Vasi Peca Horgászbolt

Indul a nyári halasítás a vasi vizeken.
Szerzõ Biró István
2016. június 18.
Utolsó frissítés 2016. június 18.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a következõ hetekben megkezdi a nyári pontytelepítéseit. Az idei
évben sikerül elérni a horgászok bizalmának és a jegyváltásoknak köszönhetõen, hogy az év hátralévõ idõszakában
10.000 kg ponttyal több kerül a Szövetség kezelésében lévõ horgászvizekbe. A megnövelt mennyiségû ponty kihelyezés
több ütemben fog zajlani. A Szövetség célja, hogy a nyár folyamán szinte mindig legyen olyan vízterület a megyében, ahol
jó eséllyel tudunk pontyot horogra csalni. Az elsõ nagyobb telepítésre jövõ pénteken 2016. június 24-én kerül sor, melyen
8.000 kg fogható méretû ponty kerül a horgászvizekbe.
A telepítés miatt általános horgászati tilalom lép életbe az érintett horgászvizeken
2016. június 24-én (péntek) 10.00 órától 2016. június 25. (szombat) reggel 5.30 óráig.
A Répcelaki Csánigi tavon és a Pinka patak szentpéterfai szakaszán a telepítési tilalom 13.00 órakor kerül feloldásra,
az aktuális horgászversenyek befejeztével.
Július és augusztus hónapban elõreláthatólag még a következõ tavak részesülnek terven felüli telepítésben:
- Magyarszecsõdi-tó,
- Hársas-tó,
- Új-perinti I.tó,
- Szombathelyi- Csónakázó és Horgásztó,
- Vadása-tó,
- Püspökmolnári-tó és a Merseváti tó.

A vasi horgászok körében legnépszerûbb Gersekaráti Sárvíz tavon várhatóan két hetente lesz 4-5 mázsa
pontytelepítés. A terven felüli halasítások pontos idõpontjáról a Szövetség honlapján beszámolunk. A problémamentes
és élményteli pecázás érdekében a tervek szerint a tavakon a plusztelepítések után tilalom nem kerül elrendelésre.
A nyár folyamán a Pinka patakba és a Rába folyóba is lesznek még haltelepítések. A megyei telepítés a következõk
szerint alakul:

Vízterület megnevezése
Ponty
Mennyiség (kg)
Marcal folyó
250
Püspökmolnári
tó
400
Rába folyó ikervár szakasza
400
Répcelak-Csánigi tó
350
Mersevát
350
Celldömölki-tó
400
Nagypirit
250
Szombathelyi csó.tó
1000
Szombathelyi horg.tó
400
Újperint 1. sz. tó
400
Gencs-Perenyei tó
300
Csepregi tó
250
Gersekarát-Sárvíz tó
600
Magyarszecsõdi tó
600
Pinka patak Szentpéterfa
250
Hársas tó-Máriaujfalu
700
Rába Alsószölnök
300
Kerkaszentkirályi Kerka
holtág
300
Kéthatár tó-Kerkafalva
500
Összesen:
8.000
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