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Загальна оцінка роботи 

Дисертаційна робота викладена на 178 сторінках і включає: вступ, 

п’ять розділів, з яких чотири є авторськими, висновки, список використаної 

літератури з 267 позицій, з яких 30 латиницею. Список джерел відповідає 

напрямку досліджень, не є надто розгалуженим і включає публікації авторів, 

які працювали у цьому напрямку чи в регіоні досліджень упродовж 

історичного часу, що якісно доповнює зміст роботи. Відносно досліджень 

українських вчених список джерел досить значний, багато процитовано робіт 

останніх років. Назва роботи відповідає змісту. 

Актуальність 

Прибережні райони Чорного моря перебувають під постійним 

антропогенним навантаженням. Тому постійно змінюється структура 

прибережних іхтіоценозів, змінюється видовий склад, види-домінанти тощо. 

Відбуваються часті замори. Додаються нові види, принесені баластними 

водами та винесені з річок. Тому таке всебічне дослідження структури 

рибного населення прибережних районів північно-західної частини Чорного 

моря є надзвичайно актуальним, адже без детального знання поточної 

ситуації неможливе як раціональне використання біоресурсів, так і їхня 

охорона. 

Саме вивченню цього надзвичайно актуального питання присвячена 

дисертація С. О. Хуторного. Процес зміни структури прибережних 

іхтіоценозів є настільки динамічним, що ми не завжди знаємо точний перелік 

видів, стан популяцій, а ще менше нам відомо про вплив конкретних 

факторів на прибережних риб. 

Новизна 

Аналіз роботи дає змогу стверджувати, що дійсно вперше досить 

детально виконано комплексну оцінку впливу штучно створених 

прибережних екосистем на видовий склад і структуру іхтіоценозів північно–



західної частини Чорного моря (біля берегів Одеси, о. Зміїний, в Сухому і 

Григорівському лиманах, біля п-ва Тарханкут). Було проведено порівняльну 

оцінку видового складу та просторово–часового розподілу риб у природних і 

антропогенно змінених біотопах, також було досліджено склад заморних 

танатоценозів. Вперше для досліджених акваторій знайдено такі види, як: 

Aidablennius sphynx, Parablennius zvonimiri, Planiliza haematocheila, Ophidion 

rochei, Coryphoblennius galerita, а в Сухому лимані – Lepomis gibbosus і 

Gobius bucchichi, що вказує на розширення їхніх ареалів. 

Крім того, Сергій Хуторной зробив детальний ретроспективний аналіз 

рибного населення даного регіону, використавши всі доступні джерела, 

починаючи з ХІХ ст. Власне, самі його дослідження є важливими і 

необхідними для продовження цього довготривалого моніторингу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, плановими темами 

Статті та інші публікації автора тісно пов’язані з тематиками Інституту 

морської біології НАН України в межах низки науково-дослідних тем, 

зокрема: «Вивчити основи формування і мінливості екосистем прибережних і 

морських вод України для управління біологічною різноманітністю і 

біологічною продукцією в умовах антропогенного впливу» (№ 

держреєстрації 01970019248), «Основи формування біологічної 

різноманітності прибережних морських і приморських водних екосистем» 

(2001–2005 рр., № 0101U000163), «Формування біологічного різноманіття 

моря в умовах евтрофікації і біологічного забруднення» (2006–2010 рр., № 

0106U007936), партнерської угоди 1.2.1 65869.86 MIS-ETC 280 Грант-

контракт № 40921 від 30.05.2012 р, назва проекту: Research and Restoration of 

the Essential Filters of the Sea – REEFS. 

Оцінка змісту роботи, її обґрунтованості та достовірності 

Вступ (С. 14 – 19) 

У цьому розділі автор у традиційному порядку наводить основні дані 

про дисертаційну роботу, де окреслює наукові та практичні результати, мету 

й поставлені завдання досліджень. Після ознайомлення із загальним змістом 

роботи можна зробити висновок, що основні положення дисертаційної 

роботи враховані у відповідних стандартних підрозділах вступу. 

1. Розділ «Огляд літератури» з підрозділами (С. 20 – 39) 

В розділі описані основні донні ландшафти північно-західної частини 

Чорного моря, розвиток їхньої класифікації різними дослідниками. Наведено 



детальні відомості щодо історичного вивчення риб досліджуваного регіону, 

починаючи з ХІХ ст. до ХХІ ст. включно. Далі подано опис рибного 

населення в ці періоди окремо за ділянками: Одеська затока, води біля 

Тарханкуту, Зміїного. Показано в історичному періоді посилення 

антропогенного пресу на іхтіофауну Чорного моря, зокрема його північно-

західної частини. Проаналізовані основні чинники такого впливу: зростання 

евтрофікації, стрімкий розвиток рибальства, зміна водного режиму річок, 

інвазії чужорідних видів гідробіонтів, прибережне гідробудівництво тощо. 

Автор робить логічні аналітичні оцінки, хронологічно викладає 

матеріал. Це дозволяє вважати цей розділ обґрунтованим і достатнім для 

розуміння проблеми. 

2. Розділ «Матеріал і методика досліджень» (С. 40 – 63) 

У розділі подана детальна фізико-географічна, гідробіологічна 

характеристика досліджених прибережних акваторій (Одеська затока і 

прилеглі райони моря, морські води біля півострова Тарханкут, острова 

Зміїний, Сухого і Григорівського лиманів). 

Вказані також методи польових досліджень, зокрема візуальні підводні 

спостереження. А підрозділ «Обсяги виконаних робіт», де вказано фактичну 

кількість опрацьованого матеріалу, є зразковим для подібних досліджень, 

оскільки одразу стає зрозуміло, на основі якого матеріалу автор робить свої 

висновки. В даному випадку цього матеріалу є цілком достатньо. 

3. Розділ «Видовий склад та кількісні характеристики іхтіоценозів 

досліджених акваторій» (С. 64-110) 

Один із головних розділів дисертації. Крім власне опису результатів 

визначення іхтіоценозів для кожного підрегіону окремо, подано також їхній 

порівняльний аналіз. Описано і наведено результати власних спостережень за 

нерестом основних екологічних груп риб, а також різні типи міграцій. 

Для прибережних іхтіоценозів ПЗЧМ виявлено 71 вид риб, які 

належать до 34 родин. З них у Одеський затоці та прилеглих ділянках моря 

відмічено 59 видів, у Сухому і Григорівському лиманах – 43 і 41 види 

відповідно, біля мису Тарханкут і о. Зміїний – 38 і 25 види риб. Крім того, у 

складі іхтіоценозів виявлені зміни, які відбулися у прибережних водах 

Одеської затоки та прилеглих районах моря протягом останніх кількох 

десятиліть. З кінця 1990-х років тут зареєстровано збільшення чисельності 



Hippocampus guttulatus, Pegusa lascaris і Chelon auratus. З 2000 р. біля берегів 

м. Одеси трапляються Callionymus pusillus і Callionymus risso. 

Розглянуті в розділі також співвідношення різних екологічних груп та 

видів за походженням: морські середземноморські, морські бореальні, понто-

каспійські релікти, чужорідні види. За даними Хуторного С.О., в усіх 

районах переважають середземноморські іммігранти, частка яких складає від 

59 % в акваторії Григорівського лиману до 84 % біля берегів п-ова 

Тарханкут. Показано структуру іхтіофауни для різних типів біотопів: пісок, 

мушля, галька, валуні, глиби, прибережні скелі, гідротехнічні споруди и 

зарості макрофітів. Найбільше видове різноманіття зареєстроване в біотопі 

скель (57 видів), найвища чисельність риб відмічена для біотопа валунів 

(37±5 экз∙м-2). Середня кількість видів риб в біотопі піску для різних районів 

коливається в межах 8–12 видів. 

Отримані автором дані щодо поширення червонокнижних видів, 

наведені в розділі, є цінними для майбутнього чергового видання ЧКУ. 

4. Розділ «Вплив антропогенних чинників на прибережні 

іхтіоценози» (С. 111-138) 

Розділ складається п’яти підрозділів, один з них стосується впливу 

заморних явищ на видовий і кількісний склад прибережних іхтіоценозів. 

Особливо цінним є те, що автор безпосередньо брав участь у спостереженнях 

та оцінці цих заморних явищ. Щодо впливу гідротехнічних споруд на 

розподіл прибережних риб, Сергієм Олексійовичем запропоновано схему, що 

показує негативний вплив хвилерізів на придонних риб. Тобто, хвилерізи є 

фактично пасткою для окремих видів риб. Таке припущення підтримане 

власними дослідженнями. 

Показано збільшення впливу аматорського рибальства і підводного 

полювання на видовий склад і чисельність прибережних іхтіоценозів. 

Цікавим є розподіл рибалок на рекреантів та споживачів, вибірковість та 

мета лову яких є різною. Знову ж таки, автор є безпосереднім спостерігачем 

та виконавцем даних досліджень. 

Також наведені факти негативного впливу промислових знарядь лову 

та рефулювання акваторій пляжів м. Одеси на прибережні іхтіоценози. 

5. Розділ «Динаміка прибережних іхтіоценозів і роль риб у 

трансформації органічної речовини» (С. 139-144) 



У розділі наведено фактори впливу на чисельність, структуру і 

багатство прибережних іхтіоценозів, зокрема біотичні та абіотичні. Роль риб 

у трансформації органічної речовини показана на прикладі бичка-кругляка як 

споживача надлишкової органіки через поїдання мідій. 

Висновки та їх обґрунтованість 

Основні результати здобувача висвітлені у восьми висновках, які 

відображають послідовність розділів і підрозділів дисертації. Вони логічні, 

відповідають основним завданням дисертаційних досліджень. 

Обґрунтованість висновків не викликає ніяких сумнівів, оскільки вони 

демонструють зміст основних наукових результатів автора, достовірність їх 

доведена в основному тексті. 

Зауваження. 

Робота є надзвичайно цікавою й різноплановою, тому автор не уник 

ряду помилок та слабких, на мою думку, моментів. 

1. У частині вступу, як в дисертації, так і в авторефераті стосовно 

актуальності теми зовсім немає посилань на літературу, які б підтверджували 

саме цю актуальність. 

2. Незрозуміло, які саме структури використовували для визначення 

віку (с. 60). 

3. У підрозділі 3.5. було б цікаво побачити аналіз щодо порівняння 

різних знарядь за конкретними видами, а не лише їхньою кількістю. 

4. У підрозділі 4.2. було б добре навести також статистичну обробку 

спостережень впливу гідроспоруд на розподіл прибережних риб. 

5. Підрозділ 5.3, на мою думку, краще було б розширити, описавши 

детальніше як вибір об’єкту (бичок-кругляк), так і загалом результати 

проведеного аналізу. 

6. Присутні невдалі вирази, граматичні помилки. Наприклад, на с. 2 

дієприслівниковий зворот має закінчуватися літерою «и», а не «і» 

(починаючі); «проявлення» краще прояву; «зустрічаються» краще 

трапляються (с.3 – 4); «данні» замість дані; повторне вказання Одеського 

університету (с.26), с. 31 колючка триголкова вказана як промисловий вид; 

родова назва судака подана то Sander, то Stizostedion тощо. 

Висловлені зауваження не впливають на загальну високу оцінку 

роботи, стосуючись більше форми подачі матеріалу, а не його змісту. 

Загалом, робота вражає своєю всебічністю та різноплановістю. 



 


