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СООБЩЕСТВ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ", 

представленої на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.17-гідробіологія 

 

Вивчення альгоугруповань конкретних екотопів гідроекосистем привертає 
увагу фахівців різних природничих напрямків та гідроекологів або 

гідробіологів зокрема. В цьому аспекті серед актуальних завдань сучасної 
гідробіології доречно розглядати питання щодо особливостей формування 
угруповань мікроводоростей на різних субстратах цих систем та окремих 

їх складових. Оскільки важливу роль у функціонуванні морських акваторій 

та прибережних територій належить бентосним альгоугрупованням, як 
провідному початковому компоненту формування угруповань донних 

організмів і обростання, то акцент на вивчення цієї рослинної 
екокомпоненти та специфіки процесу її формування є актуальним та 
необхідним за нинішнього часу. Крім цього, загальні гідробіологічні 
дослідження зорієнтовані на вивчення видового різноманіття водоростей 

Чорного моря (загалом) і кількісної оцінки субстратів та розробку 

гідробіологічних основ управління якістю водного середовища за 
допомогою твердих субстратів, а також вивченню фітопсамону північно-

західної частини регіону, однак цілеспрямовані дослідження щодо 

виявлення особливостей угруповань мікроводоростей на різних типах 

субстратів з визначенням їх безпосереднього зворотнього впливу, та, 
відповідно, формуванні самих альгоугруповань, є малочисельними. 

Наявні узагальнення щодо структурних та функціональних 

характеристик альгоугруповань і їхньої ролі у функціонуванні 
мікрофітобентосу ілюструють значимість та важливість видового складу 
цих організмів і вказують на актуальність та практичне значення виконаної 
роботи. Встановленню гідробіологічних особливостей формування 
альгоугруповань фітобентосних ценозів прибережної зони Чорного та 
Азовського морів та впливу якості водного середовища на поселення 
мікроводоростей – присвячена дисертаційна робота О.П. Гаркуші. 
 Результати досліджень, викладені в рецензованій роботі, мають 
наукову новизну, яка визначається в тому, що проведено комплексне 
вивчення альгоугруповань мікрофітообростань на водоростях-макрофітах 
різної морфологічної структури талому та їхніми аналогами зі штучних 
інертних матеріалів; вперше виявлені особливості зміни структури та 
кількісного розвитку епіфітону одного із представників ниткуватих зелених 
водоростей -  Enteromorpha intestinalis (L.) Link. за умов різного ступеню 

антропогенного навантаження, а також представлена порівняльна 
характеристика мікрофітообростань живого (водорості-макрофіти) та 
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мертвого (дерев’яні пластини з сосни та дуба) субстрату рослинного 

походження; розроблена методика кількісної оцінки розвитку 

мікроводоростей піщаного субстрату методом пророщування їхніх 

спочиваючих стадій та вивчено відміни природних і штучно намитих 

піщаних пляжів за складом і кількістю спор мікрофітобентосу. Разом з цим, 

вперше проаналізовано вплив порової (інтерстиціальної) води на розвиток 
мікроводоростей псамону і встановлено вплив продуктів розкладання 
штормових викидів різного походження (водорості-макрофіти, мідії, 
зостера) на розвиток мікроводоростей піщаної та кам’янистої літоралі. 

Разом з цим, дані кількісного розвитку мікроводоростей на різних 
субстратах прибережної зони моря можуть бути використані при оцінці 
кормової бази промислових гідробіонтів, при прогнозуванні умов 
формування первинної продукції в прибережній зоні морських екосистем, а 
також є внеском у сучасні уявлення щодо механізмів функціонування 
піщаних пляжів як природних біофільтрів і оцінки процесів відновлення 
угруповань інтерстиціалі після рефулювання пляжів в процесі 
берегоукріплення, а методика пророщування спочиваючих стадій може бути 

застосована для прогнозування розвитку мікроводоростей в прибережній зоні 
моря і дає змогу використовувати мікропорову воду для культивування 
мікроводоростей.  

В основу дисертаційної роботи О.П. Гаркуші покладено великий 

фактичний матеріал за періоду 2007-2014 рр., отриманий на стаціонарних 
пробних ділянках у прибережній зоні Чорного та Азовського морів, а також 

лабораторних експериментів при аналізі 650 кількісних проб з різних 
субстратів (водорості-макрофіти, штучні субстрати), а також проби, що 
отримані в період  проведення серії лабораторних і польових експериментів.  

Отримані дані всебічно проаналізовані. Методи досліджень є 
сучасними та не викликають заперечень. 

Значний об'єм проаналізованого матеріалу, основа якого здобута самим 

дисертантом гарантують обгрунтованість та достовірність отриманих 
результатів, а висновки характеризуються новизною щодо обраного 
напрямку досліджень. 

Рецензована робота складається зі вступу, 7 розділів, висновків і 
списку використаних джерел та одного додатку, викладена на 140 

сторінках машинописного тексту, включаючи 25 таблиць та 50 рисунків.  
Дисертаційна робота сформована за логічним принципом чи 

структурою праць гідробіологічного профілю та загальноприйнятими 

рубриками і блоками. Основна її частина (розділи 3 (2 підрозділів та 5 

субпідрозділів), 4 (2 підрозділи та 3 субпідрозділи), 5 (2 підрозділів), 6 (2 

та 3 - відповідно) і 7) та додаток А є оригінальними і присвячені викладу 

результатів власних досліджень.  
У Вступі (5 сторінок) висвітлюється актуальність вибраної теми, зв'язок 

роботи з основними науковими програмами, планами, темами, визначені мета 
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та завдання дослідження, вказані наукова новизна та практичне значення 
одержаних результатів, визначено особистий внесок здобувача та місце 
апробації роботи, кількість публікацій і загальний об'єм роботи. 

Розділ 1 "Обзор литературы" (11 сторінок) містить результати 

аналізу літературних джерел за темою дисертації щодо стану вивченості 
різноманіття водоростей та їх ролі в морських екосистемах. Проаналізовані 
основні етапи цього вивчення в межах Чорного та Азовського морів і 
обґрунтована актуальність та необхідність проведення робіт за темою 

дисертаційної роботи. Разом з цим, залишається незрозумілим ігнорування 
дисертанткою відомостей щодо характеру заселення та розвитку 

мікроводоростей на різних субстратах в прісноводних гідроекосистемах. 

Порівняльний аспект аналогічних досліджень щодо субстратної 
приуроченості та специфіки розвитку водоростей на рослинних, 

кам»янистих чи бетонних субстратах був би досить показовим та 
виграшним для цієї роботи. Крім того, з технічного аспекту оформлення 
роботи, логічніше було б озаглавити розділ і лише потім зазначити, що це 
– огляд літератури. 

Загалом, цей аналіз засвідчує ерудицію і трудомістку роботу 
дисертантки при узагальненні відомих літературних джерел щодо морських 
екосистем, проведених до власних досліджень і є аргументованою 

передумовою для висвітлення наслідків власних досліджень. 
У розділі 2 «Фізико-географічна характеристика регіону дослідження» 

вміщує досить детальний аналіз фізико-географічних, геолого-кліматичних 

та едафічних особливостей досліджуваного регіону, а також його 

рослинної компоненти, що дозволило дисертанту дати обґрунтовану 
інтерпретацію наслідків вивчення водоростей за цих умов.  

У розділі 2 "Материал и методы исследований" (10 сторінок) 
представлені описи об'єктів і матеріалів досліджень та використаних 

методичних підходів, щодо вивчення обраної теми роботи. Проілюстровано 
цілеспрямоване охоплення поточними дослідженнями усього спектру 
компонентів дослідження морських акваторій (Азовське море: Молочний 

лиман, Утлюкський лиман, Сиваш; Чорне море: Григор’ївський (Малий 

Аджаликський), Дофіновський (Великий Аджаликський) лимани та 6 пунктів 
прибережних районів північно-західної частини моря в межах Одеської 
області, з залученням методів гідробіологічного аналізу і деталізації класичних 
методів вивчення водоростей, з використанням ґрунтово-альгологічних, 
порівняльно-флористичних і мікробіологічних підходів щодо їх дослідження. 

Опрацювання фактичного матеріалу здійснювали шляхом 

узагальнень, аналітично-діагностичних, статистичних та дослідницько-

експериментальних підходів. Використані матеріали за своїм обсягом, а 
також поєднання класичних та сучасних лабораторно-польових методів 
дослідження, цілком достатні для оформлення кандидатської дисертації. 
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Розділ 3 "Микроводоросли раститетльного субстрата" (20 сторінок) є 
одним із центральних цієї роботи і ілюструє результати вивчення 
особливостей водоростей мікрофітообростань живого та мертвого 

субстрату, порівняльні аспекти цих угруповань водоростей-мактофітів та 
деревини і їхнії штучних імітантів, зокрема, за різної структури за формою, 

та характером походження. Відповідно до зазначених напрямів і 
сформовані 6 самостійних підрозділів, в яких детально проаналізовані 
особливості та специфіка мікрофітобентосних угруповань рослинного 

субстрату чи їх штучних імітантів. Дисертантка виявила 32 види 

водоростей мікрофітобентосу на водоростях-макрофітах та деревині, 
встановила високу ступінь видової подібності (понад 76%) та відміни за 
обростаннями пластин із сосни та водоростями макрофітами (Ceramium 

virgatum Roth) (близько 44%). Разом з цим, такі ж показові результати 

виявлені і щодо чисельності мікроводоростей в обростанні різних мертвих 

рослинних субстратів та різного терміну перебування їх в морські воді. Це 
дійсно вагомі здобутки, що засвідчують результативність досліджень та 
цілеспрямованість дисертанта як фахівця гідробіолога. Загалом, за 
результатами проведених дисертанткою досліджень мікрофітообростань 
рослинних субстратів виявлено видове різноманіття водоростей, 

встановлена структурно-таксономічна та видова організація їх угруповань і 
специфіка систематичної структури останніх, а також субстратна 
специфіка видового складу мікроводоростей і комплексів домінантних 

форм. Однак, як ці результати, так і характеристики щодо інших субстратів 
(тобто – інших розділів дисертаційної роботи) залишились без пояснення 
причин виявлених особливостей. На наш погляд, дисертантка захопилась 
констатацією фактичних даних, без належної їх аргументації та пояснень.  

Тим паче, викликає лише здивування, що автор при усіх здобутках 

обмежилася в авторефераті лише фактажем – переліком відсотків виявленого 

видового багатства водоростей без будь-яких пояснень (у цьому розділі) та 
навіть без тих узагальнень, які зазначались при аналітичному порівнянні 
літературних даних та ймовірного алелопатичному впливі щодо обростань 
таломів Ceramium (стор. 53). Разом з цим, інтерпретація виявлених 

показників та аналітичність одержаних результатів потребують додаткових 

зусиль дисертантки та подальшої уваги і доопрацювання їх значимості, 
оскільки ці показники відтворюють не лише структурно-кількісні 
характеристики та спектр видового різноманіття угруповань 
мікрофітобентосу і їхню залежність від екочинників, але і специфіку 
їхнього генезису та процес формування різноманіття.  

Розділ 4 «Микроводоросли песчаного субстрата» (23 стор.) є логічним 

аналітичним продовженням попереднього розділу і характеризує дослідження 
дисертантки щодо просторового розподілу мікроводоростей супраліторалі 
піщаного субстрату узбережжя Азовського та Чорного морів (в межах України 

та країн чорноморського басейну – Турція, Грузія, Болгарія), а також 
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порівняльних матеріалів щодо водоростей супраліторалі узбережжя 
Середземного моря (Франція, Італія) та Атлантичного океану (Ісландія). 
Показано, нерівномірність розподілу спочиваючі стадії мікроводоростей у 
сухому поверхневому шарі піску пляжів та їхню залежність від віддалення 
від урізу води. Виявлено найвищий кількісний розвиток мікроводоростей в 
піску на відстані 10 та 15 м від урізу, визначено комплекс оптимальних 

умов для розвитку водоростей у цій зоні та висловлено припущення про 

можливість прояву процесу «крайового ефекту» – згущенням життя на 
межі співіснування морської і грунтової флори. Встановлено характер 

розподілу видового складу водоростей від шару грунту (піску) та його 

багатство в зоні 2-10 см, а не 30-50 см. Разом з цим, залишився без 
пояснення факт досить високої чисельності видового складу водоростей 

узбережжя Ісландії (арктична зона) в порівнянні з бореально-тропічною 

(Одеса, Грибівка (Україна) – Самсун (Туреччина)). Аналогічно, 

незрозумілим є висновок дисертантки щодо «виявленої особливості 
угруповань мікроводоростей піску узбережжя Азовського моря, в 
порівнянні з Чорним морем, за рахунок зростання частки зелених 

водоростей з віддаленням від урізу води у бік суші» (автореферат – с. 10). 

Про яку групу зелених водоростей іде мова – ниткуваті, кокоїдні, яка їх 

індикаторність, чи не обумовлений цей факт показником трофності тощо – 

залишилось без роз»яснень. 
Розділ 5 «Микроводоросли каменистого субстрата» (5 стор.) – дає 

уяву щодо розподілу мікроводоростей кам»янистої верхньої субліторалі на 
глибинах 0-15 м в районі Одеської затоки з характеристикою видового 

сладу та його кількісного розподілу. Разом з цим, теза «Основу 
чисельності і біомаси складали діатомові, за винятком станції 0 м, де в 
2013 р. 80 % чисельності і 90 % біомаси, а в 2014 р. – 10 і 30 %, відповідно, 

припадало на ціанопрокаріоти. Слід зазначити, що на глибині 13 і 15 м 

близько 30 – 50 % загальної чисельності і біомаси також складали 

ціанопрокаріоти» (дис.. – стор. 82, автореф. – стор. 10) залишилась без 
зазначення думки дисертантки – чим обумовлене (яка причина) такого 

значного розходження показників? 

Розділ 6 «Влияние качества водной среды на развитие 
микроводорослей» (25 стор.) об»єднає 5 субпідрозділів та аналізує 
епіфітон макрофітів, а також мікроводоростей піщаної та кам»янистої 
супраліторалі з особливостями впливу порових (інтерстиціальних) вод 

піщаних пляжів та розкладу штормових викидів різного походження за 
лабораторних і природних умов. При усіх позитивах такого розділу та 
отриманих результатів, необхідно зазначити (порівн. Автореф. – стор. 13, 

та дис.. – стор. 93), що залишається «забутим» або без інтерпретації 
цікавий факт значного заселення мікроводоростями епіфітону таломів 
Enteromarpha intestinalis в високо евтрофних водах. Яка причина цього 

процесу?  
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Дисертанткою відмічена загальна тенденція при збільшенні терміну 
експозиції для піщаної і кам'янистої літоралі спочатку підвищення з 
максимумом на 7-у добу, а потім зниження кількісних показників 
мікроводоростей, що є важливим показником розвитку цих організмів та 
наявністю кормової бази для гідробіонтів цієї зони. Разом з цим, практично 

значимим та показовим є виявлений факт впливу викидів зостери на 
розвиток мікроводоростей, а саме – інгібування їх розвитку, значної 
затримки в характері приросту біомаси та чисельності. 

За результатами проведення серії польових експериментів 
встановлено, що в природних умовах під впливом розкладання викидів 
водоростей-макрофітів на піщаній літоралі відбувається посилення 
розвитку мікроводоростей в шарах піску, які розташовані безпосередньо 

під штормовими викидами, а також біомаса мікроводоростей в поровій 

воді збільшується в 2 – 4 рази порівнянно з контролем. 

Завершальний розділ цієї дисертаційної роботи «Ранжирование 
субстратов по количественным показателям микроводорослей» (2 стор.) є, 
певною мірою, узагальнюючо-аналітичним та підсумовуючим. 

Дисертантка демонструє узагальнені результати досліджень 
мікроводоростей досліджених субстратах (ідентифіковані 175 видів 
(включаючи внутрішньовидові таксони)), їх таксономічну приналежність 
та структуру, видовий склад (додаток А), розподіл за типами субстратів 
тощо. Зокрема, виявлена максимальна кількість видів на піщаному 
субстраті – 125 (які відносяться до 6-ти відділів), на деревині – мінімальна 
– 29. Слід зазначити, що в угрупованнях мікроводоростей усіх субстратів, 
окрім піщаного, водорості представлені лише 3-ма відділами – 

Bacillariophyta, Chlorophyta і Cyanoprokaryota. Найбільшого кількісного 

розвитку мікроводорості досягали на імітантах таломів, найменшого – на 
водоростях-макрофітах. Однак, і тут дисертантка приділила недостатньо 

уваги характеристиці виявлених особливостей та їх поясненню. Разом з 
цим, необхідно зазначити та зосередити увагу, що вид та внутрішньовидові 
таксони розглядаються як категорії різного таксономічного рангу і їхнє 
об»єднання під єдиною рубрикою «таксон» є некоректним, а в 
конкретному випадку, доречним було б використання визнаної форми 

характеристики видового складу – N видів, представлених M 

внутрішньовидових таксонів (з урахуванням номенклатурного типу виду). 
(Це – доречно врахувати при подальшій науковій роботі).  

Загальні висновки містять основні положення, які базуються на 
підсумках оригінальних досліджень і узагальненнях літературних даних 

та віддзеркалюють зміст роботи. Можливо представлені в дещо 

розширеному вигляді формулювань, однак вдало характеризують 
здобутки дисертантки. 

 Список використаних літературних джерел охоплює основні 
літературні джерела за темою дисертації щодо морських екосистем і 
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містить 182 назви та сформований за алфавітно-хронологічним 

принципом. Цей список є добре вивіреним і лише деінде містить незначні 
технічні помилки. 

Додаток А представляє «Список видов микроводорослей, 

идентифицированных на различных субстратах» (5 стор.) що містить 
характер розподілу виявлених таксонів за типами субстратів – макрофіти, 

імітанти таломів, деревина, камінь та пісок. Однак, цей список був би 

набагато інформативнішим та привабливішим, в аналітичному плані, якби 

були зазначені кількісні показники та особливості розподілу видового 

складу за дослідженими регіонами – Чорним та Азовським морем. Разом з 
цим, прикро, що дисертантка в цьому списку та і, загалом в тексті 
дисертації, приводить цитацію авторів за своєрідним принципом 

скорочення прізвищ авторів, що не відповідає ні сучасним нормам їх 

написання, ні раніше визнаним (Ehr., C.Ag, відсутність дифтонгів для 
німецькомовних прізвищ, напр., Kütz., Nägeli чи некоректність їхнього 

написання – Beyer. (Beijer.), Nag. – Nageli?, West., відсутність уніфікації 
цих написань тощо).  

 Зазначені недоліки та зауваження мають зазвичай технічний характер і 
мало впливають на загальну позитивну оцінки проведених досліджень та 
здобутків рецензованої роботи. Обгрунтованість наукових положень та 
висновків не викликають сумніву. Загалом, роботу О.П. Гаркуші слід оцінити 

позитивно, як наукове дослідження, що базується на значному оригінальному 
матеріалі і характеризується фаховою новизною та здобутками. Поставлені 
завдання дисертаційної роботи, виходять із вимог науки і практики, методи 

дослідження вдало підібрані і обгрунтовані та виявились результативними, 

експериментальний матеріал достатньо об'ємний, опрацьована література 
охоплює як вітчизняні, так і зарубіжні джерела, поставлені завдання - 

вирішені, отримані висновки мають теоретичне та практичне значення. 
Матеріали дисертаційної роботи опубліковані в 16 наукових працях, 

серед яких 7 статей – у спеціалізованих наукових виданнях. Автореферат 
повно віддзеркалює основний зміст і висновки дисертації. Дисертація 
відповідає "Положенню про порядок присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань України".  

 Усе зазначене вище дозволяє стверджувати, що рецензована робота 
відповідає сучасним вимогам ДАК України щодо кандидатських 

дисертацій, а її автор Гаркуша Ольга Павлівна заслуговує присудження їй 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – 

гідробіологія. 
   

 Офіційний опонент: 
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