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Присвячується пам’яті видатного вченого 
у галузі біології та екології моря, друга Бібліотеки 

Бориса Георгійовича Александрова  

1958 – 2019
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КРІЗЬ СИНЮ ВІЧНІСТЬ…

...Лежить та мушля в мене на столі. 
У ній шумить моє далеке море.
Ігор Павлюк «Вірші про море»

Чимало великих учених, невтомних дослідників, натхнен-
них популяризаторів вписали яскраву сторінку в історію Одеської 
національної наукової бібліотеки. Професор Борис Георгійович 
Александров разом зі своїм учителем, академіком Ювеналієм 
Петровичем Зайцевим, який пішов з життя на місяць пізніше після 
трагічної загибелі учня, були не лише прекрасними і різносторонніми 
дослідниками, які до найдрібніших деталей знали всі аспекти біології 
моря, – з цими дивовижними людьми легко працювалося, а їхній 
тандем був креативним рушієм багаторічної еколого-просвітницької 
роботи нашої книгозбірні. Цей збірник – наша посвята пам’яті друга, 
чий злет нещадна доля передчасно обірвала у розквіті сил…

На початку нового тисячоліття перед Одеською національ-
ною науковою бібліотекою постала нагальна потреба активізувати 
просвітницьку роботу в царині екологічної освіти населення в межах 
не лише Одещини, але й усього Півдня України. Ще у 60-х роках ХХ сто-
ліття на державному рівні бібліотеку було визначено інформаційним 
та методичним центром для бібліотек України за природничо-на-
уковим профілем. За часів Незалежності інформаційна діяльність 
з питань екології, яку бібліотека вела впродовж багатьох років як 
головна в Україні з питань пропаганди природничих наук, стала ще 
більш актуальною. Екологічний стан Чорноморського узбережжя 
України, де в море скидають свої води головні забруднювачі – Дунай, 
Дніпро, Дністер і Південний Буг, став ще більш небезпечним, що 
викликає глибоку занепокоєність як в Україні, так і в державах 
Чорноморського басейну. При тому, що екологічним станом займають-
ся десятки наукових, виробничих і громадських організацій, жодна 
з них не мала повної інформації з широкого спектра екологічних 
проблем. Органи влади, не володіючи повною, оперативною і неупере-
дженою інформацією, не мали змоги готувати ефективні управлінські 
рішення. Саме тому бібліотека виступила з ініціативою створення 
спеціалізованого структурного інформаційного підрозділу на власній 
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базі. Вчена рада бібліотеки та інші наукові організації підтримали 
проєкт, розроблений її фахівцями; місцева влада затвердила його. Так 
у бібліотеці запрацював регіональний інформаційно-аналітичний 
центр «Екологічне відродження Чорноморського узбережжя України» 
(2001). 

Визначивши роботу з літературою з екології як пріоритетний 
напрям, бібліотека підсилила це рішення заснуванням наприкінці 
2001 року Університету екологічних знань, діяльність якого мала 
просвітницький характер  і була покликана формувати екологічну 
свідомість і культуру населення Південного регіону. Ініціатива була 
підтримана провідними вченими Одеси. Роботу Університету очоли-
ла вчена рада, до якої було залучено ціле сузір’я знаних науковців, 
державних і громадських діячів: академіки НАН України – Сергій 
Андронаті, Борис Буркинський, Ювеналій Зайцев; 9 докторів і кан-
дидатів наук, серед них – Борис Александров, Борис Кіндюк, Василь 
Семенов, Сергій Степаненко, Микола Шалімов, очільники державних 
екологічних служб, екологічні активісти та ін. 

Палітра тем засідань Університету була вельми різноманіт-
ною: «Екологічні проблеми Чорного моря», «Проблеми екологічної 
інформації у відкритому суспільстві», «Збереження та розвиток 
зелених зон Одеси в контексті генерального плану розвитку міста», 
«Чорне море і глобальна проблема переселення морських організмів», 
«Міжнародна діяльність України з питань охорони Чорного моря», 
«Про санітарно-епідеміологічну ситуацію в Одеській області» тощо.  
До занять Університету готувалися виставки нової літератури, 
бібліографічні огляди, вернісажі та перегляди науково-популярних 
фільмів на екологічну тематику.

Найбільш цікаві доповіді на засіданнях Університету еколо-
гічних знань увійшли до чотирьох випусків збірника наукових праць 
Університету «Екологія і суспільство».

Серед постійних слухачів Університету – студенти, вчителі, 
аспіранти, викладачі, громадяни, яким не байдужі проблеми екології.  
Багато з них стали справжніми захисниками довкілля, сформувавши 
свій екологічний світогляд завдяки лекціям Університету екологічних 
знань.  

Борис Георгійович Александров – доктор біологічних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту 
морської біології НАН України, одним з перших відгукнувся на за-
прошення співпрацювати з Університетом і, попри свою надзви-
чайну зайнятість, з великою відповідальністю поставився до цієї 
громадської роботи. Маючи високий авторитет серед колег, він 
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разом з тим відзначався великою скромністю та неперевершеною 
інтелігентністю, делікатністю у висловлюваннях.

Професор Борис Александров – особистість, безперечно, 
самобутня в світі науки. Разом з тим, усі, хто його знав, згадують 
унікальний тандем – Борис Георгійович і його учитель, Ювеналій 
Петрович Зайцев (1924-2020), видатний вчений-гідробіолог, академік 
Національної академії наук України, доктор біологічних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної пре-
мії України, автор 18 монографій та близько 350 наукових публікацій, 
8 науково-популярних книг, серед яких справжні бестселери – «Твій 
друг море» та «За склом підводної маски». Атмосфера, яка панували 
при їх спілкуванні, – це професіоналізм високої проби, а ще невиму-
шеність, тонкий гумор, тактовність. Ці люди навічно залишаться 
для нас взірцями справжніх просвітителів, що несли науку до людей, 
доступною мовою пояснювали складні природні процеси та явища, 
що відбуваються у Чорному морі, та надихали нові покоління на його 
вивчення і збереження.  

Людям, яким пощастило слухати лекції Бориса Георгійовича, 
він запам’ятався як блискучий фахівець, широта його знань вражала. 
Наукові виступи Бориса Александрова вирізнялися досконалістю, що 
ґрунтувалася на глибоких знаннях та аналізі значних обсягів найсу-
часніших даних.  Нікого не залишали байдужим його захоплюючі нау-
ково-популярні  розповіді про секрети Чорного моря, на березі якого 
він виріс і яке мріяв досліджувати з дитинства. Науково-популярна 
книга Бориса Александрова, яку друзі-науковці закінчили писати 
вже після його смерті, видали і презентували влітку 2020 року, так 
і називається «Секрети Чорного моря». 

Їхні імена достойні, щоб їх згадувати, щоб про них говорити, 
їхні слова і думки, наче світло далеких зірок крізь синю вічність, 
будуть з нами, поки будемо дбайливо це світло берегти, поки будемо 
пам’ятати…  

Ірина Бірюкова,
генеральний директор ОННБ, 

заслужений працівник культури України.



8

МОРЕ – СПРАВА ЙОГО ЖИТТЯ

Борис Георгійович Александров народився в 1958 році, 
в Одесі. З юних років він полюбив навколишню південну природу. 
Як і його вчитель, академік НАН України Ювеналій Петрович Зайцев, 
дитячі роки Б. Г. Александров провів поблизу Чорного моря. Воно 
і пройшло через усе його життя: від дитячих ігор на березі до сер-
йозного вивчення і турботи про море.

Після закінчення школи Б. Г. Александров у 1975 році всту-
пив до Одеського державного університету імені І. І. Мечникова, 
на біологічний факультет. У викладачів і студентів залишилися най-
тепліші спогади про Б. Г. Александрова як про допитливого студента 
і талановитого дослідника. У 1980 році Б. Г. Александров прийшов 
на роботу в Одеський філіал Інституту біології південних морів імені 
В. О. Ковалевського НАН України на посаду інженера.

У своїй кандидатській дисертації, яку він захистив у 1988 
році, першим навів список з 28 видів пелагічних личинок донних 
безхребетних північно-західної частини Чорного моря. У подальшо-
му присвятив себе розробці теоретичних основ управління станом 
прибережних екосистем, що знайшло відображення у докторській 
дисертації, яку він захистив у 2002 році. 

За роки роботи в цьому авторитетному науковому закладі 
Б.Г. Александров пройшов шлях від інженера до його керівника, 
а у 2014 році очолив створений на базі філіалу Інститут морської 
біології НАНУ (ІМБ). Тут він став доктором біологічних наук, про-
фесором, членом-кореспондентом НАН України, заслуженим діячем 
науки і техніки України, лауреатом Державної премії в галузі науки 
і техніки. 

Взявши участь у Міжнародній чорноморській екологічній 
програмі ООН і Глобального екологічного фонду (ГЕФ) (1993–1998), 
Б.Г. Александров став організатором роботи і співавтором першо-
го монографічного узагальнення «Біорізноманіття Чорного моря 
у межах України» (1998) та «Червоної книги Чорного моря» (1998). 
З 2004 року і до останнього часу був головою Консультативної ради 
з біорізноманіття Секретаріату Міжнародної комісії з питань захисту 
Чорного моря від забруднення.
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У 1994–1998 роках очолював роботи з гідроекологічного 
моніторингу української частини дельти Дунаю. Результати цих 
досліджень дозволили істотно розширити уявлення про біологічне 
різноманіття водоймищ і водотоків дельти, стали обґрунтуванням 
для створення Дунайського біосферного заповідника та увійшли 
у колективну монографію «Біорізноманітніcть Дунайського біосфер-
ного заповідника, збереження та управління» (1999). 

Особливу увагу в останні роки Б.Г. Александров приділяв 
проблемі біологічного забруднення водних екосистем. У рамках 
міжнародних проєктів ООН, ГЕФ, Міжнародної морської організації 
(«ГлоБаласт». 2002–2004) і Ради Європи («АЛАРМ») очолив в Україні 
роботи з вивчення видів-вселенців Чорного моря та прісноводних 
водойм. У 2007 році був ініціатором і співавтором першого реєстру 
видів-вселенців у водні екосистеми України. Він першим склав  
і опублікував список з 240 видів водних організмів – від одноклітин-
них водоростей до риб – прісних, солонуватих і морських вод України. 

Б. Г. Александров – автор і співавтор понад 240 наукових робіт, 
24 колективних монографій (11 з них були видані за кордоном). 
Отримав два авторських свідоцтва на винаходи, патент на корисну 
модель. 

Б. Г. Александров був членом бюро Відділення загальної біо-
логії Президії НАНУ, головою Одеського відділення Міжнародного 
союзу «Еко-Етика», віцепрезидентом Українського гідроекологічного 
товариства, членом редакційної ради журналів «Одеський еколо-
гічний вісник», «Екологічна безпека прибережної і шельфової зон 
і комплексне використання ресурсів шельфу» та «Екологія моря», 
міжнародного журналу «Aquatic Invasions», науковим редактором 
«Вісника Одеського національного університету. Серія: Біологія».

В останні роки життя Б. Г. Александров керував розділами 
трьох великих проєктів Європейського Союзу та UNDP: «Поліпшення 
екологічного моніторингу Чорного моря (EMBLAS)», 2013–2020 рр.; 
«Створення мережі морських природоохоронних територій у напрям-
ку від берегів до відкритого глибокого моря з використанням енергії 
повітря (CoCoNet)», 2013–2015 рр.; «Дослідження та відновлення 
основних фільтрів моря (REEFS)», 2013–2015 рр.

Велику увагу Б.Г. Александров приділяв вихованню наукових 
кадрів. За сумісництвом він був професором кафедри гідробіоло-
гії та загальної екології Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (ОНУ), де розробив і викладав загальні курси: 
«Основи екології», «Загальна гідроекологія», «Біологічна етика 
та безпека життєдіяльності», «Моніторинг водних екосистем», 
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а також спеціальний курс для випускників «Біоенергетика орга-
нізмів та водних угруповань». Нещодавно вийшов з друку довідник 
для студентів класичних університетів «Основи екології» за його 
співавторства. Б. Г. Александров був членом двох спеціалізованих 
рад із захисту дисертацій, а також головою спеціалізованої ради із 
захисту дисертацій в ІМБ НАН України. Під його керівництвом були 
успішно захищені чотири дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата біологічних наук.

Незважаючи на звання та нагороди, Б. Г. Александров зали-
шався відкритою, доброзичливою та зацікавленою проблемами кож-
ного свого співбесідника людиною. В нього не було визначених годин 
прийому своїх співробітників, рідному Інституту та його працівникам 
він присвячував весь свій час. Б. Г. Александров щиро любив Україну, 
свою рідну Одесу, збирав книги про її історію і видатних людей. 

Сергій Дятлов,
завідувач відділу якості водного середовища,

кандидат біологічних наук,
доцент Інституту морської біології 

НАН України.
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ЗГАДАЙМО ПРОФЕСОРА
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВА

Рік 2019-й не обійшовся без втрат для української науки. 
Не стало видатного вченого, директора Інституту морської біології 
НАН України, професора Бориса Георгійовича Александрова. Він 
трагічно загинув під час нищівної пожежі 4 грудня на Троїцькій, 25 
(тоді вогонь забрав життя 16 людей, ще 32 постраждали). Кілька 
тижнів тіло не могли відшукати — Александров вважався зниклим 
безвісти. Впізнали і поховали науковця лише за кілька днів до Нового 
року. Прощання з професором і його колегою, старшим науковим 
співробітником Галиною Іванович, відбулось у корпусі біологічного 
факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Борис Георгійович Александров (17.04.1958 – 04.12.2019) – 
учений у галузі біології та екології моря, доктор біологічних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки.

Народився в Одесі. У 1980-му з відзнакою закінчив Одеський 
державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «біоло-
гія». У 1988-му захистив кандидатську дисертацію, 2002-го – док-
торську. Інженер-гідробіолог (1980–1986), молодший науковий 
співробітник (1986–1988), учений секретар (1989–1990) Одеського 
відділення Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського 
АН УРСР. Заступник директора з наукової роботи (1990–1994), за-
відувач лабораторії теоретичних основ гідробіологічної меліорації 
(1991–1996), керівник Одеської філії Інституту біології південних 
морів ім. О.О. Ковалевського НАН України (1994–2014). З 2014-го – ди-
ректор державної установи «Інститут морської біології НАН України».  
З 2002-го – за сумісництвом професор кафедри гідробіології та загаль-
ної екології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Б.Г. Александров – член Гідроекологічного товариства 
України, координаційної ради транскордонного біосферного резер-
вату ЮНЕСКО «Дельта Дунаю» (Румунія – Україна), спільної комісії 
для впровадження угоди зі створення «Зони природоохоронної 
території дельти Дунаю та пониззя р. Прут» (Румунія, Молдова, 
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Україна; з 2000-го); голова Одеського відділення Міжнародної спілки 
Еко–Етика (з 2000-го); член редакційної ради журналу «Одеський 
екологічний вісник» (з 2001-го); голова консультативної групи 
з біо логічного розмаїття Секретаріату Міжнародної комісії з питань 
захисту Чорного моря від забруднення (з 2004-го); член редакцій-
ної ради європейського міжнародного журналу «Водні вселенці»  
(з 2007-го); науковий редактор журналу «Вісник Одеського національ-
ного університету. Біологія» (з 2009-го); віцепрезидент Українського 
гідроекологічного товариства (з 2010-го); член Міжвідомчої ко-
ординаційної ради при президії НАН України з питань морських 
досліджень і вдосконалення системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук 
(з 2015-го).

Основні напрями наукової діяльності: морська та прісноводна 
біологія й екологія; біологія зоопланктону; екзотичні види тварин 
у морях та океанах; екологічні аспекти розвитку і зростання мор-
ських безхребетних; дослідження продукції та біотичного балансу 
прибережних морських екосистем; значення крайових (контурних) 
угруповань у функціонуванні водних екосистем; вивчення впливу 
угруповань рослин і тварин на формування якості води в прибереж-
ній зоні моря (моделювання структури штучних рифів); методологія 
збереження біологічного різноманіття Чорного моря; екологічні 
проблеми видів-вселенців Азово-Чорноморського регіону.

Борис Георгійович – учень наукової школи світлої пам’яті 
академіка НАН України, професора Ювеналія Петровича Зайцева 
(18.04.1924 – 07.01.2020), послідовник заснованого ним напряму 
вивчення морської нейстонології та гідробіології активних зон моря; 
засновник наукової школи з дослідження питань гідробіологічної 
меліорації, екологічних аспектів розвитку донних безхребетних 
з пелагічним типом розвитку личинок, управління якістю водного 
середовища за допомогою біопозитивних конструкцій.

Під керівництвом Б.Г. Александрова вперше складено список 
240 видів водних організмів України та кадастр вселенців Чорного 
моря (365 видів). Учений обґрунтував фундаментальні уявлення 
для прогнозування очікуваних вселенців за подальшої евтрофікації; 
розробив сучасні методи поліпшення якості водного середовища 
за допомогою штучних рифів. Автор понад 240 наукових праць.

«Упродовж десяти років при Одеській національній науковій 
бібліотеці діяв Університет екологічних знань. Борис Георгійович 
був членом ученої ради, неодноразово виступав на засіданнях з те-
мами, що стосувалися морського середовища. Співпрацював з нашим 
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інформаційно-довідковим відділом. Теми були різними. Іноді вони 
виступали разом з академіком Ювеналієм Петровичем Зайцевим. 
Кілька років поспіль ми проводили виставки до Днів Чорного моря. 
Остання його доповідь була присвячена результатам міжнародної 
експедиції EMBLAS–Plus з вивчення Чорного моря», – згадує Ніна 
Лошкарьова, співробітниця довідково-інформаційного відділу ОННБ.

Мені як журналістові, який пише про екологію, поталанило 
знати професора Александрова й записати з ним кілька цікавих 
інтерв’ю. В моєму записнику залишився його номер телефону... 
У листопаді 2018 року Борис Георгійович і мій друг, світлої пам’яті 
вчений-хімік Олександр Миколайович Захарія (8 грудня 2018-го 
загинув під колесами автомобіля неподалік свого дому), ініціювали 
й успішно провели в Інституті морської біології НАН України перший 
міжнародний форум з хімічної безпеки Чорного моря.

Відзначу, що Александров був напрочуд цікавим оповідачем 
і мав дар доступно й популярно пояснювати складні речі. Це підтвер-
джує і провідний редактор Одеської національної наукової бібліотеки 
Ірина Шелестович: «Борис Александров виступав дуже виважено, 
уникаючи всіляких спекуляцій на екологічних проблемах. Від нього 
ви не почули б істеричних висловлювань на кшталт ‘‘все вибухне, все 
пропаде або вселенці всіх з’їдять’’». У нього був справжній науковий 
підхід, без намагань когось здивувати чи вразити».

У мене зберігся неопублікований запис Бориса Александрова 
з пресконференції «Наше Чорне море: нові дані моніторингу для прий-
няття рішень». Це був спільний проєкт ЄС-ПРООН «Удосконалення 
екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи» (EMBLAS– 
Plus) і Міністерства екології та природних ресурсів України. На заході 
презентували результати польових досліджень, проведених у 2017–
2019 роках з використанням сучасного обладнання для моніторингу 
та методики за стандартами Європейського Союзу.

Зустріч відбувалася погожого літнього дня у затишному 
дворику на Приморській, 13. Під час доповіді Борис Георгійович 
демонстрував таблиці (на жаль, не можу їх показати). Втім, він роз-
повідав так, що навіть за відсутності ілюстрацій усе було зрозуміло. 
Тож згадаймо професора Александрова, послухаймо його:

«Шановні колеги, друзі! Я дуже радий, що сьогодні маю 
можливість розповісти про спеціальні дослідження і постараюся 
говорити простою мовою. Напевно, через це наш інститут запросили 
взяти участь у змістовній частині цих чудових кольорових плакатів, 
на яких ви знайдете дуже коротку інформацію про те біологічне 
різноманіття, яке є в нашому Чорному морі (інфографіка «Наше Чорне 
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море», «Біорізноманіття Чорного моря», ідея якої полягає в тому, що 
на одній сторінці продемонстровано результати роботи, описаної 
на багатьох сотнях сторінок звітів. З ними можна ознайомитися 
на вебсайті проєкту. – Прим. авт.).

Зараз спробую дати якісь прості коментарі до цих непростих 
справ. Ось перед вами загальне біологічне різноманіття у світі. Ви ба-
чите, що тварин більше, ніж рослин. Тварин близько мільйона видів, 
причому в Світовому океані існує значно менше видів, ніж у наземних 
екосистемах. При цьому дуже важливий момент: на сьогодні вчені 
вважають, що ми виявили лише третину цих видів. Ось перед вами 
порівняльна таблиця. Що було відомо 20 років тому (це перша ко-
лонка) – те біологічне різноманіття, яке було відоме у Чорному морі. 
Спеціально для цих плакатів ми оновили інформацію. Ви бачите, що 
воно майже подвоїлося, тобто прогноз, що ми знайдемо ще більше, 
сьогодні дуже реалістичний. Зверніть увагу: червоним кольором ви-
ділені види, яких неозброєним оком ми не бачимо. Це ті мікроскопічні 
водорості, які живуть і в планктоні, й у бентосі і які можна побачити 
лише під мікроскопом. Так-от, якщо ми заглянемо в мікроскоп і поба-
чимо море сьогодні порівняно з тим морем, яке було ще 40 років тому, 
коли розпочався процес евтрофування, то озброєним мікроскопом 
оком побачимо зовсім інші види. Вони стали продуктивнішими, вони 
частіше розмножуються, у морі їх з’являється дедалі більша кількість, 
і вони допомагають людині боротися із загальним рівнем органічної 
речовини, бо евтрофування – це переудобрювання моря.

Ось порівняльний аналіз про кількість нових видів (назва моєї 
доповіді у програмі – «Інвазивні види»). Хочу одразу пояснити, що 
таке інвазія. Інвазія – це вторгнення організмів. Але не всі екзотичні 
види і види, які ми знаходимо у Чорному морі, а саме ця таблиця 
показує загальну кількість видів, зареєстрованих нині у Чорному морі 
(їх 365), виділені червоним. Чому саме 365? Тому що Чорноморська 
комісія не враховувала видів, поширених у північно-західній частині, 
а в нас можна зустріти і прісноводні, й солоноводні види, але ж ми їх 
знаходимо в морі, відтак не можемо їх не враховувати. З інвазивних 
видів, якщо цю кількість грубо розділити на два, лише половина стає 
інвазивними, адже вони самі зуміли пристосуватися до умов Чорного 
моря, здатні самі себе відтворювати й існувати вже без впливу люди-
ни. І, звертаю вашу увагу, є інформація про кількість видів вселенців 
у всіх шести чорноморських країнах.

Тут дуже легко пояснити, чому Україна найбагатша на число 
вселенців, адже у нас найбільша площа шельфу, найбільша протяж-
ність берегової лінії й найбільша кількість лиманних комплексів, 
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де коливання солоності від абсолютно прісної до гіпергалінної, як 
у Куяльницькому лимані, коли солоність вища за 300 грамів в 1 куб. дм.

І не можна не говорити про види вселенців, не показавши 
цікаві картинки. Ось види, виявлені впродовж останніх п’яти років. 
Одна з цих знахідок – знаменита риба фугу, сьогодні її зареєстровано 
не тільки в Криму, торік її зафіксували й на узбережжі Туреччини. 
Ось водорость ламінарія, це родичка тих ламінарій, яких ми купуємо 
в магазині як морську капусту. А це найцікавіша зі знахідок, виявлена 
три роки тому: я не міг втриматися, щоб не показати вам рибу-місяць. 
Це – найбільший вселенець і найбільша зареєстрована в Чорному 
морі риба – вона сягає півтора метра і, за орієнтовними оцінками  
(її не вдалося впіймати, її лише сфотографували), важить близько 
тонни.

Ну і, говорячи про біологічне різноманіття, не можна не сказа-
ти про те, що на сьогодні тільки Чорне море має свій червонокнижний 
список. Червонокнижні види – це види, яким загрожує зникнення, 
і число їх, на жаль, зростає. Якщо в 1991 році таких було 159, то зараз 
Чорноморська комісія реєструє 479 видів, занесених до Червоної 
книги Чорного моря.

Коли виступав доктор Ярослав Слободник (керівник групи 
експертів проєкту EMBLAS-Plus. – Прим. авт.) і сказав, що хоче всім 
повідомити, що Чорне море стало кращим, усі почали аплодувати, але 
не надто рішуче. Це інша картинка, яка змусить вас усе ж аплодувати 
більше, бо нині загальна кількість крабів, яких ми не бачили 40 років, 
з початку евтрофування, збільшилась і біля Одеського узбережжя, 
і ми їх можемо бачити. Сьогодні морського коника вчені вже думають 
виводити із Червоної книги, бо рибалки платять за нього велетен-
ські штрафи, а у нас на «Привозі» можна купити набори цих коників 
за копійки і мати пам’ять про червонокнижний вид.

Це види-вселенці, які акліматизувалися, вони є інвазивними 
видами, здатними розмножуватися самостійно. Ви тут бачите ці 
види, які вам добре знайомі, але, може, ви не знали, що вони були 
завезені в Чорне море. Це – піщана мушля, двостулкові молюски, 
черевоногі молюски рапани, голландський краб, який зустрічається 
майже в усіх наших лиманах і прибережній зоні майже всього Чорного 
моря, але найбільше – у його північно-західній частині. І завершу 
нашою улюбленою рибою, яку на «Привозі» можна купити повсюдно: 
це – піленгас, який сьогодні вільно розмножується не лише у Чорному 
морі, але вже й у Середземному. Дякую за увагу».

А так про свого колегу професора Александрова висловив-
ся еколог, доктор біологічних наук, професор Іван Русєв: «Борис 
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Георгійович був не лише справжнім ученим, він був прекрасним 
викладачем, лектором, міг доносити найскладніші явища простими, 
доступними словами. Вірю, що серед молодих людей, які надихалися 
зустрічами з корифеєм і знавцем Чорного моря, неодмінно знайдуться 
його послідовники. Його важлива місія закінчилася на Землі, але 
залишилися доступними в бібліотеках та в інтернеті його численні 
наукові й популярні публікації, які зможуть стати джерелами наснаги 
для допитливої молоді».

Володимир Геник,
член Національної спілки 

журналістів України.
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НАСТОЯЩИЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ…

Борис Георгиевич Александров…
По работе мы сталкивались не так часто.
Чаще на различных совещаниях, «академиях», конференциях, 

заседаниях «по морю».
Он всегда выделялся скромностью, своей незаметностью 

среди именитых выскочек и чиновников «от науки».
Все научные звания и степени пришли к нему само собой. 

Он просто делал своё дело – делал настойчиво, с глубоким понима-
нием «с чего начать» и чем это все может закончиться… 

Он мог работать в коллективе и с коллективом, при этом 
оставаясь яркой индивидуальностью, яркой звездочкой на необоз-
римом небосклоне морской биологии. Возле него не было случайных 
людей.

Он мог выслушать, он мог прислушаться… Прежде всего дело, 
всё остальное – да приложится! 

Выдержанный, носящий всё в себе, без каких-либо внешних 
проявлений озабоченности и неприязни, он, несмотря ни на что, серьез-
но занимался наукой – скрупулёзно, складывая основное и кажущиеся 
мелочи в одно большое целое.

Борис Георгиевич был настоящим во всем. Он не воспринимал 
бездельников, одесских болтунов, людей, принимающих желаемое 
за действительное.

Он любил море. Любил профессионально и как-то по-детски. 
В той же Аркадии он мог терпеливо пояснять совершенно посторон-
нему человеку, зачем надо защищать берег и почему именно таким 
инженерным способом. И что в этом же море надо дать возможность 
кому-то жить и приносить пользу… Вообще, к организмам, населяю-
щим водную среду, он относился как к хорошим соседям по ком-
мунальной квартире – бережно, но с осторожностью, с интересом 
и любопытством изучая «правила» их жизни.

Он гордился тем, что окончил Одесский государственный 
университет. Как-то раз затащил меня на свою лекцию. Я не мог 
не отметить его правильный русский язык – язык без одессизмов, 
точные и отточенные фразы, образность мышления. 
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Он очень любил и знал Одессу. Одессу во всех проявлениях, 
с любых сторон – научные достижения, прошлое, война, духовная 
жизнь, религия. Я мог буквально часами выслушивать его понима-
ние сути религиозных конфессий, их различий и общности, вклада 
в становление благосостояния нашего города. 

Его отличала доброжелательная ирония. Помню, с какой 
радостью он раз от раза звонил мне, услышав на улице какое-то 
характерное, чисто одесское выражение. Мол, видишь, наша Одесса 
еще жива! 

Его часто можно было увидеть вместе с матерью в каком- 
нибудь уличном кафе. Со стороны могло даже показаться, что это 
два умудренных жизненным опытом одессита зорко следят за нашей 
медленно текущей одесской действительностью, подмечая какие-то 
отклонения от их понимания вещей.

Если я рассказывал ему о каких-то своих изысканиях по кра-
еведению или малоизвестных страницах минувшей войны, он всегда 
участливо интересовался, часто подсказывал рациональные, с его 
точки зрения, направления последующих действий. Так было с иссле-
дованиями жизни Дмитрия Кохановского – кавалера пяти (!) орденов 
Славы. Так было с поисками в Новосибирске (!) могилы Александра 
Козачинского – автора известной повести «Зеленый фургон». Не забыть 
наших поездок зимой и летом 2019 г. в легендарную Севериновку – село, 
что по Балтской дороге, где происходили основные события «Зеленого 
фургона». Я был поражен тем, как он ориентировался в межлиманье – 
на местности, в истории и географии этого уголка природы.

Последней нашей задумкой была работа над переводом 
с румынского книги некого М. Станеску «Одесса. Горький вкус одной 
победы (август–октябрь 1941 г.)». К этой работе Борис Георгиевич 
привлек академика Ювеналия Петровича Зайцева, знавшего по себе 
особенности жизни под румынской оккупацией. В четверг, 21 
ноября(!) 2019 г., Борис вернул мне предварительные наброски, 
сделанные Ювеналием Петровичем. Мы договорились о встрече 10 
декабря, к моменту получения разрешения с румынской стороны 
на соответствующую публикацию. Увы…

…В боевой обстановке приказ настоящего командира зву-
чит: «За мной!», в отличие от команды: «Вперед!». «За мной!», – так 
всегда не только говорил, но и действовал Александров. Сначала он! 
Он всегда был первым, защищая коллектив института, «неугодные» 
для кого-то результаты научных исследований, в спорах с чино-
вниками за «чистое море», за наши моральные ценности. Таким 
Александров запомнился не только мне.
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Он создал прекрасную семью, его надежный оплот во всем. 
Мы дружим с женой Лианой, с сыном Борисом – блестящим дизай-
нером, тонким знатоком формы и стиля. Значит, Борис Георгиевич 
продолжается!

…Ему многое было дано.
Он во многом проявил себя.
Он много успел, много сделал.
Он многое отдал.
Он до обидного мало прожил…

Проходя сегодня по Пушкинской, возле трагического угла 
с Троицкой, я высоко поднимаю голову. Перед моими глазами снова 
Борис Георгиевич, мой Боря – последовательный, одержимый, любя-
щий и благородный.

Михаил Пойзнер,
доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник транспорта Украины, 
почетный гражданин Одессы.
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Нагороди

• Почесна грамота Президії Національної академії наук України 
за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у зміцнення і розвиток ОФІБПМ та з нагоди 
50-річчя від дня його заснування (2003).

• Почесна грамота Президії Національної академії наук України 
за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у розвитку біо-
логічної науки морської акваторії, значний внесок у зміцнення 
провідного наукового центру НАН України – Інституту біології 
південних морів ім. О.О. Ковалевського та з нагоди 135-річчя від 
дня його заснування (2006).

• Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським 
народом» (2008);

• Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» 
(2008).

• Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 
(2008); 

•  «Чорноморська медаль», до 20–річчя підписання Конвенції 
з захисту Чорного моря від забруднення. Вручена Секретаріатом 
Міжнародної Чорноморської Комісії в день святкування Дня 
Чорного моря (2012).

• Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки за цикл 
наукових праць «Розробка наукових основ та методів біоіндикації 
і біомоніторингу природних екосистем України» (2013);

• Почесна грамота Міністерства освіти и науки України за багато-
річну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококва-
ліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність 
(2013).

• Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2018)
• Пам’ятна відзнака на честь 100–річчя Національної академії наук 

України «За підготовку наукової зміни» (2018);
• Почесна відзнака одеського міського голови «Трудова слава» 

(2018).
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______________________________________________________________

ТОВ «Видавництво “Картуш”»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції – 
Серія ДК №67705 від 03.04.2019 р.

65023 . м. Одеса, вул. Пастера, буд. 34.

Виготовлено в друкарні ТОВ «Видавничий дім “АртЕк”»
04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 64.



ФОТОГРАФІЇ З АРХІВІВ 

РОДИНИ БОРИСА АЛЕКСАНДРОВА

ТА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ



Борис Александров з батьками, Валентиною Дмитрівною 
та Георгієм Борисовичем. 1972



З дружиною, Ліаною Георгіївною. 2018



Друзі по життю: Олександр Волошкевич, Олександр Іванович Іванов, 
Борис Александров. Одеса, 2002

Зустріч колишніх однокласників, випускників 117-ї школи. Одеса, 2010



Борис Александров з однокурсниками Анатолієм Стояновим та Юрієм Олійником. 2018

З колегою і другом 
Володимиром Мамаєвим. 
Одеса, 2017



З учителем, академіком НАН України, доктором біологічних наук Ювеналієм Зайцевим. 2017

Борис Александров з Борисом Буркинським, директором Інституту проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України, доктором економічних наук, 
професором, академіком НАН України. 2019



Заступник директора Інституту морської біології НАН України (Одеса), 
доктор біологічних наук Галина Мінічева вітає Бориса Александрова  
з 60-річчям. 2018



Грузія, 2017



Борис Александров серед учасників обговорення проєкту ЄС/ПРООН «Удосконалення екологічного 
моніторингу Чорного моря» (EMBLAS). Грузія, 2017

З колегою і другом Галиною Мінічевою. Грузія, 2017



З грузинськими колегами біля Інституту морської біології. Одеса, 2018

10–11 жовтня 2019 року в Одесі відбулися робочі наради Секції екології моря та морської біології і Секції 
з питань підготовки кадрів у галузі морських досліджень та технологій Міжвідомчої координаційної ради 
з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та НАН України.
На фото: заступник голови Міжвідомчої координаційної ради член-кореспондент НАН України 
О.А. Щипцов; керівник Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради  
член-кореспондент НАН України Б.Г. Александров; заступник директора з наукової роботи  
Наукового гідрофізичного центру НАН України доктор географічних наук А.Ю. Гордєєв.



Борис Александров біля скульптури «Крила ангела» на набережній Ланжерон в Одесі. 
На табличці – напис про те, що скульптура зображає мушлю молюска, який живе  
в Чорному морі, і що аналогічна композиція є в Батумі – як символ спільних зусиль 
України і Грузії в збереженні Чорного моря. 2017



БОРИС ГЕОРГІЙОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ – член ученої ради ОННБ  
та ученої ради Екологічного університету ОННБ, активний учасник 
багатьох бібліотечних заходів 

Борис Александров – учасник 
круглого столу «Проблеми якісного 
питного водопостачання  
в Одеському регіоні та шляхи 
їх вирішення», який відбувся  
в ОННБ у рамках спільного 
засідання Університету 
екологічних знань при бібліотеці  
та Громадської ради  
при Державному управлінні 
охорони навколишнього 
середовища в Одеській області.  
24 березня 2011 р. 

З нагоди відзначення Міжнародного дня Чорного моря в ОННБ відбулася зустріч з українськими 
вченими, учасниками міжнародної наукової експедиції у рамках міжнародного проєкту ЕMBLAS 
(Європейський Союз) та Програми розвитку ООН (ПРООН) з дослідження екологічного стану  
Чорного моря. З доповіддю «Новий погляд на контроль якості води у Чорному морі» виступив  
Борис Александров. 1 жовтня 2018 р.



Борис Георгійович Александров  та генеральний директор ОННБ 
Ірина Олександрівна Бірюкова під час трибуни науковця на тему: 
«Курортні ресурси України. Куяльницький лиман: реалії  
та перспективи рекреаційного забезпечення». 31 липня 2019 р.

Засідання вченої ради ОННБ під головуванням генерального директора Ірини Бірюкової, яка зробила 
доповідь-презентацію про діяльність ОННБ у 2018 році.  19 грудня 2018 р.
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