
SOPRON ÉS VIDÉKE 

HORGÁSZ EGYESÜLET   2012. évi halfogások összesítése       üresen leadott naplók:     69 db (felnőtt) 

MOHOSZ törzsszám: 109.                               9 db (ifjúsági) 

 9401 Sopron, Pf.: 165.                  összesen:     78 db 
  peca.sopron@upcmail.hu     www.horgasz-sopron.hu 
  

vízterület megnevezése ponty csuka süllő kősüllő harcsa balin angolna pisztráng márna kecsege amur egyéb összesen 
 

     Kistómalom   (99 %)   1.828     73    31   ---    63    15    5  ---  ---  ---     173     534 (100 %)   2.722 

     Nagytómalom   (99 %)   1.792   181    58   ---    34    12  ---  ---  ---  ---     190     601 (107 %)   2.868 

     Ibolya tó   (88 %)   2.225   ---    46   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---     177     690   (93 %)   3.138 

     Szalamandra tó   (95 %)      758   ---  ---   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---       52       95   (95 %)      905 

     Rákos-patak   (98 %)   2.408   116    48   ---    27   ---  11  ---  ---  ---     254     522 (102 %)   3.386 
     Ikva-patak és vízr. – Gida-pataki tó (111 %)   1.221   184    42   ---   ---   ---  ---  11  ---  ---     202     448 (139 %)   2.108 
 

  1. Egyesület saját vizei össz.:        10.232   554  225   ---  124    27  16  11  ---  ---  1.048  2.890               15.127 
                      (97 %) (324 %)       (100 %)     (115 %)             (180 %)         (100 %)                (104 %) 

  3. Velencei tó                     41    ---    14   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---       22       69                    146 

      Tisza tó                   ----    ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---     ---    ---             ----- 

      Rába (Nicki gát felett -- horgkez. szak.)                     42     12    16   ---   ---    11  ---  ---  16  ---     ---       75                    172 

      Soroksári Dunaág                   ----    ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---     ---     ----             ----- 

  4. Egyéb horgászkezelésű vizek (109 %)     743     75    77   ---    46   ---  ---    8  ---  ---     113     388 (112 %)   1.450 
      Sopron, Fehér úti tó (Pisztráng HE.)   (82 %)     144    ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---     ---       56   (68 %)      200 

  5. Győri „Előre” HTSZ (Duna) (271 %)       46     29    30   ---    50    12  ---  ---  ---  ---       17     124 (283 %)      308 

      Győri „Előre” HTSZ (Rába) (147 %)       44     52    35   ---    36    11  ---  ---  25  ---     ---     140 (159 %)      343 

      Győri „Előre” HTSZ (Rábca, Hanság) (189 %)     102     91    34   ---   ---    12  11  ---  ---  ---     ---     236 (115 %)      486 

  6. Egyéb HTSZ vizek                   ----    ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---     ---     ---             ----- 

  7. Balaton (137 %)      581     26  206   31    49    36  21  ---  ---  ---       27     550 (127 %)   1.527 

10. Fertő tó  (Fertő-Hanság NP.) (106 %)  1.491 1.349  402   ---  270    21  41  ---  ---  ---       32  2.435 (100 %)   6.041 
 

      idegen vizeken összesen: (114 %)   3.234 1.634  814   31  451  103  73    8  41  ---     211  4.073 (110 %) 10.673 
 

      összesen:         13.466 2.188 1.039   31  575  130  89  19  41  ---  1.259  6.963               25.800 
                                          ((110066%%))              ((113322  %%))                  ((8888  %%))          ((114400  %%))        ((117766  %%))                        ((116633  %%))                ((110044  %%))                          ((110066  %%))  

  

       horgászjegyet váltottak:         leadott fogási naplók: 

      818 fő felnőtt  (102,6 %)         703 db felnőtt        (85,9 %)       fogási naplók leadása:  86,3 % 

        42 fő ifjúsági    (79,2 %)           32 db ifjúsági       (76,2 %)   32,66 kg / leadott napló  (103,0 %) 
    ================================================            =============================================== 

      915 fő   (102,0 %)         790 db        (86,3 %) 
  

((AA  zzáárróójjeelleess  sszzáázzaalléékkéérrttéékkeekk  aazz  aaddootttt  ttaavvaallyyii  mmeennnnyyiissééggeekkhheezz  vviisszzoonnyyííttootttt  iiddeeii  vváállttoozzáássookkaatt  ffeejjeezziikk  kkii..))  
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