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<Таксономiя, екологiя та бiономiя наземних напiвтвердокрилих (Hemiptera,

Heteroptera) урбоценозiв мегаполiсу) представлену на здобуття наукового

ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 091 Бiологiя

,.Щисертацiйна робота Федяй I. О. присвячеFIа вивчеFII]Iо однiсТ з

УкраТни, представI-Iикам пiдцрядуважливих складових ентомофауни

напiвтвердокрилi (Неtеrорtеrа) в N{ежах урбоценозiв мегаполiсу. За остаrlнi 30

poKiB вiдоплостi rцодо видового складу та екологiчних особливостей багатьох

видiв клопiв у природних екосистемах вrtрай фрагментарнi. Трансформованi

екосистеми MicT залишаються взагалi не tsивченими, тому aKTyaJIbHicTb обраноТ

теми не викJIикае сумнlвlв.

Щисертацiйне дослiдження виконане згiдно науковоi тематики кафедри

зоологiТ Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситеr,у iп,rerli

Г.С. Сковороди <Вивчелtня механiзмiв пiдтримаFIIIя бiорiзноманiття rtа рiзrlих

рiвнях органiзацii бiологiчних систем)) (дерrrtавrrа реестрацiяr: NЬ0111U0088ВЗ

(20 \2-20 1 6) ; JtГэO 1 1 9lJ0 022 9 5, 20 |7 -2021 рр. )

N4eToto роботи було встаI]овлення видового складу, особливостей

екологiчноТ структури та бiономiТ, зоогеографiчноТ специфiчностi I,IазеN,IIltlх

Напiвтвердокрилrх м. Харкова та оцiнка бiоiндикацiйних можливостей клопiв

В еКОСИСТеМi мегаполiсу. Для досягнення цiсi мети авторка поставl]ла

вiдповiднi завдання, якi були успiшно вирiшенi.

Роботу виконано згiдно заг€Lльноприйнятих методик збору i обробки

матерiалу. Автором успiшно застосованi методи ентомологiчних ,l,a

екологiчних дослiд}кень, методи статистичного аналiзу,, зокрема канонiчний

КОРеЛяцiЙниЙ аналiз та iншi з використанням вiдповiдцних програN,1, тако)к

проаналiзовано широкий спектр екологiчних показникiв.



Новизна

осttiльки:

положень, що винесенi на захист не виItликас cyMHiBy,

1) робота е першим фундаментальним дослiдженням напiвтвердокрилl]х

мегацолiсу на прикладi м. XapKiB;

2) ЗаРееСТрОВано 180 видiв Неtеrорtеrа iз 120 родiв та |7 рOдиI{, зокрема

вперше для материковоi Украiни вказано один вид, длrI лiсостеповот зони та

лiвобереrItноТ УкраТни - по два види, для XapKiBcbKoT областi - дев'яIть видiв

клопiв;

з) уперше проаналiзовано якiсно-кiлькiсну характеристику родин
напiвтвердокрилих залежно вiд особливостей урбоценозу;

4) вивчено екологiчну структуру та проведено зоогеографiчr-rий аналiз

гетероптероф ауни мегаполiсу;

5) проведено детальний аналiз просторового (яrрусного) розподiлу
Heteroptera м. Харкова;

6) уперше проведена оцiнка

напiвтвердокрилих на територiТ MicTa.

робота мас певне практичIIе з}{ачення, оскiлъки отриманi резуль,гати

розширIОIоть знаНня щодо формування фауrrи MicT, визI{аченI]я чинникiв, що
сприяIоть змirri чисельностi комах у MicTax та слугуIоть теоретичIIим

пiдrрунтям для розробки заходiв rцодо збереrкенпя бiологiчIIого рiзгtоп,tагti.гтяi

трансформованих екосистем; також еколого-фаунiстичtri вiдомостi MorrtyTb

бути використанi для обГрунтування необхiдностi створення природIIо-

заповiдних об'сктiв на територii MicT.

Щисертацiйна робота добре cTpyKTypoBaFIa та складасться зi l]ступу,

7 роздiлiв, висновItiв, додаткiв. Список виItориотаних д}Itерел мiститl, l93

посилання. Повний обсяг дисертацiТ становить tB0 cTopiHoK, з них ocHoBHoI.o

тексту - |26 cTopiHoK. Робота мiстить 5З рисунrrи та26 таблиць.

Перший роздiл присвячено огляду науковоi лiтератури з icTopiT вивчення

бiоiндикацiйних можливостей

сучасноГо станУ та персПектиВ дослiдrкення клопiв УкраТrrи, а TaKorK ролi



екологiчного та

достовiрнiстъ ]

клопiв у формуваннi екосистем мегаполiсу. Здобувач робить грунтовний

аналiз фундамент€Lпьних робiт опублiкованих здебiльшого у 20 Ta2I ст. Роздiл

гарно структурований i вiдображас аналiз першоджерел вiдповiдr:о .цо зшлiст,у

дисертацiйноi роботи. Аналiз лiтератури показав недостатЕIIо вивченiсть

екологiТ клопiв в урбоценозах та вiдсутнiсть дослiджень щодо бiоiндикацiйгrих

можливостей напiвтвердокрилих на територii MicT.

Щругий роздiл присвячено фiзико-географiчнiй характерисllицi райоrrу

дослiдлtення, BiH слугуе гарним гriдrруrrтям для проведених дослiд}кеIIь i

змiстовно корелюс з багатоплановiстю роботи.

У третьому роздiлi подано опис платерiалу та N{етодик дослiдхtеtttля,

Великий обсяг зiбраного матерiалу, виItористання суLIасних методик

статистичItого агrалiзiв свiдчить про об'ективгliсть i

зроблених узагальнень. Роздiл вдало догtовнений

дослiдlкуваних бiотоп iB.

роздiл присвячено таксономiчнiй струк,гурi

ГеТеРОПТерофаУни мегаполiсу. На 20 cTopiHкax тексту описано видовLlй склад

i загалъну кiлькiсну характеристику гетероптерофауни, що налiчуе 180 видiв

родин, результати автора

ПроаналiзоваЕIо тако}к

гетероптерофауни основних урбоценозiв

Зокрема проведено порiвняння таксоl]оп.{iчного складу BcicT

гетероптерофауни урбоценозiв м. Харкова rrа piBHi фонових видiв, вiдзна.IеtIо

iх високу фаунiстичну подiбнiсть. Роздiл вдало доповI-Iено таблицяп,tи,

ДеНДРОГРаМаМИ фаУНiстичноi подiбностi фонових видiв та графiкапли аль(lа-,

бета-, та гамарiзноманiття угруповань клопiв за кiльttiстtо видiв, ittдексами

шеннона i Сiмпсона.

У п'ятому, найбiльшому роздiлi роботи, викладеному на Зlсторiнцi

розглянуто екологiчнi особливостi ,га бiономiю гетероптеросРауrrи I] yN,loBax

характеристиками

Четвертий

Неtеrорtега iз

лiтературними

характеристики

|20 родiв та I]
вiдомостями.

спiвставлеltо з

якiсtrо-кiлькiсtti

l м. Харкова.

МеГаПОЛiСУ i ДОвеДено, що за бiотопiчноlо преференцiю домiнуваJIи лучна та



лiсова групи; за гiгропреферендумом переважали мезофiли та мезоксерофiли;

за кормовою

(вертикальним)

спецiалiзацiею домiнували фiтофаги;

розмiщенням найбiльшим числом видiв

хортобiонти; за особливостями життевих циклiв перевая(али моново.llыIиtttii

ВИДИ; За харакТером зимiвлi переважаJIивиди, що зимують в стадii iмаго.

Шостий роздiл роботи, викладений на 22 cTopirrкax е, на MoIo д}мку,

ОДНИМ з rrаЙГрунтовнiших та наЙцiкавiших, присвя.tений пцолtливосr,i

ВИКОРИСТаННЯ напiвтвердокрилI.{х для бiоiндикацiЙних лослiд>ttегtь

МеГаПОЛiСУ. У нЬоМу проведено аналiз вiдповiдностi екоморф клопiв уп,rовапл

еДафОТОПУ З Використанням фiтоiндикацiйrrих шкал. У роздiлi використаtti

еЛеМентИ кластерного та кореляцiйного аналiзiв для iнтерпретацiТ результатiв

еttОЛОГiЧНих дослiджень. Огляд особливостей структури напiвтвердоIiрилих

FIa ocHoBi еДафiчних фiтоiндикацiЙних шкал за piBHeM освiтленняl довiв

ПеРеВаЖання у популяцiях клопiв Харкова групи субгелiофirriв; серед

гiгроморф домiнували мезофiли; в градiснтi уп,tоI] зволоження перева}каJII.I

кислотнiстюгемiгiдроконтрастофiли; за

преференцiсIо до BMicTy в груrrтi

МiНеРалiЗацiсю Грунтового розчину переважна бiльшiсть виl{iв кзlогtiв

ВiДt,tеСеНа До еУтрофофiлiв. TaKorK доведеЕIо домiнуrоче знаLIення режиNlу

освiтлення як фактору, який структуруе угруповання клопiв у мiських

роздiлi подано зоогеографiчну

характеристику гетероптерофауни. В урбоценозах Харкова видiлено 20 типiв

видовиХ ареалiв, об'сднаних В |2 сеItторних груп. Найбiльшими, ,IK за

кiлькiстю видiв, так i за чисельнiстtо, виявились llредставники

транспалеарктичноТ, захiдно-палеарктичноТ, европейськоi та голарктичноТ

груп ареалiв.

ВИСНОвttи У роботi лаконiчнi, вiдповiдалоть поставленим завданням i

за просторови]чI

характеризувались

вiдображають результати проведеного дослiдження.



В ЦiломУ TeItcT роботи вдало iлюстроваwий карто-схемами, рисунIiаN{и,

Дiаграмами, додатками, якi доповнюють i покращують розумiнняt MaTepiarry,

Як i буль-яrка велика за обсягом праця, пре/]ставлена дисер,гаrдiйна

робота мiститъ також помилки та недолiки.

1. РОздiл 3. <N4атерiали та методи дослiдженнrl)) мiстить багато форп,tул

екологiчних показникiв, але вiдсутrri формули iндеltсу траплянIIrI або

ПОшИрення, хоча у TeKcTi роботи згадуеться частота траплянIJя (с. б0, 61,93

Та iH.). У роздiлi не наведено також градацiТ для цього iндексу. Хотiлось би

УТоЧнИти яIt ви визначали iндекс трапляння i якi саме градаuiТ ви

виItористовували при характеристицi частоти трапляння.

2. ПОтребУс також пояснення трактування показниItiв чисельностi Ttt

ПОШИРеННЯ. Чисельнiсть характеризусться iндексом домiнуванняt, а

ПОШИРеННЯ - iндексом поширення, або трапляння. За iндексом домiнуваннrt

ВИДИ бУВають: домiнантнi (MacoBi), субдомiнантнi (численнi), нечисленнi,

РiДКiСнi, або домiнанти, субдомiнанти, другоряднi випадковi вили (Бакаrrов

А.И., 1987). За iндексом трапJIяння види бувають: поширенi, непоширегli,

локально поширенi. У вашiй роботi (роздiл 4, с. б2) rrаписано: <LIасто,га

трапляння видiв (в балах) ...: 0 - вид вiдсутгriй в зборах; 1 - випадковий вид

(субрецедент); 2 - рiдкiсний вид (рецедеlлт); З - нечастий вид (субдоп,riнаriт);

4 - ЗВИЧаЙrrий вид (домiнант); 5 - масовий вид (еудомirrант)>, то б то у роботi
FIeKopeKTHo використаяi TepMiH та градацiТ iндексу траплянIIя.

З. У Пiдроздiлi 4.1. на с.59, рис. 4.1. та у TeKcTi роботи на с. б2 дlrвус i

потребуе пояснення велика кiлькiсть випадкових видiв |29 з 1В0

зареестроваFIих. N4оrкливо це рiдкiснi види, то б то Ti, якi MatoTb низьi(у

чисельнiсть, одиничнi знахiдки, але типовi для бiоценозу, регiону. Зазвичай

пiд TepMiHoM ((випадковий вид>> розумiють вид, який випадково по,грапlrв у
конкретний бiоценоз i для нього не властивий (Щедю, 1990, шкала Браун-

Бланке).



4, У пiдроздiлi 4.2. потребус пояснення факт, що найбiльшrе видове

рiзноманiття клопiв заресстроване у ботанiчному саду та у житлових масивах

(с. 62), а не у лiсопарку i Саржиному Яру, оскiльки у TeKcTi роботи с лише

констатацiя факту.

5. З тесту пiдроздiлу 4.2. не зрозумiло чому так вiдрiзняttо,гt,сяt

дендрограми 4.2 i 4.3 фаунiстичноi подiбностi фоlrових видiв i родиrr?

6. Наприкiнцi пiдроздiлу 4,2.е доволi цiкавий аналiз альфа-, бета-, ,га

гамарiзноманiття угруповань клопiв за кiлькiстtо видiв, iндексоп,I IIleHHolta,

iндексом Сiмпсона, наведенi вiдповiднi показники з високим довiр.липt

iнтервалом, але вiдсутнiй аналiз цих результатiв. З TeItcTy робоr и I]e

зрозумiло, що вони характеризуIоть i яlt ii iнтерпретувати. Вiлсутlriй

висновок за цими показниками.

7, У роздiлi 5 на с. 1З с неточнiсть використаннrI TepMiHiB, 1,ак на

ПоЧатку говориться про те, що видiлено б груп клопiв за бiоr,опi.tноlо

приуроченiстtо, серед яких е полiтропнi види. У поясненнi до цiсТ

Класифiкацii цi види названi полiбiонтними (еврибiонтними). Бажаtlо

ПРИТРИМУВаТисЬ одноманiтпостi TepMitTiB, або при першому згадуваLIня

наводити yci синонiми, якi використанi у TeKcTi роботи.

В. У ЦЬому ж пiдроздiлi с lrевiдповiднiсть у кiлькостi видi;tеrtих

еКОЛОгiчних ГрУП. Так, на с.7З,l-й абзац видiлено б бiотопiчних груп видitз,

НИЖче, на с. 75 у примiтцi до таблицi 5.1 видiлено B)Ite 7 груп, а у таблицi А.1.

- 9 грУп. Тому виникае питання скiльки i якi групи ви видiлили при анаrtiзi

особливостей бiотопiчноi приуроченостi клопiв?

KpiM того, чи була потреба роздiляти i частково дублювати iнформацiю

у табл. 5.1. та табл. А.1? Ife заплутус читача.

9, У ПiДРОЗдiлi 5.З. спостерiгасться недоцiльне розмittдення

iЛrостративного матерiалу. Пр, аналiзi результатiв не потрiбно розшtitцувати

дiаграму (р"с. 5.25 та5.26) i таблицrо (табл. 5.4 та 5.5), якi MicT;tTb одFIакову



iнформацiю краще було б у TeKcTi залишити графiчну iлюстрацiю, а таблицю

винести у додаток.

10. Роздiл б мiстит,ь повтор методики дослiд>ttенн;t. опис ме,годиliи

використання фiтоiндикацiйних шкал за Я, П. Щiдухом е на с. 4З у роздirri

кN4атерiал та методи дослiдження)) iHa с. 104 i 105. У цьому FIeMac гtо,гребtт.

1 1. У пiдроздiлi 6.1. з тексту не зрозl,мirrо чоN.{у для бiоцегrозу

саряtиного Яру не справдяtусться загальI{а закономiрнiсть про залежнiсть

пцirк типоп.{ рослинностi та екологiчними групами клопiв?

|2. У однiй роботi описи видiлення екоморф MaroTb бути одцотllIrIiиN,lи,

але на с. 1 1В вiдсутнi значення oci, яка роздiляе угруповаFII1я Iia

акарбонатофiлiв та гемiкарбонатофi"цiв i на с. 120 вiдсутнi значегtt-tя oci гtрtt

видiленнi еttоморф за преференцiею до сольового режимУ, хоча у бiльшостi

описiв цi показники наведенi.

13. ДО загальниХ заува}кеНь N{ожна вiднести Те, що у робо.гi

неправильно оформлено посилання на додатки, наприклад, на с. ]], 78.га it-t.

написано (додаток А., табл.. А,2>>, це зайве, достатнЬо написати <табл. А.2>;

осttiльки лiтерами нумеруоться лише додатки.

Однак, викладенi зауваження та недолiки оформлення i поданняt

матерiалу MaIoTb локальний, а не системний характер. ВоIли не виклиi(аIоть

cyMHiBiB у правомiрностi отриманих за результатами дисертацiiirrого

дослiдження висновкiв та обгрунтованостi положень, що винесенi I{a захис.г.

заувахtення здебiльшого мають рекомендацiйний характер i не знижуIоть

загального позитивного враження вiд дисертацiйноi роботи.

щисертацiя с завершеноIо HaykoBolo працею, iT матерiали апробованi на

7 наукових та науково-практичних конференцiях, опублiкованi у 13 HayKoBlrx

працях, 5 з яких - cTaTTi у виданнrIх внесених до наукометричних баз, та

наукових фахових видань Украiни, 1 - опублiкована у перiодичноNlу виданнi

краТн СС.
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ЗважаючИ на все викладене, вва}каю, що дисертацiйна робота

<<Таксономiя, екологiя та бiономiя наземних напiвтвердокрилих (Hemiptera,

Heteroptera) урбоценозiв мегаполiсу> Iрини Олександрiвни Федяй за

аКТУ€lЛЬнiстю теМи,. науковою новизною, обОсмом виконаноi роботи та iT

ОфОРмленняМ, Практичним значенням одержаних результатiв вiдповiдае

ВИМоГаМ <ПорядкУ проведення експерименту з присудження ступеня доктора

фiлософii>, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд б

беРеЗня 2019 року NЬ 167, а здобувач заслуговус на присудження наукового

ступеня доктора фiлософiТ за спецiальнiстю 091 Бiологiя.

lоктор бiологiчних наук, професор,
завiдувач кафедри зоологiТ
В олинського нацiон€tJIьного

унiверситету iMeHi Лесi УкраТнк К. Б. Сухомлiн

€/LC.

-ъкlаъф


