Raziskava na temo "Življenje ob Kučnici"

Forschung Burgenland bo v okviru evropskega projekta do konca leta 2022 raziskoval okvirne pogoje za
možnosti ekoremediacije potoka Kučnice. Cilji ekoremediacije so izboljšanje ekološkega stanja, obnovitev
uničenih habitatov in posledično tudi ublažitev suše in poplav.
Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik in ga oddate v nabiralnik na občinskem uradu (oziroma na mestu, kjer
ste prejeli vprašalnik). Druga možnost je, da vprašalnik izpolnite in oddate prek spleta in sicer na spletni
povezavi: https://ww2.unipark.de/uc/Renata/SI/
Ker si želimo, da bi raziskava zajela čim več udeleženk in udeležencev, vam bomo hvaležni, če boste povezavo
posredovali svojim znancem iz regije.
Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani:
www.hidroinstitut.si/renata
https://www.forschung-burgenland.at/projekte/projekt/renata
Za splošno statistiko:
Koliko ste stari? __________
Vaš spol:
 ženski

 moški

 tretji spol (drugo)

Katera je vaša najvišja dokončana izobrazba?
 osnovna šola
 matura

 nižja poklicna šola (2-letna)
 višja šola/univerzitetni program

 srednja poklicna šola (3-letno)
 drugo, in sicer:

Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu (vključno z vami)? _____ ljudi, od tega _____ osebe, mlajše od 14 let.

Kaj povezujete s Kučnico?

 rekreacija
 turizem
 ribolov
 kmetijstvo
 šport
 kampiranje
 opazovanje ptic
 površina za otroke
 območje za pse
 mejni potok
 drugo, in sicer:
 ne poznam Kučnice

Kako pomembne so za vas navedene točke na območju
Kučnice?
sploh ni
malo
pomembno pomembno























(V tem primeru vas prosimo, da nadaljujete z vprašanji o dogodkih na zadnji strani.)
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zmerno
pomembno












precej
zelo
pomembno pomembno























Koliko je Kučnica oddaljena od vašega kraja bivanja?

0 - 5 km

5 – 10 km

10 – 20 km

več kot 20 km









Kako pomembni so za vas naslednji vidiki območja Kučnice?

sezonska raznolikost
naravnost
prisotnost vode
flora in favna (rastline in živali)
dobro vzdrževanje

ni
pomembno



malo
pomembno



zmerno
pomembno



precej
pomembno



zelo
pomembno

































Kako ste zadovoljni z naslednjimi vidiki na območju Kučnice?

sezonska raznolikost
naravnost
prisotnost vode
flora in favna (rastline in živali)
dobro vzdrževanje

nisem
malo
zadovoljen zadovoljen





zmerno
zadovoljen



precej
zadovoljen



zelo
zadovoljen

































Navedite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o trenutni nevarnosti poplav.

Obstaja verjetnost, da bom oškodovan/poškodovan
zaradi visoke vode/poplav na območju Kučnice.
Na območju Kučnice se počutim izpostavljenega
določeni nevarnosti visokih voda/tveganju za poplave.
Visoke vode /poplave na splošno predstavljajo veliko
nevarnost za to območje.

povsem

precej

zmerno

se ne
strinjam

sploh ni
res































Katere vire onesnaževanja/stresnih dejavnikov zaznavate na območju Kučnice?
 toplota
 hrup
 širjenje tujih rastlinskih in živalskih vrst
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 onesnaženost zraka
 alergeni
 drugo, in sicer:

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami glede morebitne ekoremediacije Kučnice?



se ne
strinjam


sploh ni
res




































































































povsem

precej

zmerno







Ekoremediacija prispeva h krčenju gozdov na območju.
Ekoremediacija prispeva k ohranjanju gozdov.
Ekoremediacija poslabšuje sestavo tal (sestavo prsti).
Ekoremediacija krepi okoljsko ozaveščenost.
Ekoremediacija negativno vpliva na rastline in živali.
Ekoremediacija Kučnice povečuje občutek varnosti
prebivalstva.
Ekoremediacija negativno vpliva na vrednost zemljišč na
območju.
Ekoremediacija Kučnice zmanjšuje verjetnost nastopa
poplav.
Kakovost vode se zaradi ekoremediacije poslabša.
Ekoremediacija prispeva k večji čistoči območja.
Krajina se bo zaradi ekoremediacije poslabšala.

Navedite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o možnih socialnih učinkih morebitne ekoremediacije
Kučnice.

Z ekoremediacijo se bodo povečale zaposlitvene
priložnosti na tem območju.
Z ekoremediacijo se krepi lokalno gospodarstvo.
Ekoremediacija ustvarja več možnosti za preživljanje
prostega časa in rekreacijo prebivalstva.
Ekoremediacija mi bo omogočila več rekreacijskih
možnosti.
Ekoremediacija bo povečala turizem na območju
Kučnice.
Ekoremediacija prispeva k razvoju infrastrukture v moji
skupnosti.
Ekoremediacija mi ponuja priložnosti za spoznavanje
drugih ljudi v naravi.
Ekoremediacija bo pozitivno vplivala na moje zdravje.
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povsem

precej

zmerno

se ne
strinjam

sploh ni
res

















































































V okviru naše raziskave je zelo pomembno, da vključimo prebivalstvo, da bi lahko upoštevali in vključili ideje,
pričakovanja in morebitne pomisleke.
Katera vrsta sodelovanja vam je ljubša? (možnih je več odgovorov)
 Želim biti obveščen o projektu.
 Občasno želim deliti svoja mnenja in poglede.
 Rad bi bil vključen v projekt in ga podprl.
Katere informacije ali možnosti sodelovanja, povezane s projektom, bi bili pripravljeni teoretično izkoristiti?
(možnih je več odgovorov)
 delavnica
 video oglaševanje
 vprašalnik
 ekskurzija
 letak
 razgovor
 informacije prek družabnih medijev
 poster
 prezentacija
 radijsko oglaševanje
 skupinska razprava
 usposabljanje
 povratne informacije prek spletne platforme
 članek v občinskem časopisu
 spletna stran
 brošura
 oglaševalski plakati
 konferenca
 blog
 učenje skozi igro
 priročnik

Če razmišljate o dogodku (na primer predstavitvi, ekskurziji ali delavnici) - kako dolgo naj bi trajal?
 1 uro
 pol dneva
 več dni

 2 uri
 cel dan

Če razmišljate o dogodku (na primer predstavitvi, ekskurziji ali delavnici) - kateri čas bi bil za vas primeren?
(možnih je več odgovorov)
med tednom (od ponedeljka do petka):
ob koncu tedna (sobota in nedelja):
 zjutraj
 zjutraj
 popoldne
 popoldne
 večer
 večer

O katerih temah v zvezi s Kučnico in njeno morebitno ekoremediacijo bi želeli več informacij?

Če želite podrobnejše informacije ali bolj neposredno sodelovanje, lahko tukaj navedete svoje kontaktne podatke telefonsko številko ali e-poštni naslov:

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
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