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Актуальність обраної теми. Обрана дисертантом наукова тема є 
актуальною. Масштабні антропогенні трансформації природних комплексів, 
в тому числі і навколоводних, що мали місце в кінці минулого і нинішнього 
століть, сьогодні поглиблюються помітними кліматичними змінами. У цих 
умовах роль ключових факторів, що формують якість різних середовищ 
існування птахів, набуває особливого значення. На думку автора, трофічний 
фактор серед них є домінуючим у визначенні просторового розміщення 
мігруючих птахів, в даному випадку куликів.

Більшість досліджень, що стосуються закономірностей розміщення 
куликів, проводилися на місцях зимівель і зупинок на шляху міграції вздовж 
східно-атлантичного пролітного шляху. Автор узагальнює різні, нерідко 
суперечливі точки зору щодо причини вибору куликами місць зупинок. 
Разом з тим, більшість авторів до домінуючих факторів вибору місць зупинок 
відносять кількість і доступність кормових ресурсів, площі кормових 
біотопів, відсутність чинника занепокоєння і т.ін. При цьому, пріоритетність 
впливу певних факторів, як правило, не розглядалася. Закономірності впливу 
трофічного фактору на розміщення куликів на місцях міграційних зупинок в 
Азово-Чорноморському регіоні практично не вивчалися. Опубліковані 
відомості щодо куликів даного регіону в основному стосувалися 
фенологічних аспектів міграцій, сезонної динаміки чисельності, і видового 
складу.

В ході виконання пропонованої роботи автором вперше проведені 
комплексні дослідження з визначення впливу трофічного фактору на 
чисельність і характер розміщення в місцях міграційних зупинок тундрових 
куликів, мігруючих середземноморським пролітним шляхом.

Метою роботи автором зазначено: виявлення закономірностей впливу 
водних безхребетних на розміщення тундрових видів куликів в період сезонних 
міграцій на Азово-Чорноморському узбережжі України.

Науково-дослідна робота за темою дисертації виконувалась на 
міжвідомчій Азово-Чорноморській орнітологічній станції (м. Мелітополь) в 
рамках наукових програм Інституту зоології НАН України: «Складання



кадастру територій, важливих для мешкання птахів в межах приморської та 
степової зон України» (1996-2000 рр.), «Вивчення просторового розміщення 
популяцій видів птахів, що мігрують та зимують на функціонально важливих 
територіях півдня України, із метою їхньої охорони і управління (на прикладі 
Anseriformes, Gruiformes і Charadriiformes)» (2001-2005 рр.). Крім того, 
робота пов'язана з виконанням тем і проектів:
- за заявкою Держкомітету України: «Трофічні зв'язки і біоенергетика 

прибережних екотонів, на прикладі Чорного і Азовського морів» (1994
1995 рр.);

- за заявкою Міністерства освіти України: «Моніторинг різноманітності 
птахів у водно-болотних угіддях півдня України, які мають міжнародне і 
національне значення» (1995-1999 рр.). У 1998 р. виконаний 4-й розділ: 
«Структурно-функціональна характеристика факторів, що впливають на 
видову різноманітність орнітокомплексів водно-болотних угідь»;

- «Формування екомережі Азово-Чорноморського екологічного коридору та 
збереження цілісності географічних популяцій рослин і тварин в різних 
ландшафтних елементах» (2006-2008 рр., № держреєстрації теми: 
0106U000665);

- «Моніторинг червонокнижних видів України, визначення територій 
високого біорізноманіття для організації моніторингу» (2006-2008 рр., 
№ держреєстрації теми: 0106U000678);

- «Розробка концептуальних та структурних основ для обґрунтування 
трансграничного значення Азово-Чорноморського екологічного коридору 
як важливої складової Всеєвропейської екологічної мережі» (2009
2011 рр., № держреєстрації теми: 0109U002206);

- «Інтегральний підхід до використання біологічних індикаторів та маркерів 
для створення комплексних та спеціальних моніторингових програм з 
біорізноманіття як складових державної програми моніторингу довкілля в 
Азово-Чорноморському регіоні України» (2011-2012 рр., 
№ держреєстрації теми: 0111U000530);

- «Структурно-функціональне значення сезонних орнітокомплексів в 
формуванні екомережі Азово-Чорноморського екологічного коридору та 
Афро-Євразійських трансконтинентальних міграційних шляхів» (2012
2014 рр., № держреєстрації теми: 0112U001150).

- З ініціативи WWF: Пропозиції з відновлення, менеджменту та охорони 
озер Картал, Кугурлуй, островів Татару, Малий і Великий Далери, 
включення перспективних ветландів Одеської області в проект «Партнери 
по ВБУ» (1999 р.).

Структура і обсяг дисертації. Дисертація являє собою рукопис обсягом 
172 сторінки (з них 158 сторінок основного тексту) і складається зі вступу, 
5 розділів, висновків, списку використаних джерел (142 посилання, з яких 
62 іноземною мовою), п ’яти додатків на 56 сторінках. Результати 
представлені в 18 таблицях і 59 ілюстраціях в основному тексті, а також -  в 
49 таблицях і 8 ілюстраціях в додатках.



Новизна досліджень і отриманих результатів. Автором 
дисертаційної роботи на основі комплексних досліджень вперше дана оцінка 
ролі водних безхребетних в живленні і сезонному розміщенні тундрових 
видів куликів на місцях міграційних зупинок в Азово-Чорноморському 
регіоні. Вперше для водно-болотних угідь Східної Європи розраховані запаси 
водних безхребетних, переважно бентосних організмів, що формують 
кормовий ресурс, доступний для мігруючих куликів. Виявлена 
пріоритетність площі кормових територій над їх продуктивністю переважно 
для зграйних видів куликів під час їх зупинок.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Проведені польові наукові 
дослідження та камеральна обробка зібраних проб, аналіз та узагальнення 
отриманих результатів здійснювались автором на високому науково- 
методичному рівні.

Теоретичні положення дисертації та висновки науково обґрунтовані і 
логічно витікають з результатів досліджень дисертаційної роботи.

Рукопис дисертації підготовлений грамотно, характеризується 
завершеністю і цілісністю.

Значимість їх для науки, перспективи їх використання. Результати 
досліджень були використані для обґрунтування створення Приазовського 
національного природного парку та у розробці екологічної мережі Азово- 
Чорноморського екологічного коридору.

Отримані результати можуть бути використані у викладанні 
навчальних дисциплін «Біологія», «Екологія», «Гідробіологія» для студентів 
біологічних та інших природно-наукових спеціальностей; а також для 
ефективної оцінки стану лиманів і лагун півдня України, як основних місць 
міграційних зупинок куликів на континентальному пролітному шляху. Це 
дозволить якісно поліпшити матеріали, що подаються Україною в Штаб 
ÁbWA, допоможе в розробці проектів організації територій та об'єктів ПЗФ, 
визначить напрямок менеджменту і природоохоронної діяльності, 
моніторингу популяцій навколоводних птахів. Результати досліджень 
можуть використатись для корекції і доповнення Національних планів дій 
щодо рідкісних і зникаючих видів куликів.

Повнота викладу в опублікованих працях. Зміст наукових 
результатів досліджень, представлений в дисертаційній роботі Т.О.Кірікової. 
у повній мірі відображено у 22 наукових працях, у тому числі 9 в фахових.



Аналіз результатів дисертаційної роботи та її окремих розділів.

У вступі дисертантка обґрунтовує актуальність теми 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.

В першому розділі «Літературний огляд» дисертант представила 
детальну інформацію щодо існуючих досліджень про роль кормових умов в 
розміщенні куликів на місцях міграційних зупинок Східно-Атлантичного 
пролітного шляху, про раціон живлення куликів на других пролітних шляхах 
и зимівлях, про значення місць міграційних зупинок для тундрових видів 
куликів і ступінь їх вивченості. Безперечно значної уваги заслуговує аналіз 
факторів, що впливають на розміщення тундрових куликів на існуючих 
місцях міграційних зупинок.

Безперечно огляд літератури свідчить про актуальність даної роботи, її 
теоретичну и практичну значимість для гідробіологічної науки.

У другому розділі дана стисла характеристика району дослідження, та 
наведені стислі характеристики досліджуваних лиманів і лагун півдня України 
(рис. 1), які належать басейну Чорного (Тузловська група лиманів і 
Тилігульський лиман) та Азовського морів (Молочний лиман і Сиваш) 
(Федорченко, 1968). Крім стандартних кліматичних оцінок території, акцент 
зроблений на характеристиці водного режиму лиманів, динаміці солоності, 
впливах вітрового режиму. Досліджувана група водно-болотних угідь лежить в 
межах найменш вивченого Середземноморського/Чорноморського пролітного 
шляху (Davidson et all.,1995).

В третьому розділі дисертації детально представлена інформація щодо 
використаних авторкою різноманітних гідробіологічних методів досліджень.

Аналіз цього розділу свідчить про застосування в наукових 
дослідженнях сучасних методів, які адекватно відображають суть 
запланованої мети и завдань. Методи досліджень, відбору проб, фіксації, 
камеральної обробки зібраного матеріалу, статистичний аналіз отриманих 
даних -  загальноприйняті у гідробіології.

Особливої уваги заслуговує власна оригінальна методика авторки (Кірікова, 
2002), створена для оцінки ступеня наповнення шлунку птахів, за допомогою якої 
розрахована маса з'їдених куликами поліхет, одного з основних кормових об'єктів 
тундрових куликів.

Незважаючи на складні умови роботи на першому етапі (1994-2001 рр.) 
досліджень (відсутність комп'ютерів, відсутність приладів для визначення 
енергетичної цінності гідробіонтів), авторка обґрунтовано підходить до оцінки 
забезпеченості куликів кормовими ресурсами і розраховує запаси і потреби 
куликів в одиницях сирої маси корму і в одиницях енергії, що дозволяє на 
другому етапі (2001-2010 рр.) дати остаточну оцінку забезпеченості і порівняти 
енергетичну цінність водних безхребетних ММЗ півдня України з іншими 
місцями міграційних зупинок, розташованими на північ і південь від Піренеїв



(Piersma et al., 1993a). Обрахунки отриманих даних проводилися за допомогою 
спеціалізованих комп’ютерних програм.

Для обґрунтування впливу водних безхребетних на розміщення куликів 
в період сезонних міграцій авторка використовує кореляційний аналіз 
розрахунку коефіцієнтів кореляції між сумарним числом птахів, врахованих 
на моніторингових майданчиках лагун (Східного та Центрального Сиваша) і 
лиманів (Молочний лиман) і відповідними параметрами, зареєстрованими на 
тих же майданчиках. При цьому дані абсолютної чисельності птахів за кожен 
день або за сезон певного року зіставлялися авторкою з різними показниками 
(з щільністю і біомасою кормових об'єктів, з площею кормових територій, а 
також з кормовими запасами) за відповідний проміжок часу.

В четвертому розділі основна увага авторки дисертаційної роботи 
присвячена вивченню кормових умов лиманів і лагун Азово-Чорноморського 
узбережжя щодо видового складу біомаси та енергетичного еквівалента 
водних безхребетних. Слід відзначити, що авторка роботи дала не тільки 
детальну характеристику середньорічній динаміці біомаси водних 
безхребетних кожного з досліджуваних водно-болотних угідь, а і 
представила детальну інформацію щодо просторового розподілу водних 
безхребетних на мілководдях лиманів і лагун.

В п’ятому розділі аналізується вплив кормових умов лиманів і лагун 
півдня України на розміщення і чисельність тундрових куликів. Значна увага 
Кірікової Т.О. приділена аналізу сезонних особливостей живлення куликів. 
На основі проведених глибоких наукових досліджень дисертантом 
представлені результати, які характеризують наявність різних компонентів 
їжі у раціонах представників різних видів куликів в різні сезони року. В 
рамках дослідження встановлено, що поліхети, молюски, артемія і 
хірономіди грають детермінуючу роль в розміщенні тундрових видів куликів 
на місцях міграційних зупинок Азово-Чорноморського регіону. Недавні 
дослідження біохіміків підтверджують значимість вказаних видів 
безхребетних для куликів (Харченко, Ликова, 2014). Встановлено, що 
молюски, поліхети, артемія та хірономіди служать для куликів основним 
джерелом незамінних поліненасичених жирних кислот, які не синтезуються в 
організмі птахів, але мають першорядне значення в фізіологічних процесах, 
особливо під час польоту (Харченко, Ликова, 2014).

Автор роботи так же відмічає, що в результаті зміни структури донних 
ценозів і їх кормності знизилась чисельність куликів. Так, на Східному 
Сиваші відзначена тенденція до зниження вкладу поліхети в біомасу і 
енергетичну цінність водних безхребетних і збільшення частки личинок 
хірономід (Кирикова, Антоновський, 2010).

Дисертантом виконано значний об’єм польових наукових досліджень, 
що дозволило отримати досить цікаві результати, здійснити їх аналіз і 
узагальнення з залученням значної кількості літературних джерел та 
підготувати цілісну дисертаційну роботу.



Бажано, щоб ці матеріали були опубліковані у вигляді монографічної 
роботи.

Автореферат дисертаційної роботи Т.О.Кірікової відповідає основним 
положенням представленої до захисту дисертації. Висновки, представлені в 
авторефераті, а відповідно і в самій дисертації, повністю витікають з 
результатів власних досліджень автора.

В процесі аналізу матеріалів дисертації та автореферату були знайдені де 
які твердження авторки, котрі з нашої точки зору потребують роз'яснення:
- з нашої точки зору мета роботи, яка визначена як виявлення 

закономірностей впливу водних безхребетних на розміщення тундрових 
куликів в період сезонних міграцій на Азово-чорноморському узбережжі 
України, сформульована не зовсім коректно, у всякому разі, в такій редакції 
слід вважати, що мета роботи не досягнута, тому що ані в основних розділах, 
ані у висновках я не знайшов жодного аргументу щодо виявлених 
закономірностей впливу. Безперечно вплив виявлений, але закономірності 
впливу напевно будуть розкриті у майбутні.;

- визначення предмета досліджень — як наслідок сформульованої мети, теж 
слід вважати редакційно невдалим;

- у розділі практичне значення, авторка стверджує що отримані результати 
можуть бути використані у викладанні навчальних дисциплін “Біологія”, 
“Екологія”, “Гідробіологія”. Можуть бути використані — ким???

- не зовсім зрозуміло за якою формулою розраховували енергетичну цінність 
біомаси;

- в таблиці “Динаміка біомаси та енергетичного еквівалента біомаси (ЕЕБ) 
водних безхребетних в деяких місцях міграційних зупинок тундрових 
куликів на Середземноморському пролітному шляху” наведені параметри з 
дуже великим показником помилки, який перевищує загально прийнятий 
рівень помилки у 5-10%. Це викликає певний сумнів у достовірності 
наведених результатів і потребує роз'яснення:

Однак, наведені вище зауваження, не знижують цінності дисертаційної 
роботи.

Загальний висновок
Аналіз матеріалів дисертаційної роботи, автореферату та наукових 

публікацій автора свідчіть про актуальність наукової роботи, новизну 
основних положень та висновків, про теоретичну і практичну значимість, 
сучасний методичний підхід та рівень наукових досліджень. Все це дозволяє 
зробити висновок що дисертаційна робота Кірікової Тетяни Олексіївни 
«Роль водних безхребетних в живленні і розміщенні тундрових видів куликів 
у лиманах і лагунах Азово-Чорноморського регіону» яка представлена на 
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 
03.00.17 -  гідробіологія є завершеною науковою працею.



Представлена дисертаційна робота відповідає вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника; затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.07.2013 р. №567, зі змінами, затвердженими Постановою 
Кабінету Міністрів України №656 від 19 серпня 2015 р. і №1159 від ЗО 
грудня 2015 р., а її автор Кірікова Тетяна Олексіївна заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 
03.00.17 -  гідробіологія».

Завідувач кафедри зоології 
Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова, доктор біологічних нау# 
професор

Вчений секретар ОНУ імені

В.П.СтойловськиЙ
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