5 wystaw w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym z
okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich
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5 wystaw tematycznych będzie można zobaczyć w najbliższy piątek i sobotę w nowej siedzibie Uniwersyteckiego Centrum
Przyrodniczego w Białymstoku. Jedna z nich będzie pokazywana po raz pierwszy. Wszystkie zostały wzbogacone o eksponaty
zakupione dzięki dotacjom unijnym. I właśnie z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich będą prezentowane 8 oraz 9 maja.
Pierwsza z wystaw, które będą mogli obejrzeć goście Centrum, zatytułowana jest „Przyroda północno-wschodniej Polski”.
Znajdują się na niej eksponaty dużych ssaków: żubra, łosia, jelenia, dzika i wilka, ale też ryjówki – najmniejszego ssaka Polski.
Kolejna - „Minerały i skały” prezentuje różnorodne skały magmowe, metamorficzne i osadowe oraz bogactwo form
występowania kwarcu, pirytu czy minerałów rodzimych, takich jak miedź, srebro, złoto, siarka czy węgiel w postaci grafitu i
diamentów. Trzecia ekspozycja składa się ze skamieniałości roślinnych i zwierzęcych, wśród których można będzie zobaczyć
kopalne szczątki przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców z różnych okresów geologicznych, ale też odciski pierwszych roślin
lądowych jakie pojawiły się na naszej planecie pod koniec okresu sylurskiego. Kolejna wystawa - „Rośliny chronione i
charakterystyczne Podlasia” to plansze graficzne na szkle przedstawiające 60 gatunków roślin typowych dla flory naszego
regionu. Ostatnim elementem jest „Lapidarium magmowych głazów narzutowych” z eksponatami zebranymi w okolicy Sokółki i
Studzianek koło Białegostoku. Można je podziwiać przed wejściem do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.
Unijna dotacja na wystawy pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska pn. „Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum
Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku”). Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze otrzymało na swój projekt ponad 276 tys.
zł.
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze na dobre otworzy swoje podwoje na początku czerwca i wtedy będzie można odwiedzać
je od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, a w soboty od 10.00 do 16.00. Trwa jeszcze przeprowadzka dwóch
wystaw ze starej siedziby na ul. Świerkowej, montaż ostatnich gablot i niezbędnych do ich podświetlenia instalacji. W trakcie
przygotowywania są jeszcze 3 kolejne wystawy: „Przyroda rejonów polarnych”, „Rafy koralowe – morskie ogrody” oraz
„Bursztyn i inne żywice kopalne” realizowane ze środków własnych Uniwersytetu w Białymstoku.
Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego mieści się w nowym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul.
Ciołkowskiego 1J. Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich Centrum będzie otwarte w godzinach 10.00 - 17.00. Wstęp
wolny.
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