Udalosť: Vernisáž výstavy „Kamenný herbár“
Miesto: Výstavné priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
Dátum: štvrtok 13. 8. 2015 o 15:30
(tlačová správa)

Dňa 13. augusta 2015 sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
konala vernisáž výstavy „Kamenný herbár“. Výstavu zorganizovalo vlastivedné múzeum
v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi. Obe múzeá sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Prezentovaná výstava Kamenný herbár je výsledkom tvorivej spolupráce dvoch
autorov – geologičky hornonitrianskeho múzea pani Ing. Kataríny Keratovej a pána Ing.
Martina Smatanu, autora považskobystrického treťohorného parku.
Pod pojmom „herbár“ si ľudia zvyčajne predstavia zbierku sušených a vylisovaných
rastlín. O tom, že flóra môže byť vtlačená a zakonzervovaná aj priamo v kameni, poskytuje
dôkaz výstava „Kamenný herbár“.
Uhoľná panva, ležiaca v Trenčianskom kraji, v trojuholníku Prievidza – Handlová – Nováky,
sa stala svojimi ložiskami hnedého uhlia paleobotanickým fenoménom celoslovenského
významu. Dostalo prívlastok „prírodné múzeum paleobotaniky“, lebo v uhoľných baniach
a povrchových lomoch sa nachádzajú stovky jedinečných rastlinných fosílií. Mimoriadna
dôležitosť zachovanej skamenenej flóry spočíva v poznaní druhovej pestrosti vegetácie,
rozmanitosti rastlinných spoločenstiev a paleoklímy Slovenska v neogénom období treťohôr.
Výstavné podujatie prezentuje viac ako 140 zástupcov fosílnej flóry, medzi ktorými
sa nachádzajú exponáty vyhynutých či raritných druhov rastlín. Sú to napríklad patisovec,
sekvoja, škoricovník, ebenovník, vavrín, ambrovník, pistácia, lotos a desiatky iných, ktoré sa
dnes prirodzene nevyskytujú ani v širšom teritóriu strednej Európy.
Skamenené zvyšky flóry z horného Ponitria sú dokladom toho, že v nedávnej geologickej
minulosti bolo územie Slovenska ovplyvňované subtropickým podnebím – dnes typickým pre
východnú Áziu, či Stredomorie.
Kvôli dokonalosti predstavy o tvare skamenených zvyškov flóry sú tieto porovnávané
s listami, či plodmi ich súčasníkov, získaných z našich aj zahraničných botanických záhrad,
arborét a parkov.
Jedinečné exponáty adekvátne dopĺňa panelová časť výstavy, obsahujúca okrem textov aj
obrazové rekonštrukcie mladotreťohornej krajiny.

Slávnostného otvorenia výstavy sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnili
pracovníci hornonitrianskeho múzea pod vedením pani riaditeľky dr. Géczyovej, zástupkyňa
Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslanci mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici,
zástupcovia Považského osvetového strediska, Považskej knižnice, Archívu v Považskej
Bystrici, pracovníčka Správy CHKO Strážovské vrchy, zástupcovia novinárskej obce a mnohí
ďalší pozvaní hostia a priaznivci múzea. Celkovo sa vernisáže zúčastnilo 67 osôb.
Výstava „Kamenný herbár“ bude sprístupnená vo Vlastivednom múzeu v Považskej
Bystrici od 13. augusta 2015 do konca novembra 2015. Je určená širokej verejnosti, ale aj
odborníkom z oblasti botaniky, paleobotaniky a klimatológie. Svojou tematikou vhodne
dopĺňa učivo predmetu prírodoveda na prvom stupni ZŠ, biológie na druhom stupni ZŠ a SŠ,
prípadne geológie na stredných a vysokých školách.
Pracovníci múzea ponúkajú pre menších i väčších žiakov možnosť tvorivých dielní,
tematicky sa viažucich k obsahu výstavy, a po dohode i možnosť návštevy Treťohorného
parku na sídlisku Lány v Považskej Bystrici.

V Považskej Bystrici 14. augusta 2015
Ing. Katarína Keratová, geologička Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
Mgr. Petronela Rágulová, PhD., poverená riadením Vlastivedného múzea v Považskej
Bystrici
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