1000 fős CATI-módszerű lekérdezés 15 perces kérdőíven (2. negyed-4.)

A Natura 2000 élőhelyek és fajok ismertségének széleskörű felmérése
2019. június
“A Natura 2000 élőhelyek és fajok ismertségének széleskörű felmérése” témában a Századvég
Politikai Iskola Alapítvány közvélemény-kutatást végzett a felnőtt magyar lakosság körében
2019. június 18. és 27. között, amelynek során 1002 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú
személyt kérdeztek meg CATI-módszerrel. Az elemzés országosan reprezentatív, a közölt
adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól
az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.
Az eredmények szerint a felnőtt lakosság kevesebb, mint fele (43,3%) nyilatkozott úgy,
hogy hallotta már a Natura 2000 kifejezést, amely arány a megkérdezettek legfiatalabb
korosztályában (18-29 évesek) volt a legalacsonyabb (17,1%). Az információ a közösségi média
(48,3%) és televíziós (42,0%) csatornákon keresztül jutott el leginkább az emberekhez. A
válaszok alapján azonban az is kiderült, hogy a Natura 2000 kifejezésről hallott válaszadók
nagy része nincs tisztában a kifejezés jelentésével, az európai ökológiai hálózat lényegével. A
válaszadók kevesebb, mint egyötöde tudott olyan konkrét fajt megjelölni, amelyet a hálózat
kijelölése során figyelembe kellett venni (12,7% a növény- és 19,2% az állatfajok esetében),
azonban amikor konkrét fajneveket, vay csoportokat kellett volna megjelölni, alig akadt helyes
válasz (“gabonafélék”, “akác”, “hóvirág”, “kukorica”, “őshonos növények”, “szürkemarha”,
“mangalica”, “túzok”, “fecske”, “gólya” és “baromfi” szerepeltek a válaszok között!). A
társadalom tagjai számára nem egyértelmű, hogy a Natura 2000 területeken milyen
gazdálkodási lehetőségek vannak (54,0%-uk szerint “nincs semmilyen külön megkötés” az ott
végezhető tevékenységekben, 19,8%-uk szerint “csak kaszálni lehet”). A válaszokból tehát jól
látszik, hogy a Natura 2000 fogalom biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások védelmére
kialakított céljai egyáltalán nem ismertek a magyar társadalom tagjai számára.
Ugyanakkor a magyarok döntő többsége fontosnak tartja (73,4%-uk “nagyon fontosnak”,
további 19,9%-uk “inkább lényegesnek”) az Európai Unió, köztük a magyar természeti értékek
fennmaradását és pozitívan értékelik, hogy az ország 21%-a Natura 2000 terület (77,4%-uk
számára ez “fontos” tény). A legtöbben tisztában vannak azzal is, hogy a természeti értékek
védelme az állam (76,9 %-uk), a helyi közösségek (78%-uk) és az erdőgazdálkodók (74,2%uk) mellett, a magánemberek (73,3%) felelőssége is. A természeti értékek védelmét
önmagában fontosnak tartó lakosság érzi a saját felelősségét, azonban ezt a tevékenységet
konkrét cselekvéssé szükséges átfordítani (a “nem szemetelek” 90,3 %-k, “szelektív
hulladékgyűjtés” 88,3%-uk, a passzív “nem tépem le a növényeket” 85,2%-uk, a “bajba jutott
állatokhoz segítséget kérek” 80,4% stb.), aktív bekapcsolódási lehetőséget biztosítani
számukra, amelyre nyitottság mutatkozik (54,8%-uk már most nyitott erre). Sőt, a magyar
lakosság nagyobb része
még egy olyan felületet (interneten, vagy mobiltelefonos
alkalmazásban) is használna (a lakosság 51,7%-a, illetve további 0,5 %-uk már használ is),
amely a védett értékek elterjedés adatait gyűjti.

