
Відгук
офіційного опонента на дисертаційну роботу Джуртубаєва Юрія Михайловича 
“Макрозообентос придунайських озер в сучасних умовах”, подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата біологічних наук із спеціальності 03.00.17- 
гідробіологія.

Транскордонне положення українського Придунав'я, прикінцевої частини 
великої європейської ріки, куди разом з водою, що проходить територією 10 
країн Європи, потрапляють різноманітні забруднення потребує постійної і 
пильної уваги екологів. Придунайські водойми, розташовані в пониззі Дунаю є 
одними з найбільших водних об’єктів озерного типу в Україні, унікальними 
екосистемами, що характеризуються значним біорізноманіттям та високим 
біопродукційним потенціалом. Зарегулювання Дунаю в його середній течії та 
віддамбування частини узбережжя самих придунайських озер на початку 70-х 
років минулого сторіччя призвело до суттєвого порушення водообміну з 
Дунаєм. До цього додалися інтенсифікація рибогосподарського використання 
водойм та збільшення водоспоживання на промислові, господарчі потреби та 
зрошення. В наслідок потрапляння зворотних вод в озерах було відзначене 
збільшення показників мінералізації, підвищення евтрофікації вод та їх 
забруднення низкою органічних та неорганічних сполук. В результаті 
комплексного антропогенного впливу змінилися характеристики водних 
ценозів, наразі й макрозообентосу, на який істотно вплинуло забруднення 
донних відкладів і підвищення солоності вод, збідніла кормова база риб, 
зменшилась представленість реліктового понто-каспійського комплексу та 
загальне видове багатство і різноманіття. Суттєві зміни абіотичної та біотичної 
складових екосистеми наприкінці минулого сторіччя були зафіксовані 
роботами низки науково-дослідних інститутів, відомчих установ, неурядових 
організацій. Необхідність впровадження екологічного моніторингу була 
зазначена як пріоритетне завдання щодо поліпшення стану водних екосистем та 
якості вод придунайських озер. Тому актуальність дисертаційної роботи 
Джуртубаєва Юрія Михайловича, що розкриває сучасний стан 
макрозообентосу, одного з ключових гідробіологічних угруповань, сумнівів не 
викликає.

До того ж приєднання України до впровадження Водної Рамкової 
Директиви ЄС 2000/60 (ВРД), де пріоритет надається біотичним комплексам, в 
тому числі угрупованням донних безхребетних, робить дослідження їх 
структурних характеристик необхідним елементом при оцінці екологічного 
стану водних об'єктів.

Актуальність та практична значущість досліджень підтверджується участю 
здобувача в рамках багатьох держбюджетних тем Міністерства освіти і науки 
України, що виконувались у зв’язку з оцінкою екологічного стану і 
біогіродукційного потенціалу, вивченням закономірностей формування 
біорізноманіття придунайських озер в сучасних умовах.

Поданий рукопис складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Робота викладена на 169 сторінках
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машинописного тексту, містить 17 рисунків та 42 таблиці. Список використаної 
літератури включає 183 найменування, з них ЗО -  на латиниці. Загальний обсяг 
рукопису -  193 сторінки.

У вступі стисло і переконливо обґрунтовано актуальність теми 
необхідність виконання такої роботи, визначено мету і завдання дослідження, 
зазначено наукову новизну і практичну значущість, вказано на зв'язок роботи з 
науковими програмами і темами, наведені назви основних наукових 
конференцій, де були апробовані результати досліджень.

У розділі 1 (6 стор.) наведена загальна фізико-географічна та гідролого- 
гідрохімічна характеристика придунайських озер, розділ ілюстрований картою 
схемою району досліджень та таблицею з узагальнюючою інформацією щодо 
морфометричних характеристик досліджуваних озер, відзначені суттєві зміни їх 
екосистемних показників у зв’язку з будівництвом протипаводкових дамб у 
третій чверті минулого сторіччя, а також практично повною зупинкою роботи 
насосних станцій в останні десятиріччя.

У розділі 2 (6 стор.) автором досить повно проаналізована історія 
гідробіологічних досліджень придунайських озер, наведено дані 
ретроспективних досліджень вітчизняних та румунських вчених, окрім 
макрофауни донних безхребетних наведено свідоцтва щодо досліджень 
основних гідробіологічних угруповань, як то фіто- та зоопланктон, 
мікрофітобентос, занурені макрофіти та іхтіофауна, зазначені основні 
вітчизняні наукові установи та показана спрямованість їхнього доробку. 
Зважаючи на те, що угруповання макрозообентосу після 90-х років системно не 
вивчали, визначено основні напрямки своїх досліджень.

У розділі 3 (5 стор.) викладені методи польових зборів, фіксації, 
визначення таксономічної приналежності організмів макрозообентосу, вказані 
використані визначники та інша методична література. Наведено карти-схеми 
кожного з досліджуваних озер із зазначенням місць відбору проб. Загальний 
обсяг опрацьованого матеріалу (майже 1500 проб зібраних у 42 експедиціях 
проведених впродовж шести років наразі й у зимовий період) викликає повагу 
до працелюбності здобувана та впевненість у репрезентативності отриманих 
результатів. Загалом використані класичні підходи та методи гідроекологічних 
досліджень макрофауни безхребетних континентальних водних об’єктів.

Розділ 4 (6 стор.) присвячений результатам досліджень видового складу та 
таксономічної структури донних макробезхребетних придунайських озер, автор 
проаналізував як загалом, так і окремо для кожної досліджуваної водойми 
показники для літоралі та субліторалі, визначив найбільш розповсюджені види 
та ті, що характерні лише певним водоймам, запропонував класифікацію озер за 
їх видовим багатством, виконав порівняння показників у просторово часовому 
аспектах, тобто з матеріалами отриманими в придунайських країнах та з 
дослідженнями попередніх років. Розділ насичений фактичними матеріалами, 
гарно ілюстрований, дає чітке уявлення щодо видового складу та таксономічної 
структури макрофауни кожного з досліджених озер. До того ж отримані 
матеріали суттєво розширюють інформацію щодо загального видового 
багатства придунайських озер: 60 видів наведені для озер вперше. З цього



приводу можна цілком погодитись з висновком автора стосовно того, що таке 
значне розширення переліку видів може бути наслідком ретельності та 
кількості досліджень, наразі й експедиційних виїздів, але це додатково 
підтверджує високий рівень та значущість роботи.

Розділ 5 (105 стор.), найбільший, складається з п'яти підрозділів 
відповідно кількості обстежених озер, що побудовані за єдиною схемою: 
спочатку стислі відомості щодо гідролого-гідрохімічних особливостей 
водойми, потому ретроспективні дані стосовно структурних характеристик 
макрозообентосу і далі результати своїх досліджень окремо для різних ділянок 
літоралі та субліторалі, за поздовжнім розрізом, для водойми загалом тощо. 
Проаналізовано зустрічність видів в різних біотопах, визначені коефіцієнти 
схожості видового складу, досліджена сезонна та багаторічна динаміка 
показників та їх зміни в градієнті деяких факторів оточуючого середовища, 
визначена структура домінуючого комплексу видів різних біотопів за індексом 
щільності, проведено порівняння з ретроспективними матеріалами та 
проаналізована наявність/відсутність виду в відомих таксономічних списках, 
окрема увага приділена видам понто-каспійського комплексу та видам- 
вселенням, якщо такі були зареєстровані. Докладно проаналізована динаміка 
кількісних показників окремих груп макрозообентосу як в сезонному, так і у 
багаторічному аспектах, здійснено порівняльний аналіз цих показників та їх 
динаміки в різних водоймах, як за власними матеріалами, так і відповідно 
даним інших авторів, які досліджували придунайські водойми в сучасний і 
ретроспективний періоди. Визначені види і групи видів, що в найбільшій мірі 
формують чисельність та біомасу макрозообентосу. Загалом, надана цілковита 
картина змін кількісних характеристик донних безхребетних у просторово- 
часовому аспекті.

Особливо слід відмітити внесок автора в дослідження зимового 
макрозообентосу, в такому аспекті для придунайських озер ці матеріали, 
мабуть, є унікальними. Та й взагалі свідчень про життя водойм у цей період 
небагато.

Надзвичайно цікавими є й етологічні спостереження за молюсками, описи 
особливостей взаємовідносин між гідробіонтами в класичних гідробіологічних 
роботах зустрічаються нечасто, отримані здобувачем матеріали надають 
додаткову інформацію та розширюють розуміння динаміки структурних 
показників.

Відповідну увагу в розділі приділено понто-каспійській фауні донних 
макробезхребетних: всього автором був зареєстрований 21 вид «каспійців»; 
проведений порівняльний аналіз структурних змін з ретроспективними 
матеріалами показав, що це майже вдвічі менше описаних у середині минулого 
сторіччя, але у 1,5 рази більше ніж наприкінці; сучасна таксономічна структура 
та показники розвитку цієї групи визначені для кожного озера.

Загалом матеріали доволі докладні та змістовні, тому побудоване на них 
насамкінець розділу узагальнення результатів якісної та кількісної 
характеристики макрозообентосу є обґрунтованим і не викликає сумнівів. 
Відзначено негативний вплив підвищення мінералізації вод окремих ділянок



(зазвичай це місця впадіння річок) на структурні показники; зростання 
видового багатства зі зменшенням мінералізації; характер розподілу видів в 
літоралі та субліторалі; загальне домінування в чисельності макрозообентосу 
хірономід та олігохет, а в біомасі молюсків.

Розділ 6 (8 стор.) визначає закономірності розподілу макрозообентосу 
придунайських озер під впливом низки факторів навколишнього середовища, 
він ілюстрований рисунком і таблицями результатів кореляційного аналізу між 
структурними характеристиками та показниками мінералізації і температури, 
загалом розділ розвиває напрямок факторіальної екології. Показано, що 
сучасний макрозообентос придунайських озер потерпає від порушення зв'язку з 
Дунаєм через будівництво берегозахисних дамб, внаслідок чого виникають 
систематичні осушення літоралі особливо сильні в періоди ексгремальних 
температур. Перешкоджання великому водопіллю призводить і до підвищення 
мінералізації води в озерах внаслідок надходження солей з високо 
мінералізованим, за рахунок потрапляння зрошувальних вод, стоком малих 
річок. Проаналізовано розповсюдження та кількісні показники розвитку 
макрозообентосу в залежності від температурного фактору та розвитку деяких 
видів вищих водяних рослин, визначені переваги їх заселення різними видами 
макрозообентосу. Головний висновок розділу, про те що незважаючи на значні 
зміни гідролого-гідрохімінного режиму придунайських озер після спорудження 
дамб їх макрозообентос характеризується значним видовим багатством та 
високими чисельністю і біохмасою, не викликає заперечень і породжує надію 
щодо подальшого відродження їх екосистем.

Загалом результати досліджень макрозообентосу придунайських озер 
подано системно і чітко, висновки обґрунтовані. Однак до роботи є деякі 
зауваження:

Мета роботи викладена стисло і зрозуміло, але її формулювання в 
дисертації та авторефераті дещо не співпадають:“... провести таксономический 
и количественньїй анализ макрозообентоса придунайских озер Украиньї в 
современньїх условиях" та “...виявити динаміку видового складу 
макрозообентосу придунайських озер України, його кількісних показників та 
розподіл в сучасних умовах”, хоча загалом розбіжність не впливає на розуміння 
суті роботи.

Головне зауваження стосується застосування в тексті рукопису термінів 
екологічна ситуація, екологічна обстановка, екологічний стан без їх
пояснення. Зокрема на сторінці 31 (а також на стор. 88, 126, 129, 131, 137, 138, 
140 тощо), де йде мова про класифікацію озер є декілька оціночних тверджень 
із застосуванням цих термінів, але незрозуміло на чому вони базуються. 
Посилання на роботу Дєньги Юрія Михайловича про гідрохімічний режим та 
якість вод і Дятлова Сергія Євгеновича про токсичність вод та донних 
відкладів, на мій погляд, питання повністю не закривають. Прошу уточнити чи 
є в роботі вищеозначені поняття синонімами та за яким показника.ми вони 
оцінюються? Тут же Ви пишете про зменшення видового багатства з 
погіршанням якості вод за гідрохімічними показниками. Чи є вона (якість вод) 
головним критерієм екологічного стану та за якими методиками вона оцінена?
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Те саме, прохання пояснити розуміння автора, стосується і терміну екологічна 
катастрофа, про яку йде мова на сторінці 133.

Є зауваження стосовно оцінки динаміки змін кількісних показників, тобто 
чисельності та біомаси. На мій погляд, судження автора бувають дещо 
емоційними, вирази на кшталт дуже різке збільшення (зменшення), не завжди 
доречні, зокрема це стосується сторінок 44, 59, 62, 88 тощо. Донним 
безхребетним, як і більшості гідробіонтів, характерні суттєві зміни показників 
розвитку. Зрозуміло, що об’єктивна оцінка діапазону їх коливань доволі 
утруднена. На наш погляд в таких випадках при нагоді може стати 
класифікаційна таблиця наведена в посібнику “Методи гідроекологічних 
досліджень поверхневих вод”, 2006, с. 383, де запропоновано 9 градацій 
розвитку донних безхребетних, що дозволяє характеризувати зміни відносно 
кількості категорій: на одну, дві...чи п'ять з дев'яти.

У шостому розділі автор наводить дві таблиці з коефіцієнтами кореляції 
між показниками мінералізації та температури та кількісними показниками 
макрозообентосу, але не надає інформації стосовно вихідних матеріалів, 
поясніть про які масиви даних йде мова.

Певне місце в роботі займають описи безхребетних асоційованих з вищою 
водяною рослинністю, або зоофітосом. Методи обліку цього біотичного 
угруповання мають свою специфіку й особливості і суттєво відрізняються від 
загатьних методів відбору та обрахунків показників донної макрофауни. З 
тексту рукопису не зрозуміло яким чином досліджувати цих гідробіонтів.

Деякі твердження в дисертації потребують посилань на відповідні джерела, 
зокрема на сторінці 15 після слів “В літературі...” необхідно вказати в якій 
саме, те саме стосується суджень на сторінках 16, 31, 128 та інших відзначених 
мною в тексті.

В дисертації трапляються граматичні помилки-описки на сторінках 26, 27, 
30,37,53,55,68, 74, 81,82, 89, 99, 115, 117, 124, 127, 135, 145 и 146.

Незважаючи на вказані зауваження необхідно підкреслити, що
дисертантом виконано ґрунтовні дослідження макрозообентосу придунайських
озер. Проаналізовано розповсюдження та біотопічну приуроченість основних
таксономічних груп та окремих видів донних безхребетних, уточнені свідоцтва
щодо сучасного видового багатства та таксономічної структури, наведено 60
видів, що раніше не реєстрували в озерах, серед них два види-вселенці,
проведено порівняльний аналіз оригінальних та ретроспективних матеріалів,
окрема увага приділена характеристиці представників фауни реліктового
понто-каспійського комплексу. Вперше системно впродовж семи років, наразі й
в зимовий період, досліджено динаміку видового складу макрозообентосу
придунайських озер України, його кількісних показників та розподіл в сучасних
умовах.
• /

Результати отримані дисертантом мають значну наукову цінність і, без 
сумніву, знайдуть широке застосування у практичних розробках, зокрема є 
базою визначення сучасного екологічного стану в розумінні Водної Рамкової 
Директиви ЄС 2000/60, національних робіт щодо моніторингу забруднення та
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якості вод, визначенню біопродукційного, рибопродукційного потенціалу та 
загальної екологічної ємності водних екосистем .

Дисертація Ю.М.Джуртубаєва є завершеною науковою працею, в якій 
успішно вирішені актуальні наукові та практичні завдання. Висновки 
узагальнюють та повністю висвітлюють викладені матеріали.

Зовнішнє оформлення роботи добре, матеріали викладені чітко. Основні 
положення дисертації опубліковані у 18 наукових роботах, з них 1 0 - у  
спеціалізованих вітчизняних виданнях, рекомендованих Атестаційною колегією 
МОН України. Матеріали роботи пройшли апробацію на міжнародних та 
національних конференціях.

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації. Все вищесказане 
підтверджує, що дисертаційна робота “Макрозообентос придунайських озер в 
сучасних умовах" повністю відповідає «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013, а 
її автор Джуртубаєв Юрій Михайлович заслуговує на присвоєння наукового 
ступеня кандидата біологічних наук зі 03.00.17 -  «гідробіологія».

Офіційний опонент
к.б.н., с.н.с., в.о. провідного наукового співр»
Інституту гідробіології НАН України
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