
 

 

 
Zapraszamy na nasze imprezy organizowane 

w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
 

(wstęp wolny) 
 

                                            
 
 

Imprezy dofinansowane są przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Grupę LOTOS S.A. ,  

DUN- MNiSzW oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku 
 

 

 

Głównym celem naszych imprez jest ochrona ptaków i ich siedlisk poprzez edukację. 

W czasie tegorocznego festiwalu w szczególności zwrócimy uwagę na KACZKI i inne ptaki im 

towarzyszące obserwowane na obszarze Natura 2000 „Ujście Wisły”, na Wyspie Sobieszewskiej. 

Niektóre z nich spotykamy tutaj zarówno w okresie lęgowym, jak i wędrówkowym, ale bez wątpienia 

„Ujście Wisły” to kluczowe miejsce dla tych ptaków zimą. Możemy zobaczyć o tej porze roku ogromne 

stada gągołów (do 23tys.), lodówek (do 10 tys.), nurogęsi (do 7tys.) a także mniejsze grupy czernic, 

głowienek, bielaczków czy łysek. Tak duża koncentracja kaczek na relatywnie małej przestrzeni czyni 

to miejsce wyjątkowym potwierdzając tym samym potrzebę chronienia tego obszaru. 

Poza kaczkami zajmiemy się również ptakami w mieście w ramach pikniku bioróżnorodności 

„Poznaj – by zachować. Przyroda miejska”. Naszym celem będzie przede wszystkim przybliżenie 

mieszkańcom ich skrzydlatych sąsiadów i uwrażliwienie na ptasie potrzeby, co w efekcie, miejmy 

nadzieję, zwiększy świadomość ekologiczną w kierunku działań ochroniarskich np. poprzez 

zawieszanie skrzynek legowych, respektowanie prawa w zakresie remontów termoizolacyjnych 

budynków czy pomoc ptakom w zimie. 

 

 
Harmonogram naszych imprez: 
 

I. Poznajemy i chronimy kaczki i inne ptaki pływające – Natura 2000 „Ujście Wisły” – wykłady 
ornitologiczne w sali edukacyjnej Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN (ul. Nadwiślańska 108, Gdańsk- 
Wyspa Sobieszewska, autobus nr 186) 

� 21 – 22 maja 2014r. (środa i czwartek, dla zorganizowanych grup szkolnych, po 2 grupy 
dziennie)) 
godz. 10:00 – 12:00, 12:15 – 14:15; 
 

� 24 maja 2014r. (sobota, dla osób indywidualnych, grup rodzinnych) 



godz.11:00 – 15:00  (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 kaczek), obrączek ornitologicznych, plansz oraz plakatów. Każdy wykład 
podsumowany zostanie krótkim quizem z rozpoznawania gatunków prezentowanych dla utrwalenia 
wiadomości, z nagrodami. Na posesji Stacji przygotowany zostanie punkt obserwacji ptaków przez 
lunetę.  
 
 
 
II. „Kaczki i inne ptaki pływające na obszarze Natura 2000 „Ujście Wisły” – prezentacyjne 

stanowisko w namiotach 2-stanowiskowych w ramach VII Sopockiego Pikniku Nauki (Sopot, Plac 
Zdrojowy 2a, przy molo) 
 

• 24 maja 2014r. (sobota) godz. 10:00 – 17:00.  
 

Na stoisku prezentowane będą m.in.: muzealne okazy ptaków (kaczki i inne pływające - część kolekcji 
Stacji), foldery pomagające rozpoznawać wybrane gatunki ptaków, plakaty edukacyjne o kaczkach i 
innych gatunkach im towarzyszącym, postery i tablice o tematyce ornitologicznej i przyrodniczej, 
nagrania głosów ptaków, kolekcja obrączek stosowanych aktualnie w kraju z przykładowymi 
obrączkami zagranicznymi, w tym obrączki zakładane kaczkom itp. 
 
Program imprezy obejmie dwie formy aktywności: 
 
a. Prezentacja stoiska. Tu szczególny nacisk położony zostanie na identyfikacje gatunków kaczek 
oraz istotę działania programu Natura 2000. Odwiedzający będą zachęcani do rozmów i dyskusji na 
tematy działań proekologicznych. Stoisko będzie również punktem informacji ornitologicznej, gdzie 
odwiedzający będą mogli znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania;  
   
b. Przeprowadzenie działań plastycznego dla dzieci oraz quizów o tematyce ornitologicznej zgodnej z 
tytułem imprezy. Przewidziano atrakcyjne nagrody. 
 
 
 

III. „Ptaki w mieście” – prezentacyjne stanowisko w namiocie 2- stanowiskowym w ramach pikniku 
bioróżnorodności „Poznaj - by zachować. Przyroda miejska” (Gdańsk, Targ Rakowy) 

 
• 23 maja 2014r. (piątek) godz. 12:00 – 18:00.  

 

Na stoisku prezentowane będą skrzynki lęgowe dla jerzyków, jaskółek, pustułek, kopciuszków, kawek 
i sikor. Ponadto zaprezentowane zostaną okazy ptaków miejskich z kolekcji Stacji, obrączki 
ornitologiczne oraz materiały edukacyjno-informacyjne do rozpoznawania gatunków. Istotnym 
elementem będą również materiały informacyjne traktujące o ochronie ptaków w ramach przepisów 
ustawowych, postępowaniu w obliczu naruszania prawa, zagadnienia dotyczące gołębi miejskich oraz 
spraw związane z ich dokarmianiem.  
 
Program imprezy obejmie dwie formy aktywności: 
 
a. Prezentacja stoiska i rozmowy m.in. o problemach i ich rozwiązywaniu w kontekście ptaków 
miejskich. Nauka rozpoznawania ptaków miejskich (charakterystyczne cechy wyglądu, kształt sylwetki, 
głosy itp.) 
 
b. Przeprowadzenie dla zainteresowanych krótkich quizów i krzyżówek o awifaunie miejskiej, z 
nagrodami. 

 
 



Wszyscy zainteresowani naszymi imprezami otrzymają liczne materiały edukacyjne, w tym 
m.in. folder i plakat o kaczkach i innych często towarzyszących im gatunkach oraz plakat o 
ptakach miejskich. 

 
Chętnych do udziału w wykładach w naszej placówce (21-22.05.) prosimy o wcześniejszą 
rezerwację (do 19 maja 2014r.). Liczba miejsc jest ograniczona. 
Kontakt: Alicja Bielska tel. 58 3080759, e-mail: stornit@miiz.waw.pl  
 
 

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

 

 

 

 
Nasze propozycje na XII BFN realizujemy w ramach programu partnerskiego 

„Chronimy NATURĘ na Wyspie Sbieszewskiej” 
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