Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów-uczestników projektu.
Ankieta dotycząca projektu: ”Las wokół nas świadczy o nas” realizowanego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze w roku szkolnym 2021/2022.

W ramach udziału w realizowanym projekcie zostałeś zaproszony do wypełnienia ankiety
„Las wokół nas świadczy o nas”.
1. Lasy w Polsce należą do typu lasów (podkreśl):
a) iglastych północy -15%
b) mieszanych i iglastych -71%
c) mieszanych podzwrotnikowych - 4%
d) nie wiem -10%
2. Wskaźnik lesistości Polski wynosi: (podkreśl):
a) 15% - 6%
b) 30% - 80%
c) 36% - 8%
d) 41% - 6%
3. Najwyższą lesistość w Polsce mają województwa (podkreśl):
a) w środkowej części - 8%
b) w północno – zachodniej -72%
c) we wschodniej części - 3%
d) dolnośląskie i śląskie -17%
4. W powiecie górowskim najwyższą lesistość ma gmina(podkreśl):
a) Góra - 28%
b) Jemielno - 61%
c) Niechlów - 4%
d) Wąsosz -7%
5. Szczególną osobliwością lasu w pobliżu naszej szkoły (Liceum) są (podkreśl):
a) oznakowane zabytkowe dęby - 23%
b) podmokłe lasy łęgowe - 62%
c) rezerwat sosnowy - 4%
d) nie wiem -11%
6. Wskaż główne zagrożenia dla lasów w pobliżu Góry(podkreśl):
a) nadmierna wycinka lasu -18%
b) zaśmiecanie lasu - 47%
c) zagrożenie pożarami -19%
d) inne, np. hałas -16%
7. Bezpieczeństwem lasów w Polsce zajmuje się głównie (podkreśl):
a) Policja - 6%
b) Straż Pożarna - 9%
c) Straż Leśna - 75%
d) Patrole Leśne -10%

8. Czy uprawiasz czynny wypoczynek na obszarach leśnych(podkreśl):
a) Nie - 20%
b) tak, ale okazyjnie - 37%
c) tak, bardzo często - 32%
d) tylko, gdy ktoś to organizuje -11%
9. Wskaż główną przyczynę unikania przez ciebie z wypoczynku w lesie(podkreśl):
a) brak czasu - 20%
b) duża odległość od lasu - 24%
c) głośne zachowanie innych osób i zaśmiecanie - 22%
d) mała ilość ścieżek i dróg leśnych - 34%
10. W jakich działaniach na rzecz lasu chętnie byś uczestniczył? (wybierz):
a) sprzątanie lasu - 21%
b) sadzenie drzew - 45%
c) projektowanie tras wycieczkowych -18%
d) żadnych, bo powinny to robić osoby przygotowane zawodowo -16%
11. Jak realizowany projekt ”Las wokół nas świadczy o nas” wpłynął na ciebie?
a) nie zainteresował mnie - 6%
b) tak więcej dowiedziałem się o lesie - 24%
c) tak, nakłonił mnie do działań dla dobra lasu - 53%
d) zwrócił moja uwagę na zdrowotną rolę lasów -17%
Wnioski z wyników ankiety:
1. Odpowiedzi na pytania od 1 do 4 wskazują na dobry poziom wiedzy o lasach w Polsce, a w
dalszej edukacji należy zwrócić na unikanie błędów u uczniów.
2. Większość ankietowanych wskazała poprawną odpowiedź na pytanie nr 5, ale wielu
wskazało na „zabytkowe dęby”, co może być wynikiem częstego mówienia o tych obiektach.
3. Sondażowe pytanie nr 6 wskazuje na dobrą orientację wśród uczniów nt. zagrożeń
okolicznych lasów, ze szczególnym udziałem zaśmiecania lasu. Ato można szybko zmienić.
4. Większość ankietowanych prawidłowo określiła, kto czuwa nad bezpieczeństwem lasów.
5. Kolejne pytanie sondażowe nr 8 i ciekawy układ odpowiedzi - większość ankietowanych
tylko okazyjnie uprawia czynny wypoczynek w lesie lub nie uprawia wcale. Zaledwie co
trzeci uczeń bardzo często uprawia czynny wypoczynek w lesie.
6. A odpowiedzi na pytanie nr 9 wskazują na istotne przyczyny unikania czynnego
wypoczynku w lesie, w tym wskazane zostały: hałas innych osób i mała ilość ścieżek i dróg
leśnych. Propozycja skierowana do uczniów, by próbowali projektować szlaki wycieczkowe
w lasach, może mieć perspektywę udanej realizacji. Warto też zwrócić uwagę na właściwą
kulturę pobytu i wypoczynku w lesie, połączoną z zachowaniem ciszy.

7. W odpowiedziach na pytanie nr 10 ankietowani wskazują na gotowość do praktycznego
działania na rzecz lasu - w sprzątaniu pobliskiego lasu nasi uczniowie już uczestniczą, ale
marzeniem wielu jest udział w sadzeniu lasu. A prawie co piąty z ankietowanych chętny jest
do projektowania tras wycieczkowych. Okres wakacyjny będzie sprzyjał takiemu działaniu.
8. Uczestnicy ankiety bardzo pozytywnie oceniają wpływ realizowanego projektu na siebie,
ze szczególnym podkreśleniem działań na rzecz lasu i zwróceniu uwagi na zdrowotną rolę
lasów. W dalszych działaniach warto wykorzystać wyniki ankiety i zwrócić uwagę na
przejście od jakże potrzebnych dyskusji do możliwych w realizacji działań praktycznych.
Przygotowane prezentacje stały się inspiracją do szerokiej dyskusji o zagrożeniach dla lasu i
szerokich możliwościach korzystania z lasu. Bardzo optymistyczne jest to, że znakomita
większość uczestników projektu przyjęła pozytywnie realizację projektu i wykazuje chęć
praktycznego działania na rzecz lasu.
Opracowanie: Bogusław Sitnik

