Kraków, 04.09.2013
Informacja prasowa

Świat Owadów i Pajęczaków
Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej

Stanowią prawie 80% przedstawicieli świata zwierząt, opanowały wszystkie
typy środowisk i mają kluczowe znaczenie dla ekosystemów. Owady – to jedne
z najbardziej zaskakujących i najstarszych gatunków zwierząt – będzie można
podziwiać od 4 do 15 września 2013 r. podczas specjalnie zorganizowanej
wystawy w Galerii Krakowskiej.
Owady od wieków wywołują w człowieku fascynację,
ciekawość i strach. Ich różnorodność i częstotliwość
z jaką występują sprawiają, że są niekończącym się
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i pajęczaków m.in. z Ameryki Południowej, czy odległej
Australii będzie można podziwiać od 4 do 15 września
2013 r. na wyjątkowej wystawie w Galerii Krakowskiej.
Podzielona na 9 wysp tematycznych ekspozycja umożliwi
wgląd w tajemniczy świat m.in. chrząszczy, karaczanów,
patyczaków, pluskwiaków, mrówek, modliszek, motyli
oraz
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Na
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czekać będą owady, które swoim wyglądem przypominają iście dzieła sztuki np.
modliszka liściogłowa imitująca swym kształtem i ubarwieniem liść, czy rohatyniec
herkules, który dzięki pancerzowi zaopatrzonemu w ogromny róg swym wyglądem
upodabnia się do nosorożca.
Owady będą znajdować się w przypominającym środowisko naturalne terrarium. Dla
każdego z nich zostanie uwzględniona odpowiednia temperatura, wilgotność, światło oraz
roślinność. Dodatkowo szyby terrarium zostaną wytłumione oraz tak przygotowane, aby
światło dobiegające z pasaży w żaden sposób nie wpływało na ich samopoczucie.
Wystawa przygotowana została w oparciu o obowiązujące przepisy bezpieczeństwa,
zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Na każdego, kto będzie chciał bliżej poznać tajemniczy świat tych niezwykłych zwierząt,
czekać będzie kustosz wystawy, który pozwoli zgłębić szczegółowe informacje na temat
np.
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rozmnażania, czy hodowli określonego gatunku. Z bezpłatnej pomocy kustosza będzie
można skorzystać codziennie, przez cały okres trwania wystawy (od poniedziałku do
piątku w godzinach od 09.00 do 16.00 oraz w sobotę i niedzielę od 12.00 do 18.00).
Dodatkowo na czas wystawy, na poziomie -1 Galerii, ustawione zostanie specjalne
pomieszczenie służące do prezentacji chowu motyli tzw. vivarium, w którym będzie
można zobaczyć jak motyle przeobrażają się od postaci larwalnej do formy dorosłej.
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