
Sopron és Vidéke 

Horgász Egyesület 
MOHOSZ törzsszám: 109. 
 

 

 9401 Sopron, Pf.: 165.                e-mail: peca.sopron@upcmail.hu     http:// www.horgasz-sopron.hu 

 

2015. évi haltelepítések folyamatosan 
 
2015. március 18. (szerda)      (TÓGAZDA Halászati ZRt. -- Zalaszentgrót) 
 

             ponty (III.) 

9.260 kg  ponty (III. nyaras) Ibolya tó    1.660 kg 

Nagytómalom   1.500 kg 

    Kistómalom    1.500 kg 

    Szalamandra tó      800 kg 

    Rákos-patak I.   1.500 kg 

    Rákos-patak II.      800 kg 

    Gida-pataki tó   1.500 kg 

 
2015. április 29. (szerda)      (Dinnyési Halgazdaság Kft. -- Dinnyés) 
 

             ponty (III.):  csuka (II.):      süllő (II.): en. csuka       en. süllő 

28.000 db előnev. csuka Ibolya tó    ------  kg  ---  kg     ----  kg  -----  db      -----  db 

Nagytómalom   ------  kg  ---  kg     ----  kg 6.000 db      -----  db 

    Kistómalom    ------  kg  ---  kg     ----  kg 6.000 db     -----  db 

    Szalamandra tó   ------  kg  ---  kg     ----  kg  -----  db      -----  db 

    Rákos-patak I.   ------  kg  ---  kg     ----  kg 6.000 db      -----  db 

    Rákos-patak II.   ------  kg  ---  kg     ----  kg 4.000 db     -----  db 

    Gida-pataki tó   ------  kg  ---  kg     ----  kg 6.000 db    -----  db 

 
2015. május 28. (csütörtök)      (Dinnyési Halgazdaság Kft. -- Dinnyés) 
 

             ponty (III.):  csuka (II.):      süllő (II.): en. csuka       en. süllő 

10.000 db előnev. süllő Ibolya tó    ------  kg  ---  kg     ----  kg  -----  db     3.000 db 

Nagytómalom   ------  kg  ---  kg     ----  kg  -----  db     2.000 db 

    Kistómalom    ------  kg  ---  kg     ----  kg  -----  db     2.000 db 

    Szalamandra tó   ------  kg  ---  kg     ----  kg  -----  db     1.000 db 

    Rákos-patak I.   ------  kg  ---  kg     ----  kg  -----  db     2.000 db 

    Rákos-patak II.   ------  kg  ---  kg     ----  kg  ----- db       -----  db 

    Gida-pataki tó   ------  kg  ---  kg     ----  kg  ----- db      -----  db 

 
2015. október 1. (csütörtök)      (TÓGAZDA Halászati ZRt. -- Zalaszentgrót) 
 

             ponty (III.): 

5.370 kg  ponty (III. nyaras) Ibolya tó       900 kg 

 Nagytómalom      950 kg 

    Kistómalom       900 kg 

    Szalamandra tó      400 kg 

    Rákos-patak I.      900 kg 

    Rákos-patak II.      400 kg 

    Gida-pataki tó      920 kg 

 
2015. november 21 (szombat)      (TÓGAZDA Halászati ZRt. -- Mike) 
 

             ponty (III.):  csuka (II.):      süllő (II.): 

   511 kg csuka (II. nyaras) Ibolya tó    ------  kg   ---  kg     ---  kg 

Nagytómalom   ------  kg  150 kg     ---  kg 

    Kistómalom    ------  kg  100 kg     ---  kg 

    Szalamandra tó   ------  kg   ---  kg     ---  kg 

    Rákos-patak I.   ------  kg  100 kg     ---  kg 

    Rákos-patak II.   ------  kg    50 kg     ---  kg 

    Gida-pataki tó   ------  kg  111 kg     ---  kg 
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2015. november 21 (szombat)      (TÓGAZDA Halászati ZRt. -- Mike) 
 

             ponty (III.):  csuka (II.):       süllő (II.): 

   194 kg süllő (II. nyaras) Ibolya tó    ------  kg   ---  kg     100 kg 

Nagytómalom   ------  kg   ---  kg       44 kg 

    Kistómalom    ------  kg   ---  kg     ----  kg 

    Szalamandra tó   ------  kg   ---  kg       50 kg 

    Rákos-patak I.   ------  kg   ---  kg     ----  kg 

    Rákos-patak II.   ------  kg   ---  kg     ----  kg 

    Gida-pataki tó   ------  kg   ---  kg     ----  kg 

 

 

    2015. évi haltelepítés összesen: 
 

                            

 

             ponty (III.):  csuka (II.):     süllő (II.): en. csuka       en. süllő 

Ibolya tó    2.560 kg   ---  kg     100 kg  -----  db    3.000 db 

Nagytómalom   2.450 kg  150 kg       44 kg 6.000 db    2.000 db 

    Kistómalom    2.400 kg  100 kg     ----  kg 6.000 db    2.000 db 

    Szalamandra tó   1.200 kg   ---  kg       50 kg  -----  db    1.000 db 

    Rákos-patak I.   2.400 kg  100 kg     ----  kg 6.000 db    2.000 db 

    Rákos-patak II.   1.200 kg    50 kg     ----  kg 4.000 db     -----  db 

    Gida-pataki tó   2.420 kg  111 kg     ----  kg 6.000 db      ----  db 
================================================================================================================================================================================ 

    összesen:  14.630 kg  511 kg     194 kg        28.000 db  10.000 db 
 

 15.335 kg  + 28.000 db + 10.000 db 


