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Придунайські озера -  найбільший озерний регіон України. Озера 
відзначаються значним біорізноманіттям; їхня вода використовується для 
зрошення та водопостачання. Велике значення їх і як рибогосподарських 
водойм. У другій половині ХХ століття в Придунав'ї відбулися значні в 
екологічному відношенні зміни. Для захисту прилеглих до Дунаю територій від 
затоплення, регулювання рівня води в озерах в інтересах сільського 
господарства в 1960-1973 рр. була створена протяжна система дамб та каналів 
зі шлюзами. У зв'язку з частковою ізоляцією озер від Дунаю відбулася істотна 
перебудова їхніх екосистем: гідробіоценози придунайських водойм, раніше 
лиманного типу, набувають типово озерного характеру (Харченко, Воликов, 
1977; Ляшенко, Воликов, 2001; Воликов, 2004). До спорудження дамб річкова 
вода надходила в озера, проходячи через потужний природний біофільтр із 
заростей очерету та інших плавневих рослин; в даний час -  по каналах та 
протоках зі шлюзами, несучи в озера велику кількість суспензії та 
забруднюючих речовин.

Макрозообентос -  важливий компонент екосистем придунайських озер, що 
характеризується значним видовим багатством, високою чисельністю і 
біомасою. Більшість видів є важливими кормовими об'єктами риб-бентофагів. 
Фільтратори -  губки, двостулкові молюски відіграють важливу роль в біо- 
самоочищенні водойм. Макрозообентос, як і вся біота цих екосистем, тривалий 
час існував в умовах, близьких до лиманних.

Після спорудження дамб істотно змінилися всі умови існування цих 
екосистем, що призвело до значних їх трансформацій. Це суттєво вплинуло на 
на все населення озер, зокрема, на макрозообентос. Тому вкрай важливо мати 
уявлення про сучасний стан макрозообентосу, визначити головні тентенції його 
змін в умовах істотних трансформацій цих екосистем, що дозволить 
прогнозувати подальші зміни гідробіоценозів і екосистем за умов 
всезростаючого антропогенного навантаження та вживати адекватних заходів 
для оптимізації хнього стану.

В цьому аспекті актуальність даної роботи не викликає сумнівів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в рамках держбюджетних тем Міністерства освіти і науки 
України: «Вивчення закономірностей формування біорізноманіття водойм та 
водотоків Дунаю в умовах антропогенного впливу» (2006-2008 рр., № 
0106Ш01692); «Вивчити біопродуктивність придунайських озер» (2009-2010 
рр., № 0109Ш00905); «Оцінити рибопродуктівость придунайських озер станом



донних угрупувань в інтересах рибного господарства» (2011-2012 рр., № 
011Ш001386). У перерахованих темах автор брав участь як виконавець.

Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Робота викладена на 193 сторінках 
машинописного тексту, містить 13 рисунків та 52 таблиці. Список використаної 
літератури включає 183 найменування, з них 30 -  латиницею.

У Вступі дисертант показує актуальність роботи, стисло висвітлює 
сучасний стан вивченості теми, обгрунтовує необхідність її виконання, чітко 
формулює мету та завдання досліджень, вказує наукову новизну, практичне 
значення виконаної роботи і апробацію результатів, наведених у дисертації, її 
обсяг і структуру.

У Розділі I «Физико-географическая, гидролого-гидрохимическая 
характеристика придунайских озер» наведена достатньо повна інформація з 
відповідних параметрів цих екосистем. Відзначено, що у всіх озерах 
відзначаються перевищення ГДК по сульфатах і БСК5. В озері Китай відзначено 
також перевищення по кальцію, магнію, сумі натрію і калію, хлор -йону, 
мінералізації, амонійного азоту та рН. Найбільші значення цих показників 
зафіксовані в верхів'ях озер. Схожа ситуація склалася в озері Котлабух. 
Відносно благополучні озера Кагул і Кугурлуй, де відзначалися періодичні 
перевищення по сульфатах, БСК5 і рН, а в Кугурлуї ще й за нітратами. Рівень 
токсичності води та донних відкладень придунайських озер, як правило, нижче, 
ніж в Дунаї. Грунти озер, в цілому, досить різноманітні. На літоралі зазвичай 
домінує мулистий пісок, за її межами -  мул.

Розділ 2 «История гидробиологических исследований на придунайских 
озерах» -  виокремлені етапи гідробіологічних досліджень гирлових ділянок 
річок, що впадають в північно-західну частину Чорного моря і прилеглих 
водойм від початку (на рубежі ХІХ-ХХ століть). Перший етап -  фауністичний, 
тривав до 40-х років минулого століття. Другий етап (кінець 40-х років -  
початок 70-х минулого століття) -  гідробіологічний. В цей час великий внесок у 
вивчення придунайських озер внесли вітчизняні вчені (Марковський, 1955; 
Оліварі, 1961, 1969; Гринбарт, 1967; Поліщук, 1974; ін.). Третій етап -  
гідроекологічний, який триває по теперішній час, а головними його завданнями 
є дослідження функціонування озерних екосистем, пелагічних і донних 
біоценозів в умовах антропогенного навантаження. При йьому у дисертаційній 
роботі автором виокремлено два нерівних за тривалістю етапи: до та після 
спорудження дамб, які призвели до істотних трансформацій екосистем, зокрема 
«.. .уменьшилось количество видов-«каспийцев», значительно изменился 
список доминирующих видов, количественньїе показатели макрозообентоса, 
других жизненньїх форм озерной биотьі» (с. 22).

Розділ 3 «Материальї и методи исследований» -  дає достатньо повне 
уявлення про матеріал та методи досліджень. Макрозообентос придунайських
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озер Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Котлабух і Китай досліджували в 2006-2012 рр. 
Матеріал збирали цілорічно: в лютому, квітні, червні, серпні, жовтні, грудні під 
час кафедральних експедицій. Всього проведено 42 експедиції, автор брав 
участь у 33. Проби збирали на 12 станціях в Кагулі, 21 -  Ялпузі, 10 -  Кугурлуї, 
15 -  Котлабузі та 15 -  в озері Китай. Наведена на с. 23 табл. 3.1. дає повне 
уявлення про обсяг проведених досліджень, а рис. 3.1-3.5 -  і про місця відбору 
проб.

У Розділі 4 «Таксономическая характеристика макрозообентоса 
придунайских озер» -  виявлено 174 видів макрозообентосу, включаючи 22 
визначення до надвидового рівня. Домінували олігохети -  26 видів, ракоподібні 
-  28, комахи -  84, в тому числі хірономіди -  29, черевоногі молюски -  28. Серед 
ракоподібних домінували амфіподи -  14 видів і мізиди -  8. Серед комах, крім 
хірономід, найбільш численні бабки -  22 види. П'ять груп -  олігохети, 
амфіподи, бабки, хірономіди і черевоногі молюски складають 60% видів 
макрозообентосу.

За особливостями видового різноманіття дисертантом придунайські озера 
розподілені на кілька груп. Перша -  Ялпуг і Кугурлуй, що характеризуються 
максимальною кількістю видів: відповідно, 183 і 172; причому, загальними для 
цих двох водойм, що утворюють єдину водну систему, є 135 видів; коефіцієнт 
видової подібності Чекановського-Серенсена склав 76 %. Другу групу 
утворюють озера Кагул і Котлабух, в яких знайдено, відповідно, 95 і 110 видів. 
Коефіцієнт видової подібності в цьому випадку склав 67%. Це досить
несподівана величина, якщо врахувати, що по екологічній обстановці ці озера 
антиподи: озеро Кагул -  найбільш благополучне в екологічному плані, тоді як 
озеро Котлабух характеризується набагато гіршою екологічною ситуацією.

В озері Китай (яке умовно віднесли до третьої групи),
найнесприятливішому в екологічному плані, знайдено лише 66 видів. На думку 
автора, зараз почнеться повільний, але незворотній процес зменшення видової 
подібності макрозообентосу озер, що вже добре помітно для зоопланктону 
[Полищук 2002]. В останні 2-3 роки спостережень відзначено значне 
скорочення видового складу макрозообентосу в озері Китай внаслідок
збільшення мінералізації.

В період досліджень, як правило, в літні місяці в бенталі озер
неодноразово фіксували заморні явища. Характерним було різке скорочення 
чисельності і біомаси бентосних форм без значного скорочення видового 
складу. Кількісна представленість бентосу зазвичай відновлювалася протягом 
найближчих місяців. На с. 31 автор пише: «большинство видов бентоса 
придунайских озер встречается редко и в небольшом количесте. Примерно 
только 1/6 видов играет существенную роль». Про яку роль тут йде мова?

Розділ 5 «Качественная и количественная характеристика макрозообентоса 
придунайских озер в современньїх условиях». Наведено еколого-таксономічну 
характеристика макрозообентосу, величину мінералізації та розчиненого у воді 
озера кисню (за 2006-2012 рр.) -  табл. 5.1. Наведена інформація щодо кількості
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видів по окремим таксономічним групам (табл. 5.2). В табл. 5.4 наведена 
інформація з домінантної структури угруповань мулистого піску та мулу озера 
Кагул за індексом щільності (с. 50), та середньорічні значення чисельності 
(екз.м2) і біомаси (гм 2) макрозообентосу придунайських озер по екологічним 
зонам та ділянкам.

Отримані дисертантом значення обох індексів дозволяють стверджувати 
що, незважаючи на поступове погіршення стану екосистем в придунайських 
озерах, донні угруповання ще залишаються досить стабільними системами.

Вкрай напружена ситуація складається з задухою: «По нашим данньїм, в 
августе 2010 г. на глубине 3,0 м содержание кислорода составило лишь 1,2 мг 
О2.л-1. В результате заморов, наблюдавшихся в Ялпуге в годьі исследований, 
погибало много рьіб донно-придонного комплекса, в их числе бьічок-кругляк N. 
теїапоіїотш (Раїїаз), относительно недавно освоивший озеро Ялпуг. 
Очевидно, значительное влияние на кислородньїй режим озера оказьівают 
стоки с орошаемьіх Тараклийской оросительной системой земель, что 
наблюдается практически постоянно» (с. 54).

Вражає обсяг проведених дисертантом досліджень, зокрема, табл. 5.10 
«Распределение личинок хирономид на различньїх участках бентали озера 
Ялпуг» (с. 61), табл. 5.11 «Сезонная встречаемость брюхоногих моллюсков на 
литорали озера Ялпуг (2006-2012 гг.)» (с. 64), табл. 5.12 «Доминантная 
структура сообществ илистого песка и ила озера Ялпуг по индексу плотности
(ТрЬ)» тощо.

Завершуючи розділ, дисертант доходить висновку, що «Количественньїе 
показатели макрозообентоса Кагула, Ялпуга, Кугурлуя и Котлабуха по годам 
изменялись незначительно. Очевидно, годовьіе изменения факторов средьі в 
^тих озерах не виходили за величини, обеспечивающие определенную 
межгодовую количественную стабильность донного населения. Зто позволило, 
не останавливаясь на деталях, рассматривать основньїе закономерности 
динамики количественньїх показателей их макрозообентоса. Иная ситуация 
сложилась в озере Китай, где межгодовьіе качественньїе и количественньїе 
характеристики макрозообентоса сильно разнились, в целом постоянно 
уменьшаясь. Данная ситуация сложилась под влиянием сильного роста 
минерализации, заиления дна озера, других неблагоприятньїх факторов».

Розділ 6 «Закономерности распределения макрозообентоса в придунайских 
озерах под влиянием факторов средьі» -  Бажано було б конкретизувати в назві 
розділу, про який розподіл макрозообентосу йде мова. Дисертантом 
виокремлені провідні чинники впливу на екосистеми озер -  морфометричну 
характеристику озер, водозбірну площу, рівень та температуру води, її 
мінералізацію, обсяг стоку і водну рослинність. Показано, що одним з 
найважливіших факторів є температура та її динаміка. На літоралі позитивна 
кореляція між чисельністю макрозообентосу та температурою в більшості 
випадків виражена більш помітніше, ніж у випадку з біомасою. На літоралі 
коефіцієнт кореляції чисельності коливався від 0,49 в озері Китаї до 0,93 в 
Кугурлуї, біомаси -  від 0,25 до 0,94 у ціх же озерах. Не менш значущим
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фактором є мінералізація води, на величину якої безпосередньо впливали 
об'єми води Дунаю, що надходять в озера. Певне значення мають і 10 
високомінералізованих малих річок, де, в середньому, мінералізація становила 
3800-7600 м гл-1, а також Великий та Малий Котлабух з показниками 7565 м гл-
і

Варто підкреслити вдале завершення останнього, шостого розділу, де 
дисертант пише: «Чего же следует ожидать в дальнейшем?» -  і далі сам 
відповідає на це доленосне питання, аналізуючи потенційні сценарії 
подальшого розвитку подій в цих екосистемах у залежності від плину 
природних процесів та рівня антропогенного навантаження.

Висновки сформульовані вдало, досить чітко, адекватно відповідають на 
поставлені перед роботою завдання, містять достатньо кількісних 
характеристик.

Третій висновок: «Найдено 60 видов, ранее не указанньїх для 
придунайских озер. Впервьіе в озере Котлабух обнаружен вид-вселенец -  
голландский краб Ккіікгорапореш катгізі ітіРепіаіа (Маіїїапб); впервьіе 
установлено расселение в низовье озера Китай двустворчатого моллюска- 
вселенца ЕіпапоРопіа мооіїіапа Ьеа». Бажано було б вказати причини таких 
істотних змін, а не обмежуватися лише констатацією факту. Адже це чудово 
ілюструє наступний (четвертий) висновок. У 5-му висновку не вказані видові 
назви рослин: «... ЕІоРеа, Мугіоркуііит, Роіатодеіоп, Уаііізегіа». Шостий 
висновок: «Среднегодовьіе значения численности и биомассьі в целом по 
озерам колебались от минимума в озере Китай -  853 ^кз.м-2 и 14,45 г.м-2 до 
максимума в озере Ялпуг -  1735 ^кз.м-2 97,63 г.м-2». І знову не вказані причини 
цих істотних відмінностей. Це стосується також 8-го і 9-го висновків.

Список використаних джерел оформлений згідно з чинними вимогами та 
включає 183 найменування. Є кілька неточностей, зокрема, ініціали 
Володимира Івановича Юришинця вказані Юришинец В. Н. (с. 166); назва 
роботи 183 «Зїшсїнгаї» замість Зїгисїигаї (с. 169) тощо.

Додатки добре оформлені, дають достатньо повне уявлення про роботу та 
дозволяють глибше з’ясувати низку питань, що виникають при ретельному 
вивченні дисертації

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 робіт, з яких дві 
монографії, 10 статей у фахових вітчизняних виданнях, рекомендованих 
Атестаційною колегією МОН України, шість матеріалів та тез доповідей 
міжнародних і регіональних конференцій. Опубліковано в співавторстві 16 
робіт.

Результати роботи апробовані на: V міжнародній науковій конференції 
«Биоразнообразие и роль животньїх в ^косистемах», Дніпропетровськ, 2009 р.; 
IV Міжнародній іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні

5



проблеми теоретичної і практичної іхтіології», Одеса, 2011 р.; Третій 
міжнародній конференції «Сучасні проблеми гідроекології. Перспективи, 
шляхи та методи рішень», Херсон, 2012 р.; V міжнародної наукової конференції 
«Обновление нарушенньїх природних ^косистем», Донецьк, 2014 р.; XIII 
Міжнародній науково-практичній екологічніш конференції «Биоразнообразие и 
устойчивость живих систем», Бєлгород, 2014 р.; III Всеросійській заочно- 
практичної конференції з міжнародною участю «Биоразнообразие и 
рациональное использование природних ресурсов», Махачкала, 2015 р.

Зміст автореферату відповідає змісту самої дисертації, він вдало 
написаний, добре ілюстрований, дає адекватне й достатньо повне уявлення про 
дисертаційну роботу. Водночас в «Методи дослідження» вказано: «традиційні, 
загальноприйняті методи збору якісних і кількісних бентосних проб, 
камеральної обробки матеріалу, статистичної обробки та аналізу результатів за 
допомогою комп'ютерних програм (8ТАТОКАИС, 8ТАГП8ГПС)». Варто було б 
навести бодай головні літературні джерела з методів досліджень.

Є ціла низка невдалих перекладів на українську мову низки термінів і 
виразів, зокрема: «Встановити ... тимчасову (замість часову) мінливість» (с. 2), 
«одамбованія» (с. 17) тощо та невдалих виразів: «гідробіологічна
характеристика макрозообентосу» (с. 7), «просторово-тимчасове (замість 
просторово-часове) розподілення (замість розподіл) макрозообентосу» (с. 13) 
тощо.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в уточнені даних щодо 
таксономічного складу макрозообентосу придунайських озер: уперше для них 
наведено 60 видів.

Тут бажано було б проаналізувати причини та потенційні наслідки цих
змін.

Варто відзначити, що вперше дослідження проводилися в режимі 
цілорічного моніторингу як на літоралі озер, так і за її межами, що дозволило 
встановити видовий склад, чисельність і біомасу макрозообентосу в сезонній 
динаміці а на різних ділянках озер. Встановлені провідні чинники, що 
впливають на просторовий розподіл та кількісну представленість 
макрозообентосу: температура води та її сезонна динаміка, ступінь 
мінералізації, рівень води, а на літоралі -  також наявність заростей вищих 
водних рослин, перш за все куширу СегаіорИуііит іїетегтт Ь.. В озері 
Котлабух уперше виявлено вид-вселенець -  голландський краб Ккіікгорапореш 
каггім ігі^епіаіа (МаіІІапб), в озері Китай -  вперше встановлено розселення 
двостулкового молюска Зіпапаіїопіа мооіїіапа Ьеа. Таким чином робота Ю.М. 
Джуртубаєва є певним внеском у подальший розвиток теорії функціювання 
екосистем придунайських озер в умовах їх антропогенних трансформацій та 
глобальних змін клімату.

Значний обсяг проведених досліджень та коректна їх обробка 
обумовлюють достатню вірогідність отриманих результатів. З’ясовані як 
загальні, так і специфічні для ккожного озера особливості.
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Практичне значення отриманих результатів -  дисертантом закладено 

інформаційну базу для оцінки стану екосистем придунайських водойм, вибору 
пунктів моніторингу придунайських озер. Отримані результати необхідні для 
розробки адекватних прогнозів подальших змін екосистем придунайських озер 
за умов зростаючого антропогенного навантаження. Результати досліджень 
використовуються рибогосподарськими організаціями для оцінки рівня 
розвитку кормової бази риб-бентофагів при визначенні обсягів зариблення 
озер; отримані дані впроваджені в Одеському центрі Південного науково- 
дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, в 
Ізмаїльському територіальному відділі рибоохорони, вони увійшли в 
«Методичні рекомендації щодо оцінки рибопродуктивності придунайських 
озер за станом макрозообентосу». Результати досліджень впроваджені в 
навчальний процес на кафедрі гідробіології та загальної екології Одеського 
національного університету імені 1.1. Мечникова.

Враховуючи викладене вище, вважаю, що дисертаційна робота 
«Макрозообентос придунайських озер в сучасних умовах» відповідає вимогам 
«Порядку присудження наукових ступенів (Постанова Кабінету Міністрів 
№ 567 від 23 липня 2013 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановами № 656 
від 19.08.2015, №1159 від 30.12.2015, №567 від 27.07.2016), а здобувач -  
Джуртубаєв Юрій Михайлович безперечно заслуговує присудження наукового 
ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.17 -  «гідробіологія».

Офіційний опонент 
професор кафедри екології та зоології 
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, „
доктор біологічних наук, професор ~ ’ В. П. Гандзюра

П і д п и с  ЗАСВІДЧУЮ 
Вчений секретар НДЧ 
Караульні  “


