MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI
13 maja 2018 r.
12.00 – 18.00
Program:
12.00 bioRÓŻNORODNOŚĆ – kolejna odsłona gry terenowej, podczas której dobra zabawa i porcja
wiedzy jak zawsze gwarantowana Na Zielonych Odkrywców czeka pieczątka do legitymacji oraz
mininagroda dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
12.00 Warsztatowo – będziemy się dobrze bawić, sadząc, wycinając, sklejając, mieszając,
aż powstanie z tego małe „coś” dla kochanych Mam.
12.00 Zielarium – warsztaty dla wszystkich małych zielarzy, którzy w otoczeniu aromatycznych ziół
tworzyć będą pachnące kąpielowe kompozycje.
12.00 Zabawy z recyklingiem – jak ważne jest ponowne wykorzystanie odpadów, wie chyba każdy,
ale jak robić to na co dzień, to już trudniejsza sprawa. Jednak o Ziemię – naszą planetę – musimy
zadbać już teraz, dlatego firma Ekomax z Gliwic zaprasza na warsztaty tematyczne z recyklingiem
w roli głównej.
12.00-14.00 Majowa pasieka w ŚOB – pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej Skrzydlaci Przyjaciele
poprowadzą warsztaty dla dzieci przy ulach na Sośniej Górze. Będzie można zajrzeć do ula, podać
wodę pszczołom, dowiedzieć się wielu ciekawostek o roślinach miododajnych i o zapylaniu.
Posadzone zostaną też rośliny miododajne. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych.
Prosimy o zabranie stroju z długim rękawem. Warsztaty są bezpłatne, rezerwacja miejsc:
www.pasiekaedukacyjna.pl/wydarzenie/majowa-pasieka-w-slaskim-ogrodzie-botanicznym.
12.00-15.00 Jaka to roślina? – przy użyciu binokularu zobaczymy cechy roślin, które niewidoczne są
gołym okiem. Dowiemy się, jak to z tą pokrzywą jest – dlaczego parzy, dlaczego przytulia czepna się
„czepia” i poznamy roślinę związaną z przylotem i odlotem jaskółek.
12.00-16.00 ZONKW – „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady” – już po raz kolejny rusza akcja,
podczas której będzie można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
a w zamian otrzymać wejściówkę do instytucji kultury czy klubu fitness lub drzewko. Więcej
informacji można znaleźć na stronie Ogrodu i FB.
13.00 i 15.00 FitMotywator – Joanna Zomerfeld, trener personalny i instruktor, zaprasza na trening
na polanie przed budynkiem. Wystarczy zabrać karimatę, strój sportowy i dużo dobrego humoru
Trening składał się będzie z dwóch części: treningu FitBody – ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg,
brzucha i pośladków, prowadzących do utraty maksymalnej ilości kalorii, zaś Total Body Workout
to specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń wzmacniający całe ciało. Program składa się z czterech
części, uaktywnia wszystkie partie mięśniowe, modeluje i ujędrnia ciało.
13.00 Dlaczego niektóre gatunki są mile widziane a inne nie? Bioróżnorodność a ochrona roślin –
z-ca inspektora wojewódzkiego WIORIN Agnieszka Górska, przedstawi, jak na bioróżnorodność
różnych siedlisk wpływa uprawa roślin, stosowanie środków ochrony roślin czy zmiana klimatu.

14.00 Jak utrzymywać organizm w zdrowiu – lekarz medycyny Alicja Olma opowie, jak przywrócić
stan równowagi organizmu i utrzymywać go w zdrowiu.
14.00-17.00 Kucyki z Maciejówki – zapraszamy najmłodszych na przejażdżki na kucykach (5 zł)
z Klubem Jeździeckim Maciejówka MOSiR Zabrze. Zagoszczą u nas Abu Zabi vel „Zabcio” i uroczy
Groszek. Miłośnicy koni i jeździectwa będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i poszerzyć ją o nowe
zagadnienia, tj. pochodzenie konia, historię jego udomowienia, tajemnice anatomii (bo kto wie, gdzie
koń ma kolano i czym jest kopyto? ). Będą też ciekawostki związane z behawiorystką, żywieniem
i jeździectwem. Konie czekać będą na polanie za budynkiem głównym, przy suchej rzece.
16.00 Film „Sekretne życie drzew” – drzewa są wspaniałą ozdobą naszego krajobrazu. Rosnące
w przydrożnych alejach, jak i te samotne pośród łąk i pól zachwycają swoim dostojnym pięknem.
Sędziwe olbrzymy są wyspami bioróżnorodności.
Ponadto:
Zajęcia przyrodnicze – rusza cykl zajęć przyrodniczych, podczas których wędrować będziemy
ścieżkami Śląskiego Ogrodu Botanicznego, poznając jego zakamarki i bogactwo siedlisk (las,
potok, zbiornik wodny, łąka, pola, zarośla śródpolne i kamieniołomy). Będziemy mieć również okazję
do sprawdzenia, w jakiej kondycji są poszczególne elementy przyrody. Za pomocą skali porostowej
określimy jakość powietrza, zapoznamy się z podstawowymi gatunkami porostów. Nad pobliskim
zbiornikiem i potokiem dowiemy się nieco na temat samego zbiornika oraz sprzętu potrzebnego
do poboru prób. Następnie pobierzemy próby biologiczne oraz próby wody, z którymi udamy się
do laboratorium, gdzie obejrzymy najciekawsze gatunki bezkręgowców. Jeszcze można się zapisać!
Rodzinna Strefa Zabaw – zielona łąka zaprasza… dla każdego coś zdrowego, czyli spora porcja ruchu.
Rodzina na kocu – zapraszamy z kocykiem, koszem pełnym jedzenia i dobrym humorem, a przede
wszystkim z… bliskimi. Nic tak nie łączy rodziny, jak wspólne piknikowanie! Dorzucając do tego świeże
powietrze, zieloną trawkę oraz odrobinę słońca, idealny odpoczynek gwarantowany
Zgrana Rodzina – planszówki górą? Wszyscy chętni mogą przekonać się o tym, wybierając grę
z ogromnych zasobów Zgranej Rodziny.
Kawiarenka – nie tylko dla spragnionych! Aromatyczna kawa, lody i inne specjały z pewnością umilą
czas spędzany w Ogrodzie.
Kiermasz rękodzieła – cuda, cudeńka, skarby nad skarbami, a wszystko to wykonane przez naszych
wystawców, czyli hand made w ogrodowym wydaniu 
Kolobeżka – jesteście ciekawi co to jest? Zapraszamy na dziedziniec budynku głównego.
Wystawa fotograficzna „Świat przyrody malowany elektronami” – zapraszamy do zobaczenia tego,
co… niewidoczne dzięki wykorzystaniu mikroskopu elektronowego. Piękne, wielkoformatowe
mikrofotografie czekają wzdłuż alei spacerowych.
CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!
Zapraszamy,
Zespół Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego
e-mail: kalendarz@sibg.org.pl, tel. 534 994 578

