0,75 

22,02 

19,96-24,16 
1,34 

33,47 

30,73-36,12 
1,86 

35 19-26 12 
11,85 

10,95-12,68 
0,59 

23,69 

20,79-25,02 
1,22 

35,53 

32,55-37,55 
1,61 

36 24-27 9 
11,37 

10,40-12,75 
0,78 

24,81 

23,32-26,33 
1,08 

36,18 

33,72-38,53 
1,75 

37 24-27 7 
12,18 

11,72-12,81 
0,40 

24,95 

23,19-26,77 
1,20 

37,13 

34,91-39,00 
1,49 

38 25-29 4 
11,52;12,57;

13,10;13,13 
- 

27,37;23,71; 

26,23;27,89 
- 

40,50;35,23;

38,80;40,99 
- 

39 27-34 15 
12,51 

11,27-13,36 
0,54 

28,08 

21,59-30,54 
2,11 

40,60 

32,86-43,52 
2,47 

40 29-36 10 
12,38 

11,81-13,21 
0,43 

29,30 

26,26-31,15 
1,68 

41,69 

38,68-43,42 
1,59 

41 30-39 15 
12,59 

11,61-14,40 
0,69 

30,36 

27,79-33,26 
1,60 

42,08 

30,02-47,66 
3,87 

42 35-42 4 
11,47;11,76;

12,48;12,90 
- 

23,26;24,15; 

24,15;29,14 
- 

35,02;35,62; 

36,63;42,04 
- 

43 37-46 5 
11,79 

10,99-12,25 
0,54 

≈15,25 

3,25-28,77 
11,4 

≈27,04 

14,24-40,93 
11,6 

44 38-45 11 
11,74 

11,05-12,64 
0,46 

≈4,92 

2,52-8,85 
1,93 

16,65 

13,76-21,15 
2,19 

45 39-45 7 
11,84 

10,92-12,32 
0,50 

≈2,12 

1,59-2,76 
0,43 

13,96 

12,90-14,97 
0,80 

46 42-54 7 
11,91 

10,02-13,92 
1,18 

≈1,42 

1,07-1,75 
0,21 

13,34 

11,77-15,39 
1,13 
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Таблиця А.11 

Розмірні характеристики личинок Pelophylax ridibundus 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку 

(з момен-

ту 

виходу з 

оболо-

нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

21 0 1 3,58 - 3,18 - 6,76 - 

22 1 1 3,50 - 4,23 - 7,73 - 

23 2-4 4 
2,72; 3,14; 

3,38; 3,65 
- 

2,2; 2,22; 

3,40; 4,05 
- 

4,94; 5,34; 

6,78; 7,70 
- 

24 2-5 5 
≈2,99 

2,46–3,66 
0,59 

≈3,74 

2,1–4,79 
1,2 

≈6,74 

4,56–8,45 
1,74 

25 5-6 3 
3,56; 4,10; 

4,46 
- 

3,95; 6,02; 

6,29 
- 

7,51; 10,39; 

10,48 
- 

26 7-20 13 
4,94 

4,04–6,12 
0,66 

7,79 

6,61–8,76 
0,69 

12,73 

10,65–14,63
1,20 

27 18 1 6,21 - 9,86 - 16,07 - 

28 19-23 3 
6,16; 7,08; 

7,38 
- 

10,62; 11,28; 

12,79 
- 

16,78; 

18,36; 

20,17 

- 

29 20-24 3 
7,64; 7,91; 

8,14 
- 

12,41; 13,58; 

14,20 
- 

20,05; 

21,49; 

22,34 

- 

30 25-26 2 8,53; 9,34 - 16,55; 16,86 - 
25,39; 

25,89 
- 

31 27 1 10,20 - 19,16 - 29,36 - 

32 28 1 11,14 - 19,79 - 30,93 - 

33 31 1 10,59 - 19,98 - 30,57 - 

34 29-33 3 
11,44; 11,66; 

12,31 
- 

21,50; 22,02; 

23,22 
- 

33,46; 

33,81; 

34,88 

- 

35 30-38 5 
12,88 

11,70–13,32 
0,67 

25,18 

23,01–27,66 
1,71 

38,06 

36,13–40,98
1,83 
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36 39 1 14,92 - 25,76 - 40,68 - 

37 37-40 2 14,22; 15,10 - 28,82; 29,10 - 43,04; 44,2 - 

38 40-41 2 15,07; 15,83 - 29,31; 30,04 - 
45,11; 

45,14 
- 

39 42-44 3 
15,84; 16,09; 

17,56 
- 

22,48; 29,04; 

31,14 
- 

40,04; 

45,13; 

46,98 

- 

40 45-46 3 
16,80; 17,14; 

17,29 
- 

30,58; 32,48; 

34,24 
- 

47,87; 

49,28; 

51,38 

- 

41 47-51 6 
17,04 

16,44–17,54 
0,46 

34,82 

32,82–38,20 
1,94 

51,87 

49,46–55,08
2,02 

42 49 1 15,07 - 30,57 - 45,64 - 

43 53 1 17,23 - 25,58 - 42,81 - 

44 52-54 3 
17,24; 17,34; 

17,38 
- 

5,13; 9,06; 

14,44 
- 

22,37; 

26,44; 

31,78 

- 

45 55 1 17,13 - 0,49 - 17,62 - 

46 55 1 17,88 - - - - - 

 

Таблиця А.12 

Розмірні характеристики личинок Pelophylax lessonae 

довжина тіла (L) 
довжина хвоста 

(Lcd) 

загальна 

довжина(L+Lcd) 

Стадія 

(за 

Gosner, 

1960) 

Доба 

розвитку (з 

момен-ту 

виходу з 

оболо-нок) 

n 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

__M__ 

min–max 
σ 

20 0 5 
3,96 

3,89–4,03 
0,06

2,77 

2,51–3,07 
0,21 

6,73 

6,54–7,05 
0,20

21 1-2 4 
3,89; 4,29; 

4,46; 4,66 
- 

2,74; 3,01; 

3,35; 3,39 
- 

7,03; 7,24; 

7,67; 7,85 
- 

22 1-3 6 
3,95 

3,49–4,31 
0,31

≈3,7 

2,75–4,25 
0,55 

7,65 

7,03–8,18 
0,37

23 2-4 3 
3,40; 4,04; 

4,24 
- 

3,70; 3,95; 

4,12 
- 

7,52; 7,74; 

8,19 
- 

24 3 2 3,47; 3,87 - 5,82; 6,08 - 9,55; 9,69 - 
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25 3-28 100 
4,6 

3,86–6,6 
0,48

7,52 

3,84–10,07 
1,01 

12,13 

7,96–16,58 
1,30

26 6-49 45 
6,26 

4,41–8,41 
0,97

9,98 

4,48–12,76 
1,59 

16,24 

9,31–21,17 
2,41

27 24-54 16 
7,98 

6,73–9,47 
0,73

12,99 

11,51–15,19 
1,05 

20,97 

18,82–23,50 
1,33

28 24-52 20 
8,87 

7,40–9,89 
0,68

14,47 

12,21–17,20 
1,35 

23,19 

20,39–26,61 
1,60

29 30-61 13 
9,92 

8,63–10,7 
0,65

16,78 

14,00–18,43 
1,14 

26,70 

24,38–28,24 
1,27

30 27-42 5 
10,21 

9,71–10,81 
0,46

17,07 

15,81–18,07 
0,88 

27,27 

25,52–28,88 
1,32

31 28-53 15 
10,85 

9,96–11,68 
0,49

18,25 

16,01–19,53 
0,93 

29,10 

26,56–30,78 
1,07

32 34-59 9 
11,29 

10,71–12,33 
0,49

19,54 

19,03–19,97 
0,30 

30,83 

30,01–32,06 
0,66

33 40-62 9 
11,60 

10,86–12,50 
0,61

20,56 

18,84–21,55 
0,88 

32,13 

29,91–33,51 
1,30

34 38-62 27 
12,32 

10,72–13,95 
0,79

21,49 

19,66–23,42 
1,05 

33,82 

31,42–36,54 
1,47

35 37-62 32 
13,56 

12,29–15,20 
0,71

23,33 

19,52–26,49 
1,71 

36,88 

32,85–41,49 
2,11

36 45-61 8 
13,61 

12,31–14,96 
0,74

24,48 

23,22–27,84 
1,57 

38,09 

35,95–42,80 
2,20

37 46-63 13 
14,46 

13,09–15,92 
0,87

25,27 

21,81–28,04 
1,68 

39,73 

35,46–42,88 
2,29

38 47-65 28 
14,72 

13,29–16,52 
1,01

26,33 

20,12–31,00 
2,42 

41,05 

33,97–46,05 
3,14

39 47-65 19 
15,67 

14,12–18,02 
1,04

28,84 

24,27–33,80 
2,70 

44,50 

39,73–50,86 
3,37

40 50-66 15 
15,93 

14,23–18,24 
1,43

29,84 

23,09–34,97 
3,81 

45,77 

40,15–53,13 
4,53

41 53-67 13 
17,00 

14,04–19,28 
1,43

33,36 

26,68–37,00 
2,81 

50,36 

40,72–55,97 
3,92

42 63-67 8 
16,90 

15,06–18,43 
1,30

30,49 

27,36–34,50 
2,11 

47,39 

44,04–52,93 
3,09
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43 - - -  - - - - 

44 68 2 15,93; 16,28 - 6,82; 12,98 - 23,10; 28,91 - 

45 64-70 9 
16,15 

14,45–17,50 
0,94

≈3,79 

0,35–11,17 
3,59 

≈19,94 

14,80–27,11 
3,65

46 64-70 4 
15,03; 16,26; 

16,37; 17,33 
- - - - - 

 


