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ВІДГУК  

офіційного опонента Гаврилова Сергія Олексійовича на дисертаційну 

роботу Самчук Жанни Сергіївни „Демутація фітоценозів перелогів  

на дерново-карбонатних ґрунтах Малого Полісся”, подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук  

за спеціальністю 03.00.16 – екологія 

 

Актуальність теми. Серед основних причин істотного зниження віддачі 

земельного потенціалу України є надмірне залучення земель до обробітку, яке 

було характерним для другої половини ХХ сторіччя та йшло у розріз з 

економічно та екологічно виправданим обсягом площі ріллі, природних 

кормових угідь, лісових насаджень і суперечило вимогам раціонального 

природокористування. Тому, нагальним є вирішення питання оптимізації 

агроландшафтів, що має визначальне значення для поліпшення екологічного 

стану екосистем, відтворення і збалансування співвідношення між природними 

та польовими екотопами, реабілітації та підвищення родючості ґрунтів, 

оздоровлення і поліпшення якості та продуктивності рослинних ценозів.  

Дослідженнями науковців ННЦ «Інститут землеробства НААН», що 

тривають вже майже 30 років, а також даними Ткаченка В. С., Соломахи В. А., 

Якубенка Б. Є. та ін. доведено, що вилучення земельних угідь з ріллі не 

повинно носити стихійний характер. Здійснення такої трансформації вимагає 

фундаментальних знань функціонування екосистем у всіх ланках їх організації 

та комплексного підходу щодо ефективних методів управління процесами їх 

відновлення як цілісних систем. Проведення агроекологічного моніторингу із 

залученням сучасних методів досліджень процесів в екосистемах дозволить 

успішно вирішити зазначені вище задачі. Тому, дослідження Самчук Ж.С., 

спрямовані на вивчення демутаційниих процесів у фітоценозах перелогів на 

дерново-карбонатному ґрунті в умовах Малого Полісся й виявлення ймовірних 

загроз для агроландшафтів є безперечно актуальними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

агрохімії, ґрунтознавства і землеробства Національного університету водного 

господарства та природокористування «Вивчення агроекологічного стану 

ґрунтів гумідної зони, їх еволюція під впливом природних і антропогенних 

факторів та розробка заходів з підвищення продуктивності агроценозів» 

(державний реєстраційний номер 0112U002522). 
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Структура роботи. Дисертаційна робота містить вступ, п’ять розділів, 

висновки, пропозиції виробництву, список використаних джерел та додатки. 

Загальний обсяг роботи – 181 стор., у тому числі 129 сторінок основного 

тексту, 214 найменувань використаних джерел, з них 21 – латиницею і додатки. 

У першому розділі “Утворення та екологічний стан перелогів” автором 

проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних наукових джерел щодо 

інтенсивності та спрямування сукцесійних змін на землях, у різний час 

виведених з інтенсивного обробітку та трансформованих у перелоги. 

Встановлено, що видовий склад та продуктивність цих перелогів зумовлені 

екологічними умовами зростання, зокрема едафічними. У зв’язку з тим, що 

масштабного моніторингу перелогів в умовах Малого Полісся раніше не 

проводили, було сформовано напрямок, мету і завдання подальших досліджень.  

Другий розділ містить інформацію про об’єкт, умови та методику 

досліджень. У ньому детально, з використанням картографічного матеріалу та 

фотографій, викладено опис ділянок, де проводили дослідження. Також 

наведено опис розрізу ґрунту, типового для кожної з ділянок. Проведення 

досліджень відбувалось з використанням цілого набору загальноприйнятих 

методик – від ідентифікації видового спектру рослинності перелогів до 

детальної агрохімічної характеристики ґрунту. Обробляння даних, отриманих 

за результатами польових та лабораторних спостережень виконували із 

залученням програмних засобів Microsoft Excel, Statgraphics Centurion, Statistica. 

Для підтвердження достовірності даних застосовували статистичну обробку 

результатів досліджень з використанням дисперсійного, кореляційного та 

регресійного аналізів.  

У розділі 3 викладено результати екологічного аналізу структури і 

динаміки рослинності перелогів на різних стадіях  їх сукцесій. Встановлено, що 

у Малому Поліссі на перелогах першого року сукцесії виявлено 43 види вищих 

судинних рослин, які належать до 21 родини. Домінування у складі фітоценозів 

мали види родини Asteraceae. Fabaceae, Poaceae та Brassicaceae. Автором 

підтверджено думку інших науковців про те, що фітоценоз перелогів першого 

року сукцесії формується за рахунок масового проростання ґрунтового банку 

насіння бур’янів, які супроводжували культуру попередника, а також під 

впливом навколишніх фітоценозів та ґрунтово-кліматичних умов. У складі 

рослинного покриву перелогів третього року сукцесії виявлено 35 видів вищих 

судинних рослин з 13 біологічних родин. При цьому, домінування видів 

провідних родин – Asteraceae, Fabaceae та Poaceae посилюється, тоді як 
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представники родини Brassicaceae зникають із травостою, оскільки були 

представлені типовими бур’янами-однорічниками. Ознакою кореневищної 

стадії сукцесії, яка спостерігається на перелозі третього року, є поява у 

травостої кореневищних видів, зокрема Elytrigia repens (L.) Nevski. На 

перелогах сьомого року визначено присутність 37 видів вищих судинних 

рослин з 15 відомих науці родин. У їх спектрі продовжуються попередні 

тенденції зміцнення становища родини Asteraceae. Також встановлено 

зростання загальної кількості представників у родинах. Вперше у фітоценозі 

виявлено багаторічники з родин Rosaceae. Систематичними спостереженнями 

встановлено прогресуюче формування дернини. Кількість бур’янів-синатропів 

суттєво скоротилась і локалізувалась переважно у місцях порушення цілісності 

рослинного покриву. 

За результатами аналізу екологічної структури перелогів різної тривалості 

встановлено, що їх рослинний покрив в умовах Малого Полісся, особливо на 

початкових стадіях сукцесії, має ознаки «ксерофітизації». У ході досліджень з 

використанням класифікації Х. Раункієра встановлено, що серед життєвих 

форм на перелогах першого року 62–79 % від загальної кількості займають 

терофіти, на третьому – співвідношення між усіма біоморфами майже 

вирівнюється, з незначним переважанням терофітів, а на перелогах сьомого 

року у травостої домінують гемікриптофіти. У цьому ж розділі здобувач 

підтвердила зв'язок між кормовою цінністю перелогів і їх біорізноманіттям – 

збільшення розмаїття видів підвищує категорію кормової якості угідь. 

Досліджені перелоги за відповідними критеріями характеризуються низькою та 

середньою кормовою цінністю і належить до І-ІІ категорії угідь.  

У четвертому розділі дисертаційної роботи автор представила описи 

ґрунтових розрізів дослідних ділянок. Обстеженнями виявлено, що тривалість 

перебування угідь в стані перелогу сприяє збільшенню вмісту гумусу у верхній 

частині гумусового горизонту ґрунту, потужність якого на перелогах Малого 

Полісся становить біля 40 см. Агрохімічний аналіз відібраних зразків ґрунту з 

перелогів Малого Полісся свідчить про середню забезпеченість його рухомими 

формами біогенних елементів: вміст фосфору склав 97–146 мг/кг, а калію 103–

116 мг/кг. Показник обмінної та гідролітичнї кислотності становив 0,18–0,24          

мг-екв/100 г ґрунту та 0,40–0,60 мг-екв/100 г ґрунту відповідно. Вміст гумусу у 

0–25см шарі коливався у межах від 2,3 до 4,5 %.  

За результатами кореляційного аналізу не встановлено тісного зв’язку між 

показниками обмінної та гідролітичної кислотності, вмісту рухомого фосфору і 
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калію та біопродуктивністю фітоценозів перелогів. Найтісніше вона 

корелювала лише зі вмістом гумусу (r = 0,91). Загалом, біопродуктивність 

перелогів першого року коливалась від 2,89 до 7,09 т/га, третього року від 3,8 

до 7,5 т/га, а сьомого – від 8,38 до9,76 т/га. Таким чином, збільшення тривалості 

заростання перелогів стабілізує їх продуктивність. 

У 5 розділі здобувачем представлена класифікація оцінювання 

екологічного стану перелогів за вмістом гумусу. В ході досліджень 

встановлено, що низькі показники родючості ґрунту перелогів спричиняють 

мозаїчність їх рослинного покриву, що у свою чергу посилює інтенсивність 

ерозійних процесів - дефляції, змиву ґрунту та ін. Згідно розробленої градації 

перелоги з умістом гумусу у грунті до 1,5 % є дуже екологічно нестійкими, за 

вмісту 1,5-2,5 % - екологічно нестійкими, за вмісту 2,5-3,5 % стійкість середня, 

а коли його понад 3,5 % – перелоги вважаються стійкими. Згідно 

запропонованої класифікації, перелоги Малого Полісся тривалістю 1-3 роки 

мають низький та середній рівень екологічної стійкості та вимагають заходів 

докорінного й поверхневого поліпшення, тоді як 7-річні за рівнем стабільності 

не потребують таких заходів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведені дослідження дали 

змогу стверджувати, що здобувачем вперше: 

– з’ясовано та узагальнено особливості формування рослинних угруповань 

та їх екологічні наслідки на угіддях, вилучених з інтенсивного обробітку на 

дерново-карбонатному ґрунті в умовах Малого Полісся; 

–  описано та проаналізовано екологічну, біоморфологічну структуру 

фітоценозів, оцінено кормову цінність травостою перелогів та їх 

біопродуктивність;  

– розкрито закономірності демутації та описано видовий склад 

рослинності, практично встановлена послідовність перебігу основних стадій та 

фаз сукцесій на перелогах Малого Полісся; 

–   запропоновано методику оцінювання екологічного стану земель, що 

виведені з обробітку, яка ґрунтується на даних щодо вмісту гумусу у ґрунті та 

окреслено можливі заходи для стабілізації таких угідь на різних стадіях 

сукцесії.  

Набули подальшого розвитку: 

– підхід до вивчення динамічних змін рослинного покриву під час 

перебігу вторинних сукцесій на перелогах;  
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– обґрунтування взаємозв’язку між станом рослинності та агрохімічними 

показниками ґрунтів перелогів. 

Значущість роботи полягає у виявленні особливостей демуаційних 

процесів фітоценозів перелогів на дерново-карбонатному ґрунті в умовах 

Малого Полісся та ймовірними її наслідкам для агроландшафтів. 

 Розроблено класифікацію екологічного стану перелогів, прийнятну 

для проведення моніторингу агроекологічного стану таких угідь, що дозволяє 

обґрунтувати комплекс заходів щодо підвищення їх біологічної 

продуктивності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень підтверджується значною 

кількістю експериментального матеріалу, отриманого автором у процесі 

виконання експедиційних і лабораторних досліджень, його статистичним 

обробленням з використанням загальноприйнятих методик і залученням 

програмних засобів. 

Науково обґрунтовані висновки і рекомендацій виробництву, 

сформульовані у дисертаційній роботі та авторефераті, логічно випливають з 

результатів експериментальних досліджень автора.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

досліджень автором доповідалися на щорічних конференціях професорсько-

викладацького складу кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 

Національного університету водного господарства та природокористування 

(Рівне, 2010-2013 рр.), І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи 

розвитку» (Березне, 2012 р.), VIII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток наукових досліджень» (Полтава, 2012 р.), ІІ 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Формування 

конкурентоспроможної економіки: теорія, методи та практичні засади» 

(Тернопіль, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених «Екологізація сталого розвитку і ноосферна 

перспектива інформаційного суспільства» (Харків, 2013 р.), Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Екологія і природокористування в 

системі оптимізації відносин природи і суспільства» (Тернопіль, 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми екології та 

лісовпорядкування» (Житомир, 2014 р.). 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць, в 

тому числі 8 – у фахових виданнях, 6 – у збірниках матеріалів конференцій та 1 

– у закордонному виданні, зарахованому до міжнародної наукометричної бази. 

Шляхи використання результатів дослідження та їх цінність для 

науки і практики. Матеріали дослідження заслуговують на широке залучення 

до публікацій у різних виданнях для висвітлення проблем управління якістю та 

біопродуктивністю рослинного покриву перелогів, утворених на угіддях, 

виведених з інтенсивного обробітку.  

Розроблено та обґрунтовано один з можливих елементів системи 

оцінювання екологічного стану перелогів за показником умісту гумусу в ґрунті, 

яка може використовуватись для оцінювання перелогів, які щойно вилучені з 

активного використання та формування заходів щодо оптимізації їхнього стану. 

Результати наукових досліджень вже використовуються в навчальному 

процесі Національного університету водного господарства та 

природокористування на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства під 

час вивчення дисциплін «Охорона і відтворення родючості ґрунтів», 

«Моніторинг якості ґрунтів», «Технологія раціонального землекористування» 

та у виробничому процесі Державного підприємства «Еліта» Інституту 

сільського господарства Західного Полісся НААН, що підтверджено 

відповідними актами впровадження. 

Рівень виконання дисертаційної роботи визначається як професійно 

достатньо високий з чітким і логічним викладом матеріалу, достатньо 

аргументований табличним та графічним матеріалом з дотриманням прийнятих 

правил оформлення всієї роботи. Зміст автореферату повністю відповідає 

змісту основних положень дисертаційної роботи. 

Зауваження, недоліки у дисертаційній роботі, що стосуються окремих 

положень та оформлення і рекомендується автору врахувати у подальшій 

науковій роботі:  

- у огляді літератури автору слід було більше уваги приділити перевагам 

та недолікам елементів існуючих систем агроекологічного моніторингу земель, 

зокрема й виведених з інтенсивного обробітку; 

- у розділі 2 не чітко вказано частоту проведення укосів або їх стоки. 

Необхідність кількох укосів зумовлена особливістю перелогів, як полівидових 

фітоценозів; 

- відсутня інформація щодо товщі ґрунту, з якої проводили відбір проб для 

агрохімічного аналізу. У тексті вказується, що «вміст гумусу визначали у 
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верхньому горизонті, де зосереджена основна маса коренів рослин» (с. 108), що 

є не зовсім вдалим варіантом оцінювання. Представлення згаданих показників 

доречно було б показати чітко у шарі, наприклад 0-20 см, причому 

конкретизувати  по 0-10 та 10-20 см шарах, що значно підвищило б 

інформативність отриманих результатів; 

- багатьма дослідженнями доведено, що кліматичні умови є одним з 

основних чинників формування рослинного покриву, про що автор також 

згадує на с. 46. Проте у дисертаційній роботі відсутня інформація про зміни 

клімату у регіоні досліджень за останні 8-10 років, хоча вони мали вплив на 

формування фітоценозів перелогів. Висновок 3 до розділу 3 про те, що 

«рослинний покрив перелогів має ознаки «ксерофітизації» є тому 

підтвердженням; 

- для твердження, що «зростання тривалості перебування угідь в стані 

перелогу супроводжується збільшенням вмісту гумусу у верхньому горизонті» 

(с. 110) доцільно було навести або вихідні показники вмісту, або рівень 

родючості ділянок, які максимально близькі до перелогів, проте перебувають в 

обробітку; 

- після висновку 6 до розділу 3 напрошується висновок про можливість 

підвищувати кормову цінність перелогів шляхом контролювання видового 

складу рослинного покриву перелогів, наприклад підсіванням цінних трав; 

- у матеріалах експериментальної частини роботи (назва розділу 4), а 

також у висновках 9 та 10 мова йде про дерново-карбонатні ґрунти, тоді як 

дослідження проводили лише на одному з них - дерново-карбонатному 

короткопрофільному суглинковому ґрунті; 

- для завершеності опису ґрунтового розрізу у кінці доцільно подати його 

повну назву (с. 97-101); 

- наукову цінність розділу 4 значно підвищило б використання елементів 

синфітоіндикації, зокрема встановлення присутності  у складі фітоценозів 

перелогів тих чи інших видів, як індикаторів стану ґрунту (наприклад за 

вмістом біогенних елементів чи рівня кислотності); 

- текст дисертації, зокрема у розділі експериментальної частини, дещо 

переобтяжений графічним матеріалом; 

- у тексті зустрічаються слова-русизми, окремі помилки технічного 

характеру та невдалі висловлювання. 
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