


системного анашзу теоретично! та звпно-статистичноУ шформацп, апробованих 
наукових метод1в i статистичного анал1зу великого об’ему експериментальних 
даних. Сформульоваш у дисертащУ науков1 положения, висновки i рекомендащУ 
в повнш Mipi розкривають змют отриманих р езу л ьтат  та е лопчним 
узагальненням одержаних автором нових знань.

Наукова новизна отриманих результат1в. На основ1 проведених 
дослщжень та узагальнення Ух результате встановлено icTOTHicTb впливу 
локальних антропогенних фактор1в на екосистеми малих водосховищ, зокрема 
ix бютичну складову представлену 1хтюфауною.
. Серед найважлив1ших наукових здобутюв слщ пщкреслити вперше 
отримаш результата, а саме:

- встановлено видовий склад 1хтюфауни Хршницького водосховища; 
проанал1зовано и еколого-бюлопчну структуру;

- дослщжено иопулящУ домшантних вщцв та вивчено динамку Ух змш; 
пщтверджено значимють прямого локального антропогенного впливу 
на 1хтюфауну;

- складено перелш вщцв, яю мають природоохоронний статус; 
встановлено р1вень трансформащУ 1хтюфауни через вселення вид!в; 
вивчено морфолопчш, бюлопчш та еколопчш особливост! основных 

промислових вщцв риб у пор1внянш з попередшми перюдами Ух 
рибогосподарського використання.

KpiM того, завдяки впровадженню принцишв збалансованого 
природокористування удосконалено модель охорони, використання i 
вщтворення водних 6 io p e c y p c iB .

Вдосконалено технолопю бюлопчноУ мелюращУ водних екосистем 
Захщного Полюся h  застосуванням рослиноУдних риб далекосхщного 
фаушстичного комплексу.

Практичне значения отриманих результате полягае у застосуванш Ух 
для проведения бюлопчноУ мелюращУ водноУ екосистеми Хршницького 
водосховища шляхом вселення рослиноУдних риб (проект частково реал!зований 
у 2010-2018 pp.); встановленш л1мтв спещального використання водних 
6 i o p e c y p c i B  у акваторй' Хршницького водосховища; призупиненш промислового 
рибальства; змшах нормативно-правового регулювання строюв весняно- 
л1тньоУ нерестовоУ заборони на лов водних 6 i o p e c y p c i B  у водоймах Р1вненськоУ 
та ВолинськоУ областей, яка встановлюеться територ1альними органами 
Держрибагентства УкраУни; «Проект! по створенню науково-освггнього 
комплексу з охорони та вщтворення 1хтюфауни Р1вненськоУ областЬ) пщ 
патронатом ГЕФ та ООН, в д1яльносп ГромадськоУ оргашзащУ Регюнальний 
еколопчний центр «Волинь».

Результата дослщжень знай шли використання в освпньому процеЫ на 
факультетах бюлопчного та еколопчного напрям!в навчальних заклад1в мют 
PiBHe та Луцьк.



Повнота висв1тлення положень, висновюв та рекомендацш в 
опубл1кованих працях. Результата дослщжень, як! покладеш в основу 
дисертацшноУ роботи, повною Mipoio висв1тлено в 16 наукових працях, з яких: 1 
моиограф1я у спiвавторств!, 6 включено до перелжу фахових перюдичних 
наукових видань, в тому числ1 внесених до м1жнародних наукометричних баз 
даних, 6 матер1ал1в та тез доповщей на наукових конференщях; 1 методична 
рекомендащя.

Анал13 основного змкту дисертацшноУ роботи. Дисертацшна робота 
Моснщького Валентина Олександровича написана украУнською л1тературною 
мовою, оформлена зпдно з чинними вимогами, викладена на 250 сторшках 
комп’ютерного тексту, шюстрована 42 таблицями та 21 рисунком. Робота 
складаеться \з вступу, шести роздшв, висновюв та пропозицш виробництву, 
списку л1тературних джерел, додатюв.

В «Анотацп» викладено основш положения дисертацй', яю в повнш Mipi 
вщповщають змюту проведено-! роботи.

У «Встуш» дисертащУ висв1тлюеться актуальшсть i мета, наукова новизна 
i практичне значения роботи, особистий внесок автора, перелш мюць апробащУ i 
наукових публжацш за результатами дослщжень. Обсяг опублшованих наукових 
праць в!дпов1дае вимогам МОН УкраУни при поданш кандидатськоУ дисертащУ 
до спещал1зованих вчених рад.

Перший роздш «Формування, використання та збереження 1хтюфауни 
в умовах штучних гщроекосистем» представлено у вигляд1 анал1тичного 
огляду в1тчизняноУ та шоземноУ науковоУ л1тератури, який вщиовщае тематищ 
дисертацшноУ роботи i повною м1рою вщображае ретроспективний аналзз 
структури 1хтюфауни в p e r io H i  дослщжень та визначае антроиогенш фактори, як! 
обумовлюють пряму загибель риб, як основш, що несуть ютотний вплив на Ух 
бюр1зномашття, структуру та продуктившсть.

У другому розд1л1 «Micue, матер1али та методи дослщжень» автор 
наводить детальний анал1з району дослщжень, окреслюе основш Ух напрямки та 
надае методолопю дослщжень. KpiM того, подано блок-схему дослщжень 
екосистеми Хршницького водосховища.

В третьему роздЫ «Екосистема Хршницького водосховища як 
середовище шнування риб» проведено анал1з гщролопчного, гщрох!м1чного та 
гщробюлопчного режим!в водосховища та визначено ключову проблему, 
виражену у незворотних процесах його евтрофшащУ. Встановлено 
бюпродукцшний потенщал водосховища за трупами кормових оргашзмлв риб.

Результати власних дослщжень. Багатий експерементальний матер1ал 
наведено в четвертому роздин дисертацшноУ роботи «1хтюфауна як основний 
бютичний ресурс екосистеми Хршницького водосховища». Встановлено 
таксоном1чну представленють 1хтюфауни, прослщковано динамшу еколопчноУ 
структури 1хтюценозу в po3pi3i фаушстичних комплекЫв, еколопчних груп за 
мюцем проживания, за особливостями вщтворення та живленням. Автором 
вщзначено, що 1хтюфауна Хршницького водосховища нараховуе 29 вид!в



промепеперих риб. Представники двох ряд1в Cypriniformes i Perciformes 
домшують та визначають вигляд !хтюфауни водосховища.

Вщм!чено, що за весь перюд юнування водосховища зареестровано поява 
8 нових вид1в риб, що свщчшъ про р1вень трансформацп ixтioфayни в!д и 
вихщного складу, оскшьки сукупний шдекс змш !хтюфауни в межах 
екосистеми за перюд 1999-2009 pp. склав 36 %.

У результат! проведених дослщжень встановлено значний антропогенний 
вплив на 1хтюфауну дослщжуваноТ водойми, на що вказують значш вщмшносп 
за основними пластичними ознаками у р1зних вжових трупах риб, зниження 
основних бюметричних параметр1в та зростання Тх абсолютно! плодючост1 при 
достатньому забезпеченш кормовими ресурсами та задовшьними умовами 
вщтворення на сучасному еташ пор1вняно з попередшми пер1одами 
рибогосподарського освоения водосховища.

У п’ятому роздш1 «Вплив локальних антропогенних фактор1в на 
1хт1офауну екосистеми Хршницького водосховища» проанал1зовано 
промисловий перюд 2001-2008 pp., який характеризувався р1зким зниження 
обсяпв промислово'! статистики: офщшний вилов знизився з 60-70 тонн до 8-10 
тонн на pi к. Вщм1чено зниження промислово!' рибопродуктивност1 з 36,5 кг/га до 
6,5 кг/га, що на думку автора викликано неефективною системою розподшу 
л!мпу вилову риби, коли практикуеться видшення малих обсяпв квот для 
велико!' кшькост! користувач1в водних 6iopecypciB. KpiM того, мае мюце 
посилення промислового навантаження на водойму та одночасне зниження 
офщшноУ промислово!’ статистики.

Автором зазначено, що пресинг рибалок-любител!в на екосистему 
Хршницького водосховища постшно посилюеться i практично не регулюеться 
органами природоохоронного контролю. Як наслщок обсяги вилову рибалками- 
любителями зростають на 20 % щороку. Ч1тко иросл!дковуеться тенденщя щодо 
вилову молодших в1кових груп популяцш промислових риб, що може призвести 
до посилення стану евтрофжацп екосистеми та попршення якост! води 
внаслщок п!дриву запаяв дом!нантних вщцв риб.

У шостому роздш! «Шляхи стабипзацп стану 1хт1офауни екосистеми 
Хршницького водосховища» автором запропоновано ряд еколопчних та 
природоохоронних заход!в, покликаних забезпечити вщновлення !хт!офауни та 
збереження п б!ор!зноман1ття шляхом внесения зм!н до регуляторних акт!в 
природоохоронних служб та надання статусу природоохоронних територ!й 
окремим дшянкам акватор!'! водосховища. 3 метою забезпечення р!вноваги 
процес1в утворення та утшпзащ!’ первинно!' орган!чно!' речовини i зниження 
евтроф!кацп екосистеми досл!джуваного водного об’екта запропоновано i 
експериментально доведено ефектившсть б!олог!чно!‘ мел!орац!Т i3 
застосуванням рослиноУдних риб.

Висновки в повнш M i p i  розкривають основн] здобутки i нов! науков! 
положения дисертац!йно!' роботи, метою якоТ було визначити та 
охарактеризувати видовий склад !хт1офауни Хршницького водосховища, 
вивчити еколог!чн1 особливост! популяцш основних промислових вщцв риб, 
встановити вплив промислового, любительського та незаконного вилову на стан 
запаЫв та умови життед!яльност! !хт1офауни в умовах надм!рно!‘ евтроф!кац!!'



е к о с и с т е м и  т а  р о з р о б и т и  к о м п л е к с  за х о д 1 в  i3 с т а б ш з а ц и  с т а н у  в о д н и х  

o io p e c y p c iB .
Завершуеться дисертацшна робота пропозишями виробництву, як! в 

цшому випливають з результат!в проведених дослщжень.
Автореферат вщповщае змюту дисертацшноУ роботи.

Дисертацшну роботу написано на надежному науковому p i B H i ,  проте 
доцшьно висв1тлити так! зауваження та побажання:

1. Сшрним е твердження автора про те, що необхщна увага вивченню 
1хтюфауни водосховищ Захщного Полюся УкраУни не придшяеться.

2. У пщроздш 2.3. на сторшщ 55 дисертацп застосовано методику 
розрахунку загального допустимого вилову риб, яка вщображае 
достов1рш результата при встановленш обсягу допустимого вилову 
риби з малих водойм, у зв’язку з чим виникае сумшв у доцшьност! и 
застосування щодо Хршницького водосховища.

3. У пщроздш 3.2. в таблищ 3.1. вщображено ф1зико-х1м1чш показники 
якост1 водного середовища Хршницького водосховища та р. Стир за 
перюд 2006-2009 pp. Варто було б забезпечити мошторинг стану якост1 
водного середовища впродовж всього перюду експериментальних 
дослщжень, а саме 2006-2012 pp.

4. Роздш 4 -  занадто великий за обсягом (77 сторшок). Для кращого 
сприйняття основних результат1в дисертац1йного досл1дження 
необх!дно детальний систематичний опис риб, наведений в цьому 
розд1л 1, виокремити в додаток.

5. У пщроздш 4.2 здшснено пор1вняння сучасного складу 1хт1офауни 
водосховища 3i складом 1хт1офауни р. Стир до 1957 р. Проте не 
вщображено видове р1зномашття риб р. Стир до и зарегулювання 
водосховищем.

6. У пщрозд1л1 5.1. наведено пор1вняння ефективност1 застосування 
промислових знарядь лову у Хршницькому водосховищ1 в 1982 рощ та 
2007 рощ. Разом з цим не наведено методика встановлення обсягу улову 
на одне промислове зусилля.

Проте, сл'щ зазначити, що наведен1 недол1ки та зауваження не впливають 
на загальне позитивне враження вщ дисертац!йно1 роботи. Робота представляе 
завершену особисту наукову працю здобувача та мае наукове i практичне 
значения.

Загальна оцшка роботи
Дисертацшна робота В. О. Моснщького на тему: «Еколопчний стан та 

заходи збереження рибних pecypc iB  малих водосховищ Захщного Полюся 
УкраУни на приклад1 Хршницького водосховища» за структурою, змютом, 
р1внем опрацювання матер1алу, його опублшуванням та апробацй' -  е 
завершеною науковою працею, яка мютить HOBi достов1рн1 результати 
дослщжень автора в галуз1 еколог1У. Сформульован1 науков1 положения, 
висновки i практичн1 рекомендащУ е обгрунтованими i коректними. 
Дисертацшна робота вщповщае пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження



наукових ступешв», затвердженому Постановою Кабшету MimcTpiB УкраУни в!д 
24 липня 2013 року № 567, а ТУ автор Моснщький Валентин Олександрович 
заслуговуе на присудження йому иаукового ступеня кандидата
сшьськогосподарських наук за спещальшстю 03.00.16 - «Еколопя».

Оф1ц1йний опонент:

Асистент кафедри аквакультури 
Нац1онального ушверситету 6 io p e c y p c iB  

та природокористування УкраУни, 
кандидат сшьськогосподарських наук О.В. Охр1менко


