XVIII Ogólnopolskie DNI OWADA - „RATUJMY OWADY”

31 maja do 2 czerwca 2019 r.
w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29-go Listopada 54; 31-425 Kraków

Jednostki naukowo-badawcze biorące udział w „DNIACH OWADA”:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Rolniczo Ekonomiczny
Wydział Leśny
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Rzeszowski – Katedra Agroekologii i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej– Instytut Biologii
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Muzeum Motyli Arthropoda z Bochni
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Oraz:
Motylarnia w Czaplach Wielkich
Fundacja „Dzieci w Naturę”
„Biomantis”– opatrunki biochirurgiczne wykorzystujące larwy owadów
„Bazyliszek” – owady oraz egzotyczne zwierzęta owadożerne

Zapisy na wykłady i warsztaty dla szkół i grup zorganizowanych: (12) 662 51 75; utw@urk.edu.pl
Informacje o imprezie: (12) 662 52 87 poniedziałek i czwartek 9:00 do 14:00 oraz środa 11:30-14:30
Program będzie dostępny na stronie „Uniwersytetu dla Młodzieży” https://um.urk.edu.pl/

Piątek (31.05.2019) – Dzień edukacyjny:
10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie "Dni Owada" 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, koprofagów, owadów społecznych, leśnych i drapieżnych) (parter)
roślin owadożernych z kolekcji Ogrodu Botanicznego UJ (parter)
wystawa motyli krajowych i egzotycznych – Motylarnia w Czaplach Wielkich (I piętro)
kolekcji owadów preparowanych – (parter oraz I piętro)
prezentacja opatrunków biochirurgicznych do trudno gojących się ran - firma BIOMANTIS (I piętrosobota)
fotografii entomologicznej i przyrodniczej (I piętro)

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




„owadzie” tatuaże
„owadzia” wróżka
zabawy plastyczne




"Chruściki"
jak zrobić model owada z materiałów
recyklingowych

Kiermasze: (Parter)






żywych owadów krajowych i egzotycznych
owadów w gablotkach oraz do samodzielnego rozłożenia
akcesoriów entomologicznych oraz literatury fachowej
książek o tematyce entomologicznej, ogrodniczej oraz ogólno-przyrodniczej
produktów pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego

Wykłady i prelekcje o tematyce entomologicznej pod hasłem „RATUJMY OWADY” prowadzone będą
przez pracowników jednostek naukowych i odbywać się będą w budynku Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa przy Al. 29-go Listopada 54; 31-425 Kraków (I piętro)
10:30 Rozpoczęcie konferencji - prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech "Ratujmy Owady" (UR Kraków)
10:00 do 14:00 – cykl wykładów pod hasłem „RATUJMY OWADY” (sale wykładowe 130 i 131)
10:30 – 16:00 Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
(sale 8 i 10 na parterze Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa )
(prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na wykłady i zajęcia tel.:(12) 662 51-75)

Sobota (01.06.2019) oraz Niedziela (02.06.2019):
10:00 – 17:00 Stałe elementy „Dni Owada”. Wystawy, pokazy, kiermasze, konkursy, gry i zabawy
(patrz 31.05)
11: 00 – 16:00 Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (Sale 8 i 10 na parterze Wydziału Biotechnologii
Ogrodnictwa)

ZAPRASZAMY

SERDECZNIE !!!

Harmonogram wykładów
Piątek (31.05.2019)
Zabawy i warsztaty dla dzieci:
10:30-16:00 Parter, sala 8 "CHRUŚCIKI"
Warsztaty dla dzieci prowadzą pracownicy Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

10:30-16:00 Parter, sala 10
Warsztaty dla dzieci: jak zrobić model owada z materiałów recyklingowych
Prowadzą Studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wykłady i prelekcje o tematyce entomologicznej pod hasłem „RATUJMY OWADY”
(I piętro) sala wykładowa 131
10:30-11:00 Rozpoczęcie konferencji "Ratujmy Owady" - prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech
11:00-11:30 dr Karolina Konieczna (Uniwersytet Rzeszowski) "Entomologiczne Medykamenty czyli
zastosowanie owadów w lecznictwie wczoraj i dziś"
12:00-12:30 dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko "Dlaczego chronimy bzygi"
12:30-13:00 dr Katarzyna Śnigórska "Nieumarła ochotka"
(Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego)
13:00-13:30 mgr inż. Monika Kucharska-Świerszcz (Uniwersytet Rzeszowski)
"Między nami owadami czyli słów kilka o owadzich interakcjach"
13:30-14:00 dr inż. Magdalena Hampel "Owady w sieci Natura 2000 - kilka słów o modraszkach"
(prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na wykłady i zajęcia tel.:(12) 662 51-75)

Sobota (01.06.2019)
sala wykładowa 130 wkład dla młodzieży i dorosłych
11:15 lek. med. Marcin Tusiński - "Pracowity jak ... mucha? Czyli co to jest biochirurgia"

Harmonogram wykładów oraz warsztatów może ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od organizatora.

