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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Környezetváltozás a Tatai-medencében a pleisztocéntől az antropocénig
című időszaki kiállítás megvalósításáról
A Kuny Domokos Múzeum szakember hiány miatt hosszú évek óta nem büszkélkedhetett
természettudományos témájú kiállítással. 2018-ban sikerült sok év után – de még csak
kölcsönzött anyagból – egy kiállítást megvalósítani, amely igen pozitív visszajelzést kapott.
2019-re azonban elért a gyűjtemény egy olyan feldolgozottsági szintet, amelyből már egy
saját anyagból összerakott kiállítás is készíthető volt.
A kiállítás témája saját élőhelyünk, környezetünk változása, az ember és a környezet
kapcsolata az elmúlt kb. 100.000 év során, középpontban Tatával és egy igen neves
helyszínnel, a Porhanyóbányával. A szemléltetés gyűjteményi tárgyakkal, fotókkal, valamint a
terem egyedi dekorálásával (falfestés) történt.
A teremben egy képzeletbeli idővonal mentén haladva látjuk azt a hatalmas változást, amely
az elmúlt közel 100.000 évben végbe ment. Ez az idő emberi léptékkel nézve igen nagy, de
földtanilag nagyon kevés, amihez képest a változás viszont óriási. Nem hiába kapta a kiállítás
a pleisztocéntől az antropocénig alcímet sem: a pleisztocén az 1,8 millió év és 10.000 év közti
kor elnevezése, míg az antropocén egy újonnan javasolt földtörténeti kor elnevezése, melynek
kezdetét az emberi tevékenység a Föld ökoszisztémáira gyakorolt jelentős és globális hatása
határozná meg.
Az idővonal pontjai:
1. Porhanyóbánya, 100.000 évvel ezelőtt: érintetlen „őserdő”, csobogó források a
háttérben, megelevenedő barlang, amelyben nagyméretű kép mutatja be, hogy ekkor
még csak tetaráta-medence volt. Az ősnövénytani és ősállattani gyűjtemény darabjai,
valamint a barlang falaira készített rajzok prezentálják a pleisztocén időszak flóráját és
faunáját.
2. A falfestésen megjelenik az ember, és az első beavatkozások a természeti környezetbe
(állattartás, növénytermesztés, épületek) Az 1911. előtti, 1950-ben, 1970-ben, 2017ben és 2019-ben készült fotókkal érzékeltetjük egy adott helyszín változásait, amely a
képek segítségével jól nyomon követhető.
A múzeum újonnan feldolgozott herbáriumából válogattunk ki lapokat, amelyek az
1950-es, 60-as éveket öleli fel, így a herbáriumi lapok segítségével ennek az
időszaknak mutatható be a növényvilága.
3. Napjainknál a háttérben megjelenik a nagymértékű környezetszennyezés és
városiasodás. Növényvilágot frissen gyűjtött, majd lepréselt példányokkal
szemléltettük, amiben már megjelennek jelentős invazív fajok is.
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A kiállítás 2019. október 4-én nyílt meg. Négy hónapra terveztük, de az érdeklődés miatt
meghosszabbítottuk. Sajnos a pandémiára való tekintettel március 16-án az intézmény bezárt,
így a kiállítás március 15-ig volt látogatható.
A megnyitóról készült beszámoló megtalálható az intézmény honlapján:
http://kunymuzeum.hu/kiallitas-kornyezetvaltozas-a-tatai-medenceben-a-pleisztocentol-azantropocenig/
A szakmai beszámoló hozzáférhetősége:
http://kunymuzeum.hu/palyazati-beszamolok/
A kiállításhoz kapcsolódó adatok (2019. október 4 – 2020. március 15.):
- Látogatószám: 14.340 fő
- Bevétel: 3.875.275 Ft (belépőjegyek ebben az időtartamban) + 130.200 Ft (kiállításra
alapozott múzeumpedagógiai foglalkozásokból)
- Sajtóanyag: 9 db e-sajtó (közösségi oldalak, múzeumi honlap, Tata Város oldala,
kemma.hu) és 1 db televíziós híradás készült.

A kiállítás meghívója
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-

Kapcsolódó programok:
o 2019.09.11-13.: Természettudományos Muzeológus Találkozó – kiállítás
beharangozása
o 2019.11.9-10.: Természettudományos Forgatag (Budapest) – kiállítás
reklámozása
o 2019.11.21.: csatlakozás az Európai Hulladékcsökkentési Héthez
o 2019.11.29.: Forrás Bevásárló Közösség első születésnapján öko-játszóház
o 2020.03.06.: Energiatakarékosság napja – témanap múzeumpedagógiai
foglalkozással
o 2020.04.20 Öko-konferencia, 2020.05.23. Családi öko-nap – pandémia miatt
elmarad, ha lesz lehetőség, később megtartjuk.

A kiállításhoz kapcsolódó megvalósult múzeumpedagógiai program:
-

foglalkozások ismertetése:
o Emberi tényező
A változás elkerülhetetlen. Változnak az évszakok, változik az állat- és
növényvilág körülöttünk. A gyerekekkel közösen fedezzük fel, hogy
évezredekkel ezelőtt, a jégkorszak idején milyen állatok éltek a Tataimedencében. Kiemelten foglalkozunk a gyapjas mamuttal, sőt, eredeti
csontleletekkel is találkozunk. A jégkorszak után rátekintünk napjainkra, a
változás irányára és mértékére. Megbeszéljük, hogy mi mit tehetünk a
környezetünk, a körülöttünk élő állatok védelme érdekében, és megtanuljuk a
szelektív hulladékgyűjtés szabályait.
o Ősidők
A foglalkozás során visszautazunk az időben és egy ősközösséget alkotunk.
Mindennapjaink meghatározásához megvizsgáljuk, hogy milyen környezetben
éltünk. Milyen állatoktól retteghettünk és milyen növényeket hasznosíthattunk, és
vajon mire. A foglalkozásban megjelenő drámajátékok mind a kreatív fantáziát
mind a közösségben való együttműködést és a vitakultúrát is fejlesztik. Az óra
végén visszautazunk az időben és a jövő generációjának üzenünk, hogyan
vigyázhatnak jobban a környezetükre.

o Energiatakarékosság napja
Rendhagyó foglalkozást tartott meghívott előadónk, Molnárné Dőry Zsófia,
energetikai mérnök. A foglalkozás célja volt, hogy a gyerekek érzékeljék:
végesek az energiaforrások, megkerülhetetlen kérdés, hogyan gazdálkodunk
természeti erőforrásainkkal. Mindennapi szokásaink, életvitelünk kismértékű
átalakításával hozzájárulhatunk a környezetünk tehermentesítéséhez. Például
csökkentjük az energiafelhasználást, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem
pazaroljuk a vizet, autó helyett kerékpárral közlekedünk, mind-mind olyan
hétköznapi praktikák, amelyeket egy gyermek is megvalósíthat családja
körében. A gyermekek megismerhették életmódunk energialábnyomát, szó volt
többek között még a fogyasztásmérés fontosságáról, a megújuló
energiaforrásokról. Dinamós lámpa, napelemmel működő robot, mind-mind
kipróbálhatók voltak ezen a napon.
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foglalkozások számadatai:
A foglalkozások helyszíne minden esetben a Múzeumban lévő kiállítótér volt.
-

Időpont
2019.10.07.
2019.10.08.
2019.10.09.
2019.10.10.
2019.10.10.
2019.10.16.
2019.10.19.
2019.11.21.
2019.11.21.
2019.12.05.
2020.03.06.
2020.03.06.
2020.03.06.
2020.03.06.

Létszám (fő)
20
23
10
14
19
25
42
15
16
14
17
21
15
22

Korosztály
óvodások
óvodások
óvodások
óvodások
óvodások
óvodások
3. osztályos tanulók
felnőttek (értelmi fogyatékosok)
7. osztályos tanulók
4. osztályos tanulók
7. osztályos tanulók
3. osztályos tanulók
1. osztályos tanulók
6. osztályos tanulók
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Fotók a kiállításról
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Fotók a foglalkozásokról

Tata, 2020. április 28.
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