
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Варігіна Олександра Юрійовича
«Структура і динаміка прибережного угруповання обростання, що 

формується чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis Lam.», яка подана 
до спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01 при ДУ «Інститут морської біології 

НАН України» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за
спеціальністю 03.00.17 -  гідробіологія

Актуальність теми.
У дисертаційній роботі розглядаються особливості структури і динаміки 

складного надорганізменного утворення -  угруповання обростання. У 
прибережних районах морів це угруповання є важливою складовою частиною 
контурних утворень, для яких характерне розташування на межі поділу двох 
середовищ -  твердого субстрату і водної товщі. У Чорному морі домінуючим 
видом угруповання обростання є двостулковий молюск мідія МуШи8 
galloprovincialis, яка виступає не тільки його видом-едифікатором, а й ядром 
відповідної консорції.

Угруповання обростання з домінуванням мідії грає важливу роль в процесах 
кругообігу речовини і енергії в прибережних зонах морів. Крім того, завдяки 
фільтраційним і седиментаційним властивостями мідії та інших безхребетних 
функціонування угруповання обростання є одним з основних чинників, які 
забезпечують здатність прибережної зони моря до самоочищення. Чорноморська 
мідія і деякі інші безхребетні угруповання мають індикаторні властивості і 
можуть служити надійними показниками ступеня антропогенного навантаження 
на прибережну зону моря.

Останнім часом у зв'язку з різкими змінами клімату і бурхливим розвитком 
судноплавства загострилася проблема вселення чужорідних видів в нові місця 
мешкання. Деякі з цих екзотичних видів вже зараз змінюють структуру 
прибережного угруповання обростання і представляють певну загрозу існуванню 
його домінуючого виду мідії, у  зв'язку з цим актуальність обраної теми не 
викликає сумнівів.

Наукова новизна досліджень і отриманих автором результатів.
Новизна наукових результатів, отриманих особисто здобувачем полягає в 

тому, що їм вперше простежено зміни, які відбулися в структурі прибережного 
угруповання обростання Одеської затоки Чорного моря за останні 40 років. При 
цьому автор вперше визначив характерну особливість таксономічної структури 
угруповання, яка полягає в тому, що в більшості випадків кожен виявлений рід 
був представлений тільки одним видом. Автором вперше в українських водах



Чорного моря у складі угруповання обростання був виявлений чужорідний 
двостулковий молюск Arcuatula senhousia і прогнозовано його можливий вплив на 
розвиток аборигенних видів безхребетних. Вперше визначено характер 
вертикальних і горизонтальних міграцій мешканців угруповання під впливом 
добової зміни освітленості і циклічної зміни фаз Місяця. Вперше в північно- 
західній частині Чорного моря описані біотичні зв'язки в угрупованні обростання, 
а також виявлено відновний потенціал угруповання в ході сукцесії після 
катастрофічних порушень його структури. Автором також запропоновано 
використання деяких параметрів угруповання обростання для проведення 
екологічного моніторингу прибережної частини Чорного моря.

Практичне значення отриманих результатів.
Отримані автором дані по структурі і динаміці угруповання обростання, 

видом-едіфікатором якого є чорноморська мідія, можуть бути використані при 
розробці технологічних рішень в області марікультури, створення штучних рифів, 
за допомогою яких можливо здійснювати біомеліорацію прибережної зони моря. 
Виявлені автором індикаторні параметри угруповання обростання можуть бути 
використані в системі екологічного моніторингу прибережної зони моря. 
Отримані в дисертаційному дослідженні результати можуть бути застосовані для 
розробки природоохоронних методів захисту прибережної зони моря від 
негативних впливів.

Апробація результатів досліджень.
Основні результати досліджень, отримані автором в 

дисертаційної роботи, були широко представлені на 23 
всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах і з'їздах, що підтверджує 
досить високий рівень апробації роботи.

Ступінь обгрунтованості і достовірності отриманих результатів та 
висновків.

Викладені в дисертаційній роботі результати досліджень підтверджені 
значним масивом оброблених даних, отриманих автором протягом тривалого 
часу. Зібраний матеріал було проаналізовано і узагальнено на високому 
науковому рівні із застосуванням сучаснртх математичних і статистичних методів. 
Зміст дисертаційного дослідження підтверджує значний досвід роботи автора в 
якості гідробіолога. Висновки відповідають поставленим завданням і досить 
повно відображають основні результати, отримані в ході досліджень.

Повнота викладання основних результатів дисертації.
Матеріали дисертаційної роботи опубліковані в 49 наукових роботах. З них 

21 стаття опублікована в спеціалізованих наукових виданнях, 6 з яких 
індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus и Web of 
Science, 5 статей -  у інших виданнях, які додатково відображають наукові
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результати дисертації, 23 роботи опубліковані у вигляді матеріалів наукових 
конференцій різного рівня, в тому числі 7 - у  зарубіжних виданнях. Кількість і 
науковий рівень публікацій автора відповідають чинним вимогам для 
опублікування результатів докторських дисертацій.

Обсяг і структура дисертації.
Дисертація складається з вступу, 9 розділів, висновків і списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 344 сторінки, з них 
основний текст займає 294 сторінки. Робота добре проілюстрована 79 малюнками, 
2 фотографіями, і 32 таблицями. Список використаної літератури складається з 
454 літературних джерел, з яких 148 на латиниці.

Текст дисертації має змістовну завершеність, матеріал викладений в чіткої 
логічною послідовності. Дослідження характеризуються високим науковим 
рівнем. Структура роботи чітко скомпонована і оформлена відповідно до вимог, 
що пред'являються до дисертацій. Зміст автореферату ідентичний змісту 
дисертації. В авторефераті в достатній мірі викладені основні наукові і практичні 
положення дисертаційної роботи.

Основний зміст дисертаційної роботи.
У Вступі розгорнуто викладена актуальність теми, сформульована мета і 

завдання досліджень, позначений їх об'єкт і предмет, вказаний зв'язок з 
науковими темами, планами та програмами, описані методи досліджень, розкрито 
наукову новизну і практичне значення результатів роботи, підкреслено особистий 
внесок здобувана, відображені дані про апробацію отриманих результатів, 
публікації автора та структуру дисертації.

Розділ І. У розділі проведено ретельний аналіз наукової літератури з 
проблем морського обростання. При цьому автор звертає увагу, що угруповання 
обростання являє собою складну надорганізменну біологічну систему, 
розташовану на кордоні розділу двох фаз: твердого субстрату і водної товщі. Для 
дослідження таких складних утворень, як угруповання контуробіонтів, найбільш 
прийнятний системний підхід. Елементами цієї біологічній системи є популяції 
видів, ш,о входять до її складу. Під структурою цієї системи маються на увазі її 
внутрішня впорядкованість, яка включає всі її частини та відносини, в яких вони 
складаються один з іншим. Особливу увагу автор приділяє вивченню динаміки 
угруповання обростання, так як будь-яка біологічна система має певну 
динамічність, так як вона здатна змінюватися в просторі і в часі. В цьому випадку 
системний підхід дозволяє описувати структуру і динаміку складних біологічних 
систем за допомогою обмеженого набору вимірюваних параметрів.

Автор підкреслює, що угруповання обростання має консортивний характер. 
При цьому домінуючий вид чорноморська мідія є не тільки едифікатором 
угруповання, а й ядром відповідної консорции, з якомим організми-консорти



зв'язані стійкими консортивними зв'язками. Також підкреслюється роль мідій, як 
екосистемних інженерів, які в результаті свого розвитку модифікують 
навколишнє середовище, створюючи сприятливі умови для мешкання інших 
видів, у  розділі докладно описується феномен крайового ефекту в контурному 
угрупованні обростання і розглядається сукцесійний характер розвитку цього 
надорганізменного утворення.

Розділ 2. У розділі наведена коротка океанографічна характеристика 
районів дослідження, докладно описана методика збору та обробки первинного 
матеріалу для вивчення структури і динаміки угруповання обростання в умовах 
впливу ключових факторів середовища. Інформація проілюстрована картою- 
схемою розташування полігонів досліджень, таблицями з їх характеристиками і 
обсягом зібраного і опрацьованого матеріалу. Наведено основні математичні та 
статистичні методи, які автор застосував для коректної обробки отриманих даних. 
Вдалим є вибір дослідних полігонів, які мають різне розташування та 
характеристики, проаналізовано велику вибірку матеріалу.

Розділ 3. У розділі детально проаналізовано таксономічна, видова, 
хорологічна і трофічна структури угруповання обростання, яке формується 
чорноморської мідією. Також проведено аналіз даних щодо розмірної, статевої і 
фенотипічної структур популяцій масових видів, що входять до складу 
угруповання. Автором визначена особливість таксономічної структури 
угруповання обростання, яка пол5П'ає в тому, що кожен виявлений рід, в більшості 
випадків, був представлений тільки одним видом.

В основу видової структури дослідженого угруповання обростання входили 
13 видів зі 100% зустрічальністю. У цей список, крім едифікатора угруповання 
мідії входили представники багатощетинкових червів, вусоногих, різноногіх і 
рівноногіх ракоподібних двостулкових і черевоногих молюсків. Для дослідження 
видового різноманіття угруповання автор застосував індексний підхід. Розподіл 
дослідних полігонів відповідно до індексу різноманітності Шеннона було 
здійснено за допомогою двох статистичних методів; кластерного аналізу і методу 
неметричного багатовимірного масштабування. В результаті застосування обох 
методів були отримані аналогічні результати, що підтверджує адекватність їх 
використання в даних дослідженнях.

Хорологічна структура угруповання характеризувалася вираженою 
нерівномірністю розподілу організмів на поверхні субстрату. Просторовий 
розподіл видів угруповання залежав від численних факторів, найважливішим з 
яких була глибина їх мешкання. До складу трофічної структури угруповання 
входило п'ять трофічних груп. При цьому найбільша кількість видів входило до 
групи полифагів, а за показниками біомаси домінували сестонофаги. Значна 
перевага по розмірним характеристикам належала едифікатору угруповання



чорноморської мідії. При цьому близько 60% всіх видів входили в розмірний 
діапазон від 1,8 до 10 мм. Автором підкреслюється, що розмірна структура 
популяцій масових видів є найважливішим маркером ступеня впливу ключових 
факторів середовища на розвиток угруповання обростання.

Автором встановлено, що фенотипічна пластичність масових видів 
угруповання є одним з механізмів, за допомогою яких відбувається адаптація 
мешканців угруповання до показників навколишнього середовища, що постійно 
змінюються. Серед мідій найбільш пристосованими до мешкання в умовах 
прибережної зони моря виявилися молюски з синим забарвленням зовнішнього 
шару черепашки. Автором проаналізована мінливість співвідношень особин мідій 
з різним забарвленням на тлі сезонної зміни температурних умов, а також 
мінливість співвідношень фенотипів мідій в межах їх різних розмірних груп. 
Серед представників рівноногих ракоподібних найбільш адаптованими були 
особини з однотонним, плямистим і лінійчатим забарвленням зовнішніх покривів. 
Автором проаналізовано розмірно-частотний розподіл особин рівноногих 
ракоподібних різних фенотипів, а також наведені оригінальні фотографії, що 
ілюструють їх фенотипічні відмінності. Статева структура видів, які ведуть 
прикріплений спосіб життя, характеризувалася однаковим співвідношенням 
статей, що дуже важливо для успішного протікання процесу розмноження у 
малорухомих організмів. У рухливих видів співвідношення статей часто 
змінювалося в залежності від сезону року, періоду розмноження і інших чинників.

Розділ 4. В розділі охарактеризовані життєві стратегії мешканців 
угруповання обростання, які сприяють їх виживанню в складних умовах 
прибережної зони моря. Підкреслюється, що в умовах природного середовища 
організми основних систематичних груп угруповання обростання використовують 
різні комбінації життєвих стратегій, спрямовані на ослаблення міжвидової 
конкуренції за ресурси і сприятливі спільному проживанню видів в угрупованні.

Розділ 5. В розділі представлені виявлені автором закономірності впливу 
ключових факторів середовища на розвиток прибережного угруповання 
обростання. До цих факторів в першу чергу відносяться температурні умови, 
мінливість режиму солоності вод, а також рівень водообміну досліджених 
акваторій з відкритим морем. Характер температурної залежності індексів 
різноманітності угруповання, а також кількісних параметрів видів, що входять до 
нього, був проаналізований автором за допомогою кореляційно-регресійного 
аналізу. В результаті були отримані рівняння, що описують зв'язок індексу 
вирівняністи і загальної біомаси угруповання з сезонними змінами температури 
води. Достовірність впливу цього фактору на зазначені характеристики 
підтверджена результатами дисперсійного аналізу. Вплив трансформованих 
річкових вод на стан угруповання обростання, розтащованого на шляху їх



поширення, було проаналізовано автором за допомогою АВС-методу, який 
виявив тенденцію ослаблення стресового впливу прісштх вод на розвиток 
угруповання в міру віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману в сторону 
Одеської затоки.

Розділ 6. У розділі показана провідна роль мідії, як ядра відповідної 
консорції, а також описані основні біотичні зв'язки, які формуються між 
домінуючим видом угруповання і його консортами. Підкреслюється, що найбільш 
розвиненими серед них є топічні і трофічні зв'язки. Крім того, автор звертає увагу 
на важливість для розвитку угруповання обростання медіопатичних зв'язків, які 
існують між організмами, що населяють тверді субстрати і мешканцями пелагіалі. 
Ці дані проілюстровані автором за допомогою блок-схеми основних біотичних 
зв'язків в чорноморському прибережному угрупованні обростання.

Розділ 7. В розділи приведені дані стосовно динаміки досліджуваного 
угруповання. На основі багаторічних досліджень і літературних даних автор 
аналізує зміни, що відбулися в угруповання обростання Одеської затоки за 40- 
річний період. При цьому підкреслюється, що, незважаючи на значне збіднення 
видового складу угруповання за вивчений період, його ключовими видами 
залишаються одні і ті ж організми. Крім того в розділі наведені особливості 
сезонної, місячної і добової динаміки угруповання, а також визначено характер 
міграцій масових видів, пов'язаних з добовою зміною освітленості водної товщі і 
циклічними змінами фаз Місяця. Наведено дані про сезонну динаміку 
співвідношення статей у масових видів угруповання.

Розділ 8. У розділи проаналізовані особливості сукцесійного розвитку 
прибережного угруповання обростання після стресових впливів. Розглядаються 
наслідки руйнівного впливу льодових мас на структуру угруповання, а також його 
відновлення після замору. Автором підкреслюється, відновний потенціал 
угруповання обростання в ході сукцесії після катастрофічних порушень його 
структури залежить від ступеня руйнування популяції виду-едифікатора. У разі 
збереження популяції мідії період відновлення угруповання становить близько 
шести місяців, а в разі її абсолютного знищення цей період триває більше одного 
року.

Розділ 9. У розділі аналізуються деякі параметри досліджуваного 
угруповання обростання, придатні для здійснення екологічного моніторингу 
прибережної зони моря. Автор пропонує фіксувати відгук угруповання, як 
біологічної системи, на вплив різних чинників середовища і по характеру цього 
відгуку судити про силу і спрямованість цих зовнішніх впливів. Здобувач звертає 
увагу на доступність і прийнятну вартість способів отримання первинної 
інформації для моніторингу. Крім того, автором пропонуються заходи щодо 
захисту і охорони прибережного угруповання обростання, що представляє інтерес



як для підвищення здатності моря до самоочищення, так для проведення 
моніторингових спостережень. Для ЦІЄЇ мети пропонується розвивати галузь 
марікультури по вирощуванню мідій і створювати штучні рифи для поліпшення 
екологічної обстановки в прибережній зоні моря.

Висновки, сформульовані за результатами дисертаційної роботи, цілком 
відповідають поставленим завданням і відображають основні результати 
дослідження. У висновках чітко сформульовані основні закономірності 
формування структури угруповання обростання і визначено характер його 
динаміки під впливом ключових факторів природного середовища.

Оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, можна висловити окремі 
загальні зауваження та вказати на деякі недоліки.

Зауваження:
Стор.23, 71.
Як наукова новизна автором було вказано, що вперше в українських водах 

Чорного моря у складі угруповання обростання був виявлений чужорідний 
двостулковий молюск АгсиШиІа зепкоизіа і прогнозовано його можливий вплив на 
розвиток аборигенних видів безхребетних. Однак, у тексті дисертації 
відображенню цього питання не приділено достатньо уваги. Вказано, шо його 
виявлено у 2017 році у межах полігону №2. Не зазначено популяційні 
характеристики виду, кількість виявлених екземплярів, плодючість виду, 
динаміка зміни ареалу у часі та просторі.

Стор. 77.
Автором у таблиці зазначається список видів, які характерні для обростань, 

при цьому це загальний список. У роботі не наведено списки виявлених видів для 
кожного полігону, що могло б стати корисною інформацією. Зрозуміло, що така 
інформація є громіздкою, тому, можливо, її доцільно було б розмістити у 
додатках.

Стор. 77
Назви видів у дисертації наводяться з недотриманням норм Міжнародного 

кодексу зоологічної номенклатури, а саме вперше повні назви видів наведено на 
стор. 77 у таблиці, однак до цього моменту більшість назв вже використовувалась, 
однак не в повному вигляді, також у межах усієї роботи зустрічаються назви із 
повним та скороченим зазначенням родової назви, шо є не коректним.

Стор. 89 «Розмірна структура»
Аналізуючи розмірну структуру видів у межах різних полігонів, можливо 

доцільно було б порівняти розміри у межах регіону дослідження з такими для 
інших ділянок Чорного моря, що могло б бути відображенням умов існування 
видів.



Стор. 120, 121
При описі фенотипової структури видів наведення кольорових фото видів 

полегшило б сприйняття матеріалу.
Стор. 173
Автор зазначає, що у межах досліджених ним полігонів, мідії доживають до 

5-6 років, хоча у інших ділянках моря вони можуть жити до 28 років. Мідії є 
екосистемними інженерами, вони визначають можливість існування і характер 
обростання, тому можливо доцільно було б проаналізувати тривалість життя мідій 
на різних досліджених полігонах, які витримують різне антропогенне 
навантаження, що могло б стати важливим для біоіндикації. Такий же аналіз 
можна зробити і по відношеню статевої структури виду-едифікатора., його 
плодючості.

Стор. 180
При аналізі рівня водообміну на розвиток прибережного угрупування 

зазначається, що в межах досліджуваних полігонів першої групи основний внесок 
в загальну чисельність безхребетних вносять двостулкові молюски МуШазІег 
ІіпеаШз. При цьому не аналізується представленість вида-едифікатора мідії, як і в 
інших групах полігонів.

Стор. 207
Аналіз багаторічної динаміки угруповань, на мою думку, було простіше 

проводити, якщо б у вигляді списків було наведено види, що зникли з угруповань 
за 40 років та тут з’явились. Можливо винести цю інформацію у додатки.

Стор.243.
Використовується термін «послід» для характеристики процесу відкладання 

яєць, однак цей термін означає «екскременти». Тому можливо, цей термін 
потрібно замінити іншим.

Стор. 297
Рекомендовано «в прибережній зоні моря створювати системи штучних 

рифів, які здатні підвищити продукцію і біомасу водної екосистеми та значно 
посилити інтенсивність її самоочищення». Однак, будь-які утворення в 
екосистемі, які мають антропогенне походження, є чужорідними для екосистеми, 
тому бажано було б довести доцільність таких споруд та проаналізувати світову 
практику їх використання.

Загальним зауваженням є численні русизми у тексті. Наприклад 
«фарбування черепашки», а не забарвлення тощо. Також трапляються 
орфографічні неточності, наприклад періодично по тексту «адоптації» замість 
«адаптації», інші.



Загальний висновок
Тема дисертаційної роботи Варігіна Олександра Юрійовича «Структура і 

динаміка прибережного угруповання обростання, що формується чорноморською 
мідією Mytilus galloprovincialis Lam.» повністю відповідає спеціальності 03.00.17 
-  Гідробіологія.

Дисертація є самостійним, цілісним, завершеним науковим доробком. 
Робота виконана у відповідності з поставленими завданнями на належному 
теоретичному рівні і за змістом відповідає поставленій меті. Зміст і основні 
результати дослідження достатньо повно відображено в опублікованих у фахових, 
рейтингових часописах. Автореферат дисертації належним чином розкриває 
основні положення і висновки та є ідентичним дисертації за структурою та 
змістом.

Наведені зауваження і питання мають переважно уточнюючий та технічний 
характер і не знижують наукової цінності роботи.

Таким чином, підсумовуючи усе вище сказане, вважаю, що дисертація 
«Структура і динаміка прибережного угруповання обростання, що формується 
чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis Lam» відповідає усім вимогам 
положення «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 йому 
ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 -  гідробіологія.
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