
 
 

Zapraszamy na nasze imprezy 
w ramach VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

 
 

Wszystkie imprezy dofinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

 
I. „Ptaki w parkach i ogrodach”-  cykl wykładów ornitologicznych w sali seminaryjnej Stacji 
Ornitologicznej w dniach: 
28 –29 maja 2009 (czwartek i  piątek dla zorganizowanych grup szkolnych),  
godz. 10:00 – 12:00, 12:00-14:00;  
30 maja 2009 (sobota dla osób indywidualnych), godz. 10:30 – 14:30  (w tym dodatkowo wyjście z 
ornitologiem na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną do pobliskiego rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”).  
 
Prelekcje wzbogacone prezentacją multimedialną , pokazem bogatej kolekcji wypreparowanych 
ptaków, nagrań głosów ptasich, obrączek ornitologicznych, plansz oraz plakatów, obejmować będą 
m.in. zagadnienia: 

- rozpoznawanie, biologia i ekologia wybranych gatunków ptaków (pospolitych i 
zagrożonych), ze szczególnym zwróceniem uwagi na ptaki parków i ogrodów; 

- metody obrączkowania ptaków (ptaki wędrujące i osiadłe - na podstawie gatunków 
parków i ogrodów); 

- informacje związanych z działalnością naukową naszej placówki, w tym jej roli jako 
krajowej centrali obrączkowania ptaków; 

- zadania konkursowe z rozpoznawania gatunków ptaków ze wskazaniem na ptaki 
spotykane w parkach i ogrodach; 

- po każdym wykładzie krótka wizyta w ogrodzie Stacji, gdzie uczestnicy zapoznają się z 
metodą łapania (sieci) i obrączkowania ptaków 

 
 

II. „Jakie ptaki spotykamy w parkach i ogrodach?” -  prezentacyjne stanowisko w pawilonie 
namiotowym w ramach festiwalowego pikniku naukowego w dniu 31 maja 2009 r. na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni, godz. 10:00 – 18:00.  
Tam pokażemy m.in.: 
- kolekcję wypreparowanych ptaków (ptaki najczęściej spotykane w parkach i ogrodach -  część 

kolekcji placówki); 
- plakaty i tablice o tematyce ornitologicznej i ogólnoprzyrodniczej; 
- broszury o dokarmianiu ptaków, foldery o budkach lęgowych, wydawnictwa itp. 
- prezentację nagrań głosów ptaków, w tym ptaków parków i ogrodów (możliwość zakupienia 

płyt CD); 
- informacje o działalności krajowej centrali obrączkowania ptaków; 
- kolekcję obrączek stosowanych aktualnie w naszym kraju z przykładowymi obrączkami 

zagranicznymi; 
- prezentację różnorodnych budek lęgowych  

 
Program imprezy obejmie dwie formy aktywności: prezentowanie i objaśnianie „zawartości” stoiska, 
oraz przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci oraz quizów o tematyce ornitologicznej 
zgodnej z tytułem imprezy, wraz z nagrodami. 
 



III. „Rola ptaków w parkach i ogrodach” - prezentacyjne stanowisko w ramach Sopockiego 
Dnia Nauki na terenie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie w dniu 29 maja 2009 r. (piątek), 
godz. 10:00-18:00.  
Prezentacja porównywalna z imprezą w Gdyni. W Sopocie jednakże w miejscu planowanych w Gdyni 
konkursów i quizów, przeprowadzony zostanie w sali seminaryjnej IO PAN wykład zgodny z tytułem 
imprezy, godz. 14:30, prezenter: Jakub Typiak.  
 
Zainteresowani uczestnicy naszych imprez otrzymają budki lęgowe oraz liczne materiały 
informacyjno-edukacyjne. 
 
Chętnych do udziału w wykładach prosimy o wcześniejszą rezerwację (do 27 maja 2009) 
Kontakt: Alicja Bielska tel. 058 3080759, e-mail: stornit@miiz.waw.pl 
 
Zapraszamy !!! 
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