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Tematy wykładów prezentowanych
w Domu Kultury LSM 2014/2015

Rok 2014

Rośliny w sztuce  dr inż. Piotr Kulesza
Ogrody w sztuce  dr inż. Piotr Kulesza
Ogrody krajobrazowe Europy  dr inż. Piotr Kulesza
Tajemnice owadów – dr Magdalena Lubiarz
Chronione i trujące rośliny w ogrodach
– mgr inż. Ewa MackośIwaszko
Naturalne metody ochrony roślin – mgr M. Solski

Rok 2015

Pnącza stosowane w ogrodach – dr Joanna Renda
Storczyki do ogrodu  dr inż. Katarzyna Karczmarz
Rekordziści w świecie roślin  dr inż. Katarzyna Karczmarz
Florystyka a granice sztuki  mgr inż. Paweł Adamiec
Świadome fotografowanie  mgr inż. Paweł Adamiec
Chwasty jadalne  mgr inż. Ewa MackośIwaszko
Gatunki obcego pochodzeniainwazyjne w Polsce
– dr hab. Ewa Trzaskowska
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zapraszają na wykład na temat

Prowadzenie dr Magdalena Lubiarz
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 27 listopada 2014 r. o godz. 16.30

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

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny

Magdalena Lubiarz  ekolog i zoolog, doktor nauk biologicz
nych. 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 owady oraz ich zależności
z roślinami żywicielskimi. Drugim kręgiem jej zainteresowań na
ukowych jest ochrona krajobrazu zarówno naturalnego, jak i kul
turowego.

Owady to zwierzęta niedużych
rozmiarów, ale doskonale przysto
sowane do życia. Latają, pływają,
skaczą… każda część środowiska
naturalnego kryje niezliczone ga
tunki owadów. Niektóre tworzą
skomplikowane społeczeństwa, inne
żyją pojedynczo, a jeszcze inne
szybko się rozmnażają osiągając
niesamowite liczebności.

Owady wykorzystują różne
zmysły, aby funkcjonować, ale od
bierają otaczający świat inaczej niż
my. Podczas wykładu „Tajemnice
owadów” zostaną zaprezentowane
interesujące i nie zawsze znane
przystosowania owadów do życia.

Zapraszamy na wykład, aby lepiej poznać owady!

Prowadzenie dr Magdalena Lubiarz

IInnssttyyttuutt AArrcchhiitteekkttuurryy KKrraajjoobbrraazzuu
KKaattoolliicckkii UUnniiwweerrssyytteett LLuubbeellsskkii JJaannaa PPaawwłłaa IIII

zapraszają na wykład na temat

ww rraammaacchh ccyykklluu
SSppoottkkaanniiaa zz aarrcchhiitteekkttaammii kkrraajjoobbrraazzuu KKUULL

Tajemnice owadów




