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Wielkie święto ptasich migrantów - w weekend na Helu
10.05.2016 EKOLOGIA, PRZYRODA

Wycieczki ornitologiczne, warsztaty przyrodnicze,
gry terenowe czy prelekcje zaplanowano dla
uczestników Pikniku Naukowego,
organizowanego z okazji Światowego Dnia
Ptaków Wędrownych. Impreza odbędzie się w
Kuźnicy na Helu w najbliższy weekend.

Informację o imprezie przekazał PAP organizator,
Fundacja Akcja Bałtycka.
 
Św iatowy Dzień Ptaków Wędrownych (World Migratory
Bird Day, www.worldmigratorybirdday.org) został
zainicjowany w 2006 r. przez Program Środowiskowy
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach
porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich

wędrownych ptaków wodnych (ang. African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA) i konwencji o ochronie
wędrownych gatunków dzikich zw ierząt (ang. Convention on Migratory Species, CMS).
 
W  ten dzień co roku odbywa się jednocześnie kampania uśw iadamiająca potrzebę ochrony ptaków wędrownych i
ich siedlisk. Przy tej okazji na całym św iecie organizowane są imprezy publiczne, w trakcie których
popularyzowana jest w iedza na temat ptasich migracji - i potrzeba ich ochrony.
 
Na datę Św iatowego Dnia Ptaków Wędrownych wybrano 10 maja. Fundacja Akcja Bałtycka zaprasza na obchody
tego św ięta od 2014 r., organizując Piknik Naukowy.
 
W tym roku piknik odbędzie się w sobotę i niedzielę (14-15 maja) na plaży w Kużnicy, przy wejściu nr 29.
 
Powstanie tam miasteczko namiotowe, na którym swoje stoiska edukacyjne przygotują: Akcja Bałtycka, Nadmorski
Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła, WWF Polska, Trójmiejska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków, Stowarzyszenie Ochrony Sów, Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk,
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling, Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków
"Ostoja" oraz Słow iński Park Narodowy.
 
Wśród atrakcji nie zabraknie również propozycji dla najmłodszych - zapewniają organizatorzy. Naukowe Koło
Ornitologiczne Kos Uniwersytetu Gdańskiego poprowadzi Kącik Malucha, w który na dzieci czekają zabawy
plastyczne. Dużą atrakcją jest bogata oferta wycieczek, warsztatów oraz gier terenowych.
 
Warsztaty astronomicznie poprowadzi prof. Aleksander Szwarzenberg-Czerny z Centrum Astronomicznego im.
Mikołaja Kopernika PAN. Podczas warsztatów ornitologicznych uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jaką
dietę ma sowa, nauczyć rozpoznawania piór czy samodzielnie zrobić budkę lęgową.
 
Na odwiedzających czekają również warsztaty plastyczne pośw ięcone ptakom. Ponadto podczas Pikniku odbędzie
się kiermasz rękodzieła przyrodniczego. Natomiast w punkcie Informacji Turystycznej w Kużnicy odbędą się
prelekcje i pokazy slajdów (w sobotę, godz. 16-18:00).
 
Św iatowy Dzień Ptaków Wędrownych 2016 realizowany jest w ramach projektu "Znaczenie Pomorza Gdańskiego
dla ptaków wędrownych" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Wszelkie materiały PAP (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone w serw isie "Nauka
w Polsce" chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o praw ie autorskim i prawach pokrewnych
oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 
PAP S.A. zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem
mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła
artykułu. W portalach i serw isach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło:
www.naukawpolsce.pap.pl a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serw is Nauka w Polsce -
www.naukawpolsce.pap.pl. W  przypadku portali społecznościowych prosimy o umieszczenie jedynie tytułu i
leadu naszej depeszy z linkiem prowadzącym do treści artykułu na naszej stronie, podobnie jak to jest na
naszym profilu facebookowym. 
 
Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i
materiałów video.
 
Informacje tekstowe z kategorii "Świat" można pozyskać odpłatnie abonując Serwis Nauka i
Zdrowie PAP. Serwis ten zawiera ponadto wiele innych najnowszych doniesień naukowych z
zagranicy oraz materiałów dotyczących szeroko rozumianej problematyki zdrowotnej. 
 
Informacje na temat warunków umowy można uzyskać w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta PAP, tel.: (+48
22) 509 22 25, e-mail:  pap@pap.pl
 
Informacje o przedruku artykułów z Serw isu Nauka w Polsce, prośby o patronaty medialne, informacje o
prowadzonych badaniach, organizowanych konferencjach itd., prosimy przesyłać na adres:
naukawpolsce@pap.pl
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