
                                                        

 

XVI Ogólnopolskie Dni Owada - „Bo Z OWADAMI NIGDY NIE WIE SIĘ” 

3-5 czerwca 2016 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 (03.06.2016) – Dzień edukacyjny: 

10:00 – 10:15 

Uroczyste otwarcie na Wydziale Ogrodniczym 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) 

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

Motyli w Bochni oraz kolekcje katedralne (I piętro) 

 fotografii entomologicznej i przyrodniczej (I piętro) 

 

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

 „owadzie” tatuaże 

 „owadzia” wróżka 

 pokazy „owadziego” origami 

 zabawy w cieście solnym 

 konkurs rysunku 

 

Kiermasze: (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 + degustacja  (Parter)  



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

„Arka” przy al. 29-go Listopada (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia tel.:(12) 662 52 87 ). 

 

10:30 do 12:00 – I tura wykładów 

12:30 do 13:30 – II tura wykładów 

 

10:00 – 16:00 

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

 

 

Sobota (04.06.2016): 

10.00 – 17.00 

Stałe elementy „Dni Owada”. Wystawy, pokazy, kiermasze, konkursy, gry i zabawy (patrz 03.06.) 

 

10.00 – 12.00  

Międzypokoleniowe spotkanie Dziadków i Wnucząt z programem pt. „Bo z owadami nigdy nie wie się ...” – 

Klub Akademicki „Arka” – al. 29 Listopada 50 

 

11:00 – 16:00 

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

 

13.00 – 15:00 

Kuchnia owadzia + degustacja  (Parter)  

 

 

 

 

 

 



Niedziela (05.06.2016): 

10:00 – 17:00 

Stałe elementy „Dni Owada”. Wystawy, kiermasze, pokazy, konkursy, gry i zabawy (patrz 03.06) 

 

11:00 – 16:00 

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

 

13:00 – 15:00 

„Kuchnia owadzia + DEGUSTACJA (Parter) 

 

Kontakt: 

Zapisy dla szkół i grup zorganizowanych: (12) 662 52 87 

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

utw@ur.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

XVI Ogólnopolskie Dni Owada 2016 „BO Z OWADAMI NIGDY NIE WIE SIĘ ...” 

3-5 czerwca 2016 

w budynku Wydziału Ogrodniczego – Al. 29-go Listopada 54  

31-425 Kraków 

 

   

Harmonogram i tematyka wykładów (piątek 3 czerwca 2016)  

Sala główna Klubu Akademickiego „ARKA”  

przy al. 29-go Listopada 50: 

 

Wykłady w godzinach od 10.30 do 13.30 

I tura wykładów 

„Bo z owadami nigdy nie wie się”  - prof. dr hab. Kazimierz Wiech (UR Kraków) 

„Z kwiatka na kwiatek" – dr hab. Beata Jankowska (UR Kraków) 

„Etymologicznie o entomologii, czyli kilka słów o nazewnictwie owadów” – dr Karolina Konieczna 

(Uniwersytet Rzeszowski) 

„Owady na kąpielisku” – dr inż. Magdalena Hampel (UR Kraków) 

„Pracowity jak mrówka” - dr Irena Grześ (UR Kraków)   

 

 



II tura wykładów 

 „Co kryje w sobie michałek - owady w spiżarni” – dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (UR Kraków) 

 „Owady w sztuce” – mgr inż. Maja Dobińska (UR Kraków) 

„Zdradź mi swoje imię, a powiem ci kim jestem” – mgr inż. Anna Witek (UR Kraków) 

„Nietypowe zachowania owadów” – mgr inż.  Dominika Smart (UR Kraków) 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE !!! 

 

 

Kontakt: 

Zapisy dla szkół i grup zorganizowanych: (12) 662 52 87 

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

utw@ur.krakow.pl 

 

Zapraszamy również dzieci oraz młodzież do udziału w tworzeniu wystawy obrazów i rysunków 

 

pt.: „BO Z OWADAMI NIGDY NIE WIE SIĘ ...”  

 

technika wykonania prac dowolna, format A4 

podpisane prace z nazwą i adresem szkoły (z tyłu rysunku) prosimy przesyłać na adres: 

 

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego 

Uniwersytet dla Młodzieży 

ul. 29 Listopada 46 pokój 021 

31-425 Kraków 

 

Prace proszę przesyłać do dnia 30.05.2016 r. najlepsze prace zostaną wybrane na wystawę i nagrodzone 

dyplomem. 

 

 


