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A biofília hipotézis értelmezése 

• Edward O. Wilson (1984): „A velünk született képesség és egyben 
szükséglet, hogy az életre és az élet folyamataira fókuszáljunk.”   

• Genetikai eredetű  

• Kapcsolat a fizikai és mentális jólléttel 

• Evolúciós fejlődés 

• A szavanna hipotézis  

• Kapcsolat a versenyelőnnyel, genetikai fittséggel 

• Ökológiai jelentőség 

 



A biofóbia lehetséges értelmezései 

• Kaplan (1995): „Bizonyított, hogy számos speciális érzelem jelenik 
meg a természet kapcsán az emberben. Néhány közülük sokkal inkább 
negatív, mint pozitív.” 

• David Orr: Modernizáció -> természettől való elfordulás -> biofóbia 

• A biofóbia wilsoni értelmezése 

• Wilson a biofóbia kapcsán: Mi etikus természetvédelmileg? ->  ami a 
genetikai fittséget erősíti 



A biofília és az attitűdök 

• Stephen R. Kellert 9 attitűdje: haszonelvű, naturalisztikus, 
negativisztikus, dominanciára építő, ökológikus-tudományos, 
szimbolikus, esztétikus, humanisztikus, moralisztikus 

• Befolyásoló tényezők: életkor, kultúra stb. 

• Evolúciós előnyök 

• Az attitűdök formálása -> környezeti nevelés 



Nature-deficit disorder (Természet-hiány 
betegség) 

• A probléma gyökere: kulturális változások, szülői aggodalom, rossz 
várostervezés, oktatás, média stb.  

• Kiemelt jelentőség a gyerekeknél 

• Negatív következményei: gyermekkori elhízás, gyenge iskolai 
teljesítmény, ADHD stb.  

• Kaplan „figyelem újratelepülési” elmélete 

• Megoldások 

• „hibrid mind” elmélet 



A biofília és az épített környezet 

• A „zöld” jelentősége az épített környezetben.  

• A kórházak, Ulrich tanulmánya a kórházi betegek gyógyulásáról 

• Állatasszisztált terápiák 

• Biophilic design  

 

A Bastille viadukt  



Biophilic 
design 

 

Bastille viadukt Bastille viadukt 

sydney-i operaház 



Biophilic cities 

Singapore (kert részlet) Fiktív biophilic city 



Személyes kutatás 

• A kutatás ismertetése: módszer (free-listing), csoportok (kutatók, 
kászoniak, magyar laikusok), növények (hóvirág, medvehagyma, 
parlagfű) 

 

Hóvirág Medvehagyma Parlagfű 



Kászon 
• Erdély: Külső-Kárpátok, a Csíki-havasok egy kis zárt öblében, a Kászoni medencében, 

Csíkszeredától 1 órányi autóútra  



Kászon 



Eredmények 

A különböző növények felismeréseinek aránya csoportonként: 

Általánosságban: morfológia, pollen, hagymásság, invazivítás: főleg kutatók és kisebb arányban magyar laikusok 
                               receptek, gyógyhatások, ajándékozás, árulás és közvetlen környezetben való megtalálhatóság: kászoniak 



Következtetések 

• Oktatásbeli különbségek, média hatás, kulturális különbségek, eltérő 
viszonyulások  

• A biofília más-más attitűdjei jellemzőek csoportonként 

• A nature-deficit disorder különböző mértékben veszélyezteti a 
csoportokat 



Remélem, hogy előadásommal 
sikerült az érdeklődésüket, 

érdeklődéseteket felkeltenem a 
téma iránt!  


