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Інвазійна екологія, як окремий напрям біології та екології, впевнено торує 

собі шлях, виборюючи місце посеред найбільш цитованих публікацій, журналів 

найвищих квартилів, актуальних теоретичних та практичних розробок, які 

зрозумілі державним службовцям та посполитому загалу. Робота Михайла 

Олеговича Сона «Біологічні інвазії водних донних безхребетних в Азово-

Чорноморському басейні» є вдалою ілюстрацією того, що проблема 

біологічних інвазій та закономірностей формування біозабруднення не обійдена 

увагою сучасної гідробіологічної науки. Актуальність дослідження не викликає 

сумніву, а спроба автора розглянути цілий ряд проблем екологічної індикації, 

захисту довкілля та збереження видів, які зникають у контексті проблеми 

біологічних інвазій, заслуговує на всебічне схвалення. 

Структура дисертації відповідає вимогам наказу Міністерства освіти та 

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

дисертації», рукопис складається зі вступу, переліку умовних позначень, 9 

розділів та висновків, списку використаної літератури (265 найменувань, з них 

157 – латиницею), додатку А. Загальний обсяг дисертаційної роботи 325 

сторінок, у тому числі основного тексту – 280 сторінок. Робота ілюстрована 42 

рисунками і 32 таблицями.  

У Вступі (7 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. 
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Мета роботи полягає у з’ясуванні наслідків впливу гідроморфологічних 

змін водних екосистем Азово-Чорноморського регіону на процеси біологічних 

інвазій чужорідних видів макробезхребетних. Для досягнення мети в роботі 

поставлено сім завдань, які окреслюють спрямування теоретичних та 

практичних досліджень: з’ясування ступеню та характеру біологічного 

забруднення в морській інфраліторалі; розробка біоіндикаційних підходів до 

оцінки гідроморфологічних змін морських берегів; опис процесів біологічних 

інвазій в умовах гідроморфологічних змін естуаріїв; опис процесів біологічних 

інвазій в умовах гідроморфологічних змін великих річкових басейнів та 

степових безстокових водойм;  розгляд процесів біологічних інвазій в контексті 

функціональних змін угруповань гідробіонтів; окреслення проблем 

моніторингу біологічних інвазій; пошук практичних проблем 

природоохоронного менеджменту понто-каспійських реліктів. 

Найважливіші моменти новизни отриманих результатів стосуються: 

виявлення залежності ризиків виникнення біоінвазій в морських екосистемах 

від змін підходів до управління баластними водами; виявлення тенденції 

експансії екзотичних видів морського походження у великих річкових системах 

на тлі сукупного впливу кліматичних змін та зарегулювання стоку; 

встановлення зв’язку між біозабрудненням з гідроморфологічними умовами 

берегів; розробки та апробації нових підходів до біоіндикації морських берегів 

з використанням оселищ, супраліторальних видів та угруповань; опису 

феномену експансії ендемічної фауни Каспійського моря в Азово-

Чорноморський басейн. 

Практичне значення роботи полягає у розробці наукової основи для 

подальшого розвитку систем моніторингу, екологічних оцінок та 

природоохоронного менеджменту в Азово-Чорноморському регіоні. В сфері 

охорони природи, результати досліджень були використані при створенні 

міжнародних переліків МСОП, регіональних переліків рідкісних видів, 

розбудові Державного кадастру тваринного світу України, обґрунтуванні 

деяких територій Смарагдової мережі, веденні літописів природи 
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природоохоронних установ, формуванні пропозицій до нової редакції Червоної 

книги України. 

Зауваження до анотації роботи та вступної частини: 

Стор. 19. При такому формулюванні мети роботи частина результатів, яка 

стосується «понто-каспійців», які не є чужорідними для Азово-Чорноморського 

регіону, виходять за межі мети та завдань. 

Стор. 20. Об’єкт дослідження … «в умовах гідроморфологічних змін…». 

Змін чого? 

Стор. 20. Методологічна проблема криптичних інвазій. В тексті 

дисертації про це дуже мало, хоча проблема криптичних інвазій цілком реальна 

без усяких методологій. 

Стор. 21. Яке відношення новизна по «понто-каспійцям» має до мети та 

завдань роботи? 

Розділ 1. Розвиток підходів до оцінки та моніторингу біологічних 

інвазій в водних екосистемах (19 стор.) складається з чотирьох підрозділів, в 

яких аналізується розвиток сучасних підходів до екологічної індикації водного 

середовища, описуються деякі підходи до систем моніторингу в країнах 

Європейського Союзу, узагальнюється досвід моніторингу та аналізу 

біологічних інвазій в Азово-Чорноморському басейні, наводиться перелік 

чужорідних видів та «ближніх вселенців» (переважно, представників понто-

каспійського фауністичного комплексу), інвазії яких в подальшому 

розглядаються автором. Зазначено про істотну проблему формування 

достовірних переліків чужорідних видів, яка пов’язана з таксономічними та 

зоогеографічними неточностями, невірним цитуванням та перекладом 

першоджерел, цілим рядом інших помилок. 

Зауваження до розділу 1: 

Аналітичний огляд роботи, яка присвячена біологічним інвазіям, 

доцільно було в більшому ступені присвятити огляду різних категорій 

чужорідних видів, шляхів їхнього проникнення та поширення, аніж аналізу 

управлінських протоколів Єврокомісії, ОЕСР та ін. Адже моніторинг довкілля є 
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прикладним практичним результатом, який базується на біологічних та 

екологічних наукових засадах. 

Стор. 25. Перше речення стверджує про відсутність екологічних 

індикаторів, що інтегровані до українського законодавства. 

У роботі відсутнє посилання та аналіз «Порядку здійснення державного 

моніторингу вод», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

19.09.2018 р. №758. Цей документ закладає саме європейські підвалини до 

моніторингу та встановлення екологічного статусу. Що важливо – для річок, 

озер, перехідних вод та прибережних вод інвазивні види та показники їх 

розвитку входять до біологічних показників, які визначені структурою 

моніторингу. Нехтування цим документом істотно нівелює цінність дискурсу 

стосовно проблем моніторингу. 

Стор. 33. «Достаток видів», який є перекладом «abundance of species» 

краще перекласти як видове багатство, або рясність. 

 Стор. 39. Чужорідним видам в українській частині Дунаю та України 

загалом присвячено цілий ряд робіт узагальнюючого характеру співробітників 

Інституту гідробіології НАН України, які чомусь не згадано у роботі. Це, 

зокрема: 

Адвентивные виды и изменения ареалов аборигенных гидробионтов в 

поверхностных водных объектах Украины. Сообщение 1. Водные 

безпозвоночные / В.Н. Жукинский, Т.А. Харченко, А.В. Ляшенко // 

Гидробиологический журнал. – 2006. – № 6. – С.3–21; є ще 2 статті, третя 

2007 р. – узагальнююча; Корнюшин А.В., Ляшенко А.В. Малакофауна низовий 

Дуная в пределах Украины // Гидробиологический журнал. – 2004. – № 1. – 

С.3–19. 

Стор. 39–40. «Екзотичні види» та «ближні вселенці». Бажано було б 

окреслити бачення автора стосовно категорій чужорідних видів, які він 

сповідує наслідуючи, якісь наукові праці з цього питання чи розвиваючи власні 

теоретичні засади.  
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Розділ 2. Матеріали та методи (21 стор.). У чотирьох підрозділах автор 

послідовно аналізує: використані індекси та показники; регіони досліджень з 

окресленням масштабів отриманих узагальнень певного рівня 

(всесвітній/глобальний, басейновий); знаряддя та методи відбору проб; 

ідентифікацію, класифікацію та категоризацію видів та оселищ.    

Зауваження до розділу 2: 

У розділі відсутня зрозуміла інформація про кількість відібраних проб 

водних донних безхребетних, які в подальшому аналізувалися. Наведено дані 

про 710 станцій відбору проб, колекції десяти музеїв наукових установ (4705 

одиниць зберігання), 51 ділянку оселищ, 1782 оцінки за різними індексами. Все 

це дозволяє припустити існування достовірно великої кількості власноруч 

відібраного, визначеного та проаналізованого матеріалу. 

Стор. 48. Табл. 2.2. Не зрозуміло, хто є автором таблиці. Якщо дані взяті з 

документів Чорноморської комісії і перші знахідки чужорідних робили різні 

дослідники, то мають бути посилання на публікації. Зі змісту рукопису можна 

зробити висновок, що велика частина інформації на стор. 48–53 є результатом 

власних узагальнень. Не зрозуміло тоді, чому ця інформація (крім опису 

методологічних та методичних моментів) наведена в матеріалах та методах, а 

не в основній частині роботи. 

Стор. 55. Таблиця 2.3. Перші знахідки чужорідних видів у Чорному морі 

та їхні потенційні вектори – помилковий повтор назви таблиці 2.2.  

Розділ 3. Біологічні інвазії в прибійній зоні Чорного моря в умовах 

різноманіття гідроморфологічних показників (25 стор.). У трьох підрозділах 

розділу спочатку оповідається про сутність методологічного підходу CARLIT 

(CARtography of LITtoral and upper-sublittoral rocky-shore communities), на 

основі якого автором в українській Північно-Західній частині Чорного моря 

(ПЗЧМ) було виділено 14 типів морських берегів (вказуються їхні 

гідроморфологічні показники). Наводяться дані щодо оселищ, які входять до 

класифікації European Nature Information System (EUNIS) та пропозиції щодо 

оселищ ПЗЧМ, не кодифікованих в класифікації EUNIS. Наводиться розподіл 
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оселищ прибійної зони ПЗЧМ за виділеними типами берегів та виділяються 

еталонні ділянки берегів, де не спостерігається антропогенна трансформація. 

Наступний підрозділ присвячений особливостям біологічних інвазій в 

прибійній зоні на різних типах берегів. Описується тип берега з умовним 

кодуванням та наводяться чужорідні види гідробіонтів, які притаманні цим 

умовам. 

Далі наводиться інформація про головні типи гідроморфологічних змін 

прибережної зони моря та спостереження стосовно існування чи відсутності 

певних преференцій для чужорідних видів при виникненні таких змін. 

Зауваження до розділу 4: 

Стор. 76–80. Не наводиться кількісна характеристика популяцій видів 

вселенців, є лише показники SBCI, IBPR. 

Стор. 79. Наводяться високі значення коефіцієнтів кореляції між 

показниками «кількість чужорідних видів» та максимальний SBCI.  

Було б дивно, якби кількість чужорідних видів та індекс SBCI, який 

розраховується по їхній представленості в угрупованні, не корелювали б. Чи 

виявлено зв'язок з типом оселища/берегів? Також постає питання величини 

кожної вибірки/проби та адекватності оцінок у випадку істотних відмінностей у 

величині вибірок. 

Стор. 80. «Масовий розвиток екологічних інженерів». Поняття 

екологічних інженерів має щонайменше два варіанти трактування та залежить 

від включення тих чи інших біоценотичних зв’язків. Якого визначення 

дотримується автор, незрозуміло. 

Стор. 81. Підрозділ 3.3. Головні типи гідроморфологічних змін 

прибережної зони моря. Підрозділ виглядає як літературний огляд з 

коментарями автора. Немає жодних даних видового багатства, чисельності, 

біомаси чужорідних безхребетних, хоча обговорюється вплив змін на нативних 

та чужорідних безхребетних. 
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Стор. 89. Кінець розділу 3 не містить узагальнення усього матеріалу 

розділу, хоча б короткого, яке могло б бути логічним містком до подальших 

висновків.  

Розділ 4. Екологічна індикація в інтегральній оцінці 

гідроморфологічних змін морських берегів (26 стор.). П’ять підрозділів цього 

розділу присвячені аналізу систем екологічної оцінки та моніторингу у 

контексті гідроморфологічної деградації берегів. Запропоновано ряд ділянок 

узбережжя виділити як штучні та істотно змінені. Пропонуються класи якості 

гідроморфологічного стану узбережжя. В окремому підрозділі розглядається 

проблема «парадоксу естуарної якості» при виборі екологічних індикаторів. 

Наводяться приклади індикації гідроморфологічної деградації узбережжя 

ПЗЧМ із використанням супраліторальних видів, які мають важливі біологічні 

та екологічні особливості. Запропоновано низку індикаторів (переважно певні 

таксономічні групи безхребетних), що адекватно відображають рівень 

гідроморфологічної деградації. Окремо наведено результати екологічної 

індикації антропогенної трансформації берегової зони ПЗЧМ з використанням 

оселищ. Аналізується зв’язок навантажень на морські екосистеми з ключовими 

типами змін оселищ в районах антропогенної трансформації берегової зони. 

Заключний підрозділ розділу присвячений порівнянню результатів 

індикації з показниками біологічного забруднення. 

Зауваження до розділу 4: 

Стор. 90. Розлогі роздуми про ВРД та РДМС краще було розмістити в 

літературному огляді. 

Стор. 92. Таблиця 4.1. «Класи якості стану» – невдалий вираз, 

тавтологічний казус. ВРД застосовує гідроморфологічні характеристики на 

останньому етапі оцінки, при віднесенні до категорії "відмінний" або "добрий". 

Лише за біологічними показниками можна охарактеризувати всі 5 категорій. 

Через це п'ятикласова категоризація ступеню гідроморфологічних 

трансформацій, за якою визначається стан, виглядає надлишковою. 
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Стор. 93. п/розділ 4.2. Проблема «парадоксу естуарної якості» при виборі 

екологічних індикаторів. Майже весь підрозділ є оглядом літератури, з якого 

так і не зрозуміло чітко в чому ж полягає парадокс (можна припустити, що це 

відсутність певних індикаторних груп в умовах естуаріїв). 

Розділ 5. Процеси біологічного забруднення в умовах 

гідроморфологічних змін естуарних екосистем (29 стор., 5 підрозділів). 

Спочатку описується характер гідроморфологічних змін в естуарних 

екосистемах Азово-Чорноморського басейну, після цього наведено приклади 

біологічних інвазій в умовах трансформації гирл солонуватоводних лиманів. 

Висловлено гіпотезу, що зміни режимів солоності, спричинені діяльністю 

людини в понто-каспійських водоймах, перетворюють їх на системи, схожі на 

припливні лимани, що обмежує поширення понто-каспійської фауни та 

створює нішу для мешкання видів, що еволюціонували в умовах припливних 

естуаріїв. Окремий підрозділ присвячено біологічним інвазіям в умовах 

порушення зв’язку з річковим стоком. Прикладом таких порушень наводяться 

розчленовані Великий Аджалицький і Хаджибейський лимани. Наводяться 

приклади спалахів чисельності чужорідних видів (M. nipponense, 

P. antipodarum) за таких умов.   

Описано специфіку екотону малий потік – море та чужорідні види в 

умовах зміненого берегового стоку. Зроблено узагальнення, що уздовж 

морських берегів мережа трансформованого берегового стоку стає коридором 

для розповсюдження та оселищем, де формуються угруповання чужорідних 

видів. 

Окремим підрозділом викладено інформацію щодо формування нових 

можливостей для розповсюдження естуарних видів в умовах нових підходів до 

управління баластними водами. Наведено графічні дані щодо інтенсивності 

вселення нових чужорідних видів у великі морські екосистеми в період з 1965 

по 2015 рр. Представлено дані щодо хронології вселення Mytilopsis leucophaeata 

у різні естуарні райони Понто-Каспійського регіону. Розраховано середній 

інтервал між реєстраціями видів у чорноморських країнах, окремо для видів з 
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історією інвазії, що повністю або більшою частиною відбувалася до 1994 р. та 

видів, які вселилися після початку дії нових правил заміни баласту. Показано, 

що після початку дії нових правил інтервал скоротився майже вдвічі.  

Зауваження до розділу 5:   

Стор. 116-123. Інформація могла бути розділена між оглядом літератури 

та характеристикою досліджених водних об’єктів у «Матеріалах та методах». 

Авторські дані представлено лише в трьох абзацах, де вказуються видові назви 

гідробіонтів (стор. 121–122). 

Стор. 130. «…але жоден з них не стає домінантом чи ключовим видом на 

фоні численної та різноманітної нативної фауни». Важливо дізнатися, що автор 

розуміє під поняттям «ключового виду», якщо це тотожне “keystone species”? 

Стор. 132. «Гирлові області малих потоків часто відрізняються великою 

постійністю температури і більш високим вмістом кисню, ніж великі річки і 

прибережні води». Таке важливе твердження потребує посилання на 

літературне джерело, чи це відкриття автора? 

Стор. 138. Таблиця 5.1. Слід було позначити, які із знахідок 

M. leucophaeata є авторськими.  

Стор. 139. Оповідь про три коридори інвазій – повтор. 

Стор. 143. Таблиця 5.2. Варто було дати посилання на першоджерело 

таблиці, або, якщо це результат власних узагальнень, то посилання на роботи, в 

яких відзначались знахідки. 

Розділ 6. Процеси біологічного забруднення в умовах 

гідроморфологічних змін у внутрішніх водах (45 стор., 4 підрозділи з 

пунктами).  

Один з центральних розділів роботи. Містить аналіз проблеми дефіциту 

стоку великих річкових басейнів Чорного та Азовського морів як важливого 

чинника в контексті біологічних інвазій. Відзначається, що чорноморський 

басейн є реципієнтом великої кількості річкових басейнів, масштабні втручання 

в гідроморфологію яких призвели до різкого зменшення річкового стоку і зміни 

його природного режиму.  
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Показано, що важливим індикатором відгуку на ці процеси є межі 

поширення окремих екзотичних евригалінних видів в річкових басейнах 

Чорного та Азовського морів. Як приклад описано зміни поширення 

голландського та китайського крабів, креветок з роду Macrobrachium.   

Для порівняння використано ситуацію в басейні Перської затоки, яку 

автор вважає подібною за умовами впливу масштабної трансформації водойм, 

дефіциту стоку та кліматичних змін. 

В наступному підрозділі описується історична етапність експансії понто-

каспійських безхребетних в окремих річкових басейнах (Дніпро, Дунай, Дон). 

Автор виділяє певний історичний «річковий» комплекс понто-каспійської 

фауни та описує показники його представленості в основних річкових 

басейнах. Автор пропонує чотири головних типи експансії понто-каспійських 

безхребетних та розподіляє види цих безхребетних за різними типами експансії. 

Далі аналізується розподіл біозабруднення за показником IBPR в річковій 

мережі Азово-Чорноморського регіону, наводиться перелік понто-каспійських 

видів із високим ризиком інвазій (SBPR) у середніх та верхніх ділянках річок 

Азово-Чорноморського регіону.  

Окремий підрозділ присвячений біологічним інвазіям в умовах створення 

міжбасейнових каналів. Аналізуються зміни, які відбулись в умовах порушення 

ізоляції між Азово-Чорноморським та Каспійським басейнами. Описано 

результати спеціального дослідження процесів біологічного забруднення при 

вторгненні донських макробезхребетних, через Волго-Донський канал з 

басейну Каспію. В басейні Дону було відзначено трьох вселенців (D. caspius, 

A. glabra та Th. major), що походять з Каспійського басейну. Автор пропонує 

розширити концепцію Північного коридору інвазій поняттям «широтного» 

обміну понто-каспійською фауною. 

Зауваження до розділу 6: 

Стор. 145. Помилки у написанні назви розділу.  

Стор. 146. Аналіз дефіциту водного стоку дещо застарілий. Наведені 

роботи, датовані 1989 роком. 
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Стор. 150–154. Порівняння з Перською затокою не містить власне 

порівняння (крім останнього абзацу підрозділу стор. 156), просто наводяться 

дані з регіону Перської затоки, потім річкових басейнів Чорного та Азовського 

морів. 

Стор. 155. «...зона катадромної міграції E. sinensis». А коли цей вид 

заходить в прісні води – це анадромна міграція? 

Стор. 156–163. Складається враження, що весь текст підрозділу 6.2.1. є 

оглядом літератури. Взагалі історію розселень тих чи інших видів бажано було 

б винести в додатки. 

Розділ 7. Процеси колонізації оселищ та формування нових 

угруповань чужорідними видами (47 стор., 5 підрозділів з пунктами). 

Аналізуючи використання природних та штучних оселищ чужорідними 

видами, автор пропонує окремий розгляд екзотичних та понто-каспійських 

видів, оскільки для останніх не завжди можна однозначно встановити 

чужорідний статус для багатьох оселищ. Наведено кількість чужорідних видів, 

що колонізують окремі типи оселищ. Автором отримана наступна узагальнена 

картина: для естуарних оселищ доля станцій без біологічного забруднення 

завжди менша, а станцій з високими рівнями біозабруднення – вища ніж в 

прісних водах та морській інфраліторалі. В морській інфраліторалі ці 

співвідношення практично ідентичні показникам прісноводних водойм. 

Наведено узагальнюючі дані щодо кількості оселищ, що колонізують 

окремі екзотичні види.  

Важливі та цікаві результати стосуються аналізу процесів біозабруднення 

в контексті теорії функціональних трофічних груп. Показано, що більшість 

інвазійних видів конкурує з нативними всередині домінуючої трофічної групи. 

В окремих підрозділах наводиться опис певних угруповань з 

домінуванням екзотичних видів та більш детально аналізуються первинні 

понто-каспійські угруповання в нативному ареалі. Наведено схему розподілу 

угруповань в гіпотетичному азово-чорноморському естуарії та описуються 
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певні відомі з інших досліджень ценози в контексті виділення функціональних 

трофічних груп.  

Зауваження до розділу 7: 

Стор. 191. Рис. 7.1. Де тут дані автора? 

Стор. 7.4. Рис. 7.4. «Розподіл станцій…» Яких станцій? Скільки їх було, 

коли вони досліджувалися?  

Стор. 195–196. Для характеристики використання різних типів оселищ 

чужорідними видами не вистачає кількісних даних представленості цих видів. 

Стор. 202. «…зв'язок між оселищами та угрупованнями…» – таке 

протиставлення вимагає подальшого пояснення точки зору автора, в тому числі 

і на терміни «біотоп», «оселище», «угруповання». 

Рис. 7.6.–7.12. Однотипні рисунки, на яких не вказана загальна кількість 

локацій, що аналізувалися. Достовірність висновків такого аналізу залежить від 

величин вибірок, кількості зразків, масштабів локацій та регіонів досліджень.  

Стор. 213. «Ключовими видами в них є…» Традиційно ключовими 

видами вважаються види з непропорційно більшим впливом на природне 

середовище ніж можна було очікувати виходячи з їхньої рясності/щільності 

(Paine, 1969). Чи стосується це згаданих в тексті видів: M. leucophaeata, A. 

improvisus, A. eburneus. 

Стор. 215. До питання оселищ та біотопів. Що таке «літоральне оселище 

суміші гравію та немобільних каменів»? 

Розділ 8. Проблеми моніторингу біологічних інвазій в 

трансформованих водних екосистемах в умовах модернізації офіційних 

підходів (23 стор., 3 підрозділи). 

Відзначаються фундаментальні зміни в управлінні водними ресурсами в 

країнах Азово-Чорноморського басейну, які полягають в підвищенні 

важливості біологічних показників у системі моніторингу. Виказані думки 

автора стосовно проблеми розробки мережі моніторингу в контексті розвитку 

басейнового підходу Водної рамкової директиви. Окреслено проблеми 

моніторингу біологічних інвазій відповідно до підходів, зосереджених на 
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нормативах забруднення. Наведено дані розподілу показників SBCI, BMWP та 

TBI на деяких станціях досліджених в басейні Дону, Дністровському лимані, 

низці малих та середніх річок степової зони.  

Зауваження до Розділу 8: 

Об’єктом моніторингу поверхневих та підземних вод є масиви 

поверхневих та підземних вод, виділення яких здійснюється за Методикою 

визначення масивів поверхневих та підземних вод (Наказ Міністерства екології 

та природних ресурсів від 14.01.2019 № 4), який як і «Порядок здійснення 

державного моніторингу вод», затвердженого Постановою КМУ від 19.09.2018 

№ 758, в роботі не згадано. Кількість МПВ значно перевищує кількість  

водогосподарських ділянок, на суперечливість виділення яких вказує автор. 

Стор. 241. Аналізується «Методика розроблення програми спеціального 

моніторингу акваторій, на яких відбувається значне розмноження інвазійних 

видів гідробіонтів», розроблена Українським науково-дослідним інститутом 

екологічних проблем, яка не була затверджена Міністерством екології та 

природних ресурсів України та не застосовується в офіційній процедурі 

моніторингу. 

Стор. 245. Таблиця 8.3. Значення індексів в межах МПВ може не 

відповідати значенням, що наведені для модельних станцій, кількість яких 

різнитиметься для різних МПВ. 

Стор. 246. Рис. 8.1., стор. 247. Таблиця 8.4. Див. попереднє зауваження. 

Крім цього, екологічний статус визначатиметься відповідно до процедури 

моніторингу, визначеного «Порядком здійснення державного моніторингу 

вод», а не величини якогось певного індексу (у цьому випадку – BMWP). 

Стор. 249. Таблиця 8.5. Остання колонка таблиці – віднесення до певного 

класу стану не може бути здійснено без порівняння з референційними 

величинами біологічних елементів якості. Простої величини індексу ASPT 

недостатньо. Все виказане вище стосується і подальшого аналізу: Таблиць 8.6, 

8.7. 
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Розділ 9. Проблеми екологічного менеджменту реліктової понто-

каспійської фауни (23 стор., 3 підрозділи).  

Описується суперечливість з точки природоохоронної та інвазійно-

біологічної точок зору статусу понто-каспійської фауни як одночасно 

раритетного ядра регіональної біоти та джерела інвазій. На основі маркерних 

груп оцінено стан понто-каспійської фауни в естуарних системах Дунаю та 

Дністра, Дніпровсько-Бузького, Тилігульського та Березанського лиманів. 

Проведено категоризацію понто-каспійської малакофауни за методиками 

МСОП. Вказується, що експертною командою, у складі якої був дисертант, 

проведено глобальну оцінку риків вимирання фаун молюсків та встановлено 

високі показники ризику для понто-каспійської фауни. 

Зауваження до розділу 9:  

Стор. 260. Вибір індикаторами лише Cardiidae та Hydrobiidae вимагає 

належного обґрунтування. Чому інші групи не аналізуються і вважаються 

неінформативними? 

Стор. 282. Кінець розділу. Відсутнє узагальнення, яке б пояснило 

важливість аналізу проблем понто-каспійської фауни до проблем біологічних 

інвазій донних макробезхребетних. 

Висновки (6 стор.). Висновки дисертаційної роботи узагальнюють 

отримані результати відповідно до мети та поставлених завдань. 

Зауваження:  

Деякі висновки (4, 10, 14) занадто об’ємні і могли б бути сформульовані 

більш лаконічно. 

Додаток А (7 стор.) містить інформацію про публікації здобувача та 

відомості про апробацію результатів дисертації. 

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам до її 

структури, робота написана науковою мовою. Дещо погіршують враження 

доволі численні друкарські помилки та русизми.  

Зміст автореферату відповідає змісту рукопису роботи. 
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