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Wstêp

Celem niniejszej pracy jest porównanie sprawnoci fizycznej dzieci
szkolnych zamieszkuj¹cych wie i miasto, wywodz¹cych siê z niskiej grupy spo³eczno-ekonomicznej. Badania takie maja zasadnicze znaczenie dla
zrozumienia mechanizmów kszta³towania siê motoryki cz³owieka w zale¿noci od warunków rodowiskowych i trybu ¿ycia, a szczególnie
ograniczenia aktywnoci ruchowej, jaka niesie ze sob¹ wspó³czesna cywilizacja wysoko uprzemys³owionych spo³eczeñstw.
W niniejszej pracy weryfikowano nastêpuj¹c¹ hipotezê robocz¹: Rozwój fizyczny dzieci miejskich, mieszkaj¹cych w Meridzie jest lepszy ni¿
dzieci wiejskich, pochodz¹cych z Yaxcaba, co wynika g³ównie z poda¿y
¿ywnoci, bardziej urozmaiconej w miecie ni¿ na wsi. U dzieci miejskich
wyniki testów sprawnociowych bardziej z³o¿onych (wiêksza iloæ jednostek motorycznych bierze udzia³ w przejawie danej cechy) bêd¹ lepsze
ni¿ u dzieci wiejskich. Natomiast nale¿y oczekiwaæ, ¿e testy mniej z³o¿one powinny byæ lepiej wykonane przez dzieci wiejskie ni¿ miejskie.

Materia³ i metoda

Materia³ niniejszej pracy obejmuje 552 dzieci zamieszkuj¹cych miasto
Meridê i 526 dzieci zamieszkuj¹cych wie gminn¹ Yaxcaba, po³o¿onych na
Pó³wyspie Jukatan w Meksyku. Przebadano ³¹cznie 1078 dzieci (537
ch³opców i 541 dziewcz¹t). Dzieci pochodzi³y z dwóch grup etnicznych
Majów i Metysów oraz Kreoli. We wsi Yaxcaba przebadano 460 Majów i
Matysów oraz 66 dzieci z grupy etnicznej Kreoli. Natomiast w Meridzie
przebadano 405 dzieci Maja i Metysów oraz 147 Kreoli.
*

Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. UKSW, dr hab. Anny Siniarskiej-Wolañskiej.
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Dzieci podzielono wg p³ci na osiem, rocznych grup wiekowych od 7
(6,5  7,49) do 14 (13,5  14,49) roku ¿ycia.
Zarówno dzieci miejskie (z Meridy) jak i wiejskie (z Yaxcaba ) pochodz¹ z niskiej grupy spo³eczno-ekonomicznej. Dzieci miejskie badane by³y
w trzech szko³ach, zlokalizowanych w biednej, pó³nocnej dzielnicy Meridy, zwanej Chuburna. Merida jest stolic¹ stanu Jukatan w Meksyku. Miasto to, po³o¿one jest ok. 30 km na po³udnie od Zatoki Meksykañskiej.
Yaxcaba natomiast jest wsi¹ gminn¹ stanu Jukatan, zlokalizowan¹ 113 km
na wschód od Meridy, w kierunku znanego stanowiska archeologicznego i starego miejsca kultury Majów, a od X wieku i Totleków  Chichen
Itza. Wg oficjalnych danych wie tê zamieszkuje 2558 osób i wiêkszoæ
zajmuje siê rolnictwem, hodowl¹ i pszczelarstwem.
Badania, bêd¹ce podstaw¹ niniejszej pracy wykonane zosta³y metod¹
przekrojow¹ w latach 1996-1997 w Meridzie i 1999-2000 w Yaxcaba, w ramach projektu CONACyT nr. 26469H, kierowanego przez prof. dr hab. Napoleona Wolañskiego. W trakcie wykonywania badañ uczestniczy³y te same
osoby oraz pomiar cech mia³ miejsce w godzinach przedpo³udniowych.
Do celów niniejszej pracy wziêto pod uwagê informacje ankietowe
dotycz¹ce wieku, p³ci, i grupy etnicznej dzieci, pomiary trzech cech somatycznych: wysokoci, masy cia³a i obwodu ramienia (w miejscu gdzie
jest najwiêkszy) oraz rezultaty niektórych testów sprawnociowych s³u¿¹ce do oceny sprawnoci fizycznej.
Pomiar wysokoci cia³a wykonano zgodnie z ogólnie przyjêt¹ technik¹ (Martin i Saller 1957-59). Sprawnoæ fizyczn¹ oceniono na podstawie
piêciu testów (Pawlak i Sarna 1982) mierz¹cych si³ê statyczn¹ rêki dominuj¹cej za pomoc¹ dynamometru rêcznego, si³ê eksplozywn¹ koñczyn
dolnych (wyskok Sargenta), zwinnoæ w biegu po ósemce, gibkoæ krêgos³upa (przy pomocy przyrz¹du Groszenkowa-Wolañskiego; Wolañski
1975) oraz szybkoæ reakcji (refleks) za pomoc¹ linijki (Quickstick scale).
W ka¿dym przypadku badany by³ oswajany z przyrz¹dami i przyuczany do wykonania testu. Wykonywa³ w³aciw¹ próbê dopiero po zapoznaniu siê z jej prawid³owym przebiegiem.
Obliczenia statystyczne wykonano przy u¿yciu pakietu statystycznego SPSS. Do oszacowania ró¿nic istotnych statystycznych wykorzystano
test T Studenta.
Kolejnym etapem pracy by³a ocena wp³ywu czterech niezale¿nych
czynników: regionu, p³ci, grupy etnicznej i wieku na badane cechy somatyczne i sprawnociowe. Do tego celu u¿yto czteroczynnikowej analizy
wariancji. Czynnik region jest zwi¹zany z miejscem pochodzenia dzieci, czyli z miastem i wsi¹. Nazwany zosta³ czynnikiem rodowiskowym,
gdy¿ jest zwi¹zany z ró¿nym trybem ¿ycia, odmiennym stopniem urbanizacji i zanieczyszczenia rodowiska, ró¿nymi rodzajami wykonywanej
pracy itp. Czynnik wiek przyjêto jako odpowiednik czynnika genetycz-
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nego, gdy¿ jest zwi¹zany ze zmianami rozwojowymi zachodz¹cymi w
badanym okresie ontogenezy. Czynnik p³eæ mo¿na przyj¹æ za czynnik
genetyczno-rodowiskowy. Wiadomo, ¿e p³eæ, choæ jest uwarunkowana
genetycznie, zale¿y tak¿e od ró¿nic w zachowaniach spo³ecznych oraz
aktywnoci fizycznej. Czynnik grupa etniczna mo¿na nazwaæ kulturowo-genetycznym. Jego genez¹ jest odmiennoæ genetyczna, lecz z grup¹
etniczn¹ mog¹ wi¹zaæ siê ró¿ne zwyczaje kulturowe, inny rodzaj ¿ywienia i tryb ¿ycia. Mo¿na siê tu tak¿e doszukiwaæ pewnej odmiennej ekspresji genów, maj¹cej swe korzenie wiele tysiêcy lat temu.

Analiza wyników w³asnych

1. Budowa cia³a i sprawnoæ fizyczna dzieci z Méridy i Yaxcabá

Porównanie dzieci mieszkaj¹cych na wsi (Yaxcabá) z dzieæmi mieszkaj¹cymi w miecie (Mérida) da³o nastêpuj¹ce rezultaty:
Pod wzglêdem wysokoci wy¿sze dzieci zamieszkuj¹ miasto ni¿ wie.
Istotne ró¿nice statystyczne dla ch³opców wystêpuj¹ w wieku: 9, 10, 11 i
12 lat a dla dziewcz¹t w wieku 10, 12 i 13 lat (Ryc. 1).
155

Ry cina 1. Wy sokoæ cia³a dzieci szkolny ch z miasta (Merida) i wsi (Yaxcaba).
* - ró¿nice istotne staty sty cznie

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie

Wy sokoæ cia³a w cm

145
135
125

*

115
105

7

8

9

*

*

**

**

10

***

11

Wiek w latach

**

12

13

14

Wskanik masywnoci cia³a zwany tak¿e wskanikiem Kaupa (BMI)
nie wykazuje ró¿nic istotnych statystycznie miêdzy dzieæmi miejskimi i
wiejskimi z wyj¹tkiem 11-letnich dziewcz¹t, u których wzglêdna masa
cia³a jest wiêksza w miecie ni¿ na wsi. Jednak¿e z tendencji przebiegu
krzywych mo¿na równie¿ wnioskowaæ, ¿e dzieci miejskie w wieku 9-11
lat s¹ nieco bardziej masywne ni¿ wiejskie (Ryc. 2).
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22,5

R ycin a 2 . BMI dzieci s zkolnych z m ias ta (Merida ) i w s i (Yaxcab a).
* - ró ¿nice is to tne s tatys tycznie

21,5

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie

20,5
19,5

*

18,5
17,5
16,5
15,5

7

8

9

10

11

Wiek w lata ch

12

13

14

W przypadku obwodu ramienia, bêd¹cego miar¹ stanu od¿ywienia,
w zasadzie nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie miêdzy dzieæmi wiejskimi i miejskimi, z wyj¹tkiem 13-letnich ch³opców, u których ta
cecha jest wiêksza w miecie. Mo¿na jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e ch³opcy miejscy w wieku 10-13 lat maj¹ nieco wiêkszy obwód ramienia ni¿ wiejscy.
To samo dotyczy dziewcz¹t w wieku 7-11 lat (Ryc. 3)
Rycina 3. Obw ód ramienia dzieci szkolnych z miasta (Merida) i w si (Yaxcaba).
* - ró¿nice istotne statystycznie

25

Obw ód ramienia w cm

24

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie

23
22
21

*
*

20
19
18
17
16

7

8

9

10

11

Wiek w latach

12

13

14

Wiêksz¹ si³¹ miêniow¹ rêki dominuj¹cej charakteryzuj¹ siê ch³opcy
wiejscy ni¿ miejscy, choæ ró¿nice istotne statystycznie wystêpuj¹ tylko w
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wieku 10, 11, 14 lat. Równie¿ dziewczêta wiejskie s¹ silniejsze ni¿ miejskie,
a istotne ró¿nice statystyczne wystêpuj¹ w wieku 10 i 14 lat (Ryc. 4).
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Rycina 4. Si³a miêniow a rêki dominuj¹cej dzieci szkolnych
z miasta (Merida) i w si (Yaxcaba).
* - ró¿nice istotne statystycznie

Si³a miêniow a w kg

24

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie

20
16
12

**

***
**

**

8
4

**

7

8

9

10

11

Wiek w latach

12

13

14

W przypadku zwinnoci mierzonej biegiem po ósemce, dzieci miejskie
charakteryzuj¹ siê krótszym czasem przebiegu ni¿ wiejskie. Ró¿nice istotne statystycznie s¹ widoczne u ch³opców w wieku 8, 10, 11 i 12 lat; za
dla dziewcz¹t w wieku 9, 10 i 13 lat (Ryc. 5). W tym przypadku sprawniejsze (bardziej zwinne) s¹ wiêc dzieci miejskie.
Rycina 5. Suma 3 biegów po ósemce dzieci szkolnych
z miasta (Merida) i w si (Yaxcaba).
* - ró¿nice istotne statystycznie

22

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie

Czas 3 biegów w s.

21
20

*

19

***

18
17
16
15

*

*
7

8

9

**

10

*

**
11

Wiek w latach

12

13

14

Ocena wskanika wyskoku dosiê¿nego metod¹ Sargenta w zasadzie
nie wykaza³a ró¿nic istotnych statystycznie miedzy dzieæmi szkolnymi z
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- wy sokoæ dosiêgu) / wy sokoæ dosiêgu

Wskanik wy skoku Sargenta (wy sokoc wy skoku -

miasta i ze wsi. Tendencja przebiegu krzywych wskazuje jednak równie¿,
¿e od 11 roku ¿ycia dzieci wiejskie charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ si³¹ eksplozywn¹ koñczyn dolnych ni¿ dzieci miejskie. Jedyne ró¿nice istotne
statystycznie obserwuje siê u ch³opców w 11 roku ¿ycia (Ryc. 6).
Rycina 6. Wskanik Sargenta dzieci szkolnych z miasta (Merida) i w si (Yaxcaba).
* - ró¿nice istotne statystycznie
18,5

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie

17,0

**

15,5
14,0
12,5
11,0

7

8

9

10

11

Wiek w latach

12

13

14

(c-s w sk³onie - c-s w wy procie) / c-s w wy proscie

Wskanik gibkoci krêgos³upa (c-s = d³. krêgos³upa)

Podobnie jest z gibkoci¹ krêgos³upa. Obserwacja tendencji przebiegu
krzywych dla tej cechy wskazuje na wiêksz¹ gibkoæ dzieci wiejskich (z
wyj¹tkiem dziewcz¹t 9 i 10- letnich, które s¹ bardziej gibkie w miecie).
Ró¿nice istotne statystycznie widoczne s¹ jedynie u 7-letnich ch³opców.
Cecha ta wykazuje równie¿ znaczny dymorfizm p³ciowy i zauwa¿a siê
du¿o wiêksz¹ gibkoæ krêgos³upa u ch³opców ni¿ u dziewcz¹t (Ryc. 7).

132

R ycina 7. Ws ka nik gib ko ci krê gos ³u pa dzie ci s zkolnych
z m ias ta (Merid a) i w s i (Yaxca ba).
* - ró¿nice is totne s ta tys tyczn ie

26
24
22

*

20
18
16
14
12

7

8

9

10

11

Wiek w latach

12

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie
13

14
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Porównuj¹c szybkoæ reakcji, mierzon¹ w punktach (wiêcej punktów
gorszy wynik), okazuje siê, ¿e po 9 roku ¿ycia ch³opcy wiejscy osi¹gaj¹
lepsze wyniki ni¿ miejscy. Ró¿nice istotne statystycznie wystêpuj¹ u
ch³opców 11, 13 i 14-letnich. U dziewcz¹t obserwuje siê podobn¹ tendencjê, z tym, ze ró¿nice istotne statystycznie s¹ zaznaczone jedynie w 11
roku ¿ycia (Ryc. 8).

Szybkoæ reakcji w punktach

(szy bkie uchwy cenie linijki, mniej punktów - lepszy wy nik)

Rycina 8. Szybkoæ reakcji w punktach dzieci szkolnych
z miasta (Merida) i w si (Yaxcaba).
* - ró¿nice istotne statystycznie

11

Ch³opcy wiejscy
Ch³opcy miejscy
Dziewczêta wiejskie
Dziewczêta miejskie

10

*

9
8
7
6

*
7

8

9

10

11

Wiek w latach

12

***

*

13

14

Wy¿ej wymienione wyniki wskazuj¹ na wiêksz¹ sprawnoæ fizyczn¹
zarówno ch³opców jak i dziewcz¹t wiejskich (z Yaxcaba) ni¿ miejskich
(Merida), z wyj¹tkiem zwinnoci w biegu. Dzieci mieszkaj¹ce na wsi,
mimo gorszego rozwoju fizycznego (ni¿sze i l¿ejsze) maj¹ wiêksz¹ gibkoæ krêgos³upa, charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ si³ê statyczn¹ i eksplozywn¹
oraz lepsz¹ szybkoci¹ reakcji ni¿ dzieci zamieszkuj¹ce miasto. Ich gorsza
zwinnoæ w biegu mo¿e wynikaæ z innego trybu ¿ycia. Dzieci miejskie
maj¹ ponad to æwiczenia ruchowe (wychowanie fizyczne) w szko³ach,
których czêsto brak jest w szko³ach wiejskich nie posiadaj¹cych odpowiednich sal i przyrz¹dów, natomiast praca w polu i gospodarstwie raczej zwinnoci nie wyrabia.

2. Ocena wp³ywu czynników rodowiskowych i genetycznych
na cechy budowy cia³a i sprawnoæ fizyczn¹

Zastosowanie wieloczynnikowej analizy wariancji wykaza³o, ¿e cztery czynniki (region, p³eæ, wiek i grupa etniczna) wyjaniaj¹ znaczn¹ czêæ
ca³kowitej zmiennoci badanych cech, bardziej cech budowy cia³a i nieco
mniej cech sprawnociowych (Tab. 1)
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Tabela 1. Czteroczynnikowa analiza wariancji cech somatycznych i sprawnociowych u dzieci
szkolnych w Yaxcaba (wie) i Meridzie (miasto).
Cechy somatyczne
i motoryczne
Wysokoæ cia³a
Masa cia³a
Wskanik BMI
Obwód ramienia
Si³a miêniowa
Suma biegów po ósemce
Wskanik Sargenta
Wskanik gibkoci
krêgos³upa
Szybkoæ reakcji

Czynniki (F)

Region (F1) P³eæ (F2)
13,61***
3,83
0,70
0,14
13,24***
6,30*
2,23
3,36
10,15**

0,45
1,71
2,46
5,50*
19,40***
83,43***
47,94***
36,05***

13,87***

Grupa etni- Grupa
wieku (F4)
czna (F3)
20,94***
11,17**
3,63
5,45*
10,32***
1,40
2,05
0,004
2,834

190,8***
91,88***
16,85***
39,15***
65,22***
26,71***
8,55***
1,43
12,31***

R2
0,734
0,578
0,244
0,406
0,529
0,394
0,214
0,162
0,250

Legenda: Czynnik 1 (rodowiskowy)  region (wie  Yaxcaba, miasto  Merida); czynnik 2
(genetyczo-rodowiskowy)  p³eæ badanych dzieci; czynnik 3 (kulturowo-genetyczny) 
Majowie i Metysi oraz Kreole; czynnik 4 (genetyczny)  wiek badanych dzieci. *- p<0,05;
**  p<0,01; ***  p<0,001.

W przypadku wysokoci cia³a wspomniane 4 czynniki wyjaniaj¹
73,4% ca³kowitej jej zmiennoci, dla masy cia³a  57,8%, dla si³y miêniowej  52,9%, dla obwodu ramienia  40,6%, dla zwinnoci w biegu 
39,4%, dla szybkoci reakcji  25%, dla BMI  24,4%, oraz najni¿szy procent wyjanianej zmiennoci dotyczy si³y eksplozywnej koñczyn dolnych
 21,4% i gibkoci krêgos³upa  16,2%.
Wp³yw poszczególnych czynników jest wiêc ró¿ny w zale¿noci od badanej cechy. Czynnik wieku (rozwojowo-genetyczny) jest najsilniej zwi¹zany z badanymi cechami. Wiadomo, ¿e wraz z wiekiem, co jest g³ównie
uwarunkowane genetycznie, wielkoci cech ulegaj¹ zmianie. Wszystkie badane cechy ulegaj¹ rozwojowi progresywnemu, co oznacza zwiêkszenie
wymiarów i masy cia³a oraz si³y statycznej i eksplozywnej; natomiast tak¿e zmian¹ progresywn¹ (lepszym wynikiem) jest krótszy czas, a wiêc
wiêksza szybkoæ w biegu zwinnociowym oraz krótszy czas reakcji.
Wszystkie te¿ wymienione cechy s¹ silnie uwarunkowane czynnikiem wieku. Wyj¹tkiem jest gibkoæ krêgos³upa, która rozwija siê g³ównie w m³odszym wieku ni¿ brane pod uwagê dzieci, za u dzieci 7-14 letnich cecha ta
nie ulega wiêkszej zmianie, po którym to okresie nastêpuje jej regres.
Czynnik zawi¹zany z p³ci¹ badanych dzieci, oceniaj¹cy nie tylko zwi¹zane z tym ró¿nice genetyczne, ale byæ mo¿e przede wszystkim ró¿nice
w aktywnoci fizycznej miedzy ch³opcami i dziewczêtami, wykazuje
g³ównie zwi¹zek z cechami sprawnociowymi oraz s³abszy zwi¹zek z obwodem ramienia.
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Czynnik rodowiskowy (wie  miasto) wskazuje na zwi¹zek z wysokoci¹ cia³a, si³¹ miêniow¹, szybkoci¹ reakcji i nik³y ze zwinnoci¹ w biegu.
Czynnik kulturowy (grupa etniczna) jest natomiast zwi¹zany z wysokoci¹ i mas¹ cia³a oraz statyczn¹ si³¹ miêniow¹, w nik³ym stopniu z obwodem ramienia mierz¹cym rozwój miêni oraz stan od¿ywienia.

Dyskusja wyników

Hipoteza badawcza niniejszej pracy oparta o przewidywania wynikaj¹ce z dotychczasowych badañ zak³ada³a, ¿e dzieci szkolne z miasta Meridy bêdzie cechowa³ lepszy rozwój fizyczny ni¿ ma to miejsce na wsi
(Yaxcaba), natomiast ¿e dzieci wiejskie bêd¹ osi¹ga³y lepsze rezultaty w
tych cechach sprawnociowych, których przejaw jest prostszy czyli mniej
jest zaanga¿owanych jednostek motorycznych (np. si³a miêniowa, wyskok dosiê¿ny, gibkoæ krêgos³upa), podczas gdy dzieci miejskie bêd¹
dominowa³y w testach bardziej z³o¿onych, szczególnie tam gdzie dane
czynnoci s¹ silnie zwi¹zane z rozwojem uk³adu nerwowego i wymagaj¹
koordynacji (zwinnoæ w biegu, czas reakcji).
Wyniki badañ potwierdzi³y pierwsze za³o¿enie, bowiem faktycznie
rozwój fizyczny dzieci miejskich z Meridy, pod wzglêdem wysokoci i
masy cia³a jest lepszy ni¿ ma to miejsce u dzieci wiejskich (z Yaxcaba).
Wyniki takie s¹ powszechnie znane, tak w przypadku rozwoju dzieci i
m³odzie¿y jak i doros³ych osobników z populacji wiejskich i miejskich w
wielu zak¹tkach wiata.
Po raz pierwszy w historii ludzkoci, z koñcem XX wieku ponad po³owa ludzi na wiecie ¿y³a w miecie, a do 2020 roku bêdzie to a¿ 60 %
ludnoci (Bogin, 1999). Nadal w wielu miejscach wiata warunki bytowe
w miecie s¹ zdecydowanie lepsze ni¿ na wsi. Chodzi g³ównie o dostêp
do ró¿norodnego po¿ywienia, lepsze warunki higieny, l¿ejsz¹ pracê i
bardziej urozmaicony tryb ¿ycia. Walory te, jeszcze w wielu pañstwach,
przewa¿aj¹ nad zanieczyszczeniem rodowiska i stresami ¿ycia codziennego coraz bardziej powszechnymi w miastach.
Merida, jest miastem, gdzie warunki bytowe s¹ zdecydowanie lepsze
ni¿ w wioskach na terenie Jukatanu. Jest to miasto, gdzie doæ ³atwo dostaæ choæby dorywcz¹ pracê, niezbyt zanieczyszczone, jednak o du¿ej
dysproporcji miêdzy zamo¿nymi i ubogimi klasami spo³eczno-ekonomicznymi. Potwierdzeniem tego spostrze¿enia jest fakt, ¿e dzieci z Meridy, które nie reprezentuj¹ ca³ej populacji miejskiej gdy¿ pochodz¹ z niskiej klasy spo³eczno-ekonomicznej, wykazuj¹ rozwój fizyczny lepszy ni¿
obserwowany u dzieci wiejskich. Tak¿e dzieci pochodz¹ce z typowych
wiosek uprawiaj¹cych kukurydzê jak równie¿ sizal, s¹ ni¿sze i l¿ejsze od
dzieci z wiosek trudni¹cych siê hodowl¹ byd³a czy z terenów po³o¿o-

135

Maryla Aftanasiuk

nych blisko Zatoki Meksykañskiej, gdzie ludnoæ trudni siê rybo³ówstwem (Kelley, 1991; Murguia i wsp., 1991). Nawet dzieci z po³udniowej
czêci Meridy (biedniejszej) s¹ s³abiej fizycznie rozwiniête ni¿ z pó³nocnej, zamo¿niejszej czêci tego miasta (Kelley, 1991, Wolañski i wsp., 1993).
Pozosta³e za³o¿enia niniejszej rozprawy dotycz¹ce rozwoju sprawnoci
fizycznej nie w pe³ni uleg³y potwierdzeniu. Wyniki wiêkszoci testów, w
tym szybkoci rekcji (refleksu) s¹ lepsze u dzieci wiejskich ni¿ miejskich.
Jedynie zwinnoæ mierzona czasem biegu po ósemce, która jest testem raczej z³o¿onym (koordynacja neuromiêniowa) jest lepsza u dzieci miejskich.
Z literatury wiadomo, ¿e w z³ych warunkach spo³eczno-ekonomicznych
gorszemu rozwojowi somatycznemu ch³opców towarzyszy³y lepsze wyniki
w testach sprawnociowych (Paøizková i Merhautova; 1970, Siniarska i Wolañski, 2000; Hennenberg i Louw, 1998). Zjawisko to wskazuje, ze rozwój somatyczny i sprawnociowy mo¿e byæ wynikiem przystosowania do lokalnych warunków ¿ycia, w tym ¿ywienia i aktywnoci fizycznej (Malina,
1984). Badania prowadzone w Estonii wykaza³y, ¿e rozwój cech somatycznych (d³ugociowych i szerokociowych koæca) nie jest zale¿ny od stopnia
aktywnoci dzieci. Jedynie masa cia³a i tkanka t³uszczowa by³y ujemnie skorelowane ze stopniem aktywnoci dzieci (Raudsepp i Päll, 1999).
Zastanawiaj¹cy jest rezultat testu badaj¹cego szybkoæ reakcji (refleks).
Test ten wymaga wiêkszego zaanga¿owania uk³adu nerwowego i szczególnego skoncentrowania siê na jego wykonaniu. Z postawionej w tej¿e
pracy hipotezie roboczej nale¿a³o siê spodziewaæ lepszych wyników tego
testu u dzieci miejskich. Otó¿ badania pokaza³y, ¿e lepsze rezultaty osi¹gnê³y dzieci zamieszkuj¹ce wie, czyli dzieci charakteryzuj¹ce siê s³abszym
rozwojem fizycznym. Trudno powiedzieæ, czy zjawisko to mo¿na t³umaczyæ mniej stresowym trybem ¿ycia i mniejszym obci¹¿eniem umys³owym
dzieci wiejskich. W badaniach polskich, dzieci miejskie osi¹gnê³y w podobnym, (ale nie tym samym) tecie na szybkoæ reakcji lepsze rezultaty w porównaniu z dzieæmi wiejskimi i z terenów uprzemys³owionych (El¿anowska i Siniarska, 1982). Wyniki tego samego, co w niniejszej pracy, testu na
refleks w Po³udniowej Afryce te¿ by³y lepsze u dzieci miejskich ni¿ wiejskich (Henneberg i Louw, 1998). Byæ mo¿e sytuacja wystêpuj¹ca na Jukatanie dotyczy jedynie dzieci miejskich z niskiej klasy spo³eczno-ekonomicznej, które nie reprezentuj¹ ca³ej populacji miejskiej.
Wynikiem potwierdzaj¹cym hipotezê robocz¹ jest natomiast wynik
testu badaj¹cego jeden z aspektów motorycznoci  zwinnoæ, przejawiaj¹c¹ siê w szybkoci biegu po torze w uk³adzie ósemki (lepsze rezultaty
w Meridzie ni¿ w Yaxcaba). Test ten polega nie tylko na szybkim przebiegu, ale wymaga od badanego ci¹g³ego mylenia o torze biegu i znacznej koordynacji ruchów. W Polsce, lepsze rezultaty tego testu (krótszy
czas przebiegu) uzyska³y tak¿e dzieci miejskie w porównaniu z wiejskimi
(El¿anowska i Siniarska, 1982). Dzieci miejskie z Jukatanu podchodzi³y do
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tego testu z wiêkszym entuzjazmem. Traktowa³y go jak rodzaj zawodów
sportowych, pojawi³ siê wiêc element wspó³zawodnictwa, co mog³o
wp³yn¹æ na lepsze wyniki. Dzieci na wsi osi¹gnê³y s³absze wyniki byæ
mo¿e z powodu zupe³nego braku takiej motywacji.
Analizuj¹c poszczególne rezultaty testów sprawnociowych zauwa¿yæ
mo¿na wyrany dymorfizm p³ciowy przejawiaj¹cy siê szczególnie przy ocenie takich cech jak: si³a miêniowa, zwinnoæ w biegu, si³a eksplozywna oraz
gibkoæ krêgos³upa, które to wyniki s¹ zdecydowanie lepsze u ch³opców w
porównaniu z dziewczêtami. Poza genetycznymi determinantami zwi¹zanymi z p³ci¹, co poci¹ga za sob¹ ró¿nice w budowie i proporcjach cia³a, ró¿na
jest tak¿e aktywnoæ fizyczna ch³opców i dziewcz¹t. Czêsto ma tak¿e miejsce upodobnienie siê pod wzglêdem sprawnoci fizycznej rodzeñstwa ró¿nej p³ci oraz zaznacza siê tak¿e znacz¹cy wp³yw rodziny i szko³y na skutek
podobnego trybu ¿ycia i nawyków (Malina i Moriyama, 1991).
Ostatni etap niniejszej dyskusji dotyczy wyników czteroczynnikowej
analizy wariancji. Czynnik wiek jest zwi¹zany z rozwojem ontogenetycznym, który znajduje siê pod siln¹ kontrol¹ genetyczn¹. Wszystkie cechy, które rozwijaj¹ siê w trakcie ontogenezy s¹ istotnie zale¿ne od tego
czynnika, co widoczne jest w Tabeli 1. Od tej regu³y wy³amuje siê gibkoæ krêgos³upa, której intensywny rozwój przypada na nieco wczeniejszy wiek ni¿ w³aciwy dla badanych tutaj dzieci, za w póniejszym wieku rozwój gibkoci jest niewielki i doæ wczenie wystêpuje jej regres.
Jeli wemiemy pod uwagê czynnik region, czyli te warunki rodowiska zewnêtrznego, które s¹ specyficzne dla Meridy i dla Yaxcaba, a zarazem je ró¿nicuj¹, rezultaty s¹ nastêpuj¹ce. Zespó³ warunków ró¿ni¹cych rodowisko miejskie od wiejskiego wp³ywa na odmiennoæ wysokoæ cia³a badanych dzieci, si³ê miêniowa oraz szybkoæ reakcji (refleks). Maj¹ wiêc one wp³yw nie tylko na wzglêdnie prosty przejaw si³y,
ale i na z³o¿ony aspekt motorycznoci, jakim jest szybkoæ reakcji.
Czynnik p³eæ to kompleksowe po³¹czenie uwarunkowañ genetycznych (genetyczna determinacja p³ci) oraz rodowiskowych (inna aktywnoæ fizyczna, ró¿nice w nawykach i zachowaniu). Z wyj¹tkiem braku
wp³ywu na wysokoæ i masê cia³a oraz BMI, co jest zrozumia³e gdy¿ u
dzieci 7-14 letnich dymorfizm p³ciowy pod wzglêdem tych cech jest jeszcze niewielki, czynnik p³ci znacz¹co wp³ywa na przejaw pozosta³ych cech,
w tym wszystkich sprawnociowych. Dymorfizm p³ciowy jest wiêc silnie
zaznaczony tak dla obwodu ramienia, jak i si³y, szybkoci i zwinnoci.
Podobna analiza wariancji, choæ trzy-czynnikowa zosta³a zastosowana
przy porównaniu dzieci szkolnych z Meridy i £odzi (te¿ niska grupa spo³eczno-ekonomiczna). Istotny wp³yw czynnika p³ci na wielkoci cech
sprawnociowych by³ podobny (Siniarska i wsp., 1998).
Ostatni czynnik stanowi grupa etniczna. Istniej¹ ró¿nice genetyczne
miêdzy Indianami Maja i Metysami oraz Kreolami, jak równie¿ pewne ró¿-
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nice kulturowe wp³ywaj¹ce na sposób ¿ywienia i tryb ¿ycia. Co do tych
ostatnich ró¿nic mog¹ byæ pewne zastrze¿enia, gdy¿ w niskiej grupie spo³eczno ekonomicznej, któr¹ reprezentuj¹ Majowie, Metysi jak i Kreole,
mog¹ byæ one zniwelowane lub ograniczone do minimum. Z tabeli 1 wynika, ¿e istotny wp³yw tego czynnika jest widoczny w przypadku wysokoci i masy cia³a, obwodu ramienia oraz si³y miêniowej. Pozosta³e cechy nie
wykazuj¹ zwi¹zku z tym czynnikiem. Wyniki analizy 3-czynnikowej miêdzy dzieæmi z Meridy a £odzi s¹ dla czynnika grupa etniczna nieco inne
(Siniarska i wsp., 1998). W tym przypadku ró¿nice etniczne silnie oddzia³uj¹ na wszystkie cechy sprawnociowe. Jest to spowodowane znacznie
wiêkszymi ró¿nicami, g³ównie kulturowymi, jak równie¿ trybem ¿ycia i
¿ywieniem miêdzy Polsk¹ a Meksykiem ni¿ miêdzy grup¹ Majów i Metysów a Kreolami, ¿yj¹cymi obok siebie na tym samym terenie.
Na zakoñczenie nale¿y podkreliæ, ¿e si³a miêniowa jest jedynym
przejawem sprawnoci fizycznej, na której wp³yw maj¹ wszystkie analizowane czynniki: wiek, region, p³eæ i grupa etniczna, jest to z drugiej strony
cecha silnie zwi¹zana zarówno z wielkoci¹ i mas¹ cia³a (a wiêc i miêni)
jak równie¿ z uk³adem nerwowym (jednostkami neuromotorycznymi).

Wnioski

1. Dzieci miejskie z Meridy s¹ wy¿sze, ciê¿sze i charakteryzuj¹ siê wiêkszym wskanikiem ot³uszczenia ni¿ dzieci wiejskie z Yaxcaba.
2. Mimo lepszego rozwoju fizycznego dzieci z miasta, lepsz¹ sprawnoæ
fizyczn¹ wykazuj¹ dzieci zamieszkuj¹ce wie.
3. Dzieci wiejskie charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ si³¹ statyczn¹, eksplozywn¹ koñczyn dolnych oraz lepsz¹ szybkoci¹ reakcji ni¿ dzieci miejskie.
Dzieci miejskie s¹ natomiast zwinniejsze w biegu po ósemce.
4. Dymorfizm p³ciowy przejawia siê szczególnie w przypadku si³y eksplozywnej koñczyn dolnych, gibkoci krêgos³upa i si³y miêniowej rêki.
5. Czynnik rodowiskowy region ma du¿o wiêkszy wp³yw na sprawnoæ fizyczn¹ ni¿ czynnik genetyczno-kulturowy grupa etniczna.
Czynnik rodowiskowy ma znacz¹cy wp³yw na wysokoæ cia³a, si³ê
miêniow¹ i szybkoæ reakcji.
6. Wiek badanych dzieci, zwi¹zany z silnie genetycznie kontrolowanym
rozwojem ontogenetycznym, wp³ywa istotnie na wszystkie badane
cechy tak somatyczne jak i sprawnociowe.
7. Czynnik genetyczno-kulturowy grupa etniczna znacz¹co wp³ywa na
wysokoæ i masê cia³a oraz si³ê miêniow¹.
8. Si³a miêniowa rêki dominuj¹cej jest jedynym przejawem sprawnoci
fizycznej, na który wp³yw maj¹ wszystkie analizowane czynniki:
wiek, region, p³eæ i grupa etniczna.
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Physical fitness of urban and rural schoolchildren from low social
strata in Yucatan, Mexico
SUMMARY

Body build and physical fitness of schoolchildren of low socioeconomic strata from
urban and rural areas of Yucatan were studied. The material consisted of 552 children
from Merida (the capital city of Yucatan State, Mexico) and of 526 children from
Yaxcaba horticultural community, 7 through 14 years of age. These are cross-sectional
samples studied in 1996-97 in Merida and in 1999 and 2000 in Yaxcaba. The ethnic origin
was evaluated using two surnames of children (from the father and mother side). The
studied variables included stature, BMI, arm circumference, grip strength, agility run,
Sargent vertical jump index (explosive strength), spine flexibility index and reaction
time. Urban children are significantly taller than rural ones, and BMI and arm
circumference show also a tendency to be greater in urban areas. Physical fitness tests
are better performed (better results) in rural areas than in urban ones. If the whole
material is divided according to two ethnic groups (Mayas and Mestizos, and Creoles)
the differences in body build are still observed but those in physical fitness
disappeared. Creole children are taller than Mayas and Mestizos and they show
tendency to have more weight for height and greater arm circumference. Generally,
the differences in physical fitness are only observed between rural and urban children
what may be caused by more active way of life in villages than in towns resulting
from an agricultural activity. However, differences in stature are observed between
ethnic as well as between rural and urban groups. This may have the genetic origin
(Creoles and Mayas), and in case of different localities it may also be caused by more
various nutrition in towns than in villages.
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