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Pásztortáska füzetek 1.
Alföldi kaleidoszkóp

írta és összeállította: Danka Klára

A Tisza Klub Környezet- és Természet-
védő Társadalmi Szervezet kiadásában új
sorozat indult útjára Pásztortáska füzetek
címmel. Ennek a sorozatnak az első száma az
Alföldi kaleidoszkóp címet viseli, s olyan
neves szerzők írásait tartalmazza, mint Tóth
Albert, Varga Zoltán és Német Ferenc. Az
általuk kidolgozott egyes fejezetek Danka
Klára kiegészítő munkája és szerkesztői
tevékenysége révén válnak egységes egésszé.

A szerkesztő a következőben látja a ki-
advány célját: „a lehető legszélesebb körű
korosztályhoz permanensen eljuttatni azokat
az ismereteket az Alföld élővilágáról, melyek-
kel akkor is találkozhatunk, ha a legközelebbi
vízpartra, füves területre, erdőbe kisétálunk. A
címben rejlik az a gondolat, hogy a kalei-
doszkópot forgatva mindig más és más színes
kép tárul elénk, így a kiadvány lapjait forgatva
is az Alföld egy-egy mozaikjáról alkothatunk
képet."

Mint biológus-muzeológus nagyon idő-
szerűnek érzem ezt a célkitűzést több szem-
pontból is. Egyrészt 1994-ben, amikor már az
egyes települések önkormányzatának hatáskö-
rébe került a helyi természeti értékek védel-
mének kimondása, felmérést készítettem a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyzetről. A
válaszlevelek túlnyomó része arról tájékoz-
tatott, hogy az illető településen „megőrzésre
érdemes természeti érték nincs" vagy „a
településen nincs nyoma természetes élővilág-
nak". Szükség van tehát az ismeretterjesztés
minden formájára, hogy az Alföldet és szű-
kebb lakóhelyünk környékét nyitott szemmel
járva megismerhessük. Másrészt ezt célozza a
sokat vitatott Nemzeti Alaptanterv, s az ennek

nyomán születő helyi tantervek is. Itt két
tantárgyközi terület — a természet- és kör-
nyezetvédelmi nevelés és a hon- és népismeret
— szolgálná a szűkebb táj és település jobb
megismerését.

Az Alföldi kaleidoszkóp felvillantja a
Tisza és környéke, a füves élőhelyek, az erdő-
társulások világát, a kunhalmokat mint jelleg-
zetes tájképi elemeket. Számos tényanyagot
meríthet belőle a gyakorló pedagógus, hogy az
iskolai tananyagot a lakóhelyre vonatkozó
ismeretekkel gazdagítsa, a kiadvány tanulói
felhasználásához azonban mindenképpen szük-
ség van a pedagógus irányító, segítő tevé-
kenységére. Kiindulási ismeretanyag, gondo-
latébresztő munka az Alföldi kaleidoszkóp,
amely a pedagógust arra sarkalja, hogy a
szűkebb lakóhelyén fellelhető természeti-, tör-
téneti-, néprajzi értékeket — esetleg a tanu-
lókkal együtt — feltárja és közkinccsé tegye.

Annál is inkább fontos a helyi kezdemé-
nyezés, mivel főként a mezőgazdasági műve-
lés magas aránya, s kisebbrészt az értékek
iránti érdektelenség miatt Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 28 helyi védett természeti
értéket tartanak számon, amellyel a megyék
sorrendjében a 16. helyen állunk.

Sajó Károly 1905-ben lejegyzett sorai saj-
nos napjainkra érvényessé váltak: „Valamikor,
későbbi ivadékaink majd sokkal többet fognak
kivonni az ásó és az eke uralma alól, mert ők
már annyira jutnak majd, hogy be fogják látni,
hogy csak szép, üde és változatos környe-
zetben érdemes élni, hogy a maguk érdeke
kívánja, hogy ez a közös hazánk legyen olyan
szép, minő csak lehet, a kulturális sivatag
ellenben legyen olyan kis terjedelmű, a minő
csak lehet."
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Zöld ovi

Ötletgyűjtemény kisgyermekek
környezet- és természetvédelmi

neveléséhez

„A gyermek számára tárgyak és élőlények
között nincs éles választóvonal, és ami él, az
nagyjából úgy él, mint mi. Ha nem értjük a
sziklák, a fák az állatok beszédét, az azt mu-
tatja, hogy nem vagyunk eléggé fogékonyak.
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