ՀՀ ԳԱԱ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀԻԴՐՈԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Հակոբյանի անվան միջավայրի կենտրոն
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

«Կովկասի ֆաունայի կենսաբազմազանությունը և նրա պահպանության խնդիրները»
խնդիրները»
Հայաստանի Հանրապետություն,
Հանրապետություն, Երևան,
րևան, 2626-29 սեպտեմբեր 2011 թ.
ՀՀ
գիտությունների
ազգային
ակադեմիայի
Կենդանաբանության
և
հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնը նախատեսում է 2011 թվականի 26-29
սեպտեմբեր ամսին կազմակերպել Միջազգային կոնֆերանս «Կովկասի ֆաունայի
կենսաբազմազանությունը և նրա պահպանության խնդիրները» թեմայով:
Գիտաժողովի ընթացքում կներկայացվեն և կքննարկվեն Կովկասի ռեգիոնի
ֆաունայի ուսումնասիրության և պահպանության հետ առնչվող բազմաթիվ հարցեր,
կապված տարբեր բնագավառների հետ, այդ թվում. կենդանական աշխարհի
բազմազանության, էկոլոգիայի, կարգաբանության, գենետիկայի, ֆիլոգենետիկ
զարգացման,
մակաբուծաբանության,
ֆիզիոլոգիայի,
հյուսվածաբանության,
բնապահպանության և այլն:
Կոնֆերանսի աշխատանքին կմասնակցեն ոչ միայն հանրապետության, այլև
Կովկասյան
և
հարակից
ռեգիոնի,
ինչպես
նաև
Կովկասի
ֆաունայի
ուսումնասիրությամբ զբաղվող այլ երկրների գիտական և բնապահպանական
հիմնարկների ներկայացուցիչները:
Կոնֆերանսի արդյունքները կտպագրվեն գիտական թեզիսների ձևով:
Կոնֆերանսի օգտագործվող լեզուները` ռուսերեն, անգլերեն։
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International Scientific Conference
«Biological diversity and conservation problems of the fauna of the Caucasus»
Yerevan, Republic of Armenia, September 26 - 29, 2011
Scientific Center of Zoology and Hydroecology of the Armenian National Academy of
Sciences is planning to organize the conference titled «Biological diversity and conservation
problems of the fauna of the Caucasus».
The conference will be devoted to the study and conservation of the unique fauna of terrestrial
and aquatic ecosystems of the Caucasian region, ecology and protection of rare and disappearing
species in region; to the development and enhancement of the protected area system, to the
assessment of the impact of the global climate change on the biota of the Caucasus and many other
issues.
Participants from scientific communities and environmental protection agencies from both the
Caucasus region and other countries, involved in the faunal studies of the region, are anticipated.
The conference outcomes envisage publication of the abstracts and article contributions by the
participants, and adoption of a Resolution and an Appeal to all stakeholders involved in the research
and conservation of the biota of the Caucasus.
The working languages of conference will be English and Russian.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗООЛОГИИ И ГИДРОЭКОЛОГИИ
АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АРМЕНИИ
ЦЕНТР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ им. АКОПЯНА
_________________________________________________________________________
Международная научная конференция
“Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа”
г. Ереван, Республика Армения, 26 – 29 сентября 2011 г.
Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА с 26 по 29 сентября 2011 г. в г.
Ереване (Республика Армения) планирует проведение научной конференции
“Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа”.
В ходе конференции будут обсуждены вопросы, связанные с изучением и сохранением
уникальной фауны Кавказа, экологией и охраной встречающихся здесь редких и исчезающих
видов, с развитием и усовершенствованием системы охраняемых территорий, влиянием на
биоту прогнозируемых изменений климата и т.д.
В работе конференции предполагается участие как представителей научных и
природоохранных учреждений стран Кавказского региона, так и ученых других стран,
вовлеченных в изучение фауны Кавказа.
По итогам конференции планируется публикация материалов в виде Сборников тезисов
и статей участников, а также принятие Резолюции и Обращения ко всем сторонам,
заинтересованным в исследовании и сохранении биоты Кавказа.
Рабочие языки конференции: русский, английский

