ANKIETA „WĘDKARZ 2015”©
Szanowni Państwo !
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS), w porozumieniu i za zgodą
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej
zamieszczone pytania. Prezentacja wyników badań będzie miała charakter ogólny, z pełnym zastrzeżeniem
anonimowości poszczególnych osób.
Bardzo dziękujemy za współpracę i czas poświęcony na wypełnienie w ankiety!

1) Jest Pan/Pani członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego (prosimy wstawić X): tak ………….
2) Wypełniający ankietę: kobieta



mężczyzna

3) Miejsce zamieszkania (proszę wstawić X)
do 10 tys.



10-50 tys.





wieś

wiek:………….... lat



50-100 tys.

nie ………..

wędkuję:……….…..… lat

miasto (liczba mieszkańców)



100-200 tys.



powyżej 200 tys.

4) Które z przytoczonych niżej motywów wędkowania uważa Pan(i) za istotne?
(prosimy wstawić X w odpowiednich miejscach)
bardzo
Motywy
ważne
mniej ważne
ważne
Walory sportowe wędkarstwa
Walory konsumpcyjne ryb
Odpoczynek nad wodą



nieważne

5) Które z przytoczonych niżej czynników związanych z wędkowaniem uważa Pan(i) za istotne?
(prosimy wstawić X w odpowiednich miejscach)
bardzo
Czynniki
ważne
mniej ważne
nieważne
ważne
Liczba złowionych ryb
Wielkość złowionych ryb
Możliwość złowienia określonych gatunków
Chęć spożycia ryb
Uwalnianie wymiarowych ryb
Osobiste przyrządzanie złowionych ryb
Odosobnienie od innych wędkarzy
Możliwość wypożyczenia łodzi
Pomosty wędkarskie
Stanica wędkarska
Udział w zawodach wędkarskich
Możliwość zdobycia przynęty
Warunki pogodowe
Poziom wody w łowisku
Inne (jakie?)................................................
6)

Co Panu(i) najbardziej przeszkadza w wędkowaniu? (proszę wymienić w kolejności)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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7) Czy po złowieniu wypuszcza Pan(i) wymiarowe ryby z powrotem do wody?
(proszę wstawić X)

 zawsze
 zawsze
 zawsze
 zawsze
 zawsze
 zawsze

A. Wszystkie gatunki:
B.

Gatunki drapieżne:

C.

Gatunki typowo „górskie”:

 nie łowię
 nie łowię
 nie łowię
 nie łowię
 nie łowię

D. Gatunki typowo rzeczne:
E.

Pospolite karpiowate:

F.

Tylko okazy:

 często
 często
 często
 często
 często
 często

 rzadko
 rzadko
 rzadko
 rzadko
 rzadko
 rzadko

 wcale
 wcale
 wcale
 wcale
 wcale
 wcale

8) Czy Pan(i) jest za obligatoryjnym wprowadzeniem w wodach śródlądowych Polski?
(proszę wstawić X)
A. Górnych wymiarów ochronnych:
B.

Zasady wypuszczania wszystkich ryb:

C.

Zasady wypuszczania wybranych gatunków:

9)

 wszystkie wody  wybrane łowiska  nie zgadzam się
 wszystkie wody  wybrane łowiska  nie zgadzam się
 wszystkie wody  wybrane łowiska  nie zgadzam się

Jakie gatunki chciałby Pan/i łowić najchętniej:

w 1-kolejności:……………………………………….dlaczego?……………………………………………………………………………..…………
w 2-kolejności: ……………………………………….dlaczego?……………………………………………………………………………………….
w 3-kolejności: ……………………………………….dlaczego?………………………………………………………………..….………………….
10)

Czy Pan(i) stosował(a) zanętę, jeżeli tak to ile średnio w 1 dniu wędkowania:

A. Zanęty zakupione w sklepie wędkarskim: firmowe ………………….. kg
B. Zanęty przygotowane w domu: …………………………. kg, z jakich składników składały się (proszę podać w % masy)
1. ……………………………………..…… - ………...….. %

2. ………….……………………………………. - ………………. %

3. …………………………………………… - ………...…. %

4. ………….…………………………………… - ………..…..… %

11)
Czy Pan(i) uważa, że stan pogłowia ryb w wodach śródlądowych uległ w ostatnich latach (prosimy
wstawić X w odpowiednim miejscu)
pogorszeniu …………………………..

polepszeniu ………………………… pozostał bez zmian …………………...………...

Co jest przyczyną tych zmian?………………………………………………………………………………………………………………..…….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12)
Czy podczas wędkowania spotkał(a) się Pan(i) ze śladami niszczenia i zaśmiecania brzegów przez
wędkarzy? (proszę wstawić X)

 nigdy

 bardzo rzadko

 rzadko

 często

 bardzo często

13)

Proszę podać w przybliżeniu ile dni wędkował(a) Pan/i w 2015 roku: ………….………. dni

14)

Ile z tego dni przypada na:
jeziora ……..….……………………. dni

rzeki nizinne ……..……… dni

morze ……………………………dni
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15)

rzeki i potoki górskie ……….…. dni

starorzecza ……………….. dni

kanały…………………..….……dni

stawy ..……………………………….. dni

glinianki ………….…….…….dni

żwirownie …………..……... dni

Ile mniej więcej dni Pan(i) wędkował(a) w odległości od miejsca zamieszkania wynoszącej?
do 10 km ……………

dni

10-30 km

………….… dni

30-50 km …………………….… dni

50-100 km …………

dni

100-200 km …………… dni

powyżej 200 km ……………… dni

16)

Ile mniej więcej godzin dziennie Pan(i) wędkował(a)?……………………….. godzin

17)

Ile ryb złowił(a) Pan(i) w 2015 roku w wodach macierzystego Okręgu PZW:

……..…....…. kg

Ile ryb w wodach innych okręgów PZW: ………………… kg
Ile ryb w wodach innych użytkowników:
18)

.………...……. kg

Ile ryb poszczególnych gatunków złowił(a) Pan/i w 2015 roku w wodach śródlądowych Polski?
Gatunek
szczupak
węgorz
sandacz
okoń
sum
leszcz
płoć
karp
lin
karaś
wzdręga
ukleja
krąp
kleń

kg

szt.

Gatunek
jaź
boleń
świnka
certa
pstrąg potokowy
pstrą tęczowy
troć wędrowna
łosoś
lipień
amur
tołpyga
sieja
miętus
inne…………………..

kg

szt.

19)

Ile ryb złowił(a) Pan(i) w 2015 roku w: w Bałtyku ……..……. kg,

w łowiskach za granicą…………….. kg

20)

Jaka była największa ryba złowiona w 2015 roku: gatunek ……..………………………… kg…..….. cm………

21)

Proszę określić ile Pan(i) wydaje w ciągu roku (sam lub z rodziną) na cele wędkarskie:
Opłaty wędkarskie

.…....……….…. zł

Sprzęt i ekwipunek wędkarski

…...……….….… zł

Wypożyczenie łodzi

….……..…….…. zł

Koszty utrzymania własnej łodzi

....……..………. zł

Zakwaterowanie

….……..….……. zł

Koszty podróży w Polsce

……..…..………. zł

Wędkarskie wyprawy zagraniczne

…..……..………. zł

Jeśli Pan(i) nie potrafi podać dokładnie, to proszę określić koszty roczne w całości: …………………………………..…… zł
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22)

Proszę podać w przybliżeniu wartość posiadanego sprzętu i ekwipunku wędkarskiego: ……………..…….. zł

23)

Proszę podać średnie miesięczne dochody przypadające na członka rodziny (proszę wstawić X):
do 1000 zł



1500–2000 zł



2500–3000 zł



3500-4000 zł



1000–1500 zł



2000–2500 zł



3000–3500 zł



ponad 4000 zł



24)

Jaka jest Pana(i) zdaniem wartość 1 dnia udanego wypoczynku nad wodą: ………..…..…. zł

25)

Jaka jest Pana(i) zdaniem wartość 1 dnia udanego wędkowania: ………………….. zł

Bardzo dziękujemy za współpracę i czas poświęcony na wypełnienie w ankiety!

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do macierzystego koła lub siedziby okręgu PZW
lub przesłać na adres: Zakład Bioekonomiki Rybactwa, Instytut Rybactwa Śródlądowego,
ul. M. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
lub na adres mailowy: t.czerwinski@infish.com.pl
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