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Актуальність теми дослідження. Вивчення зміни ареалів окремих видів в 

умовах клімато-гідроекологічних трансформацій останнього часу важливе як з 

точки зору оцінки динаміки і стану популяцій цих видів, так і перебудови 

гідробіоценозів. Крім того, актуальним аспектом цього процесу є вивчення 

адаптивного потенціалу видів, який сприяє розширенню їх ареалу, до нових, 

інколи екстремальних екологічних факторів. Таким видом є бичок кругляк, 

який розширяє свій ареал, займаючи важливе значення в іхтіоценозах водойм 

різного типу: від середньої та верхньої течії Дніпра, Південного Бугу, 

Сіверського Дінця, Дністра. Окрім того, відбулася його експансія як 

чужорідного виду на басейни річок Європи та Америки.  

Наявні дані щодо біології бичка кругляка стосуються переважно 

морських акваторій Азово-Чорноморського регіону, недостатні для оцінки 

особливостей існування виду в прісних водоймах. В зв’язку з активним 

освоєнням бичком нових водойм, порівняльна характеристика його біології за 

різних екологічних умов мешкання має важливе як наукове, так і практичне 

значення. Зміни в розмірно-масових показниках, віковій структурі, спектрі 

живлення, плодючості та морфології можуть слугувати основою для з’ясування 

напрямів та масштабів адаптації виду до певних гідроекологічних умов.  

Робота виконувалась згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного 

агротехнологічного університету за співучасті у виконанні державної науково-



дослідної програми «Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного 

антропогенного впливу на довкілля» за № ДР 0111U002541 (2011-2015 рр.); 

теми в рамках Гранту Президента «Розробка математичної моделі 

функціонування іхтіоценозів Азовського моря як засобу прогнозування 

екологічного стану та оцінки потенційних ризиків» за № ДР 0114U007098 

(2014); госпдоговірної теми Інституту морської біології НАН України 

«Вивчення структури популяції бичка кругляка в Азовському морі» (2016). 

Наукова новизна отриманих при виконанні роботи результатів. Вперше 

досліджено популяційні показники (розмірно-масові, вікові, статеві), спектр 

живлення, темп росту, плодючість. Показано, що морфологічні особливості 

мають відмінність для популяції бичка кругляка у водоймах з різними 

гідроекологічними умовами. На підставі встановлених найбільших розмірно-

масових показників, темпу росту, плодючості стверджується, що найбільш 

оптимальними для мешкання бичка кругляка є акваторії Азовського моря з 

солоністю 10-12 ‰. Градієнт солоності визначає розмірно-масові показники 

бичка кругляка в Південній частині Азовського моря, Джарилгацькій затоці, 

Утлюцькому лимані, в Каховському водосховищі, де значення розмірних 

показників були найменшими. В морських та лиманних гідроценозах 

спостерігалось переважання молоді риб, у прісноводних − старші покоління, 

що не суттєво позначилося на статевій структурі популяцій бичка, і 

пояснюється відмінностями у плодючості, яка є більшою в морських акваторіях 

порівняно з прісноводними. До складу живлення бичка кругляка в Азовському 

морі та Каховському водосховищі увійшли представники Bivalvia, Gastropoda, 

Gammaridae та Foraminifera. Досліджено також відмінності спектру живлення, 

який зменшується від гідроценозів з солоною водою до прісноводних.  

Показано також, що на морфологію бичка кругляка суттєво впливає 

гідрологічні умови водойм.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання досліджених показників організмів і популяцій для регіонального 



екологічного контролю, прогнозування запасів та інтенсивності промислу бичка 

кругляка. 

Наукові положення та науково-методичні розробки дисертаційної роботи 

впровадженні в навчальний процес у змісті низки дисциплін біологічного та 

екологічного характеру при підготовці фахівців відповідних спеціальностей. 

Структура роботи. Дисертацію викладено на 186 сторінках 

машинописного тексту. Вона складається зі вступу, 5 розділів, висновків, 

списку використаних джерел (182 найменувань, з яких 42 іноземною мовою) та 

1 додатків. Результати представлені у 49 таблицях, 76 ілюстраціях. 

Дисертація викладена відповідно до чинних вимог. 

У вступі дисертантка обґрунтовує актуальність проблеми та 

використаного підходу до проведення досліджень. Сформульована мета та 

завдання, об’єкт та предмет досліджень, зазначено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, їх апробацію та публікації.  

Розділ 1 «Історія вивчення біології бичка кругляка  

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)» (с. 20-25) присвячений огляду існуючої 

інформації щодо поширення, морфології та біологічних особливостей бичка 

кругляка з різних водойм Чорноморсько-Азовського та причорноморського 

регіону. Розділ варто було б завершити виокремленням питань, що потребують 

вирішення, доопрацювання та уточнення у зв’язку з кліматичними змінами та 

сучасною екологічною ситуацією.  

Розділ 2 (с. 26-38) «Екологічні умови водойм регіону досліджень» містить 

детальну характеристику водойм регіону досліджень, що включає гідрологічні, 

гідрохімічні та гідроекологічні показники. Підкреслено відмінності 

екологічного стану водойм морського, лиманного та річкового типу, що 

визначає стан біоти, включно іхтіофауни. Варто було б підкреслити критичні 

для рибного населення фактори кожної з досліджених акваторій. 



У розділі 3 «Матеріали та методи досліджень» (с. 39-48) 

охарактеризовано використані при виконанні роботи матеріали та методи 

досліджень: загальноприйняті у гідробіології, іхтіології методи відбору проб, 

фіксації, камеральної обробки риб і статистичного аналізу отриманих даних. 

Основними методами були польові (збирання іхтіологічного та гідрохімічного 

матеріалу), камеральні (визначення розмірно-масових показників, вікової та 

статевої структури, видової приналежності об’єктів живлення бичка кругляка) 

та математичні (розрахунки їх біомаси, визначення плодючості виду). 

Обрахунки отриманих даних проводилися за допомогою стандартних 

біометричних методів досліджень та спеціалізованих комп’ютерних програм. 

Розділ 4 «Біологія бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за 

різних екологічних умов» (с. 49-151) містить дані експериментальних 

досліджень, що стосуються трьох груп показників біології бичка кругляка. 

Насамперед досліджено розмірно-масові відмінності риб з різних гідроценозів. 

Аналіз показників довжини тіла бичка кругляка за групами водойм показав 

найбільші розміри тіла у особин з Таганрозької та Білосарайської заток та 

Утлюцького лиману (різниця між водоймами становила 0,9-13,5 %). Найменші 

показники притаманні особинам з Каховського водосховища та південної 

частини Азовського моря та Джарилгацької затоки. Встановлена залежність 

між величиною риб і солоністю води, на основі чого зроблено висновок про 

найбільш оптимальні умови для мешкання виду в північній частини Азовського 

моря, що пов’язано не безпосередньо з солоністю, а з трофічним чинником - 

продуктивним ценозом молюска Abra ovata, для якого характерними є місця 

існування за показників солоності не менше 5 ‰ та наявність м’яких ґрунтів.  

Дослідження статевої структури показало наявність достовірних 

відмінностей співвідношення між самцями та самицями в Каховському 

водосховищі, Бердянській, Білосарайській та Таганрозькій затоках, а також в 

Утлюцькому лимані. У всіх інших водоймах співвідношення статей значно не 



різнилося та коливалось в межах 1:1 або значно не відхилялось від цього рівня. 

Встановлено сезонну циклічність співвідношення між самцями і самками. 

Вікова структура характеризувалася переважанням риб 2 та 2+ у 

більшості досліджуваних водойм, крім Утлюцького лиману, де більшість була 

представлена групами 3 та 3+, а також переважання молоді 1 та 1+ в Обитічній 

та Білосарайській затоках і в південній частині Азовського моря. Пояснення 

встановлених відмінностей знайдено як у комплексному впливі як фізико-

хімічних факторів, так і біотичних – прес хижаків, а також інтенсивність вилову 

риб. 

Дослідження річного приросту риб показало, що швидкість росту самців 

значно інтенсивніша, ніж самиць, насамперед на 1-2 році життя, в деяких 

водоймах цей показних складає понад 5 см для самців, та 3 см для самиць 

відповідно. Морфологічна мінливість, проаналізована за допомогою 

дискримінантного аналізу вибірок самиць у особин (2-2+) з водойм та акваторій 

з різними гідроекологічними умовами Каховського водосховища, Обитічної та 

Джарилгацької заток, достовірно різниться за 22 ознаками між вибірками з 

Джарилгацької затоки та Каховського водосховища. По кореню 1 була наявна 

різниця між вибірками з Каховського водосховища та Обитічної затоки. 

Кількість достовірно відмінних ознак між ними становить 26. За обома 

коренями суттєво різняться групи з Каховського водосховища та Обитічної 

затоки з групою з Джарилгацької затоки за 24 ознаками. Значну мінливість 

показників на голові та розмірах плавців у водоймах з різними 

гідроекологічними пояснено різними спектрами живлення риб, у випадку 

мінливості пластичних ознак на голові, та гідрологічними умовами, у випадку 

мінливості плавців.  

Кластерний аналіз пластичних ознак на голові показав схожість особин з 

Обитічної затоки та Утлюцького лиману, що пояснено схожим типом живлення 

– домінуючими групами «м’які» молюски – Abra ovata, також черевоногі 

молюски (Theodoxus astrachanicus) та багатощетинкові черви (Nereis gen. sp.). 



Наступний кластер утворюють особини з Каховського водосховища та 

Таганрозької затоки, де домінантними групами є двостулкові молюски 

Dreissena polymorpha та Mytilaster lineatus. Останній кластер утворює південна 

частина Азовського моря, де домінуючою групою були двостулковий молюск з 

жорсткою мушлею – Anadara inaequivalvis.  

Особливості плодючості характеризуються наявністю у ястиках ооцитів 

різних стадій зрілості, що є характерним явищем для даного виду. При цьому, 

виявлено суттєву різницю лише у кількості ооцитів ІІ стадії зрілості у 

Азовському морі. Ооцитів ІІІ та ІV стадії також дещо більше в морі, але загалом 

їх різниця не так виражена і склала 28% та 25 % відповідно. У Каховському 

водосховищі стадії зрілості були розподілені більш рівномірно. За результатами 

дослідження встановлена залежність відносної плодючості від довжини тіла для 

риб з досліджених гідроценозів. 

Аналіз спектру живлення та калорійність об’єктів живлення показав, що 

до складу живлення бичків з Обитічної затоки входили гідробіонти, які 

належать до 8 таксонів, серед яких переважали за чисельністю і масою Abra 

ovata (Philippi, 1836), Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) та Parvicardium 

еxiguum (Gmelin in Linnaeus, 1791). В харчових грудках кругляка з південної 

частини Азовського моря знайдені кормові організми, які належать до 8 

таксонів. Серед них Anadara inaequivalvis (Bruguiẻre, 1789), Bivalvia larvae 

займали домінуюче положення за чисельністю, а за біомасою – анадара та 

Lentidium mediterraneum (O.G. Costa, 1829). Найбільш часто у кишківниках 

траплялися представники роду Hydrobia gen. sp. (85 %). Значно високий 

показник (понад 60 %) за чисельністю та частотою трапляння вони також мали 

у живленні бичка з Таганрозької затоки, до якої входили об’єкти живлення, що 

належали до 7 таксонів. Натомість за біомасою найбільшу частку склали C. 

glaucum та Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) (понад 35 % кожний). Живлення 

бичка у Каховському водосховищі представлено вузьким спектром, кормові 

об’єкти належали до 2 таксонів – представники Amphipoda та Dreissena 



рolymorpha (Pallas, 1771). У живленні бичка кругляка з Утлюцького лиману 

представлені гідробіонти, які належать до 15 таксонів. За чисельністю 

домінантом був M. lineatus – 75 %, а за біомасою – Theodoxus astrachanicus 

(26,2 %).  

При визначенні енергетичного еквіваленту об’єктів живлення у харчових 

грудках бичка кругляка з досліджуваних акваторій було встановлено, що 

найбільші середні величини енергетичного еквіваленту разом всіх об’єктів 

живлення у харчових грудках притаманні для риб з Утлюцького лиману, 

Обитічної затоки та південної частини Азовського моря.  

Розділ 5 «Особливості промислу бичка кругляка в азовському морі та 

рекомендації щодо його управління та оптимізації» (с. 153-164) присвячено 

ретроспективному огляду уловів бичка кругляка упродовж майже століття з 

відзначенням періодів активного лову та депресії популяцій і проаналізовано 

причини цієї динаміки, пов’язаної, насамперед, з ігноруванням біології 

розмноження та розвитку риб і екологічними факторами пресу на популяції. З 

огляду на проаналізовані тенденції запропоновано систему наукового аналізу 

стану та динаміки популяцій бичка, організаційних та законодавчих вимог до 

промислу. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Сформульовані положення, висновки та рекомендації 

ґрунтуються на експериментальних даних та використанні адекватних методів 

дослідження і аналізу отриманих результатів, включно статистичних. 

Повнота викладу результатів наукових досліджень. За матеріалами 

дисертаційної роботи опубліковано 7 статей, що відображають основні 

результати досліджень у наукових фахових виданнях України, в т.ч. 1 стаття у 

виданні, що індексуються в Web of Science. Результати дисертації апробовані на 

19 наукових вітчизняних та міжнародних конференціях. 

 

 



Робота містить деякі дискусійні питання: 

1. В роботі добре охарактеризовано природні екологічні фактори 

досліджених водойм. Однак авторка оминула питання про те як позначаються 

на біології та екології бичка кругляка такі фактори як гідротехнічні роботи та 

зарегулювання стоку (річкові гідроекосистеми), маловоддя і наступні за ними 

зміни: прогрівання водойм, зменшення розчинності кисню у воді, активізація 

процесів осадження, акумулювання токсикантів (насамперед, важких металів, 

малорозчинних органічних сполук, включно гумінових речовин), посилення 

евтрофікації та деструкції органічних речовин, зростання вмісту аміаку тощо? 

2. Чим керувалися при виборі місць збирання польового матеріалу? Чи 

відповідали в цих місцях значення екологічних характеристик їх 

середньозваженим значенням, охарактеризованим для водойми в цілому?  

3. Оскільки інтенсивність росту особин в різних водоймах різна, варто 

було б прослідкувати її взаємозв’язок з аналізованими біотичними та 

абіотичними факторами гідроценозів, насамперед температурою, солоністю, 

кормовою базою та щільністю популяцій. 

4. У роботі зазначено, що плодючість визначається станом організму риб 

та якістю статевих продуктів, проте вплив цих факторів, як і захворювання риб, 

не досліджувалися і не враховані при обговоренні отриманих результатів.  

5. В роботі у багатьох випадках в таблицях (4.44; 4.45; 4.46 тощо) і 

рисунках (4.1 - 4.26; 4.65 тощо) наведено середній показник (M) та стандартну 

похибку (m), але не вказано число повторностей визначень показників. 

Зміст автореферату в цілому відповідає структурі та змісту дисертації. 

Оформлення і обсяг дисертації та автореферату здійснено з дотриманням 

рекомендацій та вимог до кандидатських дисертацій. 

Висновок. Дисертація Ткаченко Марії Юріївни є завершеною науковою 

роботою, в якій на основі співвідносних з метою і поставлених завдань 

апробованих методів отримано нові результати, інтерпретація яких дала 

можливість зробити теоретичні та практичні висновки, скласти уявлення про 



загальні закономірності поширення, популяційні характеристики, 

продуктивність та промислове значення бичка кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) за дії змінюваних природніх та антропогенних 

чинників у водоймах різного типу в межах ареалу поширення на 

Причорномор’ї, за актуальністю, науковою новизною, теоретичним та 

практичним значенням, обсягом виконаних досліджень відповідає вимогам п.п. 

11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567, а її авторка Ткаченко Марія 

Юріївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. 

 

 


