
Sprístupnenie výstavy „Jedy v prírode“ 

 (tlačová správa) 

 

 

 V pondelok 3. 7. 2017 sprístupnilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, výstavu „Jedy 

v prírode“, ktorú pripravilo v spolupráci s Považským múzeom v Žiline. 

Otvorenie výstavy začiatkom prázdnin má svoje opodstatnenie. V letnom období stúpa riziko 

kontaktu s prírodnými jedmi, čím dochádza k častejším výskytom otráv, hlavne u detí. Väčšina 

otráv vychádza z nedostatočnej znalosti jedovatých druhov, preto je dôležitá prevencia 

a schopnosť rozlíšiť jedovaté druhy od nejedovatých. 

 Výstava má informatívny charakter – hlavnú časť tvoria plagáty (bannery), na ktorých 

sa nachádzajú užitočné informácie o najnebezpečnejších druhoch jedovatých 

rastlín, živočíchov a húb, s ktorými sa môžeme stretnúť na potulkách voľnou prírodou alebo 

na dovolenke pri mori. Návštevníci sa tak zoznámia s konkrétnymi jedmi a ich účinkami na 

ľudský organizmus a oboznámia sa so zásadami prvej pomoci, v prípade otravy rastlinnými 

toxínmi. 

Múzejná prezentácia je koncepčne rozdelená na tri časti - úsek jedovatých rastlín, 

jedovatých živočíchov a jedovatých húb. 

V rastlinnej časti nechýbajú ukážky jedovatých druhov v podobe herbárových položiek, či 

fotografie porovnávajúce podobné jedovaté a nejedovaté druhy. 

V časti venovanej živočíchom si návštevníci môžu pod mikroskopom pozrieť kliešťa, ktorý 

síce sám nie je jedovatý, ale prenáša vážne ochorenia - kliešťovú encefalitídu a lymskú 

boreliózu. Milovníkov prírody zaujme akvárium s inváznym druhom lienok (Harmonia 

axyridis), ukážky hniezd osy a sršňa, či hotel pre hmyz. K dispozícii sú tiež rozmanité druhy  

preparovaného jedovatého hmyzu. 

Úsek jedovatých húb je zameraný hlavne na prevenciu a poznávanie húb. Vo vitrínach sú 

ukážky jedovatých (muchotrávka zelená, červená, hríb satanský) i jedlých húb – pre 

porovnanie. Atmosféru dotvára lesík z prírodného materiálu a s maketami jedovatých 

a jedlých húb. 

Obohatením výstavy je bohatý sprievodný program pre deti v podobe hier, tajničiek 

a maľovaniek. 

 Cieľom výstavy nie je odradiť návštevníkov od trávenia voľného času v prírode, ale 

rozšíriť ich poznatky o prírodných jedoch z ríše rastlín, živočíchov a húb a upozorniť na 

možné riziká otravy. 

 



 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sprístupnilo výstavu formou 

komentovanej prehliadky pre 23 detí z denného tábora zo ZŠ Nemocničná v Považskej 

Bystrici v sprievode dvoch pedagógov a zástupcov novinárskej obce . Deťom sa venovali 

botanička múzea Mgr. Paulína Prengelová a zoologička Ing. Zuzana Čižmáriková – 

odborné kurátorky výstavy. 

 

 Výstava „Jedy v prírode“ bude sprístupnená v priestoroch Vlastivedného múzea 

v Považskej Bystrici pre verejnosť denne, okrem víkendov, od 7. - 15.00 (posledný vstup 

o 14:30) a potrvá do 30. novembra 2017. 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 7. 7. 2017 

Mgr. Paulína Prengelová, VM v PB 


