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ВІДГУК 

на дисертаційну роботу Юрія Валерійовича Квача "Формування 

угруповань паразитів у популяціях інвазивних видів риб ряду 

бичкоподібних (Actinopterygii: Gobiiformes)" 

подану на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія 

 

Актуальність обраної автором теми дисертаційного дослідження не 

викликає сумнівів з огляду на наступне. Розвиток транспортної 

інфраструктури, активне переміщення людей і товарів у сучасному світі 

призводять до інтенсифікації переносу живих організмів у нові для них 

регіони та їх інтродукції в існуючі екосистеми. Інвазивні види рослин і 

тварин, як правило, мають негативний, прямий або непрямий, вплив на 

біоценози. Контроль та зменшення такого впливу заради збереження стану 

екосистем та існуючого біорізноманіття мають ґрунтуватись на детальних 

екологічних дослідженнях видів-інтродуцентів. Популяції та угруповання 

паразитів є невід'ємною частиною екологічних чинників, що впливають на 

інвазивні організми та їх популяції. Всебічне вивчення угруповань паразитів 

інвазивних бичкоподібних риб, якому присвячена дисертаційна робота, дає 

можливість, таким чином, не тільки охарактеризувати дію цих чинників та 

прослідкувати їх формування у просторі і часі, з подальшим використанням 

цих даних для оцінки стану та контролю популяцій інвазивних видів, але й 

переглянути теоретичні засади (гіпотези, концепції) формування 

паразитарних угруповань. Останнє пов'язане з більш широким аспектом 

актуальності роботи. Протягом приблизно двох останніх десятиліть 

підсилюється тенденція у залученні паразитологічних даних до екологічних 

досліджень, з одного боку, та використання теоретичних засад та 

методологічних підходів, розроблених екологами, у паразитологічних 

дослідженнях, з іншого боку. Дана робота є абсолютно сумісною з вказаною 

тенденцією, і це також визначає її актуальність. 
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Відповідно до актуальності автором сформульовані мета і завдання 

досліджень, при цьому завдання відображають логіку і послідовність 

наукового пошуку: від більш спеціальних, практичних етапів (встановлення 

складу і структури угруповань паразитів) до більш загальних і теоретичних 

(розгляд екологічних зв'язків паразитів з хазяями та іншими компонентами 

біоценозів, відповідність отриманих даних до існуючих концепцій у теорії 

біологічних інвазій). 

Аналогічно розподіляється і новизна досліджень та їх результатів. 

Автором вперше, на основі власних досліджень отримані дані щодо 

паразитофауни (тобто, складу угруповань паразитів) бичків-вселенців на 

території, яка охоплює більшу частину Європи та у Північній Америці. 

Зареєстровані нові види паразитів риб для окремих регіонів (України, 

Польщі, дельти Дунаю, річок Вісли та Лаби) та для видів-хазяїв: бичка-

кругляка (8 нових видів), бичка-цуцика західного (2 нових види), ротаня-

головешки (5 нових видів). Крім того, ротаня-головешку вперше знайдено у 

басейні південного Бугу, Дніпровському лимані та дельті Дунаю. Не 

меншою новизною відзначаються аналітична і теоретична частина роботи: 

вперше описано процеси формування угруповань паразитів у популяціях 

бичкоподібних риб при просуванні вздовж коридорів інвазій, а ці процеси 

послідовно розглянуті під кутом декількох існуючих еколого-

паразитологічних гіпотез і концепцій. 

Не викликає сумнівів обґрунтованість наукових положень, гіпотез та 

висновків, сформульованих у дисертації. Ці елементи роботи базуються на 

репрезентативному матеріалі, адекватних методах його дослідження, 

отримання та обробки даних, логічному доведенні положень і висновків, 

використанні в обговоренні та узагальнені результатів значного об'єму 

інформації з літературних джерел. 

Основні результати і положення роботи викладені у публікаціях 

автора, які є достатніми за кількістю – всього 55, з них 33 статті у фахових 

виданнях. Переважна більшість публікацій Ю. В. Квача пройшли 
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рецензування та мають високі показники цитування, що підтверджує і 

повноту викладу положень дисертаційної роботи, і обґрунтованість цих 

положень та значимість їх для науки. Крім того, матеріали дисертації та, її 

основні положення пройшли апробацію на багатьох вітчизняних, 

зарубіжних та міжнародних наукових семінарах та конференціях. 

Результати, положення та висновки роботи можуть бути використані 

для визначення шляхів інтродукції та прогнозуванні подальших інвазій риб-

вселенців, для оцінки ризиків поширення паразитів із інвазивними видами 

хазяїв, для розробки природоохоронних заходів щодо відновлення та 

збереження біологічного багатства водних екосистем, а також як значущий 

блок емпіричних та теоретичних даних у подальшій розробці теорії 

біологічних інвазій. 

Основна частина дисертаційної роботи викладена на 368 сторінках 

тексту, складається вступу, списку скорочень, шести розділів, висновків та 

списку цитованої літератури. Також в основній частині наведені анотації 

українською та англійською мовами та список публікацій автора за темою 

дисертації. Окремим томом подано додатки (144 сторінки). Робота написана 

правильною науковою українською мовою, проілюстрована 30 рисунками та 

містить 73 таблиці. 

Вступ включає всі необхідні розділи, висвітлює актуальність теми, 

характеризує об'єкт, предмет та методи дослідження, наводить мету і 

завдання, наукову новизну та особистий внесок автора і, окрім того, містить 

подяки науковцям та організаціям, які сприяли авторові в його роботі. 

Зауважень до вступу немає. 

Розділ 1 ("Огляд літератури") складається з трьох підрозділів. Він 

окреслює шляхи (коридори) інвазій гідробіонтів в Європі та характеризує 

види бичкоподібних риб, які користуються цими шляхами (підрозіл 1.1); 

таким чином, визначається сцена та дієві особи в сценарії досліджень. 

Особливо цікавим, за моїми враженнями, є підрозділ 1.2, в якому стисло, але 



4 
 

детально викладена історія експансії бичкоподібних риб – окремо понто-

каспійських бичків та азійського ротаня-головешки. Підрозділ 1.3 

("Паразити та водні інвазії") присвячений стислому викладу основних 

концепцій теорії біологічних інвазій та окремо тих, що стосуються 

гідробіонтів. На мою думку, інформація в розділі розміщена дуже вдало, 

логічно і послідовно. Текст розділу не містить приводів для суттєвих 

зауважень. Є лише декілька виправлень, які є необхідними у текстовій 

частині: замінити "Бичковидних" на "Бичкових" (стор. 33); "Литва" на 

"Литві" (стор. 37); "дніпровські" на "дніпровське" (стор. 40); "засвоїти" на 

"заселити" або "колонізувати", "місцях помешкання" на "територіях" (стор. 

47); "спільна" на "спільну" (стор. 49). 

Розділ 2 ("Матеріали та методи") подає інформацію про регіони 

досліджень (підрозділ 2.1), яка розміщена у відповідності пунктів збору 

матеріалу (для них надані географічні координати) до коридорів інвазії та 

басейнів річок. На мій погляд, така схема є логічною та послідовною, 

узгодженою з темою дослідження. В другому підрозділі ("Матеріал") 

охарактеризовано методи збору матеріалу (зауважу, що ця інформація 

очевидно відноситься до наступного підрозділу) та надано власне 

інформацію щодо досліджених вибірок риб. Інформація є детальною, що, з 

одного боку, дає можливість оцінити досліджений матеріал як 

репрезентативний, з іншого – уможливлює використання цих даних для 

подальших досліджень іншими авторами. Останнє, на мій погляд, є особливо 

цінним. На жаль, розділ не містить інформації щодо принаймні загальної 

кількості досліджених паразитів кожного з основних таксонів (класів).  

Методи досліджень – гідробіологічні, паразитологічні, методи 

мікроскопії, молекулярні, статистичні – викладені в підрозділі 2.3 досить 

детально, з посиланнями на авторів методів, використане обладнання та 

комп'ютерні програми; також вказані авторські модифікації окремих 

методик.  
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До цього розділу є лише декілька зауважень. При описі методів 

трансмісійної електронної мікроскопії очевидно пропущено етап заливки 

зразків: етап виготовлення зрізів слідує безпосередньо за дегідратацією 

(стор. 63). "Середнього угруповання" слід, на мою думку, виправити на 

"Середнє видове багатство в угрупованні" (стор. 68). У фразі "Обидва 

PERMANOVA і NMDS" (стор. 70) я рекомендую видалити слово "Обидва". 

Розділ 3 є найбільшим за обсягом (96 сторінок), що є традиційним, 

оскільки цей розділ, власне, є фауністичною частиною роботи. В ньому в 

таксономічному порядку надано коротку але достатню, на мій погляд, 

інформацію про 94 види паразитів, знайдені автором у бичкоподібних риб-

вселенців в процесі виконання дослідження, як одноклітинних (гриби, 

одноклітинні тварини), так і багатоклітинних (гельмінти, олігохети, 

молюски, членистоногі). Широкий розмах таксонів свідчить, між іншим, про 

високу кваліфікацію автора як іхтіопаразитолога. Крім того, окрему цінність 

цьому розділу надають результати оригінальних досліджень щодо 

морфології, біології та філогенії певних видів паразитів, проведені з метою 

їх точної ідентифікації: мікроспоридії Loma acerinae, трематод Cyathocotyle 

prussica та Apatemon gracilis, нематоди Anguillicola crassus. Для видів, 

вперше знайдених у певних регіонах, або в певних хазяях, наведено короткі 

описи, які підтверджують достовірність ідентифікації. Важко переоцінити 

практичне значення цього розділу, який по суті є кадастром знахідок 

паразитів бичкоподібних риб-вселенців в Європі та Північній Америці з 

вказаними параметрами інвазії в окремих популяціях риб. Розділ 

завершується підсумком, в якому наведено кількість і співвідношення різних 

груп паразитів в дослідженому матеріалі, наводяться ключові результати 

дослідження в цьому розділі. 

Я не маю суттєвих зауважень до цього розділу, рекомендую лише 

певну кількість виправлень: "екз- (ex) і ендооспори (en)" потрібно виправити 

на "екзо- (ex) і ендоспори (en)" (стор. 75); "ректиму" виправити на "ректуму" 

(стор. 80); "Natrix sp." – на "Natrix spp." (маючи на увазі два види роду Natrix, 
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в яких паразитує O. europea) (стор. 96); "одна" – на "один" (стор. 99); 

"трематоди" – на "трематод" (стор. 104); для молюска Bithynia (бітинія) 

помилково вказана назва "янтарка" (двічі на стор. 108), українська назва 

"бурштинівка" використовується для молюсків роду Succinea; "вперед" слід 

замінити на "спереду" (стор. 111); "заключні у щільні гіалинові цисти" – на 

"розміщуються у щільних гіалинових цистах" (стор. 112); "каченя" – на 

"каченяти", "більше ніж 15 яєць" – на "не менше 15 яєць" (стор. 130); 

"більшістю параметрами" – на "більшістю параметрів" (стор. 131); 

"кінцевих" – на "остаточних" або "дефінітивних" (стор. 144); до переліку 

паратенічних хазяїв S. contorus слід додати рептилій (змій) (див. Шарпило, 

1976); "таксономічного L. acerinae" слід виправити на "таксономічного 

статусу L. acerinae" (стор. 166). 

Розділ 4 є доволі насиченим інформацією, в ньому розглядаються 

чинники, що впливають на формування угруповань паразитів бичкоподібних 

риб-вселенців. Різноманіття чинників зумовило і багаторівневу рубрикацію 

розділу, і значний його обсяг – 50 сторінок. Перший підрозділ присвячений 

аналізу паразитофауни кожного з п'яти досліджених видів риб. Аналізуються 

кількість і співвідношення паразитів різних категорій – мікро-, макро- екто-, 

ендо-, а також тих, що паразитують у бичків на личинковій або дорослій 

стадіях. Інформація з цієї частини роботи використовується у подальшому 

аналізі і в теоретичних положеннях роботи, також вона є, безумовно, цінною 

і сама по собі, оскільки розширює знання про паразитофауну досліджуваних 

риб у нативному ареалі та в регіонах інтродукції. 

Наступний підрозділ розглядає взаємодію бичкоподібних риб-

вселенців з екологічно близькими видами риб у регіонах інвазії та їхню 

участь у циркуляції гельмінтів в цих регіонах. Окремо аналізуються 

паразитарні системи та взаємодія вселенців з місцевими видами риб у 

солонуватоводних (на прикладі бичка-кругляка у Балтиці) та прісноводних 

(на прикладі різних видів з декількох регіонів) екосистемах. Цінність 

інформації, викладеної в цьому підрозділі, на мою думку, виходить за межі 
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даної роботи. Ці дані, наприклад, можуть бути використані для верифікації 

концепції "екологічного суміщення" (ecological fitting), яка є актуальною при 

дослідженні становлення та еволюції спеціалізації та специфічності у 

тварин. 

Підрозділ 4.3 містить аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх чинників 

на угруповання паразитів бичкоподібних риб-вселенців. Окремо 

розглядаються симпатричні популяції декількох інвазивних видів (4 види у 

Влоцлавському водосховищі) та ізольовані популяції вселенців. Цікавим і 

важливим є висновок про спільну дію внутрішніх та зовнішніх факторів у 

симпатричних та ізольованих популяціях вселенців, в той час як в останніх 

дія внутрішніх чинників не відзначена. 

Із зауважень до цього розділу я маю виділити два більш загальних. По-

перше, я не згоден з використанням автором терміну "таксон", яким замінено 

термін "вид" (стор. 167 і далі по тексту). Це, на мою думку, дещо дезорієнтує 

читача у сприйнятті тексту. Таксон є більш широким поняттям, ніж вид, 

залежно від рангу, він може означати рід, родину, ряд тощо, тому фразу 

"чотири таксони нематод" (стор. 178) можна розуміти і як "чотири види", і як 

"два види з двох родів". Я розумію причини незручності використання 

поняття "вид" у випадках, коли певні паразити не були точно (до видового 

рівня) ідентифіковані, а також коли у вибірці були представлені особини, які 

ймовірно відносились до різних видів з одного й того ж надвидового 

таксону, але розрізнити їх було неможливо (наприклад, Diplostomum spp.). 

Проте відсутність точної ідентифікації очевидно не відміняє приналежності 

виявлених паразитів до певного виду, інакше кажучи, Microsporidium sp. і 

Caryophyllaeidae gen. sp. є видами.  

Друге зауваження стосується деякої неповноти інформації щодо 

біології нематоди Spiroxys contortus (стор. 176, 182, 186). Наскільки мені 

відомо, цей паразит локалізується у шлунку (не в кишечнику) саме 

прісноводних черепах (не будь-яких водяних рептилій) і в якості 

паратенічних хазяїв-хребетних використовує не тільки риб і амфібій, але й 
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рептилій (найчастіше – вужів, Natrix spp.). З іншого боку, зазначу, що 

детальне вивчення циркуляції S. contortus не входило до завдань 

дисертаційного дослідження, в той час як параметри зараження бичків-

вселенців цим видом наведені з усією повнотою. 

Текст розділу містить невелику кількість помилок, які потребують 

виправлення: стор. 169 – потрібно "акантоцефалів" замість "акантоцефала"; 

стор. 171 – "на дорослій стадії паразитують" замість "паразити на дорослій 

стадії паразитують"; стор. 176 – "водяних кліщів" замість "водяних кліщі"; 

стор. 178 – "інфузорії T. domerguei – ектопаразити" замість "інфузорії T. 

domerguei – ендопаразити"; стор. 182 – "таксонів глохідій" замість "таксонів 

глохідії"; стор. 185 – пропущено "є" у "два паразитами"; стор. 187 – 

"бичкоподібними" замість "бичковидними"; стор. 199 – "Поява" замість 

"Появлення", "Наприклад" замість "На приклад" (ця помилка зустрічається і 

далі по тексту); стор. 200 – "паратенічних хазяїв" замість "паратенічним 

хазяїв"; стор. 202 – "остаточними" замість "кінцевими"; стор. 208 – 

публікація Locke et al. (2012) відсутня у списку літератури; стор. 212 – 

"акваріумістами" замість "із акваріумістами". 

Розділ 5 є, на мою думку, одним з найбільш важливих і цікавих в 

дисертаційній роботі. Він поєднує дані, викладені в попередніх розділах та 

інформацію з літературних джерел для аналізу формування угруповань 

паразитів бичкоподібних риб-вселенців у часі та просторі – вздовж 

коридорів інвазії. У дослідженні цих явищ використовуються 

характеристики і порівняння інфра- та компонентних угруповань паразитів, 

у тому числі за допомогою різноманітних методів статистичного аналізу, що 

забезпечує достовірність висновків у розділі. Аналогічно аналізуються і 

зміни в зараженості окремими індикаторними видами паразитів в процесі 

розширення ареалів досліджуваних риб. Показовими є діаграми (Рис. 5.2, 

5.6, 5.7, 5.10), що демонструють зміни в угрупованнях паразитів (частку 

нативних та надбаних видів) бичків-вселенців вздовж коридорів інвазії. 
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Проведений автором аналіз дозволив охарактеризувати склад і 

структуру угруповань паразитів для кожного з коридорів інвазії та виявити 

тенденції у змінах в угрупованнях: заміна нативних видів надбаними вздовж 

північного та центрального коридорів, високе видове багатство в південному 

коридорі, суттєві зміни в паразитофауні бичків у випадках трансбалтійської 

та трансатлантичної інвазій. Значущим є окреме дослідження автором 

басейну Лаби як кінцевого пункту для двох коридорів інвазії – центрального 

та південного, зважаючи на відносно недавню присутність тут бичка-

кругляка. Ці дані відзначаються особливою новизною. Також важливим є 

дослідження видів-вселенців у басейнах Дністра та Південного Бугу і 

виділення цих річок як додаткових шляхів інвазії. 

На мій погляд, у розділі є два подібні між собою пункти, дискусійні з 

методичної точки зору. Для порівняння середнього видового багатства 

окремих видів бичків у ЦКІ (стор. 239) використано t-тест. Наскільки мені 

відомо, розподіл кількості видів у інфраугрупованнях, як правило, не є 

нормальним. Натомість він часто є близьким до розподілу Пуасона, або 

виявляє ще більш помітні ознаки агрегованості. Тому, на мою думку, тут 

було б більш виправданим використання тесту Манна-Уітні. І навпаки, при 

порівнянні розмірів риб з окремих локацій р. Лаба (стор. 265) автор 

використовує тест Манна-Уітні. Розміри тіла є мало не хрестоматійною 

ознакою, що демонструє нормальний розподіл у вибірках, а тому тут цілком 

прийнятними, на мою думку, були б методи параметричної статистики. 

Текст розділу також потребує невеликої кількості виправлень, а саме: 

потрібно дописати "канал" після "Волго-Донський" (стор. 217); виправити 

"читко" на "чітко" (стор. 223); виправити "показуються" на "показують" 

(стор. 226); виправити "Щецинську затока" на " Щецинську затоку" (стор. 

230); "індекс Бруя-Куртіса" – на "індекс Брея-Кьортіса" (стор. 241); 

"Верхньому Дністра" – на "Верхньому Дністрі" (стор. 271); "спальним" – на 

"спільним" (стор. 272). 
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Розділ 6 невеликий за обсягом (28 сторінок), проте він є квінтесенцією 

аналітичної частини роботи. В ньому весь масив емпіричних і аналітичних 

даних, отриманих автором, із залученням інформації з літературних джерел, 

тематично близьких до дисертаційного дослідження, співставляється з 

існуючими концепціями та гіпотезами щодо екології інвазивних організмів 

та формування угруповань їхніх паразитів. У першому підрозділі 

аналізуються процеси в угрупованнях, які відповідають гіпотезі позбавлення 

ворогів. Далі автор аргументовано доводить відповідність процесів, що 

спостерігалися в угрупованнях бичків-вселенців, концепції повернення 

паразитів. Остання може проявлятися як процес, наступний після втрати 

більшості паразитів з нативних ареалів вселенців, так і як паралельний до 

втрати паразитів процес у разі поступового розширення ареалів вселенцями. 

Окремо (підрозділ 6.3) аналізуються певні процеси в угрупованнях 

паразитів бичків-вселенців та їх відповідність теоретичним концепціям, що 

описують поширення паразитів-вселенців – спільній інтродукції паразитів і 

хазяїв, передачі паразитів та гіпотезі інвазивного розтоплення. Висновки до 

розділу мають, на мою думку, високий рівень теоретичної значимості. Крім 

того, висновок про принципову різницю в формуванні угруповань паразитів 

у видів, що активно розширюють ареал та видів, штучно інтродукованих, 

має неабияку прогностичну цінність. 

Розділ містить мінімальну кількість незначних помилок, а саме: "у 

відповідності до гіпотеза" слід виправити на "у відповідності до гіпотези" 

(стор. 289); "спільна інтродуковані паразитів" – на "спільна інтродукція 

паразитів" (стор. 296); "достатньо високої" – на "достатньо високою" (стор. 

306); "читко" – на "чітко" (стор. 307). 

Висновки до дисертації відповідають поставленій меті і завданням, 

сформульовані чітко й лаконічно і відображають головні результати роботи. 

Єдине зауваження: у 6-му висновку потрібно додати слово "паразитів" у 

фразу "життєві цикли амфібій та рептилій". 






