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Актуальність теми. Каудексові сукуленти -  цікава й малодосліджена 

група, з огляду, передусім, на їх часто обмежене поширення в природних 

локалітетах і перспективу використання як декоративних та лікарських 

рослин. Залишається дискусійним і неузгодженим питання пов'язане із 

способом формування каудекса, зокрема в ході його становлення в 

онтогенезі. А тому, дослідження анатомо-морфологічних ' змін в ході 

розвитку каудексових рослин дозволяє знайти пояснення таких перетворень. 

Труднощі, які виникають при культивуванні цієї групи рослин в уг юваг 

закритого грунту, пов'язані з пошуком оптимальних умов не лише для 

цвітіння але й плодоношення, що підкреслює практичне значення та 

актуальність роботи. Оцінка репродуктивної здатності дозволяє 

спрогпозувати успішність відтворення видів за допомогою насіння, що є 

важливим розв'язком в умовах інтродукції. Дослідження таких змін і 

перетворень в умовах ex situ дозволяє зберегги від надмірного використання 

рослини з природних популяцій. Досліджені види внесено до 

природоохоронних переліків різного рівня, зокрема Fockea edulis внесена до 

переліку CITES, a Petopentia natcilensis ендем Південної Африки. Поза тим, 

усі ці види відзначаються високою декоративністю, цінними харчовими й 

лікувальними властивостями. Заходи із збереження цієї групи рослин тільки 

тоді набувають ефективності, коли вони ґрунтуються на всебічному їх 

дослідженні. Відомості з цього приводу є фрагментарними і потребують 

уточнення. Зважаючи на недостатній рівень вивченості та особливості

сукулентів в умовах інтродукціці», 
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розвитку каудексних сукулентів, вважаю, що тема роботи є важливою т а 

актуальною.

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

Дисертаційна робота відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і 

техніки на період до 2020 p., затвердженим Верховною радою України, і 

виконувалась впродовж 2015-2017 pp. у рамках науково-дослідної тематики 

НДЛ «Інтродукованого та природного фіторізноманіття» ННІІ «Інститут 

біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка в межах двох тем: 

«Збереження, інтродукція, репродукція рідкісних та зникаючих рослин і 

моніторинг біологічного різноманітті модельних екосистем природно- 

заповідних територій» (2016-2017, № д/р 0116U002640), «Моніторинг, 

охорона та корекція природних, трансформованих і модельних екосистем 

природно-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження 

біорізноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля» (2014-2015, № 

д/р 0114U003470).

Мета і завдання досліджень сформульовані автором на підставі 

кваліфікованого аналізу здобутків попередників та сучасного стану 

проблеми. Вважаю, що разом з керівником роботи старшим науковим 

співробітником М. М. Гайдаржи здобувач окреслив надзвичайно важливі та 

перспективні напрямки наукових досліджень.

Обґрунтованість наукових положень і висновків. Зміст дисертації 

викладено послідовно та логічно відповідно до мети і завдань роботи. 

Вважаю, що висновки, які сформульовано на підставі аналізу особистих 

спостережень, власних досліджень якісних та кількісних морфометричних 

параметрів, підсумовують результати роботи і дають відповідь на поставлені 

питання, відповідають завданням і є науково обґрунтованими. Автором 

використано класичні та сучасні анатомо-морфологічні, порівняльні, 

фенологічні й статистичні методи досліджень. Отримані якісні 

характеристики структурних особливостей досліджених видів, а кількісні



показники оброблено варіаційно-статистичними методами, а тому їх 

достовірність не викликає сумніву. Автор роботи має високу теоретичну 

підготовку та значну наукову ерудицію.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором на підставі 

узагальнення літературних джерел та власних спостережень досліджено 

анатомо-морфологічні риси будови насінин каудексових видів рослин родини 

Аросупасеае. Проаналізовані головні етапи розвитку каудекса на початку 

онтогенезу та стратегії його формування у досліджених видів. Вдалося 

виявити своєрідний, для стеблових каудексових сукулентів, комбінований 

медулярно-кортикальний тип потовщення стебла.

Практичне значення одержаних результатів має безпосереднє 

відношення до інтродукції рослин. На пі дставі досліджень автора, розроблена 

методика штучного перехресного запилення, яка сприяє формуванню 

життєздатного насіння. Доповнені дані з будови насінин досліджених видів. 

Розширена інформація про морфогенез видів каудексових рослин з родини 

Аросупасеае, що може успішно використовуватися у відповідних навчальних 

дисциплінах з анатомії та морфології рослин у ЗВО.

Апробація результатів дисертації. Одержані автором результати 

апробовано на шести міжнародних наукових конференціях. Жодних 

зауважень з приводу оприлюднення наукових здобутків немає.

Публікації. Матеріали дисертації достатньо повно викладено в 

опублікованих працях. Обсяг друкованих робіт та їх кількість у фахових 

виданнях відповідають вимогам МОН України. Основні результати дисертації 

висвітлено у 11 наукових публікаціях, зокрема в 5 наукових фахових 

періодичних виданнях, з яких 2 входять до науковометричної бази Web of 

Science. Зауважень щодо особистого внеску здобувача у наукове дослідження 

немає.

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 248 сторінках, 

з яких 140 сторінок основного тексту. У роботі представлені 24 таблиці та 43



рисунки з авторськими фотографіями. Робота складається зі вступу, переліку 

умовних скорочень до рисунків, п'яти розділів із відповідними списками 

використаної літератури, висновків і додатків. Зміст автореферату за своєю 

структурою відповідає змісту дисертації та достатньо повно відображає 

основні положення дисертаційної роботи.

Вступ до дисертаційної роботи складається з необхідної та обов’язкової 

усталеної інформації. Висвітлено: актуальність теми; зв'язок роботи з 

науковими планами, темами; мету і завдання досліджень; об’єкт, предмет та 

методи дослідження; наукову та практичну новизну; інформацію про 

особистий внесок здобувана, апробацію, публікації та структуру роботи. 

Загалом, позитивне ставлення опонента до цих розділів викладене вище.

У першому розділі проаналізовано в історичній ретроспективі 

формування поглядів на систематичне положення родів у родині Аросупасеае 

з урахуванням сучасних публікацій та підходів (APG IV) до обсягу родини. 

Наведена загальноморфологічна характеристика для родини Аросупасеае та 

детально описані анатомічні ознаки насінин і вегетативних органів. Особлива 

увага зосереджена на біологічних і анатомічних рисах будови сукулентів з 

родини Аросупасеае, та відзначені своєрідні життєві форми, спеціалізація 

репродуктивних органів, наявність специфічних рис анатомічної будови 

вегетативних органів. Викладений матеріал базується на глибокому аналізі 

широкого кола праць та містить коректні бібліографічні посилання. На 

підставі всебічного аналізу літератури автор знайшов недостатньо вивчені 

питання, що і стало визначальним для формування мети та завдань 

досліджень.

В другому розділі охоплені увагою об'єкти і методи досліджень 

використані в роботі. Зокрема, наведена інформація щодо першоопису, 

поширення і частоти трапляння видів, а також морфологічна характеристика з 

акцентом на репродуктивну фазу розвитку.

Описані умови в яких проводилися спостереження і дослідження.



Зазначені методики фенологічних і морфологічних досліджень, а також 

детально описана методика виготовлення мікроскопічних препаратів з 

урахуванням фіксаторів і барвників, які при цьому використовували. Щодо 

відомостей про статистичну обробку то бракує конкректних даних, щодо 

відбору матеріалу для аналізу та посилань на використані літературні 

джерела.

У третьому розділі роботи викладено дані про морфологію, фенологію 

цвітіння та генеративного розмноження A. obesum за умов інтродукції. Чітко 

описані деталі будови квітки A. obesum з урахуванням тих особливостей 

будови, які демонструють риси вузької спеціалізації до запилювачів. 

Визначена тривалість цвітіння при інтродукції, та зміни, які відбуваються в 

часі розкривання квіток, а також оптимальний час фертильності пилку 

впродовж перших трьох днів з 5-6 денного часу цвітіння. Запропонована 

оригінальна методика штучного перехресного запилення та продемонстрована 

її успішність. Щодо розвитку плодів, то очевидно цей процес, передусім, 

пов'язаний із заплідненням, а вже наслідком є розвитком плодолистиків.

Наведені морфометричні параметри квітки і плодів та їх зміни в динаміці 

й варіаційно-статистична обробка даних. Окрім цього порівняно дані отримані 

під час спостережень в умовах інтродукції та в природі. Цікаво, чи ймовірний 

процес самозапилення у A. obesum, чи є для цього певні перепони і чи при 

цвітінні в інший період (не взимку) запилювачі місцевої ентомофауни можуть 

забезпечити перехресне запилення. Вважаю, що обрані методи повністю 

відповідають завданням досліджень, а автор роботи добре їх опанував і 

знайомий з особливостями їх використання.

Четвертий розділ роботи присвячено вивченню будови насінин 

досліджених видів з родини Аросупасеае. Виявлені споріднені особливості в 

будові насінини F. edulis і P. natalensis, як типові для родини і незвичної 

форми насінини у A. obesum. ГІри аналізі будови насінин виявлені характерні 

пристосувальні ознаки насінин A. obesum і F. edulis, як передумови



виникнення потовщеного гіпокотиля, в той час як у P. natalensis ці зміни 

простежуються на пізніших етапах онтогенезу.

У п’ятому розділі подано особливості розвитку досліджених видів в ході 

онтогенезу. Розділ є ґрунтовним і насиченим значним обсягом оригінальної о 

матеріалу. Автором внесено суттєві доповнення до відомостей, щодо 

морфологічної та анатомічної будови вегетативних органів та змін, яких вони 

зазнають в онтогенезі. В цілому чітко описані структурні особливості з 

використанням коректних термінів.

Проаналізовано морфогенез досліджених видів з урахуванням динаміки 

формування пограничних тканин та внутрішніх структур при переході від 

проростка до ювенільних і іматурних вікових станів.

При порівняльному аналізі морфогенезу досліджених видів автор виявив 

на ранніх етапах розвитку A. obesum і F. edulis чітко виражені риси 

спеціалізації (зокрема розростання гіпокотиля), що відзначено і у P. natalensis 

із незначним відтермінуванням у часі. Виявлена наявність корку в гіпокотилі 

вже в перші дні розвитку пагона A. obesum, що поза сумнівом є цікавим 

спостереженням та пристосуванням до обмеження транспіраці" 

Аргументовано пояснена наявність хлоропластів в клітинах паренхіми кори та 

формування вмістилищ. Якщо початкові етапи формування провідної системи 

в базальній частині стебла відбуваються схожим чином у всіх видів, то в 

подальшому в A. obesum стебло залишається менш паренхіматизованим. У той 

же час'зміни анатомічної будови коренів досліджених видів мають незначні 

відмінності. Відзначений медулярно-кортикальний тип потовщення в 

базальній частині стебла і своєрідний спосіб потовщення коренів, як прояв 

пристосування до посушливих умов існування. Висловлене, радше 

припущення, а ніж проілюстрований факт атипового полікамбіального 

потовщення в A. obesum.

Трактування особливостей сукулентної спеціалізації та метаморфозів



досліджених видів включає аналіз численних робіт та пояснень термінів 

каудекс і стеблокорінь, і описано труднощі, які виникають із використання': 

таких термінів.

Висновки логічно підсумовують здобутки автора, але деякі важливі її 

досягнення не знаходять там свого місця.

Багато важливої інформації наведено в додатках. Тут зібрано 

матеріали, що стосуються морфометричних показників клітин і порівняння 

головних анатомо-морфологічних ознак досліджених видів різних вікових 

станів.

В роботі є окремі недоліки, підсумовуючи їх можна зробити такі 

зауваження:
1. Потребує уточнення об'єкт і предмет дослідження, а саме доцільно 

вважати об'єктом досліджень: каудексові види родини Аросупасеае, а вже 

предметом досліджень: особливості морфогенезу і репродукції та 

закономірності (стратегії) структурних пристосувань досліджених видів.

2. Не зовсім зрозуміло, чому до раритетних видів віднесений Adenium obesum. 

У другому розділі, при описі поширення A. obesum автор не коректно 

вказує на те, що окремі популяції виду внесені до Червоного списку 

Південної Африки. Категорію рідкісності будь-якого рангу можна 

застосовувати по відношенню до таксону, а тому доречно за таких 

обставин вказувати назву відповідного підвиду, який охороняється на 

зазначеній території, а не окремої популяції виду. Однак і ця обставина не 

даватиме підстав вважати A. obesum рідкісним видом, за винятком окремих 

країн, де він перебуває під охороною.

3. Викликає сумніви, а чи справді клітини фелеми зазнають здерев'яніння 

клітинних оболонок, чи радше суберинізації.

4. Автор у своїх міркуваннях підводить до поняття каудексоподібні рослини, 

як відповідник терміну «caudiciform plants», однак тут важко погодитися з 

достатньо вільним тлумаченням цього терміна, оскільки український



відповідник терміну все ж -  каудексові рослини, або рослини, які 

формують каудекс. Бракує в роботі дефініції цього терміна. Натомість 

вказується на те (Meve, Liede, 2004), що у дослідженого виду P. natalensis 

радше формується бульба а ніж каудекс.

5. Не зрозуміло, що має на увазі автор під мікробіотичністю насінин А. 

obesum.

6. Деякі терміни вжиті у роботі не цілком коректно, а саме варто визначити 

пріоритет стрижнева чи алоризна коренева система; листки цілісні і 

цілокраї, а ніж цільні і цільнокраї; жилкування пірчасто-сітчасте, а ніж 

жилкування пірчасте, рідше сітчасте; напіваридні (напівпустельні) і 

напівсукулентні на противагу семіаридним і семісукулентним.

7. Робота присвячена сукулентним рослинам і застосування терміну 

«сукулентизація» не можна вважати вдалим, оскільки він може мати 

надзвичайно широке трактування, а не відображає змісту змін і 

перетворень, які описує автор.

Вважаю, що більшість зауважень не є принциповими, вони здебільшого 

мають дискусійний характер. У відгуку опонента не згадуються незначні 

помилки (невдалі вирази, стилістичні похибки), але автор роботи 

ознайомлений з ними. Зроблені зауваження не знижують наукової цінності та 

загального позитивного враження від дисертації.

Загальна оцінка наукового змісту дисертації

Дисертаційна робота Авєкіна Ярослава Володимировича «Морфогенез 

та репродуктивна здатність раритетних каудексоподібних сукулентів в 

умовах інтродукції» є самостійним завершеним науковим дослідженням. 

Поставлені у дисертації питання вирішуються автором з достатньою 

повнотою. Висновки зроблено на підставі узагальнення якісних ознак та 

великої кількості морфометричних параметрів і повністю відповідають 

завданням досліджень. Здобуті результати оброблено варіаційно- 

статистичними методами, їх достовірність не викликає сумніву.



Дисертаційна робота є вагомим внеском у вивчення каудексових видів 

рослин родини Аросупасеае за умов інтродукції і сприятиме оптимізації 

заходів з їх збереження в умовах закритого грунту та охорони у природних 

місцезростаннях.

Автореферат дисертації Я. В. Авєкіна відображає основні положення 

дисертаційної роботи. Результати досліджень і узагальнення в тексті 

дисертації та в авторефераті ідентичні, тексти викладено логічно і послідовно 

літературною державною мовою.

Висновок

Представлена до захисту дисертаційна робота Авєкіна Ярослава 

Володимировича «Морфогенез та репродуктивна здатність раритетних 

каудексоподібних сукулентів в умовах інтродукції» є завершеною науковою 

працею, яка повністю відповідає вимогам пп. 9,11 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 p., № 567 зі змінами, затвердженими Постановами Кабінету 

Міністрів № 565 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 p., профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14, а її автор цілком заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 

03.00.05 -  ботаніка.

Доцент кафедри ботаніки, 
директор Ботанічного саду
Львівського національного університету f / f )  Н
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ВІД ЗИВ

офіційного опонента на дисертаційну роботу А вєкіна Ярослава  
Волод им ировича "М О РФ О ГЕН ЕЗ ТА  РЕП РО Д У К ТИ ВН А  ЗД АТН ІСТЬ  

РА РИ ТЕТН И Х К А У Д ЕКСО П О Д ІБН И Х  СУКУЛ ЕН ТІВ  В У М О В А Х  ІНТРО Д УКЦ ІЇ»,
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Актуальність роботи. Родина Аросупасеае є однією з 10 найбільших родин 
покритонасінних, яка включає 4500 видів, що належать до 370 родів (Fishbein, 
2018). Найбільше різноманіття типів життєвих форм в межах родини характерне 
для представників тропічних біомів: дерева-емергенти, деревоподібні ліани та 
виткі рослини, сукуленти, мірмекофільні епіфіти, багаторічні трав'яні рослини, що 
відображає різноманіття типів місцезростань і екологічних ніш, які ці рослини 
займають.

Разом з тим, найбільший інтерес в дослідженнях представників цієї родини 
пов'язаний з біологією запилення, взаємозв'язком із фітофагами та хімією 
вторинних метаболітів. Більшість досліджень зосереджена на північно
американських видах роду Asclepias L., тоді як фітохімічними дослідженнями 
охоплений передусім малагасійський рід Catharanthus G. Don та пантропічний рід 
Rauvolfia L. Значна увага приділена також складній будові флоральних структур, 
включаючи полінії, та типам "запилювальних синдромів".

Разом з тим, інші особливості структурної біології представників 
Аросупасеае, такі як адаптація "форми росту" до аридних умов існування, 
особливості репродуктивної біології та диверсифікація механізмів дисемінації 
генеративних пропагул, отримали значно менше уваги, ніж питання екології 
запилення та еволюції з рослиноїдними комахами.

У зв'язку з цим дисертаційна робота Я.В. Авєкіна є надзвичайно актуальною, 
оскільки спрямована на з'ясування теоретичних питань та вирішення практичних 
завдань, які сприятимуть репродукції та тривалому збереженню рідкісних рослин 
світової флори ex situ.

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації, їх достовірність та 
новизна. Мета досліджень, яка полягала у з'ясуванні особливостей цвітіння та 
репродукції каудексоподібних представників родини Аросупасеае, а також 
формування та локалізації сукулентних видозмін у процесі морфогенезу на ранніх 
етапах їхнього розвитку, досягнута повною мірою. Винесені на захист наукові 
положення та висновки, сформульовані Я.В. Авєкіним у дисертаційній роботі, 
базуються на критичному аналізі літературних даних та достатньому обсязі 
фактичного матеріалу. Загальні висновки дисертації з її науковими положеннями є 
достатньо обґрунтованими, а їх результати достовірними. Це забезпечено 
широким застосуванням у роботі сучасних методів дослідження та значним 
обсягом дослідженого матеріалу.

Висновки чітко сформульовані, цілком обґрунтовані та достовірні, витікають 
із основного змісту дисертації.

Наукова новизна роботи. Автором вперше досліджено анатомо- 
морфологічну структуру насінин і " ' ’ виявлено низку

за спеціальністю 03.00.05 -  ботаніка
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індивідуальних особливостей їхньої будови, що не притаманні типовим 
мезофітним представникам родини Аросупасеае. Виявлена залежність між 
величиною зародка та розвитком ендосперму. Подальші анатомо-морфологічні 
дослідження модельних об'єктів впродовж усього прегенеративного періоду 
розвитку дали змогу вперше виявити основні етапи утворення сукулентних 
видозмін шляхом формування розширеної базальної частини пагону, яка 
утворилася з розрослого гіпокотиля, а також потовщення головного кореня. На 
основі цих даних було визначено дві стратегії утворення сукулентних ознак на 
органному та дві -  на тканинному рівнях. Вперше з'ясовано, що формування 
розширеної базальної частини стебла у досліджуваних рослин відбувається 
внаслідок комбінованого медулярно-кортикального потовщення, що не 
притаманне більшості стеблових сукулентів. Вперше встановлено, що для молодих 
рослин Adenium obesum, Petopentia natalensis та Fockea edulis характерне 
формування перидерми на ранніх етапах розвитку. На основі отриманих даних 
було обґрунтовано поняття «каудексоподібні рослини» в межах родини 
Аросупасеае та визначено, що сукулентні видозміни, характерні для досліджуваних 
таксонів, не відповідають поняттям «бульба» та «каудекс». Отримана інформація 
суттєво розширює погляди на біологію каудексоподібних рослин, а також 
поповнює теоретичну базу в рамках сучасних досліджень біології та еволюції 
сукулентів.

Практична значимість роботи полягає в наступному. Автором зазначено, що 
методика штучного перехресного запилення Adenium obesum  може бути 
використана у ботанічних садах як "базова модель" штучного запилення й щодо 
інших видів рідкісних рослин з родини Аросупасеае зі складною будовою 
ентомофільних квіток, що дає змогу їхнього відтворення та зберігання в умовах 
інтродукції з можливою подальшою реінтродукцією в природних місцях 
поширення. Отримані дані щодо будови насінин досліджуваних таксонів можуть 
бути використані систематиками та карпологами як додаткова уточнююча 
теоретична інформація.

Зроблений автором висновок про те, що "... виражена мікробіотичність 
насінин A. obesum  спонукає до пошуку ефективніших способів їхнього тривалого 
зберігання", можна розглядати як пропозицію Я.В. застосовувати для зберігання 
цього насіння, що потрапляє до групи "рекальцитратного", метод кріоконсервації. 
Отриманий науковий доробок може знайти своє застосування в рамках подальших 
досліджень еволюції сукулентів та як додаткове обґрунтування поняття 
«каудексоподібні рослини».

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих працях. 
Результати досліджень Я.В. Авєкіна викладено в 11 наукових працях: 5 з них 
опубліковано у фахових виданнях України та виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз, решту б складають матеріали конференцій та тези доповідей. 
Головні положення дисертаційної роботи та результати проведених досліджень 
достатньою мірою висвітлені в опублікованих працях, за змістом та формою 
відповідають всім вимогам. Особливо повно висвітлені питання щодо 
мікроморфологічних особливостей поверхні насінин та будови плодів.

Зміст дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 248 сторінок 
комп'ютерного набору, основний текст займає 140 сторінок. Дисертаційна робота
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з
складається зі Вступу, переліку умовних скорочень до рисунків, п'яти розділів 
основної частини, висновків та додатків. Робота ілюстрована 24 таблицями та 43 
рисунками. Структура роботи добре продумана, розділи логічно взаємопов'язані. 
Не впевнена, що розташування переліку літератури після кожного розділу є 
оправданим.

У Вступі викладені актуальність теми; зв'язок роботи з науковими 
програмами; мета та завдання досліджень; наукова новизна одержаних 
результатів; їх практичне значення; відображено особистий внесок здобувача; 
наведено відомості про публіка ції та апробацію роботи.

У Першому розділі дисертаційної роботи «Сучасні погляди на 
біоморфологічні та анатомо-морфологічні особливості сукулентних 
представників родини Аросупасеае» на основі аналізу літературних джерел було 
виявлено, що дослідження каудексоподібних рослин родини Аросупасеае 
представлені фрагментарно та не висвітлюють повної картини щодо походження та 
анатомо-морфологічних особливостей "сукулентних видозмін". Через це поняття 
«каудексоподібні рослини» досі залишається дискусійним: недостатньо поясненим 
та обґрунтованим, при характеристиці цих рослин. Одну з причин цього автор 
рецензованої роботи вбачає в тому, що "...попередні дослідження проводилися на 
окремих таксонах різного віку та походження, тому це не давало змоги простежити 
усі процеси та динаміку утворення характерних видозмін". У процесі літературного 
пошуку було виявлено, що каудексоподібні сукуленти родини Аросупасеае є 
досить популярними декоративними рослинами, які мають перспективне 
застосування в медицині та фармакології, як джерела корисних вторинних 
метаболітів, з широким спектром біологічної дії. У результаті детального аналізу 
літературних джерел автором зроблено висновок, що "... було поставлено низку 
завдань, головними з яких є проведення анатомо-морфологічних досліджень 
каудексоподібних рослин різних таксонів з родини Аросупасеае на ранніх стадіях 
онтогенезу, для визначення основних напрямків та стратегій розвитку сукулентних 
видозмін у рослин досліджуваних таксонів, а також пошуки шляхів їхнього 
штучного генеративного розмноження в умовах інтродукції...". Обрані напрямки 
досліджень є актуальними, проводилися вперше і будуть сприяти, за визначенням 
як самого дисертанта, так і рецензента, розширенню уявлень щодо особливостей 
біології та репродукції каудексоподібних сукулентних рослин у цілому.

У світі на сьогоднішній день близько 80 % населення Землі, передусім з 
низьким рівнем розвитку, використовують з лікувальною метою рослини. 
Представники родини Аросупасеае, для яких характерне надзвичайне різноманіття 
вторинних метаболітів, займають одне з чільних місць у переліку цих рослин, від 
чого потерпають їх природні популяції.

Слід зазначити, що порівняно з іншими видами сукулентів, дійсно, питання 
дослідження репродуктивної біології досліджені вкрай недостатньо.

Розділ 2 «Об'єкти, умови та методи дослідження» містить вичерпний 
перелік джерел, умов та обсягу фактичного матеріалу, який було покладено в 
основу дисертаційної роботи. Докладно описані методики досліджень та аналізу 
даних.

Для досліджень, спрямованих на розширення уявлень біології 
каудексоподібних рослин та з'ясування їхніх анатомо-морфологічних особливостей,



було обрано три види сукулент них рослин з родини Аросупасеае: Adenium  
obesum  (Forssk.) Roem. & Schult. (Apocynoideae), Petopentia natalensis (Schltr.) Bullock 
(Periplocoideae) та Fockea edulis (Thunb.) K. Schum. (Asclepiadoideae).

Подано загальну ботанічну інформацію обраних таксонів. Виявлено, що 
досліджувані таксони є раритетними рослинами, що зумовлено їхньою 
ендемічністю та охоронним статусом. Відповідно до поставлених завдань 
застосовано методи фенологічних спостережень, порівняльної морфології та 
анатомії рослин (з доповненнями та модифікаціями автора, як зазначено в 
авторефераті та дисертації), що використовувалися на різних етапах досліджень. Як 
матеріал для досліджень було використано репродуктивні структури (квітки, пилок, 
насінини), а також рослини різних вікових станів прегенеративного періоду 
онтогенезу. Отримані результати належним чином статистично оброблені.

У цілому розділ не залишає сумнівів у репрезентативності та достовірності 
фактичного матеріалу, покладеного в основу дисертаційної роботи Авєкіна 
Ярослава Володимировича.

Зауваження до розділу. На наш погляд, у Розділі 2 «Матеріали та методи 
досліджень», наводячи перелік об'єктів дослідження, автору більшу увагу слід було 
приділити обґрунтуванню доцільності вибору об'єктів дослідження, аргументувати 
чому саме з трьох з п'яти підродин, визнаних на сьогодні в межах родини 
Аросупасеае, були обрані об'єкти дослідження.

Найсучасніша класифікація Аросупасеае (Endress et al., 2014; APG IV, 2016) 
передбачає розподіл родини на 5 підродин: дві парафілетичні, що відповідають 
попередній Аросупасеае s.s. (Rauvolfioideae та Apocynoideae) та три монофілетичні, 
які відповідають попередній родині Asclepiadaceae (Periplocoideae, Secamonoideae 
Asclepiadoideae).

У Розділі 3 «Особливості морфології, фенології цвітіння та генеративного 
розмноження Adenium  obesum  в умовах інтродукції» представлені результати 
фенологічних та морфологічних досліджень цвітіння каудексоподібних сукулентів в 
умовах інтродукції на прикладі модельного таксону A. obesum, що проводилися з 
метою встановлення оптимального способу генеративного розмноження цього 
виду з використанням штучного перехресного запилення та отримання 
життєздатного насіння. Було встановлено, що генеративний цикл A. obesum 
починається з третьої декади лютого та характеризується появою перших бутонів. 
Закінчення циклу відбувається в третій декаді вересня, коли спостерігається повне 
визрівання плодів.

З літератури відомо, що Аросупасеае є ідеальною групою для дослідження 
особливостей репродуктивної біології та різних модифікацій флоральної сфери, що 
повністю підтверджено результатами, викладеними в дисертаційній роботі 
Я.В. Авєкіна. Характерною особливістю квітки в межах Аросупасеае є тісна асоціація 
тичинок та плодолистиків, пов'язаних як структурно, так і функціонально.

Крім того, особливістю представників родини Аросупасеае є утворення 
полініїв, що значно підвищує ефективність перенесення пилку. В межах цієї родини 
полінії еволюціонували незалежно щонайменше тричі: один раз у спільного 
анцестора підродин Secamonoideae та Asclepiadoideae і, щонайменше, двічі в 
межах підродини Periplocoideae. Тетради пилку виникали значно частіше: 
щонайменше 5 разів.
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Слід зазначити, що кількість робіт, присвячених особливостям 
репродуктивної біології A. obesum  обмежена фактично єдиною роботою 
G.D. Rowley "The Pollination Mechanism of Adenium [Аросупасеае)", опублікованій 
ще у 1980 році.

Четвертий розділ «Особливості будови каудексоподібних сукулентів 
родини Аросупасеае  на латентному етапі онтогенезу» дисертаційної роботи 
присвячений анатомо-морфологічному дослідженню насінин A. obesum, Р. 
natalensis та F. edulis.

Морфологія традифійно є одним з найважливіших джерел інформації в 
таксономії рослин, тому дослідження, присвячені вивченню особливостей будови 
насінин модельних видів з родини Аросупасеае, є дуже актуальними. Крім того, 
насінина як одиниця розмноження та дисперсії займає особливе місце в 
інтродукції рослин.

Результати досліджень показали, що будова насінин в A. obesum  та F. edulis 
має низку особливостей не характерних для більшості мезофітних представників 
родини Аросупасеае: це формування складної бітегмальної тести екзо- 
мезотестального типу та утворення слабко розвиненого нуклеарного ендосперму. 
Цього, очевидно, слід було очікувати, оскільки будова насінини, передусім 
мікроморфологія насінної шкірки, є відображенням умов існування.

Результати досліджень, викладені у цьому розділі, є важливими як для 
розвитку описової морфології рослин, так і для практики та теорії охорони 
біорізноманіття світової флори ex situ.

Зауваження до розділу. Автор зазначає, що насінини у Adenium obesum  
(Petopentia natalensis, Fockea edulis) -  анатропного типу (115, 118, 122 стор., 
відповідно): анаторопними можуть бути насінні зачатки;

На нашу думку, назва Таблиць 4.1.1, 4.2.1 і 4.3.1 «Морфометричні показники 
тканин та клітин Adenium obesum  (Petopentia natalensis, Fockea edulis) на 
латентному етапі онтогенезу (118, 121, 124 стор., відповідно) є не зовсім 
коректною, оскільки йдеться про насінини.

Принципових зауважень до положень, викладених у розділі, немає.
У п'ятому розділі "Особливості розвитку каудексоподібних сукулентів 

родини Аросупасеае  на прегенеративному етапі онтогенезу", одному з 
центральних розділів дисертаційної роботи, автором представлені результати 
досліджень морфогенезу A. obesum, P. natalensis та F. edulis трьох вікових станів 
прегенеративного періоду онтогенезу. Було встановлено, що для проростків цих 
видів характерне значне активне розростання гіпокотиля у порівнянні з іншими 
органами. При цьому у A. obesum  та F. edulis гіпокотиль починає активно 
розвиватися та потовщуватися одразу ж після проростання, що зумовлено 
особливостями будови зародків у цих таксонів. Натомість, у проростків P. natalensis 
активний розвиток гіпокотиля починається на 20-22 добу після проростання. 
Розростання гіпокотилів відбувається шляхом первинного кортикального та 
медулярного потовщення стебла та має схожу анатомічну організацію. Виключення 
складають лише гіпокотилі проростків A. obesum  у яких вже починає утворюватися 
вторинна покривна тканина (перидерма).

Таким чином, автором було з'ясовано, що протягом прегенеративного періоду 
онтогенезу у рослин досліджуваних видів відбуваються метаморфози, що
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представлені розрослим потовщеним гіпокотилем, з якого формується базальна 
частина стебла, а також потовщеним головним коренем, які разом виконують лише 
водозапасаючу функцію. Функцію відновлення бере на себе та багаторічна частина 
пагону, яка не характеризується вираженими сукулентними ознаками. Тому 
сукулентні видозміни гіпокотиля в P. natalensis разом з видозмінами коренів у А. 
obesum  та F. edulis не задовольняють усім критеріям таких термінів, як «каудекс» чи 
«стеблокорінь». Оскільки для рослин досліджуваних таксонів характерне 
утворення вираженої алоризної кореневої системи, це також не збігається з 
описами типових кореневих чи стеблових бульб, що мають вторинно-гоморизну 
кореневу систему.

Слід зазначити, що за результатами власних досліджень дисертант надає 
визначенню "каудексні рослини" глибшого сенсу, ніж G. Rowly, адже за 
визначенням G. Rowly (1987), термін "каудекс" -  це неспецифічний термін, що 
стосується будь-якої частини осі рослини корінь-пагін, а "каудексний чи 
каудексоподібний" ("caudiciform") -  це загальний термін, який можна застосувати 
щодо рослини з такою морфологічною особливістю, незалежно від типу життєвої 
форми (дерево, кущ, ліана чи геофіт).

Отже, застосування терміну "каудексоподібні рослини" стосовно, 
щонайменше тих видів, що були об'єктами дослідження, є цілком правомірним. 
Тим більше, що за визначення G. Rowly було відомо, що виникнення потовщення 
стебла у вигляді каудексу не пов'язано з належністю до певної таксономічної групи.

Зауваження до розділу наведено нижче.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації.
Основні наукові положення, отримані результати виконаного дисертаційного 
дослідження повно відображені в авторефераті. Звертаємо увагу на те, що зміст 
автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Зауваження та побажання щодо змісту дисертації.

1. На наш погляд, проведені дослідження рослин трьох видів, що належать 
до різних клад Аросупасеае, маючи значну самостійну цінність для описової 
морфології рослин та, без сумніву, для збереження ex situ рідкісних видів, що у 
природі перебувають на межі зникнення, разом з тим не дають підставу автору 
робити будь-які узагальнення щодо "Особливостей розвитку каудексоподібних 
сукулентів родини Аросупасеае на прегенеративному етапі онтогенезу". Це є 
певним перебільшенням, оскільки було досліджено дуже незначну кількість видів 
рослин із всього обсягу родини. Вважаємо, що аналіз стратегій розвитку 
сукулентних ознак у модельних об'єктів автору дисертаційної роботи слід було б 
проводити у філогенетичному контексті з урахуванням загальних напрямків 
еволюції життєвих форм в межах Аросупасеае. З літератури відомо, що ця родина 
включає типові клади покритонасінних, які "...анцестрально є тропічними, 
деревоподібними із "самопідтримуючими формами росту", які в межах 
субтропічного та помірного клімату еволюціонували у ліани та види трав'яних 
рослин" (Fishbein et al., 2018). У межах різних клад із різною швидкістю, яка 
вимірювалась у мільйонах років, відбувались зміни життєвої форми ("шифт"). У
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даному випадку "сукулентність" у A. obesum  є ознакою первинної життєвої форми, 
тоді як у двох інших досліджуваних видів - Petopentia natalensis та Fockea edulis -  
розвиток сукулентності швидше всього можна розглядати як своєрідну реверсію.

2. Оскільки "сукулентність" -  це передусім екофізіологічний феномен, тому, 
можливо, було б доречно автору в оглядовій частині дисертації навести результати 
фізіолого-біохімічних досліджень видів (тип вуглецевого метаболізму, анатомо- 
стоматографічний аналіз), що були об'єктами дослідження. Але це зауваження 
носить лише характер побажання, оскільки такі дослідження не були передбачені 
основними завданнями.

Разом з тим, одну з основних визначальних ознак, що характеризує 
сукуленти, "сукулентність розпочинається на клітинному рівні..." (Ogburn & Edwards, 
2010) автором було в дисертації доведено повною мірою.

3. Оглядом літератури не охоплена низка робіт останніх років, присвячена 
різним аспектам дослідження представників Аросупасеае. На наш погляд, 
обізнаність з основними положеннями цих публікацій, опублікованих, зокрема, в 
American Journal of Botany (M. Fishbein et al. (2018). Evolution of the backbone: 
Аросупасеае phylogenomics and new perspectives on growth form, flowers, and fruits) 
значно розширила б можливості для інтерпретації результатів досліджень.

Надзвичайно цікаво було б порівняти отримані Я.В. Авєкіним результати 
щодо особливостей репродуктивної біології Adenium obesum  з аналогічними 
даними, висвітленими у магістерській кваліфікаційній роботі Karin van der Walt 
(2015) "Population biology and ecology of the critically endangered succulent Adenium  
swazicum". На жаль, ця робота залишилась поза полем зору дисертанта, як і 
можливість з'ясувати, що потужний (форсований) початок прорастання насінини 
характерний і для інших представників роду.

4. На жаль у тексті трапляються некоректні, а інколи і недоречні вислови: 
...покривних інтегументів насінин... (стор. 28); інтегументи -  це покриви насінного 
зачатка, з яких після після запліднення утворюється насінна шкірка;

-  складові рослин (Сім'ядолі, гіпокотиль, кореневі системи, тканини певного 
типу) (Додатки, Таблиці), коректніше було б вжити терміни «частини або органи 
рослини»;

-  ...запасаюча функція таких видозмін забезпечується... (211 стор.) -  
запасаючу функцію можуть виконувати певні органи чи тканини рослин;

-  розвиток тих її (квітки) частин, що безпосередньо впливають на 
ентомофільність (стор. 111) -  очевидно, йдеться про ентомофілію, на яку вплинути 
навряд чи можливо;

-  ....дієва методика штучного перехресного запилення (235 стор.) -  при 
опрацюванні будь-яких методик мета полягає у тому, щоб ця методика була 
ефективною для досягнення будь-якого результату;

У тексті дисертаційної роботи трапляються прикрі помилки: ...прилистників... 
(стор. 42); нектарики (стор. 42), потрібно -  нектарники; слід писати - будова 
зародка, а не зародку; проростка, а не проростку; листок цілісний, а не цільний. У 
деяких випадках відсутні розділові знаки у складнопідрядних реченнях. 
Трапляються незначні неточності при цитуванні літературних джерел, зокрема 
Checklist of CITES species (автореферат, стор. 1), потрібно - CITES Cactaceae Checklist 
(Hunts, 1999)
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Разом з тим, слід зазначити, що висловлені зауваження та побажання 

жодною мірою не знижують загального високого рівня роботи та не зменшують 
вагомості отриманих Я.В. Авєкіним результатів.

Виконання дисертаційної роботи, яка рецензується, потребувала від 
Ярослава Володимировича Авєкіна знань у багатьох галузях біологічної науки -  
систематики, таксономії, цитоембріології, анатомії та морфології, карпології, 
фітогеографії, теорії еволюції, володіння методами інтродукції рослин. Окремо 
хотілось би відзначити високий методичний рівень публікацій Я.В. Авєкіна, зокрема 
тих, що присвячені висвітленню результатів мікроморфологічних досліджень 
поверхні насінин, а також якість ілюстрацій.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Аналіз дисертації, автореферату та наукових публікацій свідчить, що за 

змістом та обсягом дисертаційна робота Ярослава Володимировича Авєкіна 
"Морфогенез та репродуктивна здатність каудексоподібних сукулентів в умовах 
інтродукції» є завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково 
обґрунтовані результати, що є суттєвими для розвитку описової морфології та 
анатомії рослин, еволюційної екології та опрацювання методів збереження 
рідкісних видів світової флори за умов штучного клімату (ex situ).

Висновки дисертаційної роботи обґрунтовані значним обсягом самостійно 
отриманого фактичного матеріалу, відповідають завданням роботи та 
характеризують її зміст; повністю відображені в статтях, опублікованих у фахових 
виданнях, та апробовані на вітчизняних та міжнародних форумах науковою 
громадськістю. Автореферат відбиває основні положення дисертаційної роботи.

Отже, це дає підставу стверджувати, що за своєю актуальністю, науковою 
новизною і практичною значимістю дисертаційна робота Ярослава 
Володимировича Авєкіна "Морфогенез та репродуктивна здатність 
каудексоподібних сукулентів в умовах інтродукції» повністю відповідає вимогам 
п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.07.2013 №567, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 -  ботаніка.
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