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Tematy wykładów prezentowanych w Domu Kultury LSM 2013/2014

Rok 2013
 3 października 2013 r.
Ogrody historyczne: starożytne, średniowieczne, prowadzenie  Piotr Kulesza
 10 października 2013 r.
Ogrody historyczne: renesansowe, barokowe,prowadzenie  Piotr Kulesza
 17 października 2013 r.
Fotografia przyrody i architektury, prowadzenie  Paweł Adamiec
 7 listopada 2013 r.
Drzewa i krzewy o niezwykłych owocach, prowadzenie  Joanna Renda
 14 listopada 2013 r.
Ogrody motylowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 21 listopada 2013 r.
Podstawy fotografii reportażowej i portretowania, prowadzenie  Paweł Adamiec
 28 listopada 2013 r.
Sztuka w przestrzeni miasta  tradycje LSM, prowadzenie  Jan Kamiński
 5 grudnia 2013 r.
Ogrody dla alergików, prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 12 grudnia 2013 r.
Drzewa i krzewy o niezwykłych kwiatach, prowadzenie  Joanna Renda

Rok 2014
 1166 ssttyycczznniiaa 22001144 rr..
PPttaakkii ww mmiieeśścciiee ii ooggrrooddzziiee,, pprroowwaaddzzeenniiee  MMaaggddaalleennaa LLuubbiiaarrzz
 2233 ssttyycczznniiaa 22001144 rr..
OOwwaaddyy ww mmiieeśścciiee ,, pprroowwaaddzzeenniiee  MMaaggddaalleennaa LLuubbiiaarrzz
 30 stycznia 2014 r.
Nasi sprzymierzeńcy w ogrodach i parkach, prowadzenie  Marek Solski
 6 lutego 2014 r.
Stawy kąpielowe , prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 13 lutego 2014 r.
Holenderskie ogrody cebulowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 20 lutego 2014 r.
Ochrona roślin bez chemii, prowadzenie  Marek Solski
 27 lutego 2014 r.
Ogrody deszczowe i rzeczne, prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 6 marca 2014 r.
Niezwykłe parki i ogrody, prowadzenie  Paweł Adamiec
 13 marca 2014 r.
Rośliny chronione i trujące w ogrodach, prowadzenie  Ewa MackośIwaszko
 20 marca 2014 r.
Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta, prowadzenie  Jan Kamiński
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zapraszają na wykłady

Ptaki w mieście i ogrodzie
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Owady w mieście
oraz
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Spotkania odbędą się w czwartki
16 stycznia 2014 r. o godz. 18.00
23 stycznia 2014 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny
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zapraszają na wykłady

16 stycznia 2014 r.
Ptaki w mieście i ogrodzie

Ptaki to piękne zwierzęta, które
szybko się uczą, z łatwością zajmują
nowe tereny, dostosowują się do zmian
zachodzących w środowisku, jednak
nie wszystkie przeszkody, związane
z bytowaniem w mieście, potrafią po
konać.

Wykład Ptaki w mieście i ogro
dzie poświęcony jest gatunkom, któ
re żyją w pobliżu człowieka. Podczas
spotkania zaprezentowane zostaną
wybrane gatunki ptaków spotykane
w miastach. Omówione zostaną także
ich zwyczaje i wymagania środowisko
we. Ponadto przybliżona zostanie te
matyka ogrodów przyjaznych ptakom.
Zaprezentowane zostaną zagadnienia
tworzenia „ptasich przestrzeni” mię
dzy innymi poprzez sadzenie roślin
pokarmowych, zakładanie poideł i ką
pielisk, ochronę przed drapieżnikami,
zawieszanie skrzynek lęgowych, czyli
tzw. budek dla ptaków.

Zapraszamy na spotkanie w celu
bliższego poznania licznych gatunków
ptaków będących stałymi „mieszkań
cami” Lublina!

23 stycznia 2014 r.
Owady w mieście

Owady to fascynujące zwierzęta!
Potrafią błyskawicznie się rozmnażać,
tworzą skomplikowane społeczeństwa
i szybko zasiedlają niedostępne dla in
nych zwierząt siedliska. Niektóre, ta
kie jak motyle, zachwycają swoją uro
dą, inne takie jak karaczany budzą
wstręt.

Podczas wykładu Owady w mie
ście zaprezentowane zostaną wybra
ne gatunki owadów, które żyją w tym
samym środowisku co człowiek. Przy
bliżone zostaną także ich zwyczaje
i wymagania. Omówione zostaną ga
tunki, które żyją w ogrodach, w miesz
kaniach, w piwnicach, w żywności itp.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę
z obecności owadów, a czasami nie
wiemy, jak się ich pozbyć.

Zapraszamy na wykład, aby lepiej
poznać i zrozumieć świat owadów!

Prowadzenie MMaaggddaalleennaa LLuubbiiaarrzz
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Owady w mieście
oraz

Magdalena Lubiarz  ekolog i zoolog, doktor nauk biologicznych.
Absolwentka kierunku ochrona środowiska na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Architektury
Krajobrazu KUL w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu.
Prowadzi badania nad wpływem działalności człowieka na zwierzęta. Głównym
nurtem badawczym są występujące w miastach stawonogi, szczególnie owady
oraz ich rośliny żywicielskie. Drugim kręgiem jej zainteresowań naukowych
jest ochrona krajobrazu zarówno naturalnego, jak i kulturowego.




