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ІНВАЗІЇ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ У ГОЛАРКТИЦІ
МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «БОРОК-IV»
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Цей фо рум фа хів ців з про б ле ми ан тро по ген них мі
гра цій ви дів різ но ма ніт них царств жи во го са ме у 
Пів ні ч ній пів ку лі Зе м лі пра цю вав уже вчет вер те. 
По пе ред ні три сим по зі у ми від бу ли ся у сел. Бо рок, 
в Ін сти ту ті біо ло гії вну т ріш ніх вод іме ні І.Д. Па
па ні на РАН у 2001, 2005 та 2010 ро ках. То ді, як і 
цьо го річ, об го во рю ва ли ся те о ре ти ч ні та при клад ні 
пи тан ня, пов'язані з ак ту аль ною про б ле мою всьо
го люд ст ва — біо ло гі ч ни ми ін ва зі я ми чу жо рід них 
ви дів, на сам пе ред у Го лар к ти ці. Цьо го ра зу Бо
рокIV було ор га ні зо ва но під егі дою Ро сій сь кої 
ака де мії на ук (РАН), Від ді лен ня біо ло гі ч них на
ук РАН (ВБН РАН), На у ко вої ра ди з гі д ро біо ло гії 
та іх ті о ло гії РАН, Ро сій сь ко го фон ду фун да мен
таль них до слі джень (РФФД), Між на род но го со
ю зу біо ло гі ч них на ук (IUBS), Між на род но го то
ва ри ст ва зоо ло гі ч них на ук (ISZS), Ко мі сії РАН зі 
збе ре жен ня біо ло гі ч но го різ но ма ніт тя, Ін сти ту ту 
про б лем еко ло гії та ево лю ції іме ні О.М. Сє вер цо
ва РАН (ІПЕЕ РАН), Ін сти ту ту біо ло гії вну т ріш ніх 
вод іме ні І.Д. Па па ні на РАН (ІБВВ РАН), Де пар
та мен ту біо ло гі ч них ре сур сів Гео ло гі ч ної служ

би США (US GS), Служ би ри би та ди чи ни США 
(US FWLS), «BiogenAnalytika», спо ря джен ня для 
до слі джень на ук про жит тя.

На у ко вий та ор га ні за цій ний ко мі те ти сим по зі у
му очо ли ли Ю.Ю. Дге бу а дзе — го ло ва, акад. РАН 
(ІПЕЕ РАН, Мо с к ва, РФ) та два йо го за ступ ни ки — 
Ю.В. Слинь ко, канд. біол. на ук і А.В. Кри лов, др 
біол. на ук — обид ва з ІБВВ РАН (Бо рок, РФ). Ак
ту аль ність те ма ти ки, як і спектр ус та новор га ні за
то рів, не мог ли не спри яти ши ро кій за ці ка в ле но сті 
на у ков ців до «Бо рокIV». У сим по зі у мі взя ли участь 
130 учених із по над 20 кра їн. Ок рім Ро сії, це Ав ст
ра лія, Азер бай джан, Ре с пуб лі ка Бі ло русь, Ір лан дія, 
Ка зах стан, Ка на да, Кир ги зія, Ки тай, Лат вія, Лит ва, 
Мол до ва, Мон го лія, Ні меч чи на, Нор ве гія, Сло ве
нія, США, Ту реч чи на, Че сь ка Ре с пуб лі ка, Уз бе ки
стан, Ук ра ї на, Фін лян дія. Орг ко мі тет от ри мав те зи 
183 на у ко вих до по ві дей, які оз на че ні в про гра мі як 
пле нар ні (16), сек цій ні (98) та стен до ві (69). У рам
ках «Бо рокIV», ок рім пле нар но го, від бу ли ся за сі
дан ня ше с ти сек цій та круг лий стіл з най дис ку сій
ні ших пи тань су ча с ної на у ки про біо ло гі ч ні ін ва зії. 
Про гра ма сим по зі у му та те зи до по ві дей над ру ко ва
ні ок ре мим то мом, що став до б рим до від ни ком для 
уча с ни ків за сі дань (Programme & Book of Abstracts 
The International Symposium Borok — IV «Invasion 
of Alien Species in Holarctic» (22—28 Sept. 2013) /Ed. 
Yu.Yu. Dgebuadze, Yu.V. Slynko, A.V. Krylov, 2013. — 
Yaroslavl: Publisher's Bureau «Фи ли грань». — 199 р.).

Від кри ва ю чи сим по зі ум, го ло ва йо го орг ко мі
те ту ака де мік РАН Ю.Ю. Дге бу а дзе під кре с лив, 
що світ на в ко ло нас змі ню є ть ся без пре це дент но 
стрім ко. Це сто су є ть ся, зо к ре ма, і «жи вої плів ки» 
Зе м лі, її біо ти. Між на род ний сим по зі ум «Ін ва зії 
чу жо рід них ви дів у Го лар к ти ці» на дає мож ли вість 
йо го уча с ни кам з’ясувати тен ден ції змін, спри
чи не них біо ло гі ч ни ми вторг нен ня ми, ус ві до ми ти 
їх ні мас шта би, зві ри ти дум ки що до спо со бів конт
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ро лю ан тро по ген них мі гра цій жи вих ор га ніз мів й 
оці ни ти їх ні на слід ки. Вче ний по ка зав, на скіль ки 
Ро сія про су ну ла ся впе ред у вив чен ні та кон т ро лю 
біо ло гі ч них ін ва зій за три ро ки пі с ля сим по зі у му 
«Бо рокІІІ». За сно ва ний Ін сти ту том про б лем еко
ло гії та ево лю ції РАН елек т рон ний «Рос сий ский 
жур нал био ло ги че ских ин ва зий», до б ре ві до мий 
дослідникам, од ра зу ж на був ста ту су сер йоз но го 
на у ко во го ви дан ня, під три му є ть ся на у ко воін фор
ма цій на ба за да них «Чужеродные виды на тер ри то
рии Рос сии» (http://www.sevin.ru/invasive/), ство
ре ні нові елек т рон ні про ду к ти: гео ін фор ма цій на 
си с те ма «Чужеродные виды рас те ний ев ро пей
ской Рос сии» (http://geocnt.geonet.ru/googlemap/), 
(AQUANIS) — «Information system on aquatic non
indigenous and cryptogenic species» Ver. 2.35 Last 
update: 20131009. Впро ва дже на й ак тив но пра цює 
ме ре жа мо ні то рин го вих то чок біо ло гі ч них ін ва зій у 
єв ро пей сь кій ча с ти ні Ро сії, до по с луг на у ков ців — 
су ча с ні ла бо ра то рії, суд на, мор сь кі плат фор ми. Усе 
це спри яло вив чен ню ро сій сь ки ми вче ни ми чу жо
рід них ви дів із різ них та к со нів. У про гра мі «Бо рок
IV» роз ло го пред ста в ле ні кон крет ні ре зуль та ти, 
от ри ма ні ни ми за ос тан ні три ро ки, ви да на се рія 
мо но гра фій, до від ни ки, ат ла си то що. Се ред ви дань 
зга да ні й ті, що не за ли ши ли ся по за ува гою ук ра
їн сь ких бо та ні ків («Чёрная книга флоры Средней 
России», 2010; «Чёрная книга флоры Твер ской об
ла с ти» то що).

На пле нар но му за сі дан ні ви го ло ше но 16 до по
ві дей уза галь ню ю чо го ха ра к те ру, що сто су ва ли ся 
оці нок ри зи ку ін ва зій чу жо рід них ви дів у єв ро
пей сь кій ча с ти ні Ро сії з ви ко ри стан ням ін фор
ма цій них си с тем; чу жо рід ної біо ти, по ши ре ної в 
мо рях Арк ти ки; ево лю цій ноеко ло гі ч них ас пе к тів 
біо ін ва зій них про це сів то що. Особ ли ву ува гу при
вер ну ла, без у мов но, но віт ня до по відь М.Е. Ду г
ла са (M.E. Douglas) про іден ти фі ка цію з ви ко ри
стан ням ме то ду од но ну к лео тид но го по лі мор фіз му 
гі б ри дів між при род ни ми й ін ва зій ни ми ви да ми 
рибпри со сок (Сatostomidae) у вод них еко си сте мах 
рі ки Ко ло ра до (За хід Пів ні ч ної Аме ри ки). Ук ра
їн сь кі на у ков ці на пле нар не за сі дан ня ви не сли на 
об го во рен ня но ві під хо ди що до розв’язання про б
ле ми біо ло гі ч них ін ва зій (Б.Г. Але к сан д ров, Оде сь
кий фі лі ал Ін сти ту ту біо ло гії пів ден них мо рів іме ні 
О.О. Ко ва лев сь ко го НАН Ук ра ї ни) та уза галь нен
ня про тран с фор ма цію іх ті о це но зів при род них і 
штуч них во дойм Ук ра ї ни як ре зуль тат ін ва зій чу
жо рід них ви дів риб (Р.О. Но ви ць кий, Дні п ро пе т

ров ський дер жав ний уні вер си тет іме ні Оле ся Гон
ча ра).

Сек цій ні за сі дан ня від бу ва ли ся вод но час у різ
них при мі щен нях, і за ве ли кої за ці ка в ле но сті ав
тор ки цьо го по ві до м лен ня ре зуль та та ми до слі
джень у вод них еко си сте мах, по т ра пи ти на всі 
об го во рен ня фі зи ч но бу ло не мож ли во. Най роз ло
гі шою ви я ви ла ся сек ція «Ін ва зії у прі с но вод них 
еко си сте мах» (40 до по ві дей). Сек ція «Ін ва зії в мор
сь ких еко си сте мах» об ме жи лась дев’ятьма, сек ція 
«Ін ва зії у прі с но вод них еко си сте мах: вплив на мі с
це ві ви ди й уг ру по ван ня» від по від но 22ма, сек ція 
«Роль гло баль них клі ма ти ч них й ан тро по ген них 
про це сів для біо ло гі ч них ін ва зій» — трьо ма, сек
ція «Ін фор ма цій ні си с те ми мо ні то рин гу ін ва зій но
го про це су. Ма те ма ти ч не мо де лю ван ня про це сів, 
пов'язаних із вторг нен ням чу жо рід них ви дів» — 
чо тир ма до по ві дя ми. Ос кіль ки те ма ти ка цієї сек
ції ці ка ви ла біль шість уча с ни ків, її за сі дан ня бу ло 
вда ло спла но ва не, отож на ньо го змог ли по т ра пи ти 
всі охо чі. Во ни оз на йо ми ли ся зі зга да ни ми ін фор
ма цій ни ми си с те ма ми: з вод них не або ри ген них та 
«кри п то ген них» ви дів (AQUANIS), роз роб ле ною 
фа хів ця ми Клай пед сь ко го уні вер си те ту, та гео
ін фор ма цій ною си с те мою «Аlien plant species оf 
European Russia». У двох до по ві дях де мон ст ру ва
ло ся ви ко ри стан ня ГІСтех но ло гій у до слі джен ні 
чу жо рід них ви дів ссав ців і по се лень бо б ра в Ро сії.

На за сі дан нях сек ції «Ін ва зії у на зем них еко
си сте мах», де, вла с не, пра цю ва ла ав тор ка, бу ло 
за слу ха но та об го во ре но 20 до по ві дей ши ро ко го 
спек т ра — від пи тань без хре бет них в ек ст ре маль
них еко си сте мах Ан тар к ти ки до ссав ців Го лар к ти
ки. Особ ли ве вра жен ня спра ви ла до по відь проф. 
Ю.М. Ба ран чи ко ва (Кра с но ярськ) про тран с фор
ма цію еко си стем си бір сь кої тай ги під впли вом ін
ва зії Polygraphus proximus Blandf. (Coleoptera). Без
по се ред ньо су дин них ро с лин сто су ва ли ся 6 до по
ві дей. У них ви світ ле но ана ліз уг ру по вань Erigeron 
canadensis, Solidago canadensis та Helianthus tuberosus 
на те ри то рії м. Да у гав піл са (Лат вія), про ект «Чор
ної кни ги фло ри Во ро не зь кої об ла с ті», про де мон
ст ро ва но бур’яни і чу жо рід ні ви ди Яку тії та ві до
б ра же но де я кі ви ди мі ко бі о ти, що осе ли ли ся на 
чу жо рід них ви дах су дин них ро с лин у Ка зах ста ні. 
Бу ло та кож пред ста в ле но по пе ред ні да ні мо ле
ку ляр но го ана лі зу ін ва зій них по пу ля цій Cenchrus 
longispinus з Ро сії та Ук ра ї ни. На ша до по відь сто су
ва ла ся про с то ро вої і ча со вої ди на мі ки ін ва зій них 
ви дів ро с лин на рів нин ній ча с ти ні Ук ра ї ни.
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Ок ре мий день сим по зі у му від ве ли для стен
до вої се сії та круг ло го сто лу. Се ред по с те рів, що 
сто су ва ли ся су дин них ро с лин, за галь ну ува гу при
вер ну ли роз роб ки ли тов сь ких уче них. Во ни по
ка за ли зв’язок ви я в ле но го мо ле ку ляр нобіо ло гі
ч ни ми ме то да ми ге не ти ч но го по лі мор фіз му ни
з ки чу жо рід них ви дів (Erigeron annuus, Impatiens 
glandulifera, I. parviflora, Medicago sativa, M. varia 
(M. sativa × M. falcata), Lupinus polyphyllus) з їх нім 
ін ва зій ним по тен ці а лом, зо к ре ма, здат ні стю за хо п
лю ва ти й ут ри му ва ти те ри то рію. На стен дах де мон
ст ру ва ли ся ук ла де ний на прин ци пах, ра ні ше роз
роб ле них Ю.К. Ви но гра до вою та О.О. Но то вим, 
про ект «Чер ной кни ги фло ры Брян с кой об ла с ти», 
а та кож роль су ча с них клі ма ти ч них й ан тро по ген
них змін еко си стем в ак ти ві за ції фі то ін ва зій на 
Пів ден но му Ура лі та зна чен ня знань про біо ло гію 
ви дів Cenchrus з метою кон т ро лю їх ньої ек спан сії. 

Для об го во рен ня на круг лий стіл бу ли ви не се
ні ак ту аль ні та дис ку сій ні пи тан ня: ме то ди до слі
джен ня біо ло гі ч них ін ва зій; ме то ди кон т ро лю та 
ви ко рі нен ня ін ва зій них ви дів; со ці аль нопо лі ти ч
ні ас пе к ти біо ло гі ч них ін ва зій; між на род не та ре
гі о наль не спів ро біт ни ц т во в га лу зі вив чен ня чу
жо рід них ви дів. З’ясувалося, що са ме ці ас пе к ти 
про б ле ми все бі ч но дис ку ту ва ли ся на пле нар но му 
і ті єю чи ін шою мі рою роз гля да ли ся на всіх сек
цій них за сі дан нях. По за тим, ор га ні за то ри сим
по зі у му на да ли мож ли вість ви сло ви тись усім, до б
ро зич ли во по с та вив шись до склад них і кур йоз них 
за пи тань, прин ци по во від хи ля ю чи не до ре ч но сті в 
тер мі но ло гії то що. За круг лим сто лом па ну ва ла не
ви му ше на, твор ча, ді ло ва ат мо сфе ра, всі уча с ни ки 
по чу ва ли ся ком форт но і за тиш но. За вер шив дис
ку сію ко рот кий під сум ко вий ви ступ го ло ви орг
ко мі те ту академіка РАН Ю.Ю. Дге бу а дзе. Він на
го ло сив на пер спе к ти вах по даль шої між на род ної 

спів пра ці з про б ле ми біо ло гі ч них ін ва зій у Го лар
к ти ці та ак цен ту вав ува гу на не об хід но сті роз роб
ки ме то дів кон т ро лю ін ва зій, під кре с лив ве ли чез не 
зна чен ня вив чен ня біо ло гії чу жо рід них ви дів із за
лу чен ням різ но ма ніт них ме то до ло гі ч них під хо дів 
біо ло гі ч ної на у ки в ши ро ко му сен сі, як і су ча с них 
ін фор ма цій них тех но ло гій. Слід за зна чи ти, що пі
с ля ре тель но го від бо ру орг ко мі тет ре ко мен ду вав 
пле нар ні та сек цій ні до по ві ді до оп ри люд нен ня в 
най ближ чих чи с лах елек т рон но го «Российского 
журнала биологических инвазий». Уп ро довж усіх 
днів у хо лі ве ли кої ак то вої за ли ІБВВ іме ні І.Д. Па
па ні на РАН пра цю ва ла ви став ка на у ко во го об лад
нан ня та спо ря джен ня для біо ло гі ч них до слі джень. 
Уча с ни ки сим по зі у му оз на йо ми ли ся з ці ка ви ми 
су ча с ни ми ек спо на та ми, де таль ним опи сом па ра
ме т рів пов них се рій на у ко вих при ла дів та умо ва ми 
їх при дбан ня.

Крім на у ко вої та ді ло вої ча с тин, ор га ні за то ри 
под ба ли про на си че ну ек скур сій ну про гра му, яка 
пе ред ба ча ла зна йом ст во з на у ко ви ми від ді ла ми, 
ла бо ра то рі я ми, гер ба рі єм та бі б лі о те кою Ін сти ту ту 
біо ло гії вну т ріш ніх вод іме ні І.Д. Па па ні на РАН, з 
му зе я ми Бо ро ка та йо го око лиць, зо к ре ма з ет но
гра фі ч ни ми му зе я ми м. Миш кі на.

На сам кі нець, ви сло в люю щи ру по дя ку ор га ні
за то рам сим по зі у му за за про шен ня і мож ли вість 
до лу чи ти ся до ро бо ти цьо го впли во во го фо ру му з 
про б ле ми чу жо рід них ви дів у Го лар к ти ці. Пев ну 
при крість ви кли кає те, що у ме жах «Бо рокIV» не 
був пов ною мі рою ві до б ра же ний зріз до слі джень 
чу жин них су дин них ро с лин в Ук ра ї ні. Без пе ре ч но, 
для ук ра їн сь ких на у ков ців ко ри с не та не об хід не 
по даль ше спів ро біт ни ц т во з між на род ним то ва
ри ст вом у рам ках «Бо рокV», що має від бу ти ся в 
2016 р.
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