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Колірний поліморфізм тварин притягує увагу біологів у зв`язку з 

тим, що колірні морфи добре розпізнаються і адаптивне значення їх 

наявності в популяціях не до кінця відоме.  

Види, що проявляють поліморфізм, – ідеальні об`єкти, на яких 

можна вивчати еволюційні процеси, які підтримують генетичне 

різноманіття у природі. Показник генетичного поліморфізму є одним з 

критеріїв генетичної мінливості популяцій, від якої залежать їх адаптивні 

та еволюційні можливості (Тоцький, 2002).  



Поліморфізм забарвлення самиць зустрічається у метеликів, колібрі, 

морських копепод, ящірок, але особливо є звичайним для рівнокрилих 

бабок (Zygoptera) (Askew, 1988). Хоч би по одному виду з декількома 

морфами самиць мають 54 % всіх знайомих родів Zygoptera, причому 

65 % представників родини Coenagrionidae є поліморфними (Cordero, 

Andres, 1996).  

Звісно, що для I. elegans є характерним поліморфізм  двох типів – 

поліморфізм забарвлення самиць та віковий поліморфізм, який є 

характерним й для  самців, і для самиць у дорепродуктивний  та 

пострепродуктивний періоди. В літературі є згадування ще про один тип 

оборотної зміни забарвлення бабок, який індукований температурою 

навколишнього середовища (Corbet, 1999), однак в цій роботі він не 

розглядається. 

Віковий поліморфізм забарвлення самців I. elegans заключається у 

змінні забарвлення грудного відділу. У молодих особин він смарагдово-

зелений, а у зрілих самців – яскраво-синій, що дозволяє з деяким ступенем 

вірогідності встановлювати термін масового вильоту та старіння 

популяції.  

Для самиць I. elegans відомі три морфи, які відрізняються 

забарвленням: андроморфа («andromorph») – східна за забарвленням з 

самцями, та дві гіноморфи («infuscans» і «rufescens-obsoleta»). В 

Центральній частині України з трьох відомих морф I. elegans 

зустрічаються тільки дві: «andromorph» і «infuscans» (Gorb, 1999). За 

нашими даними, в причорноморському степу в районі Дунайсько-

Дніпровського міжріччя в популяціях I. elegans також зустрічаються дві 

морфи самиць I. elegans – «andromorph» і «infuscans». Походження 

колірних морф I. elegans, що мешкають у північно-західному 

Причорномор`ї, приведено на рис. 1. 



 
Рис. 1. Послідовність колірних перетворень і поліморфізм самиць 

I. elegans, які зустрічаються у північно-західному Причорномор`ї. 
 

У самиць I. elegans існують вікові зміни морф, що згадувалися. З 

молодої морфи самиці («violacea») з фіолетовим забарвленням можуть 

бути отримані дорослі андроморфи, які пройшли поступовий перехід 

забарвлення грудного відділу від фіолетового до жовто-зеленого, 

бірюзового та голубго, і дорослі гіноморфи, які змінилися від фіолетово-

зеленого, оливково-зеленого до коричневого (Cordero, 1998).  

Якщо з віковими варіаціями забарвлення у самців  ситуація в цілому 

зрозуміла й однозначна, то при описанні колірного поліморфізму самиць   

ролі різних морф в популяції I. elegans дослідники дотримуються  різних 

поглядів. До цих пір не відома роль різних морф в популяціях бабок. З 

одного боку, існує гіпотеза про те, що всі морфи самиць однаково 

приваблюють чи відхиляють самців і  тому їх частота в популяціях  

повинна варіювати випадковим чином (Fincke, 1997). З іншого боку, 
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колірний поліморфізм самиць, можливо, є адаптаційним механізмом, який 

регулює щільність популяції. Андроморфи уникають від уваги самців 

дякуючи своїй схожості з самцями, що створює перешкоди для 

розмноження андроморф в популяціях з низкою чисельністю. В 

популяціях з високою щільністю особин андроморфи мають перевагу, так 

як відразу ж після першого спарювання вони активно годуються і, 

уникаючи подальших спарювань, відкладають яйця. Гіноморфи 

спарюються більш активно, що  уповільнює їх перехід до відкладення 

яєць (Hinnekint, 1987, Robetrson, 1985). 

За нашими даними, на початку літа, в період  максимального піка 

чисельності бабок популяції, що вивчалася, серед дорослих самиць 

домінували андроморфні особини, що складало 80 %. У другій половині 

літа, на фоні старіння популяції співвідношення морф самиць схилялося у 

бік «infuscans», які складали 71,4 %. Якщо прийняти до уваги, що 

андроморфи більш плодючі (Cordero, 1991), то, вірогідно,  

репродуктивний пік популяції також припадав на  першу половину літа.  


