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ВІДЗИВ

офіційного опонента к. б. н. Семенюк Н.Є. 

на дисертаційну роботу Калашнік Катерини Сергіївни 

«Морфофункціональна організація 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

північно-західної частини Чорного моря», 

представлену до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.17 -  гідробіологія

Актуальність обраної теми. Водоростеві обростання є важливим 

компонентом автотрофної ланки прибережних морських екосистем і являють 

собою складну багаторівневу структуру, що складається з макроскопічних 

базифітів і мікроскопічних епіфітів. Для макро- і мікро- водоростей детально 

розроблені спеціальні методи дослідження, але жоден із підходів не враховує 

внеску різнорозмірних компонентів фітообростання у функціонування 

автотрофних угруповань. Тому важливою проблемою гідробіології є 

розробка такого методичного підходу, у якому макроскопічні і мікроскопічні 

водорості розглядаються і досліджуються як цілісна система.

У зв’язку з цим, актуальність дисертаційної роботи Катерини Сергіївни 

Калашнік, присвяченої виявленню закономірностей морфофункціональної 

організації альгосистеми «базифіт-епіфіт» в умовах північно-західної 

частини Чорного моря не викликає сумніву.

Актуальність роботи зумовлена ще й тим, що на сьогодні прибережні 

морські екосистеми знаходяться під значним антропогенним впливом. У 

зв’язку з цим важливим завданням моніторингу морських екосистем є пошук 

нових біологічних індикаторів, що репрезентативно відображають їхній 

екологічний стан. Запропоновані авторкою морфофункціональні показники 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» можуть бути використані для інформативної 

оцінки екологічного стану морських екосистем з огляду на впровадження 

Україною європейських водних директив.



Новизна досліджень і отриманих результатів. Рецензована робота 

характеризується науковою новизною, яка полягає в тому, що дисертанткою 

запропоновано новий цілісний об’єкт гідробіологічних досліджень -  

альгосистему «базифіт-епіфіт».

Важливим внеском у вивчення функціонування морських фітоценозів є 

розроблена авторкою оригінальна методика дослідження альгосистеми 

«базифіт-епіфіт», а також алгоритми розрахунку індексу поверхні епіфітного 

компоненту.

На основі значного масиву натурних даних Катериною Сергіївною 

Калашнік вперше були описані морфофункціональні характеристики системи 

«базифіт-епіфіт» в умовах північно-західної частини Чорного моря.

Суттєве теоретичне значення мають встановлені авторкою 

закономірності розвитку різнорозмірних компонентів альгосистеми залежно 

від сезону, типу субстрату, глибини зростання, орієнтації поверхонь та 

трофічного статусу водойм, що розширює сучасні уявлення про 

функціонування водоростевих угруповань у прибережних екосистемах.

Повнота викладу в опублікованих працях. Матеріали дисертаційної 

роботи викладені в ЗО публікаціях, із яких 7 статей -  у фахових виданнях, з 

них 3 включені до наукометричної бази даних SciVerse Scopus; 23 публікації 

-  в інших наукових виданнях. Важливо, що 7 робіт (3 статті і 4 матеріали 

конференцій) опубліковані англійською мовою.

Основні положення дисертаційної роботи були оприлюднені на 

Міжнародних науково-практичних конференціях і з’їздах, які проводились як 

в Україні, так і закордоном, що підтверджує високе міжнародне визнання 

робіт дисертантки.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, значимість їх для науки, 

перспективи їх використання.

Дисертаційна робота Катерини Сергіївни Калашнік є завершеною 

науковою працею, яка описує закономірності морфофункціональної
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з
організації системи «базифіт-епіфіт» в умовах північно-західної частини 

Чорного моря.

Дисертація складається з анотації, вступу, 5 розділів, висновків та 

списку літературних джерел. Загальний обсяг рукопису складає 158 сторінок.

Вступ (6 с.). У Вступі обґрунтовано актуальність, наукову новизну 

досліджуваної теми, розкрито практичне значення отриманих результатів, 

сформульовано мету і завдання дослідження, наведено дані щодо зв’язку 

роботи з науково-дослідними темами Одеського філіалу Інституту біології 

південних морів НАН України (з 2014 року Інститут морської біології НАН 

України), публікацій, апробації роботи та особистого внеску здобувачки.

Вступ повністю відповідає вимогам до кандидатських дисертацій. 

Оцінюючи цей розділ позитивно, є технічне зауваження до порядку завдань 

дослідження. Так, перше завдання -  це «за допомогою універсальних для 

макро- та мікроформ водоростей морфофункціональних показників описати 

альгосистему «базифіт-епіфіт» як цілісний об’єкт угруповань 

фітообростання», а друге -  «розробити методичні основи дослідження 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» та розрахунків її морфофункціональних 

показників». Вважаю, що друге завдання необхідно було винести на перше 

місце, адже спочатку авторкою було розроблено оригінальну методику 

дослідження, а вже потім за допомогою запропонованої методики описано 

«базифіт-епіфіт» як цілісну альгосистему.

Розділ 1. Розвиток дослідження фітобентосу північно-західної 

частини Чорного моря (19 с).

У розділі на основі великого масиву літературних джерел, як 

вітчизняних, так і іноземних, детально описується структурно-флористичний 

підхід до вивчення водної рослинності Північно-Західного Причорномор’я, у 

тому числі таких його водних об’єктів як Одеська затока, інші затоки і 

лимани, філофорне поле Зернова, прибережна зона острова Зміїний.

Крім того, дисертанткою пояснюється, що таке морфофункціональний 

підхід до вивчення водної рослинності, а також проаналізовані європейські
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підходи до оцінки екологічного стану морських екосистем на прикладі таких 

країн як Греція, Іспанія і Болгарія.

У цілому дисертанткою проведено всебічний і детальний огляд 

наукової літератури, присвяченої досліджуваній проблемі. Оцінюю даний 

розділ позитивно, проте слід зауважити:

1. Наприкінці розділу не вистачає узагальнення, у якому було б 

зазначено, які саме аспекти функціонування водоростевих угруповань у 

прибережних морських екосистемах досі залишаються слабко вивченими або 

взагалі поза увагою дослідників, що і зумовило актуальність рецензованої 

роботи.

2. У підрозділі 1.2 наводиться фраза «В теперішній час продовжується 

розвиток морфофункціонального підходу вивчення водної рослинності, який 

направлений на розробку показників для мікроепіфітів, а також практичне 

застосування індикаторів водної рослинності для визначення екологічного 

стану гідроекосистем [1, 65, 93, 116, 259, 260]», з посиланнями у тому числі 

на роботи дисертантки: Мінічева, Хомова, 2011, Kalashnik, 2018, Kalashnik, 

2019. Тут слід було підкреслити, що ці роботи виконані дисертанткою, і це не 

тільки продовження розвитку вже існуючого морфофункціонального 

підходу, а й запровадження принципово нового напрямку, де макрофіт та 

епіфіт розглядаються як єдина система, у якій паралельно оцінюються внески 

макро- і мікрофітів у продукційний процес.

3. На с. 38 зазначено: «За допомогою експерименту було виявлено, що 

для оптимального розвитку фітообростання найбільше підходять вертикальні 

та похилі поверхні [62, 192]», з посиланням на роботи дисертантки 

(Миничева, Большакова, Хомова, Швец, 2011, Хомова, 2011). Але в цих 

публікаціях викладені оригінальні дані, отримані автором, і їх слід наводити 

не в огляді літератури, а в результатах досліджень. Це саме стосується 

посилання на роботу авторки (Kalashnik, 2018) на с. 43. Це нові дані авторки, 

які є частиною викладених у дисертації результатів, і на них посилання має 

бути в результатах дослідження.
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Розділ 2. Матеріал і методи досліджень (11 с.).

У розділі наведена характеристика району дослідження, представлені 

карти-схеми полігонів відбору проб. Безперечно вражає великий обсяг 

відібраного і опрацьованого матеріалу -  більше 1300 проб водоростей з 

64 станцій спостереження, які охоплювали різнотипні водні об’єкти північно- 

західної частини Чорного моря -  Одеську затоку, інші затоки і лимани. 

Також авторкою було проведено натурні досліди на експериментальних 

субстратах на акваторії Одеської затоки (експериментальна установка 

«Фітокарусель») та Куяльницького лиману. Крім того, детально описані 

методи дослідження.

Вважаю, що застосовані методи повністю відповідають меті і 

завданням дослідження, і оцінюю даний розділ позитивно.

Розділ 3. Методи морфофункціональної оцінки альгосистеми 

„базифіт-епіфіт” (17 с.).

Безперечною цінністю роботи є розроблена авторкою оригінальна 

методика дослідження базифіта та епіфітів як цілісної альгосистеми. У 

розділі викладено процедуру відбору і опрацювання проб, наведено формули 

для розрахунку морфофункціональних показників альгосистеми.

Важливим є те, що при морфофункціональному підході вивчення 

різнорозмірних компонентів альгосистеми проводиться паралельно, і основне 

завдання зводиться до визначення співвідношень поверхонь макро- і 

мікрокомпонентів в системі «базифіт-епіфіт».

Науковий інтерес становлять визначені авторкою чотири типи 

структури альгосистеми: моноценоз епіфіта на моноценозі базифіта, 

поліценоз епіфітів на моноценозі базифіта, моноценоз епіфіта на поліценозі 

базифітів і поліценоз епіфітів на поліценозі базифітів. Це дало змогу 

розробити систему розрахунків морфофункціональних показників 

альгосистеми.

У цілому наведені в розділі матеріали мають велике практичне 

значення і є перспективними для моніторингу функціонування автотрофної



ланки морських екосистем. Даний розділ без сумніву заслуговує на 

позитивну оцінку, проте є запитання і зауваження:

1. На с. 58 зазначено: «Відсоток покриття визначається візуально, в 

одній пробі різні види макрофітів і навіть таломи одного виду можуть мати 

різний відсоток покриття епіфітами». У зв’язку з цим виникає запитання, 

скільки аліквот одного виду макрофіта в одній пробі необхідно опрацювати 

для достовірного визначення відсотку покриття макрофітів епіфітами.

2. Який розмір має облікова площадка? Її розмір завжди однаковий чи 

залежить від площі поверхні досліджуваного базифіта?

3. Яким чином біомасу кожного виду макрофіта перераховують на 

площу таломів кожного виду макрофіта?

4. Як розраховувалась питома поверхня колоніальних діатомових 

(наприклад Melosira moniliformis), нитчастих форм синьозелених (види родів 

Phormidium, Lyngbya, Calothrix) -  для кожної клітини окремо чи для колонії в 

цілому? Зокрема, чи враховується як активна поверхня та площина клітини, 

яка «прихована» в з’єднаннях клітин (стулкова площина у центричної 

діатомеї Melosira moniliformis, поперечні перегородки у ничастих 

синьзелених), тобто поверхня, яка контактує з поверхнею іншої клітини, а не 

з навколишнім середовищем? Чи вона не враховується як активна поверхня? 

І чим зумовлений вибір того чи іншого підходу до обчислень?

5. Порівняння методик прямого рахунку і змиву епіфітів, проведене 

авторкою в підрозділі 3.4, має практичне значення, проте є зауваження. Так, 

на с. 67 зазначено «Аналіз Ne мікроепіфітона пластинчастих таломів, 

отриманих за методиками змиву і прямого рахунку, показав більші значення 

даного показника при використанні методики змиву. При обчисленні ІПе 

спостерігається протилежне співвідношення -  великі значення показника дає 

методика прямого рахунку (табл. 3.1)».

Однак різниця, на яку вказує авторка, не перевищує меж стандартної 

помилки. Якщо, наприклад, до порівнюваних середніх величин застосувати 

критерій Стьюдента, то виявиться, що достовірної різниці між ними немає.
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Отже можна стверджувати, що обидва методи (змиву та прямого рахунку) 

дають близькі результати і різниця між отриманими даними не перевищує 

стандартної помилки.

Аналогічна закономірність характерна для макрофітів пластинчастої 

структури (табл. 3.1) і циліндричної структури (табл. 3.2).

Незважаючи на це, авторкою було сформульовано цілком вірний 

висновок про те, що використання першого чи другого методу залежить від 

мети дослідження, і при визначенні флористичної структури більш точні 

результати дасть метод змиву, а при визначені морфофункціональних 

показників епіфітону для економії часу доцільніше використовувати метод 

прямого рахунку.

Розділ 4. Особливості просторово-часової динаміки і реакції на 

абіотичні чинники альгосистеми «базифіт-епіфіт» (40 с.).

У розділі вивчено сезонну і міжрічну динаміку альгосистеми «базифіт- 

епіфіт» як на природних, так і штучних субстратах, проаналізовано 

особливості просторового розподілу альгоугруповань залежно від типу 

субстрату, експозиції субстрату, та встановлено закономірності реакції 

альгосистеми на коливання абіотичних чинників.

Авторкою встановлено, що значення питомої поверхні водоростей 

змінюються протягом різних етапів їхнього розвитку. Наприклад, у ході 

індивідуального розвитку Cladophora vagabunda її індекс поверхні 

збільшується майже вдвічі, що пояснюється переходом від тонких 

розгалужених таломів до більш потовщених структур.

Важливим із теоретичної точки зору є висновок про те, що макро- і 

мікрокомпонент альгосистеми протягом вегетаційного періоду 

врівноважують один одного. Так, епіфітний компонент отримує перевагу у 

весняний період, на відміну від базифіта, інтенсивність розвитку якого в цей 

період зменшується.

Здобутком роботи є вивчення впливу льодового покриву на розвиток 

альгосистеми «базифіт-епіфіт». Встановлено, що в роки, коли льодовий



покрив на узбережжі не формується, пік розвитку базифітного і епіфітного 

компонентів припадає на квітень-травень, а в роки замерзання узбережжя, 

спостерігається «запізнення» вегетації макро- і мікроводоростей, що 

позначається на зміщенні піку розвитку, який припадає на червень.

Таким чином, отримані результати вказують на те, що наявність 

льодового покриву на узбережжі Одеської затоки є вирішальним чинником, 

який визначає розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт». Цей висновок є 

важливим і має перспективне значення для подальшого моніторингу 

прибережних морських екосистем в умовах глобальних кліматичних змін.

Однак зауважу:

1. На с. 77 зазначено: «В цей період також збільшуються значення 

структурних показників, таких як біомаса і чисельність». Але біомасу 

необхідно віднести не до структурних, а до функціональних показників, 

оскільки біомаса фактично являє собою чисту первинну продукцію 

водоростевого угруповання на конкретний момент часу. Тим більше на 

рис. 4.1 (с. 76) чітко видно, що біомаса прямо корелює з індексом поверхні 

(як для базифітів, так і для епіфітів), який авторкою розглядається як 

морфофункціональний показник.

2. На с. 78 зазначено, що «Для базифітів спостерігалося зменшення 

величини S/W від зими до літа і невелике збільшення в осінні місяці». Однак, 

із рисунку видно, що від зими до початку весни питома поверхня повільно 

зростає і починає зменшуватись тільки з березня.

3. На с. 80-84 проаналізовано вплив льодового покриву на 

альгосистему. На с. 80 зазначено: «Для оцінки впливу даного чинника на 

водну рослинність були проаналізовані особливості розвитку альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» в 2009 і 2012 році. Обрані роки відрізнялися особливостями 

зимового періоду, так 2009 рік характеризувався відносно теплою зимою, без 

утворення льоду, а 2012 рік характеризувався наявністю в зимні місяці 

суцільного льодового покриву біля узбережжя Одеси». Для більш наочного
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подання матеріалу бажано було б навести середню температуру повітря і 

води в порівнювані зимові сезони.

4. Чому в 2012 р., коли в Одеській затоці спостерігався льодовий 

покрив і пік розвитку системи «базифіт-епіфіт» змістився з квітня-травня на 

червень, максимальні індекси поверхні базифітів були майже вдвічі вищими, 

ніж у 2009 р., коли взимку льодовий покрив був відсутній?

5. Рис. 4.6 (с. 82). Слід зауважити, що на рис. 4.6 невдалий вибір типу 

діаграми. Авторкою наведено діаграму з накопиченням, але цей рисунок 

краще було б подати у вигляді графіка з двома рядами даних, оскільки 

діаграма з накопиченням відображає динаміку внеску різних компонентів у 

загальну суму, а на цьому рисунку представлені два незалежних ряди даних -  

за 2009 і 2012 р., які не можуть сумуватись між собою.

Як побажання -  цікаво було б розрахувати коефіцієнт кореляції між 

питомою поверхнею базифітів та питомою поверхнею епіфітів. Судячи з 

рис. 4.2 (с. 78), між цими двома показниками існує обернена кореляція, 

статистична достовірність якої слугувала б ще одним підтвердженням 

правильності сформульованого висновку про те, що епіфітний і базифітний 

компонент знаходяться в динамічній рівновазі один з одним.

Розділ 5. Використання альгосистеми «базифіт-епіфіт» для оцінки 

екологічного стану водних об’єктів (15 с.).

Представлені матеріали мають практичну цінність у сфері пошуку 

нових біологічних індикаторів, які відображають екологічний стан 

прибережних морських екосистем.

На основі аналізу масиву оригінальних даних запропоновані важливі 

біологічні показники -  відсоток покриття базифіта епіфітами та 

співвідношення індексів поверхні базифітів та епіфітів, які можуть бути 

використані для репрезентативної оцінки екологічного стану прибережних 

екосистем. Запропоновані показники характеризуються високою чутливістю 

до змін умов середовища та є простими у використанні, що зумовлює їхню
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перспективність з точки зору використання в моніторингу морських 

екосистем.

Застосування альгосистеми «базифіт-епіфіт» для оцінки екологічного 

стану є вдалим, оскільки прикріплені форми рослинності не залежать від 

руху водних мас та інтегрально відображають динаміку умов на даній 

акваторії.

Безперечним здобутком дисертантки є визначення меж п’яти категорій 

екологічного статус класу і показника відносної екологічної якості для 

районів з різним ступенем антропогенного навантаження.

Розроблена методика є науковим внеском у розробку нових підходів до 

оцінки екологічного стану морських екосистем відповідно до вимог Водної 

Рамкової Директиви та Морської Стратегії і може бути впроваджена до 

національної системи моніторингу північно-західної частини Чорного моря.

Результати оцінки екологічного стану прибережних екосистем можуть 

бути використані для розробки практичних рекомендацій для досягнення 

доброго екологічного стану водних об’єктів та окремих акваторій, що є 

кінцевою метою морської стратегії ЄС.

Даний розділ без сумніву заслуговує на високу оцінку, але слід 

зауважити:

1. Діаграма на рис. 5.1 (с. 114) є цікавою, проте для більшої наочності 

бажано було б навести приклади водних об’єктів і вказати вміст у них 

біогенних елементів.

2. Чому відсоток покриття базифіта епіфітами авторкою віднесено до 

структурних показників, а співвідношення поверхонь макрофіта та епіфітів -  

до функціональних? Адже відсоток покриття базифіта епіфітами пов’язаний з 

таким показником як біомаса епіфітів, який у свою чергу є функціональним.

3. У який сезон слід проводити визначення індексів покриття базифіта 

епіфітами та співвідношення активної поверхні макрофіта та його епіфітів з 

метою оцінки екологічного стану прибережних екосистем? Чи слід



використовувати середньорічні показники? Адже ці показники також суттєво
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залежать від сезону, див. с. 79-80, рис. 4.3.

4. У який сезон визначались індекси в табл. 5.2 (с. 120), 5.3 (с. 122), 5.4 

(с. 124) чи в таблиці представлені середньорічні показники?

Висновки (2 с.). Сформульовані 9 висновків є обґрунтованими і 

повною мірою відображають основні положення рецензованої дисертаційної 

роботи.

Список використаних джерел (ЗО с.) містить 290 найменувань, у тому 

числі 77 іншомовних, і оформлений відповідно до встановлених вимог.

Автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог до 

кандидатських дисертацій і віддзеркалює основну суть дисертаційної роботи.

Загальний висновок. У цілому відзначаю, що наведені зауваження 

жодним чином не знижують наукової цінності рецензованої роботи і не 

впливають на її загальну високу оцінку. Робота актуальна, характеризується 

науковою новизною, має теоретичне і практичне значення, є науковим 

внеском у вивчення функціонування автотрофної ланки прибережних 

акваторій, а також у розробку нових методів оцінки екологічного стану 

морських екосистем.

Дисертаційна робота «Морфофункціональна організація альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» північно-західної частини Чорного моря» повною мірою 

відповідає вимогам до кандидатських дисертацій, а її авторка -  Катерина 

Сергіївна Калашнік -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.17 -  гідробіологія.

Офіційний опонент: 

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник 
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