∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κόντου Βασιλική
∆ασολόγος, M.Sc. Οικολογίας και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆.∆.Ε. Α΄ Πειραιά
Τηλέφωνο : 210-5765081, 6976615693
e-mail : vkontou@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των στάσεων και των
απόψεων των µαθητών σε θέµατα προστασίας των δασών καθώς και της
επιθυµία τους να συµµετέχουν ενεργά στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µπορούν να αποτελέσουν τη
βάση για την περαιτέρω οργάνωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο
καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των πολιτών, οι οποίοι επιθυµούν να έχουν
ενεργό συµµετοχή στην προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων. Η έρευνα
πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2008, στα πλαίσια του περιβαλλοντικού
προγράµµατος «Ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας» και το δείγµα αποτέλεσαν 90
µαθητές Λυκείου. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε η επιθυµία των µαθητών να
έχουν ενεργό δράση στην προστασία των δασών και να συµµετέχουν κυρίως σε
αναδασώσεις, κυριάρχησε η άποψη ότι ο σηµαντικότερος τρόπος για να
διαµορφωθεί οικολογική συµπεριφορά στους πολίτες είναι η περιβαλλοντική
εκπαίδευση µέσα στα σχολεία καθώς και η αντίληψη ότι σχετικά µε την
προστασία του δάσους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην πρόληψη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εθελοντισµός, Προστασία ∆ασικών
Οικοσυστηµάτων, Οικολογική Συµπεριφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα δασικά οικοσυστήµατα της χώρας µας (δάση και δασοσκεπείς εκτάσεις)
που καταλαµβάνουν το 49,35% της συνολικής της έκτασης (Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2006), έχουν ανεκτίµητη αξία από άποψη
αναψυχής και τεράστια προστατευτική, υδρολογική, αντιρρυπαντική και αισθητική
σηµασία (Κωτούλας ∆. και άλλοι, 1989).
Τα ελληνικά δάση απειλούνται τόσο από φυσικούς παράγοντες (ασθένειες,
κλιµατολογικές συνθήκες) όσο και από ανθρωπογενείς (ανεξέλεγκτη υλοτοµία,
παράνοµη οικοδόµηση, κυνήγι, υπερβόσκηση και πυρκαγιές). Κατά τον Trabaud
L., (1987) η µη ορθολογική χρήση της φωτιάς σε συνδυασµό µε την υλοτοµία
των δασών, την έντονη βόσκηση και τις εκτεταµένες εκχερσώσεις έχουν
προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην ισορροπία των δασικών οικοσυστηµάτων.
Έτσι λόγω του µεγάλου αριθµού δασικών πυρκαγιών που προκαλούνται κάθε
χρόνο είτε από αµέλεια είτε από πρόθεση αλλά και των εκχερσώσεων, της
παράνοµης οικοπεδοποίησης και της υπερβόσκησης, απαιτείται µια αυξηµένη
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ευαισθησία στην πρόληψη, στην καταστολή και στην αποκατάσταση των
δασικών εκτάσεων που καταστρέφονται κάθε χρόνο.
Ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα πρόληψης στο πρόβληµα της προστασίας
των δασικών οικοσυστηµάτων είναι η διαµόρφωση από τους πολίτες µιας
συνειδητής οικολογικής συµπεριφοράς και η δηµιουργία ανάγκης προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι δυνατή
µόνο µέσω µιας διαπαιδαγώγησης, η οποία θα αποσκοπεί στη δηµιουργία και
ενεργοποίηση µιας συµπεριφοράς φιλικής προς το περιβάλλον, µέσω της οποίας
θα εκδηλώνεται η ανάγκη προστασίας του δάσους από τις διάφορες αιτίες
καταστροφής και υποβάθµισης του (Κοκµοτός και άλλοι, 1999).
Έτσι αρχικά είναι αναγκαίο να γίνουν γνωστές και να συνειδητοποιηθούν οι
πολλαπλές λειτουργίες του δάσους (υδρονοµική, προστατευτική, αισθητική,
αναψυχή). Για την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων είναι απαραίτητη η
ενηµέρωση, η εκπαίδευση και τέλος η ενεργός συµµετοχή των πολιτών, οι
οποίες µπορούν να επιτευχθούν µε διάφορους τρόπους, όπως :
1. Οργάνωση συζητήσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε οικολογικές
οργανώσεις, δηµόσιους φορείς, συλλόγους κ.α.
2. ∆ιανοµή εντύπων και φυλλαδίων, µε τα οποία θα ενηµερώνεται το κοινό για
τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους, για την ανάγκη προστασίας του, για τις
δυσµενείς επιπτώσεις που έχει η υποβάθµιση των δασών, τονίζοντας την
ανάγκη αειφορικής διαχείρισης του δάσους (Υπουργείο Γεωργίας-Γενική
Γραµµατεία ∆ασών & Φυσ. Περιβάλλοντος).
3. Ενηµέρωση µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
4.∆ηµιουργία εθελοντικών οµάδων δασοπροστασίας, οι οποίες για να
λειτουργήσουν αποτελεσµατικά απαιτείται η καλύτερη εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναµικού και η παροχή κατάλληλου εξοπλισµού από το κράτος
(Εξαρχόπουλος, 1998) καθώς επίσης και συνεργασία µε τις αρµόδιες δηµόσιες
υπηρεσίες (Σοφράς, 1998).
5. Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία.
Έτσι λοιπόν από αυτήν την έρευνα, στην οποία γίνεται καταγραφή των
απόψεων των µαθητών σχετικά µε την συµµετοχή τους στην προστασία των
δασικών οικοσυστηµάτων, προκύπτουν συµπεράσµατα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
που αφορούν το φυσικό περιβάλλον αλλά και να συντελέσουν στην καλύτερη
αξιοποίηση των µαθητών (µελλοντικών πολιτών) οι οποίοι επιθυµούν να έχουν
ενεργό συµµετοχή στην προστασία των δασών.

ΣΚΟΠΟΣ
Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας, που έγινε στα πλαίσια του
Περιβαλλοντικού Προγράµµατος « Ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας», είναι η
διερεύνηση και η καταγραφή των αντιλήψεων και των απόψεων των µαθητών
Λυκείου απέναντι σε θέµατα που αφορούν την συµµετοχή στην προστασία των
δασικών οικοσυστηµάτων. Ειδικότερα :
α) διερευνήθηκε ο βαθµός ευαισθησίας των µαθητών σε θέµατα προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του δάσους καθώς και η επιθυµία τους
να συµµετέχουν ενεργά σ’ αυτή
β) έγινε καταγραφή των αντιλήψεων, των στάσεων και των απόψεων τους σε
θέµατα διαχείρισης των δασών και του τρόπου διαµόρφωσης οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2008, από 3/3/2008 µέχρι
18/3/2008. Η παραπάνω έρευνα έγινε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού
προγράµµατος «Ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας» και το ερωτηµατολόγιο, το
µέσο συλλογής των δεδοµένων, συντάχθηκε σε συνεργασία µε τα µέλη της
περιβαλλοντικής οµάδας του σχολείου µας.
Το δείγµα αποτέλεσαν 90 µαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου, ηλικίας 1617 ετών, οι οποίοι δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά µε το θέµα της έρευνας. Από αυτούς οι
63 (70 %) ήταν κορίτσια και οι υπόλοιποι 27 (30%) ήταν αγόρια.
Το ερωτηµατολόγιο ήταν δισέλιδο µε ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες
αναφέρονταν :
α) στα στοιχεία των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα
β) στις απόψεις, στις αντιλήψεις καθώς και στην επιθυµία τους για ενεργό
συµµετοχή στην προστασία των δασών.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν µπορούν
να γενικευθούν λόγω του µικρού αριθµού των µαθητών που συµµετείχαν στη
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Μελλοντικά θα µπορούσε να γίνει µια
έρευνα στο αντίστοιχο
θέµα µε µεγαλύτερο αριθµό ερωτηθέντων και
µεγαλύτερο πλήθος ερωτήσεων ώστε τα αποτελέσµατα να είναι περισσότερο
αξιόπιστα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία,
τα οποία παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και στα αντίστοιχα
διαγράµµατα.
Aπό το πρώτο ερώτηµα προκύπτει η κυρίαρχη αντίληψη των µαθητών
σχετικά µε την προστασία του δάσους ότι ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί
στην πρόληψη (όλα τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν πριν την καταστροφή
του δάσους) αφού το 90% των µαθητών απαντά θετικά σ’ αυτό. Ένας µικρός
αριθµός µαθητών (10%) πιστεύει ότι ιδιαίτερη έµφαση σχετικά µε την
προστασία του δάσους πρέπει να δοθεί στην καταστολή (Πίνακας
και
∆ιάγραµµα 1).
Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµα που αφορά την επιθυµία για εθελοντική
συµµετοχή στην προστασία του δάσους, παρατηρούµε ότι το 91% των µαθητών
δηλώνουν θετικά ενώ το 9% εκφράζει άρνηση (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 2).
Στο τρίτο ερώτηµα σχετικά µε το είδος της εθελοντικής δραστηριότητας που
θα επιθυµούσαν να συµµετέχουν, το 77% θα ήθελε να λάβει µέρος σε
αναδάσωση, το 10% σε πυροφύλαξη και το 13% σε σβήσιµο δασικών
πυρκαγιών (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 3).
Από τον τέταρτο πίνακα προκύπτει ότι οι µαθητές πιστεύουν πως ο βασικός
τρόπος διαµόρφωσης οικολογικής συµπεριφοράς είναι η περιβαλλοντική
εκπαίδευση που πρέπει να γίνεται µε περιβαλλοντικά προγράµµατα στα σχολεία
µε ποσοστό 61%. Ακολουθεί η οργάνωση συζητήσεων και οµιλιών σχετικά µε
περιβαλλοντικά θέµατα µε ποσοστό 20%, η ενηµέρωση µέσω ΜΜΕ µε 17% και
η διανοµή εντύπων και φυλλαδίων µε 2% (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 4).
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ΕΡΕΥΝΑ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΜΑ: Η συµµετοχή στην προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων
A/A : ……..
Φύλο: ……………………

Ηµεροµηνία: ………….…..
Ηλικία: ……………

1) Σχετικά µε την προστασία του δάσους, πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έµφαση στην:
α) πρόληψη(όσα πρέπει να γίνουν πριν την καταστροφή του δάσους)
β) καταστολή(όσα πρέπει να γίνουν µετά την καταστροφή του δάσους)
2) Θα επιθυµούσατε να συµµετέχετε εθελοντικά σε κάποιες δραστηριότητες
προστασίας του δάσους;
α) όχι
β) ναι
3) Αν απαντήσατε θετικά στην παραπάνω ερώτηση, σε ποια από τις παρακάτω
δραστηριότητες θα θέλατε να συµµετέχετε;
α) αναδάσωση
β) πυροφύλαξη (σε πυροφυλάκια)
γ) σβήσιµο δασικών πυρκαγιών
4) Ποιος νοµίζετε ότι είναι σηµαντικότερος τρόπος για να διαµορφωθεί οικολογική
συµπεριφορά από τους πολίτες;
α) η ενηµέρωση τους µέσω των ΜΜΕ
β) η διανοµή εντύπων και φυλλαδίων από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
γ) η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, σε όλους τους µαθητές
δ) η οργάνωση συζητήσεων και οµιλιών σχετικά µε την προστασία του δάσους (από
συλλόγους, οικολογικές οργανώσεις κ.α.)
5) Ποια πιστεύετε ότι είναι πιο σηµαντική αρνητική συνέπεια από την καταστροφή
του δάσους;
α) η µείωση της παραγωγής οξυγόνου και η επιβάρυνση της ποιότητας του
ατµοσφαιρικού αέρα
β) η αύξηση της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας
γ) η εξαφάνιση σηµαντικών φυτών και καταφυγίων για τα ζώα
δ) η έντονη διάβρωση και φαινόµενα πληµµύρων
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Πίνακας 1

Πίνακας 2

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
∆ΑΣΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

8 (9%)

81 (90%)

ΝΑΙ

82 (91%)

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

9 (10%)

ΣΥΝΟΛΟ

90

ΣΥΝΟΛΟ

90
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Η
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

100
90%

50

10%

0
ΠΡΟ ΛΗΨΗ

ΚΑΤΑΣΤΟ ΛΗ

∆ιάγραµµα 1
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΑΣΟΥΣ

100
91%

50
9%

0
Ό ΧΙ

ΝΑΙ

∆ιάγραµµα 2
Στο τελευταίο ερώτηµα σχετικά µε το ποια είναι η σηµαντικότερη συνέπεια
στο περιβάλλον από την καταστροφή του δάσους, το 64% των µαθητών
απάντησε η επιβάρυνση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα, το 18% η
εξαφάνιση σηµαντικών φυτών και καταφυγίων ζώων, το 14% η αύξηση της
θερµοκρασίας και το υπόλοιπο 4% τα πληµµυρικά φαινόµενα και η έντονη
διάβρωση (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 5).
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Πίνακας 3

Πίνακας 4

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ

69 (77%)

ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ
ΣΒΗΣΙΜΟ
∆ΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

9 (10%)

12 (13%)

ΣΥΝΟΛΟ

90

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΜΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠ/ΣΗ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

80
60

77%

40
20

10%

13%

0
ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ

ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΣΒ ΗΣΙΜΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

∆ιάγραµµα 3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

60
50
40
30
20
10
0

61%

2%
17%

20%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΜΕ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΜΙΛΙΩΝ

∆ιάγραµµα 4
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15 (17%)
55 (61%)
2 (2%)
18 (20%)
90

Πίνακας 5
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

57 (64%)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

13 (14%)

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΝΤΟΝΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ

16 (18%)
4 (4%)
90

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ

60
50

63%

40
30
20
18%

0

4%

14%

10
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΑΕΡΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
ΕΝΤΟΝΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΖΩΩΝ

∆ιάγραµµα 5

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη λήψη
προληπτικών µέτρων για την αποτελεσµατική προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων. Στα προληπτικά µέτρα για την δασοπροστασία περιλαµβάνονται
η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση
του κοινού, η λήψη θεσµικών µέτρων, µέσω των οποίων καθορίζονται οι
δραστηριότητες που επιτρέπονται εντός των δασών καθώς και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς τους, η εφαρµογή των νόµων που ισχύουν, τα τεχνικά έργα όπως η
συντήρηση και βελτίωση των δασικών δρόµων, οι αντιπυρικές ζώνες, η
κατασκευή και η τοποθέτηση υδατοδεξαµενών και πυροφυλακίων, τα
δασοκοµικά έργα όπως οι καθαρισµοί, οι κλαδεύσεις των δασοσυστάδων και οι
συµπληρωµατικές φυτεύσεις.
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Τα µέτρα για την προστασία των δασών, ιδιαίτερα από τις πυρκαγιές, θα
πρέπει να είναι κυρίως προληπτικά (Ζάγκας Θ. & Χατζηστάθης Αθ., 2000). Έτσι
είναι απαραίτητο να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόληψη, διότι αποτελεί
το θεµέλιο οποιασδήποτε προσπάθειας για την προστασία των δασών.
Ένα υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων µαθητών (ποσοστό 91%) εκφράζει
επιθυµία για εθελοντική συµµετοχή στην προστασία του δάσους. Το παραπάνω
ποσοστό αποτελεί µια αισιόδοξη ένδειξη, η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση
ώστε να µπορέσει να αξιοποιηθεί καλύτερα. Ο εθελοντισµός είναι ένα θετικό
στοιχείο που συνδέεται µε την συµµετοχή των ατόµων στην προστασία του
περιβάλλοντος. Οι Γεωργόπουλος Α. & Τσαλίκη Ε. (2003) ορίζουν ως εθελοντές
τα άτοµα τα οποία ελεύθερα, χωρίς να υποχρεώνονται από εξωτερικές προς τη
συνείδηση τους δυνάµεις, διαπιστώνουν κάποιες ανάγκες σχετικές µε την
ποιότητα της ζωής, σχεδιάζουν τρόπο ικανοποίησης αυτών των αναγκών και
µέσα από διάφορες µορφές συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ ατόµων και
οµάδων, αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν τον παραπάνω σχεδιασµό. Ο
εθελοντισµός µπορεί να προσφέρει µια έγκυρη και βιώσιµη απάντηση όταν το
κράτος αδυνατεί στις προσπάθειες του να αντιµετωπίσει κάποια κοινωνικά
προβλήµατα.
Βέβαια για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά οι εθελοντικές οµάδες
απαιτείται η καλύτερη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και η παροχή
κατάλληλου εξοπλισµού. Οι πολίτες που επιθυµούν να συµµετέχουν εθελοντικά
σε δραστηριότητες προστασίας του δάσους µπορούν να αξιοποιηθούν :
α) στην πυροφύλαξη (σε πυροφυλάκια και δηµιουργία περιπόλων εντός του
δάσους)
β) στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και
γ) στην αποκατάσταση των κατεστραµµένων δασικών εκτάσεων (αναδασώσεις
και προστασία της φυσικής αναγέννησης από εκχερσώσεις, βόσκηση και
οικοδοµικές δραστηριότητες).
Ο Tony Hower (1998) αναφέρει ότι το κλειδί στην επιτυχή καταπολέµηση
των δασικών πυρκαγιών στην Αυστραλία είναι ο µεγάλος αριθµός εθελοντών
που συµµετέχουν σ’ αυτές. Έτσι στηρίζονται σ’ ένα σύστηµα εθελοντικό, όπου οι
εθελοντές έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση και διαθέτουν τον κατάλληλο
εξοπλισµό.
Η εθελοντική συµµετοχή των πολιτών κρίνεται σηµαντική για την διατήρηση
και ενίσχυση των µεσογειακών δασικών οικοσυστηµάτων µε βασικό στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Εξ’ άλλου ένα από τα ζητούµενα
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η διαµόρφωση ενός νέου
περιβαλλοντικού ήθους, το οποίο θα στηρίζεται στο σεβασµό απέναντι στο
περιβάλλον, στην ανάγκη για µια καλύτερη ποιότητα ζωής και στην επιθυµία
για συµµετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος (Γεωργόπουλος Α. & Τσαλίκη Ε., 2003).
Η συµµετοχή σε αναδάσωση είναι η δραστηριότητα στην οποία θα ήθελε
να συµµετέχει το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών. Σε αρκετά περιβαλλοντικά
προγράµµατα οµάδες µαθητών συµµετέχουν σε αναδασώσεις.
Η αναδάσωση αποτελεί µία από τις δραστηριότητες αποκατάστασης των
κατεστραµµένων δασών. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί η αναγκαιότητα της
ενηµέρωσης ότι αναδασώσεις θα πρέπει να γίνονται σε περιοχές όπου δεν
υπάρχει φυσική αναγέννηση, οι κλιµατικές και εδαφικές συνθήκες είναι
κατάλληλες και ότι στις φυτεύσεις αυτές, που πρέπει να γίνονται σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες, πρέπει να χρησιµοποιούνται
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προσαρµοσµένα δασικά τοπικά είδη, διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα να
καταλήξουν σε αποτυχία (Χατζηστάθης Αθ. & Ντάφης Σπ., 1989).
Σύµφωνα µε την έρευνα ο σηµαντικότερος τρόπος για να διαµορφωθεί
οικολογική συµπεριφορά στους πολίτες είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα
σχολεία.
Ένας από τους βασικούς στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η
εκπαίδευση µαθητών για την απόκτηση γνώσεων και εµπειριών σχετικά µε τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα, η διαµόρφωση νέων αντιλήψεων και στάσεων
καθώς και η απόκτηση κινήτρων για την ενεργή συµµετοχή τους στην
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι
µία διαδικασία που οδηγεί τους µαθητές στη µάθηση µέσα από τη δράση και
την άµεση επαφή µε το περιβάλλον (Γραµµένος K., 2002). Αν λάβουµε υπόψη
ότι το µεγαλύτερο µέρος του µαθητικού δυναµικού ζει σε αστικά κέντρα όπου
πολλές φορές δεν υπάρχει επαφή µε το φυσικό περιβάλλον κατανοούµε πόσο
σηµαντικός µπορεί να είναι ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Η εµπλοκή µε δραστηριότητες και προγράµµατα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στο σχολείο φαίνεται να συµβάλλει θετικά στην ευαισθητοποίηση
των νέων (Ράγκου Π., και άλλοι, 2007).
Η επιβάρυνση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα θεωρείται ότι είναι η
σηµαντικότερη συνέπεια στο περιβάλλον από την καταστροφή του δάσους. Η
έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα, η αστικοποίηση και η καταστροφή των
δασικών οικοσυστηµάτων έχουν ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας
του ατµοσφαιρικού αέρα.
Η παρουσία του δάσους επηρεάζει θετικά την ποιότητα του αέρα αφού το
δάσος παράγει το αναντικατάστατο για τη ζωή µας οξυγόνο ενώ δεσµεύει το
επικίνδυνο διοξείδιο του άνθρακα. Το δάσος λειτουργεί ως παράγοντας
απορρύπανσης µε φυσικό-µηχανικά µέσα δηλαδή συγκρατεί τα στερεά
σωµατίδια (σκόνη) στην επιφάνεια των φύλλων, των κλαδιών και τον φλοιό
των δένδρων και δρα σαν ένα τεράστιο φίλτρο που απαλλάσσει την
ατµόσφαιρα από αιωρούµενα στερεά σωµατίδια (Ντάφης Σπ., 1986). Έτσι δάσος
ενός στρέµµατος µέσα σ’ ένα χρόνο δεσµεύει από την ατµόσφαιρα 400 κιλά
διοξειδίου του άνθρακα και το µετατρέπει µε τη φωτοσύνθεση σε οξυγόνο ενώ
ένα στρέµµα δάσους από πεύκα µπορεί να συγκρατήσει 3.200 κιλά από στερεά
σωµατίδια (σκόνη).
Τα παραπάνω συµπεράσµατα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στο
σχεδιασµό προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολικών
δραστηριοτήτων σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τα δασικά
οικοσυστήµατα. Επίσης θα µπορούσε να αποτελέσει την αφορµή για περαιτέρω
έρευνες ώστε να γίνει µια περισσότερο αποτελεσµατική και αξιόπιστη
καταγραφή των αντιλήψεων και των στάσεων των µαθητών σχετικά µε την
διαχείριση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
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