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Актуальність теми. Дисертаційна робота Демченко Наталії Анатолівни 

«Трансформація іхтіоценозів річок Північно-Західного Приазов’я» 

спрямована на з’ясування особливостей динаміки видового складу та 

чисельності риб річок в умовах коливання екологічних чинників.  

Вивчення процесу перетворення водних екосистем, зокрема 

іхтіоценозів, на їх комплексну трансформацію у багаторічній ретроспективі є 

надзвичайно актуальним, оскільки нині достатньо відомі лише реакції 

окремих популяцій, що використовуються як біологічні індикатори для 

оцінки стану водних екосистем.  

Разом з тим, саме зміна структури іхтіоценозу дає можливість 

об’єктивніше оцінити ступінь загального навантаження на гідроекосистему з 

точки зору порушення її біопродукційної можливості, буферної ємності щодо 

екологічного пресу, екотолерантності і стійкості в трансформованих 

природних комплексах. Оскільки саме такою є методологія рецензованої 

роботи, то з цієї точки зору її можна вважати достатньо актуальною як 

теоретично, так і практично. 

Метою роботи визначено з’ясування особливостей трансформації 

іхтіоценозів в умовах антропогенної зміни річкових екосистем Північно-

Західного Приазов’я.  

Треба зазначити, що давно приділяється увага проблемі екологічної 

стійкості окремих видів риб до дії антропогенних чинників, проте результати 

цих досліджень обговорюються в контексті морфо-фізіологічних чи 

біохімічних (метаболічних) пошкоджень, але мало проведено досліджень в 

напрямку популяційної та біопродукційної екології у зв’язку з коливанням 
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гідрологічних та гідрохімічних показників. Рецензована дисертація вигідно 

різниться тим, що на відміну від згаданих підходів, ставить за мету 

комплексну оцінку особливостей видового та кількісного складу іхтіоценозів 

річок Приазов’я  

Новизна наукових положень і результатів, які отримані особисто 

здобувачем. На основі комплексного підходу автором вперше проведено 

детальний аналіз стану іхтіоценозів річок Північно-Західного Приазов’я у ХХ 

на початку ХХІ ст.: зокрема виявлені особливості перетворення річок за різного 

ступеню антропогенного втручання та проаналізовано зміни умов мешкання 

рибного населення упродовж тривалого періоду; вперше для річок регіону 

виявлені закономірності динаміки видового багатства риб у часі; з’ясовано 

просторовий розподіл видів за ділянками з різним екологічними умовами 

існування; досліджено розподіл риб за екологічними групами; оцінено роль 

інтродуцентів у структурі іхтіоценозу та стан раритетної складової фауни риб. 

Слід зазначити, що у роботі представлені системні заходи щодо охорони, 

збереження та відтворення іхтіофауни річок Приазов’я. 

Дисертаційна робота виконана в контексті програм досліджень 

Таврійського державного агротехнологічного та Мелітопольського 

державного педагогічного університетів. 

Дисертаційна робота Наталії Анатоліївни Демченка побудована 

традиційно: містить вступ, шість розділів, висновки, список використаних 

джерел, додатки. 

У вступній частині роботи викладено загальні принципи розуміння 

проблеми, достатньо обґрунтовано зазначено актуальність досліджень. 

Звертається увага на необхідність з’ясування особливостей перетворення 

річкових систем за різного ступеню господарського впливу та динаміку 

видового багатства іхтіофауни у часі та просторі.  

При визначенні мети досліджень ми пропонуємо замінити термін 

«гідроекосистеми» на «екосистеми», тому що вивчаються річки, а це вже 

гідросистеми. В задачі 5 не зовсім коректно використовувати термін 
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«гідроекосистеми», тому що до нього можна віднести не тільки річки, а 

також водосховища, лимани і т.п. 

В першому розділі «ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ» (обсяг 22 сторінки, що становить 13% від 

загального тексту дисертаційної роботи) охарактеризовано фізико-

географічні, гідрометеорологічні, гідрологічні та частково гідрохімічні 

особливості річок.  

Оскільки робота стосується окремої територіальної одиниці, для якої 

чітко визначені кордони, тому детально проаналізовано джерела літератури 

щодо різних аспектів формування і стану приазовського гідроекологічного 

комплексу за тривалий період його існування. В цілому огляд літератури 

достатньо повно відображає стан означених у задачах роботи питань. 

Назву підрозділу бажано відкоригувати. Очевидно, було б краще 

«Географічна і екологічна характеристика району досліджень», тому що 

спочатку – що це і де, і лише потім – які там умови. В тексті інформація 

подається в такому порядку, як ми пропонуємо. 

На нашу думку, занадто докладно представлена геологічна 

характеристика району. 

На стор.17: «на досліджуваній території є невелика кількість малих 

річок (‹ 10 км)». За прийнятою класифікацією малі річки це – 10-100 км, 

площа водозбору 50-2000 км2, все що менше 10 км це струмки (Швебс Г.І., 

Ігошин М.І. Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник. 

– Одеса: Астропринт, 2003. – 392 с.) 

Другий розділ  «ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РІЧОК ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я» (обсяг 8 сторінок, що становить 5 % від 

загального тексту дисертаційної роботи). В розділі наведений опис основних 

етапів гідробіологічних, іхтіологічних та гідроекологічних досліджень 

водойм регіону. 

Декілька зауважень редакційного характеру: на стор. 23 очевидно, 

посилаючись на роботи інших авторів, не слід забувати їх ініціали; на стор. 
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28 невдало використане висловлювання – «гідрохімічний аналіз вод», гідро – 

це вже вода. 

Третій Розділ «МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ» (обсяг 15 

сторінок, що становить 9 % від загального тексту дисертаційної роботи). Цей 

розділ є досить деталізованим і добре інтерпретує експедиційні дослідження. 

Автором застосовано усталені методики відбору експериментальних зразків 

та методи кількісної оцінки стану популяцій, видового складу організмів. 

Практичним здобутком роботи є створення автором бази даних «Риби 

України». Розділ включає 4 підрозділи, які чітко розмежовують результати 

щодо означених напрямів досліджень.  

До підрозділу 3.1 «Особливості збирання матеріалу» входить 5 рядків 

тексту, в якому немає ніяких особливостей. Тому вважаємо, що його не 

бажано було відокремлювати. 

На стор. 31 перераховуючи гідрохімічні показники автор указує 

загальну мінералізацію води – це вірно. В подальшому в усій роботі 

використовує термін «солоність води» – це некоректно. Термін «солоність» 

використовують більше для морських басейнів, виражається в ‰ (у автора – 

г/л). Термін «мінералізація» – більше для континентальних вод – рік, озер, 

ін., виражається в мг/л або мг/дм3. 

На стор. 32, де мова іде про гідроекологічні дослідження – було б 

корисно (хоча б за даними літератури) привести дані про швидкість течії 

(м/с), а не тільки про об’єм стоку (м3/сек.). 

На стор. 33 невдало використано висловлювання: «рибу фіксували 4% 

розчином формаліну». Правильно: 4% формалін або 4% розчин 

формальдегіду. 

Було б корисно привести дані щодо ґрунтів дна – це елемент умов 

мешкання риб. Не завадили б надати дані про водну рослинність, та інші 

біотичні фактори. 

В четвертому розділі «ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 

СЕРЕДОВИЩА МЕШКАННЯ РИБ» (обсяг 23 сторінок, що становить 14 % 
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від загального тексту дисертаційної роботи) надано багаторічну динаміку 

гідрологічних та гідрохімічних показників. Дані гідрометеорологічних постів 

проаналізовані більше ніж за 50 років, що дає чітке розуміння трансформації 

основних гідроекологічних показників досліджуваних водойм. Розділ 

представлений 3 підрозділами, які стосуються питань обсягів витрат води, 

гідрохімічних показників (мінералізація, розчинений кисень, рН) та 

узагальнення щодо гідротехнічного будівництва в межах басейнів річок.  

Автор в усій роботі використовує термін «водойми». Для рік краще 

було б «водотоки», або просто «ріки». 

Не зрозуміло, чому автор говорить лише про весняний паводок і ні 

слова про водопілля. 

На стор. 37 вказано, що ріки (надані назви) живляться за рахунок вод 

кристалічних порід докембрію і «продуктами їх руйнування» – це 

висловлювання невдале. 

Рис.4.2. краще назвати «Динаміка сумарного стоку…». 

В підрозділі 4.2. на стор. 42 говориться, що серед важливіших 

екологічних факторів є температура води, вміст кисню, вуглекислого газу, 

рН, іонний склад, ін. Тоді чому автор нічого не говорить про температуру 

води, її динаміку, це один з важливіших факторів, що визначає багато сторін 

життя гідробіонтів? 

В підрозділі 4.2.2. «Кисень». Можна було б хоча б за джерелами 

літератури привести дані про БПК5, ХПК. 

В п’ятому розділі «ТРАНСФОРМАЦІЯ ІХТІОЦЕНОЗІВ РІЧОК 

ПРИАЗОВ`Я В ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.» (розділ є основним в 

дисертаційній роботі і складається з 44 сторінок, що становить 26 % від 

загального тексту дисертаційної роботи) надано експериментальні дані щодо 

динаміки видового складу риб у водоймах, насамперед, у зв’язку зі зміною 

гідрологічних умов; структуру іхітоценозу за екологічними групами; 

домінування за часткою представлення в іхтіокомплексах за даними уловів; 

особливості процесу вселення нових видів у приазовські річкові системи.  
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Структура іхтіоценозів наводиться за різними екологічними групами, 

що є важливим для розуміння процесів його становлення в конкретних 

екологічних умовах в досліджуваних річках. Цікавими є отримані результати 

щодо закономірностей динаміки структури іхтіоценозу в умовах 

гідрологічних змін. Отримані статистично достовірні та підтверджені 

високими кореляційними зв’язками величини цих показників дають 

можливість прогнозувати зміни в іхтіоценозах річок регіону.  

В рукопису автор вказує, що до 1948 р. в ріках Приазов’я мешкало 36 

видів риб. Як видно з роботи дані цього періоду не зовсім повні. Тому краще 

висловлюватися не «мешкало», а «було визначено». 

На стор. 73, 74 не зрозуміло, якщо пониззя ріки відділено від лиману, 

як вона з ним з’єднується? 

В деяких випадках автор припускає помилку, плутає видове багатство і 

видове різноманіття (стор.79, рис.5.8. на стор.81). 

В підрозділі 5.2.2. «Видовий склад риб… до течії» автор говорить про 

об’єм стоку (м3/сек.), але нічого про швидкість течії, яка теж є важливим 

екологічним фактором. 

В підрозділі 5.2.3. «Динаміка видового складу риб екологічних груп за 

характером міграції» на стор. 83 автор доводить, що іхтіофауна вказаних 

водойм характеризується домінуванням прісноводних видів. Але це 

«екологічна група по відношенню до мінералізації». Цей текст є поясненням 

до рис 5.9., де про прісноводні, морські види (як в тексті) нічого немає, але є 

мігруючі, маломігруючі, осілі види. Бажано було б цю частину тексту 

одредагувати. 

В підрозділі 5.3. «Порівняльний аналіз…» на стор. 86 автор указує, що 

домінування краснопірки забезпечується відносно високою швидкістю течії, 

яка здатна збільшувати витрати води і посилається на рис. 5.11., де вказано 

витрата води (м3/сек.) і немає даних про швидкість течії. 

В шостому розділі «РАРИТЕТНА СКЛАДОВА ІХТІОЦЕНОЗІВ 

ПРИАЗОВСЬКИХ РІЧОК, ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ» (обсяг 
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розділу 26 сторінок, що становить 16 % від загального тексту дисертаційної 

роботи) наведено інформацію про видовий склад раритетної іхтіофауни 

(риби, які занесені до природоохоронних списків). Встановлено динаміку 

кількості видів риб охоронного статусу на фоні гідроекологічних змін. 

Запропоновано загальні заходи для збереження видового складу охоронних 

видів та комплексне вирішення проблеми шляхом проектування в регіоні 

мережі природоохоронних територій. Важливим елементом даного розділу є 

розроблені практичні рекомендації щодо відновлення іхітоценозів річок 

регіону. Визначається необхідність комплексного підходу до даної проблеми 

та важливість впровадження екологічно-обгрунтованих заходів.  

В підрозділі 6.4. «Заходи зі збереження…» автором представлено 

великий перелік заходів і рекомендацій. Тому становиться зрозумілим, що 

реалізація більшості указаних задач і заходів можлива за умов створення 

басейнової ради річок північно-західного Приазов’я. Але лишається неясним 

хто буде консолідувати ці зусилля? Майже всі запропоновані заходи будуть 

високовитратними. Хто буде нести ці витрати? 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень і висновків, які 

захищаються, сумнівів не викликають, оскільки вони сформовані на 

значному фактичному матеріалі. Автор є виконавцем на всіх етапах 

дослідження.  

Висновки роботи базуються на результатах досліджень і є достатньо 

аргументованими. 

Зазначені недоліки та зауваження не знижують загальної позитивної 

оцінки проведених досліджень та безсумнівних здобутків рецензованої 

роботи. 

Автореферат і опубліковані роботи відображають основний зміст 

дисертації. 

Враховуючи викладене вище, вважаю, що дисертаційна робота 

Демченко Наталії Анатоліївни «Трансформація іхтіоценозів річок 

Північно-Західного Приазов’я» є завершеним науковим дослідженням. За 






