
SOPRON ÉS VIDÉKE 

HORGÁSZ EGYESÜLET   2013. évi halfogások összesítése            üresen leadott naplók:   66 db (felnőtt) 

MOHOSZ törzsszám: 109.                           8 db (ifjúsági) 
 9401 Sopron, Pf.: 165.                               összesen:    74 db  (94,9 %) 

   peca.sopron@upcmail.hu     www.horgasz-sopron.hu 
 

vízterületek megnevezése ponty csuka süllő kősü harcsa balin ang. pisz. már. kecs. amur garda egyéb összesen 
 

      Kistómalom   (96 %) 1.836      98     37  --   69   16  --  --  --  --    232   --    508 (100 %) 2.796 

      Nagytómalom   (83 %) 1.482    118     42  --   50   20  --  --  --  --    232   --    496   (89 %) 2.440 

      Ibolya tó   (97 %) 2.637      20     98  --   34  ---  --  --  --  --    165   --    651   (99 %) 3.605 

      Szalamandra tó   (94 %)    820     ---     39  --  ---  ---  --  --  --  --      78   --    170 (108 %) 1.107 

      Rákos-patak   (91 %) 2.429    143     64  --   85  --- 23  --  --  --    332   --    625   (92 %) 3.701 

      Ikva-patak és vízr. – Gida-pataki tó (104 %) 1.465    146     90  --   30  ---  --  --  --  --    244   --    646 (109 %) 2.621 
 

  1. Egyesületi vizek összesen:            10.669    525   370  -- 268   36 23  --  --  -- 1.283   -- 3.096            16.270 
 

                       (94 %)                 (91 %)            (149 %)    (143 %)                 (105 %)                 (104 %)               (98 %) 
 

  2. Velencei tó                   52     ---    ---  --  ---  ---  --  --  --  --    ---   --      72 (102 %)    124 

      Tisza tó                   54      25     26  --   42   20  --  --  --  --    ---   --      71 (102 %)    238 

      Rába horg. kez. (Nicki gát felett)                   28      13     19  --   39   12  --  --  13  --    ---   --      62   (95 %)    186 

      Soroksári Duna-ág  ----     ---    ---  --  ---  ---  --  --  --  --    ---   --     ---  ---- 

  4. Egyéb horgászkezelésű vizek   (91 %)    530      44     41  --   57  ---  --  --  --  --    115   --    348   (93 %) 1.135 

      Sopron, Fehér úti tó (Pisztráng HE.) (113 %)    186     ---     24  --   ---  ---  --  --  --  --    ---   --      49   (92 %)    259 

  5. Győri Előre HTSZ (Duna) (139 %)      57      29     24  --   30   23  --  --  13  --      13   --    128 (105 %)    317 

      Győri Előre HTSZ (Rába)   (91 %)      21      25     34  --   54   16  --  --  37  --    ---   --    115 (101 %)    302 

      Győri Előre HTSZ (Hanság főcsat.) (135 %)      31      65     34  --  ---   14 14  --  --  --    ---   --    154 (124 %)    312 

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

  7. Balaton (122 %)    206     ---     37  24   17   18 10  --  --  --    ---   16    213 (102 %)    541 

10. Fertő tó   (76 %)    620    426   134  -- 148   19 46  --  -- 
ekárász 

 86      29   84 1.086   (90 %) 2.678 
 

      Idegen vizeken összesen:   (92 %) 1.785    627   373  24 387 122 70  --  63  86    157 100 2.298   (95 %) 6.092 
 

      Összesen:            12.454 1.152   743  24 655 158 93  --  63  86 1.440 100 5.394           22.362 
 

                    (94 %)     (83 %)          (111 %)                     (111 %)       (124 %)                                 (108 %)              (101 %)             (97 %) 
 

       horgászjegyet váltottak:          leadott fogási naplók: 

      761 fő felnőtt   (91,4 %)         708 db felnőtt        (93,0 %)       fogási naplók leadása:  92,5 % 

        40 fő ifjúsági   (90,9 %)           33 db ifjúsági       (82,5 %)     30,18 kg / leadott napló  (101,6 %) 

      801 fő    (91,3 %)         741 db        (92,5 %) 
 

(A zárójeles százalékértékek az adott tavalyi mennyiségekhez viszonyított idei változásokat fejezik ki.) 
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