Перший інформаційний лист

Українська конференція з картування ссавців:
«Ссавці на мапі України»

Київ – 28-29 березня 2019

Оргкомітет конференції:
Годлевська О.В. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
Гольдін П.Є. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
Гхазалі М.А. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
Мітєва С. – The Habitat Foundation
Мішта А.В. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
Русін М.Ю. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
Синявська І.О. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
Шквиря М.Г. – Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Яковлєв Є.Б. – Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Ссавці на мапі України», яка відбудеться 28-29 березня 2019 р. у Києві на базі
Київського зоологічного парку загальнодержавного значення. До участі
запрошується викладачі, науковці, студенти, працівники об’єктів ПЗФ і аматоринатуралісти.
Мета конференції об’єднати зусилля для якісної підготовки першого
Національного атласу ссавців, який стане складовою частиною Європейського
атласу ссавців (ІІ видання). Перший Європейський атлас було видано в 1999 році і
стосувався він лише країн Західної Європи.
Під час конференції будуть обговорені питання формування Національного і
Європейського атласу ссавців, основи відкритих баз даних для дослідження
біорізноманіття, буде представлено досвід європейських країн у створені
національних атласів ссавців. Учасники конференції можуть бути висунені як
автори для видових нарисів у Національному атласі.
Для участі у конференції необхідно підготувати матеріали про знахідки диких
видів ссавців в Україні у табличному вигляді за період 1991-2019 рр. До таблиць
необхідно додавати лише знахідки з датою і географічними координатами. Таблиці
мають супроводжуватися текстом, що містить пояснення щодо методів збору,
географії, загальної кількості спостережених видів тощо. Матеріали без табличних
даних прийматися не будуть. Всі матеріали підлягають рецензуванню. Під час
конференції особливу увагу буде приділено верифікації представлених матеріалів.
Основна форма – стендова доповідь. Авторам, які представлять найцікавіші
матеріали, буде запропоновано зробити пленарні доповіді. За результатами
конференції буде видано збірку матеріалів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Участь у конференції безкоштовна.
Оргкомітет конференції оголошує конкурс на отримання індивідуальних
грантів для часткового або повного покриття проїзду та/або проживання під час
конференції. Для участі у конкурсі необхідно разом з реєстраційною анкетою
надіслати мотиваційний лист на електронну адресу ukrmammal2019@gmail.com.
Кількість грантів обмежена.
Для реєстрації на конференції заповніть онлайн-форму: ОНЛАЙН
РЕЄСТРАЦІЯ до 31.12.2018. Матеріали для участі у конференції необхідно
надіслати не пізніше 1.02.2019 на електронну адресу ukrmammal2019@gmail.com.

Приклад оформлення матеріалів конференції (автори, їх електронні адреси і текст
повідомлення є вигаданими та будь-які співпадіння з реальними людьми або подіями є
випадковими):
Знахідки ссавців у Київській області
Петренко І.В.1, Чірко С.В.2
1

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгазуена НАН України, petrenko-199999@i.ua;

2

натураліст, м. Біла Церква, Київська область *svetik12345@ukr.net

Обліки ссавців у Київській області проводились з 1995 по 2016 роки у трьох
адміністративних районах. Обліки проводились під час пішохідних маршрутів загальною
довжиною біля 3500км. Реєструвались: сліди на снігу або на вологому грунті (деякі з них
фотографувались), візуальні зустрічі, вбиті на дорогах тварини, біля гнізд хижих птахів. Окрім
того, у 1997-1999р. проводилися відлови мишоподібних гризунів плашками Геро (всього 3000
пасткодіб), а 2011-2012 – живоловками (всього 500 пасткодіб). Тушки і черепа зібраних тварин
зберігаються у робочій колекції, яку підготовлено до передачі до Зоологічного музею ННПМ.
Всього зареєстровано 20 видів ссавців.
Таблиця
№

Вид
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…
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