
Állatkerti Zöldműhely

Létünk bölcsője a Föld. Táplálékot, 
levegőt, vizet ad nekünk. James 
Lovelock független tudós Gaia-elmélete 
szerint Földünk felfogható egyetlen élőlényként. A Gaia-elmélet lényege, 
hogy a Föld összes élő és élettelen része egyetlen, szorosan összefüggő 
rendszert alkot, amely rendszer homeosztatikus működésű, azaz képes 
fenntartani létezésének feltételeit. Lovelock – az eredetileg a görögöktől 
származó Gaia-elmélet modernkori megalkotója – felhívja a figyelmet arra, 
hogy a természetnek részesei vagyunk, nem külső megfigyelői. A természetet 
tisztelnünk, és nem kihasználnunk kell. Célunk csak az lehet, hogy fenntartsuk 
ezt a gyönyörű, élő bolygót.Ennek szellemében a környezetvédelem minden 
életnek a természet rendjéhez, törvényeihez igazodó védelme a Földön.

A természetvédelemmel szorosan összefüggő környezetvédelem, 
környezettudatosság és az ember cselekvő felelőssége képezi a Zöldműhely 
fő oktatási célkitűzéseit. Állatkertünkben a fiatalok környezettudatos maga-
tartásának és ismereteinek kialakítása nem új keletű szemlélet. Hiszünk a 
szellemi környezetvédelemben, melynek alapját a nevelés adja, és a 
magatartás változására, a személyiség fejlesztésére irányul, minták, élő 
példák bemutatásával.

Mindenki otthon van valahol. Az emberek tágabb otthona a Föld, a szűkebb 
otthonunk pedig a saját házunk tájéka. Az élővilággal való kölcsönös és 
felelős együttélés nélkül hamar elveszítjük a lábunk alól a talajt. 
A hozzánk érkező csoportokkal és látogatókkal arra keresünk válaszokat, 
hogy az ember mindennapi tevékenysége során miként viszonyul a 
környezetéhez, és hogyan válhat elkötelezettebbé iránta. Kreatív 
gondolkodással és alkotással, lemondás nélküli praktikákkal segítjük a 
szemléletformálódást.

Szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy mi mindenre használhatóak 
még az egyébként kukában landoló tárgyak. Hívószavaink: Gyűjtögess és 
fantáziálj! A parafadugótól a teatasakig, az erős hullámkartontól a 
díszcsomagoló-papírig mindegyik kincset ér. Ötlettel és kézműveskedéssel új 
használati tárgyakat, díszeket, kedves ajándékokat készíthetünk belőlük. 
Bármit alkothatunk, a lényeg az, hogy a hulladéknak gondolt anyagokból 
valami ötletes, új dolog szülessen. Hisszük, hogy az újra felhasznált anyagból 
készülő tárgyak alkotásával véleményt nyilváníthatunk, hatást gyakorol-
hatunk a környezetünkre. Képviselhetünk egy hosszú távú irányváltoztatást, 
mely a takarékosságon, a természeti értékek megóvásán és az élővilág 
tiszteletén alapszik.
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