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Вступ

Враховуючи за гро зу, яку ста нов лять ін ва зії чу жо-
рід них ви дів для біо різ но ма ніт тя на всіх його рів-
нях, не об хід но з’ясувати ме ха ніз ми цьо го про це су 
та роз ро би ти діє ві ме то ди для його кон тро лю та за-
по бі ган ня. Адап та ція, як од не з ос нов них по нять 
біо ло гії, по сі дає чіль не міс це в до слі джен нях, при-
свя че них вив чен ню ін ва зій ної ус піш ності біо гео-
гра фіч но чу жо рід них ви дів. Швид кість, ме ха ніз ми 
та ціна присто су ван ня виду-ан тро по фі та до но вих 
умов іс ну ван ня влуч но об’єднані міст ким по нят-
тям «адап тив на стра те гія». Як ві до мо, адап тив ний 
по тен ці ал виду реа лі зу є ть ся на рів ні по пу ля ції та 
охо п лює як мор фо фі зіо ло гіч ні ха рак те ристи ки 
осо бин, так і струк ту ру й особ ли вості функ ціо ну-
ван ня по пу ля цій (Зло бин, 2009). Саме тому по пу-
ля цій ний ана ліз від кри ває ши ро кі мож ли вості для 
вив чен ня адап тив них стра те гій чу жо рід них ви дів. 

Ос но вою для оцін ки важ ли вих ха рак те ристик 
по пу ля цій рос лин є мор фо мет рич ний під хід. Він 
дає змо гу: 1) оці ни ти мор фо ло гіч ний ста тус і ці-
ліс ність осо бин у по пу ля ці ях; 2) ви ді ли ти клю чо-
ві па ра мет ри-ін ди ка то ри для оцін ки жит тє вості 
осо бин і жит тє здат ності по пу ля цій; 3) ви зна чи ти 
рів ні мін ли вості та пластич ності ок ре мих мор-
фост рук тур під впли вом еко ло гіч них чин ни ків; 4) 
об’єктивно встановити на леж ність виду до того чи 
ін шо го типу жит тє вої стра те гії (Зло бин, 1989). Не-
зва жаю чи на ви знан ня цьо го ме то ду віт чиз ня ною 
нау ко вою спіль но тою та його ши ро ке засто су ван-
ня для вив чен ня по пу ля цій міс це вих ви дів рос лин, 
ан тро по фі ти до слі джу ю ть ся зде біль шо го на тлі ан-
тро по ген ної транс фор ма ції фло ри, три ває їхня ін-
вен та ри за ція (Біб ліо гра фіч ний…, 2013). Це зу мов-
лює гос тру не об хід ність на пра цю ван ня ін фор ма-
цій ної бази щодо по пу ля цій ної біо ло гії й еко ло гії 

ін ва зій них і по тен цій но ін ва зій них ви дів рос лин, 
яка би слу гу ва ла нау ко во об ґрун то ва ною ос но вою 
для роз роб ки сис те ми за хо дів із за по бі ган ня фі то-
ін ва зі ям та їх ньо го кон тро лю, що от ри ма ли в Ук ра-
ї ні на зву «фі то са ні тар ні за хо ди». 

Цен траль ноа зійський те ро фіт Impatiens parviflora 
DC. (Balsaminaceae) є най по ши ре ні шим чу жо рід-
ним ви дом у лі сах по мір ної зони Єв ро пи (Го лі вець, 
2014). Ре зуль та ти чис лен них до слі джень ука зу ють 
на те, що I. parviflora при та ман на низ ка ха рак те-
ристик, які за без пе чу ють його ве ли кий ін ва зій ний 
по тен ці ал. До них на ле жать: ви со ка еко ло гіч на й 
фе но ти піч на пластич ність (Го лі вець, 2012; Го лі-
вець, 2014; Skálová et al., 2012); по туж на енер гія 
про рос тан ня на сін ня і рос ту схо дів (Trepl, 1984); 
ав то хо рія, три ва лий пе рі од цві тін ня, ви со ка на-
сін нє ва про дук тив ність, пе ре кри ван ня в часі ве-
ге та тив ної та ге не ра тив ної фаз роз ви тку (Piskorz, 
2005); клейсто га мія як ос нов ний спо сіб за пи лен-
ня та пов на са мо су міс ність (Vervoort, 2011); ви со-
ка ті ньо вит ри ва лість і здат ність збе рі га ти велику 
швид кість рос ту на віть пі сля три ва ло го за ті нен ня 
(Hughes, 1965; Whitelam, Johnson, 1982); по верх-
не ва ко ре не ва сис те ма, що умож лив лює для осо-
бин част ко во уни ка ти кон ку рен ції за по жив ні ре-
чо ви ни в ґрун ті (Мар ков и др., 1997; Heger, Trepl, 
2003). По при все біч не вив чен ня біо ло гії та еко ло гії 
I. parviflora, уза галь нен ня щодо адап тив ної стра те-
гії виду у вто рин но му ареа лі досі зроб ле но не було. 
Дис ку сій ни ми за ли ша є ть ся низ ка пи тань, як-от 
ме ха ніз ми про ник нен ня цьо го виду в не по ру ше-
ні фі то це но зи, його вплив на по пу ля ції міс це вих 
ви дів, у тому чис лі здат ність до кон ку рент но го ви-
тіс нен ня, спря же ність із ви да ми ін ших тро фіч них 
рів нів тощо. 

Ок ре мі скла до ві адап тив ної стра те гії чу жо рід но-
го виду I. parviflora у вто рин но му ареа лі, ви яв ле ні 
тра ди цій ни ми ме то да ми по пу ля цій ної біо ло гії та 
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еко ло гії рос лин, ви світ ле ні ав то ром ра ні ше (Го-
лі вець, 2014). У цій пуб лі ка ції має мо на меті оха-
рак те ри зу ва ти ві та лі тет ну струк ту ру ло каль них 
по пу ля цій до слі джу ва но го виду, ви зна чи ти тип он-
то ге не тич ної стра те гії ан тро по фі та й уза галь ни ти 
ре зуль та ти по пу ля цій но го ана лі зу щодо скла до вих 
адап тив ної стра те гії I. parviflora. 

Об’єкти та ме то ди до слі джен ня

Об’єктом на шо го вив чен ня є ло каль ні по пу ля ції 
чу жо рід но го виду I. parviflora. Для по пу ля цій но-
го ана лі зу було ві діб ра но 20 ло каль них по пу ля цій 
ан тро по фі та в ме жах міських де рев них на са джень 
м. Киє ва. До слі джен ня про ве де но про тя гом лип-
ня—серп ня 2013 р. Де таль на еко ло го-це но тич на 
ха рак те ристи ка ло ка лі те тів, а та кож ме то ди ка по-
льо вих і ка ме раль них до слі джень на ве де ні ав то ром 
ра ні ше (Го лі вець, 2014). 

Мор фо ло гіч ний ста тус осо бин оці не но за 20-ма 
ста тич ни ми мет рич ни ми й ало мет рич ни ми мор-

Таблиця 1. Морфометричні параметри Impatiens parviflora DC.

Параметр Умовне позначення та формула обрахунку Одиниця виміру Метод вирівнювання

Метричні

Висота рослини1, 2 h мм log h

Діаметр стебла2 d мм -

Число метамерів2 N
m шт./особ. N

m

Фітомаса коренів W
r г log (104 · W

r
)

Фітомаса стебла1, 2 W
s г log (104 · W

s
)

Фітомаса листків1, 2 W
l г log (104 · W

l
)

Фітомаса репродуктивних органів2 W
g г log (104 · W

g
)

Загальна фітомаса рослини2 W = W
r
+W

s
+W

l
+W

g г log (104 · W)

Число генеративних пагонів N
i шт./особ. (N

i
 + 1)

Число квіток N
fl шт./особ. (N

fl
 + 1)

Число генеративних бруньок N
fb шт./особ. (N

fb
 + 1)

Число плодів N
fr шт./особ. (N

fr
 + 1)

Загальне число репродуктивних органів1, 2 N
g
 = N

fl
 + N

fb
 + N

fr шт./особ. (N
g
 + 1)

Щільність суцвіття2 N
av

 = N
g
 / N

i шт./ген. пагін —

Алометричні

Відносна масова частка коренів на 
одиницю фітомаси

RWR = (W
r
 / W) ·100 % —

Відносна масова частка коренів на 
одиницю фітомаси

SWR = (W
s
 / W) ·100 % —

Фотосинтетичне зусилля LWR = (W
l
 / W) ·100 % —

Відношення висоти рослини до діаметра 
стебла

HDR = h / d мм/мм —

Репродуктивне зусилля I1, 2 RE I = (W
g
 / W) ·100 % —

Репродуктивне зусилля II RE II = (W
g
 / W

l
) ·100 % —

П р и м і т к а: 1 — параметри, використані у факторному аналізі; 2 — параметри, взяті для обчислення IVC.

фо па ра мет ра ми. З ме тою під ви щен ня дос то вір-
ності ре зуль та тів ана лі зу біль шість мет рич них па-
ра мет рів ви рів ня ні за галь но при йня ти ми ме то да ми 
(табл. 1). 

Ві та лі тет ний ана ліз по пу ля цій охо п лю вав такі 
ета пи: 1) оцін ка ві та лі те ту кож ної ві діб ра ної осо-
би ни; 2) роз по діл осо бин між трьо ма кла са ми ві-
та лі те ту (а — ви со кий, b — се ред ній, c — ни зький); 
3) об чис лен ня ін дек су якості по пу ля ції Q, на ос но-
ві яко го ви зна чав ся струк тур ний ві та лі тет ний тип 
по пу ля ції (Зло бин, 2009). Ві та лі те т осо бин оціню-
вали на ос но ві ба га то ви мір но го під хо ду дво ма спо-
со ба ми: а) за до по мо гою фак тор но го ана лі зу; б) з 
ви ко ристан ням ін дек су ві та лі те ту (IVC). Оцін ка ві-
та лі те ту осо бин за фак тор ним ана лі зом про ве де на 
за 6-ма оз на ка ми (табл. 1). Повнота факторизації 
ста но ви ла 94,2 %. Факторне на ван та жен ня на пер-
ший фак тор сяг ну ло 76,6 %, що умож ли ви ло ран-
жу ван ня осо би ни за вне ском у пер ший фак тор.
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Ін декс ві та лі те ту об чис ле ний на ос но ві роз-
мір них спек трів по пу ля цій, по бу до ва них за 10-ма 
мор фо мет рич ни ми па ра мет ра ми (табл. 1), з ви ко-
ристан ням ви рів ню ван ня ме то дом зва же них се-
ред ніх зна чень (Иш бир дин, Иш му ра то ва, 2004). 
Межі кла сів ві та лі те ту вста нов ле ні шля хом по ді лу 
ін тер ва лу X ± 1,96  на три рів ні час ти ни. Ін декс 
якості по пу ля ції Q об чис лю вав ся за фор му лою

Q = (a + b) / 2,
де a — від нос на част ка осо бин ви со ко го ві та лі-

те ту, b — від нос на част ка осо бин се ред ньо го ві та-
лі те ту. Ві та лі тет ний тип по пу ля цій ви зна чав ся за 
с — від нос ною част кою осо бин ни зько го ві та лі те ту, 
а саме: Q < c — де пре сив на, Q = c — рів но важ на, 
Q > c — про цві таю ча по пу ля ція. 

Жит тє вість по пу ля цій оці не но за ін дек сом мор-
фо ло гіч ної ін те гра ції (IMI) — від но шен ням ста-
тистич но зна чу щих ко ре ля цій них зв’язків між 
мор фо мет рич ни ми па ра мет ра ми (p = 0,05) до за-
галь но го чис ла зв’язків (Зло бин, 1989). Ін декс роз-
мір ної пластич ності виду (ISP) в ме жах до слі джу-
ва них по пу ля цій роз ра хо ву вав ся як від но шен ня 
мак си маль но го до мі ні маль но го зна чень ін дек су 
ві та лі те ту (IVC). На до да ток: спо рід не ність вив че-
них по пу ля цій оці не на на ос но ві кластер но го ана-
лі зу за 20-ма мор фо па ра мет ра ми (ме тод пов но го 
з’єднання; відста ні міських квар та лів). Ста тистич-
ний ана ліз про ве де но у про грам них па ке тах MS 
Excel і Statistica 6.0 (StatSoft Inc., 2001). 

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Ві та лі тет на струк ту ра

Ві та лі тет ний ана ліз — об’єктивний і праг ма тич-
ний під хід до оцін ки жит тє вої якості як осо бин, 
так і по пу ля цій рос лин. Особ ли вістю ме то ду є його 
чут ли вість до змі ни еко ло гіч них чин ни ків, що дає 
змо гу ви зна чи ти еко ло го-це но тич ний оп ти мум іс-
ну ван ня виду (Зло бин, 2009). З ме тою під ви щен ня 
об’єктивності ре зуль та тів до слі джен ня у ві та лі тет-
но му ана лі зі засто со ва но два спо со би оці ню ван ня 
жит тє вості осо бин. За леж но від спо со бу об ся ги 
кла сів ві та лі те ту в ме жах по пу ля цій дещо різ ни ли-
ся. За галь ний роз по діл осо бин між трьо ма кла са ми 
ві та лі те ту на ос но ві фак тор но го ана лі зу мав та кий 
ви гляд: 265 (47,3 %) a — 141 (25,1 %) b — 155 (27,6 
%) c, роз по діл за кри те рі єм IVC: 131 (28,2 %) a — 272 
(48,5 %) b — 158 (23,3 %) c. Як вид но, пе ре роз по діл 
сто су є ть ся го лов но осо бин у ме жах пер шо го та дру-
го го кла сів ві та лі те ту, тоді як різ ни цю між част ка-
ми осо бин ни зько го ві та лі те ту вва жає мо не сут тє-

вою. Це по яс нює не знач ні від мін ності між па ра ми 
зна чень кое фі ці єн та Q у ме жах кож ної по пу ля ції та 
від сут ність роз біж ностей між вста нов ле ни ми ві та-
лі тет ни ми ти па ми (за ви нят ком по пу ля ції № 4), а 
від так вка зує на рів но прав ність обох під хо дів. 

Се ред 20-ти до слі дже них ло каль них по пу ля цій 
I. parviflora три вия ви ли ся де пре сив ни ми, 4 — рів-
но важ ни ми (вклю чаю чи по пу ля цію № 4 про між-
но го типу) та 13 — про цві таю чи ми (табл. 2). З-по-
між по пу ля цій із про цві таю чим ти пом ві та лі те ту 
на особ ли ву ува гу за слу го ву ють № 2, 3, 11 і 12 із 
мак си маль ни ми зна чен ня ми ін дек су Q. Вони мали 
най ви щу представ ле ність осо бин пер шо го кла су 
ві та лі те ту, що вка зує на оп ти маль ність еко ло го-це-
но тич них умов для I. parviflora у ме жах при род них 
ши ро ко лис тя них лі сів. Най менш спри ят ли ві такі 
умо ви для до слі джу ва но го виду скла лись у куль тур-
фі то це но зах із пе ре ва жан ням Pinus sylvestris L., про 
що свід чить ви со ка част ка осо бин ни зької жит тє-
вості в по пу ля ці ях № 7, 8 і 10. Без у мов но, от ри ма-
ний роз по діл ще не є підста вою для ви снов ку про 
ви со ку ус піш ність виду у вто рин но му ареа лі, адже 
під бір по пу ля цій для до слі джен ня не охо п лю вав 
пов ний спектр уг ру по вань з участю I. parviflora. 
Од нак чіт ко просте жу є ть ся гра ді єнт по гір шен ня 
умов іс ну ван ня виду від при род них лі сів з Fraxinus 
excelsior L., Quercus robur L., Carpinus betulus L. до 
куль тур фі то це но зів P. sylvestris.

По діб ність—від мін ність по пу ля цій I. parviflora, 

 визна че на за мор фо мет рич ни ми па ра мет ра ми

Ре зуль та том кластер но го ана лі зу є ди фе рен ціа ція 
вив че них по пу ля цій на три класте ри (рис. 1). До 
пер шо го з них ввійш ли по пу ля ції № 2, 3, 11, 12 — 
це про цві таю чі по пу ля ції із най ви щим ін дек сом Q. 
Вод но час вони най біль ше різ нять ся за ком плек сом 
мор фо мет рич них па ра мет рів від реш ти по пу ля цій. 
У дру гий кластер об’єдналися ві сім різ но ма ніт них 
за ти пом ві та лі те ту по пу ля цій, а саме: де пре сив-
ні — № 7, 10, 14, рів но важ ні — № 4, 8, 19 та про-
цві таю чі — № 16 і 17. По пу ля ції в ме жах цієї гру пи 
мали най ви щу по діб ність за мор фо ло гіч ни ми оз-
на ка ми. Тре тій кластер утво ри ли ві сім по пу ля цій 
про цві таю чо го типу ві та лі те ту та рів но важ на по-
пу ля ція № 1. Ґрун тую чись ви ключ но на мор фо-
ло гіч них оз на ках осо бин, кластер ний ана ліз дав 
змо гу ви ок ре ми ти гру пи по пу ля цій із по діб ни ми 
ти па ми функ ціо ну ван ня. Вод но час ден д ро гра ма 
по діб ності—від мін ності по пу ля цій є до во лі чіт ким 
ві доб ра жен ням еко ло го-це но тич них умов.
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Таблиця 2. Показники морфологічної інтегрованості (IMI), життєвості (IVC) та віталітетна структура популяцій Impatiens 

parviflora DC.

№ 
популяції

IMI IVC
Частка особин у класах віталітету, %

Q Віталітетний тип популяції
a b c

1 0,68 0,91
8 (26,7)* 12 (40,0) 10 (33,3) 0,33

рівноважна
2 (6,7)** 15 (50,0) 13 (43,3) 0,28

2 0,69 1,23
20 (90,9) 2 (9,1) 0 (0,0) 0,50

процвітаюча
16 (72,7) 5 (22,7) 1 (4,5) 0,48

3 0,79 1,30
13 (86,7) 2 (13,3) 0 (0,0) 0,50

процвітаюча
11 (73,3) 4 (26,7) 0 (0,0) 0,50

4 0,67 0,83
3 (10,0) 10 (33,3) 17 (56,7) 0,22

рівноважна/ депресивна
0 (0,0) 9 (30,0) 21 (70,0) 0,15

5 0,58 1,00
22 (73,3) 6 (20,0) 2 (6,7) 0,47

процвітаюча
2 (6,7) 25 (83,3) 3 (10,0) 0,45

6 0,56 1,03
24 (80,0) 4 (13,3) 2 (6,7) 0,47

процвітаюча
5 (16,7) 23 (76,7) 2 (6,7) 0,47

7 0,57 0,77
0 (0,0) 2 (6,7) 28 (93,3) 0,03

депресивна
0 (0,0) 3 (10,0) 27 (90,0) 0,05

8 0,61 0,90
1 (3,3) 16 (53,3) 13 (43,3) 0,28

рівноважна
0 (0,0) 17 (56,7) 13 (43,3) 0,28

9 0,63 1,07
23 (76,7) 7 (33,3) 0 (0,0) 0,50

процвітаюча
8 (26,7) 21 (70,0) 1 (3,3) 0,48

10 0,61 0,79
1 (3,3) 7 (33,3) 22 (73,3) 0,13

депресивна
0 (0,0) 6 (20,0) 24 (80,0) 0,10

11 0,73 1,28
30 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,50

процвітаюча
28 (93,3) 2 (6,7) 0 (0,0) 0,50

12 0,58 1,28
30 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,50

процвітаюча
23 (76,7) 7 (33,3) 0 (0,0) 0,50

13 0,52 1,08
27 (90,0) 2 (6,7) 1 (3,3) 0,48

процвітаюча
8 (26,7) 21 (70,0) 1 (3,3) 0,48

14 0,55 0,81
0 (0,0) 3 (10,0) 27 (90,0) 0,05

депресивна
0 (0,0) 7 (23,3) 23 (76,7) 0,12

15 0,57 1,06
9 (64,3) 4 (28,6) 1 (7,1) 0,46

процвітаюча
5 (35,7) 8 (57,1) 1 (7,1) 0,46

16 0,57 0,95
10 (33,3) 11 (36,7) 9 (30,0) 0,35

процвітаюча
1 (3,3) 21 (70,0) 8 (26,7) 0,37

17 0,57 0,98
10 (33,3) 16 (56,3) 4 (13,3) 0,43

процвітаюча
2 (6,7) 23 (76,7) 5 (16,7) 0,42

18 0,61 1,03
12 (40,0) 13 (43,3) 5 (16,7) 0,42

процвітаюча
10 (33,3) 18 (60,0) 2 (6,7) 0,47

19 0,64 0,91
2 (6,7) 15 (50,0) 13 (43,3) 0,28

рівноважна
0 (0,0) 18 (60,0) 12 (40,0) 0,30

20 0,64 1,06
20 (66,7) 9 (30,0) 1 (3,3) 0,48

процвітаюча
10 (33,3) 19 (63,3) 1 (3,3) 0,48

П р и м і т к а: * — обчислено за факторним аналізом; ** — обчислено за індексом віталітету (IVC).
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Та ким чи ном, по єд нан ня тра ди цій но го під хо ду 
до ві та лі тет но го ана лі зу з кластер ним ана лі зом дає 
мож ли вість точ ні ше вия ви ти якіс ні змі ни у функ-
ціо ну ван ні по пу ля цій на еко ло го-це но тич но му 
гра ді єн ті.

Он то ге не тич на стра те гія

Зна чен ня IMI ва рію ють у ме жах від 0,52 у по пу-
ля ції № 13 до 0,79 у по пу ля ції № 3, що за свід чує 
за галь ний ви со кий рі вень мор фо ло гіч ної ін тег ро-
ва ності осо бин I. parviflora у до слі дже них по пу ля-
ці ях. Зна чен ня IVC змі ню ю ть ся від 0,77 у по пу ля ції 
№ 7 до 1,30 — у № 3; ISP, від по від но, ста но вить 

1,69, що вка зує на ви со ку еко ло гіч ну пластич ність 
виду (табл. 2). 

Ін дек си IMI та IVC ма ють по діб ні тен ден ції змі-
ни на еко ло го-це но тич но му гра ді єн ті. Так, ви яв-
ле но не га тив ну за леж ність обох ін дек сів від щіль-
ності по пу ля ції. Кое фі ці єн ти пар ної ко ре ля ції Пір-
со на від по від но ста нов лять r

IMI
 
=
 –0,35 (р = 0,136) та 

r
IVC

 = –0,40 (р = 0,081). Ін тен сив ність ос віт лен ня, у 
свою чер гу, по зи тив но ко ре лює з IMI та IVC: r

IMI
 = 

0,56 (р = 0,011) та r
IVC

 = 0,53 (р = 0,016) (рис. 2).При 
цьо му ін дек си не дуб лю ють один од но го та ви ко-
риста ні як ефек тив ні взає мо до пов ню валь ні кри те-
рії для оці ню ван ня жит тє вості ок ре мих по пу ля цій і 
ви зна чен ня он то ге не тич ної стра те гії виду. 

Фор ма зв’язку між IMI2 й IVC на бли жа є ть ся до 
ввіг ну тої кри вої (рис. 3). Це від по ві дає стре со во-
за хис ній он то ге не тич ній стра те гії: збіль шен ня дії 
стре со во го чин ни ка спо чат ку спри яє пос лаб лен-
ню ко ор ди на ції ін ди ві ду аль но го роз ви тку осо бин, 
а по тім, на впа ки, по си лює ін те гра цію мор фо-
струк ту ри. Ін те рес ста но вить ана ліз від но шен ня 
зга да них ін дек сів щодо ас пек ту ві та лі тет них ти пів 
по пу ля цій. Де пре сив ні по пу ля ції (n = 3) ха рак те-
ри зу ю ть ся най ниж чи ми зна чен ня ми обох ін дек сів. 
Рів но важ ні по пу ля ції (n = 4) міс тять ся між де пре-
сив ни ми та про цві таю чи ми на гра ді єн ті IVC, що є 
оче вид ним, од нак вони від зна ча ю ть ся ви щою мор-
фо ло гіч ною ці ліс ністю осо бин, аніж біль шість про-
цві таю чих по пу ля цій. Тіль ки три із 13-ти ос тан ніх 
ма ють най ви щі зна чен ня за обо ма по каз ни ка ми. 
Та ким чи ном, для I. parviflora на еко ло го-це но тич-
но му гра ді єн ті оче вид ним є чер гу ван ня стре со вої 
та за хис ної скла до вих он то ге не тич ної стра те гії.

Рис. 1. Дендрограма подібності—відмінності локальних 
популяцій Impatiens parviflora (n = 20), оцінена за 20-ма 
морфометричними параметрами

Fig. 1. A tree diagram of similarity—dissimilarity among the 
local populations of Impatiens parviflora (n = 20), based on 20 
morphological traits

Рис. 2. Зв'язок індексів IMI та IVC із популяційною щільністю (А) та відносною інтенсивністю освітлення (В).
П р и м і т к а: * — наведено шкалу трансформованих значень: А — корінь квадратний значень щільності особин I. parviflora; 
В — десятковий логарифм значень відносної інтенсивності освітлення

Fig. 2. Relationship of indexes IMI and IVC with population density (A) and relative light intensity (B).
N o t e: * — a scale of transformed values is shown: A — square-rooted population density; B — log-transformed relative light intensity
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Ви снов ки

Ре зуль та ти про ве де но го до слі джен ня свід чать, що 
ком плекс ний по пу ля цій ний ана ліз на еко ло го-це-
но тич но му гра ді єн ті дає змо гу об’єктивно оці ни ти 
адап тив ну стра те гію чу жо рід но го виду у вто рин-
но му ареа лі та ви ок ре ми ти еко ло гіч ні чин ни ки, 
які ма ють сут тє вий вплив на функ ціо ну ван ня його 
по пу ля цій. Для I. parviflora просте жу є ть ся гра ді-
єнт по гір шен ня умов іс ну ван ня від на бли же них до 
при род них лі сів із F. excelsior, Q. robur, C. betulus до 
куль тур фі то це но зів P. sylvestris. Вод но час ви яв ле-
но не га тив ний вплив по пу ля цій ної щіль ності на 
жит тє вість і мор фо ло гіч ну ін тег ро ва ність осо бин. 
Із-по між 20-ти до слі дже них по пу ля цій ан тро по-
фі та біль ше по ло ви ни були про цві таю чи ми, що 
свід чить про ве ли ку еко ло гіч ну пластич ність виду, 
яка зу мо ви ла, в ос та точ но му під сум ку, ви со кий рі-
вень на ту ра лі за ції у вто рин но му ареа лі. По ка зо ве 
для I. parviflora чер гу ван ня стре со вої та за хис ної 
скла до вих он то ге не тич ної стра те гії. На слід ком цієї 
здат ності є ви со кий рі вень ін те гра ції мор фост рук-
ту ри, що за без пе чує по пу ля ці ям I. parviflora іс ну-
ван ня в стре со вих умо вах.
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Рис. 3. Тренд онтогенетичної стратегії Impatiens parviflora.
П р и м і т к а: підписи над точками вказують на порядковий 
номер популяції та її віталітетний тип: П — процвітаюча; 
Р — рівноважна; Д — депресивна

Fig. 3. Trend of ontogenetic strategy of Impatiens parviflora.
N o t e: signs over the points show the number of the population 
and its vitality type: П — flourishing; Р — equilibrium; Д — 
depressive
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АДАПТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ IMPATIENS PARVIFLORA 
(BALSAMINACEAE) ВО ВТОРИЧНОМ АРЕАЛЕ. II. ВИТА-
ЛИТЕТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ И ОНТОГЕНЕ-
ТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВИДА

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ком-
плексный популяционный анализ на эколого-ценотиче-
ском градиенте позволяет объективно оценить адаптивную 
стратегию чужеродного вида во вторичном ареале и выде-
лить экологические факторы, которые оказывают суще-
ственное влияние на функционирование его популяций. 
Для I. parviflora прослеживается градиент ухудшения усло-
вий существования от приближенных к природным лесов с 
Fraxinus excelsior, Quercus robur, Carpinus betulus до культур-
фитоценозов Pinus sylvestris. В то же время выявлено отри-
цательное влияние популяционной плотности на жизнен-
ность и морфологическую интегрированность особей. Из 
20-ти исследованных популяций антропофита более поло-
вины отнесены к процветающему типу виталитета, что сви-
детельствует о большой экологической пластичности вида, 
которая обусловила, в конечном итоге, высокий уровень 
натурализации во вторичном ареале. Показательным для 
I. parviflora является чередование стрессовой и защитной 
составляющих онтогенетической стратегии. Следствие этой 
способности — высокий уровень интеграции морфострук-
туры, позволяющий популяциям вида существовать в стрес-
совых условиях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: виталитетный анализ, морфологическая 
интегрированность, популяционный анализ, чужеродный вид. 

M.O. Golivets
Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sci-
ences of Ukraine, Kyiv

ADAPTIVE STRATEGY OF IMPATIENS PARVIFLORA (BAL-
SAMINACEAE) IN THE SECONDARY RANGE. II. VITAL-
ITY STRUCTURE OF POPULATIONS AND ONTOGENE-
TIC STRATEGY OF THE SPECIES

A comprehensive population analysis on the environmental gra-
dient proved to be a powerful tool for determining the key com-
ponents of the adaptive strategy of I. parviflora, as well as for iden-
tifying ecological factors, which are determine the performance 
of the species’ populations in the secondary range. A gradient of 
deterioration of living conditions from close to natural Fraxinus 
excelsior, Quercus robur, Carpinus betulus forests to Pinus sylvestris 
forestry plantations has been observed for the studied species. At 
the same time, a negative impact of population density on vital-
ity and morphological integrity of individuals has been revealed. 
Among the 20 studied populations, more than a half was rated as 
having the flourishing vitality type. This indicates on high eco-
logical plasticity of the species, which have eventually led to a 
high level of naturalization in the introduced range. Indicative for 
I. parviflora is the shift between stress and protective components 
of the ontogenetic strategy. As a consequence of this ability, indi-
viduals possess a high level of morphological integrity, allowing 
populations to exist in stressful conditions.

K e y  w o r d s: alien species, morphological integrity, population 
analysis, vitality analysis.
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правилами, прийнятими в його першому випуску. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються 
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