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Nekatera pomembna izhodišča za 
poučevanje biotske pestrosti v šoli
Uvod

V zgodovini planeta Zemlja, na katerem po trenutno 
znanih podatkih obstaja življenje dobrih 3,5 milijarde 
let, je že večkrat prišlo do množičnega izumiranja vrst 
zaradi naravnih dejavnikov, kot so izbruhi velikih vul-
kanov in padci kometov. Največja izumiranja pogosto 
zaznamujejo konec oziroma začetek geoloških dob. 
Nam najbližje je kredno-terciarno množično izumrtje 
favne in flore več kot 75 % vrst (Raup in Sepkoski, 
1982). Nekateri znanstveniki med obdobja manjših 
izumrtij uvrščajo tudi obdobje od 500. 000 let do da-
nes, h kateremu prispeva tudi človek s svojimi ravna-
nji. Priča smo globalnemu upadanju biotske pestrosti, 
ki je posledica preoblikovanja človeške družbe iz eko-
sistemske v biosferno (Kryštufek, 1999). Po poročilih 
o stanju ohranjenosti biotske pestrosti imajo najbolj 
negativen vpliv nanjo naslednje človekove dejavnosti: 
degradacija in drobljenje habitatov vrst, vnos tujero-
dnih invazivnih vrst, onesnaževanje, prekomerna izra-
ba naravnih virov in klimatske spremembe (Hambler 
in Canney, 2013). Vse večje je zavedanje o pomenu 
ohranjanja biotske pestrosti za obstoj človeštva (MEA, 
2005). Vlade držav in civilna družba so se odzvale na 
globalni izziv z oblikovanjem naravovarstvenih ciljev 
(Brooks idr.,. 2006; MEA, 2005). Biotska pestrost je 
postala ena od prioritet Desetletja vzgoje in izobraže-
vanja za trajnostni razvoj 2005–2014 (UNESCO, 
2005). Vlade in drugi deležniki so se zavezali, da bodo 
integrirali biotsko pestrost na vse ravni izobraževanja 
(UNEP/CBD/COP/8/14, 2006). 

V nadaljevanju prispevka opredeljujem pojem biot-
ske pestrosti in pomen njenega ohranjanja. Podrobne-
je obravnavam pomen vključevanja te teme v vzgojno-
-izobraževalne procese, izsledke raziskav in smernice 
za poučevanje biotske pestrosti. Analiziral sem tudi, 
kako je obravnavana tematika trenutno zastopana v 
učnih načrtih za osnovno šolo in srednje šole v Slo-
veniji. 

Biotska pestrost in njeno ohranjanje

Wilson je izraz biotska pestrost (angl. biodiversity) 
prvi objavil v istoimenski knjigi Biodiversity (Wilson, 
1988), vendar pa je izraz istega leta »skoval« Rosen (Lin-
demann-Matthies idr., 2011). Anko (2000) pojasnjuje, 
da pojem biotska pestrost v naravoslovju vsekakor ni 
nov. Moden naj bi postal po konferenci Združenih na-
rodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru v Braziliji 
leta 1992. Od tedaj je pridobil precej različnih, me-
stoma (pre)ohlapnih interpretacij. Ohranjanje biotske 
pestrosti je postala pomembna vrednota, ki jo je 150 
držav leta 1992 prepoznalo kot globalen interes, zato 
so sprejeli »Convention on biological diversity«, ki jo je 
leta 1995 ratificirala tudi Slovenija z neposrečenim ura-
dnim prevodom − Konvencija o biološki raznovrstnosti. 
Prevod, ki glede na razpravo Anka (2000) ni usklajen s 
stroko, dodatno prispeva k neustrezni interpretaciji poj-
ma. V besedilu zato uporabljamo izraz biotska pestrost, 
ki je po strokovni utemeljitvi, objavljeni v članku Anka 
(2000), ustreznejši prevod.

V strogem smislu pojem biotska pestrost opredeljuje 
variabilnost med organizmi v določeni regiji. Biotska 
pestrost je popolna pestrost živih organizmov: (1) na 
ravni genoma, (2) na ravni osebkov, v različnih življenj-
skih strategijah, (3) na ravni populacij, različni ekotipi, 
podvrste, (4) na ravni vrst = vrstna pestrost, na ravni 
združb, na ravni ekosistemov, različnih odzivov združ-
be kot celote na okolje ter (7) na ravni biomov (Tome, 
2006). Poenostavljeno biotski pestrosti pripisujemo ge-
netsko, vrstno in ekosistemsko pestrost, kot je oprede-
ljena tudi v Zakonu o ohranjanju narave (1999).

Države članice Evropske Zveze so kot enega ključnih 
ciljev za zaustavitev upadanja biotske pestrosti postavile 
vzpostavitev omrežja Natura 2000 in njegovo učinko-
vito upravljanje. V omrežje Natura 2000 je vključena 
dobra tretjina ozemlja Slovenije, ki je pomembna za 
ohranjanje vrst in habitatov iz Direktive o ohranjanju 
prostoživečih ptic (1979) in Direktive o ohranjanju na-
ravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst (1992) ter tudi endemičnih in nacionalno ogroženih 
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vrst. Slovenija tako z omrežjem Natura 2000 prispeva k 
ohranjanju biotske pestrosti (Bibič, 2007). 

Varstvo narave se osredotoča na ohranjanje ekosis-
temov, habitatov, vrst ter izpostavlja intrinzično vre-
dnost narave, tj. vrednost narave same po sebi, ne 
oziraje se na koristi in vrednost, ki jo naravi pripisuje 
človek. Z biotsko pestrostjo in njenim ohranjanjem so 
povezane najrazličnejše ekološke, ekonomske, etične, 
duhovne in kulturne vrednote (Callicot idr., 1999). 
Raznovrstnost vrednot, ki jih pripisujemo biotski pe-
strosti, je hkrati pokazatelj pomembnosti in kontro-
verznosti pojma ter predstavlja velik izziv tako v na-
ravovarstveni (Trombulack idr., 2004) kot pedagoški 
stroki (Gayford, 2000; Van Weelie in Wals, 2002).

Poučevanje biotske pestrosti

Van Weelie in Wals (2002) poudarjata, da je biotska 
pestrost abstrakten in kompleksen pojem, ki ga zara-
di zahtevnosti učitelji običajno obravnavajo samo na 
ravni vrstne pestrosti. Barney in sodelavci (2005) po-
udarjajo pomen poučevanja o vrstni pestrosti za oza-
veščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. Iz tega 
lahko zaključimo, da je pri pouku potrebno namenjati 
ustrezno pozornost spoznavanju vrst in njihovih habi-
tatov ter tako nasloviti cilje ohranjanja biotske pestro-
sti. Pouk o biotski pestrosti je več kot le poučevanje in 
učenje o naravi. Biotska pestrost je pomemben element 
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki kaže na 
prepletenost in neločljivost ekoloških, ekonomskih 

in socialnih vidikov pojma ter od učečega zahteva ce-
lovito analizo problematike iz različnih zornih kotov 
(Dreyfus idr., 1999; Gayford, 2000), vendar znotraj 
ekoloških danosti okolja. Zahteva ustrezno konstruk-
cijo in kritično presojo znanja, definiranje položaja, 
ki ga imajo pri tem naravoslovne znanosti, zavedanje 
znanstvenih in neznanstvenih vidikov problematike, 
povezane z vrednotami in koristmi, ki jih ima lahko 
biotska pestrost ter njeno ohranjanje, ter ne nazadnje 
pedagoški pristop, ki stremi k poglobljeni razpravi, re-
fleksiji in oblikovanju ohranitvenih vrednot (Gayford, 
2000; Van Weelie in Wals, 2002). 

Helldén in Helldén (2008) sta v svoji empirični razi-
skavi potrdila pomen neposrednih izkušenj z biotsko pe-
strostjo v zgodnjem otroštvu za kasnejši razvoj razumeva-
nja te kompleksne teme. V svojih zaključkih poudarjata, 
da je pomembno otrokom omogočiti tovrstne izkušnje 
in njihove ideje upoštevati pri poučevanju za trajnostno 
prihodnost. Čeprav vsi poudarjamo pomen neposrednih 
izkušenj v naravi, se v številnih evropskih državah in tudi 
drugod trend upadanja aktivnosti v naravi med otroki in 
mladostniki nadaljuje, predvsem v urbanem okolju, zato 
velja še enkrat več poudariti vlogo neposrednih izkušenj 
v naravi, predvsem v času odraščanja. 

Niso pa pomembne samo neposredne izkušnje, 
ampak tudi socialno učenje v lokalnem okolju. Lin-
demann-Matthies in sodelavci (2011) poudarjajo, da 
naj učenje v lokalnem okolju obsega tako vključevanje 
lokalnih posameznikov (različnih strokovnjakov) v 
vzgojno-izobraževalnem procesu kot tudi raziskoval-

Slika: Prikaz biotske pestrosti po trofičnih nivojih
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ni pouk o okoljskih vsebinah neposredno v lokalnem 
okolju. K temu bi dodal še večji pomen različnih lo-
kalnih organizacij (npr. okoljske in naravovarstvene 
organizacije), ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
pomembno prispevajo k dvigu kakovosti pouka o bi-
otski pestrosti v šolah. 

Biotska pestrost v slovenskih šolah

Slovenski učenci in dijaki se v času vzgojno-izobra-
ževalnega procesa prvič podrobneje srečajo s pojmom 
biotska pestrost v sedmem razredu osnovne šole pri 
predmetu Naravoslovje (podrobnosti so v pregledni-
ci). Znanje nadgradijo v devetem razredu pri predme-
tu Biologija. Učenec spoznava okoljske dejavnike, ki 
vplivajo na pestrost rastlin in živali, ter spoznava člo-
vekove dejavnosti, ki vplivajo na njeno spreminjanje. 

Na srednješolski stopnji je področje biotske pestro-
sti sistematično zastopano v gimnazijskih programih, 
kjer se dijaki spoznajo z genetsko, vrstno in ekosistem-
sko ravnjo biotske pestrosti pri predmetu Biologija. V 
učnem načrtu za gimnazije je zapisano, da naj učitelj 
»v pouk po avtonomni strokovni presoji čim večkrat 
vključuje spoznavanje nacionalno pomembnih narav-

nih vrednot in ekosistemov. Pri dijakinjah in dijakih 
naj razvija zavest, da je Slovenija (s stičiščem Dinaridov, 
Alp in Peripanonije) del Evrope in sveta z eno najvišjih 
stopenj biotske pestrosti (vroča točka biotske pestrosti)« 
(str. 70). V nižje poklicnem, poklicnem in strokovnem 
izobraževanju dijaki tematike večinoma ne obravnavajo 
ali pa se z njo spoznajo zelo okrnjeno. Izjema so neka-
teri strokovni programi, kot je Naravovarstveni tehnik. 

Obstoječe stanje v vzgojno-izobraževalnih progra-
mih daje izhodišča za implementacijo izobraževalnih 
pristopov namenjenih dvigu zavesti o pomenu ohra-
njanja biotske pestrosti. V preglednici so izpostavljeni 
osnovnošolski in srednješolski programi ter predmeti, 
kjer je v učnih ciljih eksplicitno omenjen pojem biotska 
pestrost. Navedeni učni cilji pa niso edini, ki  prispe-
vajo k razumevanju pojma biotska pestrost in pomenu 
njenega ohranjanja. Gre namreč za kompleksen pojem, 
za razumevanje katerega je potrebno osnovno znanje 
ekologije, genetike, evolucije, sistematike, fizične geo-
grafije in drugih naravoslovnih in družboslovnih ved. 
V analiziranih učnih načrtih je opaziti nedoslednosti v 
poimenovanju, uporabljajo se namreč izrazi biodiver-
ziteta, biotska pestrost in biološka raznovrstnost, zato 
bi bilo to smiselno ob prenovi učnih načrtov uskladiti. 

Preglednica: Predmeti v osnovni in srednjih šolah, kjer se omenja pojem biotska pestrost

Program/izobraževanje Predmet razred/Letnik Omemba pojma  
v učnih ciljih

Osnovna šola Naravoslovje 7 2

Osnovna šola Biologija 9 5

Osnovna šola Okoljska vzgoja I, II, III* 7, 8, 9 3

Nižje poklicno izobraževanje Družboslovje in naravoslovje 1 1
Srednje poklicno 
izobraževanje Naravoslovje 1 1

Srednje strokovno 
izobraževanje Biologija ½ 2

Srednje strokovno 
izobraževanje, Okoljevarstveni 
tehnik

Varstvo okolja 1 1

Srednje strokovno 
izobraževanje, Naravovarstveni 
tehnik

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v 
prostoru in ekoremediacije 1, 2, 3 3

Srednje strokovno 
izobraževanje, Naravovarstveni 
tehnik

Varstvo naravnih vrednot 2, 3, 4 5

Srednje strokovno 
izobraževanje, Naravovarstveni 
tehnik

Trajnostni razvoj 4 2

Splošno izobraževanje, 
gimnazija, splošna, klasična in 
strokovna

Biologija 1, 2, 3 5, 2* 

Splošno izobraževanje, 
gimnazija, splošna, klasična in 
strokovna

Biologija, maturitetni program* 4 Modul: Ekologija, biotska 
pestrost in evolucija 

* izbirni predmet oziroma cilj, ki vključuje vsebine o biotski pestrosti
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