Szczegółowy program
Dzień Otwarty Wyspy Sobieszewskiej
IV PIKNIK WYSPA PRZYRODNIKÓW
15 lipiec 2017 r.
Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
oraz Partnerzy serdecznie zapraszają mieszkańców oraz turystów na IV piknik "Wyspa
Przyrodników"!
10.00-14.00
Miejsce: Stacja Biologiczna UG, ul. Ornitologów 26, Gdańsk

Program:
Warsztaty, konkursy, gry oraz zabawy przyrodnicze i plastyczne:


Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego

 Ogródek pod lupą - Stacja Biologiczna UG
Na stoisku będziesz mógł zobaczyć ogrodowe rośliny okiem biologa. Przy pomocy mikroskopu i lupy
poznasz prywatne życie pomidora, zwyczaje nagietka i ciekawe wnętrze marchewki. Przygotowaliśmy
preparaty popularnych warzyw, owoców i kwiatów oraz plansze edukacyjne. Dla dzieci kolorowanki i
owocowy twister.
 Zwiedzanie „Laboratorium Wydmowego”
 Wystawa „Zapatrzenie”
Wystawa malarstwa Agaty Maciągowskiej. Pejzaże, dzikie kwiaty, zwierzęta - natura, którą znamy,
choć często przeoczamy jej codzienne piękno, zwykła i niezwykła, dosłownie na wyciągnięcie ręki. A
także związani z nią ludzie - przyrodnicy, strażnicy, fascynaci. To wszystko oddane w kolorze, czasem
śmiało, czasem delikatnie, tworzy serię obrazów malowanych z pasją i miłością do świata.
 Warsztaty rękodzielnicze
 Skarby mórz i oceanów - Wydział Oceanografii i Geografii UG
Co się kryje pod powierzchnią i na dnie? Co możemy zobaczyć… dotknąć… usłyszeć… w morskiej
toni? O tajemnicach morskich głębin i płycizn opowiedzą Wam studenci, doktoranci i pracownicy
 Co możemy znaleźć w wodzie - poznaj wodne rośliny - Naukowe Studenckie Koło
Botaniczne
Rośliny są nieodzownym elementem naszego otoczenia. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś, jakie
rośliny kryje woda? Czy niektóre z nich występują tylko w akwariach? Na naszych warsztatach
dowiecie się wszystkiego o wodnych roślinach i będziecie mieli okazję zakręcić wodnym kołem
fortuny pełnym nagród!


Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING - NATURAlnie do ujścia Wisły

Opowiemy o dzikiej przyrodzie i skarbach wyjątkowego miejsca, jakim jest rezerwat przyrody
„Mewia Łacha” w ujściu Wisły. Pokażemy, co jest „ptasim rarytasem” i przybliżymy, co można

zobaczyć spacerując wzdłuż ścieżki edukacyjnej. Wyjaśnimy, co jest największym problemem w
rezerwacie oraz dlaczego należy zapewnić ptakom spokój - zarówno tym lęgowym jak i wędrownym.
Bohaterką stoiska będzie sieweczka obrożna. Gniazduje bezpośrednio na piasku, w małym dołku. Jaja
oraz pisklęta mają ubarwienie maskujące - są prawie niedostrzegalne. W obliczu zagrożenia ze strony
drapieżników ma bardzo ciekawą strategię obrony lęgu.Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej to
zapraszamy na stoisko i profil Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej.


Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej - Odkrywcy Wyspy- Quiz wiedzy o
Wyspie (dla uczestników upominki, warsztaty z wykorzystaniem znalezionych skarbów).



Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN - Ptaki Ujścia Wisły

Wisła to jedna z ostatnich dużych rzek Europy, która na znacznej swojej długości zachowała swój
naturalny charakter nieuregulowanej rzeki nizinnej. Jest to miejsce występowania unikalnych już na
kontynencie ptasich siedlisk takich jak wyspy, piaszczyste ławice i urwiste brzegi oraz stare łęgi
wiązowe, wierzbowe i topolowe w dolinie. Chcąc zachować ten nadzwyczaj przyrodniczo cenny
fragment naszego kraju włączono dolinę Wisły do ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych
Natura 2000 - Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków.
Ujście Wisły jako ostatni odcinek tzw. dolnej Wisły objęty również tą ochroną pod nazwą „Ujście
Wisły” charakteryzuje się zarównoawifauną typową dla rzeki, jak i dla morskiego wybrzeża, na co
niewątpliwie mają wpływ wodyZatoki Gdańskiej.
Na stoisku zostaną pokazane wybrane gatunki ptaków zkolekcji Stacji występujące na przyujściowym
obszarze.Dla zainteresowanych przewidziane są materiały informacyjne oraz różne zadania
edukacyjne (krzyżówki, quizy ) z nagrodami.


„Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury - Taniec owadów - ekspresyjne
warsztaty entomologiczno-artystyczne.

Zapraszamy na warsztaty manualne „Wyspy Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury. W trakcie
kreatywnej zabawy z instruktorkami plastycznymi przy pomocy ekologicznych materiałów stworzymy
wspólnie ulubionego i unikatowego owada! Czy powstaną słodkie pszczółki i motylkiczy raczej bąki,
chrząszcze i pająki?Przekonamy się, czy w skrawku makulatury kryje sięwiele znanych nam
żyjątek…Zajęcia poprowadzi instruktorka plastyki „Wyspy Skarbów” Paulina LleraArias.
Paulina LleraArias - absolwentka Liceum Plastycznego w Gdyni Orłowie (profil fotografii art.),
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Swoją
artystyczną przygodę kontynuowała pracując w pracowni plastycznej Teatru Miniatura. Od 2005 roku
związana z „Wyspą Skarbów” GAK.


Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku - Drzewa w CENTRUM uwagi

Drzewa to wspaniałe dobro przyrody. To królowie i królowe wszystkich producentów. W obecnie
panującym przekonaniu, że człowiek jest w stanie wyprodukować już dosłownie wszystko,
przestajemy patrzeć na drzewa i w ogóle rośliny jak na majstersztyk Natury! Ulegamy
przeświadczeniu, że tak łatwo je zastąpić dodatkowym miejscem parkingowym, nowym
klimatyzatorem czy oczyszczaczem powietrza. Bo przeszkadzają, bo pylą, bo brudzą, bo śmiecą.
Tych "bo-wymówek" jest bardzo dużo. Podczas naszej obecności na piknikuprzedstawimy garść
niezbitych dowodów ukazujących wagę drzew - tym razem skupimy się na korzyściach płynących dla
ludzi! Jak w tytule. Drzewa w CENTRUM uwagi.


Stowarzyszenie Ochrony Sów- Nocne harce sów

Czy wiesz jakie sowy możesz spotkać na Wyspie Sobieszewskiej? Nigdy nie widziałeś, nie słyszałeś
ich, a chciałbyś zaprosić je w swoją okolicę? Podpowiemy jak zbudować zastępcze miejsce
gniazdowania, czynnie chronić sowy, jak prowadzić ich obserwacje i nasłuchy. Wszystko po to, by te
tajemnicze i wąsko wyspecjalizowane ptaki znalazły odpowiednie warunki do bytowania, spokój oraz
mogły czuć się bezpiecznie. Nauczymy Cię rozpoznawania różnych głosów sów, śladów ich
obecności. Opowiemy o naszej ważnej inicjatywie - Atlasie Sów Polski, działaniach Stowarzyszenia

na rzecz tych ptaków oraz realizowanym na Pomorzu projekcie edukacyjnym. Dla najwytrwalszych
zdobywców wiedzy zapraszamy na konkurs z nagrodami książkowymi. Stoisko Stowarzyszenia
Ochrony Sów organizowane jest w ramach projektu "Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności"
dotowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.


Polski Klub Ekologiczny – Mikroplastik makroproblem

Stoisko będzie poświęcone zagrożeniu Bałtyku przez drobne plastikowe odpady, które trafiają do
morza wraz ze ściekami komunalnymi, z przemysłu morskiego, takiego jak rybołówstwo czy handlu i
transportu (np. plastikowe butelki, torby i opakowania).
Dla starszych uczestników pikniku przygotujemy układanki, łączenie w pary i memory sprawdzające
wiedzę na temat mikroplastiku i segregacji odpadów, a dla najmłodszych zabawy z drobinkami
plastiku.
Będziemy dysponowały materiałami edukacyjnymi informującymi o mikroplastikach w kosmetykach
polskich i światowych marek. Pokażemy, jak czytać składy kosmetyków. Wśród atrakcji dla dzieci
pojawią się edukacyjne kolorowanki. Zaś dla dorosłych - przepisy na peelingi z naturalnych
składników.
Rozpoczniemy kampanię informacyjną i zachęcającą do poszerzania wiedzy w zakresie
zanieczyszczenia środowiska plastikami, poprzez wzięcie udziału w przygotowywanym kursie Plastic
FreeBaltic.


Nadleśnictwo Gdańsk - Kancelaria leśniczego wczoraj i dziś



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – Saturator z gdańską wodą



Wspólne piknikowanie - zachęcamy do zabrania pełnych koszy piknikowych i relaksu u
podnóża jedynej w Polsce sztucznej wydmy.

