«Σάββατα με τους Επιστήμονες»
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
(1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα)

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου2016:
«Αρτέμης (Calonectris diomedea) - το Άλμπατρος της Ελλάδας»
Πού ξεχειμωνιάζουν οι Αρτέμηδες της Ελλάδας;
Πού φωλιάζουν και πού τρέφονται οι Αρτέμηδες της Κρήτης;
Γιατί έρχονται στη Μεσόγειο μόνο το καλοκαίρι;
Ελάτε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου
Κρήτης για να γνωρίσετε και να ανταλλάξετε απόψεις με επιστήμονες σχετικά με τον Αρτέμη, το
κυρίαρχο θαλασσοπούλι των ελληνικών θαλασσών. Σας περιμένουμε ακόμη για να παίξουμε, να
εξερευνήσουμε και να φτιάξουμε κατασκευές!
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
11:00-12:00

Παρουσίαση-συζήτηση με θέμα: «Αρτέμης (Calonectris diomedea) - το Άλμπατρος της
Ελλάδας» με το Δρ Σταύρο Ξηρουχάκη, Βιολόγο - Ορνιθολόγο του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης.

12:00-14:00

«Ο χορός των Άλμπατρος». Ο εξάδελφος του Αρτέμη, ο Άλμπι, το μεγάλο άλμπατρος,
αποκαλύπτει τη ζωή του και εμείς τον ακολουθούμε σε ένα βιωματικό θεατρικό ταξίδι.
Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου
(για ηλικίες από 4 μέχρι και 6 ετών).

12:00-14:00

«Αρτέμης ο θυελλοδύτης». Αποκαλύπτουμε τα χαρακτηριστικά της μοναχικήςπελαγικής και της κοινωνικής-στεριανής ζωής του Αρτέμη μέσα από διαδραστικά
παιχνίδια και καλλιτεχνική έκφραση.
Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του
Μουσείου(για ηλικίες από 7 ετών και πάνω).

12:00 -14:00

«Οι θαλασσοκύρηδες». Κατασκευές εμπνευσμένες από τη θάλασσα και τα
θαλασσοπούλια (για όλες τις ηλικίες).

Μετά τη συζήτηση θα έχετε τη δυνατότητα να παρατηρήσετε θαλασσοπούλια παρέα με τον
Ορνιθολόγο μας, το τηλεσκόπιο και τα κιάλια του!
Γενική είσοδος 6€
Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης»: Είσοδος δωρεάν
Παιδιά κάτω των 4 ετών: Είσοδος δωρεάν
ΑμεΑ: Είσοδος δωρεάν

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30 2810-282740, +30 2810-393630, fax: +30 2810-393636
Ε-mail: info@nhmc.uoc.grhttp://www.nhmc.uoc.gr : Natural History Museum of Crete

