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Streszczenie 

 „Różnorodnośd biologiczna” jest terminem specjalistycznym, nie rozumianym  

w sposób naturalny. Tylko 19% Polaków deklaruje stycznośd z tym terminem, a 27% 

podaje spontanicznie względnie właściwe rozumienie pojęcia. Podobnie, z terminem 

„utrata różnorodności biologicznej” zetknęło się ok. 20% osób. 

 7% Polaków wie, że rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem 

Różnorodności Biologicznej. 

 Mimo braku styczności z fachowymi terminami, zdecydowana większośd Polaków 

uznaje utratę różnorodności biologicznej za istotny problem; w dodatku dotyczący 

Polski w podobnym stopniu co całej Ziemi. 

 Problem ten nie jest jednak odczuwany bezpośrednio osobiście, co wpływa na niską 

motywację do poszerzania swojej wiedzy na temat problemów środowiska. 

 Przyczyny i skutki utraty różnorodności biologicznej są słabiej rozpoznane. Respondenci 

mówią ogólnikami i powtarzają najczęstsze przyczyny oraz skutki różnych innych 

problemów ekologicznych na Ziemi. W tym świetle zwraca uwagę niedocenianie 

intensywnego rolnictwa wśród przyczyn oraz pogorszenia jakości usług 

ekosystemowych wśród skutków. 

 Polacy wiedzą, że są niedoinformowani w zakresie różnorodności biologicznej. Wiedzę 

czerpią głównie z telewizji, w tym z kanałów tematycznych. Ten kanał był wskazany 

jako najwygodniejszy także przez osoby, które żadnej wiedzy nie mają. 

 Problem środowiska jest na co dzieo zdominowany przez inne kwestie, które otaczają 

współczesnego człowieka, dlatego powszechnie dostrzegana jest potrzeba promocji 

różnorodności biologicznej. Ze względu na istnienie różnych typów osób, promocję 

taką powinno się wspierad, zarówno pokazując komunikaty pozytywne (co możemy 

stracid), jak i negatywne (jakie straty nas czekają, jeśli nie zatrzymamy pewnych 

zjawisk). 

 Kwestia ochrony różnorodności biologicznej – tak jak wiele innych kwestii w Polsce – 

uznawana jest za domenę krajowych władz centralnych – prawie 60% osób wskazuje je 

jako odpowiedzialne za tą sferę. Inne podmioty – instytucje międzynarodowe, 

samorządy i organizacje ekologiczne – uznawane są prawdopodobnie za zbyt słabe  

w zmierzeniu się z tym skomplikowanym problemem. 

 Aż 58% Polaków deklaruje podejmowanie pewnych działao proekologicznych. Wynik 

ten jest zapewne zawyżony wobec rzeczywistości z uwagi na poprawnośd polityczną 

takich zachowao, chod z drugiej strony, działania te są często drobne i ponadto 

motywowane ekonomicznie (np. własna torba zamiast płatnych reklamówek, taniej 

wywożone  sortowane śmieci, oszczędzanie wody).  

 Spośród międzynarodowych programów ochrony przyrody, unijny program Natura 

2000 znany jest przez tylko ¼ Polaków, natomiast CITES – przez zaledwie 2%. 
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English Summary 

 "Biodiversity" is a specialist term, which is not naturally understood. Only 19% of Poles 

declare having had a contact with this term, and 27% spontaneously give proper 

understanding of the definition. Similarly, term "biodiversity loss" was encountered by 

ca. 20%.  

 7% of Poles know that 2010 has been declared by the United Nations as International 

Year of Biodiversity.  

 Despite the lack of understanding, the vast majority of Poles consider the loss of 

biodiversity as an important problem, both for Poland and for the whole world.  

 In terms of possible effects on themselves, most respondents see no personal impact of 

biodiversity loss, which leads to low motivation to expand  knowledge about 

environmental problems.  

 Causes and consequences of biodiversity loss are not well recognized. Respondents 

speak about generalities, and recall the most common causes and effects of other 

environmental problems. It should be noted that intensive agriculture is rarely 

indicated among the causes and degradation of ecosystem services is rarely indicated  

among the consequences of biodiversity loss.  

 Poles know that they are poorly informed about biodiversity. The main source of 

information is television, including thematic channels. This source was also identified as 

convenient by people who are not informed at all about biodiversity loss.   

 Problems of environment are dominated by other issues that surround polish society 

nowadays. Respondents notice a need to promote the topic of biodiversity. Due to the 

existence of different types of people, communications should include both positive 

message (“what we can lose”) and negative (“what losses can come if we do not act 

now”).  

 The issue of maintenance of biodiversity – similarly to many other issues in Poland – is 

considered to be the domain of national central authorities - almost 60% of people 

indicate them to be responsible for this sphere. Other entities, international 

institutions, governments and environmental organizations - are likely to be regarded 

as too weak to face the problem.  

 As many as 58% of Poles declare taking a pro-ecological activities. This result is 

probably overstated because of the political correctness of such behavior, but on the 

other hand, these activities are often small and, moreover, motivated by economic 

factors (e.g. own bag instead of paid ones, cheaper collection of sorted trash, saving 

water).  

 Respondents have little knowledge of the EU programs of nature protection. Natura 

2000 is known by only a quarter of Poles and CITES - by only 2%.  
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1 Wstęp 

1.1 Wprowadzenie 

Jak pokazują badania, w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła znaczna utrata światowej różnorodności 

biologicznej, na poziomie ekosystemów, gatunków i genów. Utrata samej bioróżnorodności, jak i utrata 

jej użytkowania i wartości kulturowych, które ze sobą niesie, prowadzi do wymierania i zubożania 

Ziemi, oznacza niebezpieczeostwo dla ludzkiego zdrowia i dobrobytu. Ma to również wpływ  

na obniżenie jakości usług ekosystemowych. 

Po osiągnięciu pewnego poziomu niekorzystnych zmian odtworzenie ekosystemów staje się trudne lub 

wręcz niemożliwe. Według Milenijnej Oceny Ekosystemów, przygotowanej przez Sekretariat  

Generalny ONZ, ekosystemy europejskie narażone były w większym stopniu na fragmentację 

powodowaną działalnością człowieka niż te występujące na innych kontynentach. Wielu gatunkom 

europejskim grozi wyginięcie. 

Głównymi czynnikami powodującymi straty jest fragmentacja siedlisk zwierząt, degradacja  

i zniszczenie, powstałe na skutek zmian w użytkowaniu gruntów, prowadzenia prac budowlanych, 

katastrof, globalizacji. Istotne jest również nieuznawanie w ramach tradycyjnej ekonomii wartości 

gospodarczej kapitału naturalnego i usług ekosystemowych. 

Formułowanie strategii działao w tym zakresie musi pociągad za sobą poważną pracę nad wzrostem 

świadomości społecznej. Zagadnienie jest jednak bardzo skomplikowane w komunikacji – 

różnorodnośd biologiczna jest efektem współzależności całych systemów. Istnieje potrzeba edukacji, 

prowadzenia kampanii informacyjnych na temat mechanizmów utraty różnorodności biologicznej. 

Niniejsze badanie ma na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu świadomości Polaków w zakresie 

świadomości różnorodności biologicznej i jej utraty, oznak, sposobów, instytucji i programów 

właściwych do jej ochrony. 

1.2 Metodologia badania ilościowego 

Badana populacja obejmuje mieszkaoców Polski w wieku 18 i więcej lat (ograniczona do osób 

przebywających w kraju, w prywatnych gospodarstwach domowych w okresie badania). Wielkośd 

populacji wynosi ok. 30,8 mln osób. 

Badanie przeprowadzone zostało metodą indywidualnych wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem 

laptopa z zaprogramowaną ankietą. Kwestionariusz – będący efektem pracy instytutu SMG/KRC oraz 

Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska - stanowi załącznik niniejszego raportu. 

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1044 osób w wieku 18 lub więcej 

lat w dniach 11-16 czerwca 2010 r. Większośd wywiadów (954) zebrano w ramach badania 

syndykatowego CAPIBUS SMG/KRC. Z uwagi na to, że populacja badania CAPIBUS jest ograniczona do 

wieku 15-75, dodatkowo przeprowadzono badanie uzupełniające (90 wywiadów), tak aby (i) łączna 

liczba wywiadów osiągnęła założoną wielkośd próby oraz (ii) w próbie była odpowiednia liczba osób  

w wieku powyżej 75 roku życia. Zastosowano ważenie poststratyfikacyjne zgodnie z danymi GUS. 

Dla odpowiedzi dla całej próby, maksymalny błąd standardowy wynosi +/- 3,1 pkt. %. Wyniki  

w podgrupach demograficznych obarczone są wyższym błędem standardowym. 
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2 Wyniki badania  

2.1 Znajomość pojęcia „różnorodność  biologiczna” 

Stycznośd z terminem „różnorodnośd biologiczna” deklaruje 19% dorosłych Polaków (Wykres 1). 

Wskaźnik ten nie oznacza znajomości i rozumienia terminu, a jedynie „stycznośd”. 12% nie wie, nie 

pamięta, czy zetknęło się z tym pojęciem w gąszczu informacji, z którymi każdego dnia mamy 

stycznośd. 

Wykres 1. Czy słyszał/a Pan/Pani określenie „różnorodnośd biologiczna”? 

NIE
69%

TAK
19%

Nie wiem
12%

 

Stycznośd z terminem jest istotnie wyższa wśród osób z wyższym wykształceniem (29%) oraz wśród 

osób podejmujących działania proekologiczne (24%), natomiast w różnych grupach wiekowych 

wysokośd tego wskaźnika jest podobna1. 

Uzupełnieniem pytania o stycznośd z pojęciem było pytanie o wyjaśnienie rozumienia pojęcia własnymi 

słowami (Wykres 2).  

Wykres 2. Co Pana/ Pani zdaniem oznacza pojęcie różnorodnośd biologiczna? Jak Pan/Pani je rozumie? 

 

Dominują odpowiedzi bardzo 

ogólne, ale można uznad, że 

odpowiedzi najbliższe esencji 

pojęcia – czyli całokształt życia 

biologicznego  lub różnice 

między nimi (pierwsze dwie 

odpowiedzi z wykresu) – 

podało 27% osób. Można 

uznad tę liczbę za odsetek 

Polaków właściwie „czują-

cych” to pojęcie. 

                                                           
1
 W raporcie opisowym komentowane są najbardziej istotne różnice między grupami demograficznymi. Analizę 

wszystkich pytao pod kątem demografii umożliwiają zestawienia tabelaryczne (str. 26). 

15%

14%

12%

12%

7%

3%

2%

1%

3%

54%

całokształt: natura, biologia

różnice między organizmami

rośliny 

zwierzęta 

człowiek

ochrona 

zmiany gatunków, mutacje

inne elementy środowiska 

inne 

nie wiem/trudno powiedzieć

Suma odsetek przekracza 100% gdyż podczas kodowania odpowiedzi, kodowana 

jest często więcej niż jedna myśl zawarta w odpowiedzi respondenta.

Na wykresie pokazano wyłącznie NADKATEGORIE.
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Przykładowe odpowiedzi osób właściwie rozumiejących termin przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1. „Różnorodnośd biologiczna” rozumiana właściwie. Przykłady wypowiedzi respondentów 

różnorodnośd gatunków 

cała flora i fauna 

każdy gatunek jest inny 

to chyba są rośliny zwierzęta  i 
my 

zróżnicowanie życia roślin i 
zwierząt 

różnego rodzaju organizmy 

wiele różnych organizmów na 
świecie 

w przyrodzie jest wiele 
gatunków 

całe życie na ziemi 

różnorodnośd istot żywych 

ogólnie przyroda, która nas 
otacza 

różnorodnośd gatunkowa 

organizmy o różnym DNA 

chodzi tu o całą przyrodę 

wszystko, co żyje na planecie 
ziemia 

odmiennośd gatunków 

funkcjonowanie obok siebie 
różnych gatunków 

 

Częśd osób rozumiało jednak pojęcie ,,różnorodnośd biologiczna” dośd wąsko – np. w odniesieniu do 

różnic płci, rasy albo innych różnic w ramach jednego gatunku. Nikt nie zwrócił uwagi na kwestię 

zależności gatunków (nie jest to oczywiście częśd definicji różnorodności biologicznej, ale jest to 

kwestia powiązana). 

Znajomośd pojęcia należy uznad za bardzo niską. Dodatkowo, komunikację utrudnia fakt, że pojęcie 

zdecydowanie nie jest rozumiane „samo przez się” (co pokazały odpowiedzi na pytanie otwarte).  

2.2 Znajomość pojęcia „utrata różnorodności biologicznej” 

W dalszej części wywiadu odczytano respondentom następującą definicję różnorodności biologicznej. 

Różnorodnośd biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na 
Ziemi - na lądzie, w morzu i wodach słodkowodnych. Różnorodnośd biologiczna to wszystkie rodzaje, 
kształty i formy przyrody na Ziemi.  To wszystkie rośliny, zwierzęta, powietrze, woda, gleba, skały i całe 
krajobrazy. Odzwierciedla ona bogactwo naturalne Ziemi. 

 

Z kolei respondenci odpowiadali na pytanie o stycznośd z pojęciem „utrata różnorodności biologicznej” 

(wyniki przedstawia Wykres 3). 

Wykres 3. A czy słyszał/a Pan/Pani o pojęciu ,,UTRATA różnorodności biologicznej”? 

Stycznośd z pojęciem deklaruje podobny odsetek 

badanych (21%), co z pojęciem różnorodnośd 

biologiczna (19% - owe 2 pkt. % różnicy należy uznad 

za wynik wpływu podania respondentom definicji 

różnorodności). Odsetek ten jest wyższy wśród osób 

z wyższym wykształceniem (26%) oraz dla osób 

podejmujących działania proekologiczne (27%). 

Bez względu na odpowiedź na pytanie o stycznośd z 

terminem, zapytano wszystkich respondentów  

o spontaniczne, własne rozumienie terminu „utrata 

różnorodności biologicznej” (Wykres 4). 

NIE
73%

TAK
21%

Nie wiem
6%
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Wykres 4. Co Pana/ Pani zdaniem oznacza pojęcie „utrata różnorodności biologicznej”? 

17%

14%

11%

9%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

41%

zanik gatunków

degradacja, niekorzystne zjawiska w przyrodzie

wymieranie niektórych gatunków zwierząt 

wymieranie niektórych gatunków roslin 

zanik zasobów ziemi

brak różnorodności

zniszczenie ziemi

wyginięcie zwierząt

zakłócenia równowagi w przyrodzie

zmiany klimatyczne

nie wiem/trudno powiedzieć

Suma odsetek przekracza 100% gdyż podczas kodowania odpowiedzi, 

kodowana jest często więcej niż jedna myśl zawarta w odpowiedzi.

Na wykresie pokazano wyłącznie NADKATEGORIE.
 

Spektrum odpowiedzi na to pytanie jest bardzo szerokie: od „zagłady” do wyważonych wypowiedzi 

typu: „zaburzenie równowagi biologicznej”. Najczęściej pojawia się kwestia zaniku gatunków (ogólnie, 

roślin lub zwierząt) – razem takich odpowiedzi udziela 32%. Respondenci nie precyzowali zwykle, czy 

chodzi im o zanik gatunku na Ziemi, czy też na danym obszarze. 

* * * 

Niski poziom styczności oraz rozumienia pojęcia „różnorodności biologicznej” – rzutuje też na 

pozostałe wyniki badania. W trakcie wywiadu ankieter jednokrotnie odczytał respondentowi znaczenie 

pojęcia, jednak w kolejnych pytaniach, respondenci polegali na własnym, intuicyjnym rozumieniu 

omawianych zjawisk (gdyż większośd osób nie zna zjawiska z innych źródeł, por. Wykres 11). 

 

2.3 Postawa wobec utraty różnorodności biologicznej 

Przy badaniu dalszych kwestii związanych z „utratą różnorodności biologicznej” zastosowano pytania 

wspomagane, w których respondent wybierał odpowiedzi z listy. Jedno z nich dotyczyło zjawisk 

powodujących utratę różnorodności biologicznej (Wykres 5). 
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Wykres 5. Co wg Pana(i) stanowi główne zagrożenie dla różnorodności biologicznej? (wybór z listy) 

14%

23%

25%

48%

48%

50%

52%

64%

Nie wiem

intensywne rolnictwo 

budowa autostrad 

rozwój cywilizacji 

zmiany klimatu 

rozwój przemysłu 

katastrofy ekologiczne 

zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby 

 

Respondenci wskazywali różne źródła zagrożenia w podobnym stopniu. Prezentowane stwierdzenia 

różniły się, jednak w większości związane są one z niezrównoważonym rozwojem gospodarczym. 

(Najczęściej wybierane odpowiedzi to zanieczyszczenia i katastrofy ekologiczne; tu istotny może byd  

kontekst badania - w początkach czerwca docierały szerzej informacje o skali katastrofy ekologicznej  

w Zatoce Meksykaoskiej i niskiej skuteczności akcji ratunkowej). 

Tak jak przy innych pytaniach, osoby słabiej wykształcone oraz mieszkaocy wsi częściej udzielały 

odpowiedzi ,,nie wiem”2. Ponadto, osoby o wyższym wykształceniu znacznie częściej wskazywały na 

czynniki działające pośrednio, związane z ogólnymi trendami, takimi jak rozwój cywilizacji, czy rozwój 

przemysłu. Dla osób słabiej wykształconych, słowo ,,rozwój” wydaje się mied rzadziej konotacje 

negatywne. 

Wykres 6. Jakie mogą byd oznaki, objawy utraty różnorodności biologicznej? 

34%

45%

47%

56%

62%

zmniejszenie się obszarów chronionych 

zmiany klimatu 

problemy z czystą wodą i powietrzem 

zagrożenie pewnych gatunków roślin i zwierząt 

zanik pewnych gatunków roślin i zwierząt 

16% respondentów 

udzieliło odpowiedzi 
„nie wiem”

74% wymienia 

choć jedną z 
tych dwóch 

odpowiedzi

 

Wśród oznak utraty różnorodności biologicznej (Wykres 6) najczęściej wybierano odpowiedzi związane 

z zanikiem pewnych gatunków – łącznie 75% osób uznaje wymarcie lub zagrożenie wymarciem jako 

objaw utraty różnorodności biologicznej. Inne oznaki były wskazywane przez mniej niż 50% badanych. 

                                                           
2
 W większości pytao ankiety, osoby z wykształceniem podstawowym udzielały odpowiedzi ‘nie wiem’ 3-4-krotnie częściej niż 

osoby z wykształceniem wyższym (zwykle ok. 20-30% takich odpowiedzi wśród osób o wykształceniu podstawowym vs. 5-10% 

- wśród osób z wykształceniem wyższym). Podobne różnice miały miejsce między mieszkaocami wsi a większych miast. 
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Osoby lepiej wykształcone, mieszkające w miastach – wskazują większą liczbę objawów, widzą problem 

szerzej, niż tylko przez wymieranie gatunków. 

Aż 73% z nas uznaje problem za poważny już teraz, w tym 33% - za bardzo poważny (Wykres 7). Istnieje 

związek uznawania powagi problemu utraty różnorodności biologicznej a skłonności do działao 

proekologicznych (wśród osób nie podejmujących działao ekologicznych odsetek ten wynosi 55%,  

w grupie starających się podejmowad takie działania – 83%). Powagę problemu częściej też dostrzegają 

osoby z wyższym wykształceniem (83% vs. 65% wśród osób z wykształceniem podstawowym). 

 

Wykres 7. Na ile poważnym problemem jest Pana/ Pani zdaniem 
utrata różnorodności biologicznej w chwili obecnej? 

33%

40%

9%

3%

1% 14% jest bardzo poważny

jest raczej poważny

ani poważny, ani nie poważny

jest niezbyt poważny

w ogóle nie jest poważny

Nie wiem

Problem…

dotyczy…
 

Wykres 8. Czy problem utraty 
różnorodności biologicznej dotyczy Polski 
czy innych rejonów świata?  
Podstawa procentowania: Osoby 
dostrzegające problem, N=884. 

19%

76%

4%

nie wiem

Polski i reszty 
świata

Reszty świata

dotyczy…

 

Zdecydowana większośd (76%) osób dostrzegających powagę problemu uznaje, że problem dotyczy 

także obszaru Polski, co jest istotne (i pozytywnie rokujące) w kontekście skuteczności działao 

edukacyjnych w naszym kraju (Wykres 8). 

Wykres 9 pokazuje rozkład odpowiedzi na pytanie o długookresowe skutki utraty bioróżnorodności. 
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Wykres 9. Jakie mogą byd dalekosiężne skutki utraty różnorodności biologicznej? (wybór z listy) 

15%

31%

36%

41%

46%

49%

57%

62%

Nie wiem

problemy braku materiałów naturalnych do produkcji 

żywności, leków, ubrań, mebli, paliw itp. 

zanik obszarów chronionych (parki narodowe, parki 

krajobrazowe itp.) 

zanik lasów 

wzrost zachorowań ludzi 

zmiany klimatu 

wzrost zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby 

wyginięcie pewnych gatunków roślin i zwierząt 

 

Wśród skutków długookresowych najwięcej osób wskazuje na zanik gatunków oraz wzrost 

zanieczyszczenia. Inne skutki są rzadziej przewidywane, byd może w oparciu o przekonanie, że człowiek 

będzie w stanie zatrzymad negatywny wpływ w tych obszarach. Tylko 31% osób obawia się problemów 

z usługami ekosystemowymi dla gospodarki, co najprawdopodobniej świadczy o niskiej świadomości 

roli tych usług. Niektóre skutki są dostrzegane szczególnie w niektórych grupach. I tak, „wzrostu 

zachorowao” obawia się aż 64% osób z wyższym wykształceniem (i tylko 36% osób z wykształceniem 

podstawowym). 

Większośd respondentów (ok. 70%) uznaje w jakimś stopniu wpływ utraty różnorodności biologicznej 

na życie człowieka obecnie (56%) lub w przyszłości (por. Wykres 10). Najczęściej jednak wybierano 

odpowiedź o wpływie nieodczuwanym („ma wpływ na człowieka, ale nie odczuwam tego osobiście”). 

Oddaje to sytuację 

współczesnego człowieka, który 

zdaje sobie sprawę z wielu 

zjawisk, jednak nie potrafi 

odnieśd tego do swojego życia. 

Częstośd wybierania odpowiedzi 

o wpływie nieodczuwanym 

maleje wraz z wiekiem – młodzi 

są najbardziej podatni na to 

zjawisko. Oczywiście to dobrze, że 

skutków braku różnorodności  

biologicznej jeszcze bardzo nie 

odczuwamy, niewątpliwie 

utrudnia to jednak proces 

wzrostu świadomości problemu. 

 

17%

39%

11%

2%

11%

5%

1%

14%

zdecydowanie tak, odczuwam to 
osobiście 

myślę, że ma, choć nie 
odczuwam tego osobiście 

raczej nie ma 

zdecydowanie nie ma 

teraz nie ma, ale będzie mieć 
wpływ w przyszłości 

nie, ale będzie mieć wpływ na 
życie moich dzieci 

nie będzie mieć żadnego wpływu 

Nie wiem

Wykres 10. Czy wg Pana(i) utrata różnorodności biologicznej ma lub 
będzie mied bezpośredni wpływ na Pana(i) życie? (należało wybrad 
jedna odpowiedź) 
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2.4 Źródła informacji na temat różnorodności biologicznej 

Polacy są świadomi niskiego poziomu wiedzy na temat różnorodności biologicznej (Wykres 11). Tylko 

20% respondentów uznaje się za poinformowanych w tym zakresie (nawet wśród osób z wyższym 

wykształceniem odsetek ten nie przekracza 30%). 

Wykres 11. W jakim stopniu czuje się Pan(i) poinformowany(a) o zagadnieniach dotyczących różnorodności 
biologicznej, jej utraty i konieczności zachowania? 

2%
19%

29%25%

12%

13%
bardzo dobrze poinformowany

dość dobrze poinformowany

ani dobrze, ani źle poinformowany

raczej źle poinformowany

zdecydowanie źle poinformowany

Nie wiem

 

Najczęściej wykorzystywane źródła informacji na temat problemów ekologii to telewizja (przede 

wszystkim publiczna, ale także komercyjna, w tym kanały tematyczne naukowo-przyrodnicze), prasa, 

Internet i radio (Wykres 12). Osoby mające jakiekolwiek informacje czerpią je z różnych źródeł (średnio 

2,5 źródła), uzupełniając tym samym obraz. Osoby niepoinformowane zapytano zaś o pożądane źródła 

informacji. Najczęściej chcieliby oni korzystad z telewizji – pozostałe media są wskazywane przez mniej 

niż 20% (można domniemywad, że są to osoby o niższej liczbie konsumowanych mediów). 

Wykres 12. Jakie są główne źródła informacji na temat problemów środowiska (takich jak zagrożenie 
gatunków, utrata różnorodności biologicznej)? 
A które źródła informacji mogłyby najlepiej trafid do Pana(i) z informacjami na ten temat? 

6%

1%

11%

3%

10%

7%

20%

24%

34%

29%

41%

71%

17%

1%

4%

6%

8%

10%

14%

14%

17%

18%

33%

63%

Nie wiem

Inne 

rodzina, znajomi 

billboardy, infoscreeny 

szkoła 

ulotki, broszury 

radio

Internet 

kanały tematyczne TV

prasa

telewizja komercyjna

telewizja publiczna

Oczekiwane

Wykorzystywane

Podstawa %: 

Źródła wykorzystywane: osoby, które czują się choć trochę poinformowane (N=524)

Źródła oczekiwane: cała próba  

Ze względu na różny profil konsumpcji mediów i inne przyzwyczajenia pożądane źródła informacji 

bardzo różnicują grupy wiekowe i osoby o różnym wykształceniu (Wykres 13). 
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Wykres 13. Preferowane źródła informacji (4 najbardziej różnicujące) w zależności od wieku i wykształcenia 

28%

21%

16%

5%

0%

7%
6%

20%
22%

19%
17%

20%
19%

8%-
7%-

13%-

18%

34%+

14%

19%

24%+

16%

13%

8%-

19%
18%

29%+

12%
13%

11%

14%

18%

12% 12% 12%

19%

Internet

Kanały tematyczne TV

Prasa

Radio

 

Polacy zdecydowanie popierają promocję ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej 

– 81% z nas jest tego zdania (Wykres 14). Poparcie to jest nieco wyższe dla osób poniżej 35 lat (86%) 

oraz dla osób z wyższym wykształceniem (93%). 

Wykres 14. Czy trzeba promowad kwestie różnorodności biologicznej i ochrony środowiska? 

2% 5%

44%

38%

11%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Nie wiem

 

Polacy są podzieleni w zakresie najlepszych metod promowania ochrony środowiska (Wykres 15). 

Najczęściej wybierany był komunikat negatywny – zanieczyszczenie środowiska. Respondenci mogli 

jednak wskazad maksymalnie 2 odpowiedzi. I tak, częśd (ok. 20%) opowiada się za pokazywaniem 

wspierającego obrazu pozytywnego (piękno przyrody, związek człowieka i przyrody, korzyści - które  

w domyśle mogą byd utracone), inni preferują pokazywanie obrazu negatywnego: zagrożeo, 

zanieczyszczeo (ok. 30%), a pozostali optowali za pokazywaniem elementu pozytywnego  

i negatywnego (ok. 40%). Wyniki te dowodzą istnienia grup odbiorców skoncentrowanych bardziej na 

promowaniu albo na zapobieganiu. 
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Wykres 15. Jak - według Pana/Pani – najlepiej „reklamowad” różnorodnośd biologiczną i ochronę środowiska? 

39%

33%

33%

28%

21%

1%

11%

zanieczyszczenie środowiska 

piękno przyrody 

negatywne skutki utraty bioróżnorodności 
dla człowieka 

bezpośredni związek człowieka i przyrody 

korzyści z czystego środowiska i 
bioróżnorodności

znane osoby

nie wiem

 

 

2.5 Odpowiedzialność za zachowanie różnorodności biologicznej 

Zachowanie różnorodności biologicznej najchętniej powierzylibyśmy paostwu, a w szczególności 

Ministerstwu Środowiska (39%; Wykres 16). Nie pytano o szczegółowe powody takich wskazao, ale 

odpowiedzi na inne pytania sugerują, że dla większości problem wydaje się na tyle poważny, związany 

w dużej mierze z gospodarką (kierunek rozwoju) i inwestycjami infrastrukturalnymi (np. autostrady) – 

że odpowiedzialnośd za tą kwestię powinna wziąd na siebie władza centralna. Ponadto, należy 

zauważyd, że w Polsce odpowiedzialnośd za wiele kwestii przerzucana jest na paostwo. 

Dla 37% częśd odpowiedzialności ponosi też każdy człowiek (dla 16% była to jedyna wskazana 

odpowiedź). Duży wpływ na rozumienie odpowiedzialności każdego człowieka ma wykształcenie 

(wśród osób z wykształceniem wyższym aż 52% wskazywało tą odpowiedź, a wśród osób  

z wykształceniem podstawowym – 26%). Inne podmioty – instytucje międzynarodowe, samorządy 

i organizacje ekologiczne – uznawane są prawdopodobnie za zbyt słabe w zmierzeniu się z tym 

skomplikowanym problemem (vide przykład Doliny Rospudy). Organizacje ekologiczne są nieco częściej 

wskazywane przez ludzi w wieku do 25 roku życia, co wskazuje na rosnącą ich rolę w sferze publicznej 

postrzeganej przez młodych ludzi. 
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Wykres 16. Kto powinien byd odpowiedzialny za zachowanie różnorodności biologicznej w danym kraju? 

57%

37%

16%

13%

10%

1%

19%

Władza centralna

każdy człowiek 

organizacje ekologiczne

samorządy 

instytucje międzynarodowe 

Inne 

Nie wiem

W tym:

- Ministerstwo środowiska – 39%

- ogólnie: rząd – 30%

 

2.6 Działania i preferencje osobiste 

Związek działao indywidualnych z różnorodnością biologiczną jest dostrzegany przez 60% Polaków, 

natomiast pozostałe 40% - nie widzi jednoznacznie takiego związku (Wykres 17).  

Wykres 17. Czy działania poszczególnych osób - takich jak Pan(i) - mają wpływ na utratę różnorodności 
biologicznej? 

2% 9%
14%

41%

20%

14%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Nie wiem

 

Częśd osób zgadzających się z tezą o wpływie działao osobistych na zachowanie różnorodności 

biologicznej zapewne zdaje sobie sprawę z masowego, łącznego efektu działao indywidualnych, 

dlatego deklarują podejmowanie działao proekologicznych. Łącznie 58% Polaków deklaruje takie 

zachowania (Wykres 18), chodby raz na jakiś czas (pytanie nie precyzowało częstotliwości tych działao). 

Liczba ta może byd nieco zawyżona, gdyż z racji kontekstu badania (szeroki kontekst kulturowy ,,mody” 

na ekologię, a także kontekst wywiadu, w którym wcześniej mowa była o zagrożeniach dla środowiska), 

respondenci mogli dostosowywad się do odpowiedzi „oczekiwanej”). 
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Wykres 18. A czy osobiście podejmuje Pan() działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej czyli 
ochrony środowiska? 

TAK
58%

NIE
10%

Nie wiem
32%

 
Działania proekologiczne są zwykle małymi codziennymi czynnościami, z których najczęstsze to 

sortowanie śmieci, oszczędzanie wody, zmniejszenie używania plastikowych toreb, ograniczenie 

korzystania z samochodu (Wykres 19). Należy też zwrócid uwagę, że większośd z tych działao – ma lub 

może mied pozytywne konsekwencje finansowe (oszczędności). Przeciętnie wymieniano 2,4 

aktywności. 

Wykres 19. Jakie podejmuje Pan(i) działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej czyli ochrony 
środowiska?  
Podstawa procentowania: Osoby podejmujące takie działania, N=604. 

74%

64%

55%

33%

22%

19%

18%

13%

5%

2%

sortowanie śmieci 

oszczędzanie wody 

własna torba na zakupy 

używanie toreb papierowych 

opakowania biodegradowalne

rower zamiast auta 

kupowanie produktów ekologicznych 

komunikacja miejska zamiast auta

agroturystyka

Inne 

 

Działania proekologiczne najczęściej uzasadniamy… troską o ochronę przyrody (63%, por. Wykres 20). 

Kolejno wybierane trzy argumenty są z gatunku racjonalnych, tj. względy zdrowotne, solidarnośd 

międzypokoleniowa i aktualne względy ekonomiczne. 
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Wykres 20. Dlaczego, z jakich powodów podejmuje Pan(i) działania na rzecz ochrony środowiska?  
Podstawa procentowania: Osoby podejmujące takie działania, N=604. 

63%

47%

46%

39%

14%

ochrona przyrody 

dbałość o zdrowie 

troska o przyszłe pokolenia 

oszczędność, względy ekonomiczne 

moja filozofia życiowa 

 

Osoby nie podejmujące działao proekologicznych (lub nie wiedzące, czy ich działania są 

proekologiczne) raczej nie planują rozpoczęcia zmiany nawyków – 76% stanowczo nie planuje, 

natomiast 19% planuje pod warunkiem zdobycia informacji o sposobach pozytywnego wpływu  

na środowisko (Wykres 21). 

Wykres 21. Czy zamierza Pan(i) podejmowad w przyszłości jakiekolwiek działania na rzecz zachowania 
różnorodności biologicznej? 
Podstawa procentowania: Osoby, NIE podejmujące działao lub nie wiedzące czy ich działania przyczyniają się do 
zachowania różnorodności biologicznej, N=440. 

19%

76%

4%
Tak, jeśli będę 

wiedzieć jak
Nie 

Nie wiem

 

Przyczyny zaniechania działao proekologicznych (Wykres 22 pokazujący dane dla 10% osób, które nie 

podejmują takich działao) należą do trzech głównych obszarów: 

- brak wiedzy – „chcę, ale nie wiem jak” (ponad 30%) 

- brak motywacji, brak wpływu – „nie chcę, bo nie widzę sensu” (ok. 20%) 

- brak czasu – „nie chcę, bo nie mam czasu i możliwości” (ok. 15%) 
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Wykres 22. Dlaczego Pan(i), osobiście, nie podejmuje działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej 
czyli ochrony środowiska? 
Podstawa procentowania: Osoby NIE podejmujące żadnych działao obecnie, N=107. 

32%

16%

13%

13%

10%

6%

9%

brak wiedzy, brak informacji 

nie wiadomo dlaczego

brak wpływu

obojętność, brak zaangażowania

brak czasu, "większe problemy"

brak możliwości

Inne 

 

2.7 Znajomość międzynarodowych programów ochrony przyrody 

W trosce o zachowanie braku sugestii odpowiedzi, pytanie o Międzynarodowy Rok zostało zadane jako 

pierwsze w ankiecie (wynik umieszczony jest pod koniec raportu, aby utrzymad podział tematyczny 

raportu). Właściwa odpowiedź została pokazana w otoczeniu odpowiedzi nie odnoszących się do roku 

2010 (kolejnośd prezentowanych odpowiedzi była losowa). Rok Różnorodności Biologicznej zyskał 

najwięcej wskazao, jednak nadal odsetek ten należy uznad za dośd niski (mimo trwającej kampanii 

reklamowej). 

Wykres 23. Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęca dany rok konkretnej, ważnej dla świata tematyce. 
Czy słyszał(a) Pan/Pani, czemu poświęcony jest rok 2010? 

0,3%

0,4%

0,8%

2,4%

6,8%

7,4%

Pustyń i Pustynnienia 

Języków 

Astronomii 

Młodzieży 

Planety Ziemi 

Różnorodności Biologicznej 

82% respondentów 

udzieliło odpowiedzi 
„nie wiem”

 

Spośród innych, wieloletnich programów międzynarodowych, najszerzej znany jest program NATURA 

2000 (24% znających, w tym 16% - wiedzących coś więcej), natomiast prawie wcale nieznany jest CITES 

(Wykres 24). 
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Wykres 24. Czy słyszał(a) Pan(i) następujące nazwy programów? O których programach wie Pan(i) coś więcej, 
tzn. wie Pan(i) czego one dotyczą?  

24%

2%

16%

1%

NATURA 2000CITES

Znam nazwę, w tym:

wiem coś więcej

 

2.8 Znajomość liczby i nazw Parków Narodowych w Polsce 

Łącznej liczby parków narodowych w Polsce nie potrafi wymienid 63%, a dalsze 27% podaje odpowiedzi 

dalekie od prawdziwej liczby (Wykres 25). Jedynie 6% podaje odpowiedzi w zakresie od 20 do 30 

parków, co należy uznad za odpowiedź bliską prawdy. 

Nazwę jakiegokolwiek istniejącego parku narodowego w Polsce potrafi spontanicznie wymienid 75% 

osób (przy czym wśród osób z wykształceniem podstawowym – 60%, a wśród osób z wykształceniem 

wyższym - aż 95%). Zdecydowanie dominujące są 2 parki: tatrzaoski i białowieski (Wykres 26). 

Przeciętny respondent wymienia prawie 2 nazwy parków. 25% wymienia jedną nazwę, a 18% - dwie 

nazwy. 

Wykres 25. Czy orientuje się Pan(i), ile jest w 
Polsce parków narodowych? 

1-5 
8%

6-15 
14%

16 i 
więcej 

15%

nie wiem 
63%

 

Wykres 26. Jakie zna Pan(i) polskie parki narodowe? 

39%

38%

22%

14%

10%

8%

8%

8%

7%

6%

21%

14%

22%

Tatrzański PN 

Białowieski PN 

Kampinoski PN 

Ojcowski PN 

Karkonoski PN 

Bieszczadzki PN 

Woliński PN 

Słowiński PN 

Świętokrzyski PN 

Biebrzański PN 

inne parki (każdy - max 4%)

nieistniejące parki

nie zna żadnych
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3 Załączniki 

3.1 Struktura próby 

Tabele przedstawia nieważoną strukturę zrealizowanej próby. 

 Płed respondenta Razem 

  Mężczyzna kobieta  

Przedział wieku 18-29 lat 138 125 263 

  30-39 lat 89 101 190 

  40-49 lat 87 81 168 

  50-59 lat 90 88 178 

  60-69 lat 59 67 126 

  70 lub więcej lat 40 79 119 

Razem 503 541 1044 

 

 Wielkośd miejscowości 

Razem 

  wieś 
miasta do 
100 tys. 

miasta 
100-499 

tys. 

miasta 
ponad 500 

tys. 

Województwo   dolnośląskie 26 30 5 15 76 

   kujawsko-pomorskie 19 19 21 0 59 

   lubelskie 33 18 8 0 59 

   lubuskie 11 7 11 0 29 

   łódzkie 25 25 0 22 72 

   małopolskie 47 18 5 22 92 

   mazowieckie 47 29 10 53 139 

   opolskie 13 12 5 0 30 

   podkarpackie 39 20 5 0 64 

   podlaskie 13 10 10 0 33 

   pomorskie 18 18 21 0 57 

   śląskie 27 48 57 0 132 

   świętokrzyskie 18 11 5 0 34 

   warmiosko-mazurskie 18 20 5 0 43 

   wielkopolskie 38 26 0 17 81 

   zachodniopomorskie 13 13 18 0 44 

Razem 405 324 186 129 1044 
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3.2 Kwestionariusz 

 
ZNAJOMOŚD POJĘCIA i PROBLEMU 
 

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęca dany rok konkretnej, ważnej dla świata,  
tematyce. Czy słyszał(a) Pan/Pani, czemu poświęcony jest rok 2010? To Międzynarodowy Rok… 
(PROG: RANDOMIZACJA ODPOWIEDZI, JEDNA ODPOWIEDŹ) 

1. Różnorodności Biologicznej 
2. Młodzieży  
3. Astronomii 
4. Planety Ziemi 
5. Języków 
6. Pustyo i Pustynnienia  
7. nie wiem 

 
2. Czy słyszał/a Pan/ Pani określenie różnorodnośd biologiczna? 

1. nie, nie słyszałem/am  
2. tak, słyszałem/am 
3. nie wiem/ nie jestem pewien (ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ) 

 
3. Co Pana/ Pani zdaniem oznacza pojęcie różnorodnośd biologiczna? Jak Pan/ Pani je rozumie? 

(ANKIETER: ZAPISAĆ DOSŁOWNIE WYPOWIEDŹ RESPONDENTA) 

………………………………………………………… 

 
4. Chciał(a)bym, żebyśmy mieli jasnośd, o czym chcę z Panem/ Panią dzisiaj porozmawiad, dlatego 

wyjaśnię teraz pokrótce pojęcie różnorodności biologicznej. 
ANKIETER: ODCZYTAD: 

„Różnorodnośd biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 

występujących na Ziemi - na lądzie, w morzu i wodach słodkowodnych. Różnorodnośd 

biologiczna to wszystkie rodzaje, kształty i formy przyrody na Ziemi.  To wszystkie 

rośliny, zwierzęta, powietrze, woda, gleba, skały i całe krajobrazy. Odzwierciedla ona 

bogactwo naturalne Ziemi.” 

A czy słyszał/a Pan/ Pani o pojęciu UTRATA różnorodności biologicznej? 
1. tak, słyszałem/am 
2. nie, nie słyszałem/am 
3. nie wiem/ nie jestem pewien (ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ) 

 
5. Co Pana/ Pani zdaniem oznacza pojęcie UTRATA różnorodności biologicznej? 

…………………………………………………. (Pytanie otwarte) 
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6. Proszę wskazad, jakie mogą byd oznaki, objawy utraty różnorodności biologicznej?  
ANK: POKAZAĆ EKRAN.   PROG: RANDOMIZACJA. 

1. zanik pewnych gatunków roślin i zwierząt 
2. zagrożenie pewnych gatunków roślin i zwierząt 
3. zmniejszenie się obszarów chronionych 
4. zmiany klimatu 
5. problemy z czystą wodą i powietrzem 
6. inne, jakie?.......................... 
7. nie wiem/ nie jestem pewien (ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ) 

 

POSTAWA WOBEC UTRATY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

7. Na ile poważnym problemem jest Pana/ Pani zdaniem utrata różnorodności biologicznej w 
chwili obecnej? Czy jest… 

1. jest bardzo poważnym problemem 
2. jest raczej poważnym problemem 
3. ani poważnym, ani nie poważnym 
4. jest niezbyt poważnym problemem 
5. w ogóle nie jest poważnym problemem  PRZEJDŹ DO PYT.9 
6. nie wiem/ trudno powiedzied (ANKIETER: NIE ODCZYTYWAD)  PRZEJDŹ DO PYT.9 

 
8. Czy problem utraty różnorodności biologicznej dotyczy Polski czy innych rejonów świata? A 

może zarówno Polski jak i innych części? 
1. Zdecydowanie innych części świata 
2. Raczej innych części świata 
3. Zarówno Polski jak i innych części świata 
4. Trudno powiedzied 

 
9. Co wg Pana/ Pani stanowi główne zagrożenie dla różnorodności biologicznej? 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI. ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WYMIENIONE 

1. rozwój cywilizacji 
2. rozwój przemysłu  
3. katastrofy ekologiczne 
4. intensywne rolnictwo 
5. zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby 
6. budowa autostrad 
7. zmiany klimatu 
8. inne, jakie?................................. 
9. Trudno powiedzied 
 

10. Jakie mogą byd dalekosiężne skutki utraty różnorodności biologicznej? 
ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI. ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WYMIENIONE 

1. zanik lasów 
2. zanik obszarów chronionych (parki narodowe, parki krajobrazowe itp.) 
3. wzrost zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby 
4. zmiany klimatu 
5. wzrost zachorowao ludzi 
6. problemy gospodarcze związane z brakiem materiałów naturalnych do produkcji 

żywności, leków, ubrao, mebli, paliw itp. 
7. wyginięcie pewnych gatunków roślin i zwierząt 
8. inne, jakie?................................. 
9. Trudno powiedzied 
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INFORMACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

11. W jakim stopniu czuje się Pan poinformowany o zagadnieniach dotyczących różnorodności 
biologicznej, jej utraty i konieczności zachowania? 

1. jestem bardzo dobrze poinformowany 
2. jestem dośd dobrze poinformowany 
3. jestem ani dobrze, ani źle poinformowany 
4. jestem raczej źle poinformowany  PRZEJDŹ DO PYT.13 
5. jestem zdecydowanie źle poinformowany  PRZEJDŹ DO PYT.13 
6. nie wiem/ trudno powiedzied (NIE POKAZYWAĆ)  PRZEJDŹ DO PYT.13 
 

12. Jakie są główne źródła informacji na temat problemów środowiska (takich jak zagrożenie 
gatunków, utrata różnorodności biologicznej). Skąd czerpie Pan/ Pani informacje na temat 
różnorodności biologicznej?  

1. telewizja publiczna (TVP1, TVP2, TVP Info) 
2. telewizja komercyjna (TVN, Polsat, TV4) 
3. kanały tematyczne TV (Discovery, Animal planet) 
4. radio (P1, Trójka, Zet, RMF/FM, Eska) 
5. Internet 
6. Prasa (dzienniki, magazyny) 
7. szkoła 
8. rodzina, znajomi 
9. billboardy, infoscreeny 
10. ulotki, broszury 
11. inne (jakie?)…………………… 
12. nie wiem/ nie jestem pewien (ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ) 

 
13. A które źródła informacji mogłyby najlepiej trafid do Pana/ Pani z informacjami na temat 

różnorodności biologicznej? 
ANKIETER: NIE CZYTAĆ ODPOWIEDZI. ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WYMIENIONE 

1. telewizja publiczna (TVP1, TVP2, TVP Info) 
2. telewizja komercyjna (TVN, Polsat, TV4) 
3. kanały tematyczne TV (Discovery, Animal planet) 
4. radio (P1, Trójka, Zet, RMF/FM, Eska) 
5. Internet 
6. Prasa (dzienniki, magazyny) 
7. szkoła 
8. rodzina, znajomi 
9. billboardy, infoscreeny 
10. ulotki, broszury 
11. inne (jakie?)…………………… 
12. trudno powiedzied 
 

14. Czy trzeba według Pana/Pani promowad kwestie różnorodności biologicznej i ochrony 
środowiska, czy też nie ma takiej potrzeby? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. trudno powiedzied 
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15. Jak - według Pana/Pani - najlepiej  ,,reklamowad” różnorodnośd biologiczną i ochronę 
środowiska? Proszę wskazad max. 2 mozliwości. 
ANK: POKAZAĆ EKRAN.   PROG: RANDOMIZACJA. MAX. 2 odpowiedzi. 

1. pokazując piękno przyrody 
2. pokazując zanieczyszczenie środowiska 
3. pokazując bezpośredni związek człowieka i przyrody 
4. pokazując korzyści z czystego środowiska i zachowanej różnorodności biologicznej dla 

człowieka  
5. pokazując negatywne skutki utraty bioróżnorodności dla życia człowieka 
6. ,,wykorzystując” wizerunek znanych osób 
7. w inny sposób, jaki?...................................... 
8. trudno powiedzied 

PRZYSZŁOŚD RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

16. Kto Pana/ Pani zdaniem powinien byd odpowiedzialny za zachowanie różnorodności 
biologicznej w danym kraju 
ANKIETER: NIE CZYTAĆ ODPOWIEDZI. MOŻLIWOŚĆ WIELU ODPOWIEDZI 

1. Rząd 
2. ministerstwo środowiska 
3. samorządy 
4. instytucje międzynarodowe 
5. organizacje ekologiczne (np. GreenPeace) 
6. każdy człowiek 
7. inne (jakie?)…………………… 
8. trudno powiedzied 
 

17. Czy wg Pana/ Pani utrata różnorodności biologicznej ma lub będzie mied bezpośredni wpływ na 
Pana/ Pani życie? 

 ANKIETER: POKAZAĆ ODPOWIEDZI. TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ. 
1. zdecydowanie tak, odczuwam to osobiście 
2. myślę, że ma, chod nie odczuwam tego osobiście 
3. raczej nie ma 
4. zdecydowanie nie ma 
5. teraz nie ma, ale będzie mied wpływ w przyszłości 
6. teraz nie ma, ale będzie mied wpływ na moje dzieci 
7. nie będzie mied żadnego wpływu 
8. nie wiem/ trudno powiedzied (NIE POKAZYWAĆ) 

DZIAŁANIA I PREFERENCJE OSOBISTE 

18. A jak Pan/ Pani sądzi, czy działania poszczególnych osób - takich jak  Pan / Pani - mają wpływ 
na utratę różnorodności biologicznej? (ANKIETER: POKAZAD ODPOWIEDZI. TYLKO JEDNA 
ODPOWIEDŹ.) 

1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. ani tak, ani nie  
4. raczej nie  
5. zdecydowanie nie  
6. nie wiem/ trudno powiedzied (NIE POKAZYWAĆ)  
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19. A czy Pan/ Pani, osobiście, podejmuje działania na rzecz zachowania różnorodności 
biologicznej czyli ochrony środowiska? 

1. tak  PRZEJDŹ DO PYT.21 
2. nie, dlaczego? ………………….. 
3. nie wiem/ nie jestem pewien (NIE POKAZYWAĆ)  
 

20. A czy zamierza Pan/ Pani podejmowad w przyszłości jakiekolwiek działania na rzecz zachowania 
różnorodności biologicznej?  

1. tak, jeśli będę poinformowany jakiego typu są to działania i będę w stanie je 
zrealizowad  

2. nie, dlaczego?...................  PRZEJDŹ DO PYT.23 
3. nie wiem/ trudno powiedzied (NIE POKAZYWAĆ)  PRZEJDŹ DO PYT.23 

 

21. Powiedział/a Pan/ Pani, że podejmuje (jeśli P20=1: podejmowałby) działania na rzecz ochrony 
środowiska. Jakie to działania ? 
PROG: RANDOMIZACJA. ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WYMIENIONE. 

1. sortuję śmieci 
2. oszczędzam wodę 
3. używam toreb papierowych 
4. noszę własną torbę na zakupy 
5. jeżdżę komunikacją miejską (do pracy, po zakupy, etc.) 
6. jeżdżę na rowerze (do pracy, po zakupy, etc.) 
7. kupuję produkty oznaczone jako ekologiczne 
8. kupuję produkty w opakowaniach biodegradowalnych 
9. odwiedzam gospodarstwa agroturystyczne 
10. inne (jakie?)………………………….. 

 

22. Dlaczego/ z jakich powodów podejmuje Pan/ Pani (jeśli P20=1: podejmowałby Pan(i) ) działania 
na rzecz ochrony środowiska? 
PROG: RANDOMIZACJA. ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WYMIENIONE. 

1. ochrona przyrody 
2. dbałośd o zdrowie 
3. troska o przyszłe pokolenia 
4. moja filozofia życiowa 
5. oszczędnośd, względy ekonomiczne 
6. inne (jakie?)………………………….. 

 

FORMY OCHRONY PRZYRODY 
 

23. Ważnym miejscem ochrony przyrody są m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty 
przyrody. Czy orientuje się Pan/i, ile jest w Polsce parków narodowych? 

 

24. Jakie zna Pan(i) polskie parki narodowe? 
…………………………………………………………………………. 
 

25. Czy słyszał(a) Pan/Pani następujące nazwy programów Unii Europejskiej? 
PROG: MOŻLIWOŚĆ WIELU ODPOWIEDZI 

1. NATURA 2000 
2. CITES 
3. FORECO 
4. Nie znam/nie wiem 

 

26. O których programach wie Pan(i) coś więcej, tzn. wie Pan(i) czego one dotyczą? 
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3.3 Tabele 

 

Tabele zawierają odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety w rozbiciu na szereg zmiennych 

demograficznych. 

Procentowy rozkład odpowiedzi dla całej próby zawarty jest w kolumnie „Razem”, natomiast rozkłady 

dla prezentowanych podgrup znajdują się w kolejnych kolumnach. Znak ‘+’ w danej komórce oznacza, 

że dana grupa udzieliła tej odpowiedzi istotnie statystycznie częściej niż ogół respondentów 

(analogicznie, znak ‘-‘ oznacza, że ta odpowiedź w tej podgrupie była udzielana rzadziej). 

 

 

W tabelach wykorzystywany jest podział kraju na 7 regionów: 

Polska Centralna 
Kujawsko-pomorskie (cz. płd) 
Łódzkie 
Mazowieckie 

Polska Wschodnia 

Lubelskie 
Podlaskie 
Warmiosko-mazurskie (cz. płd-wsch) 

Polska Płd-Wschodnia 
Małopolskie (cz. wsch) 
Podkarpackie 
Świętokrzyskie 

Polska Południowa 
Małopolskie (cz. zach) 
Śląskie 

Polska Płd-Zachodnia 
Dolnośląskie 
Opolskie 

Polska Zachodnia 
Lubuskie 
Wielkopolskie 

Polska Północna 

Kujawsko-pomorskie (cz. płn) 
Pomorskie 
Warmiosko-mazurskie (cz. zach) 
Zachodniopomorskie 

 

 


