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Περίληψη: Στα πλαίσια του διεθνούς ερευνητικού προγράµµατος IMEW µε θέµα την
ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων της Ευρώπης, ένα από τα στοιχεία που
διευρευνήθηκαν ήταν η περιβαλλοντική γνώση µαθητών και µαθητριών ηλικίας 4 ως 10
ετών στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου της Κερκίνης αναφορικά µε την
ορνιθοπανίδα και την ιχθυοπανίδα της περιοχής. Σηµαντικές διαφορές µεταξύ
ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας διαπιστώνονται στην αναγνώριση των ειδών και στους
θηρευτές. Τα βασικά προβλήµατα γνώσης εντοπίζονται στους θηρευτές της
ορνιθοπανίδας και σε µικρότερο βαθµό στις τροφικές πηγές της ιχθυοπανίδας. Η ηλικία
αποδεικνύεται ο σηµαντικότερος παράγοντας στην πιθανότητα καταγραφής των σωστών
απαντήσεων. Οι λανθασµένες απαντήσεις τείνουν να οµαδοποιούνται. Η γνώση που
αφορά την ιχθυοπανίδα αποδεικνύεται καθοριστικότερη συγκριτικά µε τη γνώση που
αφορά την ορνιθοπανίδα στον καθορισµό του συνολικού επιπέδου γνώσης των παιδιών.
Σκοπός εργασίας: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της περιβαλλοντικής γνώσης
µαθητών και µαθητριών ηλικίας 4 ως 10 ετών στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου
της Κερκίνης αναφορικά µε την ορνιθοπανίδα και την ιχθυοπανίδα της περιοχής και πως
αυτή η γνώση διαφοροποιείται στις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. ∆ιερευνάται η
σχετική επίδραση των δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατος, καθώς και των πηγών
περιβαλλοντικής πληροφόρησης.
Μεθοδολογία: Επιλέχθηκαν τρία είδη ορνιθοπανίδας (Pelecanus onocrotalus –
ροδοπελεκάνος, Anser anser – χήνα, Pica pica - καρακάξα) και τρία είδη ιχθυοπανίδας
(Carassius auratus gibelio – πεταλούδα, Leuciscus cephalus macedonicus – τυλινάρι,
Rhodeus sericeus amarus - µουρµουρίτσα) που απαντούν στην ευρύτερη περιοχή του
Υγροτόπου της Κερκίνης. Πραγµατοποιήθηκαν προσωπικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις
µε 200 µαθητές/τριες, ισοκατανεµηµένους/νες στις ηλικιακές κλάσεις των 4, 6, 8 και 10
ετών. Συγκεκριµένα, µε αφορµή φωτογραφίες των ειδών ζητήθηκε από τα παιδιά να
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αναγνωρίσουν τα είδη και να δηλώσουν τις τροφικές πηγές και τους θηρευτές κάθε
είδους. Καταγράφηκαν τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος (φύλο, ηλικία, τόπος
διαµονής) και οι πηγές περιβαλλοντικής πληροφόρησης (σχολικό περιβάλλον, κοινωνικό
περιβάλλον, εµπειρική γνώση). Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η
διασταύρωση πινάκων (crosstabulation), η λογιστική παλινδρόµηση (logistic regression),
η οµαδοποιός ανάλυση (cluster analysis) και η ανάλυση ταξινόµησης (tree-modeling).
Αποτελέσµατα: Για την ορνιθοπανίδα, χαµηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων δίνονται
για τους θηρευτές του πελεκάνου και της καρακάξας, καθώς και στην αναγνώριση της
χήνας. Το ποσοστό των µικτών απαντήσεων (συνύπαρξη σωστών και λανθασµένων
στοιχείων) είναι υψηλό στην περίπτωση των τροφικών πηγών και για τα τρία είδη.
Υψηλά ποσοστά αναπάντητων ερωτήσεων εµφανίζονται στην περίπτωση των θηρευτών
και για τα τρία είδη. Για την ιχθυοπανίδα, χαµηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων
δίνονται για τις τροφικές πηγές των τριών ειδών. Ιδιαίτερα αυξηµένα είναι τα ποσοστά
των αναπάντητων ερωτήσεων στις τροφικές πηγές και για τα τρία είδη. Τέλος, σχετικά
αυξηµένα είναι τα ποσοστά των απαντήσεων που περιέχουν τόσο σωστά όσο και
λανθασµένα στοιχεία στην περίπτωση των θηρευτών και για τα τρία είδη.
Η διασταύρωση των δεδοµένων δείχνει σηµαντικές διαφορές σε όλες τις κατηγορίες
γνώσης µεταξύ των ειδών για την ορνιθοπανίδα. Συγκεκριµένα, στην αναγνώριση των
ειδών παρατηρούνται χαµηλά ποσοστά για τη χήνα, στις τροφικές πηγές παρατηρούνται
χαµηλά ποσοστά για την καρακάξα και στους θηρευτές παρατηρούνται χαµηλά ποσοστά
για τον πελεκάνο και την καρακάξα. Από την άλλη πλευρά, σηµαντική διαφορά µεταξύ
των ειδών ιχθυοπανίδας εµφανίζεται µόνο στην περίπτωση της αναγνώρισης των ειδών,
όπου υψηλότερο είναι το ποσοστό για την πεταλούδα. Αθροιστικά για την ορνιθοπανίδα
και την ιχθυοπανίδα, σηµαντικές διαφορές διαπιστώνονται στην αναγνώριση των ειδών,
όπου το ποσσοτό είναι υψηλότερο για τα είδη ιχθυοπανίδας, και στους θηρευτές, όπου το
ποσσοτό των σωστών απαντήσεων είναι και πάλι υψηλότερο για τα είδη ιχθυοπανίδας.
Η ηλικία αναδεικνύεται ως ο σηµαντικότερος παράγοντας στην πιθανότητα καταγραφής
των σωστών απαντήσεων. Επηρεάζει θετικά τη γνώση για τις τροφικές πηγές τις
ορνιθοπανίδας (πελεκάνος, χήνα) και για τους θηρευτές της ιχθυοπανίδας (πεταλούδα,
τυλινάρι, µουρµουρίτσα) και αρνητικά την αναγνώριση των ειδών (καρακάξα, τυλινάρι,
µουρµουρίτσα). Το φύλο και ο τόπος διαµονής είναι σηµαντικοί παράγοντες µόνο για
την ιχθυοπανίδα. Συγκεκριµένα, τα αγόρια γνωρίζουν καλύτερα τους θηρευτές της
πεταλούδας, ενώ η πιθανότητα αναγνώρισης για το τυλινάρι είναι αυξηµένη για τα
κορίτσια. Η διαµονή στο δυτικό ανάχωµα της λίµνης αυξάνει την πιθανότητα
καταγραφής των σωστών απαντήσεων για τους θηρευτές της ορνιθοπανίδας και για τα
τρία είδη. Από τις πηγές πληροφόρησης, µόνο το σχολείο αποδεικνύεται σηµαντικός
παράγοντας σε δύο µοντέλα που αφορούν την ορνιθοπανίδα. Συγκεκριµένα, συµβάλλει
θετικά στη γνώση των τροφικών πηγών του πελεκάνου και των θηρευτών της
καρακάξας.
Οι λανθασµένες απαντήσεις τείνουν να οµαδοποιούνται. Στην περίπτωση των θηρευτών
συµπεριλαµβάνονται στις λανθασµένες απαντήσεις είδη που δεν απαντούν στην Κερκίνη
(π.χ. ‘λιοντάρι’ και ‘τίγρη’ για τη χήνα, ‘φάλαινα’, ‘καρχαρίας’ και ‘κροκόδειλος’ για τη
µουρµουρίτσα).
Το επίπεδο της συνολικής γνώσης των παιδιών καθορίζεται σε σχετικά υψηλότερο βαθµό
από τη γνώση των τροφικών πηγών της πεταλούδας. Ο δεύτερος σηµαντικότερος
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παράγοντας που διαβαθµίζει τη συνολική γνώση των παιδιών είναι η γνώση για τους
θηρευτές της χήνας και της µουρµουρίτσας. Μικρότερη σηµασία στη διαβάθµιση της
συνολικής γνώσης παίζει η αναγνώριση των ειδών. Γενικά, η γνώση που αφορά την
ιχθυοπανίδα αποδεικνύεται καθοριστικότερη συγκριτικά µε τη γνώση που αφορά την
ορνιθοπανίδα στον καθορισµό του συνολικού επιπέδου γνώσης των παιδιών.
Συζήτηση: Η περιβαλλοντική γνώση είναι ένας από τους παράγοντες που συµβάλλουν
στην περιβαλλοντική κατανόηση και ευαισθητοποίηση. Τα παραπάνω αποτελέσµατα
µπορούν να αποτελέσουν µία συµβολή σχετικά µε το γνωστικό περιεχόµενο των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων που πρόκειται να εφαρµοστούν στην ευρύτερη περιοχή
του υγροτόπου της Κερκίνης, το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στους θηρευτές
της ορνιθοπανίδας και δευτερευόντως στις τροφικές πηγές της ιχθυοπανίδας. Φαίνεται
ότι γενικότερα το ζήτηµα των τροφικών σχέσεων πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό του.
Πρέπει να αντιµετωπιστεί, επίσης, το πρόβληµα των µικτών απαντήσεων για τις τροφικές
πηγές της ορνιθοπανίδας και τους θηρευτές της ιχθυοπανίδας. Το σχολικό περιβάλλον
δεν επηρεάζει τη γνώση για την ιχθυοπανίδα, γεγονός που πιθανά αντανακλά την
επικέντρωση του σχολείου στην ορνιθοπανίδα της περιοχής. Ωστόσο, εφόσον η γνώση
για την ιχθυοπανίδα αποδεικνύεται ο σηµαντικότερος παράγοντας στον καθορισµό του
συνολικού επιπέδου γνώσης των παιδιών, η προσφορά γνώσεων για την ιχθυοπανίδα
µέσα από το σχολείο αναµένεται να επιδράσει θετικά στη συνολική περιβαλλοντική
γνώση των µαθητών/τριών. ∆ύο ακόµη στοιχεία που θα πρέπει να προσµετρηθούν είναι
η µη αναµενόµενη αρνητική επίδραση της ηλικίας στην αναγνώριση των ειδών και η
οµαδοποίηση των λανθασµένων απαντήσεων στην περίπτωση των θηρευτών. Το δεύτερο
στοιχείο αναδεικνύει την ύπαρξη στο γνωστικό πεδίο ‘φαντασιακών’ τροφικών αλυσίδων
που συγκροτούνται από είδη που δεν απαντούν στην περιοχή µελέτης.
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