
SOPRON ÉS VIDÉKE 

HORGÁSZ EGYESÜLET   2016. évi halfogások összesítése      üresen leadott naplók: 211 db (felnőtt) 

MOHOSZ törzsszám: 109.                     9 db (ifjúsági) 
 9401 Sopron, Pf.: 165.                  68 db (gyermek) 

   peca.sopron@upcmail.hu     www.horgasz-sopron.hu                       összesen:  288 db  (110 %) 
 
 

vízterületek megnevezése ponty csuka süllő kősül harcs comp balin ang. pisz. már meny amur garda 
őshon. 

egyéb 

idhon. 

egyéb 
összesen 

 

      Kistómalom (122 %) 1.745     35     27 ---  ---    5  --- --- --- --- ---   137  ---    56    28 (111 %) 2. 033 

      Nagytómalom   (95 %) 1.169     51     28 ---   41  ---    5 --- --- --- ---   145  ---    59    32   (95 %)  1.530 

      Ibolya tó   (97 %) 1.865    ---     58 ---     6  ---    3 --- --- --- ---   195  ---    82    16   (95 %)  2.225 

      Szalamandra tó (115 %)     679    ---     18 ---  ---  ---  --- --- --- --- ---     95  ---    36    11 (123 %)     839 

      Rákos-patak (118 %) 1.807     22     34 ---   10  ---  --- --- --- --- ---   236  ---    67    20 (112 %)  2.196 

      Ikva-patak és vízr. – Gida-pataki tó (118 %) 1.832     52     40 ---   23  ---  --- --- --- --- ---   112  ---    54    50 (109 %)  2.163 
 

  1. Egyesületi vizek összesen: (110 %) 9.097   160   205 ---   80    5    8  --- --- --- ---   920 --- 354 157 (106 %)10.986 
 92 

                                           (59 %)          (75 %)                      (138 %)            (106 %)                         (92 %)       (64 %) 
 

      Tisza tó               7    ---       1 --- --- --- --- --- --- --- ---   --- ---   ---   ---                 8 

      Rába horg. kez. (Nicki gát felett)            ---    ---    --- --- --- --- --- --- --- --- ---   --- ---   ---   ---  ---- 

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

  4. Egyéb horgászkezelésű vizek (99 %)    355 14 14 --- 14 --- 7 --- --- --- ---     62 --- 35 33 (109 %)    534 

      Sopron, Fehér úti tó (Pisztráng HE.) (152 %)    293       5    --- --- --- --- --- --- --- --- --- 18 ---    11 17 (142 %)    344 

  5. Gy-M-S megyei Szövetség (Duna)            ---    ---    --- --- --- --- --- --- --- --- ---   --- ---   ---   ---  ----- 

      Gy-M-S megyei Szövetség (Rába)               6     14 11 --- --- --- 6 --- ---   6  11   --- --- 12   ---     (108 %)     66 

      Gy-M-S megyei Szöv (Hanság főcsat.)             13 17    --- --- --- --- --- --- --- --- ---   --- ---    21    10     (218 %)     61 

  6. Egyéb szövetségi vizek            ---    ---    --- --- --- --- --- --- --- --- ---   --- ---   ---   ---  ----- 

  7. Balaton (104 %)    312 12 228  21 --- --- 29 11 --- --- ---   --- 11 177 47 (118 %)    848 

10. Fertő tó (107 %)    560 507 435 --- 62  10  10 14 --- --- ---   --- 10 238 173 (99 %) 2.019 
 

   Idegen vizeken összesen: (112 %) 1.546 569 689 21 76 10 52 25 ---   6  11 80 21 494 280 (108 %) 3.880 
trfgv55 

Összesen:      10.643 729 894 21 156 15 60 25 ---   6  11 1.000 21 848 437           14.866 
 

               (110 %)           (63 %)        (117 %)                   (123 %)                          (108 %)   (112 %)    (84 %)                     (106 %) 
 

          horgászjegyet váltottak:          leadott fogási naplók: 

         817 fő felnőtt         723 db felnőtt       (88,5 %)   fogási naplók leadása:  87,4 % 
           39 fő ifjúsági           34 db ifjúsági       (87,0 %) 

         111 fó gyermek           88 db gyermek     (79,3 %)   17,59 kg / leadott napló  (86,0 %) 

         967 fő  (100 %)        845 db        (87,4 %) 
 

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