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Конференція "Динаміка біорізноманіття 2013"

Лабораторія «Корсак» Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка за участі студентського активу екоклубу "КОРСАК" та колег з інших
наукових та освітніх центрів Луганська (Луганського природного заповідника НАН
України, Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, Луганського
національного аграрного університету і Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Луганській області) проводять другу
наукову конференцію з циклу «Динаміка біорізноманіття», присвячених аналізу
сучасного стану, сезонної динаміки та багаторічних змін біоти.

Конференція відбудеться 25–27 квітня 2013 року відповідно до заявок на проведення
наукових конференцій ЛНУ ім. Т. Шевченка на 2013 р. Конференція проходитиме в
ауд. 1–02 і об'єднуватиме два заходи: 1) студентську конференцію "Екосистеми сходу України" 25.04.2013 р.
(післяобідні сесії); 2) регіональну конференцію "Структура та динаміка зооценозів сходу України", 26.04.2013 р.
(ранкові сесії); вечір 26.04 і ранок 27.04 – польові заняття на НПТ "Ново-Ільєнко". Деталі програми, інформація про
участь і зразок оформлення публікації викладено нижче.

сторінка попередньої конференції "Динаміка біорізноманіття 2012" >>>
 звіт про попередню конференцію (презентація у pdf-форматі) >>>

ключові теми конференції

Серед питань, що виносяться на обговорення, пропонуються:

* багаторічні зміни складу окремих систематичних та екологічних груп,
 * сезонна динаміка популяцій окремих видів і складу угруповань,

 * сукцесійні процеси в агроценозах, урбоценозах та на заповідних територіях,
 * інвазії чужорідних видів, особливості їх входження у склад регіональної біоти,

 * зміни показників чисельності окремих видів і питання їхньої охорони,
 * сучасний стан фауни і флори природних та антропогенних ландшафтів,

 * круглі столи «Дослідники природи Донбасу» та «Програми моніторингу біоти»,
 * маршрутні експрес-обліки біологічного різноманіття (на біостанції).

Time since Event star
Luhansk

1668:14:41:54
Days Hrs Mins Sec

час невпинно тече....

ключові документи:

 запрошення до участі у конференції (pdf) >>> 
  стисла програма конференції (проект) (pdf) >>> поновлено 21.04.2013

  перелік всіх заявлених доповідей (pdf) >>> див. також нижче
  шаблон оформлення публікації (doc) >>> 

  праці попередньої конференції (pdf) >>>
  реєстраційна картка учасника (rtf) >>>

огляд заявок: кількість учасників і повідомлень

Очікується участь близько 50-60 фахівців, у тому числі до 30 доповідачів з числа 
 студентів та магістрантів та до 30 доповідачів з числа досвідчених науковців.

Разом на 23.04.2013 року заявлено 51 тему 62-х зареєстрованих учасників;
 підтверджено презентацію 46 доповідей (такі теми відмічені символом "+"); 
 надійшло до збірки матеріалів конференції 5 праць (позначено значком ).

Поточні заявки згруповано нижче у 5 розділів, автори – за абеткою:

1. Загальні питання моніторингу біоти — заявлено 3 доповіді цього циклу
 2. Секція студентів та магістрантів "Екосистеми сходу України 2013" 

 — заявлено 18 доповідей (17 підтверджено)
 3. Доповіді секції "Структура та динаміка зооценозів сходу України" 

 — очікується 11 доповідей (10 підтверджено)
 4. Доповіді секції "Екомережа та динаміка фітоценозів сходу України" 

 — очікується 16 доповідей (16 підтверджено)
 5. Теренові заняття на біостанції "Ново-Ільєнко" — планується 3 теми

кінцевий термін отримання заявок був 22.04.2013 р. 
 реєстрацію заявок остаточно припинено 23.04.2013 р.

 дякуємо усім за реєстрацію. чекаємо на конференції

1. Загальні питання моніторингу природи

25.04.2013, 13:00-13:40, ауд. 1-02; БД = 40 хв.
 заявлено 3 доповіді (можливо, будуть у секціях):

+Загороднюк Ігор (Луганський національний університет):
 Раритети, екомережа та засади охорони біорізноманіття Луганщини

+Шепітько Василь, Ребров Сергій (Луганський національний університет):
 Вітання від огркомітету та огляд доповідей секції "Екосистеми сходу України 2013"

+Форощук Віталій (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля):
 Збереження зооценозів Сходу України шляхом розбудови екологічної мережі
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2. Секція студентів та аспірантів "Екосистеми сходу України 2013"

25.04.2013, 13:40-15:30, 16:00-17:30, ауд. 1-02, БД = 200 хв.
 очікується 18 доповідей (17 підтверджені)

+Вакуленко Ігор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Зворотні сукцесії та екологія покинутих населених пунктів

+Вуйменкова Катерина (ЛНАУ, каф. землеробства та екології довкілля):
 Екологічні аспекти вирощування Helianthus annuus L.в агроценозах Луганської області

+Волошина Юлія (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля):
 Сучасний стан червонокнижних видів рослин на території пам'ятника природи 

 загальнодержавного значення "Айдарська тераса"

+Дородних Анастасія (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Видовий склад та динаміка чисельності орнітофауни в місті Ровеньки Луганської

області

+Дуда Тетяна (Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка):
 Вплив важких металів та атмосферних викидів шахт на розвиток рослинного покриву

+Ярошко Ірина, Ярошко Ольга (Луганська обласна МАН учнівської молоді, Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка):

 Дослідження фотосинтезу кімнатних рослин та проблема підвищення кисню 
 у замкнутих приміщеннях

+Іванова Катерина (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Хребетні тварини на території кампусу Луганського університету

+Ілляшова Юлія (Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка):
 Вплив едафічних факторів на демутацію степової рослинності в лісопарку Гостра

Могила

+Мажула Юлия, Гречка В. (Восточноукраинский национальный университет
 им. Владимира Даля):

  Аналіз морфометричних особливостей пеленгаса чорноморського

+Тимофєєва Ірина (спільно з Савенок Мариною та Фурсовою Юлією) (Луганський
національний університет ім. Тараса Шевченка):

 Дослідження іхтіофауни Чорного моря

+Трет’яков Ігор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Поліморфізм в популяціях наземних молюсків як індикатор стану середовища 
 (на прикладі родів Cepaea та Helix з урбоекосистем Луганщини)

+Червинцов Алексей (Восточноукраинский национальный университет 
 имени Владимира Даля):

 Сучасний стан ділянок степу у Перевальскому районі Луганської області

+Шепітько Сергій (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка): 
Фактори та закономірності формування синантропних угруповань птахів та 

 їхня екологічна роль в сільській місцевості

заявки останнього дня:

+Бараннік Артем (ЛНАУ, каф. землеробства та екології довкілля):
 Вплив біогумусу на врожайність Helianthus annuus L.

+Євсєєва Анастасія (ЛугМАН): Екологічно чиста технологія вирощування та догляду за
сансев'єрією (Sansevieria hahnii) (керівники - доц. А. І. Денисенко, О. А. Cуслов, ЛНАУ)

+Мартинова Юлія (ЛНАУ, каф. землеробства та екології довкілля):
 Cпособи оптимізації росту та розвитку озимої пшениці

+Маруха Наталія Миколаївна (ЛНАУ, каф. біології рослин, аспірант): 
 Адаптационная способность генотипов сортов озимой пшеницы к абиотическим 

 факторам в зависимости от регуляторов роста (участь під питанням)

+Ротай Світлана (ЛНАУ, кафедра біології рослин): 
Структура популяції рясток в нових місцях знаходження Луганської області

3. Доповіді секції "Структура та динаміка зооценозів сходу України"

26.04.2013, 9:00-11:40; ауд. 1-02; ; БЧ=160 хв.
 очікується 11 доповідей (10 підтверджено, ще 3 - заочна участь)

+Боровик Микола (Донецький національний університет): 
 Орнітофауна середньої течії р. Вовча

+Загороднюк Ігор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Види-двійники ссавців на заповідних територіях сходу України

+Заїка Сергій (Національний науково-природничий музей НАН України):
 Модифікації кісток мікромамалій

+Коробченко Марина (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 Мінливість краніальних ознак сліпаків; Середовищетвірна діяльність гризунів-

землериїв

+Литвиненко Сергій (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Історія формування ареалу огаря в Луганській області та зміни чисельності цього виду

+Ребров Сергій (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Угруповання кажанів в антропогенно зміненому ландшафті Луганщини



+Суханова Ольга (Донецький національний університет): 
 До вивчення орнітофауни Українського степового природного заповідника 

 відділення "Кальміуське"

+Філіпенко Сергій (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка): 
Орнітофауна Луганська та його околиць

+Фомін Сергій (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка): 
Феномен меланізму. Меланізм горобців.

заявки останнього дня:

Бондарев Віталій (Луганський природний заповідник НАН України):
 Рідкісні види кліщів на території Луганщини (тема попередня)

+Ландик В'ячеслав Олександрович (ЛНУ, кафедра біології): 
 Жуки-стафілініди природних та штучних лісів Луганщини

заочна участь:

+Демьяненко Сергей (Северодонецк):  Особенности биологии и распространение
 редких и требующих охраны видов булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, 

Rhopalocera) Луганской области (статтю отримано)
 ? Євтушенко Галина (ЛНУ ім. Т. Шевченка): висловлено намір, без заявки і теми

 ? Скубак Евгений (НПП «Святые Горы»): заочна участь, буде стаття у збірник

4. Доповіді секції "Екомережа та динаміка фітоценозів сходу України"

26.04.2012, 12:20-15:00; ауд. 1-328; БЧ=160 хв.
 очікується 16 доповідей (16 підтверджено, ще дві - заочна участь)

+Гузь Галина (Луганский природный заповедник НАНУ):
  Распространение некоторых неаборигенных видов растений на территории

 Стрельцовской степи

+Клюєв Віталій (Донецький національний технічний університет, 
 кафедра комп'ютерних систем моніторингу):

 Ландшафтне моделювання екомережі урбанізованої території Луганської області

+Кучер Оксана (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України):
 Дослідження інвазії північноамериканського виду айстрових 

 - Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. - на території сходу України

+Лесняк Леонід (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка): 
 Стан популяцій деяких видів папоротей в Луганській області

 та вплив на нього екологічних факторів

+Попова Валентина, Зновенко Оксана, Сиворотка Олена (Луганський 
 обласний краєзнавчий музей): 

 Сучасний стан флори Калмицького яру м. Луганськ

+Скаковський Сергій (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка): 
 Перспективи використання рослин роду Sesleria Scopoli в озелененні 

 на Південному Сході України

+Тарахкало Ілля (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара):
 Аналіз виникнення пірогенних явищ на Луганщині за 2008-2012 рік

+Форощук Петро (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара):
 Бигеоценотический подход в разработке локальной экосети Луганской области

+Шепітько Василь (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка):
 Екомережа півночі Луганської області (назва попередня)

заявки останнього дня:

+Барановський Олександр (ЛНАУ, каф. землеробства та екології довкілля):
 Сорго - перспективна культура для Північного Сходу України

+Косогова Тетяна, Решетняк Микола (ЛНАУ, каф. землеробства та екології довкілля):
 Вовчок соняшниковий в агроценозах з участю Helianthus annuus L.

+Попитченко Людмила (ЛНАУ, каф. землеробства та екології довкілля): 
 Сучасна агрокліматична оцінка вирощування польових культур в Донбасі

+Світлична Марина (ЛНАУ, кафедра агрохімії та ґрунтознавства): 
 Ефективність використання нетрадиційних добрив при вирощуванні озимої пшениці

+Тимошин Микола Миколайович, Драніщев Микола Іванович (ЛНАУ, каф.
землеробства 

 та екології довкілля): Культури агроценозів як чинник поновлення запасів ґрунтової
вологи 

 в короткоротаційних сівозмінах (можливо, не буде)

+Токаренко Віталій Миколайович (ЛНАУ, каф. землеробства та екології довкілля): 
 Причины расширения ареала дурнишника обыкновенного (Xanthium strumarium L.)

+ Хаблак Сергій Григорович, Абдуллаєва Яна Алимівна (ЛНАУ, каф. грунтознавства та агрохімії): 
 Генетична та гормональна модель розвитку кореневої системи Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

заочна участь:



+Боровик Л. П., Сова Т. В. (Луганський природний заповідник НАН України): 
 К необходимо-сти охраны участка меловых степей на севере Луганской области

(заочна участь)
 +Коломицев Григорій, Василюк Олексій (Інститут зоології НАН України):

  Просторовий розподіл степових екосистем Східної України (текст отримано)

5. Польові заняття на біостанції "Ново-Ільєнко"

26/27.04.2013. очікується виїзд близько 15 осіб. плануються заняття:

+Загороднюк Ігор та Ребров Сергій (Луганський національний університет):
 Обліки кажанів з використанням УЗ-детектора

+Форощук Віталій (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля): 
 Обліки мезофауни канавками та точкові ( обстеження потенційних місць скупчення)

поновлено: 23.04.2013 року.
 підготував: Ігор Загороднюк
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