
Az ezredfordulón a Föld lakosainak mintegy fele már váro-
sokban élt, és ez az arány azóta is növekszik. Az európai és 
amerikai lakosság 75%-a városlakó, Magyarországon ez az 
érték már meghaladja a 65%-ot. A települések szerkezete 
hosszú idő, gyakran évszázadok alatt alakult ki, amelyet 
nagyon nehéz a mai kor igényeinek, mind egészségügyi 
(mentális és fizikai), mind fenntarthatósági szempontoknak 
megfelelően megváltoztatni. A XXI. század első évtizedében 
ezek a szempontok jelentős tudományos kutatási területet, 
továbbá a mindennapokra lefordítva, jelentős együttgon-
dolkodási, -cselekvési lehetőséget jelentettek és jelentenek. 
A városokban felnövő generációk egyre jobban eltávolodnak 
a természettől, gyakran idegen, ismeretlen és időnként félel-
metes világként tartva számon azt.

Folyamatosan alakul maguknak a városoknak az élővilága 
is, vadon élő állatok és gyakran növények költöznek be a sű-
rűn lakott területekre egyrészt természetes élőhelyük csök-
kenése, másrészt a könnyen megszerezhető élelemforrás 
miatt. A lakosok is betelepítenek tájidegen, ma még egzoti-
kusnak számító állatokat és növényeket, amelyek a megfe-
lelő és tudatos gondozás hiányában környezet- és termé-
szetvédelmi szempontból komoly gondokat okozhatnak. 
Környezetünk megismerése, illetve a környezetbarát lakó-
hely és környezet kialakítása fontos feladat a jelenlegi érté-
keink megőrzése és ezáltal a hosszú távú fenntarthatóság 
kialakítása érdekében. Kiemelt fontosságú az élő környezet 
szerepe a gyerekek, fiatalok és ezen keresztül a családok 
pozitív életérzésében, mentális és fizikai egészségének meg-
őrzésében.

Felmerülhet a kérdés: mit tehet az ilyen probléma megol-
dásában egy múzeum?

Az 1802-ben létrejött Magyar Nemzeti Múzeum Természe-
tiek Tárának jogutódjaként működő Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Magyarország legnagyobb természetrajzi 
gyűjteménye. Hagyományosan az ásványtan, az őslénytan, a 
növénytan, az állattan és az embertan tudományának tárgyai 
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Mi köze lehet a múzeumban őrzött halott tárgyaknak a környezet- és 
természetvédelemhez, a szemléletformáláshoz, a környezeti neveléshez?
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A TERMÉSZET 
                KINCSESTÁRA,
A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

Ehető vagy mérgező? Ismerkedés a városokban is 
előforduló gombákkal. A múzeum A kaland 

házhoz jön! című programja keretében 10 vidéki 
helyszínen ismertette meg a gyerekeket 

a városi természettel.



állnak érdeklődése középpontjában, ezenfelül jelentős könyv-
tára és tudománytörténeti gyűjteménye van, összességében 
mintegy tízmillió tárgyat őriz. Mire jók a természettudományi 
gyűjtemények? 

Érdekes módon erre viszontkérdésekkel lehet a legegysze-
rűbben válaszolni: meg akarjuk óvni az élővilág sokféleségét, 
genetikai erőforrásainkat? Minden erre irányuló kutatás alap-
jai a természettudományos múzeumi gyűjtemények. Ezek 
azok a kincstárak, amelyeken a különböző, az élővilágot védő 
nemzetközi és hazai egyezmények alapulnak.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy ezek a gyűjtemények nem 
mások, mint tárgyiasult adatbázisok, amelyekhez – ameny-
nyiben fennmaradnak – bármikor vissza lehet nyúlni újabb 
és újabb információkért.

A Magyar Természettudományi Múzeum – alapító okirata 
szerinti – feladata, hogy kulturális szolgáltatásaival, állandó 
és időszaki kiállításokkal, a hozzájuk kapcsolódó múzeum-
pedagógiai tevékenységgel, családi és közösségi progra-
mokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körű 
hozzáférés érdekében – szolgálja a társadalom tagjainak 
művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait, és 
a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével segítse az 
egész életen át tartó tanulás folyamatát.

Mit is jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
A múzeum tevékenysége, illetve működése során előtérbe 

helyezi a környezeti értékeket, illetve a fenntarthatóság szem-
pontjait, amelyeket az intézmény látogatóinak is át kíván 
adni. Ennek szellemében épít kiállításokat, tart közművelő-
dési és múzeumpedagógiai programokat.

Közművelődési rendezvényein 40–50 ezer ember fordul 
meg, éves szinten több mint ezer múzeumpedagógiai fog-
lalkozást tartanak, amelyen mintegy húszezer gyerek vesz 
részt. A programok felölelik az élővilág legszélesebb terüle-
teit az erdők és vizek világától az őslényekig, a klímaváltozá-
soktól a városi élővilágig, és messzemenően alkalmazkod-
nak az életkorhoz, a tananyaghoz is. Természetbúvár termük 
kéz közelbe hozza a természetet, szakavatott múzeumpeda-
gógus útmutatásai alapján a felfedezéses tanulás valósul-
hat meg.

Országos múzeum lévén, fogadónyilatkozattal oktatási 
időszakban iskolai csoportok ingyenes vasúti jeggyel láto-
gathatnak el ide, és jönnek is az ország minden területéről. 
Tagintézményei, a gyöngyösi Mátra Múzeum és a zirci Bako-
nyi Természettudományi Múzeum regionális természettu-
dományos kulturális központként működnek, gazdag környe-
zeti nevelési programmal.

A múzeum a tevékenységét akkor tekintheti sikeresnek, 
ha a lakosság fenntartható életmódra vonatkozó aktivitása 
növekszik, az emberek tudatosan cselekszenek a biodiver-
zitás megőrzése érdekében.
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A család minden tagjának élménnyé teszik a tanulást, az ismeretszerzést. 
A Földtudományos Forgatagnak már több éve a múzeum ad otthont.


