
 
 

Zapraszamy na nasze imprezy organizowane 
w ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

 
 
 

 

Imprezy dofinansowane są przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
oraz Grupę LOTOS S.A.  

 
 
Głównym celem naszych imprez jest ochrona ptaków i ich siedlisk poprzez edukację. W 
czasie tegorocznego festiwalu w szczególności zwrócimy uwagę na SIEWKOWCE, ptaki 
wodno-błotne obserwowane na obszarze Natura 2000 „Ujście Wisły”, na Wyspie 
Sobieszewskiej. Teren ten charakteryzuje się znaczną koncentrację ptaków należących do 
różnych grup taksonomicznych, w tym licznie reprezentowanych siewkowców, które podczas 
swoich wędrówek chętnie tutaj żerują i odpoczywają. Przybliżając tą ciekawą grupę ptaków 
(rozpoznawanie, preferencje siedliskowe, ochrona) przedstawimy jednocześnie istotę   
programu NATURA 2000. 
Siewkowce pokażemy także wraz z innymi ptakami na pikniku bioróżnorodności „Poznaj – by 
zachować” prezentując ptaki jezior na obszarze Natura 200 „Ujście Wisły”. 
 
 
I. Ptaki jezior na obszarze Natura 2000 „Ujście Wisły” – prezentacyjne stanowisko w pawilonie 
namiotowym w ramach pikniku bioróżnorodności „Poznaj - by zachować” (Gdynia, Skwer Kościuszki 
k. Akwarium) 

 
 22 maja 2013r. (środa) godz. 10:00 – 14:00.  

 

Na stoisku prezentowane będą m.in.: kolekcja wypreparowanych ptaków (ptaki spotykane nad 
jeziorami – część kolekcji Stacji), foldery pomagające rozpoznawać wybrane gatunki ptaków jezior, 
plakaty informacyjne o ptakach jezior, postery i tablice o tematyce ornitologicznej i 
ogólnoprzyrodniczej, nagrania głosów ptaków, informacje o działalności krajowej centrali 
obrączkowania ptaków, kolekcja obrączek stosowanych aktualnie w kraju z przykładowymi 
obrączkami zagranicznymi, w tym obrączki zakładane ptakom jezior. Piknik naukowy bioróżnorodności 
skierowany jest gównie do nauczycieli i szkolnych grup uczniów, którzy poprzez zabawę i aktywne 
działania (quizy, rysunki, zagadki, rebusy quizy) poszerzą swoją przyrodniczą wiedzę. 

 
 

II. Poznajemy i chronimy siewkowce – Natura 2000 „Ujście Wisły” – wykłady ornitologiczne w sali 
edukacyjnej Stacji Ornitologicznej (ul. Nadwiślańska 108, Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, autobus nr 
186) 

 23 – 24 maja 2013 r. (czwartek i piątek dla zorganizowanych grup szkolnych) 
godz. 10:00 – 12:00, 12:00 – 14:00; 
 

 25 maja 2013 r. (sobota dla osób indywidualnych, grup rodzinnych) 
godz.10:30 – 14:30  (w tym dodatkowo dla chętnych wyjście z ornitologiem na ścieżkę przyrodniczo-
dydaktyczną do pobliskiego rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”). 



Prelekcje poświęcone awifaunie obszaru Natura 2000 „Ujście Wisły” wzbogacone zostaną prezentacją 
multimedialną z nagraniami głosów ptaków, pokazem kolekcji wypreparowanych ptaków (w tym 
licznych gatunków siewkowców), obrączek ornitologicznych, plansz oraz plakatów. Każdy wykład 
podsumowany zostanie krótkim quizem z rozpoznawania gatunków siewkowców dla utrwalenia 
wiadomości. Na posesji Stacji przygotowany zostanie punkt obserwacji ptaków przez lunetę i lornetki.  
 

III. Siewkowce na obszarze Natura 2000 „Ujście Wisły” – prezentacyjne stanowisko w namiotach 
w ramach Sopockiego Pikniku Naukowego (Sopot, Plac Zdrojowy 2a przy molo) 
 

 25 maja 2013 r. (sobota) godz. 10:00 – 17:00.  
 

Na stoisku prezentowane będą m.in.: wypreparowane ptaki (siewkowce - część kolekcji Stacji), foldery 
pomagające rozpoznawać wybrane gatunki siewkowców, plakaty edukacyjne o siewkowcach, postery 
i tablice o tematyce ornitologicznej i ogólnoprzyrodniczej, nagrania głosów ptaków, kolekcja obrączek 
stosowanych aktualnie w kraju z przykładowymi obrączkami zagranicznymi, w tym obrączki zakładane 
siewkowcom. 
Dodatkowo zorganizujemy punkt obserwacji ptaków przez lunetę, w obecności ornitologa. 
 
Program imprezy obejmie dwie formy aktywności: 
 
a. Prezentacja stoiska. Tu szczególny nacisk położony zostanie na identyfikacje gatunków 
siewkowców oraz istotę działania programu Natura 2000. Odwiedzający będą zachęcani do rozmów i 
dyskusji na tematy działań proekologicznych. Stoisko będzie również swoistym punktem informacji 
ornitologicznej, gdzie odwiedzający będą mogli znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania;  
  
b. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci oraz quizów o tematyce ornitologicznej zgodnej 
z tytułem imprezy. Przewidziano atrakcyjne nagrody. 
 
 
Wszyscy zainteresowani naszymi imprezami otrzymają liczne materiały edukacyjne. 

 
Chętnych do udziału w wykładach w naszej placówce (23-24 maja) prosimy o wcześniejszą 
rezerwację (do 20 maja 2013r.). Liczba miejsc jest ograniczona. 
Kontakt: Alicja Bielska tel. (58) 30-80-759, e-mail: stornit@miiz.waw.pl  
 

Dodatkowe informacje o imprezach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki znajdziecie Państwo na stronie 
festiwalowej www.festiwal.gda.pl 

 

 

 

Nasze propozycje na XI BFN realizujemy w ramach programu 
„Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej” w partnerskiej współpracy: 
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