Ökológiai (szelekciós) halászati jelentés
Maconka, 2018.10.15-18.
1. IV. és VI. tavak teljes lehalászása
(szárazra engedéses leürítéssel és szivattyúzással, tófenék-fertőtlenítéssel)
Innen áthelyezésre került
a) a fő tározótérbe
a1) vegyes fehérhal ((0,1-0,6 kg, 80% dévérkeszeg) 430 kg
a2) ponty (1-3 kg) 120 kg
a3) harcsa (0,5-10 kg) 65 kg
a4) süllő (0,2-2 kg) 40 kg
a5) csuka (0,5-3 kg) 30 kg
b) a Rekord-tóba
b1) koi ponty (1-3 kg) 140 kg
b2) fekete amur (4-8 kg) 40 kg
b2) csuka (3-8 kg) 20 kg
b3) balin (2-3 kg) 20 kg
b4) széles kárász, egyéb 10 kg
b5) kősüllő 5 kg
Összesen: 920 kg
IV. és VI. tavi áttelepítés összesen: 920 kg
Vegyes fehérhal 430 kg
Koi ponty 140 kg
Ponty 120 kg
Harcsa 65 kg
Csuka 50 kg
Süllő 40 kg
Fekete amur 40 kg
Balin 20 kg
Széles kárász, egyéb 10 kg
Kősüllő 5 kg
A kifogott törpeharcsák elszállításra és megsemmisítésre kerültek, ugyanis 3 dkg/db alatti átlagsúlyuk
okán piacon nem voltak értékesíthetők.
2. Előtározó teljes lehalászása
(szárazra engedéses leürítéssel és szivattyúzással, tófenék-fertőtlenítéssel)
./.

-2Innen áthelyezésre került
a) a fő tározótérbe
a1) ponty (1-2 kg) 1150 kg
a2) vegyes fehérhal (0,2-1 kg, 10% dévérkeszeg) 2220 kg
a3) süllő (0,2-2 kg) 255 kg
a4) amur (8-12 kg) 155 kg
a5) csuka (0,5-2 kg) 30 kg
a6) harcsa (1-5 kg) 30 kg
Összesen: 3840 kg
b) a III. sz. tórészletbe
b1) ponty (1-2 kg) 550 kg
b2) vegyes fehérhal (0,2-1 kg, 20% dévérkeszeg) 450 kg
b3) csuka (0,5-2 kg) 30 kg
Összesen: 1030 kg
c) a II. sz. tórészletbe
c1) ponty (1-2 kg) 450 kg
c2) vegyes fehérhal (0,2-1 kg, 20% dévérkeszeg) 350 kg
c3) süllő (0,2-2 kg) 60 kg
Összesen: 860 kg
d) a Rekord-tóba
d1) süllő (4-10 kg) 260 kg
d2) csuka (4-8 kg) 50 kg
d3) ponty (2-5 kg) 40 kg
d4) balin (3-6 kg) 35 kg
d5) pettyes harcsa (4-6 kg) 30 kg
d6) fekete amur (4-6 kg) 30 kg
d7) pisztrángsügér (1-1,5 kg) 10 kg
d8) kősüllő (0,2-0,8 kg) 10 kg
Összesen: 465 kg
Előtározói áttelepítés összesen: 6195 kg
Vegyes fehérhal 3020 kg
Ponty 2190 kg
Süllő 575 kg
Amur 155 kg
Csuka 110 kg
Balin 35 kg
Harcsa 30 kg
Pettyes harcsa 30 kg
Fekete amur 30 kg
./.

-3Pisztrángsügér 10 kg
Kősüllő 10 kg
A kifogott törpeharcsák elszállításra és megsemmisítésre kerültek, ugyanis 3 dkg/db alatti átlagsúlyuk
okán piacon nem voltak értékesíthetők.

3. Rekord-tó szelekciós halászata
(részleges leürítéssel, fertőtlenítéssel)
Innen áthelyezésre került
a) a fő tározótérbe
a1) vegyes fehérhal (0,2-1 kg, 80% dévérkeszeg) 1045 kg
a2) ponty (1-3 kg) 30 kg
a3) harcsa (0,2-3 kg) 20 kg

MINDÖSSZESEN: 8210 kg áthelyezett hal
Vegyes fehérhal 4495 kg
Ponty 2340 kg
Süllő 615 kg
Csuka 160 kg
Amur 155 kg
Koi ponty 140 kg
Harcsa 115 kg
Fekete amur 70 kg
Balin 55 kg
Pettyes harcsa 30 kg
Kősüllő 15 kg
Pisztrángsügér 10 kg
Széles kárász, egyéb 10 kg
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