
 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW 

2 kwietnia 2017 r. 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

12.00–18.00 

Program: 

12.00 Ptasie obserwacje – wraz z pierwszym tegorocznym świętem rusza całoroczny konkurs z cyklu „Zielony 

Odkrywca”, czyli zestaw gier terenowych, w których udział mogą wziąć całe rodziny, ale to najmłodszych 

zapraszamy po odbiór legitymacji Zielonego Odkrywcy i zachęcamy do ruszenia w teren, aby obserwować ptaki 

(regulamin konkursu znajduje się na www.obmikolow.robia.pl/konkursy,i2031.html).  
 

12.00 Warsztatowo – najmłodszych zapraszamy do udziału w warsztatach, gdzie będzie można kreatywnie, 

kolorowo i w dobrym towarzystwie spędzić czas oraz wykonać różnorakie prace, które mogą się okazać 

prawdziwymi dziełami sztuki  
 

12.00 Magnetyczne ptaki – sójka, szpak albo sowa? Zapraszamy do układania magnetycznych puzzli  

i tym samym poznawania cech charakterystycznych dla danego gatunku.  
 

12.00 Zielarium – zapraszamy na nowy cykl spotkań z ziołami, podczas których w formie warsztatowej będzie 

można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tych nieco zapomnianych darach natury. Chatka pełna ziół 

znajduje się w pobliżu placu zabaw. Miejsce to jest pełne cudownych aromatów, suszonych roślin leczniczych, 

mikstur, odwarów, przypraw, naturalnych kosmetyków – warto tam zajrzeć. 
 

12.00 Seminarium popularnonaukowe „Ptaki oczami ornitologów” – prelegenci przybliżą świat naszych 

skrzydlatych bohaterów święta, zarówno tych penetrujących przestworza, jak i tych uwiecznionych w ich pracach.  

 

13.00 Pszczelarium przy wapiennikach – po raz pierwszy w sezonie wiosennym odbędą się zajęcia przy ulach 

znajdujących się w Ogrodzie Czerwonym przy ul. 15 Grudnia.  
 

14.00 Pszczelarium na Sośniej – warsztat przy ulach zorganizowany przez pszczelarza Łukasza Przybyła  

z Pasieki Edukacyjnej „Skrzydlaci przyjaciele”, podczas którego będzie można między innymi zajrzeć do szklanego 

ula i obejrzeć pszczoły pod mikroskopem, a nawet pomalować ul . Zapisy na warsztaty 15 min. przed 

rozpoczęciem warsztatu, liczba miejsc 30, decyduje kolejność wpisania na listę. W trakcie zajęć obowiązują stroje 

z długim rękawem i długimi nogawkami. 
 

16.00 Blok filmowy: 

„Płomykówka – sowa z sąsiedztwa” – projekcja filmu (30 min)  

„Błotniak łąkowy – arystokrata pól” – projekcja filmu (35 min)  

Filmy obejrzymy dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 
 

17.00 Akcja zawieszenia budki lęgowej – gdzie, kiedy, z której strony drzewa, na jakiej wysokości? To tylko 

niektóre z pytań, na które znajdziemy odpowiedź podczas prelekcji poprzedzającej wspólne zawieszanie budki 

lęgowej na terenie ŚOB. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ponadto:  

9.00 Obserwacja ptaków – zapraszamy wszystkich amatorów pieszych wycieczek i pasjonatów podglądania 

ptaków na wycieczkę ornitologiczną, którą poprowadzi nasz edukator Łukasz Fuglewicz. Wyprawa wyruszy  

z dziedzińca Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej na Sośniej Górze i zakończy się w tym samym miejscu 

po ok. dwóch godzinach. W planie jest przejście drogą śródpolną, wzdłuż czyżni, skrajem lasu i przez  las, a celem 

jest obserwacja wiosennych przelotów ptaków oraz ich powrót z zimowisk. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do  31 marca pod numerem telefonu 534 994 578 . 

 

Zaadoptuj budkę – w ramach akcji edukacyjno-ekologicznej prowadzonej przez Śląski Ogród Botaniczny zostaną 

rozdane budki lęgowe dla ptaków. Szczegóły, na jakich zasadach można otrzymać od nas budkę, podane zostaną  

w trakcie święta (liczba budek ograniczona!). 
 

Nowa wystawa fotograficzna „Władcy przestworzy – PTAKI” – tym razem w obiektywach wybitnych fotografów 

znalazły się ptaki – potomkowie teropodów, które należą do najbardziej zróżnicowanej grupy kręgowców. 

Obserwowanie ptaków i ich fotografowanie to obcowanie z przyrodą, odkrywanie jej różnorodności i piękna. 

Jednym słowem przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu. 
 

Wystawa prac Stanisława Gacka – artysty, malarza, rysownika i wielbiciela przyrody, który potrafi uchwycić ptaki  

w ich najwspanialszych pozach.  
 

Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – po zimowej przerwie wskazany jest wzmożony ruch na świeżym 

powietrzu, czyli piłka nożna, rzut do celu, tor przeszkód – co tylko dusza zapragnie. Na łące przed budynkiem 

głównym czekać będą na chętnych nasi wolontariusze, którzy pomogą spożytkować nadmiar energii. 
 

Kiermasz rękodzieła – tym razem w dwóch odsłonach, gdyż odwiedzą nas pasjonaci ptaków i wszelkich wyrobów 

z ich motywami, ale również oddamy trochę przestrzeni dla wszelkiego rodzaju świątecznych ozdób i dekoracji, 

gdyż kalendarz nieubłaganie wskazuje, że Wielkanoc tuż, tuż…  
 

Zgrana Rodzina – również w tym roku będą nam towarzyszyć i umilać czas, wprowadzając w arkana gier 

planszowych i pokazując, jak świetna może to być zabawa dla całej rodziny!  
 

Kawiarenka w budynku głównym i przy placu zabaw – zaoferuje świeże i aromatyczne kawy i herbaty oraz inne 

kawiarniane przysmaki; będzie również małe co nieco dla większych łasuchów. 
 

Konkurs kulinarny – przypominamy, że do 14 kwietnia można nadsyłać prace na konkurs kulinarny „Wiosenne 

smaki”. Szczegóły konkursu na stronie Ogrodu www.obmikolow.robia.pl/konkursy,i2031.html. Zachęcamy  

do udziału, nagrody czekają! 

 

 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

 

Zapraszam, 

Sylwia Prusko 

kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

e-mail: s.prusko@sibg.org.pl, tel. 534 994 578 


