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1. Charakterystyka społeczno-demograficzna 

 

Realizowany projekt dotyczy sześciu gatunków ptaków: orlika krzykliwego, gadożera, 

bielika, puchacza, włochatki i bociana czarnego występujących na 16 obszarach Natura 2000: 

Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Roztocze, Puszcza Sandomierska, Ostoja Tyszowiecka, Dolina 

Sołokiji, Dolina Szyszły, Ostoja Nieliska, Lasy Strzeleckie, Lasy Parczewskie, Uroczysko Mosty-

Zahajki, Polesie, Lasy Łukowskie, Dolina Dolnego Bugu, Dolina Tyśmienicy i Zlewnia Górnej 

Huczwy. 

Na I etapie badania zostały przeprowadzone na pierwszej, podstawowej grupie odbiorców, 

którą byli rolnicy – mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie objętym działaniem projektu.  

Przeprowadzone badania pozwoliły na zapoznanie się ze świadomością ekologiczną 

mieszkańców gmin objętych działaniem projektu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

ptaków strefowych. Przeprowadzono w sumie 145 ankiet, które po zakodowaniu zostały 

poddane dalszej analizie statystycznej. Jako kluczowe zmienne niezależne, które zostały 

uwzględnione w analizie zostały uznane takie czynniki jak aktywność społeczno-zawodowa, 

gmina – rozumiana jako miejsce zamieszkania respondentów, wiek oraz poziom wykształcenia. 

Wszystkie zmienne niezależne zostały dostosowane do dalszej analizy, co zostanie 

przedstawione poniżej.  

 

Wykres 1. Płeć respondentów (%) 

 

 

W badaniu wzięło udział 50,7% mężczyzn oraz 49,3% kobiet. Rozkład jest wyrównany jednakże 

w dalszej analizie ta zmienna nie została uwzględniona jako kluczowa.  
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 Znaczącą zmienną, która może kształtować opinie respondentów jest zmienna odno-

sząca się do miejsca zamieszkania. Uwzględnienie tej zmiennej w dalszej analizie może również 

być wskazówką co do kierunku dalszych działań w ramach podjętego projektu. 

Wśród respondentów znaleźli się mieszkańcy 15 miejscowości.  

 

Tabela 1. Rozkład respondentów według miejsca zamieszkania - miejscowość 

 Częstość Procent 

Aleksandrów 20 13,8  

Biłgoraj 3 2,1  

Brodziaki 4 2,8  

Budzyń 5 3,4  

Chmielek 10 6,9  

Łukowa 42 29,0  

Osuchy 5 3,4  

Pisklaki 8 5,5  

Podsośnina 9 6,2  

Przymiarki 12 8,3  

Rakówka 4 2,8  

Smólsko Małe 9 6,2  

Sól 2 1,4  

Szostaki 6 4,1  

Zawadka 6 4,1  

Ogółem 145 100,0  

 

 Ze względu na duże rozdrobnienie zmiennej odnoszącej się do miejscowości 

zamieszkania jako kluczową uznana została zmienna określająca gminę. W tej zmiennej 

wyróżnione zostały cztery kategorie: Aleksandrów, Biłgoraj, Księżpol oraz Łukowa. 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania respondentów – gmina (%) 
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 Zmienną kluczową w dalszej analizie jest również zmienna odnosząca się do aktywności 

społeczno-zawodowej.  

 

Wykres 3. Aktywność społeczno-zawodowa respondentów (%) 

 

 

 Ze względu na małą liczebność niektórych kategorii w celu dalszej analizy zostały one 

połączone. Pozostawiona została kategoria „rolnik aktywny zawodowo” (48,9%), „rolnik 

nieaktywny zawodowo” (17,6%) oraz „osoba pracująca poza rolnictwem bądź nieaktywna 

zawodowo” (33,5%). Kluczowe wydaje się wyodrębnienie przede wszystkim kategorii rolników 

aktywnych zawodowo, gdyż to oni przede wszystkim są odbiorcami działań podejmowanych w 

ramach projektu dlatego warto zwrócić uwagę na ich poglądy i opinie. Nie bez znaczenia jest 

także zróżnicowanie ich poglądów z poglądami pozostałych kategorii respondentów. 

 Dwie zmienne, które wydają się również istotne i jednocześnie odnoszą się do cech 

społeczno-demograficznych respondentów do zmienna wiek oraz poziom wykształcenia. 

Zmienne te zostały również sprowadzone do dwóch kategorii aby stworzyć odpowiednio liczne 

kategorie. 

 Najmłodszy respondent miał 18 lat, natomiast najstarszy 85. Średni wiek 

respondentów wynosił 44 lat, mediana (wartość środkowa) 45 lat natomiast dominanta 

(wartość najczęściej występująca) 50 lat. Zmienna wiek została sprowadzona do dwóch 

kategorii „do 40 lat” (42,1%) oraz „powyżej 40 lat” (57,6%). 
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Wykres 4. Wiek respondentów (%) 

 

 

Wykres 4A. Pozom wykształcenia responden-
tów (%) 

 

 

 

 Również zmienna odnosząca się do poziomu wykształcenia została sprowadzona do 

dwóch kategorii – „poniżej średniego” (54,9%) oraz „średnie i powyżej” (45,1%). 

 Do dalszej analizy dwuzmiennowej użyte zostały zmienne: aktywność społeczno-

zawodowa, gmina, wiek oraz poziom wykształcenia1. Ich rozkład pozwala na przeprowadzenie 

analizy statystycznej, wyciągnięcie wniosków odnoszących się do realizowanego projektu oraz 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

 

2. Blok I – ochrona przyrody 
 

Blok pytań odnoszący się do ochrony przyrody obejmował zarówno pytania ogólne 

odnoszące się do sytuacji lokalnego środowiska naturalnego jak i  znajomość jakichkolwiek 

organizacji działających na rzecz ochrony przyrody oraz pytania bardziej szczegółowe 

odnoszące się do konkretnych problemów czy działań podejmowanych przez respondentów. 

 Ponad połowa respondentów (56,9%) w zdecydowany sposób zgadza się ze 

stwierdzeniem: Sytuacja lokalnego (najbliższego) środowiska naturalnego ma dla mnie duże znaczenie. 

Ponad ¼ respondentów (28,5%) zgadza się z tym twierdzeniem w sposób umiarkowany. Wyniki 

wskazują, iż dla zdecydowanej większości badanych istotne jest dla nich co dzieje się w ich miejscu 

zamieszkania w kontekście środowiska naturalnego. 

                                                           
1 Tabele dwuzmiennowe w większości znajdują się w aneksie i zostały oznaczone literą A 

42,1

57,9

Wiek

do 40 lat powyżej 40 lat

14,8

40,1

34,5

10,6

Poziom wykształcenia

wyższe średnie zawodowe podstawowe



7 | S t r o n a  

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000060 
na lokalną gospodarkę i społeczeństwo 

 

 

Wykres 5. Proszę powiedzieć, na ile Pani/Pan zgadza się z poniższym stwierdzeniem: Sytuacja lokal-

nego (najbliższego) środowiska naturalnego ma dla mnie duże znaczenie (%) 

 

 

  Analiza dwuzmiennowa ukazuje, iż niezależnie od cech społeczno-demograficznych dla 

większości respondentów sytuacja ich lokalnego środowiska ma dla nich duże znaczenie (tabela 

1A, tabela 2A). Widoczne są jednak pewne różnice. Ze stwierdzeniem Sytuacja lokalnego 

(najbliższego) środowiska naturalnego ma dla mnie duże znaczenie częściej zgadzają się osoby 

z wykształceniem średnim i powyżej średniego oraz osoby w wieku do 40 lat. Ciekawe jest 

również, iż wśród osób pracujących poza rolnictwem lub nieaktywnych zawodowo nie znaleźli 

się respondenci nie zgadzający się z przedstawionym stwierdzeniem, ale w tej grupie najwięcej 

respondentów (16,3%) nie potrafiło określić swojego stanowiska. Również odpowiedzi  

mieszkańców gminy Aleksandrów, w porównaniu do mieszkańców innych gmin są odmienne. 

Wprawdzie tak jak w pozostałych gminach dominują odpowiedzi pozytywne, ale są to w 

większości odpowiedzi umiarkowane (raczej się zgadzam – 60%). W pozostałych gminach 

dominują odpowiedzi skrajne (zdecydowanie się zgadzam) 

 

  Respondenci zostali również zapytani o konkretne problemy związane z ochroną przy-

rody. Konstrukcja pytania wskazywała na dokonanie wyboru trzech najważniejszych w opinii 

badanych problemów. 
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Wykres 6. Jakie problemy związane z ochroną przyrody uważa Pan/Pani obecnie za najważniej-
sze? (%) 

 

 

  Główne problemy związane z ochroną przyrody odnoszą się zdecydowanie do 

problemów globalnych. Ponad połowa respondentów (54,9%) wskazała na zaśmiecanie 

(odpady), natomiast niewiele mniej respondentów (46,5%) wskazało na zanieczyszczenie wód. 

Za problem globalny można uznać również zanieczyszczenie powietrza, które zostało wskazane 

przez 35,9% badanych. Równie często (37,3%) badani wskazywali na utratę siedlisk, zanik 

gatunków roślin i zwierząt. Z punktu widzenia działań prowadzonych w ramach projektu wydaje 

się znaczące dostrzeganie przez respondentów tego właśnie problemu.  

  Warto prześledzić szczegółowy rozkład odpowiedzi uwzględniających zmienne 

niezależne (tabela 3A, tabela 4A). Zarówno wiek jak i poziom wykształcenia różnicują 

odpowiedzi jednakże trudno wskazać jednoznaczne zależności. Warto zwrócić uwagę, iż osoby 

1,4

3,5

13,4

37,3

4,9

16,9

35,9

46,5

20,4

54,9

10,6

5,6

Inne

Żadne problemy nie są szczególnie istotne

Trudno powiedzieć, które problemy są obecnie 

najważniejsze

Utrata siedlisk, zanik gatunków roślin i zwierząt

Fragmentacja siedlisk, związana np. z budową 

dróg szybkiego ruchu

Gospodarka rabunkowa, niekontrolowane 

korzystanie z zasobów naturalnych

Zanieczyszczenie powietrza (ruch samochodowy, 

przemysł itp.)

Zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczenia gleb

Zaśmiecanie (odpady)

Spadek estetyki krajobrazu na skutek działalności 

człowieka

Utrata atrakcyjności turystyczno-przyrodniczej

0 10 20 30 40 50 60

Najważniejsze problemy związane z ochroną przyrody



9 | S t r o n a  

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000060 
na lokalną gospodarkę i społeczeństwo 

 

z wykształceniem poniżej średniego oraz powyżej 40 lat miały częściej problemy z określeniem, 

które problemy są obecnie najważniejsze.  

  Interesująco przedstawia się rozkład odpowiedzi według miejsca zamieszkania szcze-

gólnie w odniesieniu do kategorii „utrata siedlisk, zanik gatunków roślin i zwierząt”. Ten pro-

blem został uznany za najważniejszy przez ponad połowę (51,9%) mieszkańców gminy Księżpol. 

W dalszej kolejności istotę tego problemu dostrzegli mieszkańcy gminy Łukowa (37,5%) oraz 

gminy Aleksandrów (30,0%). Najrzadziej problem ten uznany został za najważniejszy przez 

mieszkańców gminy Biłgoraj (16,7%). Najczęściej na ten problem wskazywali rolnicy aktywni 

zawodowo (44,6%). 

  Z dostrzeganiem problemów związanych z ochroną przyrody związane są konkretne 

działania podejmowane przez rolników. Przeprowadzone badania wskazują na zależność 

pomiędzy tymi dwiema strefami. 

 

Wykres 7. Czy podejmuje/podejmowała Pan/Pani którekolwiek z niżej wymienionych działań 
związanych z ochroną przyrody? (%) 

 

Na wykresie umieszczone zostały tylko odpowiedzi „tak” wskazujące na podejmowanie wymienionych działań 

 

  Wśród najczęściej wymienianych działań (wykres 7) znalazły się takie kategorie jak: 

„segregacja śmieci (odpadów)” – 92,8%, „oszczędzanie energii elektrycznej (wyłączanie światła, 

sprzętu RTV/AGD” – 82,6% oraz „oszczędność wody” – 80,4%. Bardzo rzadko (2,2%) rolników 
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wskazała na udział w projektach. Niemniej jednak nie musi to wynikać z niechęci do takich 

działań, ale z małej dostępności. Dalsze badania pokażą na ile rolnicy są zainteresowani udział 

w projektach i działaniami, które mogą podejmować w ich ramach podejmować. 

  Ciekawą zależność można dostrzec uwzględniając poziom wykształcenia (tabela 5A). 

We wszystkich działaniach związanych z ochroną przyrody większą aktywność zadeklarowały 

osoby z wykształceniem poniżej średniego. Choć różnice w rozkładzie procentowym w 

niektórych kategoriach (działaniach) nie są duże to jednak ta prawidłowość się utrzymuje. 

Podobnie jest w kategorii wiek, choć tutaj tendencja nie jest już tak jednolita. W większości 

działań (poza udziałem w projektach oraz uczestnictwem w programach rolno-

środowiskowych) większą aktywnością wykazały się osoby młodsze, tj. do 40 lat. 

  W przypadku aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (tabela 6A) odpowiedzi 

różnicują się szczególnie przy kategoriach „uczestnictwo w programach rolno-środowiskowych” 

oraz „wspieranie organizacji pozarządowych”. W pierwszym przypadku największą aktywnością 

wykazali się, co jest niejako oczywiste, rolnicy aktywni zawodowo (28,1%) oraz mieszkańcy 

gminy Księżpol i Łukowa (około 25%). W drugim przypadku największą aktywność zadeklarowali 

rolnicy nieaktywni zawodowo (27,3%) oraz mieszkańcy gminy Łukowa oraz Aleksandrów (około 

15%) 

  W związku z faktem, iż badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców terenów 

obszaru 2000 respondenci zostali zapytani czy widzą jakiekolwiek korzyści płynące z tego faktu. 

 

Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie - Czy Pani/Pana zdaniem życie na terenie obszaru Na-
tura 2000 lub w bliskim jego sąsiedztwie niesie za sobą korzyści?  - według wieku i poziomu 
wykształcenia (%) 

Korzyści płynące z życia na tere-

nie lub w bliskim sąsiedztwie ob-

szaru Natura 2000 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

zdecydowanie tak 26,2 24,1 19,2 33,3 25,5 
raczej tak 32,8 24,1 32,1 22,2 27,7 
trudno powiedzieć 31,1 31,3 28,2 34,9 31,2 
raczej nie 6,6 13,3 11,5 9,5 10,6 
zdecydowanie nie 3,3 7,2 9,0 0,0 5,0 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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  Ponad połowa respondentów (53,2%) twierdzi, iż dostrzega korzyści płynące z życia na 

terenie lub w bliskim sąsiedztwie obszaru natura 2000. Należy jednak zauważyć, iż są to 

odpowiedzi o różnym natężeniu, które rozkładają się równomiernie. Około ¼ respondentów 

udzieliła odpowiedzi skrajnie pozytywnej – „zdecydowanie tak” oraz umiarkowanej „raczej tak”. 

Stosunkowo nielicznie, z przewagą opinii umiarkowanych, pojawiają odpowiedzi negatywne (w 

sumie 15,6%). Prawie co trzeci respondent nie potrafił się ustosunkować do omawianego 

zagadnienia. 

  Negatywnych odpowiedzi częściej udzielali respondenci powyżej 40 lat (20,5%) oraz 

respondenci z wykształceniem poniżej średniego (20,5%). W odniesieniu do miejsca 

zamieszkania (tabela 7A) najczęściej negatywnych odpowiedzi udzielali mieszkańcy gminy 

Biłgoraj (27,8%) 

  W kontekście problemów związanych z ochroną przyrody istotną kwestią jest 

rozpoznanie elementów, które w opinii respondentów są kluczowe dla rozwoju ich miejsca 

zamieszkania. 

 

Wykres 8. Co według Pani/Pana jest kluczowe dla rozwoju obszaru, na którym Pan/Pani 
mieszka? (%) 
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  Wśród najczęściej wymienianych elementów istotnych dla rozwoju miejsca 

zamieszkania respondenci wymienili „większe wsparcie dla rolnictwa” – 69,3% oraz „budowę i 

modernizacje dróg” – 51,4%. Żaden z pozostałych elementów nie uzyskał tak wysokich wskazań, 

niemniej jednak co trzeci respondent (36,4%) wskazał na „zachowanie walorów 

przyrodniczych”. Ten element wydaje się być szczególnie istotny ze względu na podejmowane 

w ramach projektu działania. 

  Niezależnie od poziomu wykształcenia (tabela 8A) hierarchia najczęściej wymienianych 

istotnych dla rozwoju elementów jest taka sama jak wśród ogółu wskazań. Sytuacja różnicuje 

się w przypadku wieku. Układ dwóch pierwszych elementów jest taki sam, natomiast dla osób 

poniżej 40 roku życia bardziej istotnym elementem od „zachowania walorów przyrodniczych” 

(31,1%) jest „rozwój turystyki” (34,4%). Co ciekawe wśród osób powyżej 40 roku hierarchia 

elementów jest taka sama jak dla wskazań ogółem a „rozwój turystyki” był wskazywany 

dwukrotnie rzadziej (17,1%) niż wśród młodszych respondentów. 

  Analizując aktywność społeczno-zawodową (tabela 9A) grupą, która posiada inną 

hierarchię niż wśród ogółu respondentów są rolnicy nieaktywni zawodowo, którzy ponad 

„zachowanie walorów przyrodniczych” (26,1%) przedkładają „rozwój turystyki” (39,1%) oraz 

„rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych” (30,4%). Również mieszkańcy gminy Biłgoraj ponad 

„zachowanie walorów przyrodniczych” (33,3%) przedkładają „rozwój turystyki” (38,9%). 

  Kolejne zagadnienia powiązane z ochroną przyrody dotyczyły znajomości organizacji 

działających na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem LTO.  

 

Wykres 9. Znajomość organizacji działających 
na rzecz ochrony środowiska (%) 

 

 

Wykres 10. Znajomość organizacji LTO(%) 
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  Zarówno w odniesieniu do znajomości (przynajmniej ze słyszenia) jakichkolwiek 

organizacji działające na rzecz ochrony środowiska (70,8%) jak i znajomości LTO (64,5%) 

przeważają odpowiedzi negatywne. Jedynie co trzeci respondent wskazuje, iż zna jakąś 

organizację w tym także LTO. Znajomość LTO zadeklarowało 35,5% badanych. Niezależnie od 

cech społeczno-demograficznych (tabele od 10A do 13A) we wszystkich kategoriach dominują 

odpowiedzi negatywne wskazujące na nieznajomość organizacji działających na rzecz ochrony 

środowiska oraz nieznajomość LTO. Choć odsetki wskazań negatywnych są różne, w każdej 

kategorii przekraczają 50%. 

  Co ciekawe niezależnie od braku znajomość organizacji działających na rzecz ochrony 

przyrody respondenci wykazują pozytywny stosunek do ich działalności. 

 

Wykres 11. Jaki ma Pan/Pani stosunek do organizacji pozarządowych działających na rzecz 
ochrony przyrody? (%) 

 

 

  Większość badanych (65,2%), z rożnym natężeniem, zadeklarowała pozytywny 

stosunek do organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska. Niemniej 

jednak przeważają (40,4%) opinie umiarkowanie pozytywne. Nieliczni respondenci (3,5%) 

zadeklarowali negatywny stosunek, natomiast prawie co trzeci respondent wskazał na opinię 

ambiwalentną (31,2%). Wydaję się, iż pożądanym skutkiem działań podjętych w trakcie 

realizacji projektu będzie zmiana opinii, szczególnie osób niezdecydowanych, w kierunku opinii 

pozytywnych. Efekt ten, jeśli nastąpi, zostanie ukazany na kolejnym etapie podjętych badań. 
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  Niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, aktywności społeczno-zawodowej oraz 

gminy (tabela 14A, tabela 15A) przeważa pozytywny stosunek do organizacji pozarządowych 

działających na rzecz ochrony przyrody. Niezależnie od tego częściej opinie pozytywne wyrażali 

respondenci poniżej 40 lat oraz respondenci z wykształceniem co najmniej średnim.  

 

3. Blok II – ptaki strefowe 
 

 Kluczowym zakresem tematycznym podjętyc  badań była ochrona ptaków strefowych. 

Obejmuje ona wśród swoich zagadnień wiedzę na temat występowania poszczególnych 

gatunków ptaków jak i ochronę strefową tychże gatunków. Istotna jest również wiedza na 

temat ochrony strefowej jako formy działania chroniącej ptaki jak i zjawisk zagrażających 

bytowaniu ptaków.  

  Znajomość swojej najbliższej okolicy, jej zasobów naturalnych wiąże się ze znajomość 

występujących na je terenach poszczególnych gatunków zwierząt, w tym ptaków. Badani 

mieszkańcy obszaru Natura 2000 zostali zapytani o występowanie poszczególnych gatunków 

ptaków w ich najbliższej okolicy. 

 

Wykres 12. Które z poniższych gatunków ptaków występują w najbliższej okolicy? (%) 
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  Respondenci najczęściej wskazywali, iż w ich okolicy występuje jastrząb (83,8%), w 

dalszej kolejności myszołów (65,5%), puchacz (55,6%) oraz puszczyk (52,1%). Co trzeci 

respondent wskazywał również sowę włochatkę (35,2%) oraz bielika (35,9%). Pozostałe gatunki 

ptaków wskazywane były zdecydowanie rzadziej. Warto jednak zwrócić uwagę, iż we wszystkich 

przypadkach stosunkowo rzadko pojawiają się odpowiedzi „nie” (maksymalnie 14,8% w 

przypadku bociana czarnego). Jest to skorelowane z częstym pojawianiem się odpowiedzi „nie 

wiem” (gadożer – 85,2%; krogulec - 84,5%, orlik krzykliwy – 79,6%). Można przypuszczać, iż jest 

to efektem słabej znajomości występujących w okolicy gatunków ptaków. Jest to również 

dowód na słuszność i celowość działań informacyjnych i szkoleniowych podjętych w ramach 

niniejszego projektu. 

  Zależność pomiędzy wiekiem, poziomem wykształcenia (tabela 16A) a wiedzą na temat 

występujących w okolicy ptaków można analizować jedynie w kontekście odpowiedzi „nie 

wiem”. Choć nie widać jednoznacznej tendencji to można zauważyć, iż osoby młodsze (do 40 

lat) oraz osoby z wykształceniem poniżej średniego rzadziej udzielały tego typu odpowiedzi. 

  We wszystkich gminach (tabela 17A) najczęściej wskazywanym ptakiem był jastrząb. W 

poszczególnych gminach różniły się kolejne wskazania. W gminie Aleksandrów poza jastrzębiem 

(70%) wskazany został myszołów (60,0%) oraz sowa włochatka (45%). W gminie Biłgoraj prawie 

wszyscy respondenci (94,4%) wskazali jastrzębia a w dalszej kolejności bociana czarnego 

(61,1%) oraz sowę włochatkę (38,9%). Wysoki odsetek jastrzębia (96,3%) wystąpił również w 

gminie Księżpol. W tejże gminie respondenci najczęściej jako gatunki występujące w okolicy 

wskazali puchacza (70,4%) oraz myszołowa (66,7%). Mieszkańcy gminy Łukowa poza jastrzę-

biem (78,8%) wskazali także na myszołowa (71,3%) oraz puchacza (57,5%). 

 W kontekście podjętych w ramach projektu działań istotną kwestią jest znajomość 

ochrony strefowej rzadkich ptaków drapieżnych oraz gatunków ptaków, które objęte są tymi 

działaniami. 

 Ponad połowa respondentów (55,7%) zadeklarowała nieznajomość zagadnienia 

ochrony strefowej. Pozostali respondenci (44,3%) zadeklarowali znajomość tego zagadnienia 

(tabela 3). Częściej znajomość tego zagadnienia zadeklarowali respondenci do 40 lat (50,9%) 

oraz respondenci z wykształceniem poniżej średniego (45,1%). 
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Tabela 3. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał Pan/ Pani o ochronie stre-

fowej?– według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Znajomość ochrony strefowej 

rzadkich ptaków drapieżnych 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 
tak 50,9 38,6 45,1 43,1 44,3 
nie 49,1 61,4 54,9 56,9 55,7 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Najwyższą znajomością ochrony strefowej (tabela 18A) wykazali się rolnicy aktywni za-

wodowo (50,0%) oraz mieszkańcy gminy Łukowa (51,5%). 

 Wśród ptaków objętych ochroną strefową, według ponad połowy respondentów zna-

lazły się dwa gatunki – bielik (70,7%) oraz myszołów (68,6%). Mniej respondentów, choć wciąż 

prawie połowa (49,3%) wskazała orlika krzykliwego. 

 

Wykres 13 Jak Pan/Pani sądzi, które z poniższych gatunków ptaków są objęte ochroną stre-
fową? (%) 
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 Podobnie jak w przypadku wskazań dotyczących występowania poszczególnych 

gatunków ptaków w najbliższej okolicy tak i w przypadku wskazań odnoszących się do ochrony 

strefowej charakterystyczny jest wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem”. Poza trzema 

gatunkami ptaków wskazywanymi najczęściej jako te, które są objęte ochroną strefową, we 

wszystkich pozostałych przypadkach odsetek odpowiedzi „nie wiem” przekroczył 50%. 

Największy odsetek tego typu odpowiedzi (ponad 80%) wystąpił w odniesieniu do płomykówki, 

gadożera oraz bociana czarnego. Tego typu odpowiedzi potwierdzają fakt konieczności 

prowadzenia działań szkoleniowo-informacyjnych. 

 Analizując odpowiedzi w kontekście wykształcenia i wieku (tabela 19A) nie można 

zauważyć jednoznacznych zależności. Występowanie odpowiedzi typu „nie wiem” nie wskazuje 

jednoznacznie na większą lub mniejszą znajomość zagadnienia przez którąś z grup. Podobnie 

rozkład odpowiedzi przedstawia się w odniesieniu do aktywności społeczno-zawodowej (tabela 

20A). We wszystkich wyróżnionych gminach trzy najczęściej wymieniane gatunki ptaków objęte 

ochroną strefową są takie same, różni się jednak kolejność ich wskazywania. Mieszkańcy gmin 

Aleksandrów (65,0%) oraz Biłgoraj (62,5%) wskazali myszołowa. Mieszkańcy gminy Biłgoraj 

równie często wskazywali bielika, który był gatunkiem ptaka najczęściej wskazywanym przez 

mieszkańców gminy Księżpol (70,4%) oraz Łukowa (76,3%) 

 Nie mniej istotnych zagadnieniem w kontekście strefowej ochrony ptaków jest 

rozpoznanie zjawisk zagrażających bytowaniu ptaków. 

 Ocena zagrożeń przez respondentów nie wskazuje na dominację jakiegokolwiek 

zjawiska (wykres 14). Wśród zjawisk zagrażających bytowaniu ptaków w dużym stopniu badani 

najczęściej wymieniali „zatrucie ptaków drapieżnych w wyniku spożycia przez ptaki zatrutej 

trutką na lisy padliny” (36,2%), „niszczenie lęgów przez drapieżniki” (29,6%) oraz „zanikanie 

żerowisk w wyniku porzucenia działalności rolniczej i zarastania łąk krzewami” (28,9%).  

 Warte analizy jest postrzeganie zagrożeń nie zależnie od ich stopnia natężenia (suma 

odpowiedzi „w dużym stopniu” oraz „w małym stopniu”). W tym kontekście wszystkie 

wymienione zagrożenia są dostrzegane przez ponad 40% respondentów, z czego sześć z nich 

została wskazana przez ponad połowę respondentów. Zjawiska, które uznane zostały przez 

największy odsetek respondentów za zagrożenia (nie zależnie od stopnia natężenia 

odpowiedzi) to „porażenie prądem w wyniku zderzenia z liniami wysokiego napięcia” (61,2%), 
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„niszczenie lęgów przez drapieżniki” (60,6%) oraz „zanikanie żerowisk w wyniku porzucenia 

działalności rolniczej i zarastania łąk krzewami” (59,2%).  

 

Wykres 14. W jakim stopniu niżej wymienione zjawiska zagrażają bytowaniu ptaków w 
Pana/Pani okolicy? (%) 

 

 

 Jako zjawiska wcale nie zagrażające bytowaniu ptaków respondenci najczęściej 
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gniazda” (22,5%). Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż w przypadku dwóch zjawisk „ „zatrucie 

ptaków drapieżnych w wyniku spożycia przez ptaki zatrutej trutką na lisy padliny” oraz 

„niszczenie lęgów przez drapieżniki”, które wskazywane były najczęściej jako zagrożenia 

występujące w dużym stopniu wystąpiły również najczęściej odpowiedzi typu „trudno 

powiedzieć” (odpowiednio 36,9% oraz 35,2%). 

 Postrzeganie zjawisk zagrażających bytowaniu ptaków w zależności od cech społeczno-

demograficznych nie wskazuje jednoznacznych zależności (tabela 22A, tabela 23A).  
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4. Blok III – o projekcie 
 

 Niniejszy raport jest efektem badań przeprowadzonych w pierwszej fazie trwania 

projektu. Niezależnie jednak od tego faktu warto sprawdzić czy mieszkańcy objętych działaniem 

projektu terenów mieli okazję dowiedzieć się o nim. 

 

Tabela 4. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o projekcie 
ochrony ptaków strefowych, realizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne w 
Pana/Pani miejscu zamieszkania? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Znajomość projektu ochrony 

ptaków strefowych 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

tak 26,2 18,3 23,4 20,6 22,1 

nie 73,8 81,7 76,6 79,4 77,9 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 Jedynie co piąty respondent (22,1%) zadeklarował jakąkolwiek znajomość projektu. 

Niemniej jednak należy podkreślić, iż samo badanie było formą promocji projektu a także 

służyło zachęceniu respondentów do dalszego uczestnictwa w innych działaniach 

realizowanych w ramach projektu. Skuteczność działań informacyjno-szkoleniowych 

podejmowanych w ramach projektu zostanie ukazana na dalszym etapie badań. 

 Warto zwrócić uwagę, iż większą znajomością projektu wykazały się osoby do 40 roku 

życia (26,2%) oraz z wykształceniem poniżej średniego (23,4%). Istotne wydaje się, iż biorąc pod 

uwagę aktywność społeczno-zawodową (tabela 23A) największą znajomością projektu wykazali 

się rolnicy aktywni zawodowo (29,2%). Szeroka pula działań podejmowana w ramach projektu 

skierowana jest właśnie do tej grupy zawodowej a także wymaga mniejszego lub większego 

zaangażowanie z ich strony. Gminą, która najczęściej deklarowała znajomość projektu okazała 

się gmina Łukowa (31,6%), natomiast w gminie Biłgoraj wszyscy mieszkańcy zadeklarowali, iż 

nie znają podejmowanego projektu. 

 Wśród źródeł informacji o projekcie (wykres 15) najczęściej wymienione zostały trzy 

źródła: „od znajomych lub rodziny” (29,0%), „od specjalistów zajmujących się ochroną przyrody 

(np. członkowie LTO)” (22,6%), „z internetu” (19,4%). Pozostałe źródła osiągnęły wskazania 

poniżej 10%. 
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Wykres 15. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o projekcie? (%) 

 
 

 Choć znajomość projektu, w jego ogólnym odbiorze okazała się stosunkowo niska, nie 

wyklucza to znajomość poszczególnych działań podejmowanych przez LTO w ramach projektu. 

Dlatego też respondenci zostali zapytani o konkretne działań. Należy stwierdzić, iż w tym 

przypadku znajomość projektu jest znacznie wyższa. 

 

Wykres 16. Czy słyszał(a) Pan/ Pani o którymś z niżej wymienionych działań podejmowanych 

przez LTO na zamieszkiwanym przez Pana/Panią o obszarze? (%) 
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 Wszystkie działania podejmowane przez LTO są znane przynajmniej części 

mieszkańców. Działaniem, które było znane największej grupie respondentów (61,3%) jest 

„instalacja sztucznych miejsc gniazdowania, platformy, budki gniazdowe”. W dalszej kolejności, 

choć nadal blisko połowa badanych (46,3%) wskazała „przywrócenie dogodnych warunków 

żerowiskowych dla orlika krzykliwego przez koszenie nieużytkowanych łąk i pastwisk”. 

Wszystkie pozostałe działania są znane mieszkańcom, choć w mniejszym natężeniu. 

 Zależność pomiędzy wiekiem, poziomem wykształcenia o znajomością 

podejmowanych działań nie wykazuje jednoznacznych tendencji (tabela 24A), choć można 

stwierdzić, iż osoby młodsze, poniżej 40 lat, wykazują się w większości wypadków większą 

znajomością podejmowanych działań. W przypadku aktywności społeczno-zawodowej (tabela 

25A) największą znajomością podejmowanych działań, we wszystkich przypadkach wykazali się 

rolnicy aktywni zawodowo co jest potwierdzeniem skuteczności podjętych działań, w których 

to ta grupa zawodowa jest zaangażowana w szczególny sposób.  

 Znajomość poszczególnych działań uzależniona jest także od miejsca zamieszkania 

(tabela 25A). Najczęściej rozpoznawalnym działaniem w gminie Aleksandrów okazało się 

„szukanie gniazd i tworzenie nowych stref gniazdowych” (76,9%) natomiast w gminie Księżpol 

„sesje edukacyjne w szkole” (71,4%). W przypadku gmin Łukowa oraz Biłgoraj takim działaniem, 

podobnie jak w przypadku wskazań ogółem jest „instalacja sztucznych miejsc gniazdowania, 

platformy, budki gniazdowe” (odpowiednio 64,0%, 40,0%). 

 Ostatnim elementem związanym z działaniami podejmowanymi w ramach projektu 

były szkolenia związane z ochroną ptaków strefowych. 

 

Tabela 5. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał/a Pan/Pani o planowanych 
szkoleniach związanych z projektem ochrony ptaków strefowych? –  według aktywności spo-
łeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
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 Mniej niż 1/5 respondentów (16,3%) zadeklarowała znajomość planowanych szkoleń. 

Niemniej jednak należy podkreślić, iż pytanie to miała charakter filtrujący tzn. miało na celu 

wyselekcjonować tę grupę badanych, którzy nie słyszeli o planowanych szkoleniach. Informacja 

ta była podstawą dla osób prowadzących badania do udzielenia informacji i promocji szkoleń.  

Częściej o planowanych szkoleniach słyszeli respondenci do 40 lat (18,0%) oraz respondenci z 

wykształceniem poniżej średniego (17,9%) (tabela 26A). Porównywalnym poziomem 

znajomości szkoleń wykazali się rolnicy aktywni zawodowo (16,9%) oraz rolnicy nieaktywni 

zawodowo (17,4%). Najczęściej o szkoleniach słyszeli mieszkańcy gminy Księżpol (26,9%), zaś 

najrzadziej, a właściwie wcale mieszkańcy gminy Biłgoraj (0,0%). 

 Powyższa analiza wskazuje, iż znajomość projektu w jego ogólnym znaczeniu jest 

niewielka, niemniej jednak wielu respondentów słyszało o konkretnych działaniach 

podejmowanych w ramach projektu. W wielu przypadkach działania te nie są bezpośrednio 

łączone z konkretnym projektem. Istotne jest jednak, biorąc pod uwagę również informacje 

wynikające z bloku poświęconego ochronie ptaków, prowadzenie dalszych działań szkoleniowo-

informacyjnych. 

 

5. Blok IV – dalsze działania 
 

 Ostatni blok pytań miał na celu rozpoznanie potencjału badanych pod kątem 

ewentualnych dalszych działań podejmowanych w ramach projektu. Jedno z działań związane 

jest z koszeniem łąk i pastwisk dlatego też istotne było rozpoznanie problemu w tym zakresie. 

 

Wykres 17. Czy posiada Pan/Pani łąkę(%) 
N=145 

 

Wykres 18. Czy użytkuje Pan/Pani łąkę(%) 
N=90 
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 Ponad połowa respondentów (63,8%) zadeklarowała posiadanie łąk. Wśród tej grupy 

dominują rolnicy aktywni zawodowo (84,6%) oraz mieszkańcy gminy Łukowa (77,5%) (tabela 

28A). Wśród grupy posiadającej łąki (90 respondentów) 70% zadeklarowało ich użytkowanie. 

Najwyższy odsetek osób posiadających i użytkujących łąki wystąpił w gminie Księżpol (87,5%) 

(tabela 30A). Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż zmniejszenie grupy badawczej do 90 osób 

skutkuje znacznym rozdrobnieniem poszczególnych kategorii co zmniejszania miarodajność 

wyników. Mogą one jednak posłużyć jako pewne wskazania kierunku działania. 

 Powody nie użytkowania łąk wskazało jedynie 27 osób dlatego sensowna jest jedynie 

analiza jednozmiennowa bez szukanie jakichkolwiek zależności. 

 

Wykres 19. Dlaczego nie użytkuje Pan/Pani łąk? (%) N=27 

 

 

 Najczęstszym powodem nie użytkowania łąk, wskazanym przez ponad połowę 

badanych (51,9%) jest nie posiadanie bydła. Prawdopodobnie drugi powód nie użytkowania łąk 

można uznać za tożsamy, choć jest on inaczej nazwany. Co piąty respondent (22,2%) wskazał, 

iż nie ma potrzeby użytkowania łąk.  

 Rozeznanie potencjału respondentów w zakresie posiadania i użytkowania łąk wiąże 

się z działaniami podejmowanymi na rzecz zagrożonych gatunków ptaków. Istotne jest również 

rozeznanie możliwości podjęcia innych działań przez mieszkańców obszaru Natura 2000. 
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Wykres 20. Jakiego rodzaju działania był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatun-

ków ptaków? (%) 

 

 

 Rozpoznanie potencjału respondentów w zakresie posiadania i użytkowania łąk 

okazało się trafnym posunięciem ponieważ wykaszanie łąk jest działaniem które respondenci 

podjęliby najchętniej. Zostało one wskazane najczęściej wśród odpowiedzi zdecydowanie 

pozytywnych (39,4%) jak i wśród sumy wskazań pozytywnych bez względu na ich natężenie 

(71,1%). 
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 Wśród najczęściej wskazywanych działań ocenionych zdecydowanie pozytywnie 

znalazły się jeszcze „wypas zwierząt” (24,6%) oraz „udział w programach rolno-

środowiskowych” (17,6%). 

 Niemniej jednak na pozytywne nastawienie do ewentualnych działań na rzecz 

zagrożonych gatunków ptaków wskazują również odpowiedzi umiarkowanie pozytywne 

dlatego warto wziąć je pod uwagę razem z odpowiedziami zdecydowanymi. Po sumowaniu 

odpowiedzi pozytywnych o różnym natężeniu, obok „wykaszania łąk” ponad połowa 

respondentów wyraziła ewentualną chęć uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych 

(57,7%), uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach na temat ochrony przyrody (54,9%) oraz 

wypas zwierząt (50,2%). Pozostałe działania uzyskały mniejszy odsetek wskazań. 

 Warto zwrócić uwagę na działania, które wzbudzały największą niechęć respondentów 

(odpowiedzi negatywne niezależnie od natężenia). Deklaracje negatywne najczęściej pojawiały 

się w odniesieniu do takich działań jak: „sprzedaż ziemi na cele ochrony przyrody” (49,3%), 

„przeznaczenie kwoty pieniężnej na rzecz organizacji pozarządowych” (38,0%) oraz „dzierżawa 

ziemi na cele ochrony przyrody” (35,9%).  

 Odnosząc analizowane zagadnienie do cech społeczno-demograficznych trudno 

dostrzec wyraźne zależności (tabela 31A, tabela 32A). Można zauważyć większą chęć do 

podejmowania działań związanych z czynnościami zawodowymi wśród rolników aktywnych 

zawodowo. Zdecydowanie częściej niż pozostałe grupy deklarują oni chęć wykaszania łąk, 

wypasu zwierząt czy uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych. Poziom wykształcenia 

oraz wiek różnicuje odpowiedzi badanych, ale bez jasnej zależności.  

 Ostatnią kwestią rozpoznaną w ramach podjętych badań jest zagrożenie wynikające z 

trucia lisów przez rolników.  

 

Wykres 21. Jak Pan/Pani sądzi dlaczego niektórzy rolnicy uważają lisy za szkodniki? (%) 
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 Jak wskazała wcześniejsza analiza ponad połowa respondentów (56,1%) uznała 

„zatrucie ptaków drapieżnych w wyniku spożycia przez ptaki zatrutej trutką na lisy padliny” za 

realne zagrożenie dla bytowania ptaków. W opinii respondentów głównymi powodami trucia 

lisów jest obawa przed zaatakowaniem przez lisy ptactwa domowego (82,7%) oraz obawa przed 

zarażeniem zwierząt domowych wścieklizną (74,1%). Jak widać główne obawy odnoszą się do 

zwierząt hodowlanych. Obawa przed atakiem lisów na własną osobę lub dzieci jest już znacznie 

niższa, choć nadal znacząca (43,2%). 

 Osoby powyżej 40 lat częściej niż osoby młodsze wskazują na zagrożenie względem 

zwierząt natomiast osoby młodsze na zagrożenie względem ludzi. Częściej zagrożenie wobec 

ludzi dostrzegają osoby z wykształceniem powyżej średniego niż osoby z niższym 

wykształceniem (tabela 33A). Rolnicy aktywni zawodowo również częściej niż pozostałe grupy 

wskazują na zagrożenie względem zwierząt. W przypadku miejsca zamieszkania najrzadziej, w 

porównaniu do innych gmin, zagrożenie względem zwierząt wskazują mieszkańcy gminy 

Biłgoraj. Natomiast najczęściej zagrożenie względem ludzi wskazują mieszkańcy gminy Łukowa 

(tabela 34A) 

 

 Analiza wyników badań rozpoznaje sytuacje w wyróżnionych zakresach badawczych i 

daje odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Jest również ważnym wskazaniem kierunku 

dalszych działań a także rodzaju działań jakie należy podejmować w ramach realizowanych 

projektów. Wyraźna jest potrzeba podejmowania działań informacyjno-szkoleniowych w 

różnych zakresach a także wykorzystania potencjału współpracy z mieszkańcami badanych 

terenów. 
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6. Aneks 
 

Tabela 1A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Proszę powiedzieć, na ile Pani/Pan 

zgadza się z poniższym stwierdzeniem: Sytuacja lokalnego (najbliższego) środowiska natural-

nego ma dla mnie duże znaczenie. - według wieku i poziomu wykształcenia (%) 
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N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

zdecydowanie się zgadzam 52,5 60,2 61,0 54,7 58,2 

raczej się zgadzam 36,1 22,9 28,6 29,7 29,1 

trudno powiedzieć 8,2 14,5 6,5 15,6 10,6 

raczej się nie zgadzam ,0 1,2 1,3 ,0 ,7 

zdecydowanie się nie zgadzam 3,3 1,2 2,6 ,0 1,4 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Proszę powiedzieć, na ile Pani/Pan 
zgadza się z poniższym stwierdzeniem: Sytuacja lokalnego (najbliższego) środowiska natural-
nego ma dla mnie duże znaczenie. - według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
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zdecydowanie się zgadzam 61,5 52,2 60,5 20,0 61,1 50,0 67,5 58,2 

raczej się zgadzam 27,7 30,4 23,3 60,0 33,3 30,8 18,8 29,1 

trudno powiedzieć 9,2 8,7 16,3 20,0 5,6 7,7 12,5 10,6 

raczej się nie zgadzam ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,8 ,0 ,7 

zdecydowanie się nie zgadzam 1,5 8,7 ,0 ,0 ,0 7,7 1,3 1,4 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 



28 | S t r o n a  

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000060 
na lokalną gospodarkę i społeczeństwo 

 

 

Tabela 3A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakie problemy związane z ochroną przy-

rody uważa Pan/Pani obecnie za najważniejsze?  – według wieku i poziomu wykształcenia (%) 

Najważniejsze problemy związane 

z ochroną przyrody 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej 

 średniego 

średnie 

 i powyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Utrata siedlisk, zanik gatunków 

roślin i zwierząt 
39,3 34,5 38,5 35,9 37,3 

Fragmentacja siedlisk, związana 

np. z budową dróg szybkiego 

ruchu 

4,9 4,8 3,8 6,3 4,9 

Gospodarka rabunkowa, 

niekontrolowane korzystanie z 

zasobów naturalnych 

13,1 19,0 15,4 18,8 16,9 

Zanieczyszczenie powietrza (ruch 

samochodowy, przemysł itp.) 
36,1 36,9 33,3 39,1 35,9 

Zanieczyszczenia wód 45,9 47,6 41,0 53,1 46,5 

Zanieczyszczenia gleb 23,0 19,0 15,4 26,6 20,4 

Zaśmiecanie (odpady) 59,0 51,2 61,5 46,9 54,9 

Spadek estetyki krajobrazu na sku-

tek działalności człowieka 
11,5 9,5 10,3 10,9 10,6 

Utrata atrakcyjności turystyczno-

przyrodniczej 
8,2 3,6 9,0 1,6 5,6 

Inne ,0 2,4 2,6 ,0 1,4 

Żadne problemy nie są szcze-

gólnie istotne 
1,6 6,0 2,6 4,7 3,5 

Trudno powiedzieć, które prob-

lemy są obecnie najważniejsze 
9,8 15,5 16,7 9,4 13,4 
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Tabela 4A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakie problemy związane z ochroną przy-

rody uważa Pan/Pani obecnie za najważniejsze? – według aktywności społeczno-zawodowej 

oraz gminy i poziomu wykształcenia (%) 

Najważniejsze problemy zwią-

zane z ochroną przyrody 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=44 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Utrata siedlisk, zanik gatunków 

roślin i zwierząt 
44,6 30,4 34,1 30,0 16,7 51,9 37,5 37,3 

Fragmentacja siedlisk, 

związana np. z budową dróg 

szybkiego ruchu 

1,5 13,0 6,8 15,0 5,6 7,4 1,3 4,9 

Gospodarka rabunkowa, 

niekontrolowane korzystanie z 

zasobów naturalnych 

16,9 17,4 20,5 10,0 33,3 18,5 13,8 16,9 

Zanieczyszczenie powietrza 

(ruch samochodowy, przemysł 

itp.) 

36,9 39,1 34,1 35,0 33,3 22,2 42,5 35,9 

Zanieczyszczenia wód 44,6 47,8 52,3 30,0 72,2 18,5 55,0 46,5 

Zanieczyszczenia gleb 18,5 21,7 22,7 20,0 22,2 3,7 26,3 20,4 

Zaśmiecanie (odpady) 60,0 60,9 40,9 70,0 61,1 48,1 51,2 54,9 

Spadek estetyki krajobrazu na 

skutek działalności człowieka 
9,2 8,7 13,6 15,0 5,6 14,8 8,8 10,6 

Utrata atrakcyjności 

turystyczno-przyrodniczej 
6,2 ,0 9,1 ,0 ,0 14,8 5,0 5,6 

Inne 1,5 ,0 2,3 ,0 ,0 3,7 1,3 1,4 

Żadne problemy nie są szcze-

gólnie istotne 
3,1 4,3 6,8 ,0 11,1 11,1 1,3 3,5 

Trudno powiedzieć, które prob-

lemy są obecnie najważniejsze 
13,8 17,4 11,4 15,0 ,0 14,8 15,0 13,4 
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Tabela 5A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy podejmuje/podejmowała Pan/Pani 

którekolwiek z niżej wymienionych działań związanych z ochroną przyrody?  – według wieku i 

poziomu wykształcenia (%) 

Podejmowanie działań związa-

nych z ochroną przyrody 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Stosowanie ekologicznych środ-

ków czystości 
49,2 42,7 46,8 44,3 49,2 

Uczestnictwo w programach 

rolno-środowiskowych 
20,3 20,7 27,3 13,1 20,3 

Wspieranie organizacji 

pozarządowych 
18,6 11 18,2 9,8 18,6 

Segregacja śmieci (odpadów) 94,9 91,5 94,8 90,2 94,9 

Oszczędzanie energii elektrycznej 

(wyłączanie światła, sprzętu 

RTV/AGD) 

86,4 79,3 85,7 78,7 86,4 

Oszczędność wody 88,1 74,4 85,7 73,8 88,1 

Oszczędność paliwa 55,9 54,9 62,3 47,5 55,9 

Udział w projektach 1,7 2,4 2,6 1,6 1,7 

Inne działania 3,4 3,7 3,9 3,3 3,4 
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Tabela 6A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy podejmuje/podejmowała Pan/Pani 

którekolwiek z niżej wymienionych działań związanych z ochroną przyrody?  – według aktyw-

ności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Podejmowanie działań związa-

nych z ochroną przyrody 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=44 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Stosowanie ekologicznych 

środków czystości 
48,4 40,9 47,6 45 50 50 42,9 45,7 

Uczestnictwo w programach 

rolno-środowiskowych 
28,1 13,6 11,9 15 0 26,9 24,7 21 

Wspieranie organizacji 

pozarządowych 
14,1 27,3 9,5 15 5,6 11,5 16,9 14,5 

Segregacja śmieci (odpadów) 93,8 86,4 92,9 95 94,4 96,2 90,9 92,8 

Oszczędzanie energii el-

ektrycznej (wyłączanie światła, 

sprzętu RTV/AGD) 

84,4 86,4 83,3 80 72,2 88,5 83,1 82,6 

Oszczędność wody 79,7 86,4 78,6 80 72,2 92,3 77,9 80,4 

Oszczędność paliwa 51,6 63,6 59,5 65 55,6 65,4 49,4 55,8 

Udział w projektach 3,1 0 2,4 5 0 0 2,6 2,2 

Inne działania 4,7 0 4,8 5 0 7,7 2,6 3,6 
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Tabela 7A. Rozkład odpowiedzi na pytanie - Czy Pani/Pana zdaniem życie na terenie obszaru 
Natura 2000 lub w bliskim jego sąsiedztwie niesie za sobą korzyści?  - według aktywności spo-
łeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Korzyści płynące z ży-

cia na terenie lub w 

bliskim sąsiedztwie ob-

szaru Natura 2000 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=44 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

zdecydowanie tak 27,7 17,4 27,9 30 16,7 25,9 25,3 25,5 
raczej tak 21,5 34,8 34,9 15 50 37 22,8 27,7 
trudno powiedzieć 36,9 30,4 20,9 45 5,6 22,2 36,7 31,2 
raczej nie 12,3 0 11,6 5 11,1 11,1 11,4 10,6 
zdecydowanie nie 1,5 17,4 4,7 5 16,7 3,7 3,8 5 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabela 8A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Co według Pani/Pana jest kluczowe dla roz-
woju obszaru, na którym Pan/Pani mieszka? – według wieku i poziomu wykształcenia (%) 

Kluczowe elementy dla rozwoju 

miejsca zamieszkania 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Budowa i modernizacja dróg 44,3 58,5 50,6 52,4 51,4 

Rozwój turystyki 34,4 17,1 26 22,2 24,3 

Rozwój przedsiębiorstw produk-

cyjnych 
29,5 30,5 33,8 25,4 30 

Handel i usługi 11,5 3,7 7,8 6,3 7,1 

Zachowanie walorów przyrod-

niczych 
31,1 39 35,1 38,1 36,4 

Większe wsparcie dla rolnictwa 65,6 73,2 68,8 69,8 69,3 

Nowe inicjatywy kulturalne 6,6 7,3 6,5 7,9 7,1 

Edukacja, bezpłatne kursy i 

szkolenia dla mieszkańców 
21,3 29,3 23,4 27 25 

Inne 1,6 0 1,3 0 0,7 
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Tabela 9A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Co według Pani/Pana jest kluczowe dla roz-
woju obszaru, na którym Pan/Pani mieszka? – według aktywności społeczno-zawodowej oraz 
gminy (%) 

Kluczowe elementy dla roz-

woju miejsca zamieszkania 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik ak-

tywny zawo-

dowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=44 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Budowa i modernizacja dróg 50,8 69,6 52,3 60 55,6 42,3 53,2 51,4 

Rozwój turystyki 22,2 39,1 22,7 15 38,9 15,4 26,6 24,3 

Rozwój przedsiębiorstw 

produkcyjnych 
28,6 30,4 31,8 40 50 15,4 27,8 30 

Handel i usługi 6,3 13 0 10 11,1 15,4 2,5 7,1 

Zachowanie walorów 

przyrodniczych 
39,7 26,1 34,1 50 33,3 34,6 32,9 36,4 

Większe wsparcie dla rolnic-

twa 
77,8 73,9 61,4 55 50 53,8 83,5 69,3 

Nowe inicjatywy kulturalne 4,8 8,7 9,1 10 11,1 19,2 1,3 7,1 

Edukacja, bezpłatne kursy i 

szkolenia dla mieszkańców 
27 17,4 27,3 20 11,1 42,3 25,3 25 

Inne 0 4,3 0 0 0 3,8 0 0,7 

 

 

Tabela 10A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy zna Pan/Pani (przynajmniej ze słyszenia) 

jakiekolwiek organizacje działające na rzecz ochrony środowiska? – według wieku oraz poziomu wy-

kształcenia (%) 

Znajomość organizacji działają-

cych na rzecz ochrony środowiska 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

tak 28,1 28,9 30,1 28,1 29,2 
nie 71,9 71,1 69,9 71,9 70,8 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 11A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy zna Pan/Pani (przynajmniej ze słyszenia) 

jakiekolwiek organizacje działające na rzecz ochrony środowiska? – według aktywności społeczno-

zawodowej oraz gminy (%) 

Znajomość organizacji działa-

jących na rzecz ochrony środo-

wiska 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=44 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

tak 31,7 31,8 23,8 25 31,3 22,2 31,2 29,2 

nie 68,3 68,2 76,2 75 68,8 77,8 68,8 70,8 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

Tabela 12A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o Lubelskim Towarzy-

stwie Ornitologicznym? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Znajomość organizacji LTO 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 
tak 40 33,3 32,5 39,1 35,5 
nie 60 66,7 67,5 60,9 64,5 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Tabela 13A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o Lubelskim Towarzy-

stwie Ornitologicznym? – według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Znajomość orga-

nizacji LTO 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny za-

wodowo 

rolnik nieaktywny 

zawodowo 

osoba pracująca 

poza rolnictwem 

lub nieaktywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=44 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

tak 41,5 17,4 39,5 35 23,5 22,2 43,8 35,5 

nie 58,5 82,6 60,5 65 76,5 77,8 56,3 64,5 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 14A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie Jaki ma Pan/Pani stosunek do organizacji po-

zarządowych działających na rzecz ochrony przyrody – według wieku oraz poziomu wykształcenia 

(%) 

Stosunek do organizacji pozarzą-

dowych działających na rzecz 

ochrony przyrody 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 
zdecydowanie pozytywny 23,3 25 16,9 34,4 24,8 
raczej pozytywny 43,3 38,1 42,9 37,5 40,4 
ani pozytywny ani negatywny 28,3 34,5 33,8 28,1 31,2 
raczej negatywny 1,7 2,4 3,9 0 2,1 
zdecydowanie negatywny 3,3 0 2,6 0 1,4 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jaki ma Pan/Pani stosunek do organizacji po-

zarządowych działających na rzecz ochrony przyrody – według aktywności społeczno-zawodowej 

oraz gminy (%) 

Stosunek do organizacji poza-

rządowych działających na 

rzecz ochrony przyrody 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 
rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=44 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

zdecydowanie pozytywny 21,5 34,8 27,9 20 11,8 33,3 25 24,8 
raczej pozytywny 44,6 30,4 41,9 35 52,9 40,7 38,8 40,4 
ani pozytywny ani negatywny 32,3 30,4 25,6 40 29,4 18,5 35 31,2 
raczej negatywny 1,5 0 4,7 5 5,9 0 1,3 2,1 
zdecydowanie negatywny 0 4,3 0 0 0 7,4 0 1,4 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela16A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Które z poniższych gatunków ptaków wystę-

pują w najbliższej okolicy? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Występowanie poniższych 

gatunków ptaków w okolicy 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej 

średniego 

średnie i 

powyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Bielik 

tak 31,1 39,3 26,9 46,9 35,9 

nie 13,1 10,7 16,7 6,3 12 

nie wiem 55,7 50 56,4 46,9 52,1 

Orlik 

krzykliwy 

tak 8,2 14,3 10,3 14,1 12 

nie 11,5 6 10,3 6,3 8,5 

nie wiem 80,3 79,8 79,5 79,7 79,6 

Gadożer 

tak 0 3,6 2,6 1,6 2,1 

nie 16,4 9,5 10,3 15,6 12,7 

nie wiem 83,6 86,9 87,2 82,8 85,2 

Myszołów 

tak 54,1 71,4 60,3 71,9 65,5 

nie 3,3 2,4 5,1 0 2,8 

nie wiem 42,6 26,2 34,6 28,1 31,7 

Jastrząb 

tak 80,3 84,5 83,3 84,4 83,8 

nie 0 0 0 0 0 

nie wiem 19,7 15,5 16,7 15,6 16,2 

Krogulec 

tak 6,6 9,5 10,3 6,3 8,5 

nie 9,8 4,8 9 4,7 7 

nie wiem 83,6 85,7 80,8 89,1 84,5 

Bocian 

czarny 

tak 42,6 44 43,6 45,3 44,4 

nie 18 11,9 17,9 10,9 14,8 

nie wiem 39,3 44 38,5 43,8 40,8 

Puchacz 

tak 54,1 54,8 57,7 53,1 55,6 

nie 0 2,4 1,3 1,6 1,4 

nie wiem 45,9 42,9 41 45,3 43 

Sowa 

włochatka 

tak 26,2 40,5 32,1 39,1 35,2 

nie 4,9 3,6 5,1 3,1 4,2 

nie wiem 68,9 56 62,8 57,8 60,6 

Puszczyk 

tak 41 58,3 44,9 60,9 52,1 

nie 3,3 2,4 5,1 0 2,8 

nie wiem 55,7 39,3 50 39,1 45,1 

Płomykówka 

tak 13,1 14,3 15,4 12,5 14,1 

nie 9,8 4,8 10,3 3,1 7 

nie wiem 77 81 74,4 84,4 78,9 
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Tabela17A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Które z poniższych gatunków ptaków występują 

w najbliższej okolicy?– według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Występowanie 

poniższych gatunków 

ptaków w okolicy 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g

ó
le

m
 

rolnik ak-

tywny zawo-

dowo 

rolnik nie-

aktywny za-

wodowo 

osoba pracu-

jąca poza rol-

nictwem lub 

nieaktywna 

zawodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Bielik 

tak 41,5 21,7 34,1 20 5,6 25,9 50 35,9 

nie 9,2 8,7 18,2 25 27,8 7,4 6,3 12 

nie wiem 49,2 69,6 47,7 55 66,7 66,7 43,8 52,1 

Orlik 

krzykliwy 

tak 9,2 13 15,9 15 22,2 11,1 8,8 12 

nie 10,8 0 6,8 20 11,1 7,4 5 8,5 

nie wiem 80 87 77,3 65 66,7 81,5 86,3 79,6 

Gadożer 

tak 4,6 0 0 0 0 0 3,8 2,1 

nie 15,4 8,7 11,4 15 11,1 14,8 11,3 12,7 

nie wiem 80 91,3 88,6 85 88,9 85,2 85 85,2 

Myszołów 

tak 61,5 73,9 59,1 60 33,3 66,7 71,3 65,5 

nie 4,6 0 2,3 10 0 3,7 1,3 2,8 

nie wiem 33,8 26,1 38,6 30 66,7 29,6 27,5 31,7 

Jastrząb 

tak 86,2 82,6 86,4 70 94,4 96,3 78,8 83,8 

nie 0 0 0 0 0 0 0 0 

nie wiem 13,8 17,4 13,6 30 5,6 3,7 21,3 16,2 

Krogulec 

tak 10,8 13 4,5 10 11,1 18,5 3,8 8,5 

nie 7,7 4,3 6,8 15 0 3,7 7,5 7 

nie wiem 81,5 82,6 88,6 75 88,9 77,8 88,8 84,5 

Bocian 

czarny 

tak 44,6 47,8 38,6 50 61,1 40,7 38,8 44,4 

nie 13,8 21,7 13,6 10 5,6 22,2 15 14,8 

nie wiem 41,5 30,4 47,7 40 33,3 37 46,3 40,8 

Puchacz 

tak 56,9 56,5 50 40 33,3 70,4 57,5 55,6 

nie 3,1 0 0 10 0 0 0 1,4 

nie wiem 40 43,5 50 50 66,7 29,6 42,5 43 

Sowa 

włochatka 

tak 29,2 26,1 40,9 45 38,9 18,5 36,3 35,2 

nie 4,6 0 4,5 10 5,6 7,4 1,3 4,2 

nie wiem 66,2 73,9 54,5 45 55,6 74,1 62,5 60,6 

Puszczyk 

tak 63,1 30,4 47,7 40 38,9 55,6 55 52,1 

nie 1,5 0 4,5 10 5,6 3,7 0 2,8 

nie wiem 35,4 69,6 47,7 50 55,6 40,7 45 45,1 

Płomy-kó-

wka 

tak 15,4 13 6,8 30 16,7 14,8 8,8 14,1 

nie 4,6 8,7 9,1 20 16,7 0 3,8 7 

nie wiem 80 78,3 84,1 50 66,7 85,2 87,5 78,9 
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Tabela 18A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał Pan/ Pani o ochronie strefowej?– 

według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Znajomość 

ochrony strefo-

wej rzadkich pta-

ków drapieżnych 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny za-

wodowo 

rolnik nieaktywny 

zawodowo 

osoba pracująca 

poza rolnictwem 

lub nieaktywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

tak 50,0 43,5 40,0 37,5 33,3 36,0 51,5 44,3 

nie 50,0 56,5 60,0 62,5 66,7 64,0 48,5 55,7 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 19A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi, które z poniższych gatun-

ków ptaków są objęte ochroną strefową? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Gatunki ptaków objete 

ochroną strefową 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej 

średniego 

średnie i 

powyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Bielik 

tak 60,7 76,8 66,7 75,8 70,7 

nie 1,6 1,2 2,6 0 1,4 

nie wiem 37,7 22 30,8 24,2 27,9 

Orlik 

krzykliwy 

tak 45,9 50 55,1 41,9 49,3 

nie 3,3 2,4 3,8 0 2,1 

nie wiem 50,8 47,6 41 58,1 48,6 

Gadożer 

tak 13,1 11 12,8 11,3 12,1 

nie 6,6 4,9 7,7 1,6 5 

nie wiem 80,3 84,1 79,5 87,1 82,9 

Myszołów 

tak 62,3 70,7 62,8 75,8 68,6 

nie 3,3 0 2,6 0 1,4 

nie wiem 34,4 29,3 34,6 24,2 30 

Jastrząb 

tak 19,7 15,9 17,9 17,7 17,9 

nie 13,1 11 12,8 11,3 12,1 

nie wiem 67,2 73,2 69,2 71 70 

Krogulec 

tak 21,3 29,3 24,4 29 26,4 

nie 18 7,3 14,1 9,7 12,1 

nie wiem 60,7 63,4 61,5 61,3 61,4 

Bocian 

czarny 

tak 9,8 13,4 15,4 8,1 12,1 

nie 8,2 3,7 10,3 0 5,7 

nie wiem 82 82,9 74,4 91,9 82,1 

Puchacz 

tak 34,4 36,6 38,5 33,9 36,4 

nie 0 3,7 3,8 0 2,1 

nie wiem 65,6 59,8 57,7 66,1 61,4 

Sowa 

włochatka 

tak 23 39 29,5 37,1 32,9 

nie 3,3 2,4 5,1 0 2,9 

nie wiem 73,8 58,5 65,4 62,9 64,3 

Puszczyk 

tak 26,2 25,6 25,6 27,4 26,4 

nie 8,2 4,9 10,3 1,6 6,4 

nie wiem 65,6 69,5 64,1 71 67,1 

Płomykówka 

tak 21,3 9,8 15,4 14,5 15 

nie 1,6 3,7 5,1 0 2,9 

nie wiem 77 86,6 79,5 85,5 82,1 
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Tabela 20A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi, które z poniższych gatun-

ków ptaków są objęte ochroną strefową?– według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Gatunki ptaków objete 

ochroną strefową 

 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g

ó
le

m
 

rolnik ak-

tywny zawo-

dowo 

rolnik nie-

aktywny za-

wodowo 

osoba pracu-

jąca poza rol-

nictwem lub 

nieaktywna 

zawodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Bielik 

tak 72,3 47,8 83,3 50 62,5 70,4 76,3 70,7 

nie 1,5 4,3 0 5 0 0 1,3 1,4 

nie wiem 26,2 47,8 16,7 45 37,5 29,6 22,5 27,9 

Orlik 

krzykliwy 

tak 44,6 43,5 57,1 40 43,8 59,3 47,5 49,3 

nie 3,1 8,7 0 5 0 3,7 2,5 2,1 

nie wiem 52,3 47,8 42,9 55 56,3 37 50 48,6 

Gadożer 

tak 12,3 13 14,3 5 18,8 22,2 8,8 12,1 

nie 6,2 4,3 2,4 15 0 11,1 2,5 5 

nie wiem 81,5 82,6 83,3 80 81,3 66,7 88,8 82,9 

Myszołów 

tak 73,8 52,2 71,4 65 62,5 59,3 71,3 68,6 

nie 0 8,7 0 0 0 3,7 1,3 1,4 

nie wiem 26,2 39,1 28,6 35 37,5 37 27,5 30 

Jastrząb 

tak 18,5 17,4 19 20 6,3 18,5 18,8 17,9 

nie 10,8 17,4 9,5 10 6,3 22,2 10 12,1 

nie wiem 70,8 65,2 71,4 70 87,5 59,3 71,3 70 

Krogulec 

tak 21,5 30,4 31 40 18,8 29,6 22,5 26,4 

nie 12,3 13 7,1 10 12,5 18,5 10 12,1 

nie wiem 66,2 56,5 61,9 50 68,8 51,9 67,5 61,4 

Bocian 

czarny 

tak 15,4 21,7 4,8 15 12,5 22,2 7,5 12,1 

nie 1,5 4,3 4,8 5 6,3 18,5 1,3 5,7 

nie wiem 83,1 73,9 90,5 80 81,3 59,3 91,3 82,1 

Puchacz 

tak 33,8 30,4 47,6 25 25 40,7 38,8 36,4 

nie 1,5 0 2,4 10 0 3,7 0 2,1 

nie wiem 64,6 69,6 50 65 75 55,6 61,3 61,4 

Sowa 

włochatka 

tak 33,8 21,7 42,9 40 25 22,2 35 32,9 

nie 1,5 4,3 2,4 5 6,3 3,7 1,3 2,9 

nie wiem 64,6 73,9 54,8 55 68,8 74,1 63,7 64,3 

Puszczyk 

tak 18,5 21,7 40,5 40 31,3 25,9 21,3 26,4 

nie 4,6 8,7 4,8 5 6,3 14,8 3,8 6,4 

nie wiem 76,9 69,6 54,8 55 62,5 59,3 75 67,1 

Płomy-kó-

wka 

tak 15,4 17,4 14,3 15 12,5 18,5 13,8 15 

nie 1,5 0 4,8 5 6,3 7,4 0 2,9 

nie wiem 83,1 82,6 81 80 81,3 74,1 86,3 82,1 
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Tabela21A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymienione zja-

wiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%)– według wieku oraz poziomu wy-

kształcenia (%) 

Zjawiska 

zagrażające bytowa-

niu ptaków 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=61 N=84 

 Płoszenie ptaków przy gniazdach, np. turystyka, gospodarka leśna 

w dużym stopniu 18 15,5 10,3 25 16,9 

w małym stopniu 49,2 33,3 50 28,1 40,1 

wcale nie zagrażają 14,8 21,4 19,2 18,8 19 

trudno powiedzieć 18 29,8 20,5 28,1 23,9 

 Brak odpowiednich drzew na założenie gniazda  

w dużym stopniu 27,9 14,3 26,9 10,9 19,7 

w małym stopniu 36,1 22,6 28,2 29,7 28,9 

wcale nie zagrażają 16,4 26,2 24,4 20,3 22,5 

trudno powiedzieć 19,7 36,9 20,5 39,1 28,9 

 Zanikanie żerowisk w wyniku rozwoju zabudowy i infrastruktury 

w dużym stopniu 27,9 15,5 21,8 18,8 20,4 

w małym stopniu 36,1 31 37,2 29,7 33,8 

wcale nie zagrażają 16,4 20,2 23,1 14,1 19 

trudno powiedzieć 19,7 33,3 17,9 37,5 26,8 

 Zanikanie żerowisk w wyniku intensyfikacji rolnictwa  

w dużym stopniu 16,4 8,3 16,7 6,3 12 

w małym stopniu 31,1 28,6 26,9 32,8 29,6 

wcale nie zagrażają 32,8 21,4 37,2 14,1 26,8 

trudno powiedzieć 19,7 41,7 19,2 46,9 31,7 

 
Zanikanie żerowisk w wyniku porzucenia działalności rolniczej i zarastania 

łąk krzewami 

w dużym stopniu 24,6 29,8 29,5 26,6 28,2 

w małym stopniu 37,7 25 29,5 32,8 31 

wcale nie zagrażają 18 15,5 20,5 10,9 16,2 

trudno powiedzieć 19,7 29,8 20,5 29,7 24,6 

 Zanikanie żerowisk w wyniku osuszania, melioracji łąk 

w dużym stopniu 11,5 14,3 16,7 9,4 13,4 

w małym stopniu 37,7 28,6 35,9 28,1 32,4 

wcale nie zagrażają 23 22,6 24,4 21,9 23,2 

trudno powiedzieć 27,9 34,5 23,1 40,6 31 
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Tabela21A II część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymienione zja-

wiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%) – według wieku oraz poziomu wykształce-

nia (%) 

Zjawiska 

zagrażające bytowa-

niu ptaków 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=61 N=84 

 Porażenie prądem w wyniku zderzenia z liniami wysokiego napięcia 

w dużym stopniu 26,2 19 19,2 25 21,8 

w małym stopniu 34,4 41,7 46,2 31,3 39,4 

wcale nie zagrażają 14,8 11,9 14,1 12,5 13,4 

trudno powiedzieć 24,6 27,4 20,5 31,3 25,4 

 Niszczenie lęgów przez drapieżniki   

w dużym stopniu 26,2 31 26,9 32,8 29,6 

w małym stopniu 34,4 27,4 32,1 29,7 31 

wcale nie zagrażają 3,3 4,8 5,1 3,1 4,2 

trudno powiedzieć 36,1 36,9 35,9 34,4 35,2 

 
Zatrucia ptaków drapieżnych w wyniku spożycia przez ptaki zatrutej trutką 

na lisy padliny 

w dużym stopniu 36,1 34,9 30,8 42,9 36,2 

w małym stopniu 21,3 18,1 21,8 17,5 19,9 

wcale nie zagrażają 8,2 6 9 4,8 7,1 

trudno powiedzieć 34,4 41 38,5 34,9 36,9 
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Tabela22A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymienione zja-

wiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%) – według aktywności społeczno-zawodo-

wej oraz gminy (%) 

Zjawiska zagraża-

jące bytowaniu pta-

ków 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g

ó
le

m
 

 rolnik ak-

tywny za-

wodowo 

rolnik nie-

aktywny 

zawodowo 

osoba pracu-

jąca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna zawo-

dowo 

A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

 Płoszenie ptaków przy gniazdach, np. turystyka, gospodarka leśna 

w dużym stopniu 18,5 17,4 11,4 20 22,2 14,8 15 16,9 

w małym stopniu 38,5 43,5 38,6 20 38,9 37 46,3 40,1 

wcale nie zagrażają 16,9 13 27,3 20 16,7 25,9 16,3 19 

trudno powiedzieć 26,2 26,1 22,7 40 22,2 22,2 22,5 23,9 

 Brak odpowiednich drzew na założenie gniazda  

w dużym stopniu 20 30,4 9,1 5 38,9 33,3 15 19,7 

w małym stopniu 27,7 21,7 36,4 55 16,7 14,8 28,7 28,9 

wcale nie zagrażają 27,7 13 25 25 16,7 25,9 21,3 22,5 

trudno powiedzieć 24,6 34,8 29,5 15 27,8 25,9 35 28,9 

 Zanikanie żerowisk w wyniku rozwoju zabudowy i infrastruktury  

w dużym stopniu 21,5 21,7 13,6 35 22,2 14,8 18,8 20,4 

w małym stopniu 29,2 52,2 31,8 25 33,3 37 33,8 33,8 

wcale nie zagrażają 21,5 0 27,3 15 22,2 18,5 18,8 19 

trudno powiedzieć 27,7 26,1 27,3 25 22,2 29,6 28,7 26,8 

 Zanikanie żerowisk w wyniku intensyfikacji rolnictwa  

w dużym stopniu 13,8 17,4 4,5 10 11,1 7,4 13,8 12 

w małym stopniu 35,4 4,3 38,6 30 27,8 25,9 31,3 29,6 

wcale nie zagrażają 20 34,8 29,5 30 38,9 29,6 21,3 26,8 

trudno powiedzieć 30,8 43,5 27,3 30 22,2 37 33,8 31,7 

 
Zanikanie żerowisk w wyniku porzucenia działalności rolniczej i zarastania łąk krze-

wami 

w dużym stopniu 27,7 17,4 25 60 22,2 7,4 27,5 28,2 

w małym stopniu 27,7 26,1 36,4 15 38,9 48,1 26,3 31 

wcale nie zagrażają 18,5 13 18,2 10 5,6 29,6 16,3 16,2 

trudno powiedzieć 26,2 43,5 20,5 15 33,3 14,8 30 24,6 

 Zanikanie żerowisk w wyniku osuszania, melioracji łąk  

w dużym stopniu 13,8 17,4 9,1 15 5,6 18,5 12,5 13,4 

w małym stopniu 26,2 30,4 38,6 40 27,8 37 30 32,4 

wcale nie zagrażają 24,6 21,7 25 20 27,8 22,2 22,5 23,2 

trudno powiedzieć 35,4 30,4 27,3 25 38,9 22,2 35 31 
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Tabela22A II część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymienione zja-

wiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%) – według aktywności społeczno-zawodo-

wej oraz gminy (%) 

Zjawiska zagraża-

jące bytowaniu pta-

ków 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g

ó
le

m
 

 rolnik ak-

tywny za-

wodowo 

rolnik nie-

aktywny 

zawodowo 

osoba pracu-

jąca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna zawo-

dowo 

A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

 Porażenie prądem w wyniku zderzenia z liniami wysokiego napięcia 

w dużym stopniu 21,5 13 20,5 20 5,6 29,6 23,8 21,8 

w małym stopniu 43,1 39,1 38,6 20 50 22,2 46,3 39,4 

wcale nie zagrażają 13,8 8,7 15,9 15 0 18,5 13,8 13,4 

trudno powiedzieć 21,5 39,1 25 45 44,4 29,6 16,3 25,4 

 Niszczenie lęgów przez drapieżniki 

w dużym stopniu 27,7 30,4 34,1 20 22,2 33,3 31,3 29,6 

w małym stopniu 30,8 34,8 25 25 27,8 33,3 31,3 31 

wcale nie zagrażają 3,1 4,3 6,8 5 0 7,4 3,8 4,2 

trudno powiedzieć 38,5 30,4 34,1 50 50 25,9 33,8 35,2 

 
Zatrucia ptaków drapieżnych w wyniku spożycia przez ptaki zatrutej trutką na lisy 

padliny 

w dużym stopniu 40 30,4 30,2 25 0 34,6 46,3 36,2 

w małym stopniu 23,1 21,7 18,6 5 22,2 15,4 23,8 19,9 

wcale nie zagrażają 4,6 0 11,6 20 5,6 3,8 5 7,1 

trudno powiedzieć 32,3 47,8 39,5 50 72,2 46,2 25 36,9 

 

 

 

 

Tabela 23A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o projekcie ochrony 

ptaków strefowych, realizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne w Pana/Pani miejscu za-

mieszkania? – według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Znajomość pro-

jektu ochrony 

ptaków strefo-

wych 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

tak 29,2 18,2 11,6 10 0 15,4 31,6 22,1 

nie 70,8 81,8 88,4 90 100 84,6 68,4 77,9 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 24A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/ Pani o którymś z niżej 

wymienionych działań podejmowanych przez LTO na zamieszkiwanym przez Pana/Panią o obszarze? – 

według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Działania podejmowane przez 

LTO na zamieszkiwanym obszarze 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Zakładanie nadajników GPS na 

orliki w celu stwierdzenia 

wielkości areału i miejsc żero-

wania 

35,9 37,2 36,6 35,9 36,3 

Instalacja sztucznych miejsc 

gniazdowania, platformy, budki 

gniazdowe 
66,7 58,1 61 61,5 61,3 

Przenoszenie młod-

szego/słabszego pisklęcia orlika 

do gniazd, w których nie ma młod-

ych 

35,9 16,3 29,3 20,5 25 

Przywrócenie dogodnych 

warunków żerowiskowych dla or-

lika krzykliwego przez koszenie 

nieużytkowanych łąk i pastwisk 

48,7 46,5 53,7 38,5 46,3 

Instalacja zabezpieczeń przed 

porażeniem prądem na sieciach 

wysokiego napięcia 
43,6 27,9 41,5 28,2 35 

Szukanie gniazd i tworzenie 

nowych stref gniazdowych 
46,2 32,6 34,1 43,6 38,8 

Sesje edukacyjne w szkołach 51,3 27,9 51,2 25,6 38,8 
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Tabela 25A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/ Pani o którymś z niżej 

wymienionych działań podejmowanych przez LTO na zamieszkiwanym przez Pana/Panią o ob-

szarze? – według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Działania podejmowane przez 

LTO na zamieszkiwanym obsza-

rze 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Zakładanie nadajników GPS na 

orliki w celu stwierdzenia 

wielkości areału i miejsc żero-

wania 

45 12,5 25 46,2 0 14,3 44 36,3 

Instalacja sztucznych miejsc 

gniazdowania, platformy, budki 

gniazdowe 
62,5 62,5 58,3 69,2 40 57,1 64 61,3 

Przenoszenie młod-

szego/słabszego pisklęcia orlika 

do gniazd, w których nie ma 

młodych 

27,5 12,5 20,8 15,4 0 42,9 26 25 

Przywrócenie dogodnych 

warunków żerowiskowych dla 

orlika krzykliwego przez 

koszenie nieużytkowanych łąk i 

pastwisk 

37,5 50 62,5 53,8 40 50 46 46,3 

Instalacja zabezpieczeń przed 

porażeniem prądem na sieciach 

wysokiego napięcia 
37,5 12,5 25 30,8 20 42,9 36 35 

Szukanie gniazd i tworzenie 

nowych stref gniazdowych 
40 25 37,5 76,9 0 28,6 36 38,8 

Sesje edukacyjne w szkołach 40 37,5 29,2 69,2 40 71,4 22 38,8 

 

 

 

Tabela26A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał/a Pan/Pani o planowanych 

szkoleniach związanych z projektem ochrony ptaków strefowych? –  według wieku oraz po-

ziomu wykształcenia (%) 

Znajomość planowanych 

szkoleń 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

tak 18 14,5 17,9 14,3 16,3 

nie 82 85,5 82,1 85,7 83,7 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela27A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy posiada Pan/Pani łąkę?– według 

wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Posiadanie łąki 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

tak 57,4 69,9 62,8 65,1 63,8 

nie 42,6 30,1 37,2 34,9 36,2 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

 

Tabela28A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy posiada Pan/Pani łąkę?– według 

aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Posiadanie łąki 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

tak 84,6 39,1 46,5 55 66,7 30,8 77,5 63,8 

nie 15,4 60,9 53,5 45 33,3 69,2 22,5 36,2 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Tabela 29A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy użytkuje Pan/Pani łąkę?– według 

wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Użytkowanie łąk 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=35 N=58 N=49 N=41 N=90 

tak 80 63,8 71,4 68,3 70 

nie 20 36,2 28,6 31,7 30 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela30A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy użytkuje Pan/Pani łąkę?– według 

aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Użytkowanie łąk 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=55 N=9 N=20 N=11 N=12 N=8 N=62 N=90 

tak 70,9 66,7 60 63,6 66,7 87,5 69,4 70 

nie 29,1 33,3 40 36,4 33,3 12,5 30,6 30 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela31A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania był(a)by 

Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według aktywności społeczno-

zawodowej oraz gminy (%) 

Ewentualne działania 

na rzecz zagrożonych 

gatunków ptaków 

 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik ak-

tywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny 

zawodowo 

osoba 

pracująca 

poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna 

zawodowo 

A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Uczestnictwo w szkoleniu/warsztatach na temat ochrony przyrody 

zdecydowanie tak 15,4 34,8 4,5 25 11,1 14,8 13,8 15,5 

raczej tak 38,5 17,4 43,2 45 22,2 66,7 32,5 39,4 

raczej nie 7,7 8,7 13,6 10 5,6 11,1 8,8 9,2 

zdecydowanie nie 6,2 0 0 5 0 0 3,8 2,8 

trudno powiedzieć 32,3 39,1 38,6 15 61,1 7,4 41,3 33,1 

Wolontariat dla organizacji pozarządowych 

zdecydowanie tak 4,6 0 2,3 0 0 7,4 3,8 3,5 

raczej tak 21,5 21,7 15,9 40 11,1 22,2 16,3 20,4 

raczej nie 21,5 21,7 25 5 22,2 25,9 23,8 21,8 

zdecydowanie nie 10,8 4,3 11,4 15 5,6 7,4 10 9,2 

trudno powiedzieć 41,5 52,2 45,5 40 61,1 37 46,3 45,1 

Sprzedaż ziemi na cele ochrony przyrody 

zdecydowanie tak 7,7 4,3 6,8 25 16,7 7,4 3,8 9,2 

raczej tak 10,8 4,3 2,3 10 0 7,4 8,8 7,7 

raczej nie 23,1 21,7 29,5 5 27,8 18,5 27,5 23,2 

zdecydowanie nie 23,1 26,1 27,3 20 5,6 48,1 25 26,1 

trudno powiedzieć 35,4 43,5 34,1 40 50 18,5 35 33,8 

Dzierżawa ziemi na cele ochrony przyrody 

zdecydowanie tak 10,8 13 6,8 10 27,8 7,4 8,8 11,3 

raczej tak 26,2 13 18,2 25 22,2 0 25 20,4 

raczej nie 12,3 17,4 22,7 5 5,6 14,8 22,5 16,9 

zdecydowanie nie 20 13 20,5 20 5,6 40,7 15 19 

trudno powiedzieć 30,8 43,5 31,8 40 38,9 37 28,7 32,4 
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Tabela 31A II część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania 

był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według aktywności 

społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 

Ewentualne dzia-

łania na rzecz za-

grożonych gatun-

ków ptaków 

 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik ak-

tywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny 

zawodowo 

osoba 

pracująca 

poza rolnic-

twem lub 

nieaktywna 

zawodowo A
le

k
sa

n
d

ró
w

 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Wykaszanie łąk 

zdecydowanie tak 47,7 30,4 25 65 38,9 25,9 38,8 39,4 

raczej tak 32,3 21,7 40,9 15 27,8 25,9 38,8 31,7 

raczej nie 4,6 13 4,5 0 0 14,8 5 5,6 

zdecydowanie nie 3,1 8,7 4,5 5 0 11,1 3,8 4,9 

trudno 

powiedzieć 
12,3 26,1 25 15 33,3 22,2 13,8 18,3 

Wypas zwierząt 

zdecydowanie tak 23,1 17,4 22,7 55 33,3 29,6 12,5 24,6 

raczej tak 20 34,8 27,3 10 27,8 33,3 25 24,6 

raczej nie 16,9 17,4 11,4 5 5,6 7,4 22,5 15,5 

zdecydowanie nie 7,7 4,3 11,4 0 0 11,1 10 7,7 

trudno 

powiedzieć 
32,3 26,1 27,3 30 33,3 18,5 30 27,5 

Uczestnictwo w programach rolno-środowiskowych 

zdecydowanie tak 18,5 17,4 13,6 50 16,7 18,5 10 17,6 

raczej tak 43,1 39,1 34,1 25 11,1 55,6 43,8 40,1 

raczej nie 12,3 13 15,9 5 16,7 7,4 15 12,7 

zdecydowanie nie 3,1 0 0 0 0 0 2,5 1,4 

trudno 

powiedzieć 
23,1 30,4 36,4 20 55,6 18,5 28,7 28,2 

Zaangażowanie w kampanie edukacyjne dla lokalnych społeczności i dzieci 

zdecydowanie tak 7,7 13 9,1 25 5,6 14,8 5 9,9 

raczej tak 43,1 17,4 27,3 40 11,1 37 32,5 32,4 

raczej nie 10,8 17,4 13,6 0 16,7 3,7 18,8 12,7 

zdecydowanie nie 6,2 4,3 6,8 10 5,6 7,4 3,8 5,6 

trudno 

powiedzieć 
32,3 47,8 43,2 25 61,1 37 40 39,4 

Przeznaczenie kwoty pieniężnej na rzecz organizacji pozarządowych 

zdecydowanie tak 3,1 8,7 4,5 10 0 14,8 3,8 6,3 

raczej tak 16,9 21,7 9,1 40 0 7,4 16,3 16,2 

raczej nie 23,1 8,7 25 15 5,6 22,2 23,8 19,7 

zdecydowanie nie 13,8 21,7 20,5 10 33,3 29,6 12,5 18,3 

trudno 

powiedzieć 
43,1 39,1 40,9 25 61,1 25,9 43,8 39,4 
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Tabela 32A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania był(a)by 

Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według wieku oraz poziomu 

wykształcenia (%) 

Ewentualne działania 

na rzecz zagrożonych 

gatunków ptaków 

 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

 

do 40 lat 
powyżej 

40 lat 

poniżej 

średniego 

średnie i 

powyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Uczestnictwo w szkoleniu/warsztatach na temat ochrony przyrody 

zdecydowanie tak 21,3 10,7 23,1 6,3 15,5 

raczej tak 39,3 39,3 43,6 34,4 39,4 

raczej nie 8,2 9,5 9 9,4 9,2 

zdecydowanie nie 0 4,8 3,8 1,6 2,8 

trudno powiedzieć 31,1 35,7 20,5 48,4 33,1 

Wolontariat dla organizacji pozarządowych 

zdecydowanie tak 3,3 3,6 5,1 1,6 3,5 

raczej tak 24,6 16,7 21,8 18,8 20,4 

raczej nie 27,9 16,7 26,9 15,6 21,8 

zdecydowanie nie 11,5 8,3 11,5 6,3 9,2 

trudno powiedzieć 32,8 54,8 34,6 57,8 45,1 

Sprzedaż ziemi na cele ochrony przyrody 

zdecydowanie tak 6,6 10,7 9 9,4 9,2 

raczej tak 6,6 8,3 5,1 10,9 7,7 

raczej nie 24,6 21,4 28,2 17,2 23,2 

zdecydowanie nie 27,9 25 33,3 17,2 26,1 

trudno powiedzieć 34,4 34,5 24,4 45,3 33,8 

Dzierżawa ziemi na cele ochrony przyrody 

zdecydowanie tak 8,2 13,1 12,8 9,4 11,3 

raczej tak 23 17,9 20,5 20,3 20,4 

raczej nie 16,4 16,7 17,9 15,6 16,9 

zdecydowanie nie 23 16,7 21,8 15,6 19 

trudno powiedzieć 29,5 35,7 26,9 39,1 32,4 
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Tabela 32A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania był(a)by 

Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według wieku oraz poziomu 

wykształcenia (%) 

 

Ewentualne działania 

na rzecz zagrożonych 

gatunków ptaków 

 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

 

do 40 lat 
powyżej 

40 lat 

poniżej 

średniego 

średnie i 

powyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Wykaszanie łąk 

zdecydowanie tak 36,1 42,9 39,7 39,1 39,4 

raczej tak 23 38,1 26,9 37,5 31,7 

raczej nie 8,2 3,6 7,7 3,1 5,6 

zdecydowanie nie 6,6 3,6 5,1 4,7 4,9 

trudno powiedzieć 26,2 11,9 20,5 15,6 18,3 

Wypas zwierząt 

zdecydowanie tak 23 25 25,6 23,4 24,6 

raczej tak 19,7 28,6 24,4 25 24,6 

raczej nie 18 13,1 14,1 17,2 15,5 

zdecydowanie nie 11,5 4,8 9 6,3 7,7 

trudno powiedzieć 27,9 28,6 26,9 28,1 27,5 

Uczestnictwo w programach rolno-środowiskowych 

zdecydowanie tak 19,7 16,7 19,2 15,6 17,6 

raczej tak 44,3 35,7 43,6 35,9 40,1 

raczej nie 14,8 10,7 14,1 10,9 12,7 

zdecydowanie nie 3,3 0 0 3,1 1,4 

trudno powiedzieć 18 36,9 23,1 34,4 28,2 

Zaangażowanie w kampanie edukacyjne dla lokalnych społeczności i dzieci 

zdecydowanie tak 9,8 9,5 9 10,9 9,9 

raczej tak 29,5 33,3 34,6 29,7 32,4 

raczej nie 21,3 7,1 16,7 7,8 12,7 

zdecydowanie nie 6,6 4,8 6,4 4,7 5,6 

trudno powiedzieć 32,8 45,2 33,3 46,9 39,4 

Przeznaczenie kwoty pieniężnej na rzecz organizacji pozarządowych 

zdecydowanie tak 6,6 6 5,1 7,8 6,3 

raczej tak 18 14,3 15,4 17,2 16,2 

raczej nie 19,7 20,2 21,8 17,2 19,7 

zdecydowanie nie 24,6 13,1 23,1 12,5 18,3 

trudno powiedzieć 31,1 46,4 34,6 45,3 39,4 
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Tabela 33A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi dlaczego niektórzy 

rolnicy uważają lisy za szkodniki? (%)– według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 

Powody trucia lisów 

Wiek Poziom wykształcenia 

O
g
ó
łe
m

 

do 40 lat 
powyżej 40 

lat 

poniżej śred-

niego 

średnie i po-

wyżej 

N=61 N=84 N=78 N=64 N=145 

Obawiają się zarażenia 

wścieklizną zwierząt do-

mowych 

66,1 80,7 74,4 73,8 74,1 

Boją się, że lisy mogą porwać 

ptactwo domowe 
79,7 85,5 82,1 83,6 82,7 

Boją się, że lis może zaa-

takować ich lub ich dzieci 
45,8 39,8 38,5 49,2 43,2 

Inne 1,7 4,8 2,6 4,9 3,6 

 

Tabela34A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi dlaczego niektórzy 

rolnicy uważają lisy za szkodniki? (%)– według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy 

(%) 

Powody trucia lisów 

Aktywność społeczno-zawodowa Gmina 

O
g
ó
łe
m

 

rolnik aktywny 

zawodowo 

rolnik nieak-

tywny zawo-

dowo 

osoba pra-

cująca poza 

rolnictwem 

lub nieak-

tywna za-

wodowo 

A
le

k
sa

n
-

d
ró

w
 

B
ił

g
o

ra
j 

K
si

ęż
p

o
l 

Ł
u

k
o

w
a 

N=65 N=23 N=34 N=20 N=18 N=27 N=80 N=145 

Obawiają się zarażenia 

wścieklizną zwierząt do-

mowych 

84,4 73,9 62,8 89,5 44,4 73,1 78,5 74,1 

Boją się, że lisy mogą por-

wać ptactwo domowe 
84,4 82,6 86 78,9 72,2 76,9 88,6 82,7 

Boją się, że lis może zaa-

takować ich lub ich dzieci 
39,1 56,5 46,5 36,8 38,9 34,6 46,8 43,2 

Inne 1,6 0 7 5,3 0 3,8 3,8 3,6 
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7. Spis wykresów 
 
Wykres 1. Płeć respondentów (%) 
 
Wykres 2. Miejsce zamieszkania respondentów – gmina (%) 
 
Wykres 3. Aktywność społeczno-zawodowa respondentów (%) 
 
Wykres 4. Wiek respondentów (%) 
 
Wykres 4A. Pozom wykształcenia respondentów (%) 
 
Wykres 5. Proszę powiedzieć, na ile Pani/Pan zgadza się z poniższym stwierdzeniem: Sytuacja 
lokalnego (najbliższego) środowiska naturalnego ma dla mnie duże znaczenie (%) 
 
Wykres 6. Jakie problemy związane z ochroną przyrody uważa Pan/Pani obecnie za najważniej-
sze? (%) 
 
Wykres 7. Czy podejmuje/podejmowała Pan/Pani którekolwiek z niżej wymienionych działań 
związanych z ochroną przyrody? (%) 
 
Wykres 8. Co według Pani/Pana jest kluczowe dla rozwoju obszaru, na którym Pan/Pani 
mieszka? (%) 
 
Wykres 9. Znajomość organizacji działających na rzecz ochrony środowiska (%) 
 
Wykres 10. Znajomość organizacji LTO(%) 
 
Wykres 11. Jaki ma Pan/Pani stosunek do organizacji pozarządowych działających na rzecz 
ochrony przyrody? (%) 
 
Wykres 12. Które z poniższych gatunków ptaków występują w najbliższej okolicy? (%) 
 
Wykres 13. Jak Pan/Pani sądzi, które z poniższych gatunków ptaków są objęte ochroną stre-
fową? (%) 
 
Wykres 14. W jakim stopniu niżej wymienione zjawiska zagrażają bytowaniu ptaków w 
Pana/Pani okolicy? (%) 
 
Wykres 15. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o projekcie? (%) 
 
Wykres 16. Czy słyszał(a) Pan/ Pani o którymś z niżej wymienionych działań podejmowanych 
przez LTO na zamieszkiwanym przez Pana/Panią o obszarze? (%) 
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Wykres 17. Czy posiada Pan/Pani łąkę(%) 
 
Wykres 18. Czy użytkuje Pan/Pani łąkę(%) 
 
Wykres 19. Dlaczego nie użytkuje Pan/Pani łąk? (%) N=27 
 
Wykres 20. Jakiego rodzaju działania był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych 
gatunków ptaków? (%) 
 
Wykres 21. Jak Pan/Pani sądzi dlaczego niektórzy rolnicy uważają lisy za szkodniki? (%) 
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8. Spis tabel 

 
Tabele w tekście właściwym 
 
Tabela 1. Rozkład respondentów według miejsca zamieszkania - miejscowość 
 
Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie - Czy Pani/Pana zdaniem życie na terenie obszaru Na-
tura 2000 lub w bliskim jego sąsiedztwie niesie za sobą korzyści?  - według wieku i poziomu 
wykształcenia (%) 
 
Tabela 3. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał Pan/ Pani o ochronie strefo-
wej?– według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 4. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o projekcie 
ochrony ptaków strefowych, realizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne w 
Pana/Pani miejscu zamieszkania? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 5. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał/a Pan/Pani o planowanych 
szkoleniach związanych z projektem ochrony ptaków strefowych? –  według aktywności spo-
łeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabele w aneksie 
 
Tabela 1A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Proszę powiedzieć, na ile Pani/Pan 
zgadza się z poniższym stwierdzeniem: Sytuacja lokalnego (najbliższego) środowiska natural-
nego ma dla mnie duże znaczenie. - według wieku i poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 2A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Proszę powiedzieć, na ile Pani/Pan 
zgadza się z poniższym stwierdzeniem: Sytuacja lokalnego (najbliższego) środowiska natural-
nego ma dla mnie duże znaczenie. - według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 3A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakie problemy związane z ochroną 
przyrody uważa Pan/Pani obecnie za najważniejsze?  – według wieku i poziomu wykształcenia 
(%) 
 
Tabela 4A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakie problemy związane z ochroną 
przyrody uważa Pan/Pani obecnie za najważniejsze? – według aktywności społeczno-zawodo-
wej oraz gminy i poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 5A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy podejmuje/podejmowała Pan/Pani 
którekolwiek z niżej wymienionych działań związanych z ochroną przyrody?  – według wieku i 
poziomu wykształcenia (%) 
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Tabela 6A. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy podejmuje/podejmowała Pan/Pani 
którekolwiek z niżej wymienionych działań związanych z ochroną przyrody?  – według aktyw-
ności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 7A. Rozkład odpowiedzi na pytanie - Czy Pani/Pana zdaniem życie na terenie obszaru 
Natura 2000 lub w bliskim jego sąsiedztwie niesie za sobą korzyści?  - według aktywności spo-
łeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 8A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Co według Pani/Pana jest kluczowe dla 
rozwoju obszaru, na którym Pan/Pani mieszka? – według wieku i poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 9A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Co według Pani/Pana jest kluczowe dla 
rozwoju obszaru, na którym Pan/Pani mieszka? – według aktywności społeczno-zawodowej 
oraz gminy (%) 
 
Tabela 10A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy zna Pan/Pani (przynajmniej ze 
słyszenia) jakiekolwiek organizacje działające na rzecz ochrony środowiska? – według wieku 
oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 11A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy zna Pan/Pani (przynajmniej ze 
słyszenia) jakiekolwiek organizacje działające na rzecz ochrony środowiska? – według aktywno-
ści społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 12A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o Lubelskim 
Towarzystwie Ornitologicznym? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 13A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o Lubelskim 
Towarzystwie Ornitologicznym? – według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 14A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie Jaki ma Pan/Pani stosunek do organi-
zacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody – według wieku oraz poziomu wy-
kształcenia (%) 
 
Tabela 15A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jaki ma Pan/Pani stosunek do organi-
zacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody – według aktywności społeczno-
zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela16A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Które z poniższych gatunków ptaków 
występują w najbliższej okolicy? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela17A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Które z poniższych gatunków ptaków 
występują w najbliższej okolicy?– według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 18A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał Pan/ Pani o ochronie stre-
fowej?– według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
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Tabela 19A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi, które z poniższych 
gatunków ptaków są objęte ochroną strefową? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 20A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi, które z poniższych 
gatunków ptaków są objęte ochroną strefową?– według aktywności społeczno-zawodowej oraz 
gminy (%) 
 
Tabela21A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymie-
nione zjawiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%)– według wieku oraz po-
ziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela21A II część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymie-
nione zjawiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%) – według wieku oraz po-
ziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela22A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymie-
nione zjawiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%) – według aktywności spo-
łeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela22A II część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - W jakim stopniu niżej wymie-
nione zjawiska zagrażają bytowaniu ptaków w Pana/Pani okolicy? (%) – według aktywności spo-
łeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 23A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/Pani o projekcie 
ochrony ptaków strefowych, realizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne w 
Pana/Pani miejscu zamieszkania? – według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 24A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/ Pani o którymś z 
niżej wymienionych działań podejmowanych przez LTO na zamieszkiwanym przez Pana/Panią o 
obszarze? – według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 25A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał(a) Pan/ Pani o którymś z 
niżej wymienionych działań podejmowanych przez LTO na zamieszkiwanym przez Pana/Panią o 
obszarze? – według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela26A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy słyszał/a Pan/Pani o planowanych 
szkoleniach związanych z projektem ochrony ptaków strefowych? –  według wieku oraz po-
ziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela27A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy posiada Pan/Pani łąkę?– według 
wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela28A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy posiada Pan/Pani łąkę?– według 
aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 



59 | S t r o n a  

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000060 
na lokalną gospodarkę i społeczeństwo 

 

Tabela 29A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy użytkuje Pan/Pani łąkę?– według 
wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela30A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Czy użytkuje Pan/Pani łąkę?– według 
aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela31A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania 
był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według aktyw-
ności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 31A II część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania 
był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według aktyw-
ności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
Tabela 32A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania 
był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według wieku 
oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 32A I część Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jakiego rodzaju działania 
był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podjąć na rzecz zagrożonych gatunków ptaków – według wieku 
oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela 33A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi dlaczego niektórzy 
rolnicy uważają lisy za szkodniki? (%)– według wieku oraz poziomu wykształcenia (%) 
 
Tabela34A Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie - Jak Pan/Pani sądzi dlaczego niektórzy 
rolnicy uważają lisy za szkodniki? (%)– według aktywności społeczno-zawodowej oraz gminy (%) 
 
 


