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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Варiгiна Олександра Юрiйовича 

 на тему „Структура i динамiка прибережного угруповання обростання, що 

формується чорноморською мiдiєю Mytilus galloprovincialis LAM.”,  

подану на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук  

зі спеціальності 03.00.17 – гідробіологія. 

 

Актуальність теми роботи. Глобальні та регіональні кліматично-

екологічні зміни, фактори антропогенної діяльності та природньо-соціальні 

трансформація прибережних територій і, відповідно, акваторій водойм не 

тільки прямо впливають на чисельність та видовий розвиток угруповань, а 

й,  змінюючи біотичні взаємодії та співвідношення видів в екосистемах, 

трансформують середовище існування організмів, і, таким чином, чинить 

вплив на біорізноманіття, продуктивність, стійкість та розвиток екосистем. 

Також, обумовлені антропогенною діяльністю, втрати популяційного 

домінування можуть бути результатом не тільки перебудови 

співвідношення видів в екосистемах, а й зміни їх чисельності. В той час як 

зміни видового багатства прямо впливають на функціонування екосистем, 

втрати певних ключових видів в екосистемі, наприклад видів-колонізаторів, 

можуть мати непропорційні впливи на функціональні процеси в екосистемі. 

Розуміння механізмів впливу на структуру та екологічні сервіси в 

угрупованнях та в екосистемі, відповідно, на функціонування екосистеми, є 

вкрай важливими для розробки методів моніторингу та менеджменту 

екосистем за різних типів трансформації.  

Дисертаційна робота Варiгiна Олександра Юрiйовича  є актуальною, 

оскільки для гідроекосистеми Чорноморського шельфу визначено 

механізми, що лежать в основі динаміки різноманіття за комплексного 

впливу антропогенної діяльності на зміни видового багатства ценозів для 

емерджентних функцій екосистем, таких як, запасання, потік та витрати 

енергії і речовини в трофічній мережі екосистеми, а також запасання, 

колообіг та втрати живильних субстратів в ній.  

Детальний аналіз сучасних і ретроспективних даних показує, що 

актуальним питанням для угруповань обростання Чорноморської пелагіалі 

залишається його відгук на комплексний вплив природних, антропогенних 

та біотичних чинників (у тому числі, на регіональні і глобальні зміни 

клімату, на масштабне забруднення води). Недостатньо вивченими є 
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механізми, які забезпечують підтримання динамічної рівноваги 

(гомеостаз) консорції обростання в умовах сучасних змін водного 

середовища. Нагальними проблемами також є апробація світових підходів, 

зокрема моніторингових досліджень, до оцінки екологічного стану 

(потенціалу) масивів поверхневих вод прибережної зони Чорного моря в 

аспекті імплементації Водної Рамкової Директиви ЄС в Україні, виділення 

референційних ділянок для різних ділянок моря за станом популяцій 

обростання. 

Для цього в роботі застосовано широкий спектр емпіричних даних та 

новітні методи оцінки складних багатофакторних системних впливів.   

Наукова новизна роботи полягає у встановленні закономірностей 

формування та динаміки упродовж 40-річного періоду у видовому складі і 

кількісних показниках угруповання обростання, що формується мідією в 

Одеській затоці Чорного моря. Вперше визначена характерна особливість 

таксономічної структури прибережного угруповання обростання, в якому 

кожен виявлений рід був представлений тільки одним видом. Вперше в 

українських водах південно-західної частини Чорного моря у складі 

угруповання обростання виявлений чужорідний двостулковий молюск 

Arcuatula senhousia і спрогнозовано його можливий вплив на розвиток 

аборигенних видів безхребетних. Вперше виявлено характер вертикальних 

міграцій мешканців угруповання обростання (рівноногих ракоподібних і 

багатощетинкових червів) під впливом добової зміни освітленості водної 

товщі і циклічної зміни фаз Місяця. Також визначено характер 

горизонтальних міграцій мешканців угруповання обростання (креветок) в 

різні періоди доби.  

Вперше в південно-західної частини Чорного моря описані біотичні 

зв’язки в угрупованні обростання. Визначено відновний потенціал 

угруповання обростання в ході сукцесії після катастрофічних порушень 

його структури. Вперше запропоновано використання окремих параметрів 

угруповання обростання для проведення екологічного моніторингу 

прибережної зони Чорного моря. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темам, грантами. 

Дисертаційну роботу виконано у відділі екологічної інтеграції біоциклів 

ДУ «Інститут морської біології НАН України» в рамках держбюджетних 

наукових тем «Структурно-функціональна мінливість популяцій морських 

безхребетних в умовах антропогенних впливів» (номер державної 

реєстрації 0106U007935, 2006- 2010 рр.), «Взаємовідносини угруповань 
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одноклітинних і багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-

Чорноморського регіону» (номер державної реєстрації 0111U006730, 2011-

2015 рр.), «Структурно-функціональна організація прибережних морських 

і лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку» (номер 

державної реєстрації 0116U000913, 2016-2020 рр.)  

Науково-практична значимість роботи. Вперше доведено, що на 

сучасному етапі гідроекологічних досліджень отримані дані про структуру 

і динаміку угруповання обростання, видом-едифікатором якого є 

чорноморська мідія, можуть бути використані при моделюванні в 

технологіях марікультури, створення штучних рифів для біомеліорації 

прибережної зони моря. Виявлені індикаторні параметри прибережного 

угруповання обростання можуть бути застосовані в системі моніторингу 

морської акваторії. Отримані в дисертаційному дослідженні результати 

можуть бути використані для розробки і впровадження природоохоронних 

методик захисту прибережної зони моря від негативних впливів. 

Повнота викладу у фахових виданнях та апробація основних 

результатів. За темою дисертації опубліковано 49 наукових праць. З них 

21 стаття опублікована в фахових наукових виданнях, 6 з яких 

індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і Web of 

Science, 5 статей – у інших виданнях, які додатково відображають наукові 

результати дисертації, 23 роботи опубліковані у вигляді матеріалів 

міжнародних і всеукраїнських конференцій, в тому числі 7 – у зарубіжних 

виданнях. 

Зміст роботи. Дисертація Варігіна О.Ю. складається з анотацій 

українською та англійською мовами, змісту, основної частини, яка 

включає вступ, 9 розділів, висновки і список використаної літератури, що 

містить 454 літературних джерел (з них на латиниці – 148). Таксономія 

безхребетних приведена у відповідності до World Register of Marine 

Species (WoRMS Editorial Board, 2018). Список літератури і посилання в 

тексті оформлені згідно Гарвардському стилю (Harvard Referencing Style, 

Version 2017.4). Повний обсяг дисертації становить 344 сторінки, з них 

основний текст займає 294 сторінки. Робота ілюстрована 79 рисунками, 2 

фотографіями і 32 таблицями. 

 У Вступі відповідно з вимогами розкрито сутність наукової проблеми, 

обґрунтовано актуальність досліджень та наведено необхідну інформацію 

про  зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами, 

сформульовано об’єкт, предмет, дослідницьку мету та відповідні завдання 
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досліджень, представлено новизну наукових положень та практичне 

значення результатів, подано інформацію щодо апробації результатів та їх 

публікації, зазначено структуру роботи та особистий внесок дисертанта.  

Розділ 1 “Системний підхід в дослідженні морського обростання” (с. 

27-48). Обговорюються методологічні засади в межах системно-екологічних 

понять: екосистема; консортивна структура; домінування видів; динамічна 

структура зон обростання тощо. 

 В основу дисертаційної роботи покладені матеріали натурних 

досліджень популяції мідій, виконаних у Чорноморському басейні в 

Одеській затоці. Розділ містить детальний опис об’єкту  досліджень, 

інформацію про територію зони обростання.   

Розкрито суть процедур малакологічних, ценотичних та екологічних  

методів дослідження екосистеми. Застосовано для аналізу низку сучасних  

гідроекологічних підходів.  

Розділ 2 “Матеріали і методи дослідження». «Океанографічна 

характеристика районів досліджень» – виокремлено ключові природні 

акваторії, що визначають якісний склад і продуктивність екосистем 

обростання, дано характеристику гідрологічних, кліматичних та 

гідрохімічних умов акваторії обростання. 

Встановлено, що мідія чутливо реагує на зміни природних 

абіотичних чинників зміною якісних (співвідношення), кількісних 

(біомаса) та продукційних (валова первинна продукція, співвідношення 

продукційних процесів) показників. 

Показано суттєву роль течії (характер циркуляції), солоності 

(опріснення впадінням річкової води), температурного режиму, 

антрогоненних чинників, у формуванні якісних і кількісних показників 

популяції. Зазначено схему розташування дослідних полігонів та надано їх 

детальну характеристику. 

В роботі використані показники, що відображають структурні 

характеристики угруповання обростання: зустрічуваність видів; видове 

багатство; домінування; різноманітність (індекс) тощо.  

Розділ 3 “Структура угруповання обростання”. Прибережне 

угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, 

становить відкриту біологічну систему, структурними елементами якої є 

популяції 65 видів безхребетних, що відносяться до 61 роду, 47 родин, 22 

рядів, 10 класів і 6 типів, а також 10 видів макрофітів, що відносяться до 3 

відділів. Характерна особливість таксономічної структури прибережного 
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угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, полягає в 

тому, що в більшості випадків кожен виявлений рід був представлений 

тільки одним видом, який в конкретних умовах був найбільш екологічно 

пластичним його представником.  

Основу видової структури угруповання обростання складали 13 

ключових видів безхребетних, до яких, крім едифікатора Mytilus 

galloprovincialis, відносились такі види зі 100 % зустрічуваністю, як: 

Mytilaster lineatus, Amphibalanus improvisus, Platynereis dumerilii, Nereis 

zonata, Alitta succinea, Stenothoe monoculoides, Melita palmata, 

Microdeutopus gryllotalpa, Chaetogammarus olivii, Idotea balthica, 

Lekanesphaera monodi і Pusillina lineolata.  

Просторовий розподіл видів угруповання обростання залежить від 

багатьох факторів, найважливішим з яких є глибина мешкання. 

Використовуючи один одного у якості субстрату M. galloprovincialis, M. 

lineatus і A. improvisus формують трьохярусне поселення – своєрідне 

просторове ядро угрупування, яке складає основу цього надвидового 

утворення. 

До складу трофічної структури угруповання обростання входило 

п’ять трофічних груп: сестонофаги (17,5 % вид загальної кількості видів), 

детритофаги (15,8 %), фітофаги (17,5 %), хижі (12,4 %) і поліфаги (36,8 %). 

Не зважаючи на те, що поліфаги були найбільшою за кількістю видів 

трофічною групою, їх відносна чисельність (36,5%) була порівнянна з 

аналогічним показником сестонофагів, які по відносній біомасі (97,7%) 

значно перевищували усі групи. Центральну роль в трофіці угруповання 

обростання відіграє чорноморська мідія, яка завдяки своїм фільтраційним і 

седиментаційним властивостями, здатністю до накопичення агрегованих 

виділень та детриту серед переплетень ниток бісуса, а також надання 

зовнішньої поверхні черепашок для розвитку поселень макро- і мікро- 

фітів, сприяє отриманню харчового матеріалу представниками всіх інших 

трофічних груп.  

Для розмірної структури угруповання було притаманно, що з 65 

зафіксованих видів лише мідія мала максимальний розмір тіла 71,5 мм. 

Решта видів були значно дрібнішими, при цьому 60 % з них не досягали 

розміру 10 мм. Характер розмірної структури популяцій масових видів 

угруповання обростання змінювався в градієнті факторів середовища. В 

міру підвищення солоності води збільшувався рівень виживаності 

найбільш великих за розміром особин двостулкових молюсків. Аналогічні 
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змини характеру розмірної структурі популяцій масових видів 

ракоподібних спостерігались по мірі зниження рівня водообміну між 

дослідними полігонами та відкритим морем. Таким чином, розмірна 

структура популяцій масових видив є важливим маркером дії цих факторів 

на угрупування обростання. 

Статева структура представників Bivalvia і Gastropoda, які мешкають 

в угрупованні обростання, характеризувалась однаковим співвідношенням 

статей, Polychaeta – переважанням самців над самками, а у видів з інших 

таксонів навпаки – переважанням самок над самцями. Означені 

особливості сприяли успішному протіканню репродукційного процесу у 

видів з цих таксонів, що відображалось на рівні їх виживання в складних 

умовах прибережної зони моря. 

Фенотипічна структура популяції едифікатора угруповання M. 

galloprovincialis характеризувалася переважанням (54,2%) особин з синім 

забарвленням зовнішнього шару черепашки, які найбільш пристосовані 

для мешкання в прибережний зони моря. Мідії з коричневим забарвленням 

складали 42,7 %, а зі смугастим – лише 3,1 %. У представників Isopoda 

визначено п’ять різних фенотипів: uniformis (монохромний), maculosa 

(плямистий), lineata (лінійчатий) albus (білий) і rubrum (червоний). Це 

різноманіття забарвлення тіла має адаптивний характер і допомагає 

ракоподібним зливатися з фоном субстрату і уникати нападу хижаків. 

Розділ 4 “Життєві стратегії організмів основних систематичних груп 

угруповання обростання” містить дані про життєві стратегії організмів 

основних систематичних груп угруповання, що складалися з різних 

комбінацій елементів, характерних для K- і r-стратегів. Відповідно до 

концепції двох полюсів умовного градієнта життєвих стратегій 

співвідношення елементів, характерних для K- і r-стратегів у 

представників Polychaeta складали: 100 % r; Decapoda: 75 % K на 25 % r; 

Isopoda: 75 % K на 25 % r; Amphipoda: 50 % K на 50 % r; Gastropoda: 25 % 

K на 75 % r і Bivalvia: 50 % K на 50 % r. 

У Розділі 5 “Вплив абіотичних факторів середовища на розвиток 

угруповання обростання”    Показники видового різноманіття та загальної 

біомаси угруповання пов’язані з температурою морської води складною 

унімодальною залежністю, яка має виражений екологічний оптимум. 

Вирівняність в угрупованні підвищувалася в зимовий і літній період року 

при мінімальних і максимальних показниках температури води. Загальна 
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біомаса угруповання циклічно збільшувалася в весняний і осінній періоди 

при середніх показниках температури води. 

Зниження рівня водообміну між акваторією дослідних полігонів та 

відкритим морем призводить до зростання видового різноманіття 

угруповання обростання (індекс Шеннона збільшується з 2,21±0,53 до 

3,59±0,49 біт·екз.
-1

) та зниження загальної чисельності видів за рахунок 

зменшення в неї частки (з 65,8±11,8% до 26,0±5,9%), що стосується 

найбільш масового виду двостулкових молюсків Mytilaster lineatus. 

Трансформовані дніпровські води зниженої солоності, що надходять 

в Чорне море, здійснюють на прибережне угруповання обростання, 

розташоване на шляху їх поширення, певний вплив: у міру віддалення від 

гирла Дніпро-Бузького лиману в бік Одеської затоки та підвищення 

солоності води з 8 до 16 ‰ видове багатство угруповання збільшується на 

чверть, чисельність видів – втроє, а біомаса – вп’ятеро. 

Розділ 6 «Біотичні зв’язки в угрупованні обростання». Біотичні 

зв’язки в угрупованні обростання мають консортивний характер. 

Чорноморська мідія формує консортивну систему, в якій вона виступає в 

ролі виду детермінанта, зв’язаного стійкими біотичними зв’язками як з 

видами-консортами, що мешкають в межах цієї системи, так і з 

представниками пелагіалі. Найважливішими для розвитку угруповання 

обростання є топічні зв’язки між видом-едифікатором і консортами, 

трофічні зв’язки між різними видами, а також трофічні і медіопатичні 

зв’язки між видом-детермінантом і представниками фітопланктону, які 

мешкають у пелагіалі. Мідія в процесі формування основи угруповання 

обростання проявляє характерні властивості виду аутогенного 

екосистемного «інженера», модифікуючи навколишнє середовище і 

створюючи сприятливі умови для мешкання інших видів. 

Розділ 7. «Динаміка угруповання обростання». Доведено, що 

упродовж останніх 40 років під впливом процесу антропогенної 

евтрофікації видовий склад прибережного угруповання обростання 

скоротився майже вдвічі, в першу чергу за рахунок зникнення 

стенобіонтних видів, хоча в основу видової структури цієї біологічної 

системи, як і раніше, входять ті ж 13 ключових видів. 

Сезонна динаміка чисельності і біомаси рухомих видів, що входять в 

угруповання обростання, зв’язана з періодами їх репродуктивної 

активності, а місячна – з циклами різних фаз Місяця. Їх міграційна 



8 

 

поведінка впродовж доби зумовлена добовою мінливістю рівня 

освітленості водної товщі. 

Розділ 8 «Сукцесії угруповання обростання». У результаті аналізу 

отриманих даних відновний потенціал угруповання обростання в ході 

сукцесії після катастрофічних порушень його структури залежить від 

ступеня руйнування популяції виду-едифікатора. Період відновлення 

угруповання становив біля шести місяців (у разі збереження популяції 

мідії) та більше одного року (у разі її цілковитого знищення). 

Розділ 9 «Використання показників розвитку угруповання 

обростання для екологічного моніторингу».  Для екологічного 

моніторингу прибережної зони моря можуть бути використані такі 

показники популяцій як: загальна чисельність та біомаса видів, 

варіабельність динаміки загальної біомаси угруповання, середня маса 

особини в угрупованні, характер розмірної структури популяцій масових 

видів. 

У п.р. «Узагальнення» підсумовано визначальні показники.  

Узагальнено, що прибережне угруповання обростання, яке формується 

чорноморською мідією, є дуже важливим елементом контурної системи 

Чорного моря і його функціонування обумовлює значну частину 

самоочисних властивостей прибережних морських вод, необхідно 

втілювати в життя заходи з захисту и охорони цієї асоціації організмів. В 

практичній площині в прибережній зоні моря необхідно створювати 

системи штучних рифів. Ці споруди є ефективним засобом екологічної 

меліорації прибережних морських вод, що здатні підвищити продукцію і 

біомасу водної екосистеми та значно посилити інтенсивність її 

самоочищення. З метою збереження і розвитку основи угрупування 

обростання чорноморської мідії необхідно розвивати галузь морської 

аквакультури з вирощуванням цих молюсків. Вирощування водних 

організмів за умови їх подальшій переробці на суходолі, буде сприяти 

очищенню морських екосистем від накопиченої органічної речовини.  

Висновки містять 16 пунктів, узагальнюють науковий доробок за 

напрямами досліджень та акцентують увагу на основних досягненнях 

роботи, повністю витікають з результатів досліджень та їх аналізу.  

Список використаних джерел літератури включає 

354 найменування, з яких 148 найменувань іноземними мовами. 

Автореферат повністю відповідає структурі та змісту дисертації, 

відображає основні положення роботи, добре ілюстрований.  
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Зауваження та дискусійні питання щодо змісту та оформлення 

дисертації: 

Питання: 

1. Які були виявлені «інвазійні» види, які можуть порушити 

біорізноманіття та продуктивність в екосистемі?  

2. Як Ви розглядаєте взаємозв’язок між біорізноманіттям та трофічною 

структурою в контексті поняття «стійкість екосистеми»? 

Зауваження: 

1. В меті і завданнях роботи йдеться про «ступінь антропогенного 

впливу». Як воно характеризується кількісно?  

2. Чи є чинниками впливу на видовий склад та структурно-

функціональну активність угруповання обростання вплив 

забруднень токсичного характеру (пестициди, важкі метали, 

нафтопродукти тощо). 

3. В роботі варто проаналізувати характер структури і кількісне 

забезпечення екологічних сервісів у системі структури та 

функціонування  консорції мідії і інших бехребетних за дії різних 

чинників.  

4. Яка роль угруповання мідії у формування якості води поряд з 

іншими чинниками в дослідженій гідроекосистемі? 

 

Загалом робота викладена доброю науковою та літературною мовою, 

проте має незначні граматичні та стилістичні помилки. 

Вищезазначені недоліки не зменшують наукової та практичної 

цінності дисертаційної роботи. 

Висновок до дисертації. Дисертаційна робота Варiгiна Олександра 

Юрiйовича є самостійною завершеною науковою працею, в якій 

інтегровано великий обсяг емпіричних показників та новітні методи 

оцінки багатокомпонентних даних, на основі яких здійснено якісний та 

кількісний аналіз механізмів формування структури та функціонування 

мідійної консорції в межах екосистеми шельфової частини Чорного моря 

за різного рівня дії різноманітних, включно антропогенних, впливів. 

Представлені в роботі результати мають наукову значимість для розуміння 

динаміки і стану гідроекосистеми, теоретичне значення для розвитку 

таких напрямів біологічної науки як гідробіологія, екосистемологія та 

диверсикологія, та практичне значення для розроблення стратегій охорони 

і менеджменту водних екосистем. За своєю актуальністю, новизною, 
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