Paskaitos ir viktorinos

Prof. Tadas Ivanauskas – žymus Lietuvos gamtininkas
Prof. Tadas Ivanauskas – neeilinė asmenybė Lietuvos mokslininkų bei kultūros veikėjų būryje. Jo
iniciatyva įkurtas ne tik Zoologijos muziejus Kaune (1919 m.), bet ir Ventės rago ornitologinė stotis (1929
m.), Žuvinto rezervatas (1936 m.), Zoologijos sodas (1938 m.). T. Ivanauskas buvo vienas iš Lietuvos
universiteto Kaune (1922 m.), Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos (1921 m.), Lietuvos
gamtininkų draugijos (1931 m.) steigėjų. Jo plati mokslinė, visuomeninė bei pedagoginė veikla pristatoma
ekskursijoje ir paskaitoje apie prof. T. Ivanauską.
Ekskursija vedama muziejaus istorinėje muziejaus dalyje. Paskaita (su skaidrėmis) skaitoma muziejaus
kino salėje.
Ekskursijos trukmė iki 1 val., išplėstinė iki 2 val.
Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.

Pavojingiausi pasaulio gyvūnai
Pavojingiausias gyvūnas žemėje, be abejo – žmogus. Tačiau ginklus žmonės gaminasi, nes vien
rankomis, kojomis ir dantimis būtų sunku ką nors sumedžioti. Bet pasaulyje yra ir tokių gyvūnų, kurie
puikiai tvarkosi vien su tuo, ką davė motina gamta. Galabydami grobį ar besigindami jie kliaujasi savo
nuodais, plėšrumu, dydžiu, klausa ir t.t.
Ekskursijoje – paskaitoje lankytojai supažindinami su dešimčia pavojingiausių gyvūnų Žemėje, nuo
kurių žūsta daugiausiai žmonių.
Ekskursija vedama muziejaus ekspozicijoje, skaidrių demonstracija – muziejaus kino salėje.
Ekskursijos – paskaitos trukmė apie 1 val.
Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems

100 klausimų apie zoologijos muziejų ir gyvūnus
2019 m. liepos 15 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus minėjo savo veiklos 100 metų jubiliejų.
Šia proga paruošta viktorina su 100 įdomiausių klausimų apie gyvūnus ir muziejų.
Teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimus, įteikiamas prizas.
Viktorinos trukmė iki 2 val.
Viktorina vedama muziejaus kino salėje.
Viktorina, skirta vyresniųjų klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
CITES – Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija

Ekskursijoje pasakojama kodėl 1973 m. kovo 3 d. JAV Vašingtone buvo pasirašyta Nykstančių laukinės
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES arba Vašingtono konvencija), kokia
pagrindinė šios konvencijos nuostata, ką ji saugo, kada Lietuvoje priimta CITES ir kokiais reglamentais
dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos vadovaujamasi, išvardijamos augalų ir gyvūnų rūšys, įtrauktos
į ES Tarybos reglamento A, B, C, D priedus. Taip pat lankytojams paaiškinama, ką reikia žinoti prieš
įsigyjant retą laukinį gyvūną ar augalą, kodėl be leidimų jų negalima transportuoti iš vienos šalies į kitą,
kas Lietuvoje ir kitose šalyse išduoda CITES importo (eksporto ar reeksporto) sertifikatus ir kaip veikia
LR įstatymai, transportuojant laukinius gyvūnus be leidimų.
Ekskursijos metu pristatomi gyvūnai ir jų dalys ar gaminiai iš jų, į Lietuvą įvežami ir išvežami pažeidžiant
CITES bei konfiskuoti LR įstatymų nustatyta tvarka ir saugomi muziejaus saugyklose. Kino salėje
demonstruojamas 35 min. trukmės LR Aplinkos ministerijos filmas „CITES“.
Ekskursija vedama CITES ekspozicijoje ir kino salėje.
Ekskursijos trukmė apie 1 val.
Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.

Taksidermija – mokslas ar menas? Iškamšų gamyba
Taksidermija – iškamšų gamyba. Tai specifinė mokslo ir meno rūšis, perduodama iš kartos į kartą.
Pirmuoju Lietuvos taksidermistu įvardijamas Leonardas Ivanauskas, gyvūnų iškamšas pradėjęs gaminti
būdamas gimnazistas ir besimokydamas Vilniaus I-ojoje gimnazijoje, šio amato išmokęs iš tuometinių
Vilniaus universiteto preparatorių. Gaminti iškamšas jis išmokė ir sūnų Tadą Ivanauską. Seniausios
muziejaus iškamšos datuotos 1859 bei 1961 m., atkeliavę iš gimtojo Lebiodkos dvaro į 1919 m. Kaune
įkurtą Gamtos tyrimų stotį, bei davę pradžią muziejaus ekspozicijai. Pirmuosius taksidermistus zoologijos
muziejui ruošė pats prof. Tadas Ivanauskas.
Ir dabar Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje lankytojus savo ilgaamžiškumu žavi pirmųjų muziejaus
taksidermistų F. Jomanto, S. Jankausko, P. Pedišiaus gamintos gyvūnų iškamšos, pirmosios 1922–1927
m. įrengtos gyvūnų biogrupės, spiritiniai gyvūnų vidaus sandaros preparatai.
Ekskursijos metu pateikiama Lietuvos taksidermijos istorija, pasakojama apie pirmuosius ir dabartinius
muziejaus taksidermistus, jų specifinį darbą, pasiekimus tarptautiniuose taksidermijos čempionatuose,
įvairius eksponatų gamybos procesus bei technologijas ir kaip šie procesai kito laiko tėkmėje.
Skaidrių ir biologinių preparatų pagalba rodoma kaip gimsta atskirų gyvūnų rūšių eksponatai, puošiantys
muziejaus ekspoziciją ir mokslinius fondus.
Ekskursija vedama laisvoje muziejaus edukacinėje erdvėje.
Ekskusijos trukmė iki 2 val.
Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems

Paukščių globa žiemą
Paskaitoje pristatomi Lietuvoje žiemojantys paukščiai, jų reikšmė gamtoje bei žmogui, kokius ir kodėl
paukščius būtina žiemą globoti, kada paukščius būtina lesinti, kokios biotechnines priemonės
naudojamos, koks lesalas rekomenduojamas žiemojantiems paukščiams (žvirbliniams, vandens

paukščiams, kurapkoms, pelėdoms, jūriniams ereliams ir kt.) ir koks draudžiamas, kaip be lesinimo dar
galime padėti sparnuočiams ištverti gilią žiemą.
Paskaita skirta jaunesnių ir vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
Ekskursijų aprašus paruošė: vyr. ekskursijų vadovė Audronė Kleišmantienė.

