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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
Δθηεηακέλε βηβιηνγξαθία αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ δηάθνξσλ βαζκίδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Ληγόηεξεο έξεπλεο αθνξνύλ ζηηο 

αληίζηνηρεο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ. Σηελ εξγαζία απηή δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο 

217 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ 

Κξήηεο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, κε εξσηεκαηνιόγην. Γηαπηζηώζεθε όηη νη δάζθαινη 

αλαγλσξίδνπλ ηελ πνηθηιόηεηα ησλ εηδώλ, ειάρηζηα όκσο ηε γελεηηθή πνηθηιόηεηα. 

Θεσξνύλ όηη ε βηνπνηθηιόηεηα νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, έρνπλ 

πξαγκαηηθή αληίιεςε γηα ηελ ειιεληθή βηνπνηθηιόηεηα, δε γλσξίδνπλ όκσο ηνλ αξηζκό 

ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ. Σρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζην άκεζν 

κέιινλ, επηθξαηεί κηα κάιινλ απαηζηόδνμε αληίιεςε. Ωο θπξηόηεξε αηηία γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο  βηνπνηθηιόηεηαο, ζεσξνύλ θπξίσο ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο 

ηζνξξνπίαο θαη ιηγόηεξν ηε ρξεζηηθόηεηά ηεο γηα ηνλ άλζξσπν.   

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αληηιήςεηο, ηδέεο, ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο δαζθάισλ, 

παξαλνήζεηο, βηνπνηθηιόηεηα. 

 
 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 
Η έλλνηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο έρεη πξνζδηνξηζηεί σο βαζηθή έλλνηα ζηε βηνινγία 

από ηε δεθαεηία ηνπ ’60. Αξρηθά, αληηθείκελν κειέηεο απνηεινύζε κία δηάζηαζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, ε πνηθηιόηεηα ησλ εηδώλ πνπ απνηειεί ζεκαληηθή ηδηόηεηα ησλ 

βηνινγηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζπλδέεηαη κε ηηο θπξηόηεξεο νηθνινγηθέο έλλνηεο θαη 

νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο (Mclntosh, 1967). Η όμπλζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ θαη ε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Οηθνινγίαο θαη ηεο Γελεηηθήο, 

νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή ηξηπιή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο. Η βηνπνηθηιόηεηα 

πεξηιακβάλεη ηε γελεηηθή πνηθηιόηεηα, ηελ πνηθηιόηεηα ησλ εηδώλ θαη ηελ νηθνινγηθή 

πνηθηιόηεηα ή πνηθηιόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

Γελεηηθή πνηθηιόηεηα: Η γελεηηθή ή ελδνεηδηθή πνηθηιόηεηα εθθξάδεη ηνλ πινύην ησλ 

γνληδίσλ ζηα άηνκα ελόο είδνπο, είλαη ην γελεηηθό απόζεκα, ε πεγή πνπ εμαζθαιίδεη 

ηηο δπλαηόηεηεο επηβίσζεο ηνπ είδνπο ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, αιιά θαη εμέιημήο 

ηνπ ζε ζπλζήθεο αιιαγήο (Chauvet & Olivier, 1993; Barbault, 1994). Βαζηθή έλλνηα 

γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο είλαη ε έλλνηα ηνπ γνληδίνπ: νη 

ηδηόηεηεο θάζε νξγαληζκνύ, νξαηέο θαη κε, ε θπζηθή θαη ε βηνρεκηθή ηνπ ζύζηαζε, 

είλαη απνηέιεζκα έθθξαζεο ησλ θιεξνλνκηθώλ ηνπ κνλάδσλ, ησλ γνληδίσλ. Πνιιά 

άηνκα έρνπλ ίδηα γνλίδηα, γη’ απηό παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο. Νένη ζπλδπαζκνί 
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γνληδίσλ θαη λέα γνλίδηα πνπ πξνθύπηνπλ από κεηαιιάμεηο νδεγνύλ ζε λέεο ηδηόηεηεο 

κέζα από καθξόρξνλεο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο (Smith, 1990).  

Πνηθηιόηεηα ησλ εηδώλ: Αθνξά ζηελ πνηθηιόηεηα ησλ εηδώλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο ζε δεδνκέλν ρξόλν (Krattiger et al., 1994). Δδώ ε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο 

είλαη ην είδνο. Σν είδνο είλαη κηα νκάδα αηόκσλ πνπ νη γελεηηθέο ηνπο νκνηόηεηεο 

ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαζηαπξώλνληαη θαη λα παξάγνπλ γόληκνπο απνγόλνπο. Ο 

απινύζηεξνο ηξόπνο πξνζδηνξηζκνύ απηήο ηεο πνηθηιόηεηαο είλαη ν πινύηνο εηδώλ 

(richness), δειαδή ν αξηζκόο ησλ εηδώλ κηαο πεξηνρήο. Απηή είλαη κηα δηάζηαζε πνπ 

ππνινγίδεηαη κε απινύο δείθηεο νη νπνίνη κεηξνύλ ηνλ αξηζκό ησλ εηδώλ πξνο ηνλ 

αξηζκό ησλ αηόκσλ κηαο πεξηνρήο. Δίλαη όκσο απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε 

ζρεηηθή αθζνλία ησλ αηόκσλ θάζε είδνπο κε πην ζύλζεηνπο δείθηεο (Odum, 1971). 

Οηθνινγηθή πνηθηιόηεηα ή πνηθηιόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ: Η νηθνινγηθή 

πνηθηιόηεηα ή πνηθηιόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ εθθξάδεη ην πόζν πνηθίιν είλαη ην 

νηθνζύζηεκα, αιιά θαη ηελ πνηθηιία ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 

πεξηνρή (Γεσξγόπνπινο, 2001). Δδώ ε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο είλαη ην 

νηθνζύζηεκα. Σν νηθνζύζηεκα είλαη ε βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο Οηθνινγίαο 

θαη πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή, ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ, έηζη ώζηε ε ξνή 

ελέξγεηαο κέζα ζην ζύζηεκα λα νδεγεί ζε θαζνξηζκέλε ηξνθηθή δνκή, πνηθηιόηεηα 

θαη θύθινπο ύιεο (Odum, 1971).  

 

ΚΟΠΟ - ΤΠΟΘΔΔΗ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ  ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 
ηελ παξνύζα έξεπλα, κέξνο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο Α΄ επηπέδνπ (Καξαηάζνο, 

2005) κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ  δαζθάισλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ηέζεθαλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, όπσο:  

Οη δάζθαινη ηνπ δείγκαηνο 

1. Αλαγλσξίδνπλ ηε βηνπνηθηιόηεηα, γεληθά; 

2. Ση γλσξίδνπλ γηα ηελ ειιεληθή βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ ειιεληθή θύζε;  

3. Πνηα είλαη ε αληίιεςή ηνπο γηα  ηελ αμία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο; 

4. Γλσξίδνπλ ηα αίηηα ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε 

ηνπ πξνβιήκαηνο; 

5. Πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο γηα ην ξόιν ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ ζην δήηεκα ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο; 

6. Πνηα είλαη ε γλώκε ηνπο γηα ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε; θαη  

7. Καηά πόζνλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαθνξνπνηνύλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, αθνύ ζηελ έξεπλα ηνπ Γνύπνπ (2003), 

ην θύιν, ε ειηθία, ηα ρξόληα ππεξεζίαο, ην δεύηεξν πηπρίν, ε κεηεθπαίδεπζε, ε 

επηκόξθσζε, ν ηόπνο εξγαζίαο θαη ε ηδηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επεξέαζαλ 

ζηαηηζηηθά ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο αηηίεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο. 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 
Η ζπιινγή εκπεηξηθώλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ερωτηματολόγιο, ην 2005. Σν πξώην 

κέξνο πεξηειάκβαλε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηε  

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία (θύιν, έηε ππεξεζίαο, ζέζε ππεξεζίαο, ζρνιείν πνπ 

ππεξεηνύλ ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά, ηίηινη ζπνπδώλ, κεηεθπαίδεπζε, 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, αλ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα ΠΔ., επηκόξθσζε ζηελ ΠΔ ή 

ηελ Οηθνινγία, ηόπνο θαηαγσγήο). Τπήξραλ 17 εξσηήζεηο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, 5 

αλνηρηήο απάληεζεο θαη 12 θιεηζηνύ ή αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (2 ηξηρνηνκηθέο, 6 

πνιιαπιήο εθινγήο, 2 δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο θαη 2 εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο). Οη 



15 εξσηήζεηο  πξνέξρνληαη από ηελ έξεπλα ηεο Βαζηινπνύινπ (1998) γηα ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη 2 από ηελ έξεπλα ηνπ Souchon, (1986). 

ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο, έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Παξαζθεπόπνπινο 1993). Η  

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 13. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο, δείγκα επθνιίαο, ήηαλ νη δάζθαινη ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ (πεξίπνπ 670). 

Δπηιέρηεθαλ κε θιήξσζε 30 Γεκόζηα Γεκνηηθά θαη Δηδηθά ρνιεία ηνπ Ηξαθιείνπ. 

Γόζεθαλ 300 εξσηεκαηνιόγηα. πιιέρζεθαλ 222, αιιά  ηειηθά ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηελ έξεπλα 217. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 Γενικά 
Οη δάζθαινη αλαγλσξίδνπλ πιήξσο ηη ζεκαίλεη κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα (απαληνύλ 

ζσζηά ζε πνζνζηό 94% θαη 96,3% ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο). Δπηιέγνληαο ηε 

ζσζηή εηθόλα από ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο (α. αγξηειηέο θαη δηάθνξνη ζάκλνη, 

β. πεύθα, γ. γθαδόλ θαη ιεύθεο, ). Αληίζεηα, ζηελ αλνηρηή εξώηεζε: «Πνύ νθείιεηαη ε 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ εηδώλ θαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο;», κόλν ην 18% 

αλαθέξεη ην γελεηηθό πιηθό (ηα γνλίδηα, ηα ρξσκνζώκαηα ή ην DNA). Οη 

πεξηζζόηεξνη αλαθέξνπλ πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (47,9%) ή δίλνπλ ηειενινγηθέο 

απαληήζεηο (11,5%), απνδίδνληαο ζθνπό ζηνπο νξγαληζκνύο, (νη νξγαληζκνί, ηα είδε 

αιιάδνπλ από δηθή ηνπο αλάγθε λα πξνζαξκνζηνύλ). Αλάινγα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ ζηελ έξεπλα ησλ Summers et al. (2000) ζε 12 δαζθάινπο, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεθε ε αληίιεςε όηη ε αλζεθηηθόηεηα ζηηο αζζέλεηεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

ζηελ επόκελε γελεά (θιεξνλόκεζε επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ). ηελ έξεπλα ηεο 

Βαζηινπνύινπ (1998), νη καζεηέο Γπκλαζίνπ, γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, έδσζαλ Λακαξθηαλέο ή ηειενινγηθέο απαληήζεηο. Δπηθξαηνύζα 

αληίιεςε ήηαλ όηη ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί ηα δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ θαη δώσλ.  

 

Ζ ελληνική βιοποικιλόηηηα  
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα έρνπλ ξεαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηελ 

ειιεληθή βηνπνηθηιόηεηα. ην εξώηεκα: «Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ Διιάδα;» νη 

δάζθαινη, ραξαθηεξίδνπλ ηελ Διιάδα «πνιύ πινύζηα» (50,2%) θαη «κάιινλ 

πινύζηα» (44,2%), ελώ ζην εξώηεκα: «Αλ ε Διιεληθή θύζε, είλαη εμαηξεηηθά 

πνηθηιόκνξθε, αξθεηά πνηθηιόκνξθε, Οκνηόκνξθε, Μνλόηνλε», ην 98,6% ζεσξεί 

ηελ ειιεληθή θύζε «εμαηξεηηθά» ή «αξθεηά πνηθηιόκνξθε». 

 

ην εξώηεκα: «Σηε Μεγάιε Βξεηαλία, δηπιάζηαο έθηαζεο απ’ ηελ Διιάδα, έρνπλ 

θαηαγξαθεί 2.500 είδε θπηώλ. Σηελ πεξηνρή ηεο Γαιιίαο, Βειγίνπ, Διβεηίαο, 

πεληαπιάζηαο έθηαζεο από ηελ Διιάδα, έρνπλ θαηαγξαθεί 3.500 είδε θπηώλ. Σηελ 

Διιάδα πόζα;», ην 59% έδσζε  απαληήζεηο θνληά ζηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό. Σν 18,4% 

αλαθέξεη ιηγόηεξα θπηά, ελώ ην 8,8% αλαθέξεη πνιύ πεξηζζόηεξα. Ίζσο έρνπλ 

αθνύζεη γηα ηνλ πινύην ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, έρνπλ όκσο ζρεκαηίζεη κηα 

ππεξβνιηθή εηθόλα απηήο. Σν 13,8% δελ απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. Οη 

δάζθαινη δε θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη από ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Γε ζπκβαίλεη ην 

ίδην ζην εξώηεκα γηα ηνλ αξηζκό ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ: «Σηε Γεξκαλία έρνπλ 

θαηαγξαθεί 6 ελδεκηθά είδε θπηώλ, ζηελ Πνξηνγαιία 150, ζηε Σνπεδία 1, πόζα ζηελ 

Διιάδα;» Σν 45,7% αλαθέξεη ιηγόηεξα ελδεκηθά θπηά, ην 12,4% πνιύ πεξηζζόηεξα, 

ην 28,1% δελ απαληά, ελώ κόλν ην 13,8% δίλεη απαληήζεηο θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ πνπ ήηαλ ζε ρξήζε όηαλ έγηλε ε έξεπλα, δελ αλαθέξνληαλ απηνί νη αξηζκνί. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο, ζε ζρέζε κε 



θάπνηα από ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, πζρεηίδνληαο ηηο απαληήζεηο 

ζηηο δύν εξσηήζεηο, βξέζεθε όηη ην 89,4% απηώλ πνπ θάλνπλ ιάζνο ζην ζπλνιηθό 

αξηζκό ησλ θπηηθώλ εηδώλ ζηελ Διιάδα, θάλνπλ ιάζνο θαη ζηνλ αξηζκό ησλ 

ελδεκηθώλ εηδώλ. Αληίζεηα, από απηνύο πνπ γλσξίδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ εηδώλ ησλ 

θπηώλ ηεο Διιάδαο, κόλν ην 24,3% εθηηκά ζσζηά θαη ηνλ αξηζκό ησλ ελδεκηθώλ 

εηδώλ. ε άιιε εξώηεζε, ην 45,2% ησλ δαζθάισλ αλαγλσξίδνπλ ηε καθία βιάζηεζε 

σο ηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο, ελώ ην 22,6% δίλεη δηάθνξεο 

απαληήζεηο. 

 

ην αλνηθηό εξώηεκα: «Γηαηί ε Κξήηε έρεη πνιιά είδε άγξησλ θπηώλ;», ην 66,4% 

αλαθέξεη ην θιίκα, ην 35,9% ην έδαθνο, ην 20,7% ην αλάγιπθν, ην 16,6%  ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε - απνκόλσζε, ελώ ην 6,0% ηε κηθξή αλζξώπηλε παξέκβαζε ζην 

λεζί. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν αξηζκόο ησλ αηηηώλ πνπ αλαθέξεη ν θάζε δάζθαινο 

(βι. Πίλαθα 1). Καη εδώ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε θάπνηα από ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

  

Απιθμόρ αιηιών ηηρ πλούζιαρ 

βιοποικιλόηηηαρ ηηρ Κπήηηρ 

Απόλςηη 

ζςσνόηηηα 

σεηική ςσνόηηηα 

(%) 

Μ. Ο. 

1 αηηία 79 36,4   

 

1,58 
 2 αηηίεο 101 46,5  

 3 αηηίεο  18 8,3    

 4 αηηίεο 2 0,9  

Γελ απάληεζαλ 17                7,8  

ύλνιν 217 100,00    
Πίνακας 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηνπ αξηζκνύ ησλ αηηηώλ ηεο πινύζηαο βηνπνηθηιόηεηαο 

ηεο Κξήηεο, πνπ αλαθέξζεθαλ από θάζε δάζθαιν θαη Μ.Ο. απηώλ 

 

ηε ζύγθξηζε ηεο ειιεληθήο θύζεο κε ησλ ππόινηπσλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο, ιόγσ 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, ην 37,8% απαληά «ζε αληίζηνηρε θαηάζηαζε κε 

ησλ άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ», ην 19,3% «ζε ρεηξόηεξε ή άζρεκε θαηάζηαζε», θαη 

ην 36,4% «ζε θαιύηεξε θαηάζηαζε από ησλ άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ».  

 

Σα αίηια μείυζηρ ηηρ βιοποικιλόηηηαρ  
Σα αίηηα κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ειέγρζεθαλ κε πξνηάζεηο ζσζηνύ-ιάζνπο. 

(α. Η ππεξβνιηθή θαη ρσξίο έιεγρν βόζθεζε απεηιεί γεληθά ηε βιάζηεζε ηεο ρώξαο   

καο πεξηζζόηεξν απ’ ηα ζθνππίδηα.. β. Οη απνμεξάλζεηο θαη νη εθρεξζώζεηο έρνπλ 

απμήζεη ηελ θαιιηεξγήζηκε γε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ρισξίδα θαη 

ζηελ παλίδα.. γ. Η εηζαγσγή μέλσλ εηδώλ άγξησλ θπηώλ θαη δώσλ ζε κηα ρώξα 

εκπινπηίδεη ηε θύζε ηεο, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.. δ. Τν θπλήγη είλαη 

κηθξόηεξε απεηιή γηα ηα δσηθά είδε, απ’ ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηόπσλ όπνπ δνπλ. ε. Τν 

λέθνο είλαη ζεκαληηθόηεξε απεηιή γηα ηε βιάζηεζε ζηε ρώξα καο, απ’ ό,ηη ε δηάβξσζε 

ηνπ εδάθνπο). Σν 72,4%, αληηιακβάλεηαη όηη ε ππεξβόζθεζε απνηειεί κεγαιύηεξε 

απεηιή γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα από ηα ζθνππίδηα, ην 93,1% γλσξίδεη όηη νη 

απνμεξάλζεηο θαη νη εθρεξζώζεηο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα, ην 

63,6% γλσξίδεη όηη ε εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα, ην 71,0% γλσξίδεη όηη ε θαηαζηξνθή ησλ βηνηόπσλ είλαη κεγαιύηεξε 

απεηιή γηα ηα δώα από ην θπλήγη, ελώ κόλν ην 49,8% αλαγλσξίδεη ηε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο σο ζεκαληηθόηεξε απεηιή γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, από ην λέθνο. Σν 51 % 

ζεσξεί ην λέθνο ζεκαληηθόηεξε απεηιή από ηε δηάβξσζε. Καη ζηελ έξεπλα ηνπ 

Γνύπνπ (2003 ζε εθπαηδεπηηθνύο Πξνζρνιηθήο, Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 



Δθπαίδεπζεο, ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζεσξήζεθε ε ζεκαληηθόηεξε αηηία 

ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηελ έξεπλά καο, ζηελ εξώηεζε απηή 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο, ζε ζρέζε κε θάπνηα από ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο.  

 

Από ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, 

θαίλεηαη όηη:  

- Από ηνπο δαζθάινπο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ ππεξβόζθεζε σο κεγαιύηεξε απεηιή 

γηα ηε βιάζηεζε από ηα ζθνππίδηα, ην 98% έρεη ζσζηή αληίιεςε θαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ ζηε βηνπνηθηιόηεηα νη απνμεξάλζεηο θαη νη 

εθρεξζώζεηο θαη ην 77,2% γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα ε εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ.  

- Σν 58,3% απηώλ πνπ ζεσξνύλ όηη ηα ζθνππίδηα είλαη κεγαιύηεξε απεηιή από ηελ 

ππεξβόζθεζε, δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο εηζαγσγήο μεληθώλ εηδώλ ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα. 

- Σν 59,7% ησλ δαζθάισλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ σο αίηην 

κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο αλαγλσξίδνπλ θαη ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο σο 

ζεκαληηθόηεξε απεηιή από ην λέθνο. 

- Σν 58,8% απηώλ πνπ δελ ζεσξνύλ όηη ε εηζαγσγή μέλσλ εηδώλ επεξεάδεη ηε 

βηνπνηθηιόηεηα (ελαιιαθηηθή αληίιεςε), ζεσξνύλ θαη όηη ην λέθνο είλαη 

ζεκαληηθόηεξε απεηιή από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο (ελαιιαθηηθή αληίιεςε). 

Φαίλεηαη ινηπόλ πσο ν ηξόπνο πνπ αληηιακβάλνληαη νη δάζθαινη (ζσζηά ή 

ιαλζαζκέλα) έλα είδνο απεηιήο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, επεξεάδεη θαη ην πώο 

αληηιακβάλνληαη θάπνην άιιν είδνο απεηιήο.  

 

ην εξώηεκα ηνπ ηύπνπ: «αλ νη ξπζκνί εμαθάληζεο θπηηθώλ θαη δσηθώλ εηδώλ 

ζήκεξα είλαη νη κεγαιύηεξνη από ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ», ην 85,7% ζπκθσλεί, 

ελώ ζηελ αλνηρηή εξώηεζε - πξόβιεςε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη 

παλίδαο ην έηνο 2020, αλ ζπλερηζηεί ν ζεκεξηλόο ξπζκόο εθκεηάιιεπζεο, εθθξάδνπλ 

κηα απαηζηόδνμε αληίιεςε. Έλα 12,4% ζεσξεί όηη ην 2020 δε ζα ππάξρεη θαλέλα 

δσηθό ή θπηηθό είδνο ζηε Γε θαη ην 57,6% όηη ε θαηάζηαζε ζα είλαη πνιύ ρεηξόηεξε 

από ηε ζεκεξηλή. 

 

 Αξία ηηρ βιοποικιλόηηηαρ  
ηελ αλνηρηή εξώηεζε: «γηαηί ε θύζε πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη θαη ηα δηάθνξα 

είδε θπηώλ θαη δώσλ λα κελ εμαθαληζηνύλ», ην 53,5% πξνηάζζεη ηελ νηθνινγηθή 

αμία θαη ην 24,4% ηε ρξεζηηθή αμία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα πξνεγνύκελα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα «Δξεπλώ ην Φπζηθό Κόζκν» ηνπ καζήκαηνο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο θαη «Φπζηθά Δ΄ θαη Σ΄», πνπ ήηαλ ζε ρξήζε όηαλ έγηλε ε έξεπλα, 

ππήξραλ αλαθνξέο ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ζηε Φύζε (Korfiatis, Stamou, 

Paraskevopoulos 2004) θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ, εληζρύνληαο έηζη 

ηελ νηθνινγηθή αμία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. ρεηηθά κε ηε ρξεζηηθή αμία, ε αληίιεςε 

ηεο θύζεο σο θπζηθνύ πόξνπ γηα ηνλ άλζξσπν είλαη κηα βαζηά εδξαησκέλε αληίιεςε 

(Morin, 1990; Nash, 1995). ηελ έξεπλά καο κόλν ην 2,8% αλαθέξεη ηελ εζηθή αμία.. 

ρεηηθά δε κε ην αλ ν ηξόπνο δσήο επεξεάδεη ηε βηνπνηθηιόηεηα, ην 81,1% ζεσξεί 

πσο ν ηξόπνο δσήο έρεη απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, ην 12,8% ζεσξεί όηη δελ έρεη θακηά ζρέζε ή θακία ζνβαξή 

επίδξαζε.  

 

 



σέζη ηος ανθπώπος με ηη θύζη  
Μηα εξώηεζε κε δηαβαζκηζκέλε θιίκαθα: «Σπκθσλώ απόιπηα έσο Γηαθσλώ 

απόιπηα», πνπ αθνξνύζε ζηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε, ην 78,3% ησλ 

δαζθάισλ ζεσξεί όηη ν άλζξσπνο είλαη «απόιπηα εμαξηεκέλνο» απ’ ηε θύζε γηα λα 

επηβηώζεη θαη ην 13,8% απαληά «κάιινλ εμαξηεκέλνο» απ’ απηήλ. Οη εξσηεζέληεο 

ινηπόλ δηαθσλνύλ ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο κε ηελ άπνςε όηη ν άλζξσπνο έρεη 

δηθαίσκα λα εθκεηαιιεύεηαη ηε θύζε ιόγσ ηεο αλσηεξόηεηάο ηνπ θαη ηεο 

λνεκνζύλεο ηνπ (Nash, 1995).  Σέινο, ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα ηεο ηερλνινγίαο λα 

επαλνξζώζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλζξώπηλεο επέκβαζεο ζηε θύζε, ην 43,7% 

δηαθσλεί, ην 39,6% ζπκθσλεί ελώ ην 16,1% δειώλεη αβεβαηόηεηα.  

 

Δπίλογορ  
Η βηνπνηθηιόηεηα είλαη κηα βαζηθή έλλνηα ζηελ Οηθνινγία. Η κείσζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο είλαη έλα από ηα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζήκεξα θαη σο 

εθ ηνύηνπ, απνηειεί αληηθείκελν πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα 

ζρνιεία. H βηνπνηθηιόηεηα έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πνιύηηκνο ζεζαπξόο πνπ αλαδεηά 

πξνζηαζία (National Geographic, 2010). Σα Ηλσκέλα Έζλε αλαθήξπμαλ ην 2010 

δηεζλέο έηνο Βηνπνηθηιόηεηαο, ζε αλαγλώξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηηο δσέο καο θαη 

θάιεζαλ ηνπο ιανύο λα δξάζνπλ θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ηεο πνηθηιία ηεο δσήο ζηνλ 

πιαλήηε (International Biodiversity Year, 2010). Όκσο κόλν ην 22,1% θαη ην 16,6%  

ηνπ δείγκαηνο αλαθέξνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ βηνηόπσλ θαη ηελ εμαθάληζε εηδώλ 

αληίζηνηρα σο κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζήκεξα (Καξαηάζνο 2008). Να 

ζεκεησζεί όηη ν  όξνο «βηνπνηθηιόηεηα» δελ αλαθεξόηαλ πνπζελά ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα «Δκείο θαη ν Κόζκνο» πνπ ήηαλ ζε ρξήζε όηαλ έγηλε ε έξεπλα, νύηε ζην 

βηβιίν ηνπ δαζθάινπ. Τπήξρε κόλν κία έκκεζε αλαθνξά ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην 

«Δξεπλώ ην Φπζηθό Κόζκν» ηεο Δ΄ ηάμεο, ζηε ζειίδα 86, κε ηε θξάζε «ν άλζξσπνο 

έρεη ηελ επζύλε λα δηαηεξήζεη ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηεο δσήο ζηνλ 

πιαλήηε καο». Σα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία γηα ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ππνδεηθλύνπλ όηη ε 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο όξνπο ηεο 

Οηθνινγίαο όπσο ηε βηνπνηθηιόηεηα, θαη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο θξίλεηαη απαξαίηεηε είηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ είηε ζηα πιαίζηα εηδηθώλ επηκνξθώζεσλ, πξόηαζε θαη άιισλ 

εξεπλεηώλ (Βαζηινπνύινπ 1998, Summers, Kruger, Childs 2000, 2001, Γνύπνο 

2003).  
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