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Sügér akadémia
3. rész

w

A körforgó-villantókkal való eredményes sügérpergetés leglényegesebb momentuma azonban
mindenféleképpen a körforgó-villantó megfelelő
színe. Nagyon gyakran előfordult ugyanis, hogyha a sügér nem éhes, felköthetjük a legdrágább,
legfogósabbnak tartott körforgó-villantóinkat is,
ha annak színét nem találtuk el, egyetlen árva
rávágásunk sem lesz rá. Ezzel szemben, ha a körforgó-villantó színét helyesen választottuk meg,
még egy sokkal gyengébb minőségű körforgóval,
illetve akár egy vacak utánzattal is „büdösre”
foghatjuk magunkat sügérrel.
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Létezik ugyanis egy bizonyos szín, amelyre a sügér elképesztően agresszív módon reagál – ha éhes, ha nem
éhes, az esetek túlnyomó többségében be fogja kapni.
Ez a szín pedig nem más, mint a piros. Nem a bordó,
nem a narancsvörös, még csak nem is a meggyszín,
hanem a legélénkebb, legagresszívebb tűzpiros, melyet én Ferrari-pirosnak, vagy a „rosszlányok körömlakkja” pirosnak nevezek. Ferrarira ugyan nem telik, de
körömlakkból szerencsére valóban kaphatóak ezek a
kifejezetten feltűnő, „rosszlányos” árnyalatok. Ezekkel
szoktam a körforgó-villantóim belső oldalát bemázolni. A külső oldalt meghagyom natúr fémszínűnek, hogy

A SÜGEREZŐ KÖRFORGÓ
VILLANTÓZÁS AKCIÓJA

A körforgó villantózás akciójáról már a süllős-csukás
részeknél leírtam az alapelveket, ezért most csak azokat a tényeket emelném ki, melyeknek kifejezetten a
sügér pergető horgászatánál vehetjük hasznukat. Sőt:
tulajdonképpen csupán egyetlen lényegi különbség
van az eddig már megismert, ragadozó életmódot
folytató halfajokra való körforgó villantózáshoz képest.
Ez a különbség abban nyilvánul meg, hogy a körforgó-villantót követő, de nem elég éhes vagy gyanakvó,
azt bekapni nem akaró sügeret hogyan ingerelhetjük
mégiscsak rávágásra? Emlékezzünk csak vissza egy
kicsit! Ilyen esetekben, ha a csuka követte a körforgó
villantónkat, de bekapni nem akaródzott neki, a következő trükkhöz kellett folyamodnunk: a villantót kissé
lelassítottuk, erre a csuka is lelassult, vagy megállt.

Aztán egy hírtelen csuklómozdulattal alaposan megugrasztottuk a műcsalit és a csuka ekkor már tigrisként
vetette rá magát az éppen eltűnni készülő villantóra.
Jól tudta ugyanis, hogyha akkor nem kapja el, akkor az
örökre el fog tűnni a szeme elől. De nagyon érdekes (és
ellentmondásos!) módon ez a megugrasztásos trükk a
sügér esetében nem válik be. Ha a már partközelben
vontatott, látott körforgó villantót sügér követi, mi pedig a rávágás kicsikarása reményében megugrasztjuk a
műcsalit, a sügér egy fitymáló farkcsapással megfordul
és eltűnik a mélyebb vizek irányába. Lustaság vagy túlzott gyanakvás? Biz’ Isten nem tudom. De azt viszont
tudom, hogyha ilyen esetekben a körforgó villantót
megugrasztás helyett alaposan lelassítjuk, vagy egy
pillanatra akár megállítjuk, az esetek túlnyomó többségében mégiscsak ki lehet csikarni azt a rávágást!
Ez pedig tény, mert rengeteg gyanakvó, óvatos vagy
nem elég éhes, tétovázó sügeret szedtem már rá ezen
a módon, de a fennálló ellentmondást nem igazán értem. Egy körforgó villantó, amely nem forog? Hiszen a
megállított vagy az éppen hogy csak pörgő-körforgó
villantó szinte semmiféle ingert nem közvetít a sügér
érzékszervei felé! Ráadásul ilyen módon sokkal alaposabban szemügyre is tudja venni, mintha viszonylag
gyorsan mozogna, így a logikus horgász gondolatmenet szerint jócskán fel kellene keltenie gyanakvását.
De hát a logikus gondolkodás ebben a konkrét esetben
csődöt mond. Ez tipikusan az az eset, amikor a pergetőhorgász szép lehet, de okos nem… A jelenség magyarázatát tehát nem ismerem, de bárkinek hajlandó

sügérhorgászat

a villantó nevéhez híven valóban csilloghasson-villoghasson is. (Nagyon tiszta vizekben és nagyon jó fényviszonyoknál, erős napsütés esetén azonban a körforgó-villantó mindkét oldalát befestem)
Természetesen hasonlóan jó megoldás az is, ha a
tuningoláshoz használt műlégy, illetve twister farok,
ragyog a lehető legélénkebb tűzpiros színekben. Hogy
a sügér miért reagál ilyen rettenetesen agresszív módon az élénkpirosra, bevallom őszintén, nem tudom.
De az a lényeg, hogy így reagál rá! Ennek a ténynek az
ismeretében az élelmes pergetőhorgász már jócskán
profitálhat.
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horgászat alapelveiről. Ezért önmagamat ismételve ezt
most nem fogom ismét megtenni. Amire célzottan sügérhorgászat során érdemes odafigyelni, az a Rapalák
mérete, illetve színe. A téma nem igényel különösebb
taglalást, ezért néhány mondatban röviden le is zárjuk.
Ami a színeket illeti: használjunk GFR-t (Gold Flourescent Red) minden víztípuson, minden vízállásnál és
A WOBBLEREK
minden időjárási körülmény esetén! Ez a szín messze a
A sügérhorgászatra alkalmazható műcsalik közül ta- legerősebb. Sajnos vannak azonban olyan Rapala alappasztalataim alapján a wobblereket sorolom az igen típusok, melyeket GFR színösszeállításban nem gyártaelőkelő második helyre. Talán már nem is kellene el- nak. Ilyen alaptípus pl. a Mini Fat Rap (MFR) és szemémondanom, hogy a wobbler nálam csakis is és kizáró- lyes kedvencem, a csupa nagybetűs TEAM ESKO (TE)
lag Rapalát jelent, ezért most a különböző Rapala- tí- is. Ezért aztán kényszerűségből ugyan, de ha az emlípusokból ajánlok néhányat célzottan sügérfogásra.
tett alaptípusokkal pergetek célzottan sügérre, valami
Ami a sügérfogásra legjobban bevált alaptípusokat más, de szintén rikító, kifejezetten feltűnő színt válaszilleti, ezek – fogósságuk sorrendjében – a következők: tok. A Mini Fat Rap (MFR) estében pl. a CLN-t (CLOWN),
a TEAM ESKO (TE), a Minnov Spin (VMS), Minnov Cha- a TEAM ESKO-knál pedig a csukára is jól bevált, feltűnő
ser (MC), a Mini Fat Rap (MFR), a Jointed (J), a Count- színek jöhetnek szóba, pl. az SRT, a GRT, de megpróbáldown Jointed (CDJ), az Original Floantig (nincs betűjele) kozhatunk akár a HT és az FT színjelölésű darabokkal is.
és az Original Countdown (CD). Célzottan sügérhorgáVégső szorultságomban néhányszor már arra is veszatra saját gyakorlatomban ezek az igazán fogósnak temedtem, hogy GFR-em nem lévén, egy más szín ös�bizonyult alaptípusok, mindamellett, hogy más alap- szeállítású Rapalát alakítottam át némi „rosszlányos”
típusokkal is, például a Shad Rappel (SR) vagy a Shad árnyalatú körömlakk segítségével rikító pirossá. Mit
Rap Shallow Runnerrel (SSR) is fogtam már jó néhány mondjak, bejött!
sügeret.
A színek világát végleg lezárandó, meg kell még jeA HorgászKalandok újság előző számaiban renge- gyezni: az éhes sügeret bármilyen szín-összeállítású
teget írtam a különféle Rapala típusok jellemzőiről, Rapalával meg lehet fogni, de a nem éhes, gyanakvó
előnyeikről, hátrányaikról, a Rapalákkal való pergető- példányokra csak a rikító piros színek gyakorolnak kel-
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vagyok a gyakorlatban is bebizonyítani, hogy a trükk
működik, bármilyen hihetetlenül furcsa is! (Zárójelben
jegyezném meg, hogy ez a lelassításos-megállításos
trükk más sügerező műcsalik esetében is működik, de
közel sem ilyen látványosan, mint a körforgó villantóknál.)
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lő hatást. Ha lehet, ragaszkodjunk tehát
a GFR-hez! Ívási időszakban pedig nagy
eredményeket érhetünk el, ha felkötünk
egy „P” (sügérmintás) szín összeállítású
Rapalát. Hiába, a sügér kannibál, és nagy
ikrapusztító. Talán ezért nem tartom etikátlannak az ívási időszakban történő sügérhorgászatot.
Amit a sügérhorgászatra használt Rapalák méretéről tudni kell, az igazán egyszerű: ne használjunk 7 centisnél hos�szabb darabokat! Igaz, ettől a mérettől
megijednünk sem kell, egy 7 centis Rapalát egy 15 centis sügér már vígan torokra
tud nyelni.
Célzottan sügérfogásra igen eredményesen alkalmazhatunk twistereket és
gumihalakat is. Amit tudnunk kell, az a
wobblerekhez hasonlóan csak a szín és
a méret. A szín, gondolom elég egyértelmű: a lehető
legélénkebb piros legyen. Ami pedig a méreteket illeti:
válasszunk az apróbb, 3-5 centis (farokkal együtt értendő!) darabokat. Az ólomfej is mindig a lehető legkisebb legyen, melynek súlyával a sügértanyákat még
éppen hogy csak elérjük.
Végezetül nem árt talán tudni azt sem, hogy a sügerek előnyben részesítik a duplafarkú twistereket az
egyfarkúakkal szemben.

várt sikert, mikor már minden más, ismert műcsalink
csődöt mondott. Ezeket a műcsalikat felkínálhatjuk
mártogatva a sügerek számára, léki horgászat esetén.
Egy-egy ilyen léki horgászat esetén ezek a furcsaságok
nagyon gyakran hamarabb meghozzák a kiváló eredményt, mintha természetes csalikat (élő halat vagy halszeletet) alkalmaznánk. Amennyiben egy ilyen műcsa-

TÁMOLYGÓ VILLANTÓK

Kifejezetten sügérfogásra manapság már nagyon ritkán
használok támolygó villantókat. Szinte csak azokban
az esetekben szoktam ezeket alkalmazni, ha az adott
vízen a sügeret semmilyen más műcsalival nem lehet
megfogni. Ezekben az esetekben nagyon gyakran a támolygó villantó sem jön be, máskor viszont ez az egyetlen létező műcsali, mellyel eredményeket érhetünk el.
A magam gyakorlatában a sügerező támolygó villantó
készletem mindössze egyetlen típusra korlátozódik. Ez
a típus az ABU-Toby. Ennek a típusnak az 5 centis darabjait használom, a belső oldalát természetesen rikító
pirosra festve, a külső oldalt natúr fémszínűen hagyva.
Az ABU-Toby nálam a sügér esetében annyira magasan vezeti a támolygó villantók listáját, hogy más típusokkal meg sem próbálkozom. Ennek ellenére elismerem, hogy a sügér más, karcsú, hosszúkás kialakítású,
márkás támolygó villantó típusok kisebb darabjaival is
megfogható.

EGYÉB MŰCSALIK

Egyes horgászok számára talán furcsa, de mindenesetre tény, hogy a sügér időnként nagy mennyiségben
fogható kifejezetten tengeri horgászatra kifejlesztett
műcsalikkal, pl. a tőkehal fogására alkalmazott pilkerekkel, jigekkel és orénókkal is. Ráadásul ezek a magyar horgászok számára szinte ismeretlen műcsalik
pontosan olyan esetekben szokták meghozni a várva

sügérhorgászat

TWISTEREK ÉS GUMIHALAK

www.maxfishing.hu

4220 Hajdúböszörmény,
Hajdúkerület utca 2.,
Nyitvatartás: H-P. 08-17 h-ig
Szo. 08-12 h-ig.
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Szinte nevetséges a sügerek fárasztásával foglalkozni.
Igaz, ami igaz: a kisebb példányok még a vékonyzsinóros, kifejezetten finomnak nevezhető felszereléssel is
kihúzhatóak a vízből mindenféle fárasztás, pumpálás
nélkül is, csupán az orsó fordulatával. Ha valakinek
viszont akkora szerencse jut osztályrészül, hogy kimondottan finom pergetőfelszerelésével termetesebb
sügeret akaszt, annak a horgásznak igencsak fel kell
kötnie azt a bizonyos fehérneműt! A nagyobb sügér
ugyanis előszeretettel menekül a hínárba, és a 0,16-os
zsinórral szinte biztos, hogy nem tudjuk a partra húzni
a többkilónyi hínárral „körített” sügeret. Amennyiben
viszont az akadókba való törését kitudjuk védeni, maga
a fárasztás – a finom szerelés ellenére – semmiféle
gondot nem okozhat. A megakasztott sügér leginkább
csak jobbra-balra oldalaz, és viszonylag hamar megadja magát. A megakasztott sügér – már amennyiben
megfelelő méretű műcsalit és azon nem vasmacska
nagyságú hármashorgokat használunk – a lehető legritkább esetben szokott fárasztás közben lemaradni.
A sügér igénytelen, sokat tűrő, cseppet sem oxigénigényes halfaj, ezért nagyon
könnyen életben tartható. Erre a
célra felhasználhatunk szinte bármilyen haltartó eszközt, szákot,
vödröt, csalihalas kannát stb., a
felkantározást és a szájbilincset
azonban nem javaslom. A sügerek – ha a horog kiszabadításakor nem szenvednek komolyabb
sérüléseket – a legigénytelenebb
körülmények között is hosszú ideig életben fognak maradni.
A sügér téma végleges lezárásaként hadd álljon itt végszóként
egy igazi érdekesség! A régebbi
sügeres szakirodalmakat olvasgatva gyakran el-elmosolygom
magam, mikor arról esik szó,
hogy a sügeret milyen rettenetesen nehéz tisztítani (lepikkelyezni). A réges-régi szakirodalmak
azt ajánlották, hogy a sügeret
pikkelyezés előtt mártsuk néhány
másodpercre forrásban levő vízbe, a sügérpikkelyek ezután már

ga

sügérhorgászat

A SÜGÉR FÁRASZTÁSA, ÉLETBEN TARTÁSA

viszonylag könnyen eltávolíthatóak. A „szaktanácsok”
adói ilyenkor sajnálkozva hozzátették, hogy a forró
vízbe mártás mindenképpen levon valamennyit a sügérhús élvezeti értékéből, de hát sajnos nem lehet mit
tenni…
Pedig dehogynem lehet! A süllő esetében annak
idején már megbeszéltük, hogy a halnyúzás több szempontból is mennyivel jobb megoldás, mint a pikkelyezés. Ez a megoldás a sügér esetében fokozottan igaz,
mert a sügér a legkönnyebben és a leggyorsabban
nyúzható hal. Egy sügeret kb. 50 mp alatt készítek el
teljesen konyhakész állapotba. A dolog külön érdekessége, hogy kést csak egyszer kell használnom, amikor
a sügér hátúszóját eltávolítom vele. Ezután a sügeret
puszta kézzel villámgyorsan ki lehet „csomagolni” a
bundájából. Ha ilyen módon készítjük el a sügeret, garantáltan több legyet ütünk egy csapásra: a művelet
egyszerű, gyors, és mivel nincsenek szanaszét pattogó
pikkelyek, tiszta is. Ami pedig a nyúzás mellett szóló
legfőbb érv: a hal bőre felett elhelyezkedő három védelmi rétegben (pikkelyek, pikkelytokok, nyálkahártya)
felhalmozódott szag- és méreganyagoktól is egy csapásra megszabadulunk. Az említett három védelmi rétegből az ott felgyülemlett szag- és méreganyagok az
idők során ugyanis leszivárognak a bőr hámrétegébe,
majd az irharétegbe is. Ha ez már megtörtént, pikkelyezéssel ezeket a nemkívánatos anyagokat lehetetlen
eltávolítani, de a nyúzással ezt a problémát már alapjaiban ki is küszöböltük.
Végül, de nem utolsósorban említést érdemel az
a tény is, hogy a sügérfélék kifejezetten vastag bőre
gasztronómiai szempontokból sem különösebben
gusztusos.
Fté

an

lit óhajtunk kipróbálni, az eddig leírtak szellemében a
méretekre és a színekre figyeljünk oda. Manapság már
minden igényesebb horgász-szaküzlet árusít kifejezetten tengeri horgászatra alkalmas műcsalikat is, tehát
az említett furcsaságok hazánkban is beszerezhetőek.
Az egyéb műcsalik témakörénél maradva még
egyetlen megjegyzés: a műbékákat, műgilisztákat,
műakármicsodákat jómagam sohasem használom. Egy
időben megpróbálkoztam velük ugyan néhány alkalommal, de a sügerek semmiféle érdeklődést nem tanúsítottak irántuk.

STIHL SZAKKERESKEDÉS

2111 Szada, Dózsa György út 33
06-28/503-475
06-30/560-5535

ELADÓ PONTYOK!

Szomor Halgazdaság
Apaj

Mészáros Pál
Telefon:
+36/30-915-77-38
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Halliszt alapú
bojlik

w

Az alapanyag

w

Az egyik legjelentősebb fejlődés a pontyhorgászat terén a 80-as évek közepén következett be,
amikor Rod Hutchinson piacra dobta első alapkeverékét, mely főként hallisztből állt. Seafood
Blend volt a neve. Amikor ez a narancssárga, erős
illatú keverék megjelent a boltokban nem aratott
akkora sikert, mint amire Rod számított, ugyanis nem tudta meggyőzni a vásárlókat, hogy ez az
új keverék az, amire szükségük van. Akkortájt a
horgásztársadalom még nem volt felkészülve az
ilyen magas szintű csalikra.

10

A Seafood Blend a maga idejében forradalmi keverék
volt, mely magas garnélarák liszt tartalma miatt lebegő
bojlit eredményezet. A 80-as években komolyabban
tanulmányozták, hogyan is működik a fishmeal, így kifinomult keverékeket tudtak készíteni, melyek közvetlen
utódai voltak Rod keverékének. Azóta a halliszt alapú
bojlik, valószínűleg több pontyot fogtak, mint bármely
másik csalétek.
Tulajdonképpen mi is a fishmeal, hogyan működik
és miért olyan hatékony? A halliszt alapú bojlik elsősorban abban különböznek a többitől, hogy a ponty

a halliszten alapuló bojlinak, hiszen nem marad a víz
fenekén és nem romlik meg, ha nincs elfogyasztva. Ha
nem kerül a ponty „asztalára”, a kisebb halak fogyasztják el.
Több különböző típusú és minőségű halliszt létezik, attól függően, hogy milyen célra használják. Egyes
gyengébb minőségűeket trágyaként használnak, és sajnos vannak olyan gyártók, akik a bojli gyártásához is
felhasználják. A neves cégek azonban nem dolgoznak
ilyesmivel, hiszen vannak sokkal jobb lisztek is.
A fehér halliszt a legnépszerűbb. Használják haltenyészetekben, de csirkék táplálására is alkalmas és
természetesen bojli készítésére is. A fehér húsú halak
húsából és bőréből készül. Magas olaj és fehérjetartalma miatt a legtöbb halliszten alapuló alapkeveréknél első osztályú terméknek számít, melyet fő men�nyiségi összetevőként lehet használni. Hátránya, hogy
mivel nagyon nagy az olajtartalma, nehezen formálható.
Más lisztek a hal egészének feldolgozásából készülnek. Az eredményt víztelenítik és addig őrlik, amíg porrá válik. Ezeket a liszteket is használják tenyészetekben. Leggyakoribb a tintahal, szardínia, tarisznyarák
liszt. Sajnos a hasznosságuk miatt ezek a fajok a kihalás
szélén állnak.

pontyhorgászat

könnyen megtudja emészteni
őket. Különleges illatuk van,
könnyen
beazonosíthatók,
így a hal azonnal tudja, hogy
finom táplálékról van szó. A
pontyok imádják a halliszt alapú bojlit, ez abból is érthető,
hogy mindig egészen nagy
mennyiségeket is eltudnak fogyasztani belőle.
Másik nagy előnye, hogy simán csak fishmeal-ből készült
bojlikkal, adalékok, illatanyagok és aromák hozzáadása
nélkül is lehet pontyot fogni.
Sok horgász jobban bízik a
csalijaiban, ha az különböző
Halliszt és Robin Red
aromákat is tartalmaz. Ez nem
baj, az aromák nem ártanak,
viszont nem nélkülözhetetlenek. Sok nagy pontyot
fogtam már halliszt alapú bojlival, aroma nélkül.
A hallisztek fehérje tartalma nem túl magas, 60-65 %,
viszont zsiradék tartalmuk általában magas. Ez kombinálva a fehérje szinttel, lehetővé teszi, hogy a ponty
energiává alakítsa a zsiradékot, míg a fehérje elősegíti
a növekedést, javítja az egészségi állapotot. A halliszt
alapú bojlik tehát könnyen emészthetők, a veszteségek
pedig minimálisak.
Másik előnyük ezeknek a bojliknak, hogy „természetesnek” mondhatók. A hallisztek nagyon sok tulajdonsága azonos a ponty természetes táplálékéval. Ezért a
ponty megvizsgálja, hogy a bojli táplálékforrás-e, és
amikor rájön hogy ízletes, könnyen emészthető és tápláló, valószínűleg beveszi napi menüjébe. Ez magyarázza a halliszt alapú bojlik folyamatos sikerét. A pontyok
azonnal elfogadják és nagy mennyiséget falnak fel belőlük, feltéve ha a horgász nem viszi túlzásba a bojlikban az adalékokat és az aromákat.
Általában a hallisztekkel szemcsés por formájában
találkozhatunk. Ez a szemcsésség lehetővé teszi, hogy
a víz könnyen behatoljon a csalétekbe, kitaszítva a természetes olajokat. No ez az kérem, ami vonzza a pontyot! Ugyanakkor a csalétek elkezd lebomlani a baktériumok támadása miatt is. A lebomlás a másik előnye
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Halliszt és madáreledel kombináció
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Íme egy tipikus recept:
225 g hallisztek keveréke
115 g Egg Biscuit
56 g Nutragel
60 g Robin Red
28 g vitaminok és ásványi
kiegészítők
80 g tej kazein

w

w

Azt gondolhatják, hogy
ehhez a recepthez aromák és
vonzók is kellenének. El nem
fogják rontani, de egyáltalán
nem elengedhetetlenek. Saját környezetemben az elsők
között voltam, aki elkezdett
ilyen bojlit használni, ráadásul aroma nélkül. Tapasztalataim azt mutatják, hogy az
aroma nélküli bojlik, háromszor annyi halat fogtak, mint
az aromásak. A halliszt alapú
keverékekben megbízhatnak
– egymagukban is tudnak
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Hogy növeljük a vonzóerőt, tehetünk tiszta
olajat a friss bojlira

CS OK I-M AN GÓ

M ÁJ-K AGYLÓ

Egy probléma van az olajokkal: előfordulhat, hogy
megavasodnak. Erre is létezik megoldás: antioxidánsokat adagolnak palackozásukkor, melyek megakadályozzák az avasodást.
Általában egy jó fishmeal összetételében a halliszt
csupán egyharmadnyit tesz ki. Már jó ideje a pontyhorgászok rájöttek, hogy összekeverve a hallisztet
madáreledellel valamint tej és tojásfehérjékkel jobb,
teljesebb csalétket lehet készíteni, mintha a hallisztet nagy mennyiségben használnánk. A Big Fish Mix
például tartalmaz 3 féle fishmeal-t, 2 féle birdfood-ot
(madáreledel), 3 féle tejfehérjét valamint vitamin és
ásványi kiegészítőket.
Végezetül, hadd áruljam el egyik kedvenc receptemet:
500 g Big Fish Mix
20 ml Multimino
2 g betain, feloldva Multimino-ban
2 g Green Lipped Mussel (zöldszájú kagylókivonat)
8 ml kaviár aroma (UTCS kaviár a Nutrabaits-tól)
3 ml áfonya aroma (Cranberry Nutrafruit)
12 csepp feketebors olaj
10 ml lazac olaj
Ezekkel az adalékokkal a Big Fish Mix egy kitűnő csali, mely versenyre kelhet bármely másik csalétekkel.
László Attila

PI SZ TÁCI A-FA HÉ J

KÓ KU SZTI GR IS M OGYO RÓ

pontyhorgászat

pontyot fogni, egyéb adalék nélkül. A magyarázat az
egyedi íz és illat, de ne felejtsük el a természetes olajokat sem, melyek ugyancsak vonzóak a halak számára.
Kétség sem fér hozzá, hogy a pontyot vonzza a halliszt alapú bojli. Egy jó minőségű fishmeal helyesen alkalmazva, évekig jó eredményt hozhat. Hatékonyság
szempontjából párját nem találni. Folyamatos vonzalmat jelent számtalan jó tulajdonsága miatt: tápláló, jó
ízű, könnyen emészthető.
A halliszten alapuló bojli bemutatása nem lenne
teljes, ha nem beszélnénk az olajok vonzó szerepéről.
Mindenképpen kerülendő a nagy mennyiségű halolaj,
használata kárt tehet a pontyban. A halolajok nagyon
hatékony összetevők, feltéve, ha megfelelően használjuk. Maximum 10-15 ml/500 g-nyit ajánlatos használni. Hogy növeljük a vonzóerőt, tehetünk tiszta olajat
a friss bojlira. Az olajat akkor töltjük rá, amikor a bojli
már kihűlt. A bojlit egy edénybe tesszük, ráöntjük az
olajat és addig kavarjuk, amíg minden egyes bojli olajas nem lesz. Ha ekkor le is fagyasztjuk a bojlit, az olaj
felszívódik, de vízbe kerüléskor azonnal kijön kis cseppek formájában, melyek felemelkednek a felszínre és
vonzóként működnek. A bojli összetételében található
olaj is kikerül a vízbe, de sokkal lassabban. A külső olaj
hamar leválik a bojliról, ezért már nem jelenthet veszélyt a bojlit elfogyasztó pontyra. A kis mennyiségű,
magában a bojliban található olajat pedig, a ponty simán meg tudja emészteni.

FO KH AGYM AVA JSAV

 5 FÉLE ÍZBEN
 ÍZENKÉNT 2 FÉLE
MÉRETBEN DUO WAFTEREK
ÍGY KÉT ÍZ EGY PELLETBEN
MÉRETEK:
6X8-AS MÉRET,
VALAMINT 8X10-ES
DUMBELL FORMÁBAN.

2021-ES
ÚJ WAFTEREK

ÖNMAGUKBAN LEBEGNEK, VISZONT A HORGOT NEM EMELIK MEG
ÉS ÚJ ESZENCIÁLIS FÜRDETŐS ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLNEK, ÍGY NAGYON SOKÁIG MEGTARTJÁK AZ ILLATUKAT ÉS ÁLLAGUKAT IS.

Cím: 2194 Tura, Rákóczi Ferenc út 128.,
Tel: + 36 (70) 427-0777
http://gabicsali.hu/shop/
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feketesügér
önök írták
horgászat

2021-es
tervek és
a Tisza-tó
3. rész

w

Biztosan ti is nagyon sokat gondolkodtatok már
egy-egy sikeres horgászat vagy éppen sikertelen
horgászat után miért alakult úgy a dolog, ahogy.
Sok horgászat alkalmával elmélkedtem már, hogy
miért nem fogok halat vagy éppen miért fogtam.
Mi lehet az oka, hogy éppen ott és akkor az én
csalimat vette fel a hal és bár sokan űzik a halakat
velem egy időben, de ők nem fognak.
Azt gondolom, amikor leülünk a partra és elkezdünk
horgászni a legfontosabb tényező a helyválasztás mellett maga az etetőanyag. Mivel számomra a Tisza-tó a
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prioritás ezért a megfelelő hely illetve helyek elfoglalása után már csak a tuti etetőanyag az, ami kell. Most az
etetőanyagokról szeretnék pár szót ejteni. Ma nagyon
sokféle etetőanyag létezik és azoknak felhasználási lehetőségei szinte végtelen formában léteznek. Mindenkinek más és más a kedvence mindenkinek van titkos
receptje, ami vagy valós, vagy vélt sikereken alapulnak.
Nézzük hát meg részletesen ezeket a csalogató anyagokat. Talán nincs olyan horgász, aki ne próbálta volna
maga elkészíteni a kosárba valót maga. Én is így tettem.
Fogtam kukoricadarát, amit összekevertem lisztel esetleg kenyérrel. Igazi tapadós felhősítő csalogató anyagot

A halak kapókedvét döntően befolyásoló tényező a
különböző mikropelletek használata is. Hiszen a kemény színes darabok nemcsak látványra, de ízre is
pluszt adhatnak, hiszen később oldódik és tovább fejti ki csalogató hatását.
Mivel a horgászok fantáziája töretlen és nehezen
tudjuk elviselni, hogy nem mindig fogunk kellő men�nyiségű, nagyságú halat így további lehetőségeink
vannak. Ezek a lehetőségek az elkészített és nedvesített etetőanyagok további fokozása. Léteznek por
és folyékony aromák. Ezen anyagok felhasználási
lehetőségei szintén sokoldalúak. A por aromákat a
már bekevert, nedvesített anyaghoz adjuk így annak
édességét esetleg sósságát lehet fokozni. A különböző folyadékokat már bekevert állapotban vagy az
etetőkosárra tehetjük.
Methodozás közben kifejezetten ajánlatos a már
megtöltött kosárra cseppenteni, önteni vagy esetleg
különböző foszforeszkáló (füstölő) anyagokat tenni. A
rend kedvéért írnom kell az olyan folyékony aromákról, amelyek a megtöltött kosárral együtt az aljzaton
engedik ki csábító kivonatukat.
A horgásznak ezen dolgok tudatában, ismeretében
nincs egyszerű dolga, hogy mikor mit és hogyan használjon. Ezért biztatom arra társaimat, hogy olvassanak
szakirodalmat, tanuljanak és próbálkozzanak. De szépen kérem is őket, hogy bár viszonylag könnyen csaphatjuk be uszonyos társainkat megfogásuk után kíméletesen és óvatosan bánjunk velük.
Molnár Bálint

önök írták

hoztam létre. Tettem mellé kukoricát esetleg csontit,
sikeressége kérdéses volt, így további „fejlesztéseket”
próbáltam alkalmazni. A következő keverékbe már tettem daráltkekszet is és mindenféle ételfestéket illetve
aromát. Kezdett kibontakozni előttem, hogy nem rossz
az út, de messze még az az állag és fogósság mint egy
ami bolti etetőanyagban rejlik.
Vajon miért nem tudtam sikeres lenni? Sokat gondolkodtam és rájöttem egyszerűen nincsenek olyan
eszközeim, amivel profi módon megcsináljam a tuti
anyagot. A másik akadály, hogy nincs időm kísérletezni. Több időt kellene szánnom egy-egy elkészített
etetőanyagnak, hogy azt fogóssá tegyem.
A következő kérdés mi az, ami feltétlenül legyen
benne. Nos meg kell különböztetni a meleg és a hideg időszakokat. Azt gondolom, nem árulok el nagy
titkot, ha elmondom, hogy a hideg vízben más ingerek kellenek ahhoz, hogy a halakat kapásra bírjuk.
Régen a nagy öregek mondogatták, hogy nyáron büdösebb, télen édesebb kellemesebb illatok kellenek,
hogy ebben van-e igazság az biztos, de ma már teljesen átírták a horgászok a szabályokat, hiszen elég
csak abba belegondolnunk, hogy léteznek már négy
évszakos etetőanyagok is. Vajon mitől drágább vagy
olcsóbb egy-egy termék? A benne lévő adalékanyagoktól, amelyek olyanok, mint angolmorzsa, ragasztóanyag, különböző hallisztek. Ezen anyagok mesteri
összetétele, aránya az, ami igazán meghatározó. Ezen
anyagok mellett ott vannak a különböző magvak őrleménye, melyek magas fehérjetartalommal bírnak.
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A világmindenség titkai már rendkívül régóta izgatják
az emberiség fantáziáját. Az úgynevezett űrkutatás
több ezer éves múltra tekint vissza. Sok ezer éve az
ókori Föníciában, Babilonban, Egyiptomban az emberiség már igen intenzíven és csillapíthatatlan kíváncsisággal fürkészte a csillagos eget, és primitív, kezdetleges eszközökkel is óriási eredményeket ért el, valamint
rendkívül nagy jelentőségű, tudományosnak nevezhető tényszerűségeket állapított meg annak ellenére,
hogy akkoriban még saját, földi világáról alig tudott valamit. Az ókori Babilonban például már a Krisztus előtti
600-as években minimális eltéréssel tudták megmérni
bizonyos égitestek nagyságát és a Földtől való távolságát, az ókori Egyiptomban pedig tizedmásodperces
pontossággal képesek voltak kiszámítani a napfogyatkozások időpontjait. De az embereknek ez nem volt
elég. Az ember mindenáron ki akart jutni a világűrbe,
hogy soha nem csillapuló kíváncsiságát és tudásszomját legalább részben kielégíthesse. Erre azonban várnia
kellett még néhány évezredet, mert a gyakorlati megvalósuláshoz akkoriban még természetesen hiányzott
az ahhoz szükséges elméleti tudás, valamint a nélkülözhetetlen és iszonyúan magas technikai háttér.
A nagy áttörés csak nemrégiben, a XX. század második felében következett be. Az ember ekkorra jutott
el arra a technikai és tudásszintre, hogy előbb űrhajót,
majd magát is kijuttassa a világűrbe, később idegen
égitestekre. A különféle problémák megoldásával a
világ legnagyobb koponyáinak hada küszködött, és temérdek pénzt öltek bele a legkülönfélébb kísérletekbe.
(zárójelben jegyzem meg: az űrkutatás – rögtön a háborúskodás után – a második legköltségesebb emberi
tevékenység). Azt hiszem, elég nyilvánvaló, hogy a világ
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Gondoltak már arra, miközben egy-egy márkás,
igényes anyagból készült horgászbotot tartottak
a kezükben, hogy e horgászbot anyagát sokkal,
de sokkal korábban alkalmazták kinn a világűrben, mint a Földön? Gondoltak már arra, miközben csúcsminőségű horgászzsinórt csévéltek fel
orsójukra, hogy e zsinór anyaga szintén megjárta
már a csillagok és bolygók világát, még mielőtt
horgászzsinór készült volna belőle? Még nem?
Akkor hát itt az ideje, hogy röviden, a teljesség
igénye nélkül áttekintsük, hogy egy egyszerű magyar hobbihorgász vajon milyen módon profitálhat az űrkutatás során szerzett tapasztalatokból!

or

horgásztudomány

Horgászcuccok
a világûrbôl

legnagyobb tudósai nem a horgászeszközök fejlesztésére fordítják agyi energiájukat, és teljesen nyilvánvaló
az is, hogy horgászati célú fejlesztésekre senki sem fog
dollár milliárdokat finanszírozni. Az űrkutatásban ezt
megteszik. Csakhogy az űrkutatás rohamléptekkel fejlődik ám! Ami tegnap még jó volt, ma már elavultnak
számít – legalábbis kinn a világűrben. De ezeket az „elavult” technológiákat és még inkább az „elavult” anyagokat óriási örömmel veszik át a „földiek”, és az élet
számos területén csúcstechnológiaként használják fel.

KÖNNYŰ ÉS ERŐS

Kinn a világűrben igencsak mostoha körülmények –
szélsőséges hőmérsékleti és nyomásviszonyok stb.
uralkodnak – és az ember igencsak törékeny jószág,
tehát csúcsminőségű anyagokkal kell megóvni őt (és
az érzékeny technikát is!) a szélsőséges körülményektől. Az űrkutatásban felhasznált anyagok tehát mindenekelőtt rettenetesen erősek és ellenállóak. Persze az
erő még egymagában nem elég. Ezeknek az anyagoknak nagyon könnyűeknek is kell lenniük. Nem tudom,
hányan tudják: ha egy felszálló űrhajó tömegéből csak
egyetlen kilogrammot sikerül lefaragni, ennek köszönhetően ezer kilogramm(!), igencsak drága üzemanyag
válik feleslegessé. Ezért kell a folyamatos fejlesztés. Az
űrkutatásban éppen használatos anyagok titkát természetesen szigorúbban őrzik, mint az U.S.A aranytartalékát Fort Knox-ban, de ha van már helyette jobb, azaz
még könnyebb és még erősebb, akkor sor kerülhet
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földi, például sport célú felhasználásukra. Eredetileg
űrhajózási célokat szolgált például az a nagyon különleges műanyag, melyből jelenleg a Forma–1-es versenyautók üzemanyagtartálya készül. Egy ilyen üzemanyagtartály – mindamellett, hogy kb. kétszáz liternyi
üzemanyagot képes befogadni – alig néhány kilogramm, ráadásul négyzetcentiméterenként 75 tonna(!)
nyomásnak képes ellenállni a legkisebb deformálódás
nélkül! De hasonlóan könnyű és erős anyagokból készítenek versenyszánokat, topogánokat, bobokat, kishajó- és csónaktesteket is, és ami itt és számunkra igazán lényeges: különféle horgászeszközöket is.
Régi igény a horgászbotoknál, hogy egyszerre legyen
minél könnyebb és minél erősebb. Pontosan az űrkutatásból átvett anyagoknak köszönhető, hogy a modern
horgászbotok falvastagságát a gyártók a minimálisra
csökkenthették anélkül, hogy ez a falvastagság-csökkentés a horgászbot teherbíró képességének (azaz erejének) csökkenésével járna. Akinek még sohasem volt
a kezében egy igazán modern rakósbot, az el sem tudja
képzelni, hogy tizennégy és fél méteres hossz esetén
a bot önsúlya nem éri el az egy kilogrammot! Persze
könnyűsége – azaz minimális falvastagsága ellenére –
egy-egy ilyen csúcs versenybot rettenetesen erős is, a
profi versenyhorgászok többkilós halakat rángatnak ki
velük a törés veszélye nélkül. De nem is kell ilyen mes�szire menni. Egy modern pergetőbot, feeder vagy bolognai – ugyanezeket a jó tulajdonságokat kínálja – tehát a minimális önsúllyal párosuló maximális teherbíró
képességet (erőt) –, méghozzá ma már többé-kevésbé
elérhető áron. Ráadásul elmondhatjuk, hogy a „földi”
fejlesztőmérnökök jelentős mértékben tudtak javítani
az eredeti, űrhajózási célokra kifejlesztett anyagokon,
méghozzá minden sporteszköz esetében célirányosan.
Ennek köszönhető egy-egy horgászbot esetében a nagyon vékony falvastagságból adódó minimális önsúly,
természetesen anélkül, hogy ez a favastagság-csökkenés a horgászbot teherbíró képességének (erejének)
rovására menne. Az üvegszálas, a szénszálas, a grafit, a
kevlár, a boron és whisker botok anyaga a kezdetekben
kivétel nélkül űrhajózási célokat szolgált. Ezek az anyagok képviselték azt a pokoli erőt és egyben minimális
önsúlyt, amelyre az űrkutatási célok eléréséhez elen-

gedhetetlenül szükség volt. Ezeket az anyagokat minden horgász ismeri, de hogy egy-egy továbbfejlesztett
anyag – például az IM-6, az IM-7-DWC, az IM-8 stb. –
pontosan milyen összetételű, ez már a „földi” fejlesztőmérnökök titka marad, hiszen a horgászcikkgyártás
sokmilliós üzlet. Ezért aztán érthető okokból a gyártástechnológia és főleg az anyagok összetétele hétpecsétes titok. Kiszivárgó apróbb információkból mi, hétköznapi horgászok többnyire csak annyit tapasztalhatunk,
hogy a titkos „keverésű”, műanyagból-fémből-szénből
„kotyvasztott” botok valóban könnyűek és erősek.

horgásztudomány

BOTOK

H A JÓS B O L T
+36-70-452-5225
https://hajosbolt.com
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A modern botokról első ránézésre nem tudjuk megállapítani azok kiválóságát, kézbe kell hozzá vennünk. Az
orsókat nem tudjuk kézbe venni, ezeket nagyon alaposan szemügyre kell vennünk – esetleg szétszedett állapotban –, hogy lássuk, milyen minőséget tartunk a
kezünkben. A téma roppant egyszerű.
Az egy évtizeddel ezelőtt gyártott, peremfutó rendszerű orsó napjainkban senkinek sem kellene, még ha
ingyen adnák, akkor sem. Háza ugyanis polimerizációs
vagy polikondenzációs műanyag volt (miként a dob is)
vagy valamilyen rém nehéz fém. Felkapókarja egy formára hajlított drót, a belső szerkezetéről nem is érdemes beszélni:
Puha alumínium, törékeny spiáter, műanyag, egyszóval gyorsan kopó, könnyen törő, igénytelen anyagok kavalkádja, kis helyre sűrítve. Ma már merőben
más a helyzet. Orsóink háza könnyűfém, általában dúr
alumínium és magnézium ötvözete, mely könnyűsége
ellenére minden tehernek ellenáll. (Gondoljunk csak
a sportosabb gépkocsik könnyűfém-kerék felnijére,
mely ugyanebből az anyagból készül!) Ezek a strapabíró könnyűfém ötvözetek szintén hamarabb bizonyítottak a világűrben, mint itt a Földön sporteszközként.
De amennyiben orsónk háza és dobja nem könnyűfémből, hanem műanyagból készült, akkor sem kell
kétségbeesnünk, ugyanis ez már egy szintén világűrt
megjárt, óriásmolekulájú műanyag, melyet a még jobb
strapabíró képesség elérése érdekében fémmel, szénnel, grafittal vagy más, számomra ismeretlen anyaggal
ötvöztek. Tudom, első hallásra ez egyeseknek furcsán
hangzik, de attól még így van! Mai technikai tudásunk
lehetővé teszi, hogy egymástól eltérő jellegű anyagokat ötvözzünk össze, még akkor is, ha ezen anyagok olvadáspontja nagyon eltér egymástól. Ma már mindennapos a fémmel, szénnel, grafittal ötvözött műanyag,
és bizonyos tévhitekkel ellentétben az alacsony olvadáspontú műanyag nem fog szétégni, mivel a jóval
magasabb olvadáspontú fém-szén-grafit vagy éppen
üveg egyáltalán átmelegedne. Az ilyen anyagokból készült orsók dobja biztosan nem fog a szorosan tárolt,
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vastagabb zsinóroktól összeroppanni,
mint ahogy ez 25-30 éve még viszonylag
gyakran előfordult.
Aztán ott van az orsó belseje. A közönséges alumíniumot és műanyagot
felváltotta a dúraluminium-magnézium
ötvözete, a vacak spiátert a nagy kopásállóságú bronz, sőt legújabban a titán.
A titán az egyik legkeményebb fém,
wolframmal ötvözve pedig keménysége szinte a gyémántéval vetekszik – ne
csodáljuk hát, hogy minden, magára
valamit is adó horgászcikkgyártó legalább három év garanciát vállal termékeire. Bízhatnak is magukban, hiszen
tényleg csúcsminőségű anyagból rakták össze orsóikat. Kisebb terhelésnek
kitett orsók esetében (például a match
orsóknál) nagyon érdekes és hasznos megoldás a fém
helyett teflon-lamellákból álló fékrendszer. Az orsók
önsúlya a teflon alkalmazása által alaposan lecsökken,
de a fékrendszer azért ugyanolyan jó hatásfokkal dolgozik tovább. Azt pedig a teflonról is illik tudnunk, hogy
hamarabb járta meg a bolygóközi teret, mint ahogy
serpenyő készült volna belőle, nehogy odaégjen a tojásrántotta… A „külcsínhez” visszatérve: igényesebb
orsók esetében tapasztalhatjuk, hogy a felkapókart, a
dob peremét és a zsinórvezető görgőt szintén titánnal
vonják be, ezzel a megoldással csökkentik a súrlódást,
javítják a hőelvezetést, és nagymértékben a kapásállóságot is.

ZSINÓROK

30-35 évvel ezelőtt, amikor én horgászni kezdtem,
főleg az NDK-s Leska és a cseh Silon zsinórokat használtam. Ezek a műanyag zsinórok 0,35 mm-es átmérő
esetén jó, ha öt- és fél hat kilogrammos szakítószilárdságúak voltak. Egy mai, modern, felső középkategóriás
zsinór szakítószilárdsága 0,35 mm-es átmérő esetében meghaladja a húsz kilogrammot, vagyis az utóbbi
két-három évtizedben zsinórjaink ereje a négyszeresére nőtt. (A következő két-három évtizedben ez az érték szintén meg fog négyszereződni, vagy még ennél is
erősebb lesz, ebben biztos vagyok!) De a technikai fejlődés természetesen nem csak a szakítószilárdságának
jelentős mértékű megnövekedésében jelentkezett.
Mai modern zsinórjaink kapásállók, csomótűrők, bírják
a napsugárzás káros UV-hatásait, és bírják a vizekben
esetlegesen előforduló vegyi szennyeződések zsinórkárosító hatásait is, ráadásul mindezt egyszerre. Hogy
egy zsinór egyszerre ennyi kritériumnak megfelelhessen, a hagyományos műanyagok alkalmazása alapanyagokként természetesen szóba sem jöhet. Átvették
a helyüket az „ötvözetek”, a szénszálas erősítésű vagy
éppen a teflonnal bevont zsinórok, és ezen anyagok
felhasználásával megszűnt a régi horgászati szakírók
legfőbb dilemmája: Erőset vagy gyengét használjak?
Az erősebb (magasabb szakítószilárdságú) zsinór régen
gyakran túl sprőd, túl durva volt, nem igazán bírta a

csomót sem, és egy-egy nagyobb megerőltetés hatására gyakran ki is szálkásodott, egy-egy nagyobb hal
fárasztása után ki lehetett dobni úgy, ahogy volt. De
ma az óriásmolekulájú műanyagból készült, és titkos
adalékokkal ötvözött zsinórok használata esetén már
nincs szükség rá, hogy belemenjünk az ilyen jellegű
kompromisszumokba. Mai legalább felső kategóriás,
de pláne csúcszsinórjaink erősek is, lágyak is, csomótűrők és kopásállók is egyben. (A végére, zárójelben mindenképpen idekívánkozik még egy megjegyzés: a zsinórok kiválasztásánál azért ne a lehető legmagasabb
szakítószilárdság legyen a mérvadó, egyáltalán nem
biztos, hogy a legerősebb a legjobb is egyben!)

ÉS MI JÖHET MÉG?

Most gonosz leszek egy kissé, és megismertetem a
Kedves Olvasókkal az ember által valaha is gyártott
legerősebb anyagot – hadd fájjon a szívük! Ez az anyag
ugyanis létezik is, meg nem is, használható is, meg nem
is – de ükunokáink már lehet, hogy horgászni fognak
vele.
Ezt az anyagot japán tudósok fejlesztették ki – de
természetesen nem horgászati célokra: páternoszter-elven működő liftet szeretnének építeni belőle
a Föld és a Hold közé. Ez közönséges kötélből vagy
drótból soha nem sikerülhetne, hiszen a Föld–Hold
távolság 380.000 kilométer, és ennek a távnak a töredékénél egy közönséges drótkötél már a saját súlyát
sem bírná el. (Elszakadna). De az új csodaanyag – neve
nincs még – kibírja! Ha az emberi hajszál vastagságának megfelelő átmérőben állítják elő, akkor a szakítószilárdsága huszonkétezer kilogramm! Huszonkét
tonnát elbíró hajszál – te jóságos Atyaúristen! (Bár
nem hajszál, hanem rettenetesen bonyolult szénatomok láncolata, melyek ezt az iszonyatosan erős kötést lehetővé teszik – de akkor is!) Gondoljunk csak
bele: ha egy ilyen hajszálvékony, csak mikronokban
mérhető átmérőjű, de huszonkét tonnás szakítószilárdsággal bíró zsinórral horgászhatnánk! Azt hiszem,
ez még sok is lenne a jóból, hiszen ha ezzel a zsinórral elakadunk, azzal lazán ki lehet húzni a Dunából a
dugót, a beszakításhoz pedig minimum a Clark Ádám
úszódaru segítségére volna szükség… De azért nem
kell megijedni. Egyelőre – még jó sokáig – nem fenye-

get az a „veszély”, hogy ilyen zsinórral horgásszunk.
Ma még a japán tudósok is csak legfeljebb milliméteres hosszúságú darabokat állítanak elő belőle, ezekkel
kísérleteznek, mert ez az anyag nem éppen a legolcsóbb anyagok közé tartozik. (Még nagyon finoman
fogalmaztam!) Ebből az anyagból manapság egyetlen tizedmilliméter hosszúságú szakasz előállítása
cirka harmincezer USA-dollárba kerül, ezért aztán a
száz-százötven méteres kiszerelésre még egy kicsit
várni kell… Egyébként, ha létezne is ilyen hosszban,
vajon ki tudná megfizetni? Talán a brunei szultán,
vagy még ő sem… Akinek kedve van hozzá, bátran
kiszámíthatja, hogyha egy tizedmilliméter ebből az
anyagból harmincezer dollárba kerül, akkor hány forintba kerülne egy százméteres kiszerelésű tekercs?
Aztán most senki se higgye, hogy ez az anyag csupán
a szerző fantáziájának szüleménye, ezzel az anyaggal
komoly, tudományos műsorok és még komolyabb
szakmai-technikai lapok foglalkoznak, mely műsorokat a szerző mindig megnézi (hű, de csinos a műsorvezető nő!), és amely lapokat a szerző mindig elolvassa. A baj csupán csak annyi, hogy ez az anyag még
az űrkutatóknak is túl drága, akkor meg mit akarhatnánk mi, horgászok? Várjuk meg, amíg megépül az a
lift a Föld és a Hold között, aztán várjunk még cirka
ötven-száz évet, és már kereshetjük is a horgászboltokban! Hát ennyit a szuperlatívuszokról…
Kedves Olvasók! Az eddig leírtakat röviden, mintegy
zárszóként összegezve el kell mondanom, hogy az ismertetett anyagok csak a valóban igényes, kifizethető,
de húzós árkategóriába tartozó horgászeszközökben
találhatók meg. Aki kétezer forintért vásárol botot, háromezerért orsót, háromezerért zsinórt, az ne nagyon
számítson rá, hogy rá is mosolyog az „űrkorszak”! Aztán feltétlenül meg kell jegyeznem még azt is, hogy
ezt a cikkemet nem szakmai anyagnak, hanem sokkal
inkább csak érdekességnek szántam, mert a teljesség
igénye nélkül íródott meg.
Legvégül pedig az űr kutatóinak üzenem innen, hogy
a „lepotyogó”, „elavult” anyagokra és gyártástechnológiára a horgászok továbbra is igényt tartanak! Görbüljön a bot – irány a Mars!
(NG-GHIA)

feketesügér
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Csalihalas
technikák
csukára

Csukáéknál nem mindig
a műcsali a nyerő

Dobást dobás követi. Lassú, gyorsabb vontatás,
műcsalik, technikák szakadatlan változtatása. Hiába teszünk fel támolygót vagy wobblert, mégis
minden csődöt mond. A nagy csendben érezni
lehet a ragadozók jelenlétét, de minden műcsali,
amiben bíztunk eddig, hatástalanak mutatkozik.

w

w

nem utolsó sorban a táplálkozási szokásaikkal. A mélységet, hőmérsékletet és a víz tisztaságát is figyelembe
kell vennünk. Mély vizekben, a műcsalinak rendelkeznie kell a szükséges formával és súllyal ahhoz, hogy a
kívánt szinten tudjuk tartani. A víz hőmérsékletétől
függően, hideg vagy túl meleg vízben a műcsali vontatása lassú kell legyen, viszont közepes hőmérsékletű
Különböző formákban, színekben, méretekben, fából, vizekben gyors. Egy tiszta víz a világos színek és csillogó
fémből vagy műanyagból készítve, a műcsalik nem anyagok használatát követeli, eltérően a zavaros víztől,
természetes anyagok, viszont rendeltetésük, hogy ki- ahol a sötét színű műcsalik utánozzák tökéletesen az
provokálják a ragadozók támadásait. Egy jó műcsali áldozatot.
kiválasztása nem olyan egyszerű, mint amilyennek
A forma, méret, szín és a működés tökéletes komtűnik. Először is meg kell barátkoznunk az adott hely binációja teszi lehetővé, hogy a műcsali természeteskörülményeivel, a kiszemelt halak viselkedésével és sé váljon a ragadozó számára. De sajnos a kiszemelt
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csukahorgászat

ragadozó nem mindig fog ráharapni a
1. ábra
tökéletesnek gondolt műcsalira. Vannak
napok, amikor minden erőfeszítésünk
hurok
hiába való, nem tudjuk elérni, hogy a
műcsalijaink célpontul szolgáljanak a
ragadozó halak számára. Ilyenkor fék és
kezdünk mindent elölről. Műcsalit, szint,
műanyag cső
horog
technikát változtatunk, de mégsem ez a
megoldás.
A ragadozók látható támadásai a kis
halrajokra, elárulják mi a megoldás: természetes kishalra van szükségünk! Ez
igazán nagy kompromisszum egy olyan
horgász számára, aki teljességgel megbízott a műcsalikban, viszont a váratlan
helyzetekhez való alkalmazkodás a jó
horgász tulajdonságai közé kell tartozzon. Néha bizony át kell térni a pergetéskétszárú horog
ről a kishalas horgászatra, ha eredményt
akarunk elérni. Ezt a következtetést
acélelőke
olyan horgászatok után vontam le, amikor a csuka egészen a csónakig követte
a műcsalit, anélkül, hogy támadott volna. Nehogy azt
Miután befejeztük a szerelék elkészítését, a főzsinór
higgyék, hogy ezeken a szörnyű napokon elveszítettem ra teszünk egy ütközőt, egy csúszó úszót, majd pedig
a műcsalikba vetett hitemet. Hitemet nem veszítettem felkötünk egy forgót. A forgó folytatásába kötünk 25el csak rájöttem, hogy az élőhalas szerelék az egyetlen, 30 cm textil zsinórt, melyre teszünk egy csúszó ólmot,
ami megmentheti az ilyen esetekben a horgászatot.
hogy elkerüljük a kishal felszínre emelkedését.
Egy ólom, egy úszó, horgok, ütközők, mind-mind
E szerelék hatékonysága nem csak az elkészítés és
kell, hogy kapjanak helyet a műcsalis dobozunkban. használat egyszerűségében rejlik, hanem abban is,
Kishalat könnyen lehet fogni a helyszínen, ha van kéz- hogy általa elkerülhetjük a kishal túlzott sérülését.
nél egy rövid spiccbot és egy csipetnyi kenyér. Ezután
már csak el kell készíteni a szereléket. A ragadozók
tartózkodási területétől függően választhatjuk a fenekező horgászatot ólommal vagy a felszíni horgászatot
úszóval. A kishallal történő horgászatnak több módja
van, de néhány dologra oda kell figyelni, hogy nyerő
szereléket tudjunk készíteni.

CSÚSZÓ HORGOS SZERELÉK (1. ÁBRA)

Ezt a szereléket a helyszínen is könnyen elkészíthetjük.
Szükség van hozzá: egy acélelőkére, egy füles-horogra,
két kétszárú horogra, egy kapocsra, amely forgóval is
el van látva és három piros műanyagcsőre.
Elkészítése: formálunk egy V alakú hurkot az acélelőkéből. Végeire felhúzzuk a két kettőshorgot, melyeket
egy - egy darab piros műanyag csővel rögzítünk. Ezután
a füles horgot áthúzzuk az acélelőke egyik végén. Most
a két véget áthúzzuk a megmaradt harmadik műanyag
csövecskén, majd készítünk egy kis csomót, melyet
a műanyag cső segítségével zárunk le. Éppen olyan,
mint, amikor gyöngyöt fűzűnk. Ráhúzzuk a műanyag
csöveket a horgokra, így az összes horog csúsztathatóvá válik, és könnyedén lehet változtatni helyüket a
zsinóron. Ahogy kész a szerelék, behelyezzük a kishalat
a hurokba, majd az egyes horgot a hátába akasztjuk,
közvetlen a hátúszó alá. Így születik meg egy szerelék, melyben a kishalat egyetlen horog tartja és annak
mindkét oldalán egy - egy kettőshorog található, ami
biztosabb akasztást tesz lehetővé.

06-20-235-3837
www.facebook/Nagybivalyos
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LEBEGŐ CSALIHAL (2. ÁBRA)

a két visszatűrt acélhuzalnak köszönhetően. Az egyik
Abban az esetben, ha a csalihal elpusztul és nincs he- horgot a hal hátába a másikat a végbélnyílásba akasztlyette más, nem szabad pánikba esni. Csupán élőnek juk.
kell álcázni. Ezt egy másik szerelék segítségével érhetEz egy igazán stabil szerelék, ami helyt áll erős dobás
jük el. Ha bejuttatunk egy lebegő anyagot a hal tes- esetén is, és nem ad lehetőséget a ragadozónak, hogy
tébe, az segíteni fog, hogy a csali az aljnövényzet fölé lelopja a csalit a horogról. Próbálja ki ön is, meglátja,
emelkedjen, ahol láthatja a csuka.
működik.
Nézzük, mire van szükség egy ilyen lebegő szerelék
Losonczi
elkészítéséhez: két acélzsinórra, forgóra,
két hármas horogra, két műanyag csőre
2. ábra
egy fadarabra és egy rövid acélhuzalra.
Lehet használni balsafát is, esetleg egy
átalakított úszót, de nem ajánlom, mert
hármas-horog
túl törékeny. A fadarab hengeres formáműanyag cső
acélhuzal
jú kell legyen, lyukas a közepén és 5-7
acélelőke
cm hosszú, a csalihal méretétől függőforgó
en. Például, megfelel erre a célra egy fa
ceruza, amiből kivesszük a grafitot.
Elkészítése: vágunk egy kb. 20 cm-es
acélhuzalt, kettőbe hajlítjuk és a fadarabka belsejébe fűzzük, a végeket pedig
lebegő
visszatűrjük. Ezeknek a kishal fához való
anyag
rögzítésében lesz szerepük. A fából kilóacélelőke
gó hurokra felszereljük a gyűrűt. Következnek a horgok, melyeket acélzsinórral
műanyag cső
kötünk meg, és a gyűrűkhöz erősítünk.
hármas-horog
A gyűrűre még felszerelünk egy forgót,
hogy rá tudjuk kötni a zsinórt. Már kész
is a szerelék. A kishal száján benyomjuk
a fadarabot, mely bent is fog maradni
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Tegyünk fel élő vagy élettelen
kishalat, például kárászt
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hatunk, stb, stb.. - egyetlen biztos zsákmány van,
amely elég nagyméretű és elég gyakori ahhoz, hogy ÍVÁS ELŐTT?
zsákmányt is, sportélményt is adjon. A dévér!
A dévér először is csapatokban verődik április elején,

ga

És hogy miért pont ilyenkor érdemes dévérezni? Nos, ehhez meg a dévér szokásait, életciklusát kell ismerni. Ennek van egy alapkérdése: miért is hívja a népnyelv Szent
György-keszegnek a dévért? Roppant egyszerű: mert akkor látja az is, aki csak sétál a vízparton. Ugyanis általában Szent György napján /április 24./ és környékén ívik
– először. Lévén, hogy kedvenc halunk nemcsak egyszer
ívik egy évben. Hanem mindjárt háromszor. A következő
ciklusban: 3-4 nap ívás, 8-9 nap szünet, újabb 3-5 nap
ívás, újabb 8-9 nap szünet és végül harmadik ívás inkább
csak 2-3 napos, és sokszor csak szórványos, nem tömeges. /A Balaton például ezért volt április 20-május 20 között valaha általános tilalom, hogy „lefedje” a dévérívás
teljes időszakát… /
Hogy azután az történik-e, hogy egy adott víz dévér
állományán belül három különféle ikraérés-idejű csoport
van, vagy inkább arról van szó, hogy ugyanaz a dévér tömeg ívik le háromszor újra – nna, ehhez már a dévéreket
kellene megkérdezni, de azok meg vannak olyan szemérmetes népség, hogy szexuális szokásaikról nem szívesen
nyilatkoznak…
A lényeg: átlagos, vagy későn kezdődő tavaszon tényleg április 24. körül lehet az első ívást látni, sokszor úgy,
hogy a süllőívással egy helyen, mintegy azt „elfeledve”
forognak, fröcsögnek a dévérek. / Ráadásnak újabban
egyre többször az ezüstkárász nagyja is „beleívik” a
dévérívásba, néha meg a késői bodokra-ívás esik egybe

Majd elindul ívóhelyet keresni. Amikor vonul, nagyon
nehéz eltalálni, hogy éppen hol van, és éppen eszik-e. De
amikor célba ér… Nos, akkor a csapat „belakja” magának a leendő ívóhelyet, a legnagyobb „kandúrok” őrizni
kezdik saját leendő „ívókörzetüket” – de még éhesek.
Persze, hogy azok. Tudják, hogy nagy fizikai igénybevétel
vár rájuk, amihez kondíciót, kalóriát kell gyűjteni. Tehát
igencsak mohón esznek. De nem mindegy, hogy mit?
Kenyér, kukorica önmagában – felejthető. Csonti, giliszta, vagy 2-3 szem csontiból és egy szem kukoricából álló
szendvics - az már igen. Fenekezővel kár próbálni. Mert
avval legalább 6-10 méterre el szokás dobni. A dévér viszont ilyenkor már sokszor a partról 2-4 méterre, hínár,
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a dévér első ívásával. Ez a magyarázata annak, hogy elég
sok a dévér és a bodorka összeívásából keletkező hibrid
hal, amelyet a népnyelv sokféle búzaszemű keszegnek
hív.
És ez a tavasz igen későn kezdődött, március 18-19-ig
jég, hó, fagy volt. Tehát biztos, hogy Szent György hetében üli nászát a dévér először. A többit ki lehet számítani: május 5.-10. közé fog esni valószínűleg a második
nekibuzdulásuk, míg a harmadik várható május 18.-23.
között lesz.
Ennyit a halélettanról, és még annyit: mindez A DÉVÉRRE vonatkozik!, és nem a karikakeszegre, a laposkeszegre, a bagolykeszegre, amelyet sok tudatlan horgász szép
Áprilisban a dévér aktívvá válik
módszeresen összekever vele!!! A karika eleve később,
május végén, június elején kezd ívni, a lapos és a bagoly
Ha azt kérdezi valaki, hogy április második, és má- meg rendszerint olyan folyóvízben ívik le, ahol a dévér
jus első felében mire érdemes horgászni, a válasz meg sem áll, mert „ő” az álló vagy lassú, sekély, hínáros
egyértelmű: dévérre. Hogy miért? Mert lassan már helyeket keresi.
követetlen a tilalmak miatt. - van, ahol tilos a sülMivel ívó halra „nem illendő” horgászni, most jöhet
lő, balin, van, ahol szabad, van, ahol csak pergetni a kérdés, hogy akkor miért foglalkozunk az ívás várható
tilos. Aztán májusban vagy van pontytilalom vagy időpontjával? Nos, azért, mert a dévér tartózkodási, vonincs, de ahol nincs, ott is lehet, hogy a víz ívóte- nulási helyei és étvágya is pontosan ehhez igazodik, szinrületnek van nyilvánítva, és ezért nem pontyoz- te óramű pontossággal.
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2,30 kilogrammos dévér

1-2-3 kilós öreg „bronzos” fizet rá ilyenkor a mohóságra. A másik érdekesség: ILYENKOR MÉG más halat nem
igen fogunk a dévér között, mert az ideges nagy tejesek
egyszerűen elvernek minden kisebb halat a környékről.
Legfeljebb a pontyot tűrik meg, azt sem jószívűségből,
hanem azért, mert erősebb, és nagyobb lévén nem ijed
meg tőlük, és nem megy, el az etetett helyről.
És egy furcsaság: ilyenkor, ívás előtt egy héttel előfordulhat azzal a horgásszal, hogy mondjuk kis villantóval,
vagy twisterrel csukára, sügérre perget, durr, egy nagy
ütés – és bizony kiló feletti dévér van a horgon, szájában a műcsalival, hogy idegességéből támadja meg, vagy
annyira éhes, hogy ez is jó lenne – még nem tudom. De
sok ilyen fogásról hallottam, olvastam, vagy voltam részese, egyszer három dobásból egy másfeles és egy kettes dévért fogtam 5 gr-os kis fehér twisterrel – szájba.
Egyugyanazon kősarkantyú mellől.

ÉS ÍVÁS UTÁN…

Aztán lezajlik a 3-5 napos nász, és az utolsó napi tömeges
fröcsögés után másnap-harmadnap „töksüket” csendes
nádcsomó szélén cirkál, és sokszor nem is a feneket túr- a víz. Látszólag, mert ilyenkor bizony meg kell próbálja, mert április elején még kevés az iszapból kitúrható ni, horgászni az ívóhelyek mögött, 3-8 méter távolságrovarféle, hanem vízközt eszik, például a behulló rovarok ban. Meglepő eredményben lehet részünk. Az első nap
mondjuk még nincs dévér. Fogsz viszont rengeteg nagy
miatt.
Az is érdekes szabályszerűség, hogy legelőszőr mindig karikát, bodorkát, kárászt. Mind degeszre zabálta magát.
a legnagyobb dévérek kezdik az ívást, tehát április ele- IKRÁVAL, és ezért a csontit, a vöröset is felveszi. Ilyenkor
jén, ívás előtt 8-10 nappal pont ezeket lehet fogni. Sok tehát kifejezetten hasznos a horgász a dévérívás sikeres-

pontyhorgászat

Balatoni keszegek
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ugyan, de csak arra, amit kevés erőkifejtéssel
is eltud érni, azaz, a hínár leveleken lévő csalira – mert esze azért van, és az energiát a második ívásra szánja.

ÉS ÍVÁS KÖZBEN???
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sége szempontjából, mert az ikrapusztítókat fogja ki. / A
sok sügeret, durbincsot, törpét, ahol van, nem is említem külön. /
Aztán úgy a harmadik napon sok pörsenés-szerű túrás
jelenik meg, és ez már evő dévért jelent. Olyat, amelyik
nem megy el az ívóhelytől messzebb, hanem ott marad,
további kondit gyűjtve a következő menethez, és mivel ez
többnyire már május első hónapjaira esik, a víz is melegebb, ilyenkor már eszi a kenyeret, puha kukoricaszemet,
a puha málét is. Most már „szabály szerint” az úszóval,
de fenéken felkínált csali kell neki. Ilyenkor csak egy gond
lehet, ott, ahol van ponty tilalom: ha etetünk – már pedig
ilyenkor már ajánlatos – esetleg beáll egy szintén kondit
gyűjtő pontycsapat, amely a május 15.-20. körüli ívásra
készül. Ez még a kisebbik baj, hogy horgászol a semmiért,
és dobálhatod vissza a pontyokat, a nagyobbik, hogy a
dévérnek ajánlott finom, könnyűszerelés néha csattanva
jelzi: köszi, nem 3-4-es potykákra méretezték… / Mert a
pontyból is az első ívás előtt jönnek ki a part mellé az
adott víz nagyobbjai…/
Ez a roham 2-3 napig tart… Azután úgy leáll, mintha
sosem lett volna ott a hal. Pedig ott van most is, de most
már nem eszik, már egy-két napon belül újból ívni kezd.
Néha az is előfordul, hogy csak „étlapot vált”, és a második ívás előtti második napon már csak a nagyobb giliszta, azaz, a „husi” érdekli megint. Érdekes módon ilyenkor
újra eltűnik az egyéb, kisebb keszegnépség, mert megint
elzavarják a nagy, rücskös, ideges tejesek.
Olyan víz-részeken, ahol az ívóhely tágabb környezete
is hínaras, a szereléssel is vigyázni kell: rögzített úszóval
kell horgászni, és lapólommal súlyozni. Azért azzal, mert
a gömb- vagy a stílólom lesüllyed a hínárszálak közé, míg
a lapólom felfekszik azokra, így csalink a hínár dzsungel
felett marad. Ha ráadásul megosztjuk kétfelé a lapólmot,
akkor végképpen biztos, hogy a csali fogós „magasságban” marad. Félreértés ne essék: most már nem vízközt
kell a halat keresni, de ilyenkor a dévér nem veszi azt a
fáradságot, hogy a hínár alá is lemenjen turkálni, éhes
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Mindig a legnagyobb dévérek
kezdik az ívást
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Nos, arról már komoly viták zajlanak, hogy ívás
közben mennyire etikus az ívóhely környékén
horgászni? A legstupidabb ellenérv az, hogy
„megzavarjuk az ívást”. 40 éve horgászom.
Még sosem láttam olyan dévér csapatot,
amely „megijedt volna”, abba hagyta volna
az ívást, vagy arrébb ment volna azért, mert
az ívóhely közelében horgászott valaki. / Most
persze nem arról van szó, hogy valaki a forgolódó-fröcsögő halak közé ejt egy üres 3-as
horgot, megvárja még beleúsznak, aztán durr
bele! Én most HORGÁSZÁSRÓL beszéltem…/
Arról már esett szó, hogy az egyéb fehérhalak ikrapusztító serege ott nyüzsög a dévéríváson, és ezek viszont ívás közben is foghatók,
csontkukaccal, az ívó hal mögött 3-4 méterrel. Néha előfordul, hogy egy-egy óriás tejes dévér is felveszi az ikrafalóknak kínált csalit. A kisebbek és az ikrások soha. No
akkor számoljunk: a horgász nem áll neki kilométereket
caflatni, hogy olyan helyeket keressen, ahol esetleg éppen nincs ívás. / Nehéz lesz, mert ha dévér ívik, akkor az
adott víz minden alkalmas pontján egyszerre teszi, akár
10 kilométereken át is. / Tehát ott marad, és kifog egy
csomó ikrazabálót. / Ezeket ilyenkor nem szabad vis�szadobni, mert akkor folytatják az ikrapusztítást. / Akkor
most végső soron kárt okozott a dévérívásban, vagy ellenkezőleg, segített az ikra megvédésében? Mert ha nem
íróasztalok magasából hozzák a tilalmakat olyanok, akik
életükben a parton még dévérívást nem láttak – akkor
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Partközelben keressük
a keszegeket

Az, hogy emberemlékezet óta horgásznak ívó dévérre
a balatoniak, semmivel sem okozott nagyobb állomány
csökkenést, mint az aktív halászat a vermelő helyeken
ősszel. Tehát nem tudom elítélni azt, aki a Balaton partján ívó tejes dévért fog, mert legalább valamikor a partról is tud halat fogni, később már 100 métereket kellene
fenekezővel dobni ahhoz, hogy a behúzódó dévér-rajokat utolérje.
Ráadásul van még valami álszent ebben a „dévéríváskor tilos horgászni” szemléletben: hány vizünkön fordult
már elő, hogy a zsilipek által szabályozható szintű vízen a
frissen lerakott, még ki nem kelt dévérikrákról „vízügyi”,
vagy bármely más ok miatt leengedték a vizet? Ha majd
ilyen nem fordul elő többé, akkor tessék a horgászokat
büntetgetni…
Más kérdés, hogy az ívó dévéreknek konyhai értéke
nincs, tehát ha valaki azért fogja, hogy megegye, pórul
jár. Ugyanis éppen azért, mert csak a tejesek esznek
íváskor / és azok is csak a Balatonon / - az ilyen hal húsának, hát, hogy is fogalmazzam: enyhén szólva ivartermék
zamata van. Aki így is szereti, lelke rajta.

ÉS A VÉGE?

Szóval: ha nincs mit tenni, mert éppen mindenütt ívik a
dévér, én el tudom fogadni, hogy az ívó hal mögött horgászik valaki. Ha betartja azt, hogy nem a beleúszó halat
rángatja. De most nézzük, hogy mi lesz a harmadik ívási
hullám után? Akkor már bizony semmi. Akkor már nem
marad kint táplálkozni, erősödni a dévérívás után az ívó
hely környékén, hanem elindul újabb vándorútjára: vis�sza a mély vizekbe, folyókba, tavakba egyaránt. Érdekesség: vándorlás közben nemigen eszik, csak cirka 2-3 héttel ívás után akkor már fenekezőkre is, növényi csalira is,
ahogy egész évben „szokta”. Szóval helyre áll a természet
rendje. Ami április, májusban is rend volt, csak egy másik
parancs rendje: a fajfenntartásé.
Szat-

módszerek és praktikák

erre is kell ám gondolni. Néhány kiöregedett dévér is kikerül közben a vízből? Az sem tragédia, mert a közepes
méretűek adják az ívás „derékhadát”.
Szóval: gondolkozva tiltsunk, és még valami: ha olyan
vízen akar büntetni valaki, mert dévér ívóhelyen horgászunk – ahol később a túl sok keszegre való tekintettel akarnak „állományszabályozó halászatot” végezni,
amelynek során a lehalászók a „véletlenül” leszedett
rablóhalat saját hasznukra adják el a piacon… Nos, akkor talán mégsem a horgász az etikátlan, hanem a simlis
vezetője!
De van egy nagy vize az országnak, ahol a dévérívással
kapcsolatban minden más, a dévérívási szokásai éppen
úgy, mint a horgászok viszonyulása ehhez. EZ A BALATON! A magyar tengernél egész évben igen ritka dolog
az, hogy a part közelében dévért fog valaki. Április közepéig még nem jön ki a parthoz a mélyebben vermelő
keszeg tömeg, júniustól már a strandolók, a kikötőkben
meg a hajóforgalom miatt nem marad kint. Tehát egy
időszak van, amikor part közelben vannak: április 20. –
május 30. között. Ezután már csak az fog dévért, akinek
csónakja, vitorlása van – igaz az viszont nem is horgászik
„keszegre”.
Érthető tehát, ha minden balatoni és környéki horgász
lelkesen várja – az ívást, mert akkor strandon, kikötőben
/ahonnét még nem vagyunk kitiltva…/, és a befolyó patakokon, csatornákon néha kilométer hosszan rengeteg a
dévér. ÉS ESZIK!!! Soha másutt még nem láttam azt, amit
Balatonon oly sokszor: kis úszóval, egy szál gilisztával
egymás után fogják – A TEJES DÉVÉREKET, a legnagyobb
ívás közepén is. Szinte soha nincs kívülről akadás, viszont
ikrás nem is esik soha zsákmányul. Már most lehet ezen
is fintorogni, de megint csak értelmetlen: éppen, mert
az ikrások nem kerülnek ki a vízből, az ívás eredménye
nem romlik. Ha, mondjuk évente kifognak 10-20.000 db.
tejest íváskor, a többi ugyanúgy megtermékenyíti a lerakott ikrát.
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Inline pellet kosár

Egy feeder-es végszerelék összeállítása általában
igen egyszerű, lényege hogy a főzsinór mellé kössünk egy külön zsinórra egy nehezéket, ami lehet
egy egyszerű ólom vagy egy etetőkosár. Az utóbbi azért jobb, mert segítségével egy kisebb men�nyiségű etetőanyagot is tudunk juttatni a horog
közelébe, ami növeli a fogás esélyét. Viszont a
nehezék típusának megválasztásakor több szempontot is figyelembe kell venni, mint például a
víz mélységét, az áramlásokat, az etetőanyag típusát és a célhalak fajtáját. Mindenképpen ajánlott egy forgókapocs használata, amely gyors
ólomcserét tesz lehetővé.
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A cseppólom használata a legegyszerűbb súlyozási
módnak számít, úgy álló, mint folyóvízen egyaránt.
Könnyen dobható, még szeles időjárási körülmények
között is, és ami még jó, hogy etetőkosaras rokonaihoz viszonyítva sokkal diszkrétebben tálalható. Ezért
sikeresebben használható sekély vizeken, illetve félénk
halak horgászatánál. Egyetlen hátránya, hogy nem lehet vele etetőanyagot bejuttatni, így ennek hiányában
ajánlott a csúzli használata. Amíg a tavak vagy holtágak
esetében a meghorgászandó távolság határozza meg a
nehezék súlyát, addig a folyóvizeken az áramlat erős-
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Műanyagból készült
feeder kosár

feeder horgászat

A zárt kosarakat főként élő etetőanyag
használatakor alkalmazzuk, mint amilyen a
csonti is. Rendeltetésük szerint a henger alakúakat állóvizeken, a laposakat folyóvizeken
használjuk. Kis lyukakkal, résekkel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a csontik folyamatos távozását, a nyílás méretétől és a sodrás erősségétől függően.
A feederezés alapvetően angol eredetű
módszer, ezért az ismert etetőkosarak többségét is az angolok szabadalmaztatták. A
módszer nemzetközi térhódításával egy időben az olasz horgászok előálltak az úgynevezett szivacsos csontikosárral. Ez egy olyan
szerkezet, amelybe nem kell (és nem is lehet)
beletölteni a csontkukacot. Elegendő a lárvák
közé helyezni a kosarat, és azok maguktól belemásznak. Félénk halakra, főleg állóvizeken
vagy alacsony vízállású tavakon használják.
Ajánlott horgászat közben két kosarat használni, addig amíg az egyik bevetésen van, addig a másik „töltődik”.
Minden horgászmódszer esetében a végSzögletes fém kosár
szerelék végső szakaszának küldetése nem
ragasztott csontival
más, mint a hal megtévesztése. Bár a feederezés első látásra, a hagyományos fenekező
sége az, ami bele szól a kottánkba. A még finomabb módszerek egy kifinomultabb változatának tűnik, méghorgászat érdekében, a cseppólom helyettesíthető pár is közelebb áll a match- vagy spiccbotos horgászathoz.
Amikor azt észleljük, hogy szerelékünk közelében
szem 1,6 grammos sörét ólommal is. Ezt az összeállítást a kis távolságok és sekély vizek meghorgászásához a halak aktívak, de még sincs kapás, akkor nagy vahasználjuk, valamint az iszapos fenékviszonyok mellett,
ott ahol a hagyományos cseppólmos végszerelék túl
nehéznek bizonyulna.
Különleges esetekben szóba jöhet a lapos ólmok
alkalmazása is. Itt az erősáramlatú nagy folyókon, folyamokon való horgászatra gondolok, mint amilyen a
Duna. Az ilyen körülmények között az egyetlen megoldás, a nagy 50-100 grammos lapos ólmok használata.
Az ekkora ólom megakadályozza a csali elsodródását.
Etetőkosár típusokból igen nagy a választék, azonban egy alapvető osztályozási szempont szerint két fő
kategóriájukat különböztetjük meg: a nyitott és a zárt
kosarakat. A nagyméretű zárt kosarak, főként a folyóvízi horgászatot célozzák meg. Magas tápértékű és jól
tapadó etetőanyaggal töltik meg, melybe élő anyagot
is kevernek.
Tel.: 06-20/580-22-00
A kisméretű zárt kosarakat, már állóvizeken is használhatjuk, de az állóvízi örök klasszikusok nem mások,
https://horgaszom.com
mint a drótos vagy a műanyag rácsszerkezetű nyitott
https://www.facebook.com/
kosarak. A méret megválasztását a dobótávolság fogja
meghatározni, ami az esetek többségében nem haladhorgaszom.hu
ja meg a 40 métert.
A nyitott rakétakosarak, (a magyar horgászok nagy
kedvence) szintén tavakon, holtágakon használatosak.
Könnyedén tömhetőek kender és kukorica maggal
egyaránt és a célhal ilyenkor általában a kárász és a
ponty. Végeredményben a hagyományos etetőkosaras
fenekezőmódszer, rövid előkés, feederes változatáról
van szó.
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Akcióban a feeder
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lószínűséggel a hibát az előke és a horog
méretének csökkentésével tudjuk kiküszöbölni. Lehet, hogy sokak számára badarságnak tűnik, de sokszor az egyetlen megoldás a kapások kicsikarásához a 0,06-os
előke és 22-24-es horog használata. Nagy
folyóvizeken, az erős sodrásban képtelenség ilyen finom szerelékkel horgászni, ezért
ezekben a helyzetekben a 0,16-os, 30 centiméteres előke és a 12-16-os méretű horog optimális választás lehet. Előfordulhat,
hogy a halak nagyon intenzívek, ilyenkor
növelhetjük az előke vastagságát és a horog méretét, megelőzve ezzel a szakítások
lehetőségét. Minden esetre, ha csak nem
muszáj, ne kössünk 0,12-es előkénél vékonyabbat.
A bevágást követő leakadások elkerülésének érdekében, rövidíthetjük vagy
hosszabbíthatjuk az előkénket a helyzetek
függvényében. Egy rövid előke hamarabb
jelzi a kapást, de ugyanakkor a halat is
könnyebben figyelmezteti és ezzel csökken az akasztás lehetősége is. Mindig az
adott szituáció dönti el, hogy milyen hos�szú és méretű előkét alkalmazunk.
Tavakon és csatornákon az etetőkosaras horgászat nagy érzékenységet követel.
Használhatunk 0,14 mm-es sőt akár 0,12-
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es előkét is. Állóvizeken az előke
hossza nagyobb, akár 90 cm-nél
is hosszabb lehet. A nagy előkehossz különös érzékenységet
kölcsönöz a szereléknek és így
a legkisebb halaktól az erősebb
pontyokig, minden megfogható
vele, persze ez utóbbiak esetében helyes és türelmes fárasztás
szükséges. Nehéz helyzetekben
akár 1,2 méterre is növelhető
az előke hossza, a horog pedig
20-22-es is lehet. A helyszínen
tartózkodó halak függvényében,
ezzel ellentétes változtatásokat is eszközölhetünk. Kárászok,
dévérek jelenlétében egy nagyobb horogmérettel, határozottabb kapásokat válthatunk ki.
Miután a horgász a keresett
halak és a meghorgászandó víztípus függvényében megtalálta
a helyes kombinációt, az etetőkosár az előke és a horog között,
azután nem marad más hátra,
csak az elégséges etetési ritmus
megtalálása.
Görbüljön a feeder!
László Attila
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Bordás inline feeder

Tógazdák, tótulajdonosok,
egyesületi elnökök figyelem!
A „HorgászKalandok” című internetes magazinunk
„Horgászvizek” című rovatába és
a „HOROGRA AKADVA” című Tv műsorunk
„Hol horgásszunk? című blokkjába
történő megjelenési lehetőségekről
bővebb információt a 06-70/413-4444-es mobil számon vagy
az info@horgaszkalandok.hu e-mail címen kérhetnek.

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre!

horgászvízek

VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE
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