
                                                        

 

XVII Ogólnopolskie Dni Owada - „SZEŚCIONOŻNI PRZYJACIELE” 

8-10 czerwca 2018 r. 

w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa – Al. 29-go Listopada 54  

31-425 Kraków 

 

Jednostki naukowo-badawcze biorące udział w „Dniach Owada”: 

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego (Katedra Ochrony Roślin) 

Wydział Rolniczo Ekonomiczny (Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego) 

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego (Katedra Ochrony Lasu i Entomologii Leśnej) 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego (Katedra Zoologii i Ekologii) 

Uniwersytet Rzeszowski – Katedra Agroekologii i Architektury Krajobrazu 

Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Koło Naukowe Hodowli Owadów i Pajęczaków Egzotycznych Uniwersytetu Rolniczego  

 

 

 

 

 

 

 



Piątek (08.06.2018) – Dzień edukacyjny: 

10:00 – 10:15    Uroczyste otwarcie na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa przez Władze Uczelni 

10:00 – 17:00    Stałe elementy „Dni Owada”: 

Wystawy: (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa  UR) 

 żywych owadów krajowych (szkodników, owadów wodnych, owadów społecznych i leśnych) (Parter) 

 prezentacja uczelnianej Hodowli Owadów i Pajęczaków Egzotycznych – (Parter) 

 pajęczaków egzotycznych (kolekcja ptaszników, pająków wyższych i skorpionów) (I piętro) 

 owadów drapieżnych i parazytoidów, nicieni oraz grzybów pasożytniczych wykorzystywanych do 

biologicznego zwalczania szkodników (dodatkowo pokaz live-view) (Parter) 

 roślin owadożernych z kolekcji Ogrodu Botanicznego UJ (Parter) 

 prezentacja motylarni z Czapl Wielkich (Parter) 

 kolekcji owadów preparowanych – prezentowanych przez Muzeum Zoologiczne w Krakowie, Muzeum 

Motyli w Bochni oraz kolekcje katedralne (I piętro) 

 prezentacja opatrunków biochirurgicznych do trudno gojących się ran - firma BIOMANTIS (I piętro) 

 fotografii entomologicznej i przyrodniczej (I piętro) 

 
Zabawy, konkursy i warsztaty dla dzieci: (Parter, sale 8  i 10 oraz I piętro Wydziału Biotechnologii i 

Ogrodnictwa) 

 „owadzie” tatuaże 

 „owadzia” wróżka 

 pokazy „owadziego” origami 

 zabawy w cieście solnym 

 
Kiermasze i wystawy: (Parter) 

 produktów pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego  

 owadów krajowych i egzotycznych żywych, w gablotkach oraz do samodzielnego rozłożenia – 

zaproszeni goście  

 akcesoriów entomologicznych oraz literatury fachowej  

 książek o tematyce entomologicznej, ogrodniczej oraz ogólno-przyrodniczej 

 produktów pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego 

 13:00 – 15:00   "Kuchnia owadzia" połączona z degustacją  (Parter)  
 
 

Wykłady i prelekcje o tematyce entomologicznej odbywać  się będą w sali głównej Klubu Studenckiego 

„Arka” przy al. 29-go Listopada 50 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia tel.:(12) 662 51-75). 

10:30 do 12:00 – I tura wykładów 

12:30 do 13:30 – II tura wykładów 

10:30 – 16:00  Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (Sale 8 i 10 na parterze Wydziału Biotechnologii i 

Ogrodnictwa ) 



Harmonogram i tematyka wykładów (piątek 8 czerwca 2018) 
Sala główna Klubu Akademickiego „ARKA”  

przy al. 29-go Listopada 50 
 

I tura wykładów 10:30-12:00 

     Rozpoczęcie konferencji  - prof. dr hab. Kazimierz Wiech (UR Kraków) 

 „Bzygi" – dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (UR Kraków) 

 „Opatrunki biochirurgiczne i ich wykorzystanie w leczeniu trudno gojących się ran" - mgr Tomasz 

Sekuła - firma BIOMANTIS  

 II tura wykładów 12:30-13:30 

 „Zasady projektowania ogrodów dla motyli” – mgr Monika Kucharska-Świerszcz (Uniwersytet 

Rzeszowski) 

 "Słów kilka o owadach w folklorze” – dr Karolina Konieczna (Uniwersytet Rzeszowski) 

 „Znaczenie owadów” – dr inż. Magdalena Hampel (UR Kraków) 

 

Sobota (09.06.2018): 

10.00 – 17.00  

Stałe elementy „Dni Owada”. Wystawy, pokazy, kiermasze, konkursy, gry i zabawy (patrz 08.06.) 

10:30 – 11:30  

Międzypokoleniowe spotkanie Dziadków i Wnucząt z programem pt. „Sześcionożni przyjaciele” – Klub 

Akademicki „Arka” – al. 29 Listopada 50 

11:00 – 16:00 

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (Sale 8 i 10 na parterze Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa ) 

13.00 – 15:00  "Kuchnia owadzia" połączona z degustacją  (Parter)  
 

Niedziela (10.06.2018): 

10:00 – 17:00 

Stałe elementy „Dni Owada”. Wystawy, kiermasze, pokazy, konkursy, gry i zabawy (patrz 08.06) 

11:00 – 16:00 

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. (Sale 8 i 10 na parterze Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa) 

13:00 – 15:00 "Kuchnia owadzia" połączona z degustacją  (Parter)  

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE !!! 

Kontakt:    Zapisy dla szkół i grup zorganizowanych: (12) 662 51 75;  utw@urk.edu.pl 

poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00-14:00 


