
 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW 

12 kwietnia 2015 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

11.00 – 17.00 

 

Program: 

9 – Obserwacje ptaków – bezpośrednio przed rozpoczęciem Międzynarodowego Dnia Ptaków 

zapraszamy na obserwację ptactwa, tym razem jednak poza terenami Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 

Wycieczka będzie dwugodzinna prowadzona przez edukatora – specjalistę z dziedziny ptaków Łukasza 

Fuglewicza i obejmować będzie obszar Przyszowic. Wycieczka ma charakter zamknięty, a liczba miejsc 

jest ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu: 534 994 578. 

11 – Ptaki chronione – pierwsza w tym roku edukacyjna gra terenowa dla całych rodzin, umożliwiająca 

poznanie gatunków ptaków pod ochroną, która otworzy nam tegoroczny konkurs dla naszych Zielonych 

Odkrywców; 

12 – Seminarium naukowe – dla wszystkich osób chcących poznać te osobliwe zwierzęta, czyli: „O 

ptakach słów kilka”. W seminarium wezmą udział członkowie MTO (Małopolskiego Towarzystwa 

Ornitologicznego), GKO (Górnośląskiego Koła Ornitologicznego) oraz ŚOB (Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego);  

14 – Spotkanie z… – Marcinem Karettą, fotografikiem, przyrodnikiem, autorem „Atlasu ptaków”. Będzie 

można zadać pytania czy też usłyszeć ciekawą anegdotę. Spotkanie połączone z konkursem z 

nagrodami od samego autora. 

14 – Blok filmowy: 

14 – „Kraina 1000 bocianów” – projekcja filmu (45 min.) 

15 – „Orlik grubodzioby, ptak jakich mało” – projekcja filmu (55 min.) 

15 – Wycieczka z przewodnikiem – po zakończeniu seminarium wszyscy chętni wyruszą w teren na 

obserwacje ptaków zamieszkujących obszar Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz jego okolice, będzie 

możliwość odwiedzenia również nowej części Ogrodu z naszym edukatorem; 

16 – Koncert – zapraszamy na nietuzinkowy koncert Zespołu Śpiewu Tradycyjnego Kuczeryki. Grupa 

osób zafascynowana śpiewem tradycyjnym, słowiańskim folklorem i pięknem ludowych pieśni 

zaprezentuje swój warsztat wokalny. 

 



 

 

 

Ponadto: 

 EkoBazar – podczas całego święta, na parkingu pod Sośnią Górą, będzie okazja zakupu 

artykułów spożywczych z odpowiednimi certyfikatami, m.in. pieczywo, warzywa, owoce, nabiał, 

wędliny itp.; 

 Wystawa – plenerowa wystawa fotograficzna Stanisława Roszkowskiego „Ogrody Japonii”; 

 Kiermasz – na głównym dziedzińcu będzie odbywał się kiermasz ekologicznych produktów 

spożywczych oraz rękodzieła, na którym będzie można również kupić gotowe budki lęgowe; 

 Kawiarenka – na dziedzińcu w specjalnie zorganizowanej kawiarence będzie można zjeść 

domowy obiad, posilić się tradycyjnym śląskim kołoczem i napić wybornej kawy; 

 Kącik zabaw edukacyjnych – w nowej odsłonie! Zapraszamy do całkiem nowego Kącika 

Zabaw dla najmłodszych, gdzie czekać będą na nich ekologiczne zabawki z certyfikatem; 

 Kącik kreatywny – figurki gipsowe, kolorowanki o tematyce przyrodniczej, rebusy i wiele 

innych; 

 Co kryją wypluwki? – wypluwka jest zlepkiem niestrawionych części pokarmu jak np. kości, 

pazury, włosy, sierść, pióra, pancerzyki owadów, kawałki roślin, itp. Ptaki nie posiadają zębów 

dlatego połykają pokarm w całości, po tym jednak muszą pozbyć się tego, co okazało się 

zbędne i trudne do strawienia. Warsztat edukacyjny prowadzony przez ZOO z Chorzowa. 

 Warsztaty edukacyjne – zajęcia edukacyjno-przyrodnicze dla starszych dzieci polegające na 

zajęciach manualnych z wykorzystaniem naturalnych technik tworzenia; 

 Konkurs z nagrodami – otwarcie długoterminowego konkursu pn. „Zieloni Odkrywcy” 

(informacje o konkursie w punkcie gry terenowej oraz na stronie internetowej 

www.obmikolow.robia.pl). 

 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!!! 

 

Kontakt: 

Kierownik Pracowni Śląski Kalendarz Ekologiczny 

Marzena Osmalak 

e-mail: m.osmalak@sibg.org.pl 

tel. 534 994 578 

 


