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Извод: Методом анкетирања извршено је истраживање базичне еколошке 

информисаности студената Географског факултета у Београду. Анкетом је анали-
зиран степен знања и познавања питања општег еколошког карактера, о климат-
ским променама и заштити природе.  
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климатске промене, заштита природе. 

Abstract: Research about basic ecological issues was made on the sample of 
students on the Faculty of Geography in Belgrade with inquiry method. By inquiry met-
hod was analyzed  level of knowledge and cognition of some basic ecological questions, 
about climate changes and protection of nature. 

Key words Inquiry, ecological issues, environmental state, climate changes, 
protection of nature. 

 
УВОД 

 
У последњих неколико деценија постали смо сведоци буђења 

еколошке свести наших грађана, што је проузроковано колико при-
суством све израженијих проблема у општем и посебним стањима 
окружујуће животне средине, толико и научном и медијском попула-
ризацијом разноврсних тема и приступа неким од питања која се мо-
гу окарактерисати као еколошка. У томе се могу препознати две вр-
сте деловања: усмерено и „хаотично”. У оквиру усмереног деловања 
би се могле уочити активности инициране од стране саме владе и 
њених специјализованих органа (министарстава и др.). У склопу тога 
је још седамдесетих година покренут часопис „Човек и животна сре-
дина” са циљем да се еколошки информишу како стручна јавност та-
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ко и заинтересовани грађани. Осим тога, екологија је ушла и у обра-
зовни систем, почев од средњошколског нивоа па до посебних сме-
рова на факултетима. У ову групу деловања би спадале и активности 
и појединих невладиних организација. „Хаотично” деловање се може 
препознати, пре свега, у информисању путем медија. С обзиром на 
специфичности уређивачке политике појединих медија, долази до 
извесних деформација изворне еколошке информације. Најчешће је 
то последица селективности у приступу. Посебан проблем је тежња 
ка сензационализму у циљу повећања гледаности или тиража, што 
доводи до искривљавања стварне слике и у многим случајевима до 
знатног удаљавања од посматраног проблема.  

Географија и просторно планирање као научне дисциплине 
које за свој основни предмет проучавања имају простор и законито-
сти које се у њему одвијају у свим својим појавностима и облицима, 
требало би да представљају не само равноправне, већ и покретачке 
научне делатности које ће штитити и унапређивати природне вред-
ности од потенцијалне деградације и обезвређивања. Из тих разлога 
проистекло је наше интересовање о постојећем нивоу информисано-
сти, заинтересованости и знања студената Географског факултета у 
Београду о неким од најактуелнијих еколошких проблема који заоку-
пљају научну и општу јавност не само нашег окружења. 

 
ЦИЉ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 
Анкетом смо желели да утврдимо који је степен предзнања, 

знања, али и интересовања студената Географског факултета у Бео-
граду који у школској 2002/03. години похађају наставу на овом фа-
култету. Неки од њих су већ били у прилици да у досадашњем уни-
верзитетском школовању буду упознати са савременим постулатима 
заштите животне средине и природе посебно, како код нас тако и у 
неким другим срединама које на овом пољу имају знатно богатију и 
дужу традицију и искуства, као и о основним сазнањима о стању и 
узроцима климатских промена. Тако, већ на I години студенти смера 
Просторно планирање стичу основна еколошка, а и посебна знања 
(нпр. из заштите природе) у склопу предмета Основи екологије, док 
се студенти смера Географија са овим знањима упознају на II години 
студија у оквиру предмета Биогеографија са педологијом и Климато-
логија. Међутим, у досадашњим наставним плановима и програмима 
из ових предмета ова специфична проблематика је била представље-
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на на општи, више декларативан начин који је заобилазио многе 
практичне детаље и приступе помоћу којих се студентима предочава 
суштина саме заштите животне средине и природе. Током III и IV го-
дине студија на оба смера, студенти се упознају са географским осо-
беностима наше земље (Географија Југославије и Регионална геогра-
фија Југославије), али и са целокупним приступом и погледом на 
окружујућу средину у оквиру предмета Животна средина и Планира-
ње животне средине. Несумњиво је да се савремени, на стручним 
основама заснован приступ заштити природног окружења може 
остварити кроз бројне, а не само наведене предмете који се изучавају 
на овом факултету. Основна идеја истраживања је била да се види на 
који начин различити извори информисања утичу на усвајање еколо-
шких знања и формирање специфичних еколошких опредељења. Ан-
кетирање је извршено током новембра месеца 2002. године међу сту-
дентима свих година смерова Географија и Просторно планирање 
Географског факултета у Београду на укупном узорку од 456 испита-
ника. 

Од испитаника се очекивала да кроз форму анонимне анкете 
одговоре на одређен број питања општег карактера на основу којих 
се могу извести закључци о начинима информисаности, базичној вр-
сти научног интересовања, као и месту, врсти претходно завршене 
школе и успешности у досадашњем школовању. Анкетом је обухва-
ћено и дванаест „еколошких” питања и то: питања општег еколо-
шког карактера, о климатским променама и питања везана за зашти-
ту природе, при чему их у зависности од одговарајућег тачног одго-
вора можемо поделити у три групе:  

1. Питања у којима се тражи еколошки став о загађењу или за-
штити (питања број 1, 2, 3, 4, и 8); 

2. Питања у којима се од испитаника очекује одређено еколо-
шко знање (питања број 7, 9, 10, 11, и 12) и 

3. Комбинована питања која у одговору захтевају и став и зна-
ње. 
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Табела 1. Преглед начина еколошке информисаности и интересовања 
анкетираних студената (по смеровима, годинама и укупно) 
Table 1. Overview of ecological information and interests on the inquiring students 
sample (per courses, years of studying and cumulative) 

Начин еколошке 
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I 7 92 7 26 4 50 61 3 113 
II 20 99 23 59 26 66 58 3 111 
III 11 62 10 28 13 41 36 1 70 Ге

ог
ра

ф
иј
а 

IV 4 21 3 11 2 15 6 2 23 
I - IV 42 274 43 124 45 172 161 9 317 

I 10 47 5 34 11 29 32 10 54 
II 6 28 10 24 5 20 16 5 37 
III 5 26 4 20 6 17 18 5 28 П

. 
пл
ан
ир

IV 6 19 3 12 2 10 7 2 20 
 I - IV 27 120 22 90 24 76 73 22 139 

69 394 65 214 69 248 234 31 456 УКУПНО: 
(%) 15 86,4 14 46,9 15 54,4 51,3 6,8 100 

 
Сва питања обухватају више опција (3-12), а од испитаника се 

тражило да заокруже један или више одговора. Питања број 1, 2, 4, 5, 
6, 8 у свом склопу подразумевају опредељење према одређеној гра-
дацији.∗ 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
Првом групом питања (1-3) обухваћена су питања која се од-

носе на опште ставове студената о постојећем стању угрожености 
животне средине Србије, о могућностима превазилажења негативних 
последица и унапређењу заштите и очувања укупности животног 
окружења. 

Циљ овог питања је да се добије мишљење студената о томе 
колико је животна средина угрожена у Србији. Пошло се од тога 
да свако од испитаника има неко предзнање о проблемима животне 
средине у Србији и да може дати своју оцену стања. Понуђена су че-
тири одговора (није угрожена, мала, значајна и велика) а ако анкети-

                                                           
∗ Презентовање добијених резултата у табелама се методолошки разликује због различите природе пи-
тања. 
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рани нема одговор понуђена је опција не знам. Након обраде анкета 
добијени су следећи резултати:  

 
Табела 2. Преглед одговора на питање бр. 1. 
Table 2. Overview of answers on the question No. 1 

Смер Год. 
Није 

угрожена Мала Значајна Велика Не знам Број студен. 

I 0 2 42 64 5 113 
II 0 10 47 53 1 111 
III 0 1 42 25 2 70 

Ге
ог
ра

-
фи

ја
 

IV 0 0 14 9 0 23 
Географија I-IV 0 13 145 151 8 317 

I 0 5 29 19 0 54 
II 0 1 20 16 0 37 
III 0 1 17 9 1 28 

П
. 

пл
ан
ир
а

њ
е 

IV 0 1 14 5 0 20 
П.планирање I-IV 0 8 80 49 1 139 

УКУПНО 0 21 225 200 9 456 
 
Из добијених резултата се одмах може закључити да је већи-

ном присутно мишљење да је у Србији угроженост животне средине 
значајна и велика, процентуално 93,4%. Занимљив је податак да ни-
ко, од свих 456 студената колико је учествовало у анкети, није ми-
шљења да животна средина није угрожена. Чак је веома мали број 
испитаника који се изјаснио да је средина мало угрожена у нашој зе-
мљи.  

Постоји разлика у мишљењу између студената географије и 
студената просторног планирања. Код студената прве две године ге-
ографије преовладава мишљење да је угроженост животне средине 
велика, док је код свих осталих година на оба смера ситуација „по-
вољнија” јер је угроженост представљена као значајна. Студенти 
просторног планирања су се већином, 57,6%, изјаснили да је угроже-
ност значајна (а 35,2% да је велика) док су студенти географије под-
једнако одговорили да је угроженост велика и значајна. 

Ово питање је пружало и могућност да се наведе, уколико је 
испитаник сматрао потребним, који је највећи еколошки проблем 
у Србији. Највећи број студената је одговорио да је доминантан про-
блем загађивања воде и ваздуха, а након тога, следили су проблеми 
депоновања отпада, загађивања земљишта, али и сеча шума. Одређен 
број студената је низак ниво еколошке свести и неадекватно „еколо-
шко” понашање навело као доминантан проблем у њиховим локал-
ним срединама.  
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Следеће питање се састојало из два дела. У првом делу поста-
вљено је питање да ли се кроз просторне и урбанистичке планове 
може постићи бољи квалитет животне средине, док је у другом 
делу питања било потребно дати мишљење колика је улога струч-
њака у односу на надлежне органе власти у доношењу одлука о 
животној средини. Добијени су следећи резултати: 
Табела 3. Преглед одговора на питање бр. 2. 
Table 3. Overview of answers on the question No. 2 

Смер Год. Да Не Никаква Мала Знатна Велика 
Не 
знам Број студен. 

Географија  I 76 4 16 45 19 16 19 113 
Географија II 82 4 3 75 14 8 11 111 
Географија III 56 0 5 38 11 15 1 70 
Географија IV 19 1 1 11 6 3 2 23 

Географија I-IV 233 9 25 169 50 42 33 317 
П. планирање I 49 0 2 24 12 6 11 54 
П. планирање II 33 0 2 18 5 7 4 37 
П. планирање III 24 0 2 13 6 5 2 28 
П. планирање IV 15 0 2 13 3 2 0 20 

П.планирање I-IV 121 0 8 68 26 20 17 139 
УКУПНО 354 9 33 237 76 62 50 456 

 
У првом делу питања већина испитаника, 77,6%, је одговори-

ла да се кроз планску документацију може постићи бољи квалитет 
животне средине, док 22,35% није знало да одговори или није имало 
мишљење на ово питање. Занимљиво је да ниједан просторни планер 
није одговорио да се планским актима не може побољшати стање 
животне средине.  

Циљ другог дела питања је да се покаже мишљење будућих 
академаца да ли експерти из области заштите животне средине имају 
удела (и колика је њихова улога) у доношењу одговарајућих одлука 
о животној средини, а у односу на државне органе власти. Од пону-
ђених одговора (никаква, мала, знатна, велика) доминантан одговор 
је да је улога стручњака мала 52,0%, док је 7,2% анкетираних одгово-
рило да стручњаци немају никакву улогу већ искључиво од држав-
них органа власти зависи доношење одлука везаних за заштиту жи-
вотне средине. Поређење резултата одговора између студената гео-
графије и планирања показало је да нема веће разлике у њиховим 
ставовима по овом питању. 
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Табела 4. Преглед одговора на питање бр. 3. 
Table 4. Overview of answers on the question No. 3 

Смер Год. А Б В Г Д Број студен. 
I 40 28 87 11 6 113 
II 70 50 88 17 9 111 
III 52 39 61 19 3 70 

Ге
ог
ра

-
фи

ја
  

IV 14 7 18 2 2 23 
Географија I-IV 176 124 254 49 20 317 

I 30 22 39 11 4 54 
II 25 22 33 13 6 37 
III 11 13 22 8 4 28 

П
. 
пл
а-

ни
ра
њ
е 

IV 13 13 18 9 4 20 
П.планирање I-IV 79 70 112 41 18 139 

УКУПНО 255 194 366 90 38 456 
А – унапредити еколошко образовање и васпитање,  
Б – интензивирати пропаганду (ТВ, штампа, рекламни панои...) 
В – пооштрити казнене финансијске мере 
Г – обезбедити јавност у раду загађивача 
Д – јачање невладиних организација 
 

У циљу заштите и унапређења животне средине предузимају 
се различите мере, па је тако, као треће, постављено питање шта би 
то требало предузети да се квалитет животне средине побољша. 
Понуђено је пет група одговора која покривају широк спектар актив-
ности на унапређењу животне средине, а дата је могућност да се зао-
кружи и више од једног одговора.  

Добијени су врло занимљиви резултати (приказани у табели 
број 4.). Апсолутно највећи број студената је мишљења да се само 
пооштреним казненим, финансијским мерама могу постићи бољи ре-
зултати на пољу побољшања квалитета животне средине. Ово је у 
складу са принципом „загађивач плаћа” који се до сада није пошто-
вао у нашој земљи, док новим Законом о систему заштите животне 
средине, који се налази пред усвајањем, ово начело добија на значају 
и постаје приоритет у политици заштите животне средине.  

Иза тога, велики број сматра да је потребно унапредити еко-
лошко образовање и васпитање, а на трећем месту да би требало ин-
тензивирати пропаганду. Најмање анкетираних се изјаснило да се бо-
љи резултати могу постићи јачањем невладиних еколошких органи-
зација. И ово је логичан одговор јер је у „поплави” тзв. еколошких 
НВО било много оних који су се само декларативно бавили пробле-
мима животне средине док су активности и средства била усмерава-
на на друге „нееколошке” ствари.  
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По питању пооштравања казнених финансијских мера студен-
ти географије и просторног планирања су у сагласности. Међутим, 
гледајући друге понуђене одговоре, процентуално студенти геогра-
фије приоритет дају еколошком образовању и васпитању што је ра-
зумљиво јер су то кадрови који се школују за будуће професоре гео-
графије у школама. Просторни планери, процентуално више од гео-
графа, предност дају интензивирању еколошке пропаганде кроз ме-
дије и штампу. 

У овом питању дата је могућност да се одговори које су то ак-
тивности које би анкетирани предузели а нису били понуђени у пи-
тању. Није много студената искористило ову могућност а они који су 
дали одговор сматрали су да се односи пре свега на организовање 
јавних трибина, веће укључивање грађана у решавање еколошких 
проблема (што је у складу са Архуском конвенцијом) и организова-
ње масовних акција чишћења и пошумљавања. 

Наредном групом питања (4-6) од студената се очекивало да 
изразе свој став о неким од медијски највише „експлоатисаних” про-
блема животне средине који се односе на одређене појаве у атмосфе-
ри, који се одражавају на људско здравље и услове живота и понаша-
ња. 

Питање број четири гласи: „Да ли се понашате у складу са 
препорукама СЗО о трајању излагања Сунчевим зрацима?”. 
Циљ питања је био да се види у којој мери кампање специјализова-
них агенција ОУН могу да утичу на јавно мнење студентске попула-
ције. У медијима се углавном дају подаци везани за индекс ултраљу-
бичастог зрачења (UV индекс). За људе одређених типова коже дате 
су препоруке за дужину трајања излагања Сунцу. 

Студентима су понуђене три опције: да (а), не (б) и понекад 
(в). Анализом је утврђено да је 52,1% студената заокружило одговор 
понекад. То значи да апсолутна већина студената ипак, макар делом 
прихвата препоруке СЗО. Ако се узме у обзир и чињеница да се још 
27,6% понаша у складу са препоруком, могло би се сматрати да је 
кампања ОУН постигла свој циљ. 

Посматрано по годинама и групама запажа се да је трећа го-
дина просторног планирања једина група код које је структура одго-
вора другачија, односно доминира одговор да. Диференцијална ана-
лиза је показала да су њега заокружиле све девојке. Можда би ту тре-
бало тражити тумачање ове разлике, јер девојке вероватно више воде 
рачуна о свом изгледу и излагању Сунцу. 
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Табела 5. Преглед одговора на питања 4, 5 и 6 у % (видети текст) 
Table 5. Overview of answers on the questions No. 4, 5 and 6 in % (see text) 

4 5 6 Питање:  
Смер: a б в а б в г д а б в г д 
Географија 

I година 23.7 14.0 62.3 4.5 53.6 34.8 6.3 0.9 7.1 53.6 33.0 6.3 0 

П.планирање 
I година 16.7 27.8 55.6 17.0 68.5 13.0 1.9 0 22.2 61.1 14.8 1.9 0 

Географија 
II година 32.7 14.5 52.7 3.6 56.8 34.2 4.5 0.9 10.8 63.1 22.5 2.7 0.9 

П.планирање 
II година 24.3 18.9 56.8 5.4 81.1 8.1 5.4 0 17.1 68.6 11.4 2.9 0 

Географија 
III година 23.9 9.9 66.2 7.0 64.8 19.7 7.0 1.4 10.0 67.1 17.1 5.7 0 

П.планирање 
III година 39.3 25.0 35.7 12.0 80.8 3.8 0 3.8 23.8 61.9 9.5 0 4.8 

Географија 
IV година 30.4 21.7 47.8 4.3 60.9 34.8 0 0 4.3 78.3 17.4 0 0 

П.планирање 
IV година 30.0 30.0 40.0 10.0 90.0 0 0 0 20.0 80.0 0 0 0 

Средња 
вредност 27.6 20.2 52.1 8.0 69.6 18.6 3.1 0.9 14.4 66.7 15.7 2.4 1.6 

 
Питања број 5 и 6 подразумевају извесна знања стечена током 

школовања, али сигурно постоје и модификације од стране медија. 
На питање број пет, које гласи: „Каква је по вашем мишљењу уло-
га човека у глобалном загревању?” и на питање број 6: „Каква је 
по вашем мишљењу улога човека у стварању 'озонских рупа'?” 
дато је пет опција. То су: искључива (а), доминантна (б), делимична 
(в), минимална (г) и никаква (д). 

Циљ питања је био да се види какав је став студената у вези 
са улогом антропогеног фактора у датом природном процесу. Наиме, 
строго научно посматрано, степен могућег утицаја човека на обе по-
јаве још није прецизно дефинисан. Другачије речено, „може да буде, 
али не мора да значи”.  

Међутим, специјализоване агенције ОУН, у циљу смањења 
загађења, његове евентуалне последице стављају у први план, и то 
као најнеповољнију варијанту својих прогноза. Медији те „црне ва-
ријанте” радикализују и доводе до нивоа катастрофистичких. Без же-
ље да пресуђујемо по овом питању, одговоре смо класификовали као 
антропоцентристичке, ако су заокружени под а и под б, а као натура-
листичке, ако су заокружени под г и д. 

У оба питања доминирају одговори под б, из групе антропо-
центристичких, и то, 69,6% за питање о глобалном отопљавању и 
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66,7% за питања о „озонским рупама”. Ако се томе дода и број дис-
јунктивних екстрема варијанте а (8,0%, за питање број 6 и 14,4% за 
питање број 7), онда је сасвим јасно да студенти сматрају човека 
главним кривцем. Померање ка антропоцентризму се вероватно мо-
же тумачити баш утицајима специјализованих агенција ОУН и меди-
ја. 

Занимљиво је да код питања број 6, знатно већи број простор-
них планера заокружује антропцентристичке варијанте (91,2%), што 
би могло да буде у вези са више друштвеним усмерењем њиховог 
образовања. Осим тога, запажа се да су старије године, генерално на 
оба смера, ближе антропоцентристичкој варијанти, иако им је у 
оквиру програма из климатологије на другој години скренута пажња 
на сложеност проблема и непоузданост одговора. То онда упућује на 
претпоставку да је стицање знања на факултету ипак споредно у од-
носу на утицаје медија. 

Током друге године студија студенти географије и простор-
ног планирања се упознају са проблематиком из области климатоло-
гије. Први у оквиру истоименог предмета, а други у оквиру предмета 
Примењена климатологија. 

Питање број седам, „Који гас је најзаступљенији у атмос-
фери?”, је постављено са намером да се испита степен усвојености 
елементарног знања из климатологије током друге године. Понуђена 
су четири одговора: водена пара (а), угљен-диоксид (б), кисеоник (в) 
и аргон (г). Наравно, од њих је само један (последњи) исправан. Од 
укупно 442 заокружених одговора на свим годинама и групама тачно 
је заокружено 340 одговора или 76,9%. Анализирано по годинама 
студија, запажа се пораст удела тачних одговора на старијим година-
ма, што је и разумљиво. Занимљив је висок проценат тачних одгово-
ра код студената који су тек почели да слушају другу годину (85,8% 
студената географије и 100% студената просторног планирања). Из-
међу петине и четвртине испитаника на првој години одговара да је 
најзаступљенији гас у атмосфери угљен-диоксид или кисеоник. Први 
одговор може бити последица утицаја медија (преувеличавање ути-
цаја угљен-диоксида), а други извођења закључака на погрешним 
основама (кисеоник је неопходан за дисање). 

Осмо питање је питање става: „Колики је по вашем мишље-
њу степен утицаја климе (промене климе) на човека?”. Од укуп-
но пет понуђених одговора, да може изазвати нестанак цивилизације 
(а), да може изазвати трајне регионалне кризе (б), да има тренутно 
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или епизодно дејство (в), да утиче само на начин живота и понашање 
људи (г) и да нема утицаја (д), најзаступљенији је став да клима мо-
же изазвати трајне регионалне кризе и то у 58,1% случајева. Такође, 
знатан број студената заступа мишљење да клима има тренутно или 
епизодно дејство, тј. 23% анкетираних. Ставови о катастрофичким 
последицама такође су присутни. Занимљиво је да 0,62% студената 
мисли да савремене промене климе могу изазвати нестанак цивили-
зације. Посматрано по годинама студија проценат заокруживања 
другог понуђеног одговора варира између 41,1% и највише 72,5%. 
Број заокруживања последњег понуђеног одговора (нема утицаја), 
опада са око 1% (прва година обе групе и друга година географије) 
до нуле (остале године и групе). Све ово говори о томе да успешно 
савлађивање наставних садржаја доприноси формирању правилног 
става о „највероватнијем степену” значаја климатских промена.  

 
Табела 6. Преглед одговора на питања 7, 8 и 9 (видети текст) 
Table 6. Overview of answers on the questions No. 7, 8 and 9 (see text) 

7 8 9 Питање: 
Смер: а б в г Σ a б в г д Σ a б в г д Σ 
Географија 
I година 1 21 25 55 102 13 53 49 13 1 129 5 26 47 7 2 87 

Просторно планирање 
I година 1 13 3 37 54 5 35 12 3 1 56 4 14 32 2 1 53 

Географија 
II година 2 9 4 91 106 14 61 13 5 1 94 9 13 63 9 1 95 

Просторно планирање 
II година 0 0 0 37 37 4 29 6 1 0 40 2 5 27 1 1 36 

Географија 
III година 0 2 1 68 71 12 54 15 2 0 83 6 14 42 3 0 65 

Просторно планирање 
III година 0 8 3 20 31 4 21 5 3 0 33 1 2 22 2 0 27 

Географија 
IV година 1 0 3 16 20 4 16 6 1 0 27 5 0 18 0 0 23 

Просторно планирање 
IV година 0 3 2 16 21 3 14 6 2 0 25 2 0 18 0 0 20 

Укупно 5 56 41 340 442 59 283 112 30 3 487 34 74 269 24 5 406 
Удео (%) 1.13 12.7 9.28 76.9 100 12.1 58.1 23.0 6.16 0.62 100 8.37 18.2 66.3 5.91 1.23 100 

 
Девето питање се односи на проблематику острва топлоте. 

Тражи се дефиниција појаве, а понуђено је пет одговора: концентри-
сање различитих извора топлоте у градовима (а), нагомилавање то-
плог ваздуха у удубљењима у рељефу (б), појава више температуре 
ваздуха у градовима у односу на околину (в), појава апсорбовања 
Сунчеве топлоте од стране тамних површина (г) и острво у Карип-
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ском мору (д). Ова проблематика је предмет изучавања у оквиру на-
ставних садржаја из климатологије на другој години студија обе гру-
пе, али се сам термин не помиње. Циљ питања је био да се утврди 
степен располагања информацијама, као и способност логичког за-
кључивања. Резултати су следећи. Највише је тачних одговора (под 
в), и то 66,3%. На другом месту по бројности су одговори под б 
(18,2%), који указују на неисправно извођење закључака. Последњи 
понуђени одговор указује на тотално непознавање проблематике. 
Тих одговора је око 2% код студената који тек почињу са курсом из 
климатологије, а на старијим годинама студија таквих одговора не-
ма. 

Неопходан део сваког студиозног истраживања о еколошкој 
упућености и заинтересованости односи се на проблематику заштите 
природе, која би са динамичним развитком цивилизацијских достиг-
нућа и порастом бројности савременог човечанства током 20. века 
требало да постане део свеопштих културних и експертских разма-
трања, истраживања и практичних поступака.  

На територији Србије под неким видом заштићене природне 
баштине налази се према подацима из 2001. године 5,82% површине 
територије или 514.100 hа, као и 215 биљних и 426 животињских вр-
ста. Просторним планом Републике Србије из 1996. године предви-
ђено је да се до 2010. године заштитним статусом обухвати 10% по-
вршине наше републике, што би представљало квантитативно ону 
величину заштићене територије која је у међународним размерама 
задовољавајућа. Међутим, о правоваљаној примени и квалитету 
спроведених мера и поступака заштите много више од самих подата-
ка о површини заштићеног простора, броју и врстама заштићених 
добара, говори само стање природне баштине у њеном свеукупном, 
изворном окружењу. Ако заштиту природе посматрамо као неодвоји-
ву теоријско-практичну делатност, базирану на експертским посту-
латима бројних природних наука, али и правне делатности и њихове 
усклађености са многим утилитарним потребама, онда ћемо сигурно 
у таквој поставци интереса према природи и за њу, видети да је ме-
сто географа и просторних планера много истакнутије и неопходније 
него што је у досадашњој пракси то био случај. 

Наредна питања и детаљно анализирани одговори дати на 
њих, предочавају нам тренутно стање знања, информисаности, али и 
заинтересованости из области заштите природе, пре свега o простору 
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државе у којој већина студента живи, у којој је стекла претходни ни-
во образовања, али у којој несумњиво сви студирају. 

 
Табела 7. Преглед одговора на питање бр. 10.  
Table 7. Overview of answers on the question No. 10 
Смер Год. А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј Бр. студ. 

I 9 106 8 12 27 38 17 10 46 58 28 113 
II 8 102 18 24 17 41 18 14 37 51 41 111 
III 4 67 / 5 11 32 12 10 27 51 16 70 

Ге
ог
ра

-
ф
иј
а 

IV 1 22 1 / 7 12 3 9 3 20 2 23 
I - IV 22 297 26 41 62 123 50 53 113 180 87 317 

I 3 52 2 4 6 22 9 5 31 29 15 54 
II / 37 13 3 17 23 8 11 13 22 23 37 
III / 26 10 5 11 11 6 / 10 15 11 28 

П
. п
ла

-
ни

ра
њ
е 

IV 2 20 3 3 8 10 6 2 4 10 9 20 
I - IV 5 135 28 15 42 66 29 18 58 76 58 139 
УКУПНО 27 432 54 56 104 189 79 71 171 256 145 456 
А - Национално рекреативно подручје  Е – Специјални резерват природе 
Б – Национални парк    Ж – Резерват биосфере 
В – Парк природе     З – Ловни резерват 
Г – Градски парк     И – Природне реткости 
Д – Предео изузетних природних одлика  Ј – Споменик природе 
Ђ – Резерват природе  

 
Иако је на основу досадашњег искуства у раду са студентима 

већ уочено да је степен познавања комплетног одговора на ово пита-
ње реално низак, анкета нам је предочила поражавајуће и забрињава-
јуће резултате. Од укупног броја анкетираних студената 456, само је 
један студент у потпуности тачно одговорио на питање: „Према по-
стојећем Закону о заштити животне средине Србије дефинисане 
су следеће врсте заштићених природних добара” (студент III годи-
не просторног планирања), што изражено у процентима износи само 
0,22%! Анализом резултата, табеларно приказаних, закључујемо што 
је и било за очекивати, да је појам националног парка опште прихва-
ћен и усвојен и самим тим препознатљив као појам неке од врста за-
штићених природних добара (код 95% анкетираних овај одговор је 
био заокружен као тачан), док је појам природних реткости био по-
сле појма националног парка најчешће заокружен као тачан (у 56% 
случајева). Наравно, анкета нам није понудила и објашњење шта сту-
денти под тим појмом подразумевају, односно, да ли их је на опреде-
љење за овај одговор навео сам назив врсте природног добра који је 
више него сугестибилан, или исправно сазнање да се под овим пој-
мом у нашем Закону дефинишу ретке и угрожене врсте биљака и жи-
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вотиња. У свим осталим случајевима, проценат тачних одговора пре-
ма понуђеним врстама заштићених природних добара кретао се знат-
но испод 50%. Диференцијално посматрано по смеровима и година-
ма, уочавамо да нема разлике у степену познавања (непознавања) од-
говора на ово питање, тако да закључујемо да се кроз наставни про-
цес током школовања, равномерно минимална информисаност, по 
овом питању, пружа студентима.  

 
Табела 8. Преглед одговора на питање бр. 11.  
Table 8. Overview of answers on the question No. 11 
Смер Год. А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Све 

тачно 
Бр.с
т. 

I 8 41 1 82 4 99 47 85 63 3 87 1 9 113 
II 6 38 3 83 13 97 40 90 55 15 82 3 13 111 
III 2 9 2 62 6 60 17 64 39 2 51 / 26 70 Ге

о-
гр
аф

иј
а 

IV / / / 23 / 23 1 23 19 / 23 / 19 23 
 I - IV 16 88 6 250 23 279 105 262 176 20 243 4 67 317 

I 8 24 / 24 / 43 4 38 20 5 46 / 3 54 
II 1 4 / 35 3 35 10 36 22 1 36 / 18 37 
III 2 7 1 23 2 25 5 23 20 / 21 1 11 28 

П
. п
ла

-
ни

ра
њ

е

IV / 7 / 20 8 19 / 15 3 9 18 / / 20 
I - IV 11 42 1 102 13 122 19 112 65 15 121 1 32 139 
УКУПНО 27 130 7 352 36 401 124 374 241 35 364 5 99 456 
А – Делиблатска пешчара Г – Ђердап Е – Златибор И – Стара планина 
Б – Обедска бара  Д – Голија Ж – Копаоник Ј – Фрушка гора 
В – Панчевачки рит  Ђ – Тара  З – Шар планина К – Долина Ибра 
      

Иако је већ констатовано анализом одговора на претходно пи-
тање да је у великом броју појам националног парка препознат као 
један од видова заштићених природних добара, ово питање Заокру-
жите националне паркове на територији Србије, нам није дало за-
довољавајућу оцену у којој мери су студенти нашег факултета упо-
знати са тренутним, реалним стањем и егзистенцијом националних 
паркова на територији земље у којој студирају и живе. Од укупног 
броја анкетираних само је 21,7% од понуђених могућности, препо-
знало свих пет националних паркова Србије. Интересантно је да је 
Национални парк Тара нашим студентима најпознатији НП (у 88% 
случајева), док је НП Шар планина најмање познат. Кроз историјат 
школовања у нашем образовању, са појмом националних паркова 
уопште, као и конкретно на територији Србије, ученици се први пут 
упознају још у млађим разредима основне школе у склопу предмета 
Природа и друштво, да би се током каснијег процеса школовања си-
гурно овај појам више пута појављивао, тако да категорија незнања 
сасвим сигурно не може проистицати из недоступности информације 
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(као што је то можда био случај код претходног питања), већ се може 
објаснити колико незаинтересованошћу за овај вид информације, то-
лико и пуким фактографским меморисањем података који се анали-
тички не доводе „неочекивано” у везу (као што је можда у овом слу-
чају то било јер је већина испитаника била неприпремљена на овај 
вид провере знања и информисаности). 

 
Табела 9. Преглед одговора на питање бр. 12.  
Table 9. Overview of answers  on the question No. 12 

Смер Год. А Б В Г Д Не знам Брoj студената 
I 1 16 84 1 3 5 113 
II 3 7 92 / / 4 111 
III 1 6 62 / / 1 70 Ге

ог
ра

фи
ја

 

IV / / 23 / / / 23 
 I - IV 5 29 261 1 3 10 317 

I / 1 53 / / / 54 
II / / 37 / / / 37 
III / / 25 3 / / 28 П

. 
пл
ан
ир
а

IV / 1 12 / / 1 20 
I - IV / 2 127 3 / 1 139 
УКУПНО 5 31 388 4 3 11 456 

А - типична    Г - дивља тј. некултивисана 
Б - опасна по људско здравље Д - корисна за човека  
В - угрожена   

       
Последње питање, „Нека биљна или животињска врста на-

лази се у Црвеним књигама (листама)”, које је било обухваћено 
овом анкетом, понудило је и највише задовољавајуће резултате када 
анализирамо тачне одговоре. Чак 85% анкетираних студената препо-
знало је под појмом Црвених књига документа о угроженим биљним 
и животињским врстама, иако је сасвим могуће да висок проценат 
тачних одговора потиче не од прецизног познавања дефиниције са-
мог појма, већ од његове директне асоцијативности, што је и поред 
свега позитивно сазнање да се у еколошки проблематичним, у овом 
конкретном случају чак алармантним ситуацијама, и поред условног 
непознавања суштине појаве, може на прави начин одреаговати. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Методом анкетирања покушали смо да утврдимо степен 
знања, упућености и заинтересованости студената који су за свој 
будући позив изабрали науке које за свој предмет изучавања имају 
простор у целокупној његовој издиференцираности, сложености и 
оптерећености бројним проблемима који се могу посматрати као 
еколошки комплексни. Детаљно анализирајући дате одговоре 
закључено је да је могућност утицаја на формирање еколошких 
ставова и пласирање знања о овој проблематици велики (чак 46,9% 
испитаника даје предност наставном процесу као адекватном начину 
за стицање, усавршавање и осавремењивање својих еколошких 
знања) што је повољан путоказ ка могућностима актуелизације 
наставних садржаја на Географском факултету које ће бити 
усклађене са интересима студената и реалном потребом за стицањем 
експертских знања усмерених ка побољшању стања животне средине 
у Србији. То је од посебног значаја ако се зна да ће стицањем 
дипломе Географског факутета бити оформљен нови кадар 
просветарског, планерског и научног усмерења чија ће знања имати 
перспективну примену ширег друштвеног значаја. 

 
 
 

ПРИЛОГ 
 

А Н К Е Т А  О  Е К О Л О Ш К О Ј  И Н Ф О Р М И С А Н О С Т И  
 
 
Пол:      М     Ж 
Смер:       Просторно планирање    Географија 
Година студија:   I II  III  IV 
Постигнути успех на претходним годинама студија:      
Завршена средња школа:         
Место где је завршена средња школа:        
Начин еколошке информисаности:  INTERNET медији (штампа, ТВ, радио...) 
    стручна литература  настава 
    други извори 
Ваша интерсовања везана су за:  природне науке  друштвене науке  техничке науке 
1. По Вашем мишљењу угроженост животне средине у Србији је:  

а) није угрожна      г) велика 
б) мала       д) не знам 
в) значајна 
односно, који су највећи еколошки проблеми:      
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2. Да ли се кроз просторне и урбанистичке планове може постићи бољи квалитет животне 
средине  (да  –  не)  и колика је улога стручњака у односу на надлежне органе власти у 
доношењу одлука о животној средини: 

а) никаква      г) велика 
б) мала       д) не знам 
в) знатна 

3. Шта би по Вашем мишљењу требало урадити да би се квалитет животне средине 
побољшао: 

а) унапредити еколошко образовање и васпитање 
б) интензивирати пропагандну кампању (ТВ, новине, билборди .....) 
в) увести казнене финансијске мере 
г) обезбедити јавност у раду постојећих и потенцијалних загађивача 
д) јачање невладиних организација 
ђ) нешто друго         

4. Светска здравствена организација је покренула акцију заштите становништва од 
прекомерног излагања Сунчевом УВ зрачењу. Да ли се понашате у складу са препорукама 
СЗО о трајању излагања Сунчевим зрацима: 

а) да 
б) не 
в) понекад 

5. На основу многобројних директних и посредних мерења поуздано је утврђено да је у 20. 
веку дошло до пораста глобалне температуре на Земљи. Каква је по Вашем мишљењу улога 
човека у глобалном загревању: 

а) искључива     г) минимална 
б) доминантна     д) никаква 
в) делимична 

6. Осамдесетих година 20. века је утврђено да је дошло до пада концентрације озона у 
стратосфери („озонске рупе”) пре свега и у највећој мери над Антарктиком и јужним 
Пацификом. Каква је по Вашем мишљењу улога човека у глобалном загревању: 

а) искључива     г) минимална 
б) доминантна     д) никаква 
в) делимична 

7. Атмосфера је смеша гасова међу којима је данас најзаступљенији: 
а) водена пара     в) кисеоник 
б) угљен-диоксид     г) азот 

8. Колики је  по Вашем мишљењу степен утицаја климе (промене климе) на човека:  
а) може изазвати нестанак цивилизације 
б) може изазвати трајне регионалне кризе (опустињавање, потапање, 
залеђивање…) 
в) има тренутно, епизодно, дејство (разорно дејство, поплаве, суша....) 
г) утиче само на начин живота и понашање људи 
д) нема утицаја 

9. Шта је то острво топлоте: 
а) концентрисање различитих извора топлоте у градовима 
б) нагомилавање топлог ваздуха у удубљењима у рељефу 
в) појава више температуре ваздуха у градовима у односу на околину 
г) појава апсорбовања Сунчеве топлоте од стране тамних површина 
д) острво у Карипском мору 

10. Према постојећем Закону о заштити животне средине Србије дефинисане су следеће 
врсте заштићених природних добара:  

а) национално рекреативно подручје  е) специјални резерват природе 
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б) национални парк   ж) резерват биосфере  
в) парк природе    з) ловни резерват 
г) градски парк    и) природне реткости 
д) предео изузетних природних одлика ј) споменик природе 
ђ) резерват природе      

11. Заокружите националне паркове на територији Србије: 
а) Делиблатска пешчара   е) Златибор 
б) Обедска бара    ж) Копаоник 
в) Панчевачки рит    з) Шар планина 
г) Ђердап    и) Стара планина 
д) Голија     ј) Фрушка гора 
ђ) Тара     к) долина Ибра 

12. Нека биљна или животињска врста налази се у Црвеним књигама (листама) ако је: 
а) типична     г) дивља тј. некултивисана 
б) опасна по људско здравље  д) корисна за човека 
в) угрожена       

 
 

E C O L O G I C A L  I S S U E S  R E S E A R C H  O N  T H E  S A M P L E  O F  
F A C U L T Y  O F  G E O G R A P H Y  S T U D E N T S  

 
– S u m m a r y –  

 
Research about basic ecological issues and queries which are related to state of 

environment in Serbia, was implemented among students of Faculty of geography during 
the November of 2002. By inquiry method, through the form of twelve questions about 
basic ecological features, climate changes and protection of nature, we want to obtain 
access in degree of knowledge about quoted issues and students interests in these 
particular, actual questions and situations which are characterized environment of our 
country and surrounding. General conclusion which we can derive from detail analyses 
of  sample of 456 questionnaires, is that we must take more complex and intensive 
interest in the process of university education in the ecological issues afterwards. We 
noticed a considerable student interest about these problems, and it is necessary to take 
continues, directional action to the actual environmental and ecological issues, as well as 
to the possible methods for its improvement and promotion. 


