PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE
Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne
Výstava

mapujúca lokality v Nitrianskom kraji z pohľadu biodiverzity nesie

predovšetkým environmentálny a edukačný odkaz. Sme ešte vôbec schopní zmeniť svoje
správanie k prírode a živým tvorom?
Archív fotografií Ponitrianskeho múzea v Nitre sa stal hlavným motívom k vzniku
prebiehajúcej výstavy. Fotografie pochádzajúce zo 70-tych a 80-tych rokoch minulého
storočia zobrazujú ekosystémy v nitrianskom regióne. Výskum autorky výstavy
a odbornej pracovníčky múzea – zoologičky Ing. Hany Husárovej, PhD., spočíval v
pozorovaní a fotodokumentácii totožných prírodných oblastí a zástupcov živočíšnej
ríše. Potvrdil a poukázal na to, ako sa konkrétne ekosystémy vplyvom ľudského
pôsobenia zmenili. Aj keď sa príroda prirodzene neustále dynamicky mení biotickými či
abiotickými vplyvmi, človek ju svojimi zásahmi pretvára azda najzásadnejšie.
Interaktívna výstava je zameraná prioritne na detského návštevníka 2. stupňa
základných škôl a študentov stredných škôl, ktorí svojou otvorenou mysľou dokážu
prijímať informácie, osvojiť si pozitívny vzťah k prírode a uvedomelo ju chrániť.
Expozícia je však zaujímavá aj pre laickú verejnosť, ktorá má možnosť porovnať ako sa
po polstoročí zmenila krajina, ktorú tak dobre pozná. Mokraď, pomenovaná Žitavský
luh, je jednou z najzaujímavejších zobrazených oblastí expozície. Ide o chránené vtáčie
územie s výskytom kalužiaka červenonohého, husy bieločelej alebo volavky popolavej.
Aj tieto živočíchy uvidíte v našej expozícii.

Projekt Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. Výstava je sprístupnená do konca roka 2020
v Ponitrianskom múzeu v Nitre, rešpektujúc aktuálne platné pandemické opatrenia
vyplývajúce z ochorenia Covid-19 platné pre prevádzky.

V Nitre dňa 23.11.2020

Štefánikova trieda 1, Nitra 949 01
IČO: 36102652
+421 37 651 00 00 | sekretariat@muzeumnitra.sk
www.muzeumnitra.sk

PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE
Miesto konania: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
Termín výstavy: 14.11.2020 – 31.12.2020
Kontakt: Mgr. Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0911 430 001
www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum
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