F orum

Kontakt

RSS

PL

EN

2 czerw ca 2016

8:26

Szukaj
Wy szukiw anie zaaw ansow ane

Historia i kultura

Kosmos

Przyroda

Społeczeństw o

Technologie

Uczelnie

Nauki medyczne

Najnowsze

Strona głów na

USA/Rządowe zale
Aktualności

Przyroda

Wielkie święto ptasich migrantów - w weekend na Helu
10.05.2016

Młyn Wiedzy na Dzień
Dziecka

EKOLOGIA, PRZYRODA

Poleć 18 osób poleca to. Zarejestruj się, aby zobaczyć,
co polecają Twoi znajomi.
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.

Noc Sów na Akcji
Bałtyckiej

Informację o imprezie przekazał PAP organizator,
Fundacja Akcja Bałtycka.

Kultowa wśród
ornitologów Akcja
Bałtycka ma 55 lat

Św iatow y Dzień Ptaków W ędrow nych (W orld Migratory
Bird Day, w w w .w orldmigratorybirdday.org) został
zainicjow any w 2006 r. przez Program Środow iskow y
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach
Fot. Fotolia
porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich
w ędrow nych ptaków w odnych (ang. African-Eurasian W aterbird Agreement, AEW A) i konw encji o ochronie
w ędrow nych gatunków dzikich zw ierząt (ang. Convention on Migratory Species, CMS).

W najbliższy weekend
obchodzimy Światowy
Dzień Ptaków
Wędrownych

W ten dzień co roku odbyw a się jednocześnie kampania uśw iadamiająca potrzebę ochrony ptaków w ędrow nych i
ich siedlisk. Przy tej okazji na całym św iecie organizow ane są imprezy publiczne, w trakcie których
popularyzow ana jest w iedza na temat ptasich migracji - i potrzeba ich ochrony.
Na datę Św iatow ego Dnia Ptaków W ędrow nych w ybrano 10 maja. Fundacja Akcja Bałtycka zaprasza na obchody
tego św ięta od 2014 r., organizując Piknik Naukow y.

W sobotę piknik
archeologiczny w
rezerwacie Rydno

W tym roku piknik odbędzie się w sobotę i niedzielę (14-15 maja) na plaży w Kużnicy, przy w ejściu nr 29.
Pow stanie tam miasteczko namiotow e, na którym sw oje stoiska edukacyjne przygotują: Akcja Bałtycka, Nadmorski
Park Krajobrazow y i Błękitna Szkoła, W W F Polska, Trójmiejska Grupa Ogólnopolskiego Tow arzystw a Ochrony
Ptaków , Stow arzyszenie Ochrony Sów , Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk,
Grupa Badaw cza Ptaków W odnych Kuling, Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków
"Ostoja" oraz Słow iński Park Narodow y.
W śród atrakcji nie zabraknie rów nież propozycji dla najmłodszych - zapew niają organizatorzy. Naukow e Koło
Ornitologiczne Kos Uniw ersytetu Gdańskiego poprow adzi Kącik Malucha, w który na dzieci czekają zabaw y
plastyczne. Dużą atrakcją jest bogata oferta w ycieczek, w arsztatów oraz gier terenow ych.

Kraj

Świat
W ysyp skarbów na
Lubelszczyźnie

W arsztaty astronomicznie poprow adzi prof. Aleksander Szw arzenberg-Czerny z Centrum Astronomicznego im.
Mikołaja Kopernika PAN. Podczas w arsztatów ornitologicznych uczestnicy będą mieli okazję dow iedzieć się, jaką
dietę ma sow a, nauczyć rozpoznaw ania piór czy samodzielnie zrobić budkę lęgow ą.
Na odw iedzających czekają rów nież w arsztaty 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).

W niebiańskim rytmie:
harmonijny taniec planet
w okół gw iazdy w yjaśniony

Św iatow y Dzień Ptaków W ędrow nych 2016 realizow any jest w ramach projektu "Znaczenie Pomorza Gdańskiego
dla ptaków w ędrow nych" dofinansow anego ze środków W ojew ódzkiego Funduszu Ochrony Środow iska i
Gospodarki W odnej w Gdańsku.
Dzieci w w alizce, czyli
trudne pow roty małych
emigrantów
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W iększość w ypadków
morskich - w ynikiem
ludzkiego błędu

Drużyna z Kanady
w ygrała zaw ody
łazików marsjańskich

Polski w ynalazek ma
zw iększyć
bezpieczeństw o na
morzu

Ekspert: można i należy
przew idzieć ostatnie
chw ile życia umierającego

Lasery jak z
"Gw iezdnych w ojen"
w służbie nauki

W szelkie materiały PAP (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone w serw isie "Nauka
w Polsce" chronione są przepisami ustaw y z dnia 4 lutego 1994 r. o praw ie autorskim i praw ach pokrew nych
oraz ustaw y 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 internetow ych prosimy o zamieszczenie podlinkow anego adresu: Źródło:
w w w .naukaw polsce.pap.pl a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serw is Nauka w Polsce w w w .naukaw polsce.pap.pl. W przypadku portali społecznościow ych prosimy o umieszczenie jedynie tytułu i
leadu naszej depeszy z linkiem prow adzącym do treści artykułu na naszej stronie, podobnie jak to jest na
naszym profilu facebookow ym.
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.

O relacjach pełną
parą! "Siła duetów"
Czy historię ludzkości
tw orzą sami samotni
geniusze? Nie! Po prostu
łatw iej o nich opow iadać
historie. Ale św iat nie jest
taki prosty! W
dokonyw aniu przełomów
liczą się też relacje między
ludźmi, spośród których
najbardziej podstaw ow ą
jest relacja dw óch osób zauw aża w książce "Siła
duetów " Joshua W olf Shenk.

Informacje na temat w arunków umow y 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
prow adzonych badaniach, organizow anych konferencjach itd., prosimy przesyłać na adres:
naukaw polsce@pap.pl
Nigdy nie w ątpi ten tylko, kto nic nie w ie.

Cyceron

Z rąk do rąk: od
rzymskich
czyściochów do
czerwonoarmistów
Tw ierdza w dzisiejszym
Gonio w zachodniej
Gruzji św ietnie pełniła
sw ą funkcję przez dw a
tysiące lat: najpierw
rzymscy legioniści bronili
z niej granic cesarstw a
przed niepokornymi
mieszkańcami Kolchidy, a
w czasach znacznie nam
bliższych – czerw onoarmiści strzegli z niej granic
ZSRR przed imperialistami. Sekrety tego stanow iska
w łaśnie poznają polscy archeolodzy.
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