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IX Львівська ентомологічна школа "Різноманіття 

регіональної ентомофауни та способи уникнення його 

глобальних утрат" 

 
29-31 травня 2015 р. у природному заповіднику "Розточчя" відбулася чергова 

дев’ята львівська науково-практична ентомологічна конференція за темою 
"Різноманіття регіональної ентомофауни та способи уникнення його глобальних 
утрат", що була організована силами Державного природознавчого музею НАН 
України, природного заповідника "Розточчя" (смт. Івано-Франкове) та Львівського 
відділення Українського ентомологічного товариства. 

Цьогорічна конференція була присвячена 190-річчю з дня народження засновника 
і творця Природничого музею у Львові графа Володимира Дідушицького – члена-
кореспондента Краківської академії наук, почесного доктора філософії Львівського 
університету та члена численних наукових товариств, політика, мецената, почесного 
громадянина міст Львова, Сокаля, Коломиї, на честь якого отримали свої назви 
декілька видів рослин і тварин – як сучасних, так і викопних. 

У конференції взяли участь близько 20 вчених-ентомологів із західного регіону 
України. Були представлені національні університети Луцька (Східноєвропейський 
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національний університет імені Лесі Українки), Івано-Франківська (Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника), Ужгорода (Ужгородський 
національний університет), національних природних парків "Галицький" та 
"Дністровський каньйон", Державний природознавчий музей НАН України зі Львова 
та Загальноосвітня школа I-III ступеня з с. Піща Шацького району Волинської 
області. 

Було заслухано і обговорено низку цікавих і актуальних доповідей, зокрема, 
"Володимир Дідушицький і його дітище" (Різун В.Б.), "Нові знахідки адвентивних 
видів безхребетних на території національного природного парку "Дністровський 
каньйон" (Бачинський А.І.), "Фауна жуків-стафілінід підродини алеохаріни 
(Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) південного сходу Укараїни" (Глотов С.В.), 
"Сезонна динаміка угруповань орібатид лучних біотопів Закарпатської низовини" 
(Гуштан Г.Г.), "Вплив просторово-часової гетерогенності букових пралісів на 
структуру угруповань жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae)" (Заморока А.М.), 
"Актуальні проблеми вивчення джмелів у західному регіоні України" (Коновалова 
І.Б.), "Особливості фенології і життєвих циклів сітчастокрилих (Insecta, Neuroptera) 
Українських Карпат" (Середюк Г.В.) тощо. 

Протягом конференції в результаті плідних дискусій відбулася координація 
планів досліджень і експедиційної діяльності ентомологів західного регіону України, 
наукова екскурсія у старовікові букові ліси територією заповідника "Розточчя" та 
Яворівського національного природного парку – узліссям соснового лісу до 
сфагнового болітця. Обмін досвідом методик збору ентомологічного матеріалу 
сприяв подальшій інвентаризації ентомофауни заповідника "Розточчя". 

Проведення ентомологічної конференції в регіоні Розточчя та концентрація 
зусиль ентомологів дозволять в подальшому проводити і вдосконалювати моніторинг 
стану популяцій рідкісних видів комах і вживати, за потреби, заходів для їхнього 
підтримання і збереження. 

 
В.Б. Різун  
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