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Тетяни Олексіївни Кірікової

«Роль водних безхребетних в живленні і розміщенні тундрових видів куликів 

у лиманах і лагунах Азово-Причорноморському регіоні» представлену до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 -  гідробіологія.

На сьогоднішній день особлива увага дослідників привернута до 

вивчення процесів, що відбуваються в контактних (пограничних) областях 

гідросфери, на межі різних, протилежних за своєю природою, середовищ. 

Саме там спостерігаються стійкі скупчення адаптованих до таких специфічних 

біотопів гідробіонтів та в силу фізико-хімічних процесів концентрується 

багато забруднюючих речовин. До таких областей відноситься контактна зона 

«берег-море», важливе місце в ній займають лагунні береги з їх 

різноманітними водоймами. Одним із головних моментів у вивченні 

структурно-функціональної організації угруповань та розумінні 

функціонування екосистеми в цілому є вивчення трофічних та енергетичних 

зв’язків її окремих елементів. Вплив водних безхребетних на розміщення 

мігруючих птахів, у даному випадку куликів, на місцях міграційних зупинок в 

Азово-Чорноморському регіоні, які відіграють в певні періоди важливу роль у 

функціонуванні даних водних екосистем, практично не вивчено, що обумовлює 

безперечну актуальність представленої роботи.

Робота виконана 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.) та пов’язана з виконанням ряду тем та проектів.

Говорячи про наукову новизну та практичне значення роботи необхідно 

зазначити, що Тетяна Олексіївна вперше надала оцінку ролі водних 

безхребетних лиманів і лагун Азово-Чорноморського узбережжя в живленні і 

сезонному розміщенні тундрових видів куликів, мігруючих 

Середземноморським континентальним пролітним шляхом та розрахувала 

ємність кормових ресурсів, встановила пріоритетність площі кормових 

територій над їх продуктивністю переважно для зграйних видів куликів під час 

їх зупинок. На нашу думку, особлива цінність даної роботи в тому, що це 

комплексне дослідження, авторка встановила зв’язки між двома групами 

тварин, а саме птахами і водними безхребетними, в той час як переважно ці 

групи розглядаються окремо, відповідно орнітологами і гідробіологами.

Результати досліджень використані для обґрунтування створення 

Приазовського національного природного парку та у розробці екологічної 

мережі Азово-Чорноморського екологічного коридору, також можуть бути 

використані у викладанні навчальних дисциплін «Біологія», «Екологія», 

«Гідробіологія» для студентів біологічних та інших природно-наукових 

спеціальностей.

Дисертація являє собою рукопис обсягом 226 сторінок, основний текст 

викладений на 152 сторінках і складається зі вступу, 5 розділів, висновків, 

списку використаних джерел (141 джерела, у тому числі 63 -  латиницею), 6 

додатків на 57 сторінках. Робота містить 18 таблиць і 59 рисунків в основному 

тексті, а також -  в 49 таблицях і 8 рисунках в додатках.

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.

У розділі 1 автор приводить детальний огляд та аналіз літературних 

джерел, що містять інформацію про роль кормових умов у розміщені куликів



на місцях міграційних зупинок, їх раціон живлення, значення місць 

міграційних зупинок та ступінь їх вивченості.

Необхідно зауважити, що в даному розділі не проаналізовані 

опубліковані дані щодо специфіки розподілу водних безхребетних, які є 

об’єктом дослідження дисертанта, та структурно-функціональних 

характеристик їх угруповань у місцях живлення куликів.

У другому розділі «Стисла характеристика району досліджень» 

приведені короткі відомості щодо фізико-географічних та екологічних 

характеристик досліджуваних водойм, про особливості формування 

гідрологічного та гідрохімічного режиму їх вод.

Третій розділ «Матеріал і методи досліджень» містить інформацію про 

методи відбору проб, фіксації, камеральної обробки та статистичного аналізу 

отриманих даних. Для оцінки біомаси водних безхребетних у прибережних 

мілководдях авторкою використано матеріал, зібраний у період 1994-2002 рр., 

для таксономічного аналізу та визначення кількісних характеристик кормових 

об’єктів здобувачка проаналізувала вміст 172 шлунків птахів. Матеріал щодо 

сезонного розміщення і чисельності куликів зібраний в ході 73-х експедицій у 

період з 1994 по 2002 рр., а з 2002 по 2010 рр. -  уточнювали місця їх 

концентрацій. При аналізі даних застосовано кореляційний аналіз.

Особливої уваги заслуговує застосований підхід до розрахунку маси 

спожитих куликами поліхет, оснований на кореляційній залежності вимірів 

парних щелеп, довжини і маси тіла поліхет, розроблений самим автором. 

Такий підхід дозволяє більш об’єктивно оцінити роль багатощетинкових 

червів (безхребетних, що не мають твердих хітинових покривів) у харчуванні 

досліджуваних видів куликів.

До даного розділу є наступні зауваження: не зрозуміло яке знаряддя 

збору бентосу застосоване в роботі, що таке «бентосна склянка»? При описі 

методик оцінки забезпеченості куликів кормовими ресурсами, розрахунку 

ємності кормових ресурсів, їх енергетичної ємності, визначення 

енергетичного еквівалента біомаси, на превеликий жаль, не наведено жодної



формули розрахунку. Не вказані методи кількісного обліку зоопланктонного 

організму Artemia salina.

У четвертому розділі автор надає детальну характеристику кормових 

умов досліджуваних лиманів та лагун Азово-Чорноморського узбережжя. 

Наведена детальна структура угруповання макрозообентосу досліджуваних 

лиманів. Проаналізовано сезонні зміни біомаси, варіювання енергетичного 

еквівалента біомаси.

Автором отримані цінні дані щодо спектру живлення п’яти видів куликів 

при аналізі вмісту їх шлунків. Основна кількість матеріалу була зібрана на 

Східному Сиваші. Автор показує, що основу раціону чотирьох досліджуваних 

видів куликів, крім брижача, на Східному Сиваші і на лиманах становили 

поліхети, а в окремі періоди міграції -  ракоподібні і личинки хірономід.

В цілому Тетяна Олексіївна показала роль біомаси поліхет і молюсків, а 

також високу чисельність личинок комарів-дзвінців у формуванні кормової базі 

куликів під час сезонних міграцій на лиманах Азово-Чорноморського регіону.

Автор зауважує про наявність Ostracoda в шлунках птахів та на 

відсутність цих безхребетних в бентосних пробах. Це пояснюється в першу 

чергу тим, що згідно описаній методиці були зібрані проби макрозообентосу, в 

той час як остракоди є мейобентичними організмами.

Аналізуючи вміст шлунків птахів, автор оперує відсотками, однак, ні з 

тексту, ні з підписів представлених рисунків не зрозуміло, відсоток від якої 

кількісної величини наводиться в дисертаційній роботі.

П’ятий розділ дисертаційної роботи є найбільшим за обсягом, в ньому 

автор висвітлює питання впливу кормових умов лиманів і лагун півдня України 

на розміщення і чисельність тундрових куликів. Автором самостійно визначена 

чисельність тундрових куликів на досліджуваних лиманах і лагунах, отримані 

дані демонструють їх низькі чисельності в період сезонних міграцій на лиманах 

та великі скупчення на Сиваші. На думку автора, причиною низької чисельності 

тундрових куликів на лиманах була відсутність сприятливих умов для 

живлення великих зграй упродовж тривалого часу.



Цікаві результати отримані в ході кореляційного аналізу між чисельністю 

куликів і біомасою водних безхребетних та площею кормових територій, даний 

аналіз дозволив автору роботи встановити, що розміщення зграйних видів 

(Calidris alpina, Calidris minuta, Calidris ferruginea, Limicola falcinellus), було в 

основному детерміновано площею кормових територій, а розміщення інших 

видів куликів -  біомасою водних безхребетних. Здобувачка наводить детальну 

інформацію про сезонні особливості живлення окремих видів куликів, нею 

проведена велика робота по встановленню кореляційних зв’язків між 

чисельністю та біомасою окремих водних безхребетних і чисельністю куликів.

За допомогою кореляційного аналізу визначено можливий набір 

кормових об'єктів для тих видів куликів, шлунки яких були відсутні в матеріалі 

дослідження. Було встановлено, що основними кормовими об'єктами на 

Східному Сиваші і лиманах для «зондувальників» були поліхети, а для 

«збирачів» -  хірономіди; на Центральному Сиваші для «зондувальників» і 

«збирачів» -  артемія і хірономіди. Дисертантом розрахована забезпеченість 

куликів кормовими ресурсами, встановлені кореляційні взаємозв'язки між 

середньосезонною чисельністю куликів і кормовими запасами, обчислено 

середні потреби куликів в енергії в досліджуваних лиманах і лагунах, проведено 

порівняльний аналіз їх кормових умов. Оцінено значення кормової цінності 

лиманів і лагун Азово-Чорноморського узбережжя для охорони мігруючих 

популяцій куликів.

Дисертантка провела велику кропітку роботу та отримала очікувані 

результати, робота була б значно кращою, якби містила результати досліджень 

водних безхребетних після 2002 р., що дозволило б зареєструвати фактичні 

зміни в структурі водних угруповань та проаналізувати їх у зв’язку з 

зареєстрованою зміною чисельності куликів.

При наявності великої кількісті даних та отриманих результатів аналізу 

деякі висновки сформульовані невдало. Вони мають бути скороченими, 

викладеними чіткіше та лаконічніше. У висновках 6 та 7 відсутня чітка 

відповідь на певні поставлені завдання, а саме: визначення пріоритетності



впливу ключових факторів (чисельність і біомаса кормових об'єктів, площа 

кормових угідь) на чисельність і розміщення досліджуваних видів куликів та 

з'ясування ролі кормової цінності лиманів і лагун Азово-Чорноморського 

узбережжя для мігруючих популяцій куликів. Ці висновки є загальними 

висловлюваннями, тоді як вони повинні бути підтверджені конкретними 

власними результатами, що, однак, присутні в тексті дисертаційної роботи.

Зміст автореферату відповідає тексту дисертації, дані опубліковані в 

достатньому обсязі, за темою вийшло 9 статей у виданнях, рекомендованих 

МОН України, одна з яких в журналі, що внесений до бази Scopus. Робота 

апробована на семи конференціях різного рівня. Додатково опубліковано одну 

статтю і п’ять розділів у колективних монографіях.

Незважаючи на деякі невдалі формулювання, вважаємо, що робота 

Тетяни Олексіївни Кірікової «Роль водних безхребетних в живленні і 

розміщенні тундрових видів куликів у лиманах і лагунах Азово- 

Причорноморському регіоні» є цілісною та завершеною, в ній повністю 

розкриваються завдання відповідно до поставленої мети. Дисертація 

Т. О. Кіркової за новизною, теоретичним і практичним значенням відповідає 

вимогам п.п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

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

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 -  гідробіологія, оскільки питання, розглянуті в роботі, 

входять до паспорту цієї спеціальності.

К.б.н., с.н.с. відділу екології крайові

угруповань Інституту морської 

біології НАН України


