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Дисертаційна робота Квача Юрія Валерійовича «Формування угруповань 

паразитів у популяціях інвазивних видів риб ряду бичкоподібних 

(Actinopterygii: Gobiiformes)» є вдалим етапом включення паразитів 

гідробіонтів у гідробіологічний та загально екологічний концепт, адже з 

гідробіологічної точки зору угруповання паразитів можна розглядати як 

угруповання консортивного типу, у якому зв’язок із видом-едифікатором 

(хазяїном) є визначальним та облігатним для консортів (паразити). 

Угруповання паразитів організовані за тими ж принципами, що і угруповання 

вільноживучих гідробіонтів, однак мають свої особливості: середовищем 

першого порядку для угруповання паразитів є організм гідробіонта. Роль 

паразитів гідробіонтів в екосистемах різного типу є вкрай недооціненою. Якщо 

для паразитологічної спільноти значення паразитів не потрібно обґрунтовувати, 

то сучасна гідробіологія та екологія лише підійшли до розуміння, що 

регуляторна роль паразитів у формування сучасного біорізноманіття 

біологічних систем різного рівня є вельми значимою. Ще однією проблемою, 

яка вкрай недостатньо вивчена у сучасній гідробіології, є проблема інвазивних 

видів та з’ясування визначальних чинників, що впливають на їх успішне 

поширення і чисельний розвиток. Тому, актуальність виконаного Юрієм 

Валерійовичем Квачем дисертаційного дослідження не викликає жодних 

сумнівів. 

Структура дисертації відповідає вимогам наказу Міністерства освіти та 

науки України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації», до складу її основної частини входять вступ, список скорочень, 
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шість розділів, висновки і список використаної літератури (567 найменувань, з 

них 440 – латиницею). Список літератури та цитати у тексті оформлені 

відповідно до Гарвардського стилю (Harvard Referenceing Style. Dept. of 

Biological Science’s Harvard Referencing Guide, Version 2017.4). Загальний обсяг 

дисертаційної роботи 358 сторінок, у тому числі, основного тексту – 293 

сторінки. Робота ілюстрована 30 рисунками і 73 таблицями. Додатки викладені 

у вигляді окремого тому, обсягом 144 сторінки та складаються із 22 таблиць і 

одного переліку. 

У Вступі (9 стор.) наведено обґрунтування вибору теми дослідження, 

зв'язок роботи з науковими темами, мета та завдання дослідження, методи, 

наукова новизна та практичне значення та інша необхідна інформація, яка 

передбачена для цієї частини. 

Мета роботи полягає у визначення етапів формування і структури 

угруповань паразитів для популяцій інвазійних видів бичкоподібних риб у 

морських і прісноводних екосистемах відповідно до сучасних екологічних 

концепцій і гіпотез. Для виконання поставленої мети дисертант сформулював 

десять завдань, які забезпечили поетапний пізнавальний процес об’єкту 

дослідження: з’ясування видового складу паразитів різних видів бичкоподібних 

риб у межах їх інвазивних ареалів; уточнення таксономічної приналежності 

окремих видів паразитів, статус яких досі незрозумілий; визначення життєвих 

стадій та екологічних форм паразитів; порівняння структури паразитоценозів 

чужорідних бичкоподібних та місцевих демерсальних видів риб та ін. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у всебічному аналізі 

паразитоценозів бичків-вселенців у Балтійському морі, басейнах річок Вісли та 

Лаби, оз. Ері та басейні оз. Гурон, а також ротаня-головешки з водойм України 

та Польщі. Цей аналіз проведено на основі матеріалів, відібраних автором в 

усіх зазначених локаціях особисто. 

Вперше з’ясовано таксономічний статус цілого ряду паразитів різних 

таксономічних груп. Певні види бичкоподібних риб вперше вказані як хазяї 

цілого ряду видів паразитів. Певні види паразитів вперше вказані для деяких 
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країн, регіонів, басейнів певних річок. Вперше описано процеси формування 

угруповань паразитів у популяціях бичкоподібних риб при просуванні вздовж 

коридорів інвазій. Вперше вказано на низьку зараженість бичкоподібних риб-

вселенців паразитами, як підтвердження «гіпотези позбавлення ворогів». 

Описано колонізацію Понто-Каспійських бичків паразитами вздовж усього 

Центрального коридору інвазій і показано тенденцію до накопичення бичками 

нової паразитофауни вздовж цього коридору. Вперше вказано на роль бичків-

вселенців у поширенні інтродукованих видів паразитів, які були привнесені із 

іншими хазяями.  

Практичне значення роботи полягає у визначенні шляхів інтродукції та 

прогнозуванні подальших інвазій риб-вселенців, а також оцінці ризиків 

поширення паразитів із інвазивними видами хазяїв; розробки 

природоохоронних заходів щодо відновлення та збереження біологічного 

багатства водних екосистем; застосуванні в освітній діяльності. 

Зауваження до анотації роботи та вступної частини: 

1. В анотації роботи, новизні, практичному значенні багато загальних 

описових тверджень: "з'ясовано", "встановлено", "приведені" та ін., замість них 

варто було навести узагальнення конкретних результатів. 

2. Деякі цитати з посиланнями є дещо невдалими, їх цілком можливо 

перефразувати повноцінною українською мовою. Наприклад, "угруповання 

паразитів формуються як продукт екології, фізіологічних характеристик і 

філогенетичної історії їх хазяїв" цілком могло б звучати як "угруповання 

паразитів формуються залежно від … ". 

3. Предмет дослідження можна було б деталізувати найбільш важливими 

показниками, що використані в роботі та характеризують структуру 

паразитоценозів: видовим багатством, показниками інвазії та ін. 

4. У меті роботи можна було б обмежитися «встановленням 

закономірностей етапів формування і структури угруповань паразитів для 

популяцій інвазійних видів бичкоподібних риб у морських і прісноводних 
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екосистемах», сучасні концепції та гіпотези є лише інструментом для опису та 

аналізу природних процесів. 

5. У завданні №2 зазначаються види "…паразитів, статус яких неясний". 

Імовірно, малось на увазі "незрозумілий". 

 

Розділ 1 «Огляд літератури» (23 стор.) складається з трьох підрозділів, в 

яких проведено детальний аналіз існуючої інформації стосовно шляхів 

проникнення інвазивних гідробіонтів у водойми Європи (підрозділ 1.1 «Шляхи 

водних інвазій в Європі»), у цьому ж підрозділі наведено деяку загальну 

інформацію стосовно наслідків вселення інвазивних видів у екосистеми, що 

піддаються колонізації. Згадуються такі важливі та малознані генетичні та 

екологічні ефекти як "критична інвазія", "місцеві інвазивні види" та ін. 

У підрозділі 1.2. «Історія експансії бичкоподібних риб» наведено 

детальний опис фактів відзначення бичкоподібних риб у водоймах, в які вони 

вселялися. Ще більш детальну інформацію з цього питання з відповідними 

посланнями наведено у додатку В, таблиці В1. 

Останній підрозділ огляду літератури (1.3. «Паразити та водні інвазії») 

присвячений існуючим гіпотезам стосовно ролі паразитів в успішності 

поширення чужорідних гідробіонтів. Описано ті гіпотези, які в подальшому 

використані автором у завершальних аналітичних розділах. 

Зауваження: 

1. У розділі було бажано привести дані щодо структури угруповань 

паразитів риб у нативних регіонах бичкоподібних риб, які надалі приводяться 

лише при аналізі паразитоценозів регіонів дослідження. 

2. Деякі поняття, застосовані автором в огляді літератури, ще потребують 

адекватного входження в українську термінологію, що необхідно буде зробити 

у подальших відповідних публікаціях. Важко сприймаються дослівні переклади 

таких понять як «parasite spillback» - повернення паразитів, дієслово «spill» 

може перекладатися як «проливати», «розсипати»; «invasional meltdown 



5 

 

 

hypothesis» - гіпотеза інвазійного розтоплення, «meltdown» може перекладатися 

ще як «криза», дієслово «melt» як «танути» і т.д. 

 

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» (20 стор.). У трьох 

підрозділах наводиться практично вичерпна інформація по районах досліджень, 

включно з географічними координатами та назвами водних об’єктів, назвами 

населених пунктів; матеріалах досліджень (іхтіологічні методи, види риб, 

кількість, стандартна довжина); методах паразитологічних досліджень 

(приготування препаратів, систем промірів паразитів, молекулярно-генетичних 

методів, принципів розрахунку застосованих популяційних та ценотичних 

показників, статистичних методів та ін.). 

 

Розділ 3 «Таксономічний склад паразитів риб-вселенців ряду 

Бичкоподібні (Gobiiformes)» (96 стор). Перший з розділів фактичного 

матеріалу присвячений систематичному огляду виявлених паразитів. Наведено 

дані щодо показників їх інвазії, особливостей біології, ультраструктури (якщо 

вона досліджувалась дисертантом). Розділ ілюстровано авторськими рисунками 

та фотографіями хорошої якості. Наведено систематику, яка враховує сучасні 

погляди на класифікацію еукаріот. Наведено схему та результати досліджень й 

експериментів in vitro та in vivo. 

Зауваження та запитання:  

1. У частині розділу, присвяченій інфузоріям родини Trichodinidae (стор. 

84-90), для більшості видів не вказано де в організмі риб реєстрували певні 

види, у деяких випадках це важливо для їх ідентифікації та інтерпретації 

збалансованості паразито-хазяїнних відносин. Деякими авторами (Kazubski, 

Migala, 1968) зазначається, що за нормальних умов у дорослих особин коропа 

звичайного інфузорії Trichodina mutabilis мешкають на зябрах, а Trichodina 

nigra – плавцях та поверхні тіла. Вкажіть, де ці види реєструвались в організмі 

ротаня-головешки. 
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2. Інфузорія, зображена на рис. 3.6 Е, може виявитися не видом Trichodina 

pediculus, або це молода особина цього виду невеликих розмірів з 

недорозвиненими променями зубців.  

3. В описі Trichodina mutabilis (стор. 86) наведено кількість зубців 

прикріплювального диску 25.6, вірно вказувати – 26. Кількість зубців – 

дискретна ознака. 

4. На стор. 162-163 та далі по тексту наведено видову назву молюсків 

родини Unionidae, види визначено за будовою паразитичних личинок – 

глохідіїв. У відомому визначнику «Определитель паразитов пресноводных рыб 

фауны СССР», т.3 ця група визначається до роду. За якими визначниками, 

роботами та ознаками було здійснено визначення видів?  

 

Розділ 4 «Чинники, що впливають на формування угруповань 

паразитів бичкоподібних риб-вселенців» (56 стор.) складається з трьох 

підрозділів: 

4.1. Видовий склад паразитів окремих видів бичкоподібних риб-

вселенців. Підрозділ поділений на пункти, кожен з яких містить інформацію 

про видовий склад угруповання паразитів певного виду риб. Аналіз 

угруповання здійснюється за таксономічним складом паразитів, належністю їх 

до мікро-, або макропаразитів, життєвими стадіями (личинкові, чи дорослі), 

екологічними групами (екто-, ендопаразити). Наводяться дані щодо належності 

локацій, де були зареєстровані певні види паразитів до тих чи інших басейнів 

річок, регіонів дослідження. Такий аналіз дав можливість встановити 

особливості кожного з угруповань. Ці особливості визначаються сукупністю 

біологічних та екологічних характеристик виду-хазяїна та його паразитів, 

специфікою біотопів мешкання. 

4.2. Роль бичкоподібних риб-вселенців у життєвих циклах паразитів і 

взаємодія із місцевою фауною. Пункти цього підрозділу присвячені 

встановленню ролі бичкоподібних риб-вселенців у паразитарних системах у 

солонуватих та прісних водах. Дослідження ролі бичків у морських 
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екосистемах проведено на прикладі численної популяції бичка-кругляка в 

Балтійському морі. Одночасне дослідження паразитарних угруповань місцевих 

видів риб дозволило побудувати схему ролі бичка-кругляка (Neogobius 

melanostomus) у паразитарній системі Балтійського моря, яка враховує його 

значення для реалізації життєвих циклів певних видів паразитів як 

дефінітивного, проміжного та паратенічного хазяїна. Роль бичкоподібних у 

прісноводних екосистемах показано на прикладі Влоцлавського вдсх. 

Встановлено, що паразитофауна Понто-Каспійських бичків у цій водоймі 

складається переважно із видів, що раніше вже реєструвалися у місцевих видів 

риб. Найрізноманітнішу групу в паразитофауні досліджених видів риб 

формують личинкові стадії паразитів, переважно метацеркарії трематод. 

Досліджені види бичків стали також хазяями паразитів, які у місцевих риб були 

рідкісними, підсилюючи популяції цих паразитів у колонізованих екосистемах.  

4.3. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на угруповання паразитів 

бичкоподібних риб-вселенців. Розглянуто особливості угруповань паразитів за 

спільного мешкання декількох популяцій чужорідних бичкоподібних різних 

видів в одній водоймі (симпатричні популяції) та за умов, коли популяції різних 

видів існують окремо (ізольовані популяції). Встановлено, що на формування 

структури угруповань паразитів симпатричних популяцій значно впливають 

такі біологічні характеристики видів (названі дисертантом "внутрішні 

фактори"), як розмір риб і тип живлення. Показано, що екологічні параметри 

(названі "зовнішніми чинниками"), такі як сезонність, видовий склад автогенної 

фауни, а також присутність і щільність у кожній конкретній локації проміжних 

хазяїв паразитів, мають значення як в симпатричних, так й ізольованих 

популяціях бичкоподібних риб.  

Зауваження та запитання: 

1. стор. 168, рис. 4.1 (рис. 2 автореферату) – переплутані позначення 

приміток А, В, С у підписі рисунку. Вірно читати:  A – частка дорослих форм і 

личинок; B – частка різних форм личинок; C – частка екто- і ендопаразитів; 
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2. На стор. 202 та далі по тексту дисертант серед зовнішніх чинників 

наводить замуленість водойм. Навіть у ненауковій літературі для процесу 

накопичення мулу вживається термін "замулення". З гідробіологічної точки 

зору водойми, які мав на увазі автор, імовірно, характеризуються переважанням 

мулистих та мулисто-піщаних ґрунтів. 

3. На стор. 206 наведено поділ ротанів-головешок, спійманих в одній 

локації, на дві групи за показниками загальної довжини (TL): 1. TL < 80 мм 

(живляться зообентосом); 2. TL > 80 мм (хижаки). Чому вибірка поділена саме 

на такі групи? Чи було враховано при такому поділі характер розмірного 

розподілу в дослідженій популяції? 

4. стор. 215. Помилково зазначено "симпатричні види" – замість 

"симпатричні популяції".  

 

Розділ 5. Колонізація паразитами бичкоподібних риб-вселенців 

вздовж окремих коридорів інвазії та у випадку Трансбалтійської і 

Трансатлантичної інвазій (64 стор.) складається з 7 підрозділів, які 

присвячені угрупованням паразитів бичкоподібних риб в різних локаціях 

основних інвазійних коридорів (Північний, Центральний, Південний); Дністра 

та Південного Бугу як транзитних водотоків для ротаня-головешки та бичка-

кругляка; бичкоподібним та їх паразитам у біотопах Балтики та Північної 

Америки. Із застосуванням показників подібності та параметрів, що 

характеризують інфраугруповання паразитів описуються особливості 

структури угруповань паразитів на різній відстані від нативного регіону 

бичкоподібних-риб хазяїв. 

Дисертантом аргументовано показано, що лише один вид бичкоподібних, 

бичок-кругляк, розширює свій ареал в усіх Європейських коридорах інвазії, а 

також у Балтійському морі та Великих озерах. Саме для цього виду бичків 

відзначено найбільшу кількість надбаних паразитів, які невластиві для 

природного ареалу Понто-Каспійських бичків. На численному матеріалі 

показана тенденція до позбавлення Понто-Каспійськими бичками нативних 
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паразитів і до накопичення нової паразитофауни вздовж Центрального 

коридору інвазії. Подібні явища з певними особливостями спостерігаються і в 

інших інвазійних коридорах з певною специфікою, притаманною басейнам 

річок відповідних регіонів. Показано, що у випадку Трансбалтійської інвазії у 

бичка-кругляка спостерігається поява паразитів ластоногих, а за 

Трансантлантичної інвазії – паразитичні угруповання бичків складаються з 

Голарктичних та Неарктичних видів.  

Наявний паразитологічний матеріал дозволив показати дисертанту 

суттєву роль деяких гідротехнічних споруд (дамби на р. Вісла та Лаба) в 

ізоляції популяцій бичкоподібних риб та створенню перешкод для їх 

поширення. За наявністю чи відсутністю деяких специфічних нативних 

паразитів ротаня-головешки автором робляться аргументовані припущення 

щодо походження певних популяцій цього виду з європейських водойм. 

Зауваження та запитання: 

1. Які величини були використані в дискримінантному аналізі, результати 

якого виражені відстанями Магаланобіса (MD) (табл. 5.2., стор. 222 та далі по 

тексту)?  

2. Чому на рис. 5.1 (стор. 223) сума відносної чисельності угруповань з 

різною кількістю видів паразитів не становить 100%, а частка незаражених риб 

така низька? На подібному рис. 5.5 (стор. 253), який має більш детальну 

легенду, сумарні 100% присутні. 

3. У легенді до рис. 5.2 (стор. 229) та інших подібних рисунків далі по 

тексту рукопису та автореферату зазначено нативних паразитів та надбаних 

паразитів, властивих для нативного ареалу, тобто останні мешкають в 

нативному ареалі риб-хазяїв. У чому різниця між цими двома групами видів 

паразитів? 

 

Розділ 6. Основні екологічні гіпотези та концепції в теорії біологічних 

інвазій і успіх інвазій бичкоподібних риб (28 стор.) складається з 

3 підрозділів (підрозділ 6.3 – з трьох пунктів). Ця частина роботи є 
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узагальненням матеріалів дисертанта з використанням термінологічного та 

концептуального апарату, який присутній у сучасній англомовній науковій 

літературі, присвяченій ролі та місцю паразитів у інвазійному процесі.  

Дисертант цілком аргументовано стверджує, що на основі отриманих ним 

результатів можна чітко та достовірно розділити популяції риб, що заселяють 

нові акваторії активно (поступово розширюючи свій ареал), і популяції, що 

були "штучно" інтродуковані до нових акваторій. Суттєве зниження 

зараженості паразитів при занесенні в новий регіон відповідає «гіпотезі 

позбавлення ворогів». Автором дисертації робиться дуже важливе узагальнення 

стосовно загальних рис паразитичних угруповань бичкоподібних риб-вселенців 

в колонізованих водоймах: домінування личинкових форм, неспецифічних до 

хазяїв. Зазначено, що у всіх досліджених акваторіях спостерігається явище 

«повернення паразитів». Із плином часу паразитофауна вселенців та їхня роль у 

паразитарних системах стають більш подібними до таких у природному ареалі. 

Зауваження: 

1. Назва розділу дещо невдала. Цей узагальнюючий розділ містить 

самоцінну інформацію стосовно закономірностей формування угруповань 

паразитів риб-вселенців безвідносно до теорій та гіпотез з незвичними назвами. 

2. На стор. 293 зазначено серед можливих проміжних хазяїв трематод 

Bucephalus polymorphus перлівницевих молюсків. Згідно з останніми 

молекулярно-генетичними дослідженнями цей вид є специфічним паразитом 

молюсків роду Dreissena (Petkevichiute et al, 2014), факти знахідок у 

перлівницевих, імовірно, належать трематодам роду Rhipidocotyle. 

3. Дисертант вважає рівень стресу основною причиною відмінностей між 

угрупованнями паразитів вселенців, які поступово або раптово потрапляють у 

водойми-реципієнти. Поняття стресу є чітко визначеним, переважно у 

фізіологічному контексті. Фізіологічний стрес не триває довго, інакше організм 

виснажується і гине. Риби-вселенці та їх паразити існують в колонізованих 

екосистемах значно довше. Наскільки прийнятне застосування цього поняття 

для пояснення еколого-паразитологічних явищ наведених у дисертації? 
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Висновки (5 стор.). Висновки дисертаційної роботи цілком обґрунтовані, 

узагальнюють отримані результати відповідно до мети та поставлених завдань. 

Зауваження: 

Деякі з висновків (наприклад, 5 та 12) є констатацією певних явищ без 

подальших узагальнень, які можна було б зробити. 

 

Додатки до дисертації (144 стор) містять необхідну додаткову 

інформацію та логічно пов’язані з відповідними розділами основного тексту. 

 

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам до її 

структури, робота написана чіткою науковою мовою. Незначні та нечисленні 

друкарські помилки та русизми не погіршують враження від викладеного 

матеріалу.  

Зміст автореферату відповідає змісту рукопису роботи. 

Ознайомлення з текстом дисертації безсумнівно свідчить, що її автор 

особисто виконав дослідження, які увійшли у відповідні розділи роботи, 

обґрунтував методологію проведення досліджень, розробив робочі гіпотези, 

виконав камеральні та польові дослідження, провів загальні статистичні 

розрахунки, узагальнив та оприлюднив одержані результати у наукових 

друкованих працях.  

Робота виконувалась в рамках відомчої тематики ДУ «Інститут морської 

біології НАН України» та за підтримки цілого ряду міжнародних проектів, що 

свідчить про високий рівень інтеграції досліджень у світовий науковий простір. 

Згідно з вимогами, результати дисертаційної роботи вичерпно повно 

опубліковані у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of 

Science. 

Матеріали дисертаційної роботи неодноразово апробовані на 

міжнародних конференціях найвищого рівня.  



12 

 

 

 




