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Polymorphism of natural population Gaurotes virginea in Gorgany Mountain is 
investigated. Seven basic phenotypes are allocated. During researches steady 
change of a ratio of different phenotypes in a population observed. 
 

Дослідження поліморфізму природних популяцій важливе з точки зору 
збереження біорізноманітності – поліморфізм забезпечує генетичну різномані-
тність виду. Під дією антропічних факторів структура природних популяцій 
може змінюватися, що призводить до зменшення біорізноманітності в рамках 
виду, або субвидових таксонів різного рангу. У цій роботі досліджено полі-
морфізм природних популяцій виду Gaurotes virginea L. карпатського регіону. 
Досліджували структуру й динаміку цих популяцій. 

Матеріали й методи 
Досліджували популяцію Gaurotes virginea L. 1756 (Cerambycidae, Col-

eoptera) долини річки Зубрівка (гірський масив Ґорґани, Надвірнянський р-н, 
Івано-Франківська обл.) на прирічкових терасах на викошуваних луках на 
квітах зонтичних та айстрових, де імаго досліджуваних комах мають додат-
кове живлення. Відлов комах здійснювали в 2000-2003 рр. від 1 до 15 липня 
кожного року. Припущення про належність відловлених комах до однієї по-
пуляції зроблено на основі того, що долина річки Зубрівка ізольована від ін-
ших частин ареалу G. virginea гірськими хребтами й міграція є малоймовір-
ною. Визначення відловлених комах проводили як описано в [2]. Під час ста-
тистичного опрацювання результатів використовували критерій Пірсона. 

Результати та їх обговорення 
Під час дослідження популяції виду G. virginea було досліджено 107 

особин у 2000, 626 – у 2001, 1028 – у 2002, 1006 – у 2003 році й виявлено на-
явність 7 фенотипів: золотистого (Y), фіолетового (V), зеленого (G), темно-
синього (DB), синього (B), синьо-зеленого (BG), чорно-зеленого (BlG). Вису-
нуто кілька гіпотез, з яких найвірогіднішою є гіпотеза про існування чоти-
рьох алельних кодомінантних генів і генів, що проявляють неповне доміну-
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вання (явище множинного алелізму), що зумовлюють поліморфізм виду за 
забарвленням: av≥as=ag≥ay. Ген av зумовлює фіолетове забарвлення кутикули, 
ген as – синє, ген ag – зелене, а ген ay – жовте. При цьому ген av проявляє не-
повне домінування по відношенню до гену as і гетерозигота зумовлює темно-
синє забарвлення. Гени as, ag кодомінантні, гетерозигота зумовлює фенотип 
BG, ген ag не повністю домінує над геном ay, тому забарвлення гетерозигот 
золотисте (жовто-зелене). Тоді, згідно з висунутою гіпотезою виявлені фено-
типи зумовлені такими генотипами (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Фенотипи і генотипи дослідженої популяції Gaurotes virginea 

№  Фенотип Умовне позначення фе-
нотипу Генотипи 

1 золотистий Y agay  
2 фіолетовий V avav 
3 зелений G agag  
4 темно-синій DB avas 
5 синій B asas 
6 синьо-зелений BG asag 
7 чоно-зелений BlG avag 

 
Підраховано частоти трапляння фенотипів, генотипів, алелів у 

дослідженій популяції. Частота фенотипів у популяції показана у табл. 2 та на 
рис. 1. На основі цих даних можна зробити припущення про невипадковий ха-
рактер структури дослідженої популяції. Окремі фенотипи, генотипи, алелі 
траплялися у досліджений період у цій популяції з різною частотою. Домінан-
тними у досліджений період у цій популяції виявилися фенотипи G і BG. 
Згідно з висунутою гіпотезою проведено підрахунки частоти трапляння гено-
типів у дослідженій популяції. Результати представлені у табл. 3 та рис. 2. 

 
Таблиця 2. 

Частоти трапляння і динаміка різних фенотипів за забарвленням у дослідженій 
популяції Gaurotes virginea 

Частота трапляння фенотипу 
№  Фенотип 

Умовне 
позначення 
фенотипу 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003р. 

1 Золотистий Y 0,0095 0,021 0,024 0,026 
2 Фіолетовий V 0,038 0,023 0,003 0,004 
3 Зелений G 0,352 0,335 0,394 0,396 
4 Темно-синій DB 0,047 0,064 0,008 0,010 
5 Синій B 0,238 0,172 0,102 0,092 
6 Синьо-зелений BG 0,314 0,384 0,467 0,472 
7 Чорно-Зелений BlG 0,000 0,000 0,002 0,000 
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Рис. 1. Частота трапляння і динаміка фенотипів у дослідженій популяції у 2000- рр. 
По вертикалі – відсоток особин певного фенотипу. По горизонталі – фенотипи: Y – 
золотистий, V – фіолетовий, G – зелений, DB – темно-синій, B – синій, BG – синьо-

зелений, BlG – чорно-зелений. 
Таблиця 3. 

Частоти трапляння генотипів виду Gaurotes virginea у дослідженій популяції 
Відносна частота трапляння генотипу 

№ Генотип 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 
1 a va v  0,038 0,023 0,003 0,004 
2 a va s  0,047 0,064 0,008 0,010 
3 a va g  0,000 0,000 0,002 0,000 
4 a va y  0,000 0,000 0,000 0,000 
5 a sa s 0,236 0,172 0,102 0,092 
6 a sa g  0,314 0,384 0,467 0,472 
7 a sa y 0,000 0,000 0,000 0,000 
8 a ga g 0,352 0,335 0,394 0,396 
9 a ga y 0,010 0,021 0,024 0,026 
10 a ya y  0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Згідно з висунутою гіпотезою підраховано частоти алелей в дослідженій 

популяції, які наведені в табл. 4 і на рис. 3. 
Фенотипи Y, V виявилися рідкісними, а фенотип BlG траплявся у 

дослідженій популяції надзвичайно рідко.  
Після проведення аналізу отриманих даних було виявлено, що структура 

популяції у 2000 році статистично достовірно відрізняється від структури по-
пуляції у 2003 році (Р<0,01). Було виявлено, що частота трапляння фенотипів 
G, BG постійно щороку зростала від 2000 до 2003 року, а частоти трапляння 
фенотипів V, DB, B постійно щороку зменшувалися. Аналогічно, відносні час-
тоти трапляня генотипу as as та алелей av і as постійно щороку зменшувалися, а 
відносні частоти генотипів ag ay, as ag та алеля ag постійно щороку зростали. 
Очевидно структуру популяції змінює певний фактор, відбувається тиск добо-

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Y V G DB B BG BlG

2000
2001
2002
2003



 

 237 

ру на популяцію. Природу цього фактора з’ясувати немає можливості, хоча не 
виключено, що він пов’язаний з антропічним навантаженням. 

Таблиця 4.  
Частоти алелів, що зумовлюють забарвлення кутикули Gaurotes virginea у дослі-

дженій популяції у 2000-2003 рр. 
Відносна частота трапляння алелей 

№ Алель 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 
1 a v 0,062 0,055 0,008 0,009 
2 a s 0,419 0,396 0,340 0,333 
3 a g 0,514 0,538 0,640 0,645 
4 a y 0,005 0,011 0,012 0,013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Відносні частоти трапляння генотипів as as, as ag, ag ag дослідженої популяції 
виду Gaurotes virginea у період 2000-2003 рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Відносні частоти трапляння генотипів av av,  av as, ag ay дослідженої популяції 
виду Gaurotes virginea у період 2000-2003 рр. 
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Рис. 3. Частоти трапляння алелів дослідженої популяції виду Gaurotes virginea протя-
гом 2000-2003 рр. 

 
Висновки 

1. Популяція виду G. virginea є поліморфною: виявлено 7 основних фе-
нотипів. 

2. Протягом дослідженого періоду виявлено динаміку в дослідженій по-
пупуляції G. virginea. Структура популяції у 2000 році статистично достовір-
но відрізняється від структури популяції у 2003 році (P<0,01). 

3. Протягом дослідженого періоду виявлено постійне й стабільне зрос-
тання відносної частоти трапляння одних фенотипів, генотипів та алелів і по-
стійне зменшення частоти трапляння інших фенотипів, генотипів та алелів.  
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