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Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a matchbotos horgászat
egy olyan technika, amely a módszer lényegén alapszik és ennek
tanítására is született meg. Ezt a
tényt mindig tartsuk szem előtt
még akkor is, amikor a horgászhelyet választjuk ki, vagy a zsinórunk végszerelékét állítjuk össze.
E cikkben főként azokról a zsinórokról és végszerelékekről szeretnénk szólni, amelyeket akkor
használunk, amikor fixen szerelt
waggler úszóval horgászunk. A
csúszó úszóra szerelt szerelék más
kritériumoknak kell, hogy megfeleljen, ezért erről később és külön
fogunk beszélni. Mindenekelőtt,
mivel waggler úszóról beszélünk,
nézzük át az ezen úszókról mondottakat.
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finomszerelékes horgászat

A fixen szerelt
wagglerek

A MINITŐL A MAXIIG
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Az utóbbi időben nem történt jelentős előrelépés a matchbotos horgászatban használatos úszókat illetően,
viszont ezt megelőzően a wagglerek hatalmas fejlődésen mentek át.
Említésre méltó például a gyűrűkkel
szabályozható önsúly vagy a nagy távolságokra használatos modelleknél
a terelőbordák alkalmazása, a különböző típusú antennák bevezetése és
nem utolsósorban az üreges antennák
használatának nagymértékű elterjedése. Kétségkívül elmondható, hogy
ezt az úszótípust még nem fejlesztettük tökéletessé, de kevés hiányzik
hozzá.
Most nem szeretnénk ecsetelni
az úszók közötti különbségeket, hiányosságokat. Amit pontosítani szeretnénk az, hogy figyeljünk ezeknek a
kiegészítőknek a műszaki jellemzőire,
mivel már bizonyított, hogy magas
minőségű és színvonalú modellhez az
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A wagglereket még nem fejlesztettük
tökéletessé, de kevés hiányzik hozzá

szükséges, hogy az egyenes modellek – a legegyszerűbbek 2-től 5 vagy 6 grammosig – úszóteste pávatollból készüljön (kivétel a vízközti horgászatkor használatos kristály wagglerek átlátszó, műanyag teste), mivel
ez a legmegbízhatóbb alapanyag. Arra is ügyeljünk és
figyeljünk, hogy a toll szép egyenes és tökéletesen festett legyen, mert így tartósabb.
A balsa testtel rendelkező úszók esetében is (max.
40 g-ig) a tollból készült úszószár jelent garanciát, mivel tökéletesen ellenáll a vízzel való ütközés esetén.
A pávatollal ellátott úszókkal sokkal kevesebb problémánk adódik, mint egyéb anyagokból készültekkel,
még akkor is, ha van rajtuk néhány repedés, mivel a
pávatoll nem szívja fel a vizet.
Amikor a halak szigorúan a mederfenéken tartózkodnak, és ott is táplálkoznak, akkor fontos, hogy a
teljes végszerelék ott feküdjön. Ilyen esetekre létezik
egy trükk, ami váratlan eredménnyel kecsegtet, és kétféleképpen is megoldható:
 az első esetben, az úszó összes kalibráló ólmát
egyetlen ponton kell elhelyezni (legalább egy AAA
vagy 1-es ólom) úgy, hogy a mederfeneket súrolja, illetve 25 cm-nél ne legyen távolabb a horogtól. Amint
a hal a szájába veszi a csalit, egy kissé megemeli, és így
az ólmozás felemelkedik, majd ezt követően az úszó világosan jelzi a „leólmozást.”
 a második esetben a fentiek szerint végezzük
el a szerelék összeállítását, de az ólmot kellőképpen

finomszerelékes horgászat

Léteznek olyan modellek is,
amelyekkel akár 60 méternél is
nagyobbat lehet dobni

Tel.: 06-20/580-22-00
https://horgaszom.com
https://www.facebook.com/
horgaszom.hu
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nak a csalira, ismétlő farkcsapásokkal,
újra és újra próbára teszik azt, hogy
lássák, nincs-e az ízletes falatban egy
csapda elrejtve. Tehát fontos, hogy a
zsinór többé-kevésbé olyan sebességgel merüljön le, mint ahogy a beetetésre használt csontik merülnek le.
A végszereléket egy nagyon hos�szú előkével szereljük fel (60-70 cm),
amelyet egy forgókapocs segítségével
kötünk a főzsinórhoz. Ez az egyetlen
úgynevezett nehezék a szereléken. Körülbelül másfél méterre a horogtól egy
olyan ütközőt kötünk cérnából, mint
amilyet szoktunk kötni a csúszó úszók
esetében is. Az ütköző arra szolgál,
hogy az úszót megállítsa, ami egyébként ütközne a forgóval. Miután bedobtuk a szereléket, az úszónk szabadon
fut, és ezáltal a csali lassan merül alá,
minden vízréteget átfürkészve. Ha zárt
fektessük le a mederfenékre, továbbá nagyon fontos felkapókarral horgászunk, akkor a lemerülés lassabb, és
szempont, hogy az úszó tökéletesen legyen kalibrálva, az antenna normál merülésével jelzi a kapást. Ha nyitott
így amikor a hal megemeli kapás közben az ólmot, a felkapókarral horgászunk, akkor a csali merülése egy kitúlsúly az úszót megterheli, és meghatározza a leme- csit gyorsabb, és a kapást a zsinór hirtelen lehúzása is
rülést.
jelzi. Ebben az esetben a legjobb eredményeket akkor
érjük el, ha átlátszó, kristály wagglert használunk.
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SEKÉLY VÍZÁLLÁSNÁL
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Ha 2,5 méter alatti a vízmélység, akkor mindig jól gondoljuk át a zsinórra helyezendő ólom mennyiségét, és
legyünk nagyon mértéktartók. Ha tökéletesen sima a
víztükör, helyezzünk fel egy 8-as és egy 6-os ólmot, az
elsőt az előke csomója közelébe, a másodikat 15 cmre az előző fölé (55 cm-re, ha az előke 40 cm-es, 45
cm-re, ha az előke 30 cmes stb.). Így tökéletesen
összeállított
szereléket
kapunk arra az esetre, ha
a mederfeneket súroló
csalival vagy megemelt
csalival horgászunk. A szerelék bármilyen halfajra
alkalmazható, ezen kívül a
kevés ólom lehetővé teszi
a csali lassú lemerülését.

ÚSZÓRÖGZÍTŐVEL VAGY
NÉLKÜLE HORGÁSSZUNK?

Eredetileg a matchbotos horgászatnál az úszókat úgy
szereltük fel a zsinórra, hogy vagy a waggler saját gyűrűjén fűztük át a zsinórt, vagy egyszerűen eléje és utá-

w
.h

or

finomszerelékes horgászat

do
k.

hu

A pávatollból készült modellek a legmegbízhatóbbak
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ÓLOM NÉLKÜL
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Ez az ólmozási képlet nem
ír elő semmilyen ólmozást.
Ez olyan módszer, amelyet
a mélyebb tavaknál egyre
gyakrabban alkalmaznak,
mivel az ilyen tavaknál a
hal jelentős nyomásnak
van kitéve, és a horgász
„többször átverte”. Ezekben a tavakban a halak
mindig nagyon gyanakvóak, és mielőtt ráharapná-
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Stabilan rögzíthetjük úszónkat a főzsinórhoz a különböző
úszórögzítőkkel

AZ ÓLOMFÜZÉR

A matchbotos horgászatban többféle súlyozást alkalmazhatunk

Ha kissé mozgásban lévő vízben horgászunk, vagy ha fúj a szél, nagyon
hasznos, ha 4-5 darab 6-os ólomsörétből álló füzért alkotunk, melyet pontosan a horog és az
úszó közötti távolság felére helyezünk. Ennek a kis füzérnek az a feladata, hogy stabilizálja az úszót, mivel súlyával jó feszesen tartja az úszó alatti zsinórszakaszt. Az
ólomfüzért kiegészíthetjük egy 8-as jelzősöréttel, melyet
az előke főzsinórral való csatlakozásánál helyezünk el. Ez
a fajta ólmozás nagyon eredményes három méter körüli

vízmélységnél, de sikerrel használható ennél kisebb vagy
ennél nagyobb vízmélység esetén is. Elég, ha ügyelünk
arra, hogy a füzért az első esetben nagyobb, a második
esetben kisebb sörétekkel készítsük el. Ez az ólmozás
egyszerű, és előnyt jelent akkor, amikor szükségessé válik az, hogy a szerelék gyorsan kerüljön horgászatba.
Lászi

finomszerelékes horgászat

na szerelt ólomgolyókkal rögzítettük.
Még ma is nagyon jó rögzítési módszer az utóbbi, de emlékezzünk csak
vissza, amikor kitalálták, a legnehezebb úszók is csak 7 vagy 8 grammosak voltak.
Ma már a 40 grammos „bombázók” korában ennek a módszernek
semmi értelme. Éppen ezért, amikor
a grammsúly növekedett, olyan úszórögzítőket találtak fel, amelyek tökéletesen rögzítik az úszót anélkül, hogy
ólomgolyó koronát kellene használnunk. Az ólmos rögzítés a zsinórt is
károsítja, és a módszer aerodinamikáját is rontja akkor, amikor 50 méteren
túli dobásokat hajtunk végre.
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Elárulom Önöknek, hogy valamikor régen jómagam is
a horgászkönyvek hasábjaiból tanultam meg horgászni, és sok kezdő horgásznak most is azt ajánlom, vegyen kézbe egy ilyen könyvet és lapozza végig, mert
első lépésként bizony sok mindent meg lehet tanulni
az ilyen jellegű könyvekből. Az én könyvemben egy
orosz elvtárs, egy bizonyos Kolganov volt az, aki leírta, hogyan is kezdjünk neki a horgászatnak. Bevallom,
az akkori lehetőségekhez képest ezt nem is csinálta
rosszul. Ebből a korai tanulmányból született meg az
első saját készítésű „kanalam” is, amely nem volt más,
mint....egy ólomdarab. Egy tíz éves gyermek számára
ez volt az a legkönnyebben beszerezhető anyag, amely
elég puha volt ahhoz, hogy a téli szünet ideje alatt egy
kalapáccsal addig püfölje, míg nem lesz belőle valami
számára értékelhető valami. Mint tudjuk, a baj soha
nem jár egyedül, ugyanis az történt, hogy mielőtt még
végleg elvesztettem volna munkám gyümölcsét valamelyik akadóban, megfogtam vele az első csukám.

or

pergetőhorgászat

A HORGÁSZKÖNYVEK HATÁSAI

Úgy emlékszem rá még most is, mintha csak a tegnap
történt volna. Még most is itt van előttem a könyv szerint elkészített villantóm, a nádas és annak vízre vetődő
sárga árnyéka és a csukám, ahogyan harcol. És hogy
minek köszönhettem a sikert? Lehet, hogy akkoriban
a csukák másabbak voltak, mint most, lehet többen
voltak, vagy unottabbak, vagy inkább öngyilkos szándékúak, nem tudom. De azt tudom, hogy mindez elég
volt ahhoz, hogy több évvel e „szerencsétlen” eset óta,
most megosszam Önökkel ezeknek a kis furcsaságoknak a történetét.
Amit a következőkben olvasni fognak az nem a pergető horgászat tudományának meginoghatatlan és
visszavonhatatlan igazságáról, hanem a villantók esetében tapasztalt egyszerű elméletek felsorolásáról szól
majd. Egyesek közülük ma is vitathatatlanul megállják a
helyüket előttem, habár korábban ezeket nevetségesnek tartottam és holnap talán már el is felejtem őket.
Következésképpen, némelyik közülük egy elég hosszú
idő alatt elsajátított tapasztalat eredménye, vagy akár
egy gyakorlati megállapításának is vehető. De maga a
horgászat már csak egy ilyen műfaj, minden alkalommal lehet valami újat tanulni belőle, de van olyan is,
amikor egy addig kialakított egész életmeggyőződést
is pillanatok alatt semmisnek nyilváníthat. Lehet, hogy
egyesek számára banálisnak vagy akár helytelennek
tűnhet mindez, de nekem nem.
Sokaknak az a véleménye a támolygó kanalakról, hogy az csak egy fémdarab, amelyet ha helyesen
vontatunk egy feltételezetten csukák által lakott vízben, az időnként becsaphatja azokat. Én merészen
állítom, hogy ez egy kissé
több annál. A tulajdonképpeni fémdarab, nevezzük itt
csak testnek, az a támolygó
esetében vitathatatlanul a
legfontosabb szerepet tölti be. Az eredményeink és
döntéseink nagy része ettől
a résztől függ a legjobban.
Azonban a csukák számára,
az annyira vonzó test mellé
még egy sor apróság is társul. Ezeket nevezzük most a
kanál kiegészítőinek. Éppen
ezek az „ékszerek” emelik
ki az alakját és ezek adnak
egyéniséget minden egyes
modellnek. Ettől lesz egy da-
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Az alábbi sorokkal az olyan horgászokhoz szeretnék szólni, akik maximális mértékben, tudatában
vannak annak, hogy mi is az, ami ott kalimpál a
zsinórjuk végén, de részben azoknak is szól, akiknek a horgászat ma már nem sok titkot rejteget.
Ne ijedjenek meg, mert tulajdonképpen csak egy
egyszerű és szubjektív magánvéleményről van
szó, semmi többről, ami nem más, mint egy hos�szú, szenvedélyes és egy darab fémlemez társaságában eltöltött időszak eredménye.

hu

A pergetôhorgász
fémlemezei

rab fémből egy olyan szerkezet, amellyel csukát lehet
fogni. És ez nem minden.
A fémdarab és a többi alkotórész között tartó kapcsolatot két osztott gyűrű beiktatásával meg tudjuk valósítani. Egyes horgászoknál elég, ha ebből csak egy van
a támolygón, mármint olyan értelemben, hogy ehhez
kapcsolják a horgot, aztán slussz. Én mivel egy hagyományőrző horgász vagyok, ezért én kettővel szeretem. Még mielőtt félreértenék és másra gondolnának,
természetesen két acélkarikáról, vagy ha úgy tetszik,
gyűrűről beszélek. Csak azok nem tudják, hogy miről
beszélek, akik nem hallottak még eddig csukafog által
keltett csikorgást, melyet egy összegörbített acélelőke
okozott fárasztás közben. Csak ők nem tudják, hogy
egy jó támolygó esetében, mennyire fontosak a különböző kiegészítők.
Kézbe véve egy támolygót, majdnem mindenki tekintete közömbösen átsiklik ezeken a gyűrűkön, pedig
ha tudnák, hogy mennyire jelentős szerepük van, akkor talán másképp néznének rájuk. Példának okáért
képzeljük csak el, ha a főzsinórunkat közvetlenül és
mereven a támolygóra kötnénk. Vízbe dobva az egész
szerkezet nem lenne más, mint egy durva vasdarab,
melyet egy pórázon rángatunk. Pedig az osztott gyűrűk nem tesznek mást, mint hogy kölcsönöznek az
egész szerkezetnek egy bizonyos mozgást. És még nem
is említettük másik előnyét, hogy szükség esetén a
gyűrűk segítségével tudjuk gyorsan cserélni a támolygó többi alkatrészét is.
Az idő során mindenféle típusú és méretű osztott
gyűrűt használtam már. Egy darabig úgy gondoltam,
hogy az 1 cm-es átmérőjűek a legmegfelelőbbek. Az
idő előrehaladtával csökkent az ezek iránt érzett lelkesedésem, úgyhogy ma már azt mondom elegendő
az akkora méretű, amelyik nem akadályozza a horog
szabad mozgását és elég kicsi ahhoz, hogy megengedje a műcsalinak azt a tipikus támolygó mozgást,
amiről a nevét is kapta. Ha az átmérőjük csak kicsivel is nagyobb, mint a rögzítő lyuk és a villantó vége
közötti távolság, vagyis magyarul 5-6 mm, akkor azt
mondom jó.
Itt meg is állhatnánk. De én még ezen is továbbmegyek és vitatható módon még hozzáadok egy forgót
a kanalam nem horogban végződő végéhez. Akkor
pedig hogyan is áll a dolog az egyszerűség elméletének terén? Igazából sokszor a szükség teszi velem ezt,
habár gyakran már a boltokban kapható acél vagy
kevlár előke is fel van szerelve ezekkel a forgókkal.
Csakhogy ha az elméletben tisztán látszanak is a dolgok, mégis a vízparton bonyolultakká válhatnak. Kora
tavasszal vagy késő ősszel, amíg be nem áll a fagy,
a vizek tele vannak fonalas algákkal. A forgónkat nagyon hamar leblokkolhatja még egy kis békanyál is.
A villantók másik baja az, hogy bármilyen óvatosan is
húzzuk visszafelé azt, úgyis egy-két forgással mindig
többet csinál, mint amennyit kéne. Léteznek olyan
támolygók, amelyek a felépítésükből kifolyólag ket-

tős mozdulatokat produkálnak, vagy támolyognak,
máskor pedig saját tengelyük körül forognak.
Egy jól kivitelezett forgás, azzal a feltétellel, hogy az
elég látványos is, az még jól is jöhet. Néhány helyzetben még egy előnye is van az előre feltett forgóknak:
megszabadít attól a bosszúságtól, amely akkor lép fel,
ha véletlenül nem használtunk előkét. Ezzel többlet
mozgékonyságot és pár centit is nyerünk a borotvaéles
fogak előtt.

pergetőhorgászat

A CSENGETTYŰS KAPCSOLATOK

EGY-KÉT LÉPÉS

A támolygó, akármilyen tudományos alapokra helyezve készítettük is el, mégis csak egy darab fémlemez
marad, csak ha nem szereljük fel a legfontosabb kiegészítőjével. Ez nem más, mint a horog. Nélküle a csukát
sincs esélyünk megfogni. Ez nem jelent minden esetben hármas horgot, ugyanis léteznek olyan támolygók, amelyek egy darab egy ágú horoggal vannak felszerelve, sőt még ezeket el is rejtik a műcsali testébe.
Ezeket az olyan vizekben használják, ahol a beakadás
lehetősége nagyobb. Éppen csak végigsimogatjuk vele
a vízinövényeket és a csuka hamm! máris bekapta és
szerencsétlenségére a horog is meg akad. Elméletileg!
Egy időben igencsak gyakran használtam én is ezeket a típusúakat, de aztán hamar elhagytam őket. Az
igaz, hogy a horog elrejtése hátráltatja a különböző
víz alatti szerkezetekbe való beakadásokat és még a
legsűrűbb bozótban is jól halad előre. Az is igaz, hogy
a horog jó éles és mivel egyágú, könnyen kiszabadítható a csuka szájából, viszont kudarcok egész sorát
is elkönyvelhetjük pontosan azért, mert egyágú és
el van rejtve. Nem mindig akad jól a csuka pofájába,
éppen ezért, ha nagyon akadós a víz, akkor én inkább
9
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bármilyen nagyok is legyenek a csukák, amelyekre vadászom. Mióta láttam egy 75 kilós harcsát 1/0 horoggal és tíz kilós csukát egy 12-es horoggal ellátott villantóval megfogni, azóta megelégszem az 1-es vagy a 2-es
horoggal is. Még akkor is, ha a támolygó hossza 20 cm!
Ha nem hiszik el, hogy a méret néha komoly akadályt is jelenthet, próbálják ki, mi történik akkor, ha
egy fel nem szerelt kanalat szabadon elengednek egy
mély és tiszta vízbe. Nézzük meg, mi történik. Aztán
végezzük el még egyszer a kísérletet, de most tegyünk
rá egy hármas horgot is. Meglátjuk, hogy a horog miatt mennyire megváltozik a támolygó mozgása. Minél
vastagabb anyagból van a horog, annál nagyobb ellenállást fejt ki a bevontatásnál. Ezt az ellenállást a hosszú
nagy test még fokozni fogja. Éppen ezért szoktam én
a könnyű és vékony húsú horgokat használni, azonban
a minőség mindig kifogástalan kell, hogy legyen. A jó
minőségű horog maximális erőt tud biztosítani, még
akkor is, ha az egészen vékony. A japánok tudják miért!
A pergetőhorgász számára a horog legfontosabb
része az maga a horog hegye. Ez nem képzelgés vagy
haszontalan találgatás. Sok esetben a csukák azonnal
TÖBBSÉGBEN AZ ERŐ
elindulnak a csalik után, majd hirtelen, csak az általuk
Meg is érkeztünk tehát a lényeghez. Felszereljük a villan- ismert okok miatt, meg is torpannak, de még mielőtt
tót egy hármas horoggal. De milyen legyen? Nagy vagy bekapnák a csalit, egy brutális oldalból induló mozdukicsi, esetleg rövid vagy hosszú? A lényeg az, hogy a ho- latot tesznek még, aztán hácc! bekapják magát a kanál
rog szára legyen elég hosszú ahhoz, hogy annak hegyei testet, de a horgot nem. Az ilyen oldalról történő támabármilyen forgás mellett meghaladják magát a testet. dások esetén a tehetetlenül mozgó horog jó heggyel
Általában a támolygók zöménél, a végeken van kialakít- rendelkező horog, fel vagy le csapódig, majd megakad
va a csatolási pont, ezért a gondunk máris megoldódott. valahol a csuka száján kívül. Számtalanszor megtörtént
Klasszikus esetben a hármas horog mérete a csali már velem is, hogy a csukának a fején akadt a horog,
méretével arányos. Azt is mondják, hogy a horog szé- mégis megfogtam a halat.
leinek mérete túl kell érnie a csali testének a széleit.
A sebészetben rengeteg elmélet létezik a varrótűkkel
Azonban nem látom helyesnek, hogy a szélesebb ka- kapcsolatosan. Azt mondják, hogy egy tű sokkal kön�nalaknál, mint pl. egy nagyon nagy Tzack, valóságos nyebben hatol át a keményebb szöveteken, ha annak hehorgonyokkal szereljük fel, horog helyett. Ezért inkább gye egy kissé laposra van élezve. Ez elvágja a szöveteket
a horgok méretének csökkentése mellett maradok, és megkönnyíti a mélyebb rétegekbe való behatolást,

or

feketesügér
pergetőhorgászat
horgászat

egy könnyebb hármas horoggal ellátott hagyományos
támolygót használok. Ha jól vezetjük a hagyományos
kanalat, akkor nem akad el, de ha Önök mégis ragaszkodnak a drótos horgokhoz, akkor nem bánom helyezzenek a hármas horog minden horgára drótot, semmi
kifogásom ellene.
Vannak természetesen kétágú horoggal ellátott
támolygók is. Ezek ritkábbak. Általában a kétágú horgokat a nagyobb testű támolygókra szerelik fel. Még
ha az is a rendeltetésük, hogy úgy vannak kigondolva,
hogy ezzel kiegyensúlyozzák a támolygó fogási esélyeit, mégis nekem az a véleményem, hogy még a nagyon
hosszú csalik mellett is fölöslegesek. Az is igaz, hogy
egy nagy csuka állkapcsa rettenetes erővel tud záródni
és ilyenkor az akasztás körülményesebb, mégis a centiméterenként egy horog alkalmazása kissé túlzásnak
minősül. Nem kell mindig attól tartanunk, hogy elszalasztjuk a nagy fogást. Még ha keresztbe is kapja be a
csalit, a csuka állkapcsa van olyan nagy, hogy a hármas
horog beakadjon, legyen az akár egy félkar hosszúságú
kanál végére rögzítve is.

KACSINTÁS ÉS FAROK RISZÁLÁS

És ezzel kész? Nem mondanám. Csak úgy fakultatív
jelleggel, vannak még olyan kiegészítők, amelyektől ez
a csodás szerkezet „ízletesebbé” válik – ezek a mintázatok. Első látásra teljességgel haszontalannak tűnnek.
Van, amikor egészen gyorsan halad előre, van amikor
néha-néha megfordul, van amikor zavaros a víz. Ezek
mind olyan tényezők, amelyek hatására a támolygó
mindig más és más arcát kell
mutatnia, úgy mint egy prédának, amelyre a csuka vadászik. Végül is egy hal mozgását imitáljuk vele, amit a
csuka megeszik, nem? Ezért,
hogy minél tökéletesebben tudjuk imitálni a csuka
táplálék halát, ma már a támolygók elengedhetetlen
tartozékainak tartom a mintázatokat.
Általában a leggyakrabban használt mintázat az
egy vörös színű folt volt. De
a támolygó testét bárhol
meg lehet festeni vörösre:
például több függőleges
csík formájában, a test elülső vagy alsó részén, vagy a
test hátulsó részén például
egy fényes sáv formájában.
A farok színezése szintén
vörös. Ennek kivitelezéséhez
használnak a horog szárára erősített gyapjúszálakat
vagy vörös színű műanyag
gyűrűket, színes tollakat. Azt
megfigyelhettük, hogy mi-

lyen furcsán mozog egy támolygó, ha egy ágacska akadt
a horgára. Érthetővé válik, hogy miért nem használom
ezeket a díszeket a hármas horog esetében. Addig-addig
téptem ki a tollakat és a szálakat, amíg lassan nem maradt semmi belőlük.
Azonban mivel egyre kisebb horgokat használok,
így megengedtem magamnak egy kevéske műanyagot
a horog szemébe fűzve, természetesen vörös színűt.
Ha hasonlóan szereljük, akkor a kanál mozgására kifejtett kedvezőtlen hatásuk minimális lesz, másrészről
az előnyük jóval nagyobb. Kezdetben háromszög alakúra vágtam, majd szárnyszerűen szimmetrikusra vagy
aszimmetrikusra. Végül egy ovális alaknál maradtam
meg. Az egyik végén kissé szélesebbre hagytam, de
nem vágtam ki, ezáltal egy olyan mozgást eredményezett, amely a természetes farok mozgatást utánozta.
Jó, ha a csukára „kacsintunk” egyet, még akkor is, ha
az csak a támolygó egyik oldaláról jön is. A szem alakú rajz nagyon fontos, főleg a tiszta és mély vizekben.
Egyetlen feltétele, hogy természetesnek tűnjön. Nem
valami bonyolult dolog. Kevés fehér festékkel (a lehető
legfehérebből!) majd egy pöttynyi fekete és egy kis átlátszó gyanta és máris kész a „kacsintós” támolygónk.
Így már a támolygó kanalunk nem csak egy darab
fém lett, amelyet a csuka orra előtt sétáltatunk. Persze
a fémdarab az, amely végülis megadja a lényeget, valójában ettől függ minden reménységünk.
Losonczi

pergetőhorgászat

függetlenül attól, hogy milyen alakja van a tűnek. Egy
gömbölyű fejjel rendelkező tű csak nagyon nehezen tudja átszúrni a bőrt, kivéve ha az tökéletesre nincs hegyezve. Másrészről a csuka szája nem éppen a legzsengébb
húsból van, ezért magától értetődik, hogy egy éles hegyű
horog, még ha gömbölyű is, a megfelelő választás lehet.
A hármas horog helyes felszerelése mindig is vita
témája volt. Úgy lenne helyes, ha a hármas horog
két szára a test hasa része felé néz. Azt mondják, ez
esetben az akadás százaléka nagyobb. Én nem látom
azt, hogy ez túlzottan fontos lenne még akkor sem, ha
sok esetben vontatáskor a test alulsó része van felül!
Tán csak nem fogja a csuka úgy csücsöríteni a száját,
hogy a kanalat kizárólag és csakis a felső ajkával kapja
el. Csak az olyan problémás vizeken szerelem a horgot
úgy, hogy annak két szára a támolygó úgymond hasa
felé nézzen, ahol sok az akadály. A horog hegyei és az
aljzat között bezárt szög ezáltal 90 foknál kisebb lesz,
így kevéssé fog kilógni a széleken. Legalább így az lesz
az érzésem, hogy az elakadások esélye kisebb lesz.
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A telepített ponty
Telepítés. A szó egyet jelent ma a kérészéletű
bőséggel, a zsúfolt pontyokkal. Telepítés. Men�nyisége meghatározza, miből gazdálkodhatunk –
akarom mondani, horgászhatunk az adott évben.
Telepítés. Örök vita tárgya, mit, miből, mennyiért, hova és mikor? Telepítés. Szükséges rossz.
Telepítés. Tényleg szükséges?
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A haltermelők kapacitásának döntő
többségét a ponty köti le
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Egyesek szerint, a horgászigényeknek megfelelő tömegű halat csakis a tógazdaságok és csakis mesterséges szaporítás útján tudják előteremteni. Pénzért, a
vevő kérésének megfelelő méretben, számban, időben.
Ma minden honos halfaj szaporítható – mai fogalmakkal előállítható, termelhető akárcsak egy anyacsavar – mesterséges körülmények közt. A halgazdaságok
sokszor előzetes megrendelések alapján „termelik le”
a fajtánkénti mennyiségeket. S ez kerül a konyhaasztalra, de a horgászvizekbe is.
Különösen vonatkozik ez a magyar vizek „Szent tehenére” a tógazdasági pontyra. A haltermelők kapacitásának döntő többségét a ponty köti le. „Nagyüzemi”
körülmények közt könnyen szaporítható, gyorsan nő
és hazánkban erre van a legbiztosabb és legnagyobb
piac. De ami relative jó az egyesület számára – mármint a kért időben és mennyiségben vizére kerülő
biztos hal – tehát költségvetést tud rá készíteni, előre
számolhat vele, jó-e egy élőhely, vagyis a víz számára?
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Tegyük fel először a kérdést: miért kell egyáltalán
telepíteni? A válasz egyszerű: hogy legyen! De hát az
utódlást az állományok megújítását minden valamirevaló állatfaj maga intézte/zi a természetben, miért a
ponty a kivétel?
A hazai őshonos fajokat nézve a ragadozók közül a
csuka minden olyan vízen eredményesen szaporodik,
hol a tél végén – kora tavasszal talál magának egy kissé
sekélyebb, korábban melegedő nádtorzsás részt. A süllőikra kikelésével sincs sok probléma, s mivel fészekőrző, a faj fiataljai még plusz esélyt is kapnak szüleik által.
Megoldást kell keresni a természetes
szaporodás elősegítésére

Ragadozók, kihívások nélkül az egyáltalán nem természetes tápanyagot készen kapva inkább tűnik a telepített bármilyen fajtájú – különösen a békéshalakkal
egy élelmezési célokra tartott háziállatnak, mint a természetből származó domesztikálatlan élőlénynek. Szóval a telepítések által szaporodásképtelen, tehát csak
egyszeri megoldást nyújtó halak kerülnek a vizekbe,
ami hosszútávon minden bizonnyal zsákutca.
Pedig megoldást kell keresni a természetes szaporodás elősegítésére. Már csak a természetesség visszaállítása…is. Azt nem ecsetelném: egy sikeres ívás olyan
mennyiségű ivadékkal ajándékozza meg a tavakat,
amit pénzzel talán egyetlen magyar horgász egyesület
sem űberelhet. Épp ezért minden eszközt muszáj megragadni, ami segíti a természetben önként végbemenő
ívást. Még a jelenlegei esetlegesen nagyobb költségek
ellenére is. Hosszútávon nem csak gazdasági szempontok alapján nyerhető rajta sok, de az egyetlen megoldásnak látszik a drága és sehova sem vezető függőség
elkerülése érdekében.
Mert a haltermelőktől való függés, kiszolgáltatottság senkinek sem lehet érdeke. A telepített, önmagát
megújítani nem képes tógazdasági ponty, legyen az
tükrös, tő vagy bármilyen nem jelenthet örökös megoldást a horgászvizek állománygyarapítása, genetikai
erősítése szempontjából.
Ahol az ívóhelyekkel van baj, ott azon kell segíteni.
Minden vízen lehet létesíteni olyan területeket, ami
alkalmas a szaporodásra. Még a kikövezett partszakaszokon is. Ha muszáj bontani kell, ásni, füvesíteni stb.

önök írták

A harcsát pedig alig-alig néhány vízbe telepítik, mégis
majdnem mindenhol megtalálható, bizonyítva ezzel,
hogy tökéletesen reprodukálja magát. A balinról, domolykóról, márnáról és a sok keszegfajról meg ne is
beszéljünk. Mivel gazdasági jelentőségük szinte nulla,
ha nem szaporodnának a természetben a megfelelő
hatékonysággal, már rég eltűntek volna a Kárpát-Medence vizeiből.
Miért épp a telepített ponty az, ami nem hoz érzékelhető szaporulatot? Pedig hát pontyívás van. És nem
csak az őshonos nyurga esik szerelembe. Velük nincs is
semmi gond. Még a leggyorsabban növekedő tükrös
is „megüli nászát”. Utoljára a 98-as utolsó csapadékos
évben voltam szemtanúja egy nagy csorda ponty ívásának, a jócskán megemelkedett víz által elöntött füves
laposon. Ez egy völgyzárógátas tározó befolyó felöli részén történt. Megjegyezném jócskán voltak a potykák
közt ezüstkárászok és azon a június végi napon. Mégsem fogtam, s mástól sem hallottam, hogy akasztott
vagy látott volna ott kis pontyot. Tehát az ikrát elszórják csak az vagy nem életképes vagy a kikeléséhez
szükséges feltételek nincsenek meg hiánytalanul.
Számomra érthetetlen ez a dolog. Az ősidőktől
együtt, egy vízben élt és él a ponty a többi honos hallal,
s csak neki nem felel meg a mostani feltételek.
Sokan, sokféleképp magyarázzák: rossz a ponty számára a hazai vizek PH-ja, túltenyésztést emlegetnek,
sőt még a Hipofízist is idekeverik??? Néhányan. De lehet hallani arról, hogy a tógazdasági ponty gyors növekedése a szaporodás elsőszámú korlátja. Talán a kiszámolható időszak alatt, az előre eltervezett nagyságra
megnöveszthető ponty a testnagyság, testtömeg eme
látványos megugrásért nemzőképességével, termékenységével fizetett. Ezenkívül, az ívóhelyek megszűnése és az ívási feltételek teljes elégtelensége lehet
még indok a fiatal generációk hiányára.
Alapvetően kétféle megoldás létezik a halasításra.
Kétféle, de egymástól homlokegyenest eltérő. Természetes úton történik az egyik, mikor a lerakott ikra kikel
és ivadék formában kezdi benépesíteni a vizet, és van a
mesterséges, ami során a már horogérett vagy rendelt
nagyságú hal kerül a vízbe. Át kell gondolni mindkettőt!
A modern világ és benne az ember nem lenne az
ami, ha nem találta volna ki, milyen úton is lehetséges a régi „daliás” időket felidéző fogásokat mondhatni
mesterséges úton produkálni. A pénz adja kézbe a nyilvánvaló megoldást: iszonyú összegekért telepíthető az
„előnevelt” halból bármennyi, természetesen, amit a
pénztárca elbír. De hát milyen halak is ezek, mit is jelent az így megoldott halasítás egy horgászvíznek?
Mesterséges úton szaporított, hogy azt ne mondjam műhalak, amiket általában méretes korukig
– amikor nagyjából a horgászvizekbe kerülnek – nevelőtavakban tartottak. Etették, gondozták, óvták
őket. Pont ezen az igazi iskolán nem mentek át, ami
ténylegesen felkészítette volna őket ikra koruktól fogva a valós életre. Mert minél kisebb méretű egy élőlény annál több a rá leselkedő veszély, annál több az
ellensége.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Budapesten a Baros Gábor H.E.
vezetősége a Háros-öbölbe munkatársat
keres halőri-gondnoki munkakörbe.
Számítógépes ismeretekkel rendelkező
nyugdíjas jelentkezését várjuk, főállásba,
8 órás munkaidőben bejelentett munkahelyen, határozatlan idejű munkaviszony
keretében történő betöltésre.

Jelentkezni telefonon: 06-20/330-33-46
vagy mailben: berczya@gmail.com
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szokott őseik helyett, mivel azokat az ember gátakkal,
erőművi zuhogókkal tette számukra elérhetetlenné.
Sokkal egyszerűbb, akár kézenfekvőbb megoldás is
van a ponty rekreációjára, például természetes vizeinkben még mindig jól szaporodó őshonos nyurgapontyok vagy azok tényleg életképes ivadékainak horgászvizekbe való helyezése. A Duna, Tisza, Dráva vízrendszerében és a Kis-Balatonban még jócskán megtalálható magyar vadponty jelentheti a kiutat, mai faramuci
helyzetből. Meg kell próbálni a természetes állományokból való tenyészállatok kihelyezésével megújítani
az állományt, másrészt ugyanez a húzás még vérfrissítésnek sem lenne rossz. Természetesen a betelepített példányok jelölés általi teljes védelmével. Egy-két
év alatt kiderülhetne, életrevaló az ötlet, hoznának-e

do
k.

az lehetetlen, hogy ne legyen egy még kisvíznél is minimálisan elöntött 30-50 cm mély, nyugodtabb partrész,
ahol ne lehetne kiképezni egy minimálisan a víz felé lejtő sekély rézsűt. Ez a kis erő és kevés pénz befektetésével megvalósítható munka sokmilliószorosan térülhet
meg. Gondoljunk csak a sikeres ikrakelés utáni bőségre
és arra, ami ezzel a telepítéseknél megtakaríthatunk!
A tényleg eredményes nászt produkáló részeken a
szakasz időleges vagy mindenkori kíméleti résszé nyilvánítása szükséges. Aztán a tilalmi időről – ami a mai
viszonyok közt a telepített pontyra teljességgel felesleges – is lenne mit mondani. Nem a hagyományok szerinti időben kellene elrendelni a tilalmat, mert a több
éve dúló teljességgel szélsőséges időjárás mellett akármi megeshet.

Valahol, valamikor, valakik „belenyúltak” a halba és a saját érdeküknek megfelelően változtattak rajta
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A horgászvizekbe kerülő pontyoknál kifejezetten előnyös a
szaporodásképtelenség
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Mint tudjuk az ívás nem naptár, hanem sokkal inkább
hőmérsékletfüggő. Így megtörténhet, hogy jóval előbb
vagy utóbb esnek szerelembe a halak. Volt már erre
példa. Minden vízen nagy a főállású halőrnek vagy az
egyesületi tagság józanabbik részének figyelnie kellene
a víz hőfokot, és a halak jól látható aktivitásának jeleit.
Amint a hőmérséklet eléri a kívánt szintet a pontyok,
úgyis elkezdik az ívást. Muszáj fokozottan távol tartani
a horgászokat ilyenkor az ívóhelyektől. Egyéként sem
tart tovább az egész néhány napnál.
Lehetnek ugyan költségigényei a dolognak, mint –
őrzés, halőrök fizetése stb. – de ami nyerhető az ennek
a sokszoros hatványa.
Nem mindig tudom elfogadni egyébként a szaporulatok hiányára adott válaszként az ívóhelyek hiányát.
Még az Urál folyón a Kaszpi-tengerből tavasszal felúszó vizák is találtak maguknak új ívóterületeket a meg-

14

az otthonoktól távoleső esetleg más jellegű, kémiailag
eltérő vizekben is számottevő, egyáltalán észrevehető
mennyiségű szaporulatot a kérdéses egyedek. Ha hoznának, mindaddig fokozni lehetne a betelepítést honos
példányokkal, még azok nagyrészt önállóan ellátnák a
horgászokat minden évben a megfelelő számú utánpótlással. Sikertelenség esetén pedig azt kellene vizsgálni, hogy mi okozza azt.
Hosszútávon gondolkodva talán minden horgász
egyesületnek megérne annyit egy szigorúan pártatlan,
halbiológiai szempontok alapján lefolytatott vizsgálat,
ami magyarázatot adna a szaporodás sikerességére
vagy sikertelenségére. S ez legalább tisztázná a víz, a
hal vagy a kettő együtt alkalmatlan a megújulásra. Ha
a víz megfelel a kívánalmaknak, muszáj a hallal kezdeni
valamit. Már ha lehet, mert van olyan vélemény miszerint a telepített ponttyal tehetünk bármit, maximálisan

önök írták

kiszolgálhatjuk mégsem fog szaporulaAlakítsunk ki helyeket,
tot hozni.
ahol a pontyok leívhatnak
Befejezésként vázolok egy, a fentieket alátámasztani látszó hipotézist,
ami ha igaz a legsötétebb jövőre adhat okot. A következő gondolatsort
már több horgásztól is hallottam, de
nem tagadom a saját fejemben is meg
fordult már ugyanez a téma, ugyanebből az aspektusból. Előre bocsátom
ez csak feltevés, aminek talán nincs is
- nagyon remélem, hogy nincs – semmiféle realitása.
A szöget egy országos elismert haltenyésztővel készített interjú ütötte a
fejembe. Ott ugyan nem a pontyokról
volt szó, de az olvasás közben önkéntelenül is párhuzamokat fedeztem fel,
vagy véltem felfedezni és bevallom
erősen gyanakodni kezdtem. A beszélgetés témája egy számára. Gondoljunk csak bele: a szaporodó halak néjövevény hal volt, ami kitűnő ízletes húsával, küzdeni hány év alatt képesek lennének benépesíteni a vizeket,
tudásával a horgászok egyik kedvence lehet a jövőben. szükségtelenné téve a haltenyésztőket. Piacuk legnaA riporter kérdésére, miszerint: Nem támaszt-e a kü- gyobb részét vesztenék el, amitől úgy gondolom az
lönben is leterhelt honos fajták számára még plussz ágazat működésképtelen helyzetbe kerülne.
Viszont a steril halak csak időlegesen népesítik be a
konkurenciát magatartásával, szaporodásával, táplálkozásával az új faj? –Jött a megnyugtató válasz – nincs vizet, egyszeri megoldást nyújtva a kényszerű szezonok az aggodalomra, hisz csak az ő cége foglalkozik a faj végi/eleji vásárlás az egyesületek részéről pedig csak
konzerválja a jelenlegi állapotot. A horgász fizet, az
importjával és azok bizony egytől-egyig sterilek!
Ha nem tud szaporodni, tenyészteni kell, ha steril egyesület vesz a termelő elad. Tiszta sor, csak egyvalaakkor venni kell, és ha venni kell akkor a monopol hely- ki járhat igazán jól. Nem húszfilléres bizniszről van szó,
zetben lévő- csak a kérdéses cég importál – egyén jár érdemes lehet machinálni.
Mert itt van a titok nyitja: ha a ponty tényleg nem
jól.
A kulcs szó a steril. Ragozhatjuk: csírátlan, impotens, tud életképes utódokat produkálni, akkor az nem
meddő, hívhatjuk aminek akarjuk. De nem alapból ilyen „önszántából” történt/nik. Valahol, valamikor, valakik
egy hal, azt ilyenné tették! Az indokot nagyon egysze- „belenyúltak” a halba és a saját érdeküknek megfelerű kitalálni: a függőség – itt pl. a beszerezhetőségtől lően változtattak rajta.
Ha mégsem így lenne, kérem cáfoljanak meg az ille– fenntartása, ami már könnyen átváltható anyagiakra.
Ha siker koronázza a „termék” – szaporodásképte- tékesek, magyarázzák el mi miért is van, velem együtt
len, nevezzük csak így – piacra vezetését akkor jöhet a győzzék meg első számú üzleti partnereinket: a Horgászokat! Még egyszer jelzem: nem vagyok nyakig jártas
kizárólagos forgalomból adódó „kaszálás”.
Nézzük, hogy jön a képbe a ponty. A legnagyobb a témában, egyszerűen csak kételyeim vannak, amiktömegben tenyésztett hal a halgazdaságok fő bevételi- nek hangot adtam. Felvetettem egy problémát, de a
forrása. A horgászvizekbe kerülő pontyoknál kifejezet- megoldást és a választ a Szakemberektől várom.
Néten előnyös a szaporodásképtelenség, már a termelők
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Ha esetleg abba a csapdába esnénk, hogy valamit is
szóba hozunk a hazai legyes hagyományokról, biztos
azonnal akad valaki, aki az ellenkezőjével rukkol majd
elő. Kis országunkban a siránkozás és az önsajnálat
már-már nemzeti sportá nötte ki magát, miért ne férne bele ebbe a legyes tradició tagadása is? Annál is
inkább, mert hazánkban kevesen tartoznak a legyesek
táborába és az általános vélekedés szerint, ugyebár
csak abból születhet hagyomány, amit egyszerre sokan
művelnek. Ezek hallatán akaratlanul is egy ismert, még
az iskolában tanult történelmi novella egyik szereplőjének gondolata jut eszembe: „még ha hülyén is, de
sokan...”
Úgy hozta nekem az élet, hogy egy olyan országba költözhettem, ahol a legyesek tábora olyan népes,
hogy valóságos gazdasági ágazat és piac született a
módszert kiszolgáló szerelékekből. Nagy vonalakban
felvázolva, itt egymást érik a drágábbnál drágább holmikat árusító üzletek, melyekkel talán könnyebb horgászni, mint halat fogni, egymást érik a különbnél különb szaklapok, melyek egy ősi tradíció bölcsességeit
egyre felszínesebben fogalmazzák át, újra meg újra.
És arról nem is beszélek, hogy néhány magukat profi-
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nak tituláló személy, hogyan gazdagodott meg e „kiváltság” nyomán. Aztán ezek a profik csillagászati ös�szegekért bevezethetnek minket, esetlen amatőröket,
néhány alapvető technikába, főleg azokat az amatőrök
közti amatőröket, kiknek táborát a távoli földrészekről
érkezettek képezik, ahol mint már fent mondottam,
hagyományokról nem beszélnek.
A legsértőbb kérdések természetesen az olyan magyar horgászoktól érkeztek akik „legyesország” régi lakói voltak már: Még hogy legyezés, Magyarországon?
Merthogy ők ilyenről nem is hallottak, mióta a nagy
hagyományok országában megtelepedtek. Aztán hitetlenkedve nézték a hazánk pisztrángjairól és Erdély
péreiről készült képeket. Aztán mintha ez nem lenne
bőven elég, megjelent egy másik típusa a fent említett
magyarnak, akiket én csak úgy nevezek, hogy „vízenkívüli”. Ez egy olyan típus, amely az ismeretlenség homályának biztonságából, annyi baklövést követhet el,
amennyit csak képes, és mindezt az otthonmaradottak
segítésének nevében cselekszi. Találkoztam már olyannal is ebből a fajtából, aki azzal etette a népet egy írásában, hogy létezeik a legyezés mellett egy „lepkéző”
módszer is. Aztán találkoztam olyannal is, aki felcsapott horgászkereskedőnek és egy olyan skandináv cég
termékeit tukmálta rá szegény magyar testvéreire,
amit odahaza semmi pénzért sem tudtak volna eladni.
Persze „barátunknak” és a hozzá hasonlóknak halvány
gőzük sem volt arról, hogy a régészeti leletek már akkor bizonyították a legyezés múltját Közép-Európában,
mielőtt azok az országok, amelyek a legyezés feltalálóinak vannak titulálva, még nem is léteztek. Létezhet,
vagy csak véletlen, hogy az ilyen emberek egyszerre
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Egy szeszélyes tavasz közepén jártunk, és az eső
is úgy esett mintha dézsából öntötték volna. –
„Holnap megyünk horgászni, jössz te is?”- kérdően néztem Attilára, aki úgy tűnt, hogy már makacsul el is döntötte, hogy május első napján kint
lesz a vizen. Aztán így folytatta: - „A nagyapám
hívott és emlékeztett, hogy otthon Magyarországon családunkban ez hagyomány.”
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senyeken a leglátványosabban szereplő horgászok
Kelet-Európából a csehek voltak, annyit azonban még
tudni illik, hogy az úgynevezett „cseh” módszerről már
1944-ben említést tesznek balkáni szakírók. A csehek
valószínüleg a lengyelektől leshették és fejlesztették
tökélyre ezt a módszert, de azt is mondhatni, hogy
egész Kelet-Európában ismert és gyakorolt módszerről
beszélünk. Szegény magyar parasztok is alkalmazták a
módszert, sok évvel a csehek előtt, anélkül hogy megfordult volna a fejükben, hogy magyar módszernek
kereszteljék el. A módszer magyar múltja, Erdély hegyi vizeinek jellegzetes vízrajzával magyrázható. Ezek a
hegyi patakok, folyók, bokroktól, fáktól körülzárt, nehezen megközelíthető helyeken szaladnak és nagyon
gyors, mondhatni vad folyásúak. Más a helyzet Gall
földön vagy Angliában, ahol nagyrészt könnyen meghorgászható széles nyíltvizek folydogálnak és ahol a
hosszú dobások és az erre kifejlesztett könnyű, de erős
botok használatosak, melyekkel reggeltől estig ostorozhatjuk a vizet.
Az úgymond hazai „nehéz vizek mellett, természetesen a felszerelések magas ára is befolyásolta azt a
tényt, hogy nálunk a Nagy-Magyarországban ennyire
kevés volt a legyezőhorgász. Talán ezzel magyarázható, hogy a hajdani legyező parasztok lenyestek maguknak bot gyanánt egy 2,5 m hosszú mogyorófa pálcát,
végére zsinórt kötöttek, ha volt nekik, aztán jöhetett
csaliként a háztáji kakas tollából kreált csodalégy. Erdélyben említést tesznek egy gyapjúból készült légyről
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akarnak szakírok és kereskedők lenni ebben a műfajban? Hiába, az Internet és a papír mindent elvisel, de
nem csoda, hogy lassan már senki nem hisz az ilyen
írások szerzőinek, akik a magyarországi legyezés megteremtőinek kiáltják ki magukat.
Azon horgászokon túl, - akik a legyezés és a legyező
dobások művészetének hóhérai, akik csak akkor veszik
elő a legyes botot, ha néha egy-egy idegen megjelenik legyezgetve vidékükön, mert van ilyen is - tudom
és hiszem, hogy vannak nálunk is igényes, minőségi
szakirodalmat olvasó magyar horgászok is, akik már az
iskolában megtanulták tisztelni azokat a kiválló írókat,
irodalmi személyiségeket, akik gyakran bevitték írásaikba a varázslatos Kárpátokbeli legyezés hangulatát.
Amíg ezek a hazai írók művész értékű írásaiban is szívesen szentelnek néhány mondatot erre a horgászmódszerre, addig azt hiszem meggondolatlanságra és némi
műveletlenségre vall azt állítani, hogy Magyarországon nincs múltja a legyezésnek. Vagy szóljunk néhány
szót azokról a horgászokról, még az első világháborút
megelőző időkből, akik kivállóan művelték a légykötés
tudományát, sőt feljegyzéseket is készítettek azokról a
portákról, amelyek a légykötéshez megfelelő tollazatú
kakasokat neveltek.
Az utóbbi idők legyes világbajnokságai a köztudatba ültettek, - véleményem szerint önkényesen és nem
kimondottan igazságosan - egy új módszert, melyet
a csehek találmányának tituláltak és így cseh-nimfázásnak neveztek el. Valóban igaz, hogy ezeken a ver-
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gyesei könnyedén profiknak címezhették magukat,
néha sértődötten méregettek, mikor üzleteikben tanácskérés nélkül bevásároltam, majd tobábbálltam.
Egyszer próbálkozott is valami kioktató jellegű tanácsadással az egyik árus, valószínű azért, hogy még eladhasson nekem valamit. Azonnal megkérdeztem – Volt
ön életében versenyen, nyert ön életében egyetlen
versenyt is? - Persze, hogy nem - volt a válasz. – Akkor
meg milyen alapon tartja magát profi legyesnek?
Az első hivatalosan megrendezett versenyükön, a
sok helyi „profi” mellett, találkoztam egy magyar „testvéremmel” is. Találkozásunkat követően, sorra részt
vettünk minden versenyen és büszkén mondhatom,
hogy kitünő eredményeket értünk el, ahhoz képest,
hogy „legyes hagyományok nélküli” országból jöttünk.
A jó eredményeinknek köszönhetően, természetesen
lehetőségem volt nyilatkozni a médiának is, amit ki is
használtam és valahányszor megkérdezték, hol tanúltam meg legyezni, mindig büszkén mondtam el, hogy
a Nagy-Magyarországon már akkor legyeztek, amikor
ti még csak gyarmati állapotban voltatok.
Igazat kell adnom egy Tom Fort nevű újságírónak,
aki többek között a BBC és a Financial Times tudósítója volt. Egy legyes könyv dokumentálásának kapcsán,
Tom bejárta a még frissen felszabadult keleti tömb
országait is Európában. Nagy csodálattal beszélt a magyar legyesekről, amit én puszta figyelmességnek vet-
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is, amely jól megszívta magát vizzel és gyorsan merült,
és ez lehet a mai nimfák elődje is. És lám fel is soroltuk
a cseh nimfázásnak nevezett módszer alapanyagait: rövid zsinor, nehéz nimfa, rövid dobások, melyeket követően a bot spicce mindaddig követi a nimfa mozgását,
míg a zsinor engedi. Igaz nem volt túl szép, sem látványos, de akik akkor így horgásztak egy pillanatig sem a
művészetre gondoltak. Mégis azok voltak! Aztán meg a
tény, hogy alázattal megelégedtek azzal, amit a bottal
fogni tudtak, amit a természet adott és nem mérgezték
le vagy rabolták ki vizeiket hálókkal, ez külön tiszteletet
érdemel. Sajnos ez is, mint annyi sok más érték, időközben kihalt a kárpátokmenti falvakból. Nekem is volt
alkalmam egyszer megfigyelni a máramarosi parasztok
szakértő tudását, amelyet sajnos már elüldözött és kiölt a következő generációkból a móhóság és a falánk
gyilkolás: áramütéssel, méreggel, szigonnyal. Akiket én
hajdan a Kelemen-Havasok kis vizein láttam legyezni
(csakis legyezni!), soha nem tartottak meg 2-3 halnál
többet és azt is csak azért, hogy aggódó asszonyaik kételyeit eloszlassák, hogy nem „máshol” jártak.
A „felkelő legyezés országába”(Kanada) érkezvén, tíz
évet kellett várnom arra, amíg feltalálták az első országos legyes bajnokságot. Közben szerencsétlen Magyarországunkban ennek már akkora hagyománya volt,
hogy sokszor két döntőt kellett megrendezni országos
szinten. Az itteni, a versenyek nélküli ország profi le-
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Kanadai legyes bolt

Kanadában rengeteg
a legyes víz

viszont az, hogy a gyermek apja és nagyapja is a Görgényi és a Kelemen-Havasokban kezdett el legyezni.
Rendszeres résztvevői voltak az otthoni versenyeknek
és legyes találkozóknak. És mindezt tették azért, mert
részesei voltak egy hagyománynak. A fiatal család
életének újrakezdése Kanadában egyáltalán nem volt
sétagalopp. Keményen kellett dolgozniuk a megfelelő
CSALÁD ÉS HAGYOMÁNY
életkörülmények biztosításához. A gyermeket tanítatAttila egy Kanadában született, de erdélyi származású ták a Brit-Kolumbiai Egyetemen és mellette időt tudtak
kis kölyök. Egy olyan család leszármazottja, melyben szánni a horgászatra és a kirándulásokra is.
már harmadik generációs legyesnek számít. Ez nem
Úgy adódott egyszer, hogy Attilával és Attila egyik
semmi egy olyan valakitől, aki egy „a legyes hagyo- kis barátjának családjával, - ahol a legyezés szintén
mányokban szegény” országból származik. A gyermek életmódnak számított - elmehettem egy közös horgájátszva és utánozva tanul a leggyorsabban és Attilának szatra. Emlékezetes marad örökre az a pillanat, amikor
megadatott a lehetőség, hogy játszva és a nagyokat a kis Attila, felügyelet nélkül megfogta első pisztángját.
utánozva tanuljon legyezni. Talán még járni is alig tu- Nehéz lenne megmondanom, hogy ez a szenvedély,
dott, amikor már az első dobóleckén túlesett. Ezt kö- vajon végig követi-e Attilát egész életén keresztül, de
vették a távoli folyók partjaihoz vezető hosszú kirán- ami biztos, hogy akiknek kellett, azok megmutatták az
dulások, és a gyakran sátorban töltött éjszakák. Apa és irányt Attilának egy olyan hagyomány felé, ami nem
Anya játszótársak lettek egy kicsit sem gyerekes játék- más, mint a magyar legyezés hagyománya.
ban, melyben harcos pisztrángokkal és erős lazacokkal
Rednik Károly
kellett megküzdeni. Nem zavarta
egy csöppet sem, hogy zsinórja végén légy gyanánt egy darab toll volt
felkötve horog nélkül, és boldoggá
tette őt az is, hogy ott horgászhatott a nagyok között. Később aszisztálni kezdett a légykötő satu mellett
is. Egyik legyüket is róla nevezték el
Attila legyének és ez már lazacot is
képes volt fogni. Végül igazi botot
kapott a kezébe, igazi úszó zsinorral
KLIKK
és horogra kötött léggyel. Hatalmasnak tűnt a bot az apró gyermek keIDE!
zében, de a vérében volt a dobás és
az alapokat gond nélkül sajátította
el. Minden egyes horgászat a megismerés kalandja volt számára. Tanúja voltam egy alkalommal, amint
a kis Attila elbeszélgetett egy csapat
partra szálló sirállyal. Távolról nehezen lehetett eldönteni, hogy melyik
a sirály és melyik a kölyök hangja. Ez
is annak a játéknak a része, melyet
felnőtté válásunkkal elfeledünk.
Természetesen a gyerekek, főleg a kisfiúk, nehezen férnek meg
egyetlen tevékenységgel, ezért Attila horgászatait is ki kellett egészíteni íjazással, csúzlizással és a meg
nem únható focival. Amig a korabeli
gyermekek többsége képernyőkre
tapadva ült a falak között, Attila közben megtanult fát vágni, tábortüzet
rakni és gyújtani.
Biztos vannak köztünk olyanok is,
akik úgy fordítják le ezt a történetet,
hogy a Attila szülei szerencsések,
mert Kanadában élhetnek. A tény

legyezőhorgászat

tem, de ő azt is megfigyelte, hogy a magyar horgászok
beleértve a kelet-európai horgászokat is, híján vannak
az önbizalomnak és a büszkeségnek. És milyen igaz, az
emberek mindenütt emberek. De aki a saját érdemeit
és hagyományait nem ismeri és ráadásul még tagadja
is, az ne várja el, hogy tiszteljék.
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Köztudott, hogy a ponty a hazai vizek kedvence. Ki nem
áhítozott volna legalább egyszer, hogy kifogjon egy rekorder pontyot? Ismert az a tény, hogy egy ponty minél
öregebb annál ravaszabb. Főleg azok az egyedek válnak
óvatosabbá, melyek már megkóstolták a horog „izét”.
Ez teszi még érdekesebbé egy termetesebb ponty kifogását. Mivel sporthorgászok
vagyunk, ki kell várjuk, míg a
hal felveszi a csalit. Legyen az
egy 1-2 kilós potyka vagy egy
30 kilós példány, egyikük sem
vesz fel táplálékot állandóan.
Több tényező is hatást gyakorol a halak étvágyára, de
talán egyik legfontosabb az
időjárás.
A ponty 8-10 Celsius fokos vízben kezd el igazándiból táplálkozni, és a 16-18
fokos vízben táplálkozása
már intenzívnek mondható.
A hőmérséklet felső határa,
amikor még fel vesz táplálékot a 28-29 Celsius fok. A
ponty már észleli az 1-2 fokos
hőmérsékletváltozást is, így
mindig a számára legmegfelelőbb vízréteget keresheti
meg. Ezért egy hőmérő segítségével megtudhatjuk, hogy
a vízhőmérséklet megfel-e a
ponty táplálkozásához.
Egy másik fontos paraméter számunkra a légnyomás.
A légnyomást milibárban
(mbár) mérik. 1000 mbárig
alacsony légnyomásról beszélünk, míg 1010 mbar felett már magas légnyomásról. Az alacsony légnyomás
általában felhős eget, szelet
és esőt jelent, míg a magas
légnyomás a szép idővel párosul. A pontyfélék családja,
tehát a ponty is, nagyon érzékeny a légnyomás ingadozására. A fogási lehetőségek
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Gyakran járok ki pontyra horgászni kedvenc tavamra, de hol fogok hol nem, pedig mindig ugyanazzal a
módszerrel horgászom és mindig ugyanarra a helyre
ülök le. Mi befolyásolja a ponty kapókedvét?
Kálmos Pál
Jászberény

hu

Pontyos kérdések
és válaszok
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Az esőnek is ugyanolyan pozitív hatása van, mint
a szélnek. Vagyis oxigént visz a vízbe, bemossa a táplálékot a partokról és megtöri a víz tükrét, ezáltal kicsalogatja a pontyokat búvóhelyükről. Egy nyári zápor
azért oly hasznos, mert gyorsan feldúsítja a víz oxigén
tartalmát, ezáltal a halak mohon kezdenek táplálkozni.
Vigyázni kell azért a villámokra, főleg ha a horgász csónakból pecázik. A karbon szálas botok tökéletes áram
vezetők, ezért amíg a vihar el nem múlik inkább tegyük
le a botot a kezünkből.
A holdállás is befolyásolja a pontyhorgászatot. Amikor telihold van a halak bizonytalanabbak, mint amikor
sötét az éjszaka. Ilyenkor inkább távolabb a parttól kell
őket keresni, míg a sötét éjjeleken inkább kimerészkednek a partközelbe.
A ponty igazi horgászidénye júniustól szeptember
végéig tart. Közép-európai statisztika szerint az évi
pontyfogás közel 60 %-a erre az időszakra tevődik.
Májusban és októberben az évi zsákmány 10-10 %-át
fogják, míg a hideg hónapokra alig 1 %-a esik, ami bizonyítja, hogy a téli hónapokban is táplálkozik. Erre főleg
üres gyomra készteti.
A fent említett tényezők inkább egy zárt vízre jellemzőek. Sőt, minél kisebb egy tó (területileg, de
főleg vízmélységre) annál érzékenyebb ezekre a meteorológiai faktorokra. Kedvezőtlen időjárás esetén
inkább egy folyón próbálkozzon a horgász, ahol a
szélsőséges időjárás nem befolyásolja annyira a halak kapókedvét.

pontyhorgászat

nagyobbak, amikor az időjárás állandó jellegű, minél
hosszabb időn keresztül. Ez alól kivételek a nyári nagy
melegek, amikor a víz hőmérséklet 29 fok fölé emelkedik. Próbálkozhatunk akkor is, amikor a légnyomás
csökkenőben van, vagyis az idő „romlik”. Viszont nem
ajánlatos horgászni, amikor a légnyomás emelkedik.
Azt is mondhatjuk, hogy az alacsony légnyomású időjárás a legjobb horgászattal kecsegtet, mert ilyenkor
a hőmérséklet állandó jellegű. Gyakran szél és eső is
párosul hozzá.
Hogy miért is jó a szél? Hát három indokot sorolnék
fel:
 oxigént juttat a víz felső rétegeibe. Az oxigén
köztudottan javítja egy víz minőségét, és egy víz minél
oxigéndúsabb a halak is annál jobban érzik benne magukat
 a szél vízmozgást idéz elő, mely egy bizonyos
pontba koncentrálja a táplálékot. Ez főleg a tavakra jellemző. Ezért javasolják, hogy mindig a széllel szemben
horgászunk. Ilyenkor közelre kell a csalit bevetni vagy
abba az irányba, amerre a fúj szél
 a hullámok megjelenésével csökkenek a látási viszonyok. Ugyanakkor nő a sötétség a víz mélységében,
ezáltal a halak nagyobb biztonságban érzik magukat.
Ilyenkor a parton álló horgászt is nehezebben veszik
észre az óvatos halak.
Egyszóval a szélnek pozitív hatása van. Sokan kényelemből választják, hogy háttal a szélnek horgásznak,
mikor pedig pont ellenkezőleg kellene.
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Azt hallottam, hogy egyes pontyozó botok az idő
A Century által készített botok csupán 5 %-ot veszímúlásával elveszítik erejüket. Igaz ez? Mit lehet tenni tenek erejükből. A probléma tehát így is, úgy is fennáll,
ellene?
azonban nem egyforma mértékben.
Bándi Péter
Szolnok
Láttam egy horgászlapban egy pontyhorgászatban
használt zsinórt, melyen ez a felírat állt: leadcore. Mit
jelent a leadcore és mire használják?
Lovász Csaba
Szekszárd
Ha szóról szóra lefordítjuk, akkor a leadcore azt jelenti,
hogy „ólom belsejű”. A pontyhorgászatban ólom belsejű zsinórnak nevezik. Ez tulajdonképpen egy textil
zsinór, melynek a belsejében hajszálvékony ólomzsinór van átvezetve. Ez bizonyos súlyt, merevséget és
tartósságot biztosít a zsinórnak. Ez is, mint sok más
dolog, más típusú horgászatból lett átvéve. A 80-as
évek végén az angol horgászok rájöttek, hogy a tengeri
horgászatban használt ólom belsejű zsinór a pontyhorgászatban is hasznos lehet. Ez súlyának köszönhetően
kisimul a vízfenéken, így a horog körül nem látható a
zsinór, ami esetleg elijesztené az óvatos halakat.
Használata az intenzíven horgászott vizeken hasznos, egy fajta elővigyázatosság lehet. Ezt a típusú zsinórt általában tekercsben vagy kisebb hosszabb darabokban árulják. Első lépésben meg kell tanulni előkészíteni a felhasználásra szánt darabokat. Második
lépésként vásárolhatunk egy csomagot, melyben több
leadcore van, az egyik végén egy forgóval, a másikon
egy karikával ellátva. Ha leadcore-t akar használni (én
azt ajánlom, hogy próbálja ki), először ne tekercsben,
hanem előkészített zsinórt vásároljon. A zsinór megkötése nem túlságosan nehéz, sok horgász mégsem
kedveli. A kész darabok nem drágábbak, de egyszerűen használhatóbbak.
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Úgy tűnik ez igaz. A jelenség nem csupán a gyengébb
minőségű botokkal történik meg, hanem a legjobb darabokkal is. A legtöbb bot az idő múlásával átmegy egy
bizonyos változáson, azonban ez nem egy drámai változás és vannak horgászok, akik észre sem veszik. Vagy
ha észre is veszik, azzal magyarázzák, hogy megszokták a botot és már nem tűnik olyan merevnek, mint
eleinte. Az ellágyulás oka az apró levegővel telt üregek
kialakulása. A Century az egyetlen olyan botgyártó
cég, mely meg tudta oldani ezt a problémát. Olyan
technológiát alkalmaznak, mely jelentősen csökkenti a
bot ellágyulását, ezáltal sokkal több ideig megőrzi erejét. Masszívabb, tömörebb botot hoznak létre, mely
jobban bírja az erős dobásokat és a fárasztást. Azok
a botok, melyek nem ezzel a technológiával készülnek
20 %-nyit veszítenek erejükből körülbelül 100 megterhelő dobás, vagy fárasztás után (nem mindegyik dobás erőlteti a botot).
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Meleg vagy forró vizet akkor használunk, ha cukrokban gazdag etetőanyag receptet választottunk és azt
szeretnénk, hogy azok gyorsan feloldódjanak. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a hőkezelés jelentősen
megváltoztatja az etetőanyag felépítését és tápértékét. Ez befolyásolja a csalétek sikerességét is. Erre a
legjobb példa a kukoricaliszt. Liszt formájában szóródik és kevésbé tápláló, viszont
megfőzve könnyen
összeáll és tápértéke
is megnövekszik.
Általában az etetőanyagok forró vízzel való kezelése otthon történik, néhány
órával a horgászat
előtt, így egy lassú
akciójú etetőanyagot kapunk. Ez azt
jelenti, hogy a csali
lassan vagy egyáltalán nem fog dolgozni, így nehezebben
vonja magára a halak figyelmét. Ez az
adott helyzettől függően lehet előnyös
vagy előnytelen is.

pontyhorgászat

Azt olvastam valamelyik szaklapban, hogy az etetőanyagot meleg víz hozzáadásával könnyen puhábbá tehetjük. Van ennek valami értelme? Milyen hatást
gyakorol a meleg víz az etetőanyagra?
Kertész Béla
Agárd
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https://www.youtube.com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg
https://www.facebook.com/groups/2822201178038014/
https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/
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akár egy bajnokságra való felkészülésben is segítséget
nyújthat.
Itt nem vérre megy a küzdelem, itt tényleg baráti
a hangulat, ez volt a másik célunk és versenysorozat
alatt sok vidám, mosolygós, elégedett versenyhorgászt
láttam. Örömmel horgásztak, találkoztak versenytársaikkal, jókat beszélgettek, élcelődtek, ami persze sosem maradt ki, és jókat ettek, ittak. De a díjazásról se
feledkezzünk meg, ami garantált pénzdíjakat, kupákat,
okleveleket és majd a 10. forduló végén, komoly összdíjazást takar.
Mint szervező néha elfáradva, de hatalmas lelkesedéssel szervezve, és persze versenyezve folytattam annak lebonyolítását, ennek szellemében fogadjátok sok
szeretettel az elmúlt versenyekről készült fotómontázst!
Horgászüdvözlettel
Tomozi Tamás

al

Versenysorozatunk kiváló lehetőséget biztosít arra,
hogy a versenyzői ambíciókkal rendelkező horgászok
megfelelő tapasztalatot szerezzek a versenyhelyzetekről. A versenysorozat helyszíneit próbáltuk úgy kiválasztani, hogy azok kiváló lehetőségeket biztosítsanak
olyan versenykörülmények közti horgászatra, amely

or

feketesügér
horgászversenyek
horgászat

Sziasztok! Az ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa versenysorozat elérte a célját, a finomszerelékes úszós horgászat népszerűsítésével
sokan kaptak kedvet a versenyzéshez, még akár
úgy is, hogy csak egy-egy versenyen vettek vagy
vesznek részt és vannak, akik a teljes sorozaton
megmérettetik horgásztudásukat, ezt azért írom,
mert még van hátra egy szeptemberi forduló és
arra még bátran lehet jelentkezni.
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ing – Elsô Úszós

horgászversenyek

21 Versenysorozat
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A nyertes stratégia
Az alábbiakban egy bizonyos horgásztúrámról
szeretnék mesélni egy kicsit aprólékosabban, egy
kicsit másképp. Ha végig olvassák ezt az írást, látni fogják, hogyan alkalmazkodtam az adott szituációhoz, hogyan és miként állítottam össze ehhez
mérten a szerelékemet. Azt nem garantálhatom,
hogy egy pontosan ugyanilyen eset Önökkel is
előfordulhat, de azt merem állítani, hogy az itt
szerzett tapasztalataim segítségül jöhetnek még
Önöknek is, mondjuk valamelyik problémásabb
horgászatuk során. Szerintem jobb, ha egy kicsit
több időt fordítunk a szerelék tökéletesítésére,
mint állni és várni, hogy a sült hal a szánkba repüljön. Nemde?
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okát csakis saját magamnak köszönhettem, ugyanis
fittyet hányva a tótulajdonos és a halőr tanácsainak,
önfejűen kezeltem a helyzetet. Önfejűségem nem hozott halat, de miután büszkeségemet félretettem és
meghallgattam a tanácsokat, jött a hal is. Ott tartózkodásom ideje alatt egyik sporinak sikerült egy szép
21-est partra terelnie, amely abban a pillanatban a tó
pontyrekordját is jelentette. Gondoltam is magamban,
neki miért sikerült és nekem nem. Akkor még nem tudhattam, hogy aggodalmamnak semmi oka, hamarosan
eljön az én időm is.
Második horgásztúrám ezen az ominózus tavon, egy
bevásárlóközpont szupermarketjében vette kezdetét,
ahol bevásároltam egy-két olyan dolgot, ami még kellett nekem a horgászathoz, többek között vettem két
A tavat nem reklámozom, mivel nem vagyok híve a zacskó kiváló pontykaját is. Neve Frolic, kutyatáp.
bujtatott reklámnak, így hát a nevét és helyét nem áruA tó felé vezető úton a tulajdonos tudtomra adta,
lom el. Maradjunk annyiban, hogy a tó hazánk nyugati hogy a múltkori rekordhalat pár nappal ezelőtt valarészén található és egy eléggé frekventált hely. Egyszer kinek újból sikerült megfogni, csak ezúttal a ponty 22
már volt alkalmam itt horgászni, de az akkori horgásza- kilogrammot nyomott a mérlegen. Bevallom, nem kitom nem járt igazán nagy sikerrel. Sikertelenségem fejezetten ezért a halért jöttem ki, de az a tény, hogy
újból horogra került, kissé meglepett.
Nagyon kicsi volt az esélye annak, hogy
partrakerülését követő pár nap után, nekem is sikerüljön megfognom. És hogy
mekkorát csalódtam! Képzeljék el, hogy
megérkezvén a tópartra, megtudtam,
hogy megint sikerült megfogni a szerencsétlent. Ott volt a szemem előtt! Csak
három nap telt el az utolsó kiruccanása
óta és már megint ott jampiskodott a
parton! Csalódottságom egyre növekvő
tendenciát mutatott.
Tudatában a múltkori hibáimnak, úgy
határoztam, hogy ez alkalommal egy
óvatos stratégiát alkalmazok és ezen
csak akkor változtatok, ha nagyon muszáj. A tavon rajtam kívül még hat horgász tartózkodott, ami azt jelentette,
hogy nem igazán volt szabad és jó hely.
Arra gondoltam, hogy előbb vagy utóbb
csak befejezik a horgászatot és akkor talán sikerül nekem is elfoglalnom egy jobb
helyet. Végül letelepedtem a két szabadon maradt hely egyikére, bízva abban,
hogy csak felszabadul a későbbiekben
egy jobb hely.
A tó a horgászok részéről nagy nyomásnak volt kitéve, mégis a látottak alapján a pontyok nem léptek fel tartózkodóan a szerelékek iránt. Ettől függetlenül
én úgy gondoltam, hogy a bevetett csalik
A tó területe nem nagy,
terén nem árt, ha mégis óvatos leszek. A
alig 5,5 hektár
tulajdonos és a halőr is azt tanácsolta,
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hogy inkább a lokalizálásra fektessek nagyobb hangsúlyt, ami nem jelentette azt, hogy a horgászat során,
a felkínált szerelék nem játszhat fontos szerepet.
Első lépésként találnom kellett egy-két kemény alj
zattal rendelkező kis foltot az előttem elterülő iszapos
vízben, ami után befejeztem az aznapi tevékenységemet és szépen lecsucsukáltam. Elalvás előtt azon filóztam, hogy inkább a végszerelékre fektetek nagyobb
hangsúlyt és nem a csalira. Végül
úgy határoztam, hogy ugyanAz első ponty
azt a szereléket vetem be, mint
amilyet bevetettem itt az utolsó
horgászatom során: két szem ready-made bojli egy 8-as számú,
hajlított szárú horgon tálalva, lágy
fonott előkezsinórral megkötve.
A pirkadat már bevetésre készen talált. Az akció előtt még
megemlíteném, hogy az előző
horgászatom során nagyobb
mennyiségű etetőanyagot szórtam be. Mint ahogy az a végén kiderült, nagy hiba volt. Most nem
követtem el ugyanazt a hibát,
főleg hogy láttam, amint ezen
a kis 5,5 hektáros tavon a többi
horgász is ugyanezt teszi. Intenzíven etettek. Ezúttal én pont a

VikingBoat RS2 etetőhajó

pontyhorgászat

Imádom a PVA hálós
horgászatot

fordítottját tettem, azaz a horgon felkínált
csalimon kívül nem használtam semmilyen más etetőanyagot. Tehát semmilyen
megtömött PVA háló, semmilyen PVA zsinórra felfűzött csali, csakis a két darab 14
milliméteres ready-made bojli, és kész.
Még előző este sikerült találnom és
megjelölnöm egy kis kavics borítású
részt, így hát bedobtam két szereléket,
egyiket a jobb, másikat a bal felére a megjelölt résznek. A harmadik szereléket pár
méterre balra dobtam be. Alig telt el 25
perc, máris volt egy kapásom az egyik
kavicságyra bedobott botomon. A delikvens meg is lett, egy 10,5 kilogrammos
tükrös személyében. Egyáltalán nem voltam elragadtatva a hal méretével, mégis örültem neki,
mert ezúttal az alkalmazott stratégiám jónak látszott,
szemben a múltkorival, mikor közel 76 órát kellett várnom az első pontyra. Most alig 25 perc kellett hozzá.
Ugyanaz a bot pár órával később még adott egy pontyot, majd a nap végére sikerült fognom még egyet. Az
aznapi mérleg így festett: három megfogott ponty és
egy elszalasztott.

VikingBoat RS3 etetőhajó

VikingBoat RS2 és RS3 etetőhajók
CSALISZÓRÓ, HALRADAR, GPS és
AUTOPILOT funkcióval.
Termékeinket keresd
a www.meusbaits.hu weboldalon!
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A problémáim másnap jelentkeztek, ugyanis sikerült vált helyemen. Miért költözzem át, – gondoltam maújabb két halat elszalasztanom. Tudom, hogy ez még gamban – hiszen ez a hely, ahol most vagyok két nap
a legnagyobb pontyhorgászokkal is előfordulhat, hogy leforgása alatt 7 pontyot és egy harcsát is adott. Végül
időnként elszalasztanak egy-egy halat, de amikor ez úgy döntöttem, maradok a seggemen, pedig tudtam,
sorozatban fordul elő, akkor ott valami baj van. Átsze- hogy a hely nem a legjobbak közül való.
reltem rövidebb előkére és 6-os számú horogra azzal
Mivel az egész tó csakis az én rendelkezésemre állt,
a reménnyel, hogy ez majd megoldja a problémát. Le- úgy gondoltam, hogy itt az ideje nekem is az etetésre.
het, hogy megoldotta a problémát, de lehet az is, hogy Volt nálam 10 kiló ready-made bojli és 10 kiló kisméreegyszerűen csak szerencsém volt, de a következő öt tű pellett is, no meg egy fél liter aroma. Ebből a 10 kiló
halat, melyek közt két darab 13 kiló feletti és egy har- bojliból előző nap 5 kilót betettem egy vödörbe, majd
csa is volt, zsinórban megfogtam vele. És ami fontos töltöttem rájuk 100 ml aromát és ezt követően felönmég, csak a csalival szólóban, etetés nélkül!
Vasárnap délután, a fentebb említett hat horgász
összeszedte a sátorfáját és
elment. Fogásaik kitűnőek
voltak, hiszen a hét nap leforgása alatt, amíg ott voltak, sikerült megfogniuk a
tó rekordpontyát kétszer is,
ami köztünk mondva nem
piskóta, és mellette fogtak
több 10 pluszost is. Távozásuk nekem nagy dilemmát okozott, ugyanis így az
egész tó az én rendelkezésemre állhatott, mégsem
tudtam eldönteni, hogy válasszak másik helyet, vagy
Egyik a 15 kg-osok közül
maradjak az eddig jól be-
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zik a legjobban, ha a szóban forgó ütközőt közvetlenül
a horog öblének kezdetéhez csúsztatjuk….nekem nem
vált be. Látják kedves horgásztársaim, ezek mind-mind
olyan pici apróságok, amelyek döntően befolyásolhatják a kapás pillanatát. Érdemes ezekre odafigyelni és
kísérletezni kell velük egészen addig, amíg kapásaink
száz százalékosak nem lesznek. Pontosan egy ilyen
szituáció volt kialakulóban nálam is, ugyanis kapásaim
kezdtek elmaradozni.
Morfondíroztam is magamban, vajon túletettem és
attól ijedtek meg a halak ennyire, ezért nincs kapás. A
folyamatos etetés körüli mozgolódás azt sugallta, hogy
igenis esznek, de akkor mégis miért nincs kapás?
Maximálisan megbízom a 360˚ fokos szerelékben,
de mint minden más szereléket, ezt is úgy kell összeállítani, hogy mindig az adott szituációhoz a legjobban
alkalmazkodni tudjon. Előfordulhat az is, hogy pontosan egy ilyen jónak gondolt beavatkozás a továbbiakban problémát is okozhat, tehát érdemes erre az eshetőségre is odafigyelni. Az vitathatatlan tény, hogy a
pontyhorgászat időnként okozhat zavarodottságot is a
horgász fejében. De hát ez van! Ez is a horgászathoz
tartozik.
Gondoltam egyet és mindhárom szerelékemen lecseréltem az előkezsinórt egy nagyon jó adottsággal
rendelkező 24 lb. fluorocarbon előkezsinórra. Attól a
pillanattól kezdve újból volt kapásom, fogtam is egy
pár szép pontyot, köztük egy 18 kilogrammosat is. Elvileg elégedett kellett volna legyek az eredménnyel,
de valami mégsem hagyott nyugodni, úgyhogy újból
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töttem az egészet a tóból mert vízzel. Összekevertem
jól a bojlikat és hagytam 24 órán át pihenni, közben a
bojlik által felvett vizet igény szerint pótoltam.
Ebből a bojliból és a Frolic kutyakajából egy-egy kilónyit beszórtam a kiszemelt kavicsos részre, majd egy
ugyanennyit mind a kettőből körülbelül 30 méterre
egy másik helyre. A harmadik botomat hagytam úgy
ahogy volt, a két szem ready-made bojlival a horgon.
Aztán áttértem a pelletekre is. Kedvelem a pellettel
vagy a más etetőanyaggal megtömött vízben oldódó
kis hálokkal való horgászatot, ennek örömére hoztam
is magammal körülbelül tucatnyit a tágabb és féltucatnyit a keskenyebb fajtákból. Hogy ezzel is elüssem az
időt, fogtam magam és a 10 kilogramm pellettemet
szépen áthelyeztem kis PVA hálókba, melyet előzőleg
különböző méretekre szabdaltam, majd hidratáltam
őket aromával.
Vasárnap estére két új horgász érkezett. Bontottunk
három sört és miközben iszogattunk a két spori azon
filózott, hogy hová telepedjenek le. Végül úgy döntöttek, hogy pontosan velem szemben foglalnak helyet,
amely számomra nem igazán volt kedvező, ugyanis arról a helyről ők is ugyanolyan könnyedséggel megtudták dobni az etetett helyemet, növelve ezzel az etetett
hely feletti nyomást. Ez ellen nem volt mit tennem,
úgyhogy kénytelen voltam elfogadni a helyzetet. Hát
kedves horgásztársaim ez a kis tavak átka, kis terület,
sok horgász. Egy biztos volt: nekik is volt esélyük a fogásra, ugyanis nekem folyamatosan volt kapásom.
Ne kérdezzék, hogy miért, de azon az estén úgy határoztam, hogy lecserélem az addig jól bevált szerelékemet. Előfordul velünk horgászokkal, hogy időnként
hozunk olyan döntéseket, melyeket a későbbiekben
nem tudunk megmagyarázni, hogy miért tettük. Így
voltam most én is ezzel. Most, hogy elkezdtem az etetett helyen való horgászatot azt gondoltam, hogy egy
kiegyensúlyozottabb szereléket kell alkalmaznom az
eddigi két szemes ready-made helyett. Úgyhogy szépen áttértem egy 360˚ fokos szerelékre, melyre egy
szem ananászos és N-Butyric savas (tejsav, vajsav) 10
milliméteres átmérőjű bojlit szereltem fel.
Amennyiben betartjuk a hozzáfűzött utasításokat és
rendeltetésszerűen használjuk, akkor a 360˚ fokos szerelék egészen kiválóan dolgozik. De még az ilyen remekül működő szerelékekkel is érdemes kísérletezgetni,
ugyanis jómagam is láttam már ezt a szereléket többféleképpen is megkötni. Egyesek kivitelezése nekem
nem tetszett, ugyanis egészen másképp voltak megkötve, mint ahogy azt én szoktam. Például egyik horgászcimborám kifejezetten csak pop-up bojlikkal használja, másik cimborám pedig hagyományos és lebegő
bojlikkal egyaránt használja. Ami a horogszáron elhelyezett két ütközőt illeti, ugyanúgy láttam már ezekből
is egymástól eltérő kivitelezésűeket. Általánosságban
az a szabály, hogy a horogszakállhoz legközelebb álló
ütközőnek, a horog öblében van a helye, ellentétben
az én variációmmal, amelyen az ütköző a horog hegyével egymagasságban helyezkedik el a horog szárán. Sokan azt állítják, hogy a 360˚ fokos szerelék akkor dolgo-
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Ahogy teltek a napok, egyre több akcióban volt
részem. Napkeltétől egészen délig annyira besűrűsödtek a kapások, hogy egyszerűen nem volt időm
elmenni ebédelni a parton található büfébe. Rendszerint 4-5 darab pontyot fogtam reggelente, a többiek pedig a nap különböző szakaszaiban jöttek, határozatlan intervallumok között. Tudtam, hogy a ponty
beállt az etetésre, ebből kifolyólag gyakrabban kezdtem etetni. Naponta kétszer, délben és este 6 előtt,
adtam nekik egy-egy kiló bojlit és Frolicot, továbbá
minden szerelékem mellé bejuttattam 20-30 hálós
aromával hidratált pelletet is. Bejuttattam pár szem
bojlit azokra a területekre is, amelyen nem horgásztam, hogy egy kicsit megmozgassam és rávegyem a
halakat a kaja keresésére. Ez működött is jól, mert
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változtattam a szerelékemen. Nem tettem mást, minthogy a horgon az ütközőt párhuzamosan és a heggyel
egymagasságban helyeztem el, úgy ahogy én szeretem. Ez azt eredményezte, hogy a kis 10 milliméteres
bojlim a horog öbléhez viszonyítva egyazon szintre került. Ugyanakkor a változtatás a szerelék állását is befolyásolta, így az egy kicsit előre billenve áll meg a mederfenéken. Tehát nem egyenesen, hanem megdőlve
és közelebb a mederfenékhez.
Olvastam egyszer egyik neves pontyhorgász írásában, hogy az ólom felőli forgókapcsot érdemes egy
nagyobb méretű hurokkal megkötni. Írásából az is kiderült, hogy nagyon kedveli a merev zsinórokból ös�szeállított szerelékeket és úgy gondolja, hogy a hos�szabbra hagyott hurok egy nagyobb fokú szabadságot
tud biztosítani a szereléknek,
főleg ami az oldalirányú mozgást
24,30 kg-os pofa
illeti. Tehát ő azt állítja, hogy abban a kritikusnak mondott pillanatban, amikor a ponty a csalit a
szájába veszi, ez a nagyobb fokú
mozgásszabadság jól jöhet. A
szakember egy 3-4 centiméter
hosszúságú hurkot javasolt, úgyhogy megfogadván a tanácsát
én is egy ilyen hurokkal kötöttem meg a szerelékemet. Hogy
is szokták mondani: aki mer az
nyer?
Már három változtatást sikerült véghez vinnem a szerelékemen, az egyik az előke kicserélése volt egy merevebb zsinórra,
a másodikban megváltoztattam
a szerelék állását a mederfenéken és a harmadikban megváltoztattam az ütköző állását a
horog szárán. Kipróbáltam a víz
szélében a szereléket és nekem
tetszett amit láttam.
Meg kell említenem még egy eléggé fontos változtatást, amelyet még véghez vittem, éspedig: a zsinórt
lazán hagytam. Nem igazán vagyok híve az effajta horgászatnak, de a neves pontyhorgász Jim Gibbinson
gyakran ajánlotta írásaiban, úgyhogy ezt is kipróbáltam. Ebben a döntésemben az is hozzásegített, hogy
tudtam, hogy a fluorcarbon előkezsinór, amit használok, annyira sűrű, hogy úgy süllyed és úgy tapad a mederfenékre, mint egy kő. A lazán hagyott zsinórral való
horgászmódszert nem igazán kedvelik a horgászok,
pedig elmondanám Önöknek, hogy az egyik leghatékonyabb módszerek közé tartozik.
No ezzel megvolnék, úgy gondoltam készen állok
a harci feladatra. Új szerelékek, kombinálva Frolic kutyakajából készített PVA zsinóron felkínált fűzérrel,
mellette még egy kis hálós pellet, a lazán hagyott zsinór és az így bedobott szerelékre belőttem csúzlival
még bojlit, Frolicot, pár hálós pelletet. Kezdődhetett
a mulatság!
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tapasztalhattam, amint a matracra került ponty kipakolta az addig elfogyasztott kaját. Mind az én cuccom
volt.
A tótulajdonos gyakran kijött a tóra és ilyenkor mindig meglátogatott. Látván, hogyan horgászom, azzal
bíztatott, hogy előbb vagy utóbb bejöhet egy igazán
nagy hal is. Hát igaza volt. Másnap az egyik köves részre bedobott botomon egy igen heves kapást észleltem.
Bevágtam, majd ezt követően egy jó kis fárasztás következett, melynek végkifejleteként megfogtam a nagy
pontyot, mely 24,30 kilogrammot nyomott a mérlegen. Új tórekord!
Természetesen a nagy fogást sörrel, borral és pezsgővel jól meglocsoltuk, nem kell mondanom egész
éjjel hódoltunk Bacchus-nak. Másnap igencsak úgy
néztem ki, mint aki egy hatalmas lórúgást kapott, és
ezzel egy időben a kapások is alábbhagytak, mintha a
halak is megérezték volna, hogy kész, nem vagyok jó
semmire.
László Attila
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