HorgászKalandok

Tartalom

AZ INGYENES HORGÁSZMAGAZIN

KALANDOZÁS A HORGÁSZAT VILÁGÁBAN 32 OLDALON VIDEÓ MELLÉKLETEKKEL

HorgászKalandok
2021. VII. Évfolyam/február

AZ INGYENES HORGÁSZMAGAZIN

HÁZI BOJLIK
KÉSZÍTÉSÉHEZ
TUDNI KELL
8. oldal

SÜGÉR
AKADÉMIA
1. RÉSZ
12. oldal

FEEDERTAN
1. RÉSZ
18. oldal

Télvíz idején
4. oldal

Kiadó:
MÉDIA GALAXY KFT.
www.horgaszkalandok.hu
info@horgaszkalandok.hu
Tel: 06-70/413-4444
Főszerkesztő:
László Attila

A precízen kivitelezett pontyhorgászat 2 rész.
16. oldal

Felelős Kiadó:
Bús Julianna
Főmunkatárs:
Papp Gergő

feketesügér horgászat

Megjelenik havonta
digitális formában

Hirdetésfelvétel:
Tel: 06-70/413-4444
info@horgaszkalandok.hu
Meg nem rendelt kéziratot nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza!
A fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget! A kiadványban megjelent írások elsősorban a szerzők,
de nem feltétlenül a szerkesztőség
véleményét tükrözik.
A cikkeket, fotókat szerzői jog védi,
azok másolása, másodközlése
csak a Kiadó írásbeli engedélyével
lehetséges! HorgászKalandok ©
minden jog fenntartva!

Halat a konyhára
26. oldal

A vizek királynője
28. oldal
3

la

ga
sz

ka

Télvíz idején
Csodás a természet! Minél jobban hallgat - így a
téli napokon is - annál többet mond. Még a hó,
a vizet borító jég alól is van üzenete számunkra,
hát még a horgászok felé. Igaz, a magyar irodalom
és költészet remekei a természet téli alvásáról beszélnek: pacsirtadal ekkor nem hallatszik, helyét
a száraz jegenyén ücsörgő varjak károgása veszi
át, de horgászfülnek, szemnek, ez is csodás. „Mindennek meg van a maga ideje, még a szalmakalapnak is”- mondja a csíki székely, s igaza van.

hiúzok ideje: lakmároznak a gyengébb állatok világában,
selejteznek: felfalják a gyenge, beteges, nem életképes
egyedeket s ezzel jót tesznek. A hollók, varjak, csókák
felszedegetik a természetben elhagyott elemózsiát, s
a nagyvárosokban még az utcán eldobott, szemétnek
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Téli horgászok a Dunán
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A pacsirtadal a nyárhoz tartozik, a Kárpátokban a holló, az Alföldön a varjú károgása főleg a tél kelléke. Erdő-mező fehér köntöst vált télvíz idején s eleinte csak
a folyóvizek szélein jelenik meg a jég, később az egészet, még a gyorsfolyású részeket is jég borítja, hogy
ne beszéljünk a tavakat, víztárolókat betakaró jégpáncélról s az azt borító hóról. Ez a tél s ezt el kell fogadni
a mi földrajzi fekvésünkön.
Az idei csapadékos nyár után az öregebbek, a sok
évet átéltek, hosszú, kemény telet jósolnak. Mint minden jóslat, vagy beválik, vagy nem. Majd meglátjuk. Egy
biztos: az élet a természetben a téli hónapokon sem áll
le s az folyik a maga rendjén. A Hargitán a barnamedve leereszkedik a bércek világából a cseres-bükkös erdőbe makkozni, bükkmagot ropogtatni, a szarvasok is
elhagyják a szügyig érő havak világát. Eljött a farkasok,
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Készül a lék

A menyhal télen van igazán elemében! Tudatosan
készül a január végi, februári nászra - a menyhalesküvőre - hiszen e csodás, de titokzatos életű halfaj,
akármilyen különösnek is tűnik, télen ívik. Fajfenntartó
ösztönének engedelmeskedve, a menyhal télen szaporodik. Ő az, amelyik az év folyamán először ívik, a
téli fagyos vízben. A jégkorszak utáni időkben vetődött
a Kárpát-medence akkor bővizű folyóiba, itt maradt
nálunk, édesvízi hallá lett - akárcsak a dunai galóca - s
köszöni a befogadást. Ő a legjobban télvíz idején érzi
magát folyóinkban. Jár-kel a folyóparti zónában, táplálékhalat keres. Vesztére! Téli horgászok egyes, vagy
hármashorogra élő kérészt, vagy más apró halat tűznek (mindig élve!), s ezzel a készséggel menyhalaznak.
Eredményesen, ugyanis a menyhal - az ívás előtt - inMIT HOZ A TÉL?
Télen a folyóvizek hozama nagyon kicsiny. Nincs eső, tenzíven táplálkozik, energiát gyűjtve a nehéz feladata hó télen nem olvad. A hegyi patakokban, Tátrában, ra. Ívás alatt, a legtöbb hazai halfajhoz hasonlóan, nem
Keleti- és Déli-Kárpátokban a sebes pisztrángok - ame- táplálkozik, lefogy s erre az időszakra jól fog az előzőleg
lyek már a tél beállta előtt leívtak - gondban vannak. felhalmozott energia-tartalék.
A mélyebb vízrészeket, a padmalyt és gübéket keresik
A rózsás márna apraja téli pihenésen várja a tavaszi
fel, itt tartózkodnak, hiszen a mélyebb víz biztonságot, jobb napokat, azonban a nagyobbak, a kapitálisak télen

Télen is lehet próbálkozni pontyra

Téli csuka

módszerek és praktikák

nyilvánított hulladékot is elfogyasztják, utcatisztítóként.
Csak a verebek dideregnek, tanácstalanok. Mit tegyenek az egyre hidegebb, fagyosra forduló világban?
S a vizek? És a bennük élő csodás halak? És a horgászok, mit tesznek télvíz idején? A vizek birodalmában,
a halak világában, a horgászberkekben télen sem áll az
élet! Minden folyik tovább - évmilliók óta - csak más
körülmények között. Főleg a Kárpát-medencében, hazai tájakon. Az itteni vízviszonyok, a vizek élővilága évmilliók alatt alakult ki s habár az ember felelőtlen, néha
merényletként emlegetett dolgokat tesz ellene, a vízi
élet - télen is - a maga ősrégi törvényszerűsége szerint
folyik tovább s ez benne a csodálatos.

áttelelést jelent számukra. A Hargitát, Bihari havaso- is mozognak. Fenékólmos felszereléssel horgásszák, a
kat, netán a Mátrát elhagyva a bővebb, nagyobb víz- horgon illatos, zamatos csalival, csirkebéllel, sajttal,
hozamú patakok hal-lakói, a menyhal, rózsás márna, májdarabbal, sok mindennel, amiből a víz sodra valamit
paduc, vagy fejes domolykó előnyösebb helyzetbe kimos, ami odacsalja a márnát. A budapesti Duna-parvan a sebes pisztránghoz hasonlítva. A vizet nem min- ton, de a Dunán máshol is, a Felső-Tiszán, a „márnás
dig borítja jégpáncél, oxigénben is gazdagabb s a téli helyeken” a Maroson, Szászrégentől Aradig, az Olton
vermelő helyet elhagyó apró táplálékhalak is gyakran
kimozdulnak téli pihenésükről. Ők is szeretnének valamicskét falatozni, hiszen hosszú a téli böjt, s ez okozza
vesztüket. A menyhal, csuka, harcsa, sőt még a nagyobb testű domolykó is alig várják megjelenésüket
ilyenkor, a téli általános böjt idején. Ugyanis a halak
számára a nagyböjt ilyenkor van, nem Húsvét előtt. S a
“feketebélű” paducok? Azok még a jégborította folyóvízben sem tétlenkednek, télen is szorgalmasan „legelik” a vízsodrában a nagyobb lapos köveket borító zöld
Ü D Ü LÜŐDPÜALRŐKP A R K
moszatot, tudományos nevén a perifitont. Ha a Sebes
m r cg sá as kz ohkonr ag ká . s. z. o k n a k . . .
. . . n e m c s. a. .kn he o
Körösön Csúcsa vidékén, vagy a Maroson Vécs várkasad
télyánál a folyó fölé hajolunk a partról, a lapos köveken
8 2 4 2 B 8a 2l a4t2oBnaulda vt ao rni u, dMvaadr ái ,c M
h u
. 2á 9c .h u . 2 9 .
láthatjuk a „vésett ajkú” paduc moszatlegelő szájának
30 997 4019
Tel.: +36 30Tel.:
997+36
4019
nyomait. Télen is táplálkozik. Ő is vesztére, mert gyakE-mail:
aranyhaludulopark@gmail.com
E-mail: aranyhaludulopark@gmail.com
ran esik mohó csuka vagy süllő áldozatává.

Aranyhal
Aranyhal
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Menyhal, a tél hala
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LÉKI HORGÁSZAT

w

w

w

Az igazi téli passzió a léki horgászat. Ennek komoly hagyományai vannak Európa északi államaiban: a Skandináv-félszigeten, Finnországban, Lengyelországban,
Fehéroroszországban, az Orosz Föderációnak európai
és ázsiai északi vidékein. Szemtanúja voltam a Ladoga-tó mellett, valamint a Moszkva környéki nagy tavak
és Volgai víztározók világában a léki horgászatnak: egy
időben, alig 15-20 hektárnyi jégterületen, több ezren
horgásztak a jégen vágott léken csukára, sügérre. A hatalmas jégfelületen a horgászok csoportokba verődve
hódoltak szenvedélyüknek: a csoportok 30-40 fősek, a
jégpáncél alatti fenékdomborzatot ismerve helyezkedtek el, ott, ahol főleg a sügércsoportosulásokat feltételezték. Ugyanis ezek télen ott bandáznak le, s oda kell
leereszteni a léken az élőhallal felcsalizott horgot.
Ez a csukára is érvényes, habár télen a jég alatt a
csuka mozog, főleg a víz alá behatoló fény irányába. Ez
a léken keresztül történik, ide merészkedik a csuka és
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a sügér. Vesztére. Ide engedi le a horgász a felcsalizott
horgot, s itt a léken át, mozgatja azt a különlegesen
megépített szereléket is, amelyet mormiskának neveznek Európa szerte. Ez a legjobbnak minősített téli,
léken át történő csukázó-sügérező felszerelés. Ennek a
fő kelléke egy műanyagból gyárilag öntött horgászbot,
amely alig 35-50 cm hosszú. Az egyik végén fogantyú
van kiképezve, a közepe táján található egy kisméretű,
csakis a zsinór tárolására szolgáló orsó, a másik végén
egy véggyűrű található. Zsinórnak megfelel az évközben használt, kopott is. Ez ugyanis tovább kopik a léken, a jéghez érintve. Csaliként a mormiskázásnál apró,
alig egy centis villantócskákat használnak, amelybe - a
súlya növelése céljából - ólomba öntenek egy 12-16-os
horgot. Ezeket a szakirodalom „mormiskázó villantóknak” nevezi. A szereléket mozgatja, kis megszakításokkal, fel-le a léken át a horgász, kapásra ingerelve a közelben táplálékhalra leselkedő csukát, sügért. Az utóbbitól a horgászfeleségek idegenkednek, mert úszóinak
tüskéi „szúrnak”, sebet ejtenek, még elővigyázatosság
esetén is a női kezeken. Legtanácsosabb a sügért megnyúzni s így elkészíteni. Húsa nagyon ízletes, szép fehér. Főve-sütve ínyencfalat.
Mormiskázó felszerelés hiányában alig félméteres, a nyár folyamán „eltörött” bottal is lehet léken át
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Tusnádfürdőtől a Vöröstoronyi szorosig, a Nagy-Szamoson a Sajó torkolatánál télen is folyik a márnázás,
mindig eredményesen.
A fejes domolykó, a nagyobbak, az öregek, mindig
hajlamosak a rablóhal szerepét játszani. A halas szakirodalom az öreg, nagyméretű domolykót csakis rablóhalként emlegeti. Ezek télen is kimozdulnak pihenőhelyükről, s főleg téli napsütéskor, folyóvízben még a pergető
kanalakra, wobblerekre is rabolnak. Ezt tudja a horgász,
s télen is perget domolykóra, természetesen partról, hiszen ilyenkor a jéghideg vízben nem lehet állni.
Csukára még egyes folyószakaszokon is lehet télen próbálkozni, s még süllőre is, akadályok, vízi építmények, vízbe dőlt fűzfák s parthoz kötött hajók, vízi
szállítóeszközök alatt, mellett. Nagy pontyot, többkilós
harcsát is emeltek ki télen a folyóból, az ismert tartózkodási helyekről. Természetesen ehhez helyismeret,
nagy tapasztalat szükséges. Kárpátalja s Erdély kivételével, a Pannon medencében folyóvizeink ritkán fagynak be, habár évtizedekkel ezelőtt már volt rá példa.
Tél idején ne merészkedjünk a folyópartot övező jégszegélyre, mert az nem biztonságos és a halfárasztás
hevében könnyen a jéghideg vízben találhatjuk magunkat. A következmények rendszerint a komoly meghűlés, netán tüdőgyulladás, stb.

A süllő is jól fogható télvíz idején

horgászni. Kis tároló orsó, apró horog (főleg sügérre)
és természetes csali szükséges a léki horgászathoz.
Nagyobb halra, csukára élő kárász a legjobb, kisebb
horogra trágyagiliszta, kis halszelet, árvaszúnyog lárva (ennek kötege) a legbeváltabbak csaliként. A felcsalizott, jég alatt mozgatott horog ingerlő a halra, ez
váltja ki a kapást. Vigyázva kell mozogni a jégen, az a
bakancsunk által okozott zajt felnagyítja, továbbítja, s
a halakat onnan elriasztja. A léki horgászat alkalmával
fontos a meleg, többréteges öltözködés és a „lábtól
fázik meg az ember” mondás figyelembevétele. A lék
kivágása - ebből fejenként akár tucatnyi is készül - az
olykor 1-2 arasznyi jégen, nem könnyű művelet. Fejszével, vasdoronggal szokták végezni, de öltözékünk a
legnagyobb elővigyázattal is átázik. Így a továbbiakban
következhet a megfázás, majd a hűlés. E célra találták
ki az északi országok horgászai a kézi jégfúrót. Ez a régi,
kézi fafúrónak egy felnagyított mása, alkalmazva a vastag jégpáncél átfúrására. Ezzel rövid idő alatt több lé-

módszerek
feketesügéréshorgászat
praktikák

ket fúrhatunk a jégen, sorra eresztve le azokon
a felcsalizott horgot, vagy mormiskát.
Télen, fagyos éjjeleken a nem karbantartott
lék hamar befagy s ezen a vékony, újból keletkezett „friss jég” veszélyes a másnap-harmadnap
odalátogató horgászra nézve. Fáról törött ágdarabokkal, hosszúszárú nádköteggel kell megjelölni a léket, figyelmeztetve az utánunk jövőket.
S még valami: a termoszból a forralt bor, az
üvegből a pálinka csak látszatra “segít” a meghűlés ellen. A vadászok példáját követve, - habár ott is vannak tilalomszegők - csak horgászat
Már a táj szépségéért is érdemes
után, hazainduláskor kortyolhatunk keveset,
kimozdulni a házból
ahogy a gyergyói székely mondja, „valamicskét”
az erősből, forralt borból. Legjobb a horgásztanyában, vagy még jobb otthonunkban, családi, vagy resését s folyóvízben még a halak árulkodó jelenlétét is,
baráti körben ünnepelni meg a léki horgászat eredmé- ha már nincs időnk vagy kedvünk horgászni.
nyét, a csukákat, sügéreket.
A téli hosszú esték kiválóak a horgászfelszerelés
felülvizsgálatára, megtisztítására - ez különösen az
orsóra vonatkozik - esetleges megjavítására. Az orsó
TENNIVALÓK
Télen a horgásznak-vadásznak nehéz otthon, a meleg golyóscsapágyainak kimosása, újrazsírozása egyik fonszobában ülni. Ha nem is kimondottan horgászcéllal, de tos téli horgászfeladat. Télire marad a szakirodalom, a
a természetbe kívánkozik az ember hétvégeken. Ez jó horgászkönyvek, horgászlapok olvasása. Erre nyáron
jel, ha nem elégszünk meg a szobáinkban található nö- kevesebb idő marad, hiszen a szabadidőben mindenvények s az akvárium látványával, hanem kívánkozunk ki kívánkozik „megmártani” a horgot a Balatonban,
a szabadba. Éljünk az alkalommal, gyerekeinkkel, uno- Dunában, vagy Tiszában, az Adriában, vagy vágyunk
káinkkal menjünk a téli havas-jeges vízpartra, folyók, ta- a műlegyet dobálni valamelyik szlovákiai, vagy erdélyi
vak mellé, megfigyelni a téli vízi életet: a vidra nyomait, pisztrángos-péres vízben.
-é
a vadkacsák járását, a madarak vonulását, táplálék ke-
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A BOJLIKÉSZÍTÉSBEN FELHASZNÁLT LISZTEKET
HÁROM KATEGÓRIÁBA SOROLHATJUK BE:
• MENNYISÉGI LISZTEK: ezek azok a lisztek, melyek meghatározzák a bojli felépítését és biztosítják annak megfelelő működését, tartósságát
a vízben.
• ÍZESÍTŐ LISZTEK: ezek adják a keverék ízét és
fehérjetartalmát. Ha ezeket a liszteket nagyobb
arányban használjuk, akkor a keverékben men�nyiségi összetevőként is szerepelhetnek.
• KIEGÉSZÍTŐ LISZTEK: ezeket a liszteket nagyon
kis arányban használják az alapkeverékben. Magas vonzóképességgel és proteintartalommal
rendelkeznek.
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A TEJSZÁRMAZÉKOK

A tejszármazékok,
mint a kazeinek,
fontos alapanyagai a bojlikészítésnek
8

Az ízesítő vagy a mennyiségi lisztek között a tejszármazékok fontos szerepet játszanak. Az ok, amiért olyan
gyakran használják: a magas fehérjetartalom és a tápláló hatás. Ezek mind vonzó tulajdonságok. Ugyanakkor vannak hátrányos tulajdonságaik is a tejszármazékoknak, ami miatt esetleg kihagyjuk az alapkeverékből:
• érzékenyek a fényre és a melegre
• az idő múlásával veszítnek jó tulajdonságaikból
• drágák, ami azt bizonyítja, hogy kifejezetten bonyolult kémiai folyamatok kellenek az elkészítéséhez.

ka

Azon horgászok számára, akik maguk készítik a
bojlit, létfontosságú, hogy megértsék és ismerjék
a használt lisztek összetételét és viselkedését.
Az alábbiakban próbáltam néhány szóban összefoglalni a leggyakrabban használt lisztek, tejszármazékok legfontosabb tulajdonságait, előnyeit
vagy esetleges hátrányait.

or

pontyhorgászat
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Házi bojlik
készítéséhez
tudni kell

Talán mindenki számára az egyik legismertebb tejszármazék a laktalbumin, ami a kazein tejből való kivonása után nyerhető. A kazein két fő fehérjeformát
tartalmaz: laktalbumin és laktaglobumin. Mindkettő
gazdag aminosavakban, ezért sok fontos és „menő”
recept alapját képezik. Ha a negatív oldalát nézzük:
rövid idő alatt képes elveszíteni jellemzőit. Ennek
megelőzéséért sötét színű zsákokban kell tárolni és
óvni kell a nap sugaraitól. A magas hőmérséklet gyors,
pusztító hatást gyakorol rá. Hogy a csalétek könnyebben emészthető legyen, más tejszármazékokkal összekeverve használják. Az alapkeverék össztömegének
csak a 10-30 % - át teheti ki. Nagyobb mennyiségben
nem ajánlott használni. Fehérjetartalma 85 % és 90 %
között változik.
A kazein a legfontosabb tejfehérje. Tehéntejből
nyerik hosszú és bonyolult kémiai folyamat során. Ez
egy finom, fehér por, a következő jellemzőkkel: magas fehérjetartalom, könnyű emészthetőség. A kazein
korlátozza a főzési időt és lassú aroma szóródási időt
garantál. Ez utóbbi jellemző azért fontos, mert hosszú
horgászatok során előfordulhat, hogy a bojli túl hamar
szétszórja az aromákat a vízben, ami után magába szívja a nem kívánatos szagokat: pl. az iszap szagát. Ilyenkor a bojli vonzó hatása nagyon megromlik, sőt taszító
is lehet. A kazein miatt ez csak nagyon hosszú idő után
következhet be (több mint 24 óra). Ráadásul a ponty
könnyedén képes energiává alakítani a kazeint, ezért

TOJÁS SZÁRMAZÉKOK

A tojást használhatjuk frissen
vagy por formájában

Ha jó minőségűek, a hallisztből kiváló minőségű bojli
készíthető. Angliában kezdték használni több mint 25
éve, és a tapasztalatok azt mutatták, hogy hatékony
hosszú távon is. Főbb jellemzői: magas tápérték, nagy
vonzóerő, teljesen megemészthető. Vonzalom szempontjából minden más ma ismert lisztnél jobb. Főként
angol nevén ismert (Fishmeal), mely név arra utal,
hogy ezek a bojlik nagy arányú hallisztet tartalmaznak.
Garnélarák liszt egy rózsaszín liszt, mely hatékony és
nagyon aromás. Főként a jó minőségű, felsőkategóriás
alapkeverékekben van jelen, melyeket tápláló szempontból gazdagít. Kis sűrűsége arra kényszerít, hogy
csak 5-10 %-os arányban használjuk. Fehérjetartalma
60 % körüli. Aromája akkor is érződik, ha csak 5 %-os
arányban használják.
Tok liszt könnyű és hatékony, 35 % feletti arányban használható. Fehérjetartalma 60 %-hoz közelít. Jó
mennyiségi összetevő, könnyen emészthető és kedveli
a ponty.
Szardínia liszt nagyon jól emészthető, ezért lehet
használni 50 % feletti arányban. Színe sötét, ami miatt
nehéz színezni, azonban az erős szaga pótolja ezt a hiányt. Fehérjetartalma 60 %.
Heringlisztet a füstölt hering megőrlésével is nyerhetünk. Eredmény egy olajos liszt, melynek tapadása
gyenge. Nem több mint 5-10 %-os arányban használható.

HÚSLISZTEK

pontyhorgászat

lehet használni mennyiségi összetevőként 50 %-os
arányban. Fehérjetartalma 95 % feletti.
KALCIUM KAZEIN: aminosav tartalmával teljessé teheti az alapkeverék tápértékét. Fehér, nagyon finom liszt,
alacsony sűrűséggel – helyettesítheti a kazeint. Legfontosabb jellemzője éppen az alacsony sűrűség. Alapös�szetevő lehet a pop-up bojlik készítésénél 10-30 %-os
arányban. Fehérjetartalma 90 % felett van.
Szóda kazein egy másik fehérje, melyet kémiai kezeléssel nyernek. A legfinomabbnak tartják az összes tejszármazék közül. Szilárdító (megkötő) hatásai vannak
és azért használják, hogy lerövidítsék a főzési időt. A
rövid főzéssel elérhetjük, hogy a bojli minimálisan veszítsen a tápláló tulajdonságaiból és aromáiból. Éppen
ezért nagyon értékes összetevő. 10-20 %-os arányban
használják. Fehérjetartalma 95 %.

A tojásport a tojás dehidratálásával nyerik. Hasznos,
amikor nincs kéznél friss tojás. Egy egész tojásnak körülbelül 13 gramm tojáspor felel meg. Általában egy
kiló egyszerű alapkeverékhez elegendő 60-80 gramm
tojáspor. A tojáspor a bojlit tömörré teszi, ami miatt
az aromák nem azonnal, hanem fokozatosan szabadulnak fel. Fehérjetartalma 50 %.

HALLISZTEK

A füstölt heringből készített liszt
tapadása gyenge

A szardiniából készült
liszt jól emészthető
9

85 %-ot. Használható bármilyen otthoni keverékhez
vagy a boltban vásárolt feljavításához. Erős vonzó tulajdonságai vannak, ezért használható hideg vízhez
gyártott csalihoz, amikor a ponty étvágya gyenge.
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VÉGEZETÜL NÉHÁNY ÁLTALAM
HASZNÁLT RECEPT.
30 % gríz, 20 % szójaliszt, 20 % halliszt, 10 % tejpor,
10 % kazein, 10 % búzacsira. Ez egy közepesen magas
fehérjetartalmú keverék, melyet közepes tartósság
jellemez és melynek értéke növelhető jó minőségű
aromák hozzáadásával.
HNV: 50 % kazein, 25 % tejpor, 15 % búzacsíra, 10 %
szójaliszt. Ez egy kb. 58 %-os fehérjetartalmú recept,
A garnélából készült liszt
mely messze elmarad az eredeti HNV csalik magas fefehérjetartalma 60 % körüli
hérjetartalmától. A HNV bojlik elkészítése különbözik
a másfajta bojlik elkészítésétől.
Először is a főzés időtartama rövid, nem több 1 percA vegyes húsliszt sötét színű és magas fehérjetartalommal rendelkezik. Azonban még nem teljesen világos, nél, hogy ne illanjanak el az összetevőkből az aromák,
hogy mennyire tudja a hal megemészteni a húst. Ezért illatanyagok. Legtöbb 24 órára hagyhatjuk száradni a
véleményem szerint olyan csalikhoz célszerű használni, bojlikat, ami után le kell fagyasztani, hogy ne menjemelyekkel masszív etetést végzünk és melyek rövid idő nek tönkre.
Remélem sikerült néhány hasznos információval
alatt hoznak eredményt. 7-10 %-os arányban javasolt
szolgálnom, és a fent leírtak segítséget nyújtanak a
használni. Fehérjetartalma kb. 80 %.
A májliszt sötét barna színű, finom anyag. 5-10 %-os megfelelő lisztek kiválasztásában.
László Attila
arányban használható. Fehérjetartalma meghaladja a
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Egy fél kilós sügérnek már
igencsak örülni kell

w

w
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A sügér hazai vizeinek mini-ragadozója: egy félkilós sügérnek már nagyon örülni kell, a kilós sügér,
pedig olyan ritkaság, hogy a legtöbb horgász egész
életében nem találkozik ekkora példánnyal. A nagyobb testű sügérek gyakran csukázás, süllőzés
közben vesztenek rajta egy-egy, számukra még
éppen bekapható méretű csalin, de természetesen pergethetünk célzottan sügérre is.

w

A pergető sügérezés – a várható zsákmányhalak viszonylag kis mérete ellenére – pompás szórakozás. A sügérnél
mohóbb, gátlástalanabb halat – legalábbis a hazai vizeinkben fogható halfajok közül – nem ismerek. E tekintetben túl tesz még a csukán is! Saját méreteihez képest a
sügér képes elkapni és lenyelni a legnagyobb zsákmányt
is. Pergetőhorgász pályafutásom során jócskán tapasztaltam már kiugróan érdekes dolgokat az elmaradhatatlan gyomortartalom vizsgálatok elvégzésekor: például 7 kg-os süllő gyomrából szedtem már ki, 28 centis
fajtársát, vagy alig 4 kg-os csuka gyomrából, több mint
háromnegyed kilós pontyot. … De mindezek az esetek
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eltörpülnek amellett az alig 20 dekás sügér esete mellett, melyet süllőzés közben váratlanul fogtam egy CDJ9-S jelzésű Rapalával, és amelynek gyomrából egy jókora
folyami rákot szedtem ki, még teljesen ép, emésztetlen
állapotban. A folyami rák akkora volt, hogy egész egyA sügér a hínárral, töklevéllel, vízinövényekkel sűrűn benőtt, náddal szegélyezett állóvizekben érzi igazán jól magát

sügérhorgászat

szerűen nem tudtam elképzelni, hogy az alig 20 dekás kézbevételkor nem súlyos, de nagyon fájdalmas sérülékis zsivány ezt hogyan tudta lenyelni? Meglepetésem seket okozhat. Egyébként ugyanezzel a módszerrel végyakorlati kísérletre sarkallt: megpróbáltam, hogy egy dekezik az őt megtámadó, kisebb ragadozókkal szemben
ekkora zsákmány egyáltalán belefér-e, egy ilyen kis sü- is.
Fogazata kefeszerű, rágásra, harapásra nem alkalmas,
gér szájába? Ekkor jött az igazi meglepetés, merthogy
„természetesen” nem fért bele… Nem fért bele seho- és a horgásznak sem tud különösebb sérülést okozni
gyan sem, pedig megpróbáltam én hosszában, próbál- vele. Belső, anatómiai jellegű felépítéséről horgászként
tam keresztben és megpróbáltam átlósan is – de nem, mindössze egyetlen, de nagyon fontos dolgot kell tudnem és nem! Azóta is rengeteget törtem a fejem ezen nunk: a sügér úszóhólyagja teljesen zárt, ezért esetenaz eseten, de kielégítő magyarázatot még a mai napig ként nagyon érzékenyen reagál az időjárás változásaira
sem találtam, pedig az eset óta már több év is eltelt. Ne – pontosabban az időjárás változásait kísérő légnyonevessenek ki, de kínomban egy röpke pillanatig még más-változásokra. A hazai vizeinkben fogható halak köaz abszolút nonszensz gondolat is átfutott az agyamon, zül a sügérben van a legkevesebb szálka – még a süllő
hogy a sügér a rákot talán még kisebb korában nyelhette szálkáinál is kevesebb, nevezetesen 24 darab. A sügér
le, majd a rák odabent szépen lassan megnőtt. (Ezt az húsa pedig, fejedelmi csemege. Bár kisebb példányait
abszolút tudománytalan és képtelen teóriát természete- sokan igen eredményesen használják fel élőhalas csukásen másodpercek alatt el is vetettem, hiszen ha ebben záshoz, csalihalként.
A sügér – rokonához, a süllőhöz hasonlóan – valakomolyan hinnék, elhinném Jónást és a cethalat is.) Erre
az esetre tehát nem találok ésszerű magyarázatot, ez mennyi érzékelését és érzékszervét jó hatásfokkal haszfelettébb bosszantó, de attól még így van.
Lényeg a lényeg: valamilyen módon mégiscsak lenyelte, hiszen benne volt!
Ez a mohóság persze már a műcsalik
méretében is megnyilvánul: 9 centis Rapalákkal nagyon gyakran fogtam már 10-12
centis sügér-apróságokat csukázás, süllőzés
közben, és ha belegondolunk, ez egyszerűen elképesztő, hiszen a műcsali mérete
ezekben az esetekben közel akkora, mint
a zsákmányul ejtett halé! Más, ragadozó
életmódot folytató halfajok esetében ez a
méretarányosság elképzelhetetlen lenne,
hiszen eszerint a nagyobb méretű csukákra,
süllőkre 50-80 centis, a nagyobb termetű
harcsákra pedig, másfél-kétméteres műcsalikkal kellene pergetnünk. Persze azért senAhol egy sügér van, ott lehet több is
kit sem biztatok arra, hogy célzottan sügérpergetésre 9 centis Rapalákat használjon,
a sügérre alkalmazható műcsalik ismertetésekor ennél nálja zsákmányszerzés közben. Oldalvonal-szerve érzésokkal, de sokkal jobb, konkrét tippeket adok majd, az keny, megbízható érzékszerv, segítségével a sügér még a
eddigi példákat pusztán az érdekesség kedvéért iktat- legapróbb vibrációkat és mechanikai jellegűt is érzékelni
tam ide, és a sügér minden képzeletet felülmúló mohó- tudja, viszonylag nagyobb távolságból is. (kb. 10-12 méter) Hogy hallása is kitűnő, ezt bizonyítják a Vibrax típusú
ságának bizonyítására.
A sügér egyébként kitűnően alkalmas arra, hogy a körforgó villantókkal elérhető csodálatos eredmények.
pergetőhorgászattól eddig ódzkodó cimboráinkat vagy Szagló- és íz érzékelő képessége a süllőéhez hasonlóan
életünk párját alaposan beoltsuk a pergetés-vírussal, kiváló.
Ennek ellenére domináns érzékszerve nem az oldalmert ha ismerünk egy-egy jobb sügéres vizet, ott szinte biztosra mehetünk, és a mohó sügérek szinte állandó vonal-szerv, mint a rokon süllő esetében, hanem a nagyérdeklődésükkel „ab ovo” kizárják az unatkozás lehető- méretű sügérszemek. A sügér esetében nem is a látás
ségét. Ráadásul elmondható, hogy a sügérre való ered- kitűnő mivoltán van a hangsúly, hanem az átlagon felüményes pergetéshez bizonyos okok miatt nem kell fel- li színérzékelő képességén, és azon, hogy egy bizonyos
tétlenül ragaszkodnunk a méregdrága, klasszikusnak ne- színre a sügér milyen rettenetesen agresszív módon
vezhető pergetőfelszerelések használatához sem, mint reagál. Ennek ismeretében egy-egy jobb sügéres vízen
szinte biztosra lehet menni. Erről részletesebben kicsit
az majd a későbbiekben látni fogjuk.
A kifejlett sügér gyönyörű, színes hal. Teste olajos-ara- később, most vizsgáljuk meg kissé közelebbről táplálkonyoszöldes árnyalatú, úszói élénk pirosak. Hátán – roko- zását, majd tartózkodási helyeit!
A sügér egyértelműen ragadozó életmódot folytató
nához, a süllőhöz hasonlóan – két részre osztott hatalmas méretű, nagyon szúrós hátúszókat visel. Ha veszélyt halfaj, de ez koránt sem azt jelenti, hogy csakis és kizáérez, ezeket mintegy vitorlaszerűen kimerevíti, óvatlan rólag a nálánál kisebb termetű halak képezik étrendjét.
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A sügér szinte valamennyi hazai, kisebb-nagyobb
álló- és folyóvizünkben kedvező életfeltételeket talál
magának. Cseppet sem oxigénigényes halfaj lévén még
az elmocsarasodás határán álló vizekben is megtalálható. Szokásai, kissé tömzsi testfelépítése, életmódja miatt
igazán azonban mégiscsak a hínárral, töklevéllel, vízinövényekkel sűrűn benőtt, náddal szegélyezett állóvizekben érzi igazán jól magát. Lassan folyó, hínárral erősen
benőtt csatornákon a horgászok által létesített hínárfogók alatt néha nagyon nagy tömegekben verődnek ös�sze. Nem kedveli a túlzottan mély vizeket, és mivel vízközt járó halfaj, általában a vízoszlop középső rétegeiben
lelhetünk rájuk. A túlzottan sekélynek tűnő víz viszont
egy cseppet sem zavarja, 30 centis vízből már lehet sügeret fogni.
Talán nem árt tudni, hogy általában a legjobb csukás
vizek sügérparadicsomok is egyben. Tartózkodási helyének ily megválasztása a sügér részéről nagy bátorságra
vall, hiszen a csuka előszeretettel fogyasztja a sügeret,
de a sügér ennek ellenére leggyakrabban mégiscsak a
csukák közvetlen tőszomszédságában választ élőhelyet
magának. Nagyon gyakran előfordult már velem, hogy
pergetve célzottan csukát szerettem volna fogni, legígéretesebbnek tűnő csukatanyák megdobásával. Csukát
ugyan nem fogtam, de sokszor tapasztaltam, hogy sügér
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Először is tudnunk kell, hogy a sügér kifejezetten ikrapusztító halfaj, a halikra talán a legkedvesebb csemegéje. Megfigyelések szerint előfordulnak olyan esetek is
(főleg az egyéb táplálékban viszonylag szegény vizekben), hogy saját, korábban lerakott, de még ki nem kelt
ikráit falja fel. A más halfajok ikrái, pedig természetesen
abszolút nincsenek biztonságban tőle.
Amennyiben élőhalat óhajt zsákmányolni, előszeretettel részesíti előnyben a szivárványos öklét. Vigyázat,
nálunk védett halfaj! Igen szereti még a gyöngyös razbórát, az apró jászt, balinivadékot, de természetesen jó étvággyal fogyasztja a bodorka, a vörösszárnyú és a sneci
kisebb példányait is.
A sügér azonban az apróhalakon kívül nagyon és szívesen fogyaszt más, állati eredetű táplálékot is. Megeszi
a kisebb békát, az ebihalakat és az apróbb termetű folyami – illetve kecskerákokat egyaránt. Meg kell említeni
még kannibalizmusra való hajlamát is: a nagyra nőtt sügér szívesen és gyakran kapja be apróbb termetű fajtársait is.
Tudnunk kell, hogy a sügér kifejezetten nappali ragadozó. Az éjjeli órákban semmi értelmét nem látom
célzottan sügérre pergetni, tehát tegyük ezt reggeltől
estig! Amennyiben pedig az évszakok tekintetében vizsgáljuk meg a sügér táplálkozási szokásait, nagyon meglepő eredményre jutunk: A sügér – talán az ívási időszak
kivételével, mely általában kora tavaszra esik – egész
évben intenzíven táplálkozik, de a téli időszakokban, az
alaposan lehűlt vizekben pergetőmódszerekkel, különféle műcsalikkal megfogni szinte lehetetlen. A téli sügérpergetést tehát felejtsük el, annak ellenére, hogy élő
halcsalival vagy halszelettel még ilyenkor is csodálatos
eredményeket érhetünk el, akár jégről, léki horgászattal
is. A sügér kapása a természetes csalikra még a legzordabb teleken is igen intenzív, erőszakos, tehát a harcsához hasonló téli ledermedésről szó sem lehet. Bizonyára utolérné a lassan bevontatott műcsalikat is, mégis,
csak a legkivételesebb esetekben ingerelhetjük kapásra
ezekkel. A dolog kissé ellentmondásos, magyarázatát
nem ismerem. Lényeg a lényeg: a téli időszakokban senkit sem bíztatok arra, hogy célzottan sügérre induljon
pergetni. (Kivétel persze itt is van: léki horgászat esetén
a mártogatva felkínált twistert gyakran szívesebben felveszi, mint a legínycsiklandozóbb természetes csalikat.)
A sügér étvágyát viszonylag kevés tényező és viszonylag kis mértékben befolyásolja. A már említett
teljesen zárt úszóhólyagja miatt az időjárás változásait
kísérő légnyomás-változásokat sínyli meg talán a legjobban, ezek közül is a hirtelen és drasztikus mértékű
légnyomás-esést. Ilyen esetekben hosszabb-rövidebb
időre teljesen étvágyát vesztheti. De az egyéb tényezők (vízállás, áradás-apadás, a vizek hőmérsékleti ingadozása stb.) nem igazán befolyásolják a táplálkozásában. Az élő Dunából nagyon gyakran fogtam már sügereket olyan hirtelen jött és drasztikus apadás esetén
is, mikor más, ragadozó életmódot folytató halfajok kifogására szinte semmi esélyem sem lett volna. Emésztése viszonylag gyors, bár erősen függ a mindenkori
vízhőmérséklettől.
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(sügerek) kísérik a számukra nem bekapható, nagyméretű csukázó műcsalit egészen a kivételig. Szintén igen
gyakran előfordul, hogy a legjobbnak tűnő csukatanyákon egyetlen árva csukakapást sem tudunk kicsikarni,
de a nagyméretű csukázó műcsalik bevontatása közben
furcsa ütögetéseket, koppanásokat érzékelünk. Ezt a jelenséget szintén sügérek okozzák: a csukára méretezett,
számukra bekaphatatlanul nagy műcsalit is meg-megtámadják, a már említett, minden képzeletet felülmúló
mohóság újabb bizonyítékaként. Ilyen esetekben aztán
villámgyorsan elő a kissé finomabb pergetőfelszerelést
és a jóval kisebb műcsalikat: ha már a csuka nem kap,
a sügerek pergetőhorgászatával még mindig pompásan
elszórakozhatunk.
A sügérre – a csukához hasonlóan – jellemző egyfajta álcázási vagy rejtőzködési kényszer, ez már terepszínű
„ruhájában” is megnyilvánul. Nem véletlen tehát, hogy
a legtöbb sügeret a nádszegély mentén vagy a hínárlyu-

Ha célzottan sügeret óhajtunk fogni, keressük
őkelmét elsősorban a csatornákban, a holtágakban, a tavakon, vagy egész egyszerűen keressük fel a legbeváltabb csukás vizeinket

Deáky Bomb twisterfej - FUDO horoggal

sügérhorgászat

kakban vontatott műcsalikkal ejthetjük zsákmányul, és
az sem véletlen, hogy 30 centis ”vízmélység” esetén,
ahol gond nélkül leláthatunk a fenékig, az ott lapuló sügeret mégsem vesszük észre. Még egy nagyobb termetű sügérnek is elegendő egy tenyérnyi hínárfolt, hogy
álcázó színeit kihasználva az avatatlan szemek elől teljesen eltűnjön.
Folyóvizeken lényegesen nehezebb a dolgunk, ha rá
akarunk akadni a sügértanyákra. Tudnunk kell, hogy a
durva folyást a sügér kifejezetten utálja, ezért folyóvizeken mindenféleképpen keressünk egy visszaforgót, egy
csendesebb langót, egy bedőlt és beágyazódott vagy
megakadt fát – tehát folyóvizeken is olyan helyeken
keressük, mintha csukázni indulnánk. Szívesen áll be a
kövezések sekélyebb vízzel borított szakaszaira is.
Végül, de nem utolsósorban az eredményes sügérhorgászat érdekében tudnunk kell, hogy a sügér kifejezetten társas életmódot folytató halfaj. Ahol tehát egy
sügeret már fogtunk, ugyanazon a helyen joggal számíthatunk a fajtársak kapására is.
A sügér tartózkodási helyeit összefoglalva tehát:
amennyiben célzottan sügeret óhajtunk fogni, keressük
őkelmét elsősorban a csatornákon, a holtágakban, a
tavakon, vagy egész egyszerűen keressük fel legbeváltabb csukás vizeinket! A témát végleg lezárandó, hadd
álljon még itt egyetlen mondat: minél több a vízinövény
az adott vízen, annál jobb az esélyünk a sügérfogásra!
(Folytatjuk)
Fté

horog méret 4-es-től 7/0
3 g-30 g-ig, 10 féle horog mérettel

A TERMÉKET KERESSÉK
A VISZONTELADÓI
HORGÁSZBOLTOKBAN!

www.deakyfishing.hu
A facebook oldalunk: https://www.facebook.com/deakyfishing
A viszonteladók linkje: https://deakyfishing.hu/viszonteladok
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A precízen
kivitelezett
pontyhorgászat
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minden egyes tevékenysége mellé társul egy-egy
annak megfelelő helyszín
is. Tehát a táplálkozásnak
megvan a táplálkozási helyszíne, a játszásnak a játszó
helyszíne, a pihenésnek a
pihenési helyszíne és így tovább. A pontyokon végzett
széleskörű megfigyelési tapasztalataim alapján megerősíthetem, hogy a szerzőnek nagyon is igaza van!
Tehát a megoldás egyszerű:
meg kell találnunk a pontyok táplálkozási területeit
és akkor biztosra vehetjük,
A felszínen szambázó pontyok
hogy előbb vagy utóbb ráutalhatnak egy általuk megtalálunk a halakra is!
határozott útvonalra is, ameLegyen szó állóvízről,
lyet egyik táplálékforrástól a
vagy
akár folyóvízről, a
másikig tesznek meg
bennük élő pontyok képesek annyira beintegrálódni
Egy adott vízen a legkönnyebben úgy tudunk az őket körülvevő természetes környezetükbe, hogy
beazonosítani egy táplálkozási területet, ha fi- mértani pontossággal meg tudják határozni, hogy hol
gyelemmel kísérjük a pontyok napi mozgását, találhatók a számukra fontos táplálék lerakatok, metevékenységét. Mint tudjuk, nem létezhet két lyeket mindig felkeresnek, ha éhesek. A csigákban és
egyforma tulajdonsággal rendelkező tó, azon- kagylókban gazdag helyek mindig vonzzák a pontyoban a bennük lévő pontyok viselkedése nagyban kat, úgymint a finom iszap is, amely tele van árvaszúhasonlíthat egyik a másikhoz. Az is nyilvánva- nyog lárvákkal. Ha sikerül egy ilyen élelmiszerraktárra
ló, hogy minél nagyobb egy tó, annál nehezebb ráakadnunk, akkor megfigyelhetjük, hogyan és mikor
megfigyelni a bennük lakozó halakat természe- táplálkoznak rajta a halak, következtetésképpen arra
tes környezetükben, de előfordulhat, hogy még is rá fogunk jönni, hogy milyen gyakorisággal teszik
az óriási tavakon is gyakran felfedezhetünk olyan azt.
különleges helyeket, ahol tanulmányozni tudjuk
A ponty az etetésen azokat a csalikat részesítette
a pontyok szokásait, vagy ha esetleg még ügye- előnyben, amelyek egy kis emelkedésre lettek rászórva. Ezeket ették meg először, mindenféle gyanú ársek is vagyunk, meg is tudjuk fogni őket.
nyéka nélkül. Ezzel szemben, az emelkedés körül elhePár évvel ezelőtt kezembe került egy írás, amelyben lyezett etetőanyagot gyanakodva kerülgették és néha
az író azt állította, hogy egy adott tóban a pontyok hozzá se nyúltak.
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nehezen lehetett megtenni mindezt. Az utóbbiakban, ezekben az általam csak úgynevezett macerás
tavakban, csak nagy nehézségek árán lehetett megtalálni a pontyot adó tuti helyeket. Viszont volt szerencsém egy olyan tóban is horgászni, amely többek
között megadta azt a lehetőséget is, hogy nagyban
tanulmányozhattam benne, miként is viszonyulnak a
pontyok a különböző etetőanyagokhoz vagy etetésekhez. Lehet szentül hinni egy szerelékben meg egy
etetőanyagban, de ha az egy nagy kiterjedésű vízen
úgy 120 méterre bedobva nem produktív, akkor máris azzal mentegetőzünk, hogy biztosan nem eszik a
hal. Próbáljunk csak ugyanezzel a szerelékkel átmenni
egy kisebb vízre és nézzük meg ott, hogyan is viselkedik akkor, amikor a ponty a szájába veszi. Biztos, hogy
másképp. Csak egy példa erre: volt nekem egy olyan
szerelékem, amelyben tökéletesen megbíztam. Rengeteg pontyot fogtam már vele és kész lettem volna
akár egy óriási összeget is feltenni rá. Képzeljék el azt
a döbbenetet, amelyben egy addig általam nem horgászott tavon volt részem, amikor azt láttam, hogy a
ponty felszippantja és kiköpi a csalimat anélkül, hogy
a zsinór egyetlen rezzenését is kiváltotta volna (ezt a
jelenséget aztán egyre gyakrabban láttam más tavakon is). Ezeknek a tapasztalatoknak a hatására sikerült
javítanom a szerelékemen, amely aztán eredményes
is lett, ami azt bizonyítja, hogy a régi szerelékem nem
is volt olyan jó, mint ahogy azt hittem róla. Ez felhívta a figyelmemet arra, hogy soha nem szabad elbiza-

BOMB NYMPHA 10 DB-OS
GUMIHAL KÉSZLET

DELPHIN CHILI 30-AS
PERGETŐ ORSÓ

pontyhorgászat

Ezzel el is érkeztem a gyanakvó pontyok fejezetéhez. Könnyű azt mondani, hogy: találj rá egy természetes táplálékot nyújtó pontra, és akkor rátalálsz a
pontyra is, csak hát előfordulhat, hogy a szóban forgó víz lehet egy intenzíven horgászott tó is, amelyben
több mint valószínű, hogy a ponty már ráfaraghatott
egyszer-kétszer a horgon felkínált csalikra, amitől igencsak gyanakvó lett. Az ilyen ponty még a természetes
táplálékától is majrézni fog. Megtanulta, hogy táplálkozás közben sebezhető és emiatt könnyen kifogható.
Egy „tanult” pontyban, a tó fenekén szétszórt bármilyen etetőanyag pánikot válthat ki.
Emlékszem, hogy egyszer az egyik tavon volt alkalmam napokon át megfigyelni a pontyokat. Csodálkozva tapasztaltam, hogy jó ideig rá se hederítettek az
általam beszórt marék bojlira meg kenderre. Napok
teltek el így, az etetőanyag érintetlen maradt. És egyszer csak, egyik pillanatról a másikra, mindent felfaltak
semmi sem maradt belőle! Vajon miért vártak ennyit?
Meg akartak győződni arról, hogy ez valamiféle veszélytelen táplálék és nem csalétek?
Egy horgász számára a víz jelzéseinek helyes leolvasása és a pontyok mozgásainak megfigyelése biztos
kulcs lehet a sikerhez. Higgyék el nekem, hogy nem
érdemes csak úgy vaktában horgászni. Horgásztam
én már olyan tavakban, ahol a pontyokat viszonylag
könnyen meg lehetett figyelni, természetesen, ha
megfigyeléseimet csendben és rejtőzve tettem, de
horgásztam olyanokban is, amelyekben kifejezetten

DELPHIN MERÍTŐHÁLÓ

DELPHIN 5 DB-OS JIG FEJ CSOMAG
ÉS FIN ABSOLUTE 200 M-ES 22-ES PERGETŐZSINÓR

DELPHIN WASABI
2,1 M-ES PERGETŐBOT

SZETT ÁRA: 16.990 FT
Cím: 2194 Tura, Rákóczi Ferenc út 128.
Tel: + 36 (70) 427-0777
http://gabicsali.hu/shop/

 klikk
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A fényben megcsillanó kavicságy úgy viselkedett, mint egy
tűkör, bármely halat tisztán meg
lehetett figyelni rajta és könnyű
volt észrevenni azt is, ahogyan az
etetőanyagra, szerelékre és a különböző szituációkra reagáltak a
halak. Itt láthattam, ahogyan megcsúfolják az eddig verhetetlennek
hitt szerelékemet a pontyok.
Sikerült több órán keresztül
megfigyelnem a halak viselkedését és rájöttem, hogy abban a szűk
2 méteres körzetben van egy rész,
amelyről a pontyok mindig nagyobb
biztonsággal ettek. Első látásra nem
különbözött a többi résztől, azonban amikor megszondáztam a vizet,
azt találtam, hogy ez a rész kb. 8
centiméterrel mélyebben helyezkedett el a többitől. Arra gondoltam,
hogy egy ilyen kis különbség nem számíthat sokat, de tévedtem.
A 2 méteres kavicságyról a halak mindig elfogyasztották az etetőanyagomat (néhány marék bojlit és valamennyi szemes takarmányt dobtam be, melyben a kendermag dominált), azonban nem is közelítettek a csalimhoz, csakis abban az esetben tették, ha az abban a kis 8
centiméteres mélyedésben helyezkedett e! Ez a kis mélyedés nem volt nagyobb egy leveses tányérnál, mégis
80 %-al nagyobb volt az esélye annak, hogy a csalit erről
a helyről vegyék fel a pontyok. Egyszerűen lenyűgöző!
Folytatjuk...
László Attila

.h
w
w

w
A nagyobb nyomásnak kitett
vizek esetében, még a 11 kg-os
közepesnek mondott pontyokat
is nehezebb megfogni
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kodni még akkor sem, ha a dolgok állása nagyszerűen
alakul.
Ugyanezen a tavon fedeztem fel azt is, hogy a táplálkozási pontokon belül, mindig akad egy kedvenc hely,
amelyről a pontyok nagyobb biztonsággal fogyasztják
táplálékukat. Ezt a jelenséget egy olyan helyről tudtam megfigyelni, amelyet el is neveztem „figyelőnek”.
A megfigyelt mederfenék eléggé sűrűn be volt nőve
növényzettel, de a fa alatt volt egy rész, ahol tisztán
látszott a kavicsos aljzat. A hely valósággal kérte, hogy
helyezzek el egy szereléket rajta. Átmérője megközelítően 2 méter körüli volt, a mélységet folyamatos másfél méteresre saccoltam... legalábbis azt hittem.

or

pontyhorgászat
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A pontyok szépen kitakarították a növényzettel
benőtt mederfeneket, létrehozva a kavicságyat. Tipikus táplálékfelvevő hely

Rétimajor

Étterem

horgászat

szállás

kirándulás
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2021-es tervek
és a Tisza-tó
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Biztosan ti is ismeritek azt
az érzést, amely akkor tölt
el, mikor a kandalló előtt
ültök és kedvenc horgász
újságotokat olvasva elmélkedtek és gondolkodtok
a meleg nyári napok halfárasztásain. Velem sincs
ez másként, már így megy
ez hosszú évek óta. Ahogy
merengek és olvasok megcsapta az orromat egy illat,
egy olyan illat, amelyet
gyerekkoromban éreztem
Abádszalókon, a Tisza tavon. A jó öreg vanília.
Gyermekkoromban nagyon
sokat mentünk édesapámmal
horgászni a Tisza-tóra, így abban a pillanatban felhívtam és
megkérdeztem nem váltunk-e
engedélyt? 2021-es évet adjuk a Tisza-tónak! A válasz
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Elgondolkodtam, hogy bár én is sok
szép halat fogtam életem során, valami mégis hiányzik, ez pedig nem más,
mint az igazi vad tiszai hal.
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egyértelmű igen. Nyugtázva a
dolgot, leültem a székembe és
az ölembe vettem Teót (a kutyámat), majd elárasztottak az
emlékek.
Gyerekként a kétezres évek
elején jártunk arra és azóta
sok minden változott, főképpen a horgászat. Hol van már
az a pillanat, mikor kiabálok
apának, hogy gyere már, mert
nagy halat fogtam! Viszont
sem akkor, sem most nem ismertük igazán a tavat. Mivel
hatalmas vízről beszélünk,
nem ártana utána nézni a dolgoknak. Így hát eldöntöttem,
nagy fába vágom azt a bizonyos fejszét és a megszokott,
általam kedvelt kocka tavakról
most fejest ugrok a természet
egyik legnagyobb kincsébe, a
Tisza-tóba.

Az én halaim békések, de ez
nem is csoda, hiszen nem először látnak horgászt.

Szeretek olvasni, kutatni, így nem okoz nehézséget az, hogy fejlesszem magam különböző szakkönyvek, blogok és a szakma mestereinek segítségével. A térképekkel kezdtem, hiszen részletesen
még sosem vizsgáltam meg a tavat. Annak, aki nem
ismeri, szeretném kicsit részletesebben is bemutatni. Az Alföld északi részén, Heves megye délkeleti,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán terül el. Területe 127
km², melyen mozaikosan változnak a nyílt vízfelületek, szigetek, holtágak, sekély csatornák. Ezeknek
külön nevei és szabályai is lehetnek. Akit érdekel
a tó részletes leírása, kisebb részeinek nevei egyszerű kereséssel át tudja tanulmányozni. Hossza
27 km, átlagos vízmélysége 1,3 méter, legmélyebb
pontja 17 méter. 1973-ban építették fel a Kiskörei
Erőművet a duzzasztógáttal, hogy a tiszai áradásokat szabályozzák és az Alföld így vízellátást kapjon.
Feltöltése az 1990-es években fejeződött be.
Aki egy kicsit is utána néz, az láthatja azt a hatalmas élővilágot, amelynek a Tisza-tó az otthona.
Amik viszont az én figyelmemet megragadták, azok
a halak. Nézzük hát meg mi a helyzet a Tisza tavon
a halakkal kapcsolatban. Nagyon gazdag halállománnyal rendelkezik, szinte mindenfajta hal fogható rajta. A Tisza tavon minden évszakban lehet
horgászni, hiszen sokféle víztípussal rendelkezik,
otthont teremt a legtöbb őshonos magyar halnak.

Megtalálható a mélyben pihenő
harcsa, az ugrándozó balin és a
nádszélben pihenő ponty is. Számomra különösen imponáló a
sporttársak fogásait látni és olvasni történeteiket. Számtalan
képet találtam, ahol hatalmas
süllőt, csukát, harcsát, pontyot
és keszegeket mutatnak, olyan
nagyon büszkén.
Az én halaim békések, de ez
nem is csoda, hiszen nem először látnak horgászt.
Elgondolkodtam, hogy bár én
is sok szép halat fogtam életem
során, valami mégis hiányzik, ez
pedig nem más, mint az igazi vad
tiszai hal.
A következőkben annak fogok
utána járni, hogy melyik időszakban, hol és milyen módszerrel
lehet leginkább halat fogni. Ebben az évben szeretném nektek
bemutatni, hogy egy átlagos
ember, átlagos felszereléssel, de
hatalmas elhatározással milyen
eredményeket tud elérni a Tisza
tavon. Folytatása következik!
Hajrá!
Molnár Bálint

ÁLLÁSAJÁNLAT

önök írták

Részletesen még sosem vizsgáltam a térképet.

Budapesten a Baros Gábor H.E.
vezetősége a Háros-öbölbe munkatársat
keres halőri-gondnoki munkakörbe
Főállásba, teljes munkaidőben
bejelentett munkahelyen, határozatlan
idejű munkaviszony keretében
történő betöltésre.
Szükséges: számítógépes
alapismeretek.

Jelentkezni telefonon: 06-20/330-33-46
vagy mailben: berczya@gmail.com
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Feedertan
1. rész

Zajlik a feeder verseny

A botspicc jelzi a kapást
mindig csontit teszek

Ezt én is kitalálhattam volna! - hasított belém a
felismerés, amikor először találkoztam a feeder
botos horgászattal. Gondolom sok horgásztársam érezhetett ugyanígy. A folyókon nevelkedett
horgászoknak ugyanis az elv ismert, bár a kényszer szülte. A fenekezőhorgászat alapvető kelléke, a kapásjelző nem használható a folyókon, az
erős sodrásban, ezért, amióta az eszemet tudom,
a spiccet nézem. Innen ez az érzés. Csak össze kell
párosítani a folyó és az álló vízi fenekezőmódszert, egy kicsit finomítani a spiccen, kitalálni egy
csomó kiegészítőt és már kész is a feeder!

de hátha valaki nem tudja: feeder = etető, adagoló.
Tehát etető, vagyis etető kosaras horgászat. Nagy dilemma előtt áll az a horgász, aki ma akarja elkezdeni
a feederező karrierjét a horgásztársadalomban. A
horgászbot pultja előtt állva kell rádöbbennie, hogy
ez nem olyan egyszerű döntés. A boltos egyre másra teszi fel a kérdéseket, a pénztárgép csak kattog,
csak kattog és csak egy dologra tudunk gondolni, hogyan fogjuk ezt otthon elővezetni! Ebben a káoszban
próbálunk meg segíteni horgásztársainkon abban,
hogy milyen botot, milyen orsót, milyen kiegészítőt
stb. vegyünk, hogy állítsuk össze a szereléket, hogy
horgásszunk. Remélem, hasznos tanácsokat tudunk
Lehet, hogy a fejlesztők is ugyanígy gondolkodtak, adni.
bár nem hiszem. Néha az egyszerű dolgok a nagyszeAkkor szereljünk: végy egy feeder botot, egy orsót,
rűek. De mit is jelent ez a szó. Ezerszer leírták már, zsinórt, horgot, feeder kosarat, gubanc gátlót, forgót,
VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK IDE

feeder horgászat

Nagy a választék a boltokan
feeder botok terén

VÁSÁRLÁS
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kel ellátott botot vegyünk, mert a vékony
zsinór könnyebben kikezdi a rosszabb minőségűeket!
Nem fér kétség afelől, hogy a feederes, vagy ahogy nálunk nevezik az etetőkosaras horgászat, az egyik legeredményesebb fenekező horgászmódszer.
Általában a szerelék összeállításához sem
kell különösebb szaktudás, és ami a felhasznált etetőanyag mennyiséget illeti, a
fenekezőmódszerek közül ez a módszer
igényli a legkevesebbet. Egy kilogramm
száraz anyaggal és némi élő csalival sikeresen végig lehet vinni egy horgászatot,
míg más módszerek esetében a hal helyben tartásához ennek többszörösére is
szükség lehet.
A finomszerelékes horgászmódszerek
többsége, mint például a match vagy a
rakósbotozás, aprólékos előkészületet, a
szerelékek nagy mennyiségének használatát igényli, ami sokszor elbátortalanítja
gyöngyöt, vagy gumiütközőt, erőgumit. Biztosan ki- a kezdő horgászokat. Az összeállítás, a helymegválasztás, a helyes zsinórtípus kiválasztása, a fenékviszohagytam valamit!
Kezdjük a botnál: általában 3.30 és 3.90 méter között nyok felmérése mind-mind időt igényel, értékes időt,
lehet hozzá jutni, bár vannak ettől eltéző méretek is. Az melyet nem horgászattal töltünk. Nem úgy a feederes
új generációs feedereken megtalálhatjuk a dobósúlyt, módszer esetében. A feederes horgászat mind közül a
de sok boton csak a következőket olvashatjuk: Heavy, lehető legegyszerűbb horgászmódszer, ami a felhaszMedium és H/M azaz Heavy/Medium. Újabban kijöttek nált szereléket, az etetőanyag mennyiségét és az előaz Extra Heavy jelöléssel ellátott botok is. Ezek a jelölé- készületre fordított időt illeti.
A következő részben kitérünk a végszerelék kellékeisek a bot keménységét jelölik. Sajnos, a tapasztalat azt
mutatja, hogy az értékek gyártótól függően változnak, re, de addig is menjenek ki feederezzenek egyet, megezért amikor kiválasztjuk a botot, ne csak ezekre a je- látják egyszerű és hatékony. Görbüljön a feeder!
-GER
lölésekre támaszkodjunk. Fogjuk kézbe a botot, nézzük
meg elég gerinces-e. Kérjük
meg a boltost, hogy mutassa meg a bot karakterisztikáját. Ez lehet, hogy nem
nagyon fog neki tetszeni,
de ennyi pénzért! Szóval a
boltos megfogja a spiccet,
mi pedig elkezdjük felfelé húzni a botot a nyélnél
fogva, vagy fordítva. A bot
akkor viselkedik rendesen,
ha először a spicc résznél
hajlik, majd, ahogy intenzívebbé válik a húzás, szépen
parabolaszerűen behajlik
az egész, közben éreznünk
kell, hogy a bot bekeményedik. Az nem jó, ha a bot
első két harmada olyan,
mint egy vascső és csak a
harmadik harmad dolgozik.
Sok szép halat veszíthetünk
el, ha a bot rugalmatlan!
Vizsgáljuk meg a gyűrűket.
Jó minőségű, Preston bot akcióban
Csak jó minőségű gyűrűk-
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Legtöbb esetben három cserélhető
spiccet adnak egy bothoz
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Szada, Dózsa György út 33, 2111
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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Halaink testében a szálkák eloszlása, formája, mennyisége az
egyes fajoktól függően eltérő. A
berlini Humbolt Egyetem Halászati Kutató Intézetének a het-

.h
w
w

w
Busa filézése
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Egy pár hallal kapcsolatos általános tudnivalót szeretnék
megosztani a HorgászKalandok magazin olvasóival. Ami
a legtöbb ellenérzést váltja
ki a hallal szemben az emberekben az a szálka. Mi is a
szálka? Nem egyéb, mint kicsi, szabadon az izmok között
álló csontocska, amely nincs
közvetlen kapcsolatban a
csontvázzal, és az izmok közötti kötőszöveti hártya elcsontosodásával jött létre. A
hal számára élettani jelentősége van, a testére nehezedő
víz nyomása miatt is.

Jó minőségű filéző kés

or

horgásztudomány

Halat a
konyhára

venes években történt vizsgálata szerint szálkaszegény halak
a sügér, süllő, pisztráng, kárász,
compó, a szálkák átlagos számát tekintve 25-33-67-79-79
darabbal. Közepesen szálkás
halak a ponty, vörösszárnyú
keszeg, bodorka, csuka 99-100106-109, erősem szálkásak a
növényevő halak, a keszegfélék, különösen a domolykó, a
dévér és a balin 115-től 143-ig.
Némi iróniával hozzá kell tennem, hogy a fogyasztónak a kutatás eredményétől függetlenül pont az az egy szálka a sok…
egyes halaknál a hát elülső részében találni több szálkát és a
farok felé számuk ritkul. Ilyenek
a csuka, süllő, a pisztrángfélék.
A ponty és a növényevő halak a

vány tiltja a fanyelűek használatát, de mi horgászok
otthon szeretjük a szép, míves munkájú, fából készült
nyelű, életre szóló késeket. Figyelem: a legtöbb kést
tilos forró, klórtartalmú vízben áztatni, mert ez károsíthatja a nyél kialakításánál használt műgyantát, lakkozást. A penge értéke a horgászbothoz hasonlóan
a használat során dől el, nem látunk bele, általában
itt is a márkájából és az árából következtethetünk a
minőségre.
Jó szolgálatot tesz még a darabos só is, mert halunk nem csúszkál, és a bőrén lévő nyálkát is oldja, így
csökkenti a balesetveszélyt. Célszerű kezünk ügyében
tartani újságpapírt is.
A megmosott, tisztított halat 0-5 fokon maximum
4-5 napig, fagyasztva kb. 3 hónapig tárolhatjuk. A halbelsőség valamivel hamarabb romlik. Kerülni kell a
friss és a tárolt hal húsának vízzel vagy jéggel történő
közvetlen érintkezését. Ilyen esetben vagy a halhús
bőrős oldalát fordítsuk oda, vagy megfelelő fóliaalátétet használjunk. A fagyasztott halat célszerű vízzel
kevert tejben kiolvasztani, így a hús felfrissül.
Nagy-

horgásztudomány

farok felé szálkásabbak, míg a
balin és a többi keszegféle testében többé-kevésbé elosztva
találjuk a szálkát. A legkellemetlenebbek az Y szálkák.
Tehát a filézést és a halhús
irdalását ennek ismeretében
célszerű elvégezni, továbbá
vegyük figyelembe azt, hogy
két szálkavonulatot találunk
általában: a fejtől a farokúszóig tartó hátit és a végbélnyílástól a farokúszó tövéig terjedő szálkavonulatot.
Filézni másképp célszerű
a lazacféléket, csukát, balint,
és a pontyot, süllőt, sügeret.
Előbbieket a fejnél bevágva
középen a gerinc mentén haladva, utóbbiakat a hosszú
háti úszósor mentén kétoldalt
bevágva majd ezt eltávolítva (célszerű a kombináltfogó
Kifilézett lazac
használata) a húst a vázról lefejtve, majd a filéket szükség
szerint 1-2 milliméterenként megfelelő késsel és mozdulatokkal beirdalva érhetjük el célunkat. A fejekből
és a csontokból különböző alapleveket készíthetünk
az étel jellegének és fantáziánknak megfelelően, hiszen a hal húsa hamar elkészül, és célszerű a jobb ízek
elérése érdekében a sima víz helyett kész, ízesített
alaplével felengedni. Készíthetünk a hagyományos
magyaroson kívül fehérboros, babérleveles, citromos, ecetes, borsos, mustáros, currys, kókuszos, vagy
fantáziánkra bízott egyéb alapleveket, ezek kombinációit, melyeket lefagyasztunk megfelelő edényekben,
hogy a felhasználáskor tudjuk a lényeget.
Kissé előre szaladtunk, előbb lássuk azt, hogy hogyan vezet az út idáig. Az élő halat megfelelő szerszámmal fejbe vágjuk. A friss hal ismérvei az élénk
szem, a kopoltyúszilványok friss, pirosas színe, kellemes halszag, ujjunkkal való benyomással nem hagyunk nyomot, süppedést testében, mely nyálkás.
Amennyiben szeme beesett, szilványai fakóak, kellemetlen szagot áraszt, pikkelyei szárazak, akkor már
emberi fogyasztásra alkalmatlan. A hal nagyon érzékeny, magas fehérjetartalma miatt hamar romlandó
áru, ezért fokozott figyelemmel bánjunk vele, és dolgozzuk fel körültekintően.
Miután halunk kimúlt, elkezdhetjük a tisztítását.
Ez a művelet fajonként eltérő, azonban abban megegyezik, hogy mindig legyenek kéznél megfelelő
eszközök-vágódeszka, darabos só, éles, halhoz való
kések, esetleg halbárd, kombináltfogó, pikkelyező-ez
a jobb horgászboltokban olcsón beszerezhető. Célszerű egy erősebb, vastagabb kést vagy halbárdot
használni a daraboláshoz, és egy vékonyabb pengéjű, megfelelő formájút a filézéshez, irdaláshoz. Jó, ha
nyelük érdesített műanyagból készül. Az üzemi szab-

H A JÓS B O L T
+36-70-452-5225
https://hajosbolt.com
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aprók voltak, ezüstösen csillogtak a déli napfényben,
teste megnyújtott és oldalról lapított volt, ritkásan, fekete pöttyök tarkították. Szeme feltűnően nagynak hatott, főleg picike szájához képest. Hatalmas vitorlaszerű piros, fekete pöttyös hátuszonya valósággal lenyűgözött. Tüzetesebb vizsgálódásom eredményeképpen
felfigyeltem a farok háti oldalán található zsírúszójára
is. Rögtön eszembe ötlöttek a horgászkönyvekből tanultak: ez egy pisztrángféle, csak azoknak van zsíruszonyuk. Akkor viszont fogainak is kell lenniük – gondoltam – és valóban így volt, szájában apró fogacskák sorakoztak. Azon a napon a paducok iránti vonzalmam
elúszott a ragyogó folyó hátán. Az újonnan megismert
halacska szépsége messzemenően lenyűgözött, elhatároztam, hogy mindent megtudok róla és pérhorgász
leszek. A hal, amit azon a napon, gyerekként sikerült

ka

Már a sokadik pirosúszonyút csúsztattam a haltartóba,
amikor valami furcsa dolog történt. Határozott kapásnak szúrtam oda, az alig húszcentis halacskának nem
volt túlságosan sok esélye a gyermeteg hévvel szemben. Néhány másodperc alatt a parti fűbe fektettem.
Ekkor vehettem csak szemügyre alaposabban. Pikkelyei

or

feketesügér
legyezőhorgászat
horgászat

Felhőtlen gyerekkoromat éltem. Természetesen
a vízparton töltöttem szabadidőm jelentős részét. Azon a számomra emlékezetes napon sem
volt ez másként, az utcánk végében csordogáló
tisztavizű folyóban hajkurásztam a paducokat.
Nagyon szerettem őket, főként azért, mert szépek voltak és sokat lehetett fogni belőlük, nem
nagyon maradt időm unatkozni a partmenti fák
árnyékában.

hu
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fognom nem volt más, mint egy igazi pénzes pér, Én pedig buzgóságomban kikiáltottam a vizek királynőjének.
Sok partot mosott el gyerekkorom óta kedvenc folyóm és sok szigetet épített, jómagam is felnőttem a
feladathoz. Igazi pérhorgász lettem és megpróbáltam
az idők folyamán minél több dolgot megtudni az én
szépséges királynőmről. Jó ideig csak a horgászkönyvek színes oldalain találkoztam újra a pérhallal. Ezek
a könyvek viszont nagyon sokmindent osztottak meg
velem kedvenc halamról. Megtudtam, hogy a pénzes

pérről egész halszintájt neveztek el, ez mindenképpen
gyakoriságára utal. A pérszintáj a pisztráng- és a paducszintáj közé esik, ez általában magas- dombvidéki
vagy alacsony- hegyvidéki folyószakaszokra esik. Kimondottan igényes, a víz minőségére fokozottan érzékeny halfajról beszélünk. Farokúszója erőteljes, nagy
és mélyen kivágott, az ivarérett hímek hátúszója jóval
magasabb, de a többi úszójuk is, a farok alatti kivételével erőteljesebbek az ikrásénál. Páros úszói sárgásak,
pirosas árnyalatokkal. Főleg az idősebb egyedeknél a

legyezőhorgászat
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pikelyzet rózsaszínű árnyalatokat mutat, míg ívási időben a hímek oldala vörhenyessé válik. A bővizű folyókat kedveli, ezekben jelentős állománya alakulhat ki.
Tápláléka változatos, elfogyasztja a rákokat, rovarokat,
férgeket, puhatestűeket, kárt tesz más halfaj ikrájában
és ivadékában.
Ilyen és ehhez hasonló információkkal traktáltak a
szakkönyvek, én meg beszereztem életem első legyezőbotját, hiszen a pérhal természetes csalikkal való fogása
mindenek előtt etikátlan, de
nem utolsó sorban törvénytelen is.
Már kezdeti próbálkozásaim során tettem néhány hasznos megfigyelést. Rájöttem,
hogy a pisztránggal ellentétben a pér korántsem félénk
hal, majdhogynem vakmerő.
Sokkal inkább válogatós, előfordul, hogy olykor egyszerűen nem találunk az ízlésének
megfelelő műlegyeket a dobozunkban. Próbálkozhatunk
lépre csalni szárazlegyekkel
és nimfákkal egyaránt. Jómagam a nyári időszakban szinte
kizárólag csak szárazlegyeket
kötök fel, amelyet ha megfelelően választunk ki és tálalunk
fel, akár a lábunk elől is elkap.
Szereti a sodródó rovarokat
és a domolykóval ellentétben,
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nem reagál intenzíven a beeső
légyre.
Horgászfelszerelésünk minden
esetben legyen a hal méretéhez
igazodó. A hármas vagy maximum
négyes zsinórosztályú felszerelés
ajánlott. Előkénk ne legyen vastag,
a légy felőli vége ne haladja meg a
0,14 millimétert. Legyünk minden
esetben igazodjon halunk kis szájméretéhez, a legelterjedtebb pérlegyek 14-18-as horgokat díszítenek. Halunk rendszerint csapatokba verődve űzi a rajzó rovarokat,
ha egyet elcsíptünk, ne csináljunk
nagy zajt, mert rendszerint a társait is rá lehet szedni.
Végezetül néhány jól bevált pérlegyet említenék meg, a teljesség
igénye nélkül és saját tapasztalataim alapján. Az általam leginkább
horgászott vizeken a legjobban
a sötétebb galléros szárazlegyek
és az aranyfejes nimfák arattak.
Szárazak közül mindenképpen érdemes kipróbálni az Olive Dunt, a
Blue Quillt, a March Brownt, az Adams Parachute-t, a
Dark Handricksont és a különböző CDC parachute legyeket. A nimfa gyűjteményünkből nem hiányozhat a
Hare’s Ear aranyfejes változata, a Pheasant Tail, a Blood
Worm, a különböző cseh nimfák.
Végezetűl azt kívánom mindenkinek, hogy töltsön
felejthetetlen órákat a vizek királynőjével.
A.I.
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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

HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

