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Конференція "Динаміка біорізноманіття 2014"
лабораторія проекти презентації публікації конференції зоологія галерея форум

 
Конференція "Динаміка біорізноманіття 2014"

Луганський університет спільно з Луганським природним заповідником проводять 25-
27.04.2014 року ІІІ наукову конференцію циклу "Динаміка біорізноманіття".
Конференцію організають: Лабораторія «Корсак» Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка, студентський актив екоклубу "КОРСАК" ЛНУ ім.
Т. Шевченка, колеги з наукових та освітніх центрів Луганська (Луганського
природного заповідника НАН України, Східноукраїнського університету імені
Володимира Даля, Луганського національного аграрного університету). Конференція
присвячена аналізу сучасного стану, сезонної динаміки та багаторічних змін біоти.

Конференція відбудеться 25–27 квітня 2014 року відповідно до заявок на проведення
наукових конференцій ЛНУ ім. Т. Шевченка і проходитиме у формі двох одноденних
сесій: 

  перший день (25.04.14) — пленарні засідання в Луганському університеті (ауд. 1–02); 
  другий день (26.04.14) — круглі столи і польові навчання в заповіднику "Провальський степ"; 

  третій день (27.04.14) — автобусна екскурсія по маршруту "Провалля — Луганськ". 
Деталі програми, інформація про участь і зразок оформлення публікації викладено нижче.

сторінка першої конференції "Динаміка біорізноманіття 2012" >>>
 сторінка другої конференції "Динаміка біорізноманіття 2013" >>> 
 презентація про першу (стартову) конференцію (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 (в заповіднику).

Time since Event started in
Luhansk

1302 : 18 : 13 : 04
Days Hrs Mins Secs

час невпинно тече....

ключові документи:

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

  перелік всіх заявлених доповідей (pdf) >>> поки ще минулорічний
  шаблон оформлення публікації (doc) >>> 

  праці першої конференції 2012 року (pdf) >>>
  реєстраційна картка учасника (rtf) >>>

  карта місця виїзду в Провалля (wikimapia) >>> (те саме як картинка>>>)

огляд заявок: кількість учасників і повідомлень

Очікується участь близько 30-50 фахівців.

Разом на 17.03.2014 року заявлено 5 тем від ініціаторів конференції, очікувана 
 кількість доповідей — до 30 на пленарній сесії та до 15 — на круглих столах;

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

1. Загальні питання моніторингу біоти — очікується 3-5 доповідей
 2. Секція студентів та магістрантів — очікується 5-10 доповідей

 3. Структура та динаміка біоценозів — очікується 5-10 доповідей
 4. Екомережа та динаміка фітоценозів — очікується 5-10 доповідей

 
5. Круглі столи — планується 2 круглі столи, 26 та 27.04.2014 року

 6. Теренові заняття в заповіднику — планується 3 теми

кінцевий термін отримання заявок — 20.04.2014 р. 
 дякуємо всім за вчасну реєстрацію. чекаємо на конференції

створено 17.03.2014 року, 
 поновлено: 17.03.2014 року. 

 підготував: Ігор Загороднюк
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