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В

сучасних умовах проблема проникнення чужорiдних видiв на HoBi
територii носить глобальний характер. Пр, цьому в ocTaHHi десятилiття
спостерiгаеться значне зростання темпiв вселення чужорiffiих видiв
риб у
воднi екосистеми УкраТни.

вселення цих видiв може сутт€
во змiнювати атруктуру водних
угруповань, впливати на ik функцiонування, а також вони можуть виступати
донорами або реципiентами паразитичних органiзмiв. Саме вивченпю
симбiотичних'угрупуванъ рибвселенцiв в рiзнотипних водоймах Украiни i
присвячена рецензована робота.
АКт}zалънigть теми дослiдження полягас в тому, що авторка
дослiдила

BiciM видiВ риб iЗ рiзниХ водойм (cTaBKiB, озер,
рiчок та водосховищ), якi
вiдрiзняються за походженням, гiдрологiчним
та ступенем

режимом

антропоГенного навантаження. Щослiдження триВzLли
ними було охоплено 1б водних об'ектiв.
!ИСеРТаНТКОЮ ВСТаНоВлено,

з 2009 по 2014 рр. i

що видовий склад симбiоценозiв

риб

вселенцiв рiзних фаунiстичних та екологiчних груп в
умовах набутого ареалу
формуютъся переважно за рахунок аборигенних видiв симбiонтiв риб. За

видовиМ складоМ

У

дослiджениХ симбiоценозах переважають iнфузорiТ,

моногенеТ, трематOди, цестоди та нематоди.

МетоЮ роботи, як зазнаЧено автОркою:, булО



на ocHoBi дослiдження

видового складу та структури симбiотичних
угрупувань представникiв рiзних
груп рибвселенцiв вQтановити особливостi ik iнтегрування
симбiоценотинi

системи екосистем реципiентiв.

З

у

огляду на мету визначено

i

завдання

дослiдження. Щля досягнення поставленоТ мети авторка дослiдила видовий
склад та _структуру симбiоценозiв зазначених видiв вселенцiв
у водних

об'ектах рiзного типу,

ix

2

сезоннi

та BiKoBi змiни, а також

реакцiю

симбiоценозiв риб на несприятливi умови iснування хазятна.

одержаних результатlв поляга€ у тому, що
дисертанткою вперше при паразитологiчному дослiдженнi проведено

комплексний

та

системний аналiз симбiоценозiв рибвселенцiв, що
вiдрiзняються особливостями бiологii та екологiт, а також дано
характеристику видового складу симбiонтiв дослiджених
рибвселенцiв у
водоймах рiзного типу. Розширено сrтисок видiв симбiонтiв, що були
привнесенi рибамивселенцями в прiснi водойми УкраТни.

отриманi авторкою данi стосовно дослiджених симбiонтiв дають
можливlсть використовувати Тх в якостi бiоiндикатора умов навколишнього
водного середовища. Щим рецензована робота вигiдно вiдрiзнясться вiд тих
дослlджень як1 0ули виконанi ранiше.
Цра$тичIrе 3н?чен}rя отрим4н4х Рез}rльтатiв. Отриманi авторкою данi

про видовий склад, динамiку чисельностi та особливостi
формування
пар€
витОфауни

розкривають

ix

рибвселенцiв
ролЬ

у

в

реципiентних водоймах значною мiрою

процесах функцiонування прiсноводних бiоценозiв.

Результати дослiДженЬ можутЪ бутИ викорисТанi длЯ прогнозування змiн
у
екосистемах якi зазнають антропогенного впливу.

важливе практичне значення роботи полягае i в тому, що отриманi
результати дослiджень можутъ бути використанi i в практицi рибництва при

розробцi оптимаJIъних перiодiв проведення заходiв для попередження
виникненнЯ епiзоотiй, а такоЖ У боротьбi з деякими видами паразитiв
промислових видiв риб.

виходячи

iз

зазначеного дисертанткою досягнуто поставлених

теоретиЧних та практичНих завдань, змiст дослiджень
розкривае проблему,
що розглядасться, глибина дослiджень достатня для обrрунтування гiпотези
та формулювання зроблених висновкiв.

!исертацiйна робота Заiченко Н. В. побудована за загальновживаною
схемою i включас вступ, огляд лiтератури, матерiаJIи та методи дослiдження,
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З роздiли

експериментальноi частини, висновки

та список

використаноТ

лiтератури, який налiчуе 238 посилань. fiисертацiя викладена

на

|тý

cTopiHKax комп'ютерного тексту.

в

оглядi науковоi лiтератури наведено загальнi принципи розумiння
rЦЛЯХiВ та темпiв проникнення гiдробiонтiвiнвайдерiв в системиреципiснти,
ОСОбЛИВОстi

бiологiчних iнвазiй та наслiдки появи гiдробiонтiв вселенцiв в

УМОВаХ еКОСИСТеМреципiентiв,

дана

характеристика симбiотичних

в донорних та реципiснтних екосистемах. Авторкою
також проаналiзовано сучасний стан iхтiофауни водойм УкраТни як
УГРУПУВаНЬiНiваЙДрiв

екосистемреципiснтiв.

В

ОГЛЯДi лiтератури вказуеться про те,

що посилення антропогенного

впливу на рiчковi екосистеми в багатьох випадках призводить до суттевих

змiн складу фауни та флори аж до повного зникнення одних видiв та
домiнування iнших.

лiтературний огляд достатньо iнформативний

i

побудований таким

чином, що з нъого логlчно витiкають завдання дослiджень.

роздiл <матерiали та методи дослiджень) с досить деталiзованим, в

ньому описано

фiзикогеграфiчну, гiдробiологiчнi

та

iхтiологiчну

характеристику дослiджуваних водних об'сктiв, методи вiдлову
риб для
дослiджень, вiдбiр матерiалу та методи дiагностування та iдентифiкацiТ

симбiонтiв,

а

також лабораторну обробку препаратiв, визначення
системаТичноi приналеЖностi та виДУ. Авторкою застосовано перевiренi
класичнi методи iхтiологiчного та гiдробiологiчного аналiзу.

Експериментальнi результати, поданi у роздiлi 3, стосуються
дослiдженъ симбiоценозiв рибвселенцiв, а саме: бiлого амура, бiлого
товстOлобика, бичкапiсочника, бичкакругляка,

бичкацуцика, iглицi

пухлощокоТ, ротанаголовешки та амурського чебачка.

Щисертанткою виявлено, що iнвазiйнi види симбiонтiв присутнi в ycix

дослiджених симбiоценозах риб
видового_ складу. Серед

i

вони складають вiд 6,з до зз,3о^ ix

них переважають види з прямим циклом розвитку.

4

Види зi змiною хазяIв менш чиселыli

i

предэтавленi за рахунок видiв, що

використовують широкий спектр промiжних або остаточних аборигенних
видiв хазяIв.

У 4му роздiлi

роботи вивчено BiKoBy

та

сезонну динамiку

симбiоценозiв рибвселенцiв. BiKoBi особливостi цього процесу дослiджено
на бiлому aMypi та бiлому товстолобику. Авторкою встановлено, що симбiоз
рибвселенцiв змiнюеться з BiKoM хазяiв, що може бути зумовлено змiнами

низки чинникiв, а саме: спектру харчування, бiотопiчноТ приуроченостi та
поведiнки риб (скупчення для зимiвлi, нересту та iH.).

У

складi симбiоценозiв риб рi:iних вiкових груп гtрисутнi види
симбiонтiв, що не залежать вiд BiKy хазяТна (метачеркарiI диплостоматид,
деякi найпростiшi); види, що бiльш iнтенсивно заражають молодь риб (деякi
iнфузорiI, цестоди ботрiоцефалюс) та види, що преважно вражають старшi
BiKoBi групи (моногенеi, паразитичнi ракоподiбнi).
,Щисертанткою також встановлено, що для бiльшостi видiв iнвазивних

симбiонтiв риб характерна сезонна динамiка показникiв iнвазii хазяiв,
Характер якоi залежить вiд температурних преференцiЙ певних видiв та

iНших екологiчних умов. Для iнфузорiй, моногенез та паразитичних
ракоподiбних максимуми зараження припа.цають

на

весняниЙ перiод.

ПОказники iнвазiй паразитами зi складними циклами розвитку зростають або
в лiтнiй перiод, або з весни до oceHi.

У 5rу
ВСеЛеНЦiВ

роздiлi дисертацii доолiджуеться реакцiя симбiонтiв видiв
на рiзнi умови iснування хазяIв. Зокрема було rтоказано значну

ПОДiбНiСть симбiоценозiв риб вселенцiв
СХОЖi харакТеристики.

у рiзноманiтних водоймах, що маJIи

Подiбнiсть видового складу сим бiоценозу одного i

того ж виду хазяiна складала 6585%.

У цьому ж роздiлi авторка

показу€
, що у водних об'ектах, якi зазнають

Значного антропогенного навантаження, спосr,ерiгасться збiднення видового

складу симбiоценозiв iнвазивних видiв риб. Ще вiдбуваеться, як стверджус
витiв
дисерта}rгка, через втрату чутливих видiв ектопар€

та ендопаразитiв зi

5

складними життсвими циклами, що потребують наявностi хазяiв рiзних
таксономiчних груп у рiзних компонентах водноТ екосистеми.

Щiкавi данi отриманi дисертанткою при вивченнi впливу рiзкого
гriдвищення солоностi води на змiну паразитофауни бичкакругляка. Аналiз

отриманих даних свiдчить про те, що найбiлъш чутливi до рiзких змiн умов

навколишнього водного середовища

хазяiна

групи симбiонтiв,

що

знаходяться на поверхнi тiла та зябер. Паразити внутрiшнiх органiв бiльш
захищенi вiд несприятливоi дii чинникiв середовища i зазнають, здебiлъшого,
опосередкованого впливу. Так як риба харчуючись захоплюс значну кiлькiсть

води, то пар€
вити

кишечника також потрапляють в зону ризику, зазнаючи

впливу оточуючого водного середовища.

Одержанi дисертанткою данi rрунтовно проаналiзованi, обговоренi,
пов'язанi з лiтературними повiдомленнями. Висновки дисертацiТ повнiстю
tльних
витiкають iз експеримент€

даних. Заслуговую на увагу опрацювання

значноТ кiлькостi лiтератури, яка безпосередньо стосуеться дослiджуваноТ

теми. I{e свiдчитъ про високу обiзнанiсть, скурпульознiсть та наукову
вiдповiдальнiсть авторки.
Разом з тим до роботи можна висловити oKpeMi загальнi зауваження та
запитання:
1.

Не Bci рисунки мiстятъ шк€lJIу, вiдповiдно не можна до кiнця оцiнити

правильнiсть визначення, чи розмiрнi характеристики тих чи iнших об'сктiв
дослiдження.

2.

Недостатньо уваги придiлено екологiчним характеристикам

дослiджених видiввселенцiв



спектру жиRлення, поведiнцi, вимогам до

бiотопу i т.п. Бiльша увага дозволила б виявити бiльш детальнi особливостi
формування симбiотичних угруповань.

3. З метою бiльш широкого вивчення популяцiйних характеристик
видiв вселенцiв варто було
статеву структуру популяцiй.

б

детальнiше дослiдити розмiрновiкову та

