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Živali iz različnih celin sveta: 
Kako dobro jih poznajo otroci?

Otroci že od najzgodnejših let začno pridobivati iz-
kušnje o živalih v neposredni okolici svojega doma, v 
vrtcu in šoli, v medijih itn. Znanje o živalih se nava-
dno primarno ne oblikuje v vrtcu in šoli. So pa for-
malne vzgojno-izobraževalne institucije tiste, kjer zna-
nje o živalih lahko poglobijo in razširijo (Tunnicliffe, 
2011). Otroci vsakodnevno vstopajo v različne odno-
se z živalmi. Izkušnje pridobivajo v neposrednem stiku 
s hišnimi in domačimi živalmi, ter s prostoživečimi in 
eksotičnimi živalmi na obiskih v prirodoslovnem mu-
zeju, živalskem vrtu in naravnih parkih (Tunnicliffe in 
Reiss, 1999). 

J. A. Palmer in J. Suggate (2004) sta raziskovali, 
kako britanski otroci poznajo življenje v deževnih pra-
gozdovih in polarnem krogu. Ugotavljata, da se od 
četrtega leta starosti naprej število otrok, ki poznajo 
živali iz omenjenih biomov, povečuje za 10 % vsako 
leto. Povprečno število pravilno navedenih živali je pri 
štiriletnikih 1,6, pri desetletnikih pa tri. Genovart in 
sodelavci (2013) ugotavljajo, da srednješolci iz Balear-
skega otočja (Španija) bolje poznajo eksotične živali 
kot lokalne prostoživeče vrste. Do podobnih ugotovi-
tev sta prišli tudi E. Yli-Panula in E. Matikainen 
(2014), ki ugotavljata, da finski mladostniki bolje po-
znajo vrstno pestrost savanskih živali kot pa živali v 
lokalnih ekosistemih. Otroci v razvitih državah veliko 
vedo o eksotičnih živalih, ker prihajajo do neposre-
dnega stika z njimi v živalskih vrtovih in drugih izo-
braževalnih centrih (Patrick in Tunnicliffe, 2011). 

Za poučevanje o biotski pestrosti so izkušnje in zna-
nje o živalih ter njihovem življenjskem okolju zelo po-

membne. Biotska pestrost je namreč zelo kompleksna 
in abstraktna biološka vsebina, ki jo učitelji najpogo-
steje poučujejo samo na vrstni ravni pestrosti (van 
Weelie in Wals, 2002), zato nas je v raziskavi zanima-
lo, kako dobro otroci različnih starosti poznajo žival-
ske vrste iz različnih celin. V nadaljevanju povzemamo 
glavne ugotovitve, ki so bile podrobneje že predsta-
vljene v dveh znanstvenih prispevkih (Torkar in Ma-
vrič, 2016; Torkar in Praprotnik, 2017).

V raziskavi so sodelovali slovenski otroci in mlado-
stniki (N = 198), stari od pet do dvanajst let. Prosili 
smo jih, da nam navedejo tri primere prostoživečih 
živalskih vrst (živali, ki živijo v naravi), ki jih lahko 
opazujemo v Evropi, Aziji, Afriki, Severni Ameriki, 
Srednji in Južni Ameriki ter Oceaniji. 

Skupaj so navedli 2299 živali, največ iz skupine se-
salcev (75,9 %), sledijo plazilci (10,2 %), ptice (7,1 
%), nevretenčarji (3,8 %), ribe (2,8 %) in dvoživke 
(0,5 %). Prevlada sesalcev v odgovorih otrok ni prese-
netljiv podatek. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi 
v predhodnih raziskavah (Genovart in sod., 2013). 
Veliko število omemb sesalcev povezujemo s prilju-
bljenostjo živalske skupine, pogostimi stiki otrok s se-
salci ter karizmatičnostjo nekaterih vrst sesalcev, kot 
so medvedi, levi in sloni. 

Najbolje so otroci poznali živali iz Afrike (2,7 vrste 
živali na otroka), sledijo živali iz Evrope (2,6 vrste ži-
vali na otroka) itn. (tabela 1), kar potrjuje izsledke tu-
jih raziskav, da otroci iz razvitih držav bolje poznajo 
določene eksotične živali kot pa domorodne prostoži-
veče živalske vrste. 
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Tri najpogosteje omenjene živali na vsaki celini so 
prikazane na sliki 1. Podrobnejši pregled navedenih 
živalskih vrst je pokazal tudi nekatere pomanjkljivosti 
in napake v predstavah o razširjenosti živalskih vrst. 
Otroci so tigra pogosto uvrstili na afriško celino. Se-
verno Ameriko so povezovali s polarnim krogom, kjer 
živijo severni medvedi. Najpogostejša napačna pred-
stava otrok je, da pingvini živijo na severni polobli (v 
Severni Ameriki). Med najpogosteje navedenimi žival-
skimi vrstami so velike živali, kot so na primer sloni, 
žirafe in medvedi. Velikokrat so omenjene velike zveri, 
kot so medved, volk in lev.

Primerjava skupnega števila navedenih živali glede 
na starost otrok jasno pokaže, da med petim (Me = 7) 

in dvanajstim letom (Me = 18) starosti otroci napre-
dujejo v svojem poznavanju živalskih vrst na različnih 
celinah (slika 2). Opazimo lahko tudi, da so v prvem 
starostnem obdobju osnovne šole razlike v znanju 
med otroki zelo velike.

Naj izpostavim še, da smo v raziskavi ugotavljali 
tudi vpliv interesa otrok do živali in narave. Ugotovili 
smo, da ta nima pomembne napovedne vrednosti za 
znanje o vrstni pestrosti živali na različnih celinah.  
Ugotovili smo tudi, da je televizija otrokom najpo-
membnejši  vir informacij o živalih (32 %), sledijo 
knjige in revije (25 %), vrtec in šola (23 %), svetovni 
splet (10 %) in drugo (10 %). 

Slika 1: Tri najpogosteje omenjene živalske vrste na vsaki celini 

Tabela 1: Znanje o živalih iz različnih celin

celina Št. naštetih živali
Povprečno število 

naštetih vrst na 
otroka

Manjkajoči odgovori Delež manjkajočih 
odgovorov

Afrika 560 2,77 2 1 %

Evropa 532 2,63 11 5 %

Oceanija 447 2,21 17 8 %

Severna Amerika 384 1,90 47 23 %

Azija 376 1,86 48 24 %

Srednja in Južna Amerika 343 1,70 63 31 %
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Slika 2: Skupno število navedenih živali (maksimalno 18, po 
3 za vsako celino) glede na starost otrok

Rezultati raziskave imajo pomembno vzgojno-izo-
braževalno in naravovarstveno sporočilo. Opozarjajo 
namreč, da poučevanje o biotski pestrosti različnih 
eksotičnih biomov kopnin in morij (npr. tropski de-
ževni gozd, puščava, stepa, savana, laguna itn.) ter nji-
hovem varstvu ni smotrno v zgodnjem obdobju šola-
nja (morda z izjemo savan), ko učenci še intenzivno 
pridobivajo znanje o vrstni pestrosti favne in flore. 
Otroke moramo spodbujati, da v šoli in izven nje pri-
dobivajo znanje o raznolikosti živih bitij, kar jim bo 
pomagalo bolje razumeti živi svet narave, ki mu pripa-
da. Izpostavil bi tudi zanimanje otrok za živali iz sku-
pine sesalcev, kar bi bilo smiselno upoštevati pri pou-
čevanju oziroma izbiri primerov, s katerimi želimo 
pojasniti specifične biološke pojme. Na primer, pojem 
prehranjevalna veriga bo verjetno otrok hitreje dojel, 
če bo dobro poznal organizme, ki jih uporabimo v 
predstavljenih primerih prehranjevalnih verig. Poznal 
bo njihovo življenjsko okolje, prehrano, obnašanje …, 
kar je nenazadnje tudi lahko prava pot za ozaveščanje 
o pomenu vrstnega varstva in ohranjanja narave.

liteRatURa:

n Genovart, M., Tavecchia, G., Enseñat, J. J., Laiolo, P. (2013). Holding up 
a mirror to the society: Children recognize exotic species much more 
than local ones. Biological Conservation, 159, 484-489.

n Palmer, J.A., Suggate, J. (2004). The development of children’s unders-
tanding of distant places and environmental issues: Report of a UK 
longitudinal study of the development of ideas between the ages of 
4 and 10 years. Research Papers in Education, 19(2), 205–237. 

n Patrick, P., Tunnicliffe, S. D. (2011). What Plants and Animals Do Early 
Childhood and Primary Students’ Name? Where Do They See Them?. 
Journal of Science Education and Technology, 20, 630-642.

n Torkar, G., Mavrič, I. (2016). Young Slovenian learners’ knowledge 
about animal diversity on different continents. International Journal 
of Biology Education, 5(1), 1–11.

n Torkar, G., Praprotnik, L. (2017). Interest in biology and knowledge 
about animal species diversity on different continents. ESERA confe-
rence, Dublin. 

n Tunnicliffe, S. D., & Reiss, M. J. (1999). Building a model of the environ-
ment: How do children see animals?. Journal of Biological Education, 
33(3), 142-148. 

n Tunnicliffe, S. D. (2011). Visualisation of Animals by Children: How Do They 
See Birds?. Center for Educational Policy Studies Journal, 1(4), 63-80.

n Van Weelie, D., Wals, A. (2002). Making biodiversity meaningful th-
rough environmental education. International Journal of Science 
Education, 24(11), 1143-1156.

n Yli-Panula, E., Matikainen, E. (2014). Students’ and student teachers’ abi-
lity to name animals in ecosystems – a perspective of animal knowled-
ge and biodiversity. Journal of Baltic Science Education, 13(4), 559–572.


