
 
 

Zapraszamy na nasze imprezy organizowane 
w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

 
(wstęp wolny) 

 
 
 

 

 
 
 
 

Imprezy dofinansowane są przez 
 Grupę LOTOS S.A. oraz MNiSW w ramach dofinansowania działalności upowszechniającej naukę DUN  

 

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

W czasie tegorocznego festiwalu zwrócimy uwagę na wędrówki ptaków, w tym szczególnie 

ptaki migrujące wzdłuż wybrzeża Bałtyku i lecące także przez Wyspę Sobieszewską. Wiele gatunków 

ptaków spotykamy na wybrzeżu w okresie lęgowym lub w zimie, ale w przeważającej liczebności to 

ptaki przelotne, które tu odpoczywają i żerują. Możemy zatem obserwować lecące z dalekiej Syberii 

siewkowce, przybywające z północy liczne kaczki, stada ptaków śpiewających czy majestatyczne na 

niebie szponiaste. Przybliżymy uczestnikom ogólnie zjawisko wędrówek, pokażemy, jak ptaki się do 

nich przygotowują, co je stymuluje do migracji i dlaczego wybierają takie, a nie inne trasy. Wiele 

tajemnic związanych z wędrówkami ptaków już odkryto dzięki metodom badawczym takim jak. 

obrączkowanie ptaków lub wykorzystując nadajniki GPS.  

 

 

 

Harmonogram naszych imprez: 
 

 

I. „Jak wędrują nasze ptaki?” – wykłady ornitologiczne w sali edukacyjnej Stacji Ornitologicznej MiIZ 
PAN (ul. Nadwiślańska 108, Gdańsk- Wyspa Sobieszowska, autobus nr 186) 

� 20 – 22 maja 2015r. (środa – piątek), dla zorganizowanych grup uczniów lub dorosłych, po 2 
grupy dziennie 
godz. 10:00 – 11:30, 12: 00 – 14:30; 
 

Prelekcje poświęcone wędrówkom wzbogacone zostaną prezentacją multimedialną z nagraniami 
głosów ptaków, pokazem kolekcji wypreparowanych ptaków (w tym licznych gatunków migrujących), 
obrączek ornitologicznych, plansz oraz plakatów. Każdy wykład podsumowany zostanie krótkim 
quizem z rozpoznawania gatunków prezentowanych, dla utrwalenia wiadomości, z nagrodami.  
 
  



II. „Wybrzeże Bałtyku- ważny szlaki wędrówek ptaków” – prezentacyjne stanowisko w namiotach 
w ramach VIII Sopockiego Pikniku Nauki (Sopot, plac Przyjaciół Sopotu) 
 

• 23 maja 2015r. (sobota) godz. 10:00 – 17:00.  
 

Na stoisku prezentowane będą m.in.: muzealne okazy ptaków (ptaki wędrujące wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku – część kolekcji Stacji), foldery pomagające rozpoznawać wybrane gatunki ptaków, plakaty 
edukacyjne, postery i tablice o tematyce ornitologicznej i przyrodniczej, nagrania głosów ptaków, 
kolekcja obrączek stosowanych aktualnie w kraju z przykładowymi obrączkami zagranicznymi. 
 
Program imprezy obejmie dwie formy aktywności: 
 
a. Prezentacja stoiska. Tu szczególny nacisk położony zostanie na identyfikacje gatunków ptaków 
wędrujących. Omawiane zostanie także ogólne zjawisko migracji ptaków. 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. 
 
 
 
 

Wszyscy zainteresowani naszymi imprezami otrzymają liczne materiały edukacyjne, w tym 
foldery i plakaty oraz zakładki informujące sposobach informowania Centrali Obrączkowania 
ptaków o znalezionych ptakach z obrączkami. 

 
Chętnych do udziału w wykładach w naszej placówce (20-22.05.) prosimy o wcześniejszą 
rezerwację (do 18 maja 2015r.). Liczba miejsc jest ograniczona. 
Kontakt: Alicja Bielska tel. (58) 30-80-759, e-mail: stornit@miiz.waw.pl  
 
 

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

 

 

 

 
Nasze propozycje na XIII BFN realizujemy w ramach programu partnerskiego 

„Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszowskiej” 
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