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За загальноприйнятим визначенням рослинна або листяна лісова 

підстилка – це шар мертвої рослинної маси, листя, гілок, що опали на землю. 

Процеси, що в ній відбуваються, забезпечують умови для заселення і 

мешкання численних, безхребетних дрібних тварин, грибів, рослин, що 

можуть бути її потенційними біоіндикаторами. З часом вся маса підстилки 

поступово розкладається, утворені поживні речовини вивільняються в 

навколишнє середовище і стають матеріалом для утворення гумусу, що 

підтримує в стабільному стані родючість лісових ґрунтів. 

У лісових екосистемах Полісся загалом, і Житомирського зокрема, 

склад і роль безхребетних тварин як потенційних біоіндикаторів лісової 

підстилки та якісного показника стану лісових насаджень, порівняно з 

іншими біогеоценозами, ще не знайшли достатнього висвітлення в наукових 

працях. 
Тому, результати  досліджень безхребетних лісової підстилки соснових 

насаджень Житомирського Полісся можуть бути вихідними даними не лише 

для оцінки здоров’я лісу і перспектив його збереження, але й розробки 

ефективних заходів підвищення стійкості лісостанів. 
У зв’язку з цим, спроба здобувача з’ясувати перспективність 

біоіндикації  екологічного стану лісових екосистем на прикладі соснових 

лісів Житомирського Полісся є актуальним науковим завданням з 

теоретичної і практичної точок зору. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Теоретичні та практичні положення, висвітлені у дисертаційній роботі, є 

складовою частиною програми досліджень Житомирського національного 

агроекологічного університету  за науково-дослідною темою «Хребетні та 

безхребетні тварини Центрального Полісся у лісових і паркових насадженнях 

різної структури». Окремим підрозділом теми є «Дослідження впливу 

природних екологічних чинників на стан лісових систем Полісся 

Житомирщини». Математичне моделювання динаміки популяцій» (номер 

державної реєстрації 0112U007684, 2012–2015 рр.); «Мисливство, захист лісу 

та вирощування стійких насаджень в умовах Житомирщини з використанням 

засобів механізації лісогосподарських робіт» (номер державної реєстрації 

0115U006735, 2015–2018 рр.), до якої автор долучився як співвиконавець 

окремих розділів. 
Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації є достатньою завдяки системному аналізу 

автором теоретичної та обліково-фондової інформації, комплексному 

застосуванню апробованих наукових методів і статистичному аналізу 

достатньої кількості експериментальних даних. Сформульовані у дисертації 

наукові положення, висновки і рекомендації добре розкривають зміст 

одержаних результатів. Вони є логічним узагальненням одержаних автором 

нових знань за всіма пунктами програми дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати досліджень 

забезпечують розв’язання наукової проблеми щодо оцінки складу 
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безхребетних тварин лісової підстилки як якісного показника і  біоіндикатора 

стану соснових насаджень Житомирського Полісся. 

Вперше для умов Житомирського Полісся: проведено дослідження 

спільноти безхребетних тварин лісових підстилок зрубів (Зр), незімкнутих 

лісових культур (НЛК), молодняків (Мл), середньовікових (Св) та стиглих 

(Ст) лісів свіжих соснових борів і суборів трьох регіонів Житомирського 

Полісся; визначено середньорічну абсолютну щільність, проаналізовано 

структуру безхребетних лісової спільноти мезофауни; встановлено й 

обґрунтовано значення безхребетних тварин як якісного показника і 

потенційного біоіндикатора стану лісових насаджень; доведено, що поміж 

мікроартропод домінували кліщі, серед яких найчисельнішими були 

орибатиди та простигмати; виявлено взамозв’язок між щільністю 

безхребетних, типом лісорослинних умов та віком лісу.  

Вдосконалено спосіб збору, виділення і оцінки спільноти безхребетних 

тварин лісової підстилки. 

Практичне значення одержаних результатів. Визначену 

середньорічну абсолютну щільність та структуру спільноти підстилкової 

мезофауни на рівні основних таксономічних груп можна використовувати як 

потенційний біоіндикатор для оцінки впливу абіотичних, біотичних та 

антропогенних факторів на стан ґрунту досліджуваних лісів, ефективність 

лісомеліоративних заходів, диструбації та її динаміки, порівняння різних 

методів ведення лісового господарства, порівняння результатів досліджень у 

лісах Полісся та інших природних зон, для проведення моніторингу перебігу 

екологічних процесів, лісогосподарської діяльності, епізоотичної та 

епідеміологічної ситуації окремих регіонів. 

Отримані дані про склад популяції підстилкової мезофауни, її 

щільність, сезонну динаміку та співвідношення можна використовувати як 

показники якості стану лісового ґрунту, а їх зміну – як ранній індикатор 

ефективності лісогосподарської діяльності, розвиток негативних біологічних 

процесів, шкідливих для живлення дерев.  

Дисертантом вдосконалено відомі способи збору, виділення і оцінки 

спільноти безхребетних тварин лісової підстилки. Також, матеріали 

дисертаційної роботи впроваджені і використовуються в навчальному 

процесі Житомирського національного агроекологічного університету на 

кафедрах експлуатації лісових ресурсів, паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи, зоології та  у виробництво Держпродспоживслужби як 

один з основних критеріїв визначення епізоотичної ситуації територій щодо 

благополучності відносно зараження кліщами диких і свійських тварин.  

За результатами досліджень розроблені рекомендації, затверджені 

Житомирським обласним управлінням лісового і мисливського господарства. 

Отримані результати досліджень можуть використовуватися як базові для 

порівняння при вивченні мезофауни лісової підстилки  в інших регіонах 

Полісся. 
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Повнота опублікування одержаних результатів. Основні результати 

досліджень за темою дисертаційної роботи опубліковані і отримали 

схвалення на щорічних науко-практичних конференціях науково-

педагогічного складу та аспірантів Житомирського національного 

агроекологічного університету (2011–2018 рр.). Матеріали дисертаційної 

роботи були представлені на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських 

наукових та науково-практичних конференціях, зокрема: науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених до дня факультету 

лісового господарства «Лісове господарство – сучасні аспекти розвитку» 

(Житомир, 2009 р.); ХІІ Міжнародній конференції молодих вчених, 

присвяченій 145-річчю з дня народження професора Г.Ф. Морозова «Ліси 

Євразії – Білоруське Поозер`я» (Москва-Браслав, 2012 р.); ХVII Міжнародній 

науковій конференції «Research for rural development 2011» (Латвія, Єлгава, 

2011 р.); ХVIІI Міжнародній науковій конференції «Research for rural 

development 2012» (Латвія, Єлгава, 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного 

виробництва» (Львів, 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених «Ліс, наука, 

молодь» (Житомир, 2013 р.).  

Публікації.  За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових 

праць, в тому числі 7 статей у фахових виданнях (з яких 1 – у міжнародних) 

та 4 тези доповідей. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу і 

розділів: огляд літератури, власні дослідження, обговорення результатів 

досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних 

джерел та додатків. Робота викладена на 242 сторінках комп’ютерного 

тексту, ілюстрована 48 таблицями і 56 рисунками, містить 7 додатків. Список 

використаних джерел включає 247 найменувань, з них 119 іноземних.  
Аналіз основного змісту дисертаційної роботи 

В «Анотації» викладено основні положення дисертації, які цілком 

відповідають змісту проведеної роботи. 

У «Вступі», який містить усі необхідні елементи, передбачені чинними 

вимогами до структури дисертаційної роботи, здобувачем коректно  

охарактеризовано актуальність теми дослідження, викладено мету, програму 

та методи наукового пошуку. Коректно сформульовано наукову новизну 

одержаних результатів та їх практичне значення, висвітлено апробацію 

результатів, їх опублікування, особистий внесок здобувача та структуру 

роботи. 

У розділі 1 «Огляд літературних джерел», який складаеться з п`яти   

підрозділів, дисертант, використовуючи літературні джерела, аналізує стан і 

рівень вивченості наукової проблеми, щодо оцінки ентомофауни як 

біоіндикатора екологічного стану лісових екосистем. Змістовно висвітлює  

вплив абіотичних, біотичних факторів та антропогенної діяльності на  

чисельність грунтових безхребетних тварин у лісовому середовищі. 
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Здобувач оцінює науково-практичне значення у світі та Україні 

наукового завдання, методологічні здобутки та проблеми з його виконання. 

Зроблено висновок щодо недостатнього висвітлення в наукових джерелах 

ролі  безхребетних тварин як потенційних біоіндикаторів лісової підстилки та 

якісного показника стану лісових насаджень Полісся загалом, і 

Житомирського зокрема. 

У розділі 2 описана природно-кліматична характеристика регіонів 

дослідження, характеристика лісостанів, матеріали, методи і схема 

проведення досліджень.  

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

У розділі 3, який складаеться з 5 підрозділів обсягом 97 сторінок, 

викладені результати власних досліджень, проведених в соснових борах і 

суборах у трьох лісництвах, що функціонують у Північному (Лугини), 

Південному (Баранівка) і Центральному (Радомишль) регіонах  

Житомирського Полісся, щодо впливу лісорослинних умов на структуру 

спільноти, сезонні зміни і щільність безхребетних тварин як біоіндикаторів 

лісової підстилки. 

 За отриманими дисертантом  результатами досліджень, у всіх зразках  

лісової підстилки свіжих борів і суборів північної, центральної і південної 

частин Житомирського Полісся спільноти безхребетних тварин складалися 

переважно із кліщів та ногохвісток (колембол) – представників 

мікроартропод, що нараховували до 99 % від виділених тварин. Серед інших 

виділених безхребетних (макроартроподи) були павуки, псевдоскорпіони, 

дощові черв’яки, нематоди, багатоніжки, жуки, мурашки, інші комахи та 

личинки комах. 

Загальна абсолютна кількість тварин у підстилці борів збільшувалася з 

віком лісу. Найменша кількість особин у зразку виявилася у підстилці Зр і 

складала 69,60 інд (що відповідає 4644,44 інд. м-2), а найбільша – у підстилці 

Мл, 650,20 інд (17847,00 інд. м-2). 

 В умовах свіжих соснових борів півночі Житомирського Полісся 

частка кліщів у загальній  кількості мікроантропод сягає від 67,2 до 82,4 %, а 

абсолютна їх щільність коливається в межах від 3400 інд. м-2 у підстилці 

зрубів до 14722,2 інд. м-2  у підстилці молодняків. Чисельність популяції 

підстилкових кліщів залежить від віку лісових насаджень. Максимальною 

вона була  у середньовікових та стиглих лісах, біднішою-в молодняках, а 

найбіднішою –  у незімкнутих лісових культурах та на зрубах. Подібні 

особливості поширення загальної абсолютної кількості тварин в залежності 

від віку лісів відзначена у підстилці свіжих соснових суборів Північного 

регіону. 

Зокрема, найменша кількість особин облікована у підстилці зрубів і 

склала (16720,00 інд. м-2), а найбільша  у підстилці стиглого лісу (26786,67 

інд.м-2). Автором відзначається, що серед підстилкової мезофауни cуборів 

Центрального регіону Житомирського Полісся критеріям біоіндикаторів 
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відповідають мікроартроподи (разом), кліщі (разом), ногохвістки, орибатиди 

та простигмати. 

Дослідженням щільності мезофауни в лісових підстилках борів і 

суборів  Північного, Південного та Центрального регіонів Житомирського 

Полісся встановлено, що структура спільноти значно коливається залежно 

від сезону року, а динаміка співвідношення кліщів до ногохісток  має 

регіональні відмінності. 

Отже на підставі отриманих результатів досліджень дисертантом 

зроблено головний висновок, що безхребетні тварини підстилки різних 

лісостанів лісових насаджень соснових борів і суборів можуть виступати як 

потенційні біоіндикатори у випадку, коли їх щільність у ній досягала певного 

рівня: вони є вірними біоіндикаторами у всіх лісостанах за щільності 91–99 

%, за наявності 76–90 % серед усіх безхребетних мікроартроподи є 

задовільними біоіндикаторами, кліщі є задовільними або сумнівними 

біоіндикаторами, якщо їх щільність серед мікроартропод коливається в 

межах 61–75 %. 

 В розділі 4 «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» 
надаеться оцінка основних  функцій грунтових безхребетних у лісових 

грунтах  серед  яких, важливими є біотурбація, деструкція  органічних 

рештків, кругообіг речовин. Автором зазначаеться, що певний склад 

мезофауни  може свідчити про  різницю в якості грунту та про ступінь його 

забруднення.  У світовій практиці новітнім  підхідом до оцінки різних типів 

негативного впливу на довкілля вважаеться використання біонідикаторів, 

тобто використання біологічних організмів, зокрема безхребетних, та їх 

біорізноманіття для оцінки стану довкілля в тому числі і стану лісових 

екосистем.  

Множинний лінійний регресійний аналіз залежності щільності 

підстилкових безхребетних від місця розташування ділянки, типу 

лісорослинних умов, віку лісу та товщини лісової підстилки свідчать про 

адекватність побудованої лінійної моделі, а аналіз отриманих дисертантом 

даних щодо загальної чисельності та частоти виявлення окремих 

таксономічних груп підстилкової мезофауни (кліщів разом, орибатид, 

простигмат, ногохвісток) дає підстави зробити висновок щодо  можливості 

використання їх для біоіндикації стану лісових екосистем. 
ВИСНОВКИ 

Для досягнення мети (кінцевої цілі) дисертаційного пошуку було 

сформульовано 6 завдань на які отримано 8 висновків. 

У цілому висновки у повній мірі розкривають основні здобутки і нові 

наукові положення дисертаційної роботи метою якої було виявити екологічні 

особливості складу безхребетних тварин лісової підстилки як якісного 

показника і потенційного біоіндикатора стану соснових насаджень 

Житомирського Полісся. 
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 Завершується дисертаційна робота  рекомендаціями виробництву, які в 

цілому випливають з результатів проведених досліджень. На заключення у 

якості пропозицій і зауважень необхідно зазначити  наступне:  

1.У розділі 2 замість схеми регіону досліджень наведена схема 

адміністративного поділу Житомирської області. 

2.Загальна площа лісових насаджень Житомирської області вказана без 

посилання на джерело інформації. Не наведено порівняльної характеристики 

лісових насаджень регіонів дослідження. Таксаційна характеристика об’єктів 

дослідження наведена в додатках, але цього – не достатньо. 

3.В характеристиці кліматичних умов регіонів дослідження наведено 

середньомісячні показники температури, опадів і вологості повітря. Доцільно 

було би навести екстремальні показники погодних умов, враховуючи, що 

вони суттєво впливають на стан ґрунтової мезафауни.  

4.Розділ 3 - занадто великий за обсягом (97 стр.). Для кращого сприйняття 

основних положень дисертації – необхідно поділити його на 2 частини. 

5.У тексті дисертації зустрічаються орфографічні та термінологічні помилки: 

стр.6 “у борах і суборах різного віку”, замість “лісові насадження різного віку 

в умовах борів і суборів”; стр. 34 вислів “на здоров’я самого грунту”, 

необхідно змінити -  “на стан грунту”; стр.131. “тип умов лісозростання” 

потрібно - “тип лісорослинних умов” і т. інш. 

6.Висновок 1 – робиться без узагальнюючої преамбули. 

7.Висновок 2 – занадто великий за обсягом, його потрібно узагальнити, або 

поділити на 2 висновки. 

8.Висновок 6 – потребує редагування. 

9.1 пункт Рекомендацій виробництву  “Спільноту лісової підстилки соснових 

борів і суборів різного віку лісів Полісся Житомирщини використовувати для 

оцінки її значення та впливу на формування ґрунту  лісу” – невідомо кому 

адресовано, аналогічно і пункт 4. 

10. 5 пункт Рекомендацій виробництву – немає відношення до сутності 

рекомендацій, в ньому наведено інформацію про місце впровадження 

результатів дисертаційної роботи. 

Наведені недоліки, зауваження, неточності та окремі помилки, на які 

ми не акцентували увагу в зауваженнях – не впливають на загальне 

позитивне враження від дисертаційної роботи. Робота представляє завершену 

особисту наукову працю здобувача та має наукове і практичне значення. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 

Автореферат і наукові публікації у достатній мірі відображують сутність 

дисертаційної роботи. 

Загальна оцінка роботи  

Дисертаційна робота Н.В.Калиновського на тему: «Біоіндикація 

екологічного стану лісових насаджень сосни звичайної в умовах 

Житомирського Полісся» за структурою, змістом, рівнем опрацювання 

матеріалу, його опублікуванням та апробації - є завершеною науковою 

працею, яка містить нові достовірні результати досліджень автора в галузі и є  
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екології. Сформульовані наукові положення, висновки і рекомендації для 

практики є обґрунтованими і коректними завдяки правильній організації 

дослідження та умілому використанню сучасних наукових методів. 

Дисертаційна робота відповідає пунктам 9,11,12 “Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567, а її автор Калиновський Назар Володимирович 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 -«Екологія».  

Офіційний опонент: 

Завідувач сектору природокористування і реабілітації 

Інституту проблем безпеки атомних  

електростанцій НАН України,  

доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник                  
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