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Актуальність теми. В прибережній зоні моря важливе місце займає перифітон або 

обростання, що є суттєвою складовою контурних екосистем. У Чорному морі домінуючим 

видом прибережного угруповання обростання, який формує його основу, є двостулковий 

молюск мідія Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819. Це угруповання грає важливу роль в 

процесах кругообігу речовини і енергії в прибережній зоні моря. Завдяки фільтраційним і 

седиментаційним властивостями мідії функціонування угруповання обростання є одним з 

основних факторів, що забезпечують здатність моря до самоочищення. Угруповання 

обростання представляє собою складну біологічну систему, яка носить консортивний характер. 

В умовах посилення антропогенного впливу на морські екосистеми та значних кліматичних 

змін зростає значимість досліджень, спрямованих на оцінку відгуку біологічних систем різного 

рівня на ці глобальні зміни. Автором встановлені закономірності формування та структурної 

організації прибережного угруповання обростання в контексті розщирення кола наукових 

уявлень про структуру і властивості надорганізмених утворень, які в складі асоціацій різного 

рівня входять в біосферу Землі

Мета дисертаційного дослідження полягала у виявленні закономірностей структурної 

організації прибережного угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, 

внутріщньої впорядкованості цієї біологічної системи, та встановлення особливостей її 

динаміки в умовах впливу ключових чинників середовища.

Мета роботи здобувачем досягнута.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана 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 одноклітинних і 

багатоклітинних організмів екотопів 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 0116Ш00913, 2016-2020 рр.).

Наукова новизна дослідження та отриманих результатів. Не викликає сумнівів 

наукова новизна результатів, отриманих особисто здобувачем і представлених у дисертаційний 

роботі. На основи власних багаторічних досліджень здобувачем простежено зміни, які 

відбулися за 40-річний період у видовому складі і кількісних показниках угруповання 

обростання, що формується мідією в Одеський затоці Чорного моря. Здобувачем вперше 

визначена характерна особливість таксономічної структури прибережного угруповання 

обростання, яка полягає в тому, що в більшості випадків кожен виявлений рід був 

представлений тільки одним видом. Вперше в українських водах південно-західної частини 

Чорного моря у складі угруповання обростання автором виявлений чужорідний двостулковий 

молюск АгсиаШІа 8епкоизіа і прогнозовано його можливий вплив на розвиток аборигенних 

видів безхребетних. Вперше виявлено характер вертикальних міграцій мешканців угруповання 

обростання під впливом добової зміни освітленості водної товщі і циклічної зміни фаз Місяця. 

Також визначено характер горизонтальних міграцій мешканців угруповання обростання в різни 

періоди доби. Вперше в південно-західної частини Чорного моря автором описані біотичні 

зв'язки в угрупованні обростання. Вперше визначено відновний потенціал угруповання 

обростання в ході сукцесії після катастрофічних порушень його структури. Здобувачем вперше 

запропоновано використання окремих параметрів угруповання обростання для проведення 

екологічного моніторингу прибережної зони Чорного моря.

Практичне значення отриманих результатів. На основи власних досліджень здобувач 

запропонував використання отриманих даних по структурі і динаміці угруповання обростання, 

видом-едифікатором яким є чорноморська мідія, для розробці технологічних рішень в області 

марикультури, створення штучних рифів для біомеліорації прибережної зони моря, а також для 

. застосування в системі екологічного моніторингу морської акваторії та для розробки і 

впровадження природоохоронних методів захисту прибережної зони моря від негативних 

впливів.

Обгрунтованість наукових положень, достовірність результатів і висновків.
Завдання роботи сформульовані згідно мети дослідження. Робота була виконана протягом 

тривалого часу и підкріплена великим масивом первинного матеріалу. Обробка отриманих 

даних проведена на високому сучасному рівні з застосуванням класичних математичних та 

статистичних методів аналізу, які проводились за допомогою сучасних комп’ютерних програм.

Наукові положення та висновки сформульовані в ході всебічного аналізу отриманих 

результатів дослідження прибережного угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією, виконаних автором при вирішені завдань, які були поставлені в роботи.



Зміст автореферату ідентичний до змісту дисертаційної роботи.
Повнота викладення основних результатів дисертаційного дослідження. Матеріали 

дисертаційної роботи всебічно висвітлені в 49 наукових працях. 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.

Кількість, Обсяг та рівень публікацій відповідають чинним вимогам до опублікування 

результатів докторських дисертацій.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 344 сторінках 

друкованого тексту (обсяг основного тексту дисертації -  294 сторінки друкованого тексту) та 

складається з анотацій українською та англійською мовами, змісту, основної частини, яка 

включає вступ, 9 розділів, висновки і список використаної літератури, що складається з 454 

літературних джерел (з них на латиниці -  148). Робота проілюстрована 79 рисунками, 2 

фотографіями і 32 таблицями.

Текст дисертації є інтегрованим та має змістовну завершеність. Дослідження 

характеризуються високим науковим рівнем. Структура дисертації логічно скомпонована, 

добре проілюстрована и оформлена згідно вимогам пункту 1 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вид 24 липня 2013 року 

№567 (зі змінами).

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи.
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної теми, її мету і завдання досліджень, 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

Перший розділ -  аналітичний «Огляд Літератури» -  присвячено аналізу 

фундаментальних праць, щодо вивчення таких біологічних систем, як угруповання 

контуробіонтів. При цьому автор звертає увагу, що обростання -  це угруповання консортивного 

типу, при дослідженні яких часто застосовується системний підхід. Автор наголошує, що 

відповідно до загальної теорії систем, під структурою маються на увазі внутрішня 

впорядкованість системи, що включає всі її частини та відносини, в яких вони складаються 

один з одним. Крім того, будь-яка система динамічна, так як здатна змінюватися в просторі і 

часі. При цьому автор підкреслює, що застосування системного підходу дозволяє описувати 

складні угруповання організмів за допомогою обмеженого набору вимірюваних параметрів.

Основу чорноморського прибережного угруповання обростання становлять прикріплені 

види, а саме: двостулкові молюски мідії, які є видами-едифікаторами, або екосистемними 

інженерами що в результаті свого розвитку модифікують навколишнє середовище, створюючи



сприятливі умови для мешкання інших видів. Угруповання обростання розташовані на розділі 

двох фаз -  твердого субстрату і водної товщі, що визначає їх особливу просторову і 

таксономічну структуру. Наприкінці розділу автор обгрунтовує актуальність обраного 

напрямку досліджень та підкреслює значну роль вітчизняних вчених у вивченні особливостей 

розвитку та функціонування чорноморського угруповання обростання.

Другий розділ -  «Матеріал і методи досліджень» -  присвячений етислий характеристиці 

морських полігонів, в межах яких проводились дослідження. Автором детально и всебічно 

представлено опис методів вибору проб для аналізу структурної організації црибережного 

угруповання обростання та встановлення особливостей її динаміки в умовах впливу ключових 

чинників середовища. Також в розділі описані математичні та етатистичні методи, за 

допомогою яких проводилась обробка отриманих даних.

У третьому розділі «Структура угруповання обростання» представлені дані щодо 

закономірностей формування таксономічної, видової, хорологічної і трофічної структур 

угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, а також щодо розмірної, 

статевої і фенотипічної структури популяцій масових видів, що входять до цього угруцовання. 

Здобувач здійснив кропітку роботу з узагальнення результатів власних багаторічних 

досліджень та аналізу літературних джерел щодо особливостей формування структури та 

розвитку угруповання обростання. Таксономічний список безхребетних, що входять в склад 

чорноморського прибережного угруповання обростання складається 65 видів, що відносяться 

до 61 роду, 47 родин, 22 рядів, 10 класів і 6 типів. Крим того в складі угруповання виявлено 10 

видів макрофітів, що відносяться до З відділів. Автором виявлена характерна особливість 

таксономічної структури угруповання обростання, яка полягає в тому, що кожен виявлений рід 

був представлений тільки одним видом.

Щодо видової структури угруповання автором визначено, що її основу складали 13 

ключових видів безхребетних, до яких, крім едифікатора мідії, відносились ще 12 видів 

двостулкових та черевоногих молюсків, вусоногих ракоподібних, поліхет, амфіпод та ізопод, 

які мали 100 % зустрічальність у склади угруповання. У результати застосування методів 

кластерного аналізу та неметричного багатовимірного масштабування автором було здійенено 

розподіл дослідних полігонів за індексом різноманіття Шеннона та видового багатства.

Діапазон розмірних характеристик видів угруповання обростання становив від 1,8 до 

71,5 мм. Максимальний розмір в угрупованні був у його едифікатора -  мідії, довжина якої 

сягала 71,5 мм. Більш ніж 60% видів перебували в межах розмірного діапазону від 1,8 до 10,0 

мм. Автором встановлено, що розмірна структура популяцій масових видив є важливим 

маркером дії ключових факторів середовища на розвиток угрупування обростання.



Просторовий розподіл седентарних видів угрупування на поверхні субстрату був досить 

нерівномірний і формувався поступово в результаті протікання послідовних стадій сукцесії. 

Хорологічна структура рухомих організмів залежала від багатьох чинників, найважливішим з 

яких була глибина мешкання.

До екладу трофічної структури угруповання обростання входило п'ять трофічних груп: 

сестонофаги, детритофаги, фітофаги, хижі і поліфаги. Центральну роль в трофіці угруповання 

обростання грала чорноморська мідія, життєдіяльність якої сприяла отриманню харчового 

матеріалу представниками всіх інших трофічних груп.

Види, що мешкають в межах прибережного угруповання оброетання поступово 

адоптувались до різких змін параметрів навколишнього середовища за рахунок феномену 

фенотипічної пластичності. У мідій найбільш пристосованими до мешкання в прибережній 

зони моря виявилися особини з синім забарвленням черепашки. Серед предетавників 

рівноногих ракоподібних найбільш адоптованими до складних умов прибережного угруповання 

обростання були особини фенотипів unifonnis, maculosa і lineata.

Співвідношення статей у седентарних видів угруповання становило 1:1, що допомагало 

їм здійснювати розмноження знаходячиеь у прикріпленому етані. У вагільних організмів, 

наприклад, у ракоподібних співвіднощення статей складалося так, що самок завжди було 

більще ніж самців. Ці особливості статевої структури популяцій видів угруповання обростання 

сприяли успішному протіканню їх репродукційного процесу, що відображалось на рівні їх 

виживання в складних умовах прибережної зони моря.

У четвертому розділі -  «Життєві стратегії організмів основних систематичних груп 

угруповання обростання» представлені дані щодо особливостей життєвих стратегій видів 

угруповання, які представляють собою деяку сукупність біологічних можливостей, 

спрямованих на підвищення для цих видів ймовірності вижити і завищити потомство в певних 

умовах середовища. В розділі основна увага приділена концепції К- і г-стратегів, що була 

створена Р. МакАртуром. Здобувач підкреслює, що в умовах природного середовища існування 

серед видів відокремлених г- і К-стратегів вельми умовно. Кожен з організмів в різні періоди 

свого життя використовує складну комбінацію з елементів обох видів стратегій.

В п’ятому розділі -  «Вплив абіотичних факторів середовища на розвиток 

угруповання обростання» автором представлені деякі закономірності впливу на розвиток 

прибережного угруповання обростання таких факторів, як сезонна мінливість температури 

морської води, рівень водообміну акваторій з відкритим морем, а також трансформовані річкові 

води різної солоності, які розповсюджуються вид гирла Дніпро-Бузького лиману в напрямку 

Одеської затоки. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу було виявлено характер 

температурної залежності деяких індексів, які визначають рівень різноманітності в угрупуванні



обростання, а також особливості циклічних коливань загальної біомаси угруповання, які 

корелюють з сезонними змінами температури морської води. За допомогою дисперсійного 

аналізу було показано статистично достовірний вплив фактору ступеня водообміну з відкритим 

морем на видове різноманіття та кількісні показники угруповання обростання, розташованого в 

межах різних полігонів. Для виявлення порушень в структурі угруповання під впливом 

трансформованих річкових вод різної солоності був застосований АВС-метод, який показав 

певну стабілізацію стану угруповання у міру віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману в 

сторону Одеської затоки.

В шостому розділі -  «Біотичні зв'язки в угрупованні обростання» автором показана 

середовище-утворююча роль мідії, яка в угрупованні обростання представляє собою ядро 

відповідної консорції. Навколо цього ядра формується угруповання організмів, зв'язаних з 

видом-детермінантом стійкими консортивними зв'язками. Найбільш розвиненими серед них є 

топічні зв’язки, що впливають на умови мешкання організмів; а також трофічні, що визначають 

доступність і характер харчових ресурсів. Автор підкреслює важливість медіопатічних зв'язків 

між мешканцями твердих субстратів і пелагічними організмами. Крім того, здатність 

побудувати на субстраті складне багатоярусне утворення свідчить про приналежність 

чорноморської мідії до аутогенних екосистемних інженерів, які трансформують навколишнє 

середовище за допомогою таких ендогенних процесів, як ріст і розвиток, залишаючись при 

цьому суттєвою частиною новоствореної структури. При цьому з добувач підкреслює що 

поселення мідій в процесі свого розвитку модифікують умови життя не тільки для сусідніх з 

ними організмів, але і для мешканців пелагічних фітопланктонних угруповань. У цьому 

випадку на перший план виходить важливість медіопатічних зв'язків між мешканцями твердих 

субстратів і пелагічними організмами.

В сьомому розділі -  «ДИНАМІКА УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ» автором 

розглянуті питання багаторічної, сезонної, місячної та добової динаміки угруповання 

обростання. Також показана динаміка цього угруповання зв’язана з фазами Місяця, визначені 

особливості вертикальних та горизонтальних міграцій масових видів угруповання обростання. 

Важливим досягненням автора є визначення сезонної динаміки співвідношення статей у 

масових видів, що входять до складу прибережного угруповання обростання.

У восьмому розділі -  «Сукцесії угруповання обростання» автор ретельно розглядає 

характер відновлюваних сукцесій угруповання, як після руйнівного впливу льодових мас, так і 

після замору. Здобувач підкреслює, що повне відновлення угруповання за порівняно короткий 

термін можливо лише у випадку збереження домінантного виду -  чорноморської мідії, як це 

було після впливу замору. Після цілковитого знищення поселень мідій процес відновлення 

триває декілька років.



Дев’ятий розділ -  «Використання показників розвитку угруповання обростання для 

екологічного моніторингу» містить результати аналізу показників угруповання обростання, 

які можуть бути застосовані в системах екологічного моніторингу прибережної зони моря. 

Автор пропонує для організації системи моніторингу проводити регулярний збір інформації по 

ряду показників угруповання обростання, що характеризують його сучасний стан та характер 

його біологічного відгуку на вплив ключових факторів навколишнього середовища. Здобувач 

наполягає, що морське прибережне угруповання обростання, як об'єкт моніторингу, відповідає 

основним критеріям, необхідним для проведення цієї процедури, а саме: доступність для 

спостережень і відбору проб, які не потребують використання складного обладнання, відносна 

малорухливість едифікаторів угруповання, розтащованих на підводній поверхні твердого 

субстрату, можливість отримувати дані в обсязі, достатньому для їх коректної статистичної 

обробки та прийнятна вартість способів отримання первинної інформації.

Автор пропонує постійно втілювати в життя заходи по всебічному захисту и охороні 

прибережного угруповання обростання, зважаючи на те, що воно є дуже важливим елементом 

контурної системи Чорного моря і його функціонування обумовлює значну частину 

самоочисних властивостей прибережних морських вод. В практичній площині здобувач 

пропонує створення в прибережній зоні моря системи щтучних рифів, конструкція яких була 

розроблена вітчизняними вченими для поліпшення стану водного середовища. Ці спорудження 

є ефективним засобом екологічної меліорації црибережних морських вод, які здатні підвищити 

продукцію і біомасу водної екосистеми та значно посилити інтенсивність її самоочищення. 

Крім того для цілей збереження і розвитку основи угрупування обростання -  чорноморської 

мідії необхідно розвивати галузь морської аквакультури з вирощування цих молюсків. 

Вирощування водних організмів, за умови їх подальщій переробці на суходолі, буде сприяти 

очищенню морських екосистем від накопиченої органічної речовини.

У Висновках наведено узагальнення польових і лабораторних досліджень і оригінальне 

виріщення актуального наукового завдання, що полягає у встановлені закономірностей 

структурної організації прибережного угруповання обростання, що формується чорноморською 

мідією, і які базуються на даних різноманіття кількісного розвитку, пощирення у просторі та 

часі на прибережних полігонах Чорного моря, встановлення внутрішньої впорядкованості цієї 

біологічної системи та визначення особливостей її динаміки в умовах впливу ключових 

чинників середовища. Запропоновано використання структурних показників угруповань 

обростань для екологічного моніторингу.
Оцінюючи роботу позитивно, слід відзначити певні зауваження та побажання.



у  літературному огляді доцільно було би висвітлити різні наукові погляди щодо 

термінології застосування понять обростання, перифітон та обґрунтувати доцільність 

використанного у роботі терміна «угруповання обростання».

Автором винайдено новий для регіону прибережних вод Чорного моря вид 

двостулкового молюска Агспаіпіа зепЬопзіа, який за прогнозом автора через свої опортуністичні 

властивості може стати характерним видом чорноморського угруповання обростання, тому 

доцільно було би приділити йому більше уваги, тобто надати кількісні показники -  

чисельність, біомасу, а також докладніше описати його роль у структурі угрупувань 

обростання. Це вкрай важливо в зв’язку з виявленим негативним впливом цього виду на 

екологічний та промисловий потенціал мідії у Чорному морі. Доцільно, щоб автор обґрунтував 

можливість захисту прибережного угрупування обростання від впливу агресивних інвазійних 

видів.

Бажано щоб автор висловив свою точку зору щодо можливості розглядати поселення 

мідій в прибережній частині Чорного моря, як окремий прибережний біотоп (на кшталт 

коралових рифів).

У Розділі З підрозділ 2 автором розраховані індекси біорізноманіття угрупування 

обростання на різних досліджуваних полігонах, але недостатньо проаналізовано екологічні 

причини виявлених у структурі відмінностей.

в  підрозділ 3.3 розглядається розмірна структура основних видів угрупування, але 

аналіз проводиться тільки по показниках довжини особин, тоді як довжина є тільки одним з 

елементів розмірної структури.

у  підрозділі 3.5. не зовсім коректно в якості основної частини харчових ресурсів для 

представників обростання визначена фотосинтетична діяльність макрофітів. Не зрозуміло, чи 

розглядаються макрофіти, як окремий субстрат для організмів обростання, бо фітофільне 

угрупування обростання мають свої особливості, чи слугують додатковим джерелом 

харчування.

У підрозділі 3.6 при розгляді фенотипові структури популяції мідії автор вказує на її 

відмінність в залежності від лінійних розмірів. Доцільно було би проаналізувати ці зміни в 

залежності від умов середовища. Така можливість є, так як полігони досліджень мають різні 

гідрологічні та гідрохімічні особливості.

При дослідженні життєвої стратегії організмів основних систематичних груп 

угрупування обростання (розділ 4) автор широко використовує літературні джерела с 

багаторазовими посиланнями на одній сторінці на роботи одного автора (наприклад, ст. 

136,141). В цьому розділі важко відокремити власні матеріали автора від цитованих джерел.



у  розділі 7 на рис. 5 при визначені динаміки чисельності Idotea balthica в угрупованні 

обростання на тлі сезонної мінливості температури морської води потребує роз’яснення низька 

чисельність у липні 2013 р. у порівнянні з 2012 р., так як температура у ці періоди була майже 

однаковою.

У роботі зустрічаються деякі технічні помилки та уривки, що потребують редагування, 

наприклад стор. 119.

Загалом, дисертаційна робота є цілісним теоретичним та практичним дослідженням, а 

зауваження не є принциповими і не применшують наукової значущості дисертаційної роботи.

Висновок. Представлена на розгляд дисертаційна робота є завершеною працею, що 

спрямована на вирішення актуальної наукової проблеми і в рамках підготовки якої здобувачем 

отримано нові науково-обгрунтовані теоретичні та практичні результати щодо аналітичного 

узагальнення та обґрунтування структури та динаміки прибережного угруповання обростання, 

що формується чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis lam.

За обсягом проведених досліджень, актуальністю, змістом і структурою, науковою 

новизною, практичною значимістю дисертація «Структура і динаміка прибережного 

угруповання обростання, що формується чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis lam.» 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її автор, Варігін 

Олександр Юрійович заслуговує присудження ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 -  гідробіологія.
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