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Ha nálunk a városi víztározó szóba kerül, mindenki csak lemondóan legyint. Hiába kérdezgetem a
cimborákat, voltál kint, mi van, fogtatok valamit?
A válasz legtöbbször egy lemondó legyintés. Évek
óta ez megy.

al

sz
k

w

w

w
.h

or

ga

amurhorgászat

an

zésével orvosolható lenne legalább a kezdetekben.
Nem kell félni a drágulás elrettentő hatásától, más
egyesületek mind meglépték már ezt és nem esett vis�sza a taglétszám főleg ott, ahol a többért többet kaptak a horgászok.
A törpeharcsa szelekciót elkezdték egy hatékonyan
A sikertelenségnek többgyökerű okai vannak. A telepí- működő helyi találmánnyal, de ki tudja miért, ez nem
tés nem elégséges, a törpeharcsa minden szórakozást folyamatos.
pokollá tesz, éjszaka csak hétvégén és akkor is csak raAz éjszakai horgászat tiltásáról meg csak annyit: a
gadozóra szabad pecázni, és hogy teljes legyen a sor, tilosban járók nappal is tudnak halat lopni, nem muszáj
mindezt csak tetézi a nálunk már több éve igen szigorú nekik már a sötétség oltalma. Nem hiszem el, hogy a
aszály miatti drasztikus vízszintcsökkenés. Szomorúan szabályosan horgászókat zavarná az éjszaka akár többvettem tudomásul, hogy idén is rendkívüli aszály vár- ször is megjelenő halőr. Amíg a bajokat nem orvosolják
ható.
az illetékesek, sajnos az adott körülményekből kell kiHogy mindezekre akadna keresztül vihető megol- hozni a lehetőségekhez képest a legtöbbet.
dás, az mindenki előtt tiszta, de nem akarásnak nyögés
Van egy barátom, nevezzük csak Gábornak, aki azért
a vége. A telepítési mennyiség növelése a horgászjegy megmutatta, ha mostohák is a körülmények, soha nem
árának emelésével, többgenerációs halak vízbe helye- szabad feladni. Ha valamiben erősen hiszünk, és eleget

A kánikula hala az amur
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Nem baj,
ha amur

teszünk érte, még a mai kitekeredett világban is érhetünk el figyelemre méltó eredményeket.
Amikor pár héttel ezelőtt megkeresett csali ügyben,
még nem tudtuk, hogy mennyire is fog működni a lehetőségéhez és a tározó adottságaihoz igazított elképzelés, de mondom hitt az elkövetkező időszak sikerében.
– Lőszer kellene- közölte velem szabadsága előtt,
ami alap-szóhasználatunkban a bojlit értette. Kezdjünk
kb. 10-15 kg-mal - határozta el, - és majd meglátjuk mi
lesz.
– Annak rendje és módja szerint a kívánt időben le
is gyártottam neki a jó magas százalékban, állati fehérjét tartalmazó 20 mm átmérőjű csalit és megkezdte a
több hetet áthidaló periódusú horgászatot.
Nyugodtan állíthatom árnyék és víz nélkül abszolút
kibírhatatlan időben, esténként 18 órakor kezdett el
etetni, és tette ezt 4 napig. Közepes mennyiségű kb.
60-70 dkg bojlit juttatott csúzlival a parttól 50 méterre
lévő, 3 m mély vízbe.
Az 5. napon délután kezdte meg a pecát, amiről tudta 23 órakor minden este abba kell hagyni. Előbb néhány este kapás nélkül pakolt össze, de a bedobott nehéz, 100 g-os ólommal szerelt szerelés a kezdeti idők
helyett már kezdett „kopogni” a fenéken, ami a halak
csalhatatlan jelenlétéről árulkodott.
Aztán megjött az első kapás is, ami gyorsvonat sebességgel tépte le a nyeletőfék által lazán adagolt zsinórt. Bevágás után 1-2 másodperccel már a nem túl
sekélynek mondható víz tetején vetett jókora burványt
a hal, majd pár másodperc múlva lemaradt.
Nyilvánvalóan egy amur vette fel a bojlit, s a szokásokhoz híven le is maradt a hagyományosan csalizott
horogról. A rossz akadás nem keserítette el Gábort.
A következő este aztán már egyértelművé vált, az
amur az a hal, amire a 35 C fokos kánikulában 26-27 C
fokos „forróvízben” horgászni érdemes.
A következő kapása sem lett meg, az is lemaradt,
de most a kínai torpedóra jellemző: öt centit emelek a
swingeren – visszaejtem típusú kapással jelentkezett.

amurhorgászat

Az amurok visszajártak
az etetésre

Aztán virradatkor megtört a „jég”. A 4 órakor bedobott szerelésen elrohanós kapás
után, szákba került az első megfogott, 5 kg
körüli amur. Ezt követően rá néhány percre újabb kapás kerekedett, de a bevágás
üres volt, és a bojli sem volt a hajszál végén.
Ez pedig módosításokra ösztönözte barátomat.
Valószínűleg az amur erős ajkai közé
csípve a golyót, egyszerűen lenyomta azt
a szálról. Volt még megoldani való kérdés
ezen kívül is. Az etetést nem csak a nagytestű növényevők látogatták, hanem a vizek „újkori pestise” a törpeharcsa is részt
szeretett volna venni a potyalakomán.
A csalibojlikon lévő „faragásokból” ez
tisztán kivehető volt. Nem szereti senki
sem, ha a horgászatra fordítható egyre kevesebb idejéből még úgy tölt el egy jó csomót, hogy a
törpék által lekopaszított, üres horoggal várja a „nemjövő” kapást.
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vegyítve, zöld színbe öltöztetve, hogy fokozza az érdeklődést.
Majdnem mindennap hívtuk egymást, amiből megtudtam, szinte minden este megjön a hal. Néha több
kapás is van, de bosszantóan sok a lemaradás.
– Azért van eredmény is – kezdte a sorolást – 10,5
kg, 12 kg , 14 kg, 11,5 kg halat tudtam már fogni és egy
pár, valószínűleg nagyobb testű hal az akadókba menekült. Viszont az üres bevágások idegesítenek, nincs rá
gyógyszered? – tudakolta.
– Majd viszek 1-2 előkét és azt próbáld meg – ígértem neki, és másnap kivittem neki pár darab lebegő
bojlihoz való Piggy Back és merev nejlonszálból kötött
végszereléket.
– Ma este a próbáé, kösd fel az újakat – vettem ki a
dobozból az előkéket.
Gabi rögzítette a főzsinór végén lévő forgókapocsba őket és pop-up golyókat csalizott az íves, un-Bent
hook-horgok gumikarikáiba.
A lebegő bojlikat egyébként is meg kellett próbálni.
Barátom észrevette, hogy a fenéken fekvő
bojlik átvették az aljzat gázos, bűzös szagát, ami meglehet, hátrányosan érintette
a kapások számát. A második héttől már
inkább pop-up golyókkal dolgozott, s nem
volt elég a megemelt csali, még plusz aromafürdőt is alkalmazott hozzájuk.
A várva-várt pontyok elmaradása nem
okozott lelki törést Gábornak, hisz ki ne
szeretne bizonytalan pontyok helyett méter körüli amurokkal hadakozni. Az etetés
második hetétől már tisztán látszott, miért
is jön ponty helyett amur. A tározó az utóbbi 2-3 évben jó 2 métert vesztett vízmélységéből, területéből pedig kb. 20 %-ot. Szárazra került a partmenti nem túl széles, sás
és nádsáv, és a vízszéli dús hínármezőről is
elhúzódott a nedvesség. Az amurok nem
fértek hozzá természetes táplálékukhoz és
behúzodtak a mederbe. Az etetésről valószínűleg lezavarták a kisebb pontyokat és
mindent felhabzsoltak. A beszórt bojlival
pótolták a nem elérhető növényeket.
A pontyok elmaradása a víz hőfokával
magyarázható másképp. 26-27 C fok felett
leállnak a táplálkozással, márpedig a víz
hőmérséklete folyamatosan ilyen magas
értekben táncolt. A vízszint a kb. 1 hónap
alatt 35-40 cm-t apadt, ami egyre kisebb
területre szorította vissza a halállományt.
Nagyobb mederesések már nem maradtak a tavon víz alatt, hála a sokévi csapadékhiánynak. Cimborámnak nem volt túl
sok választása mikor az etetés helyét kijelölte. A meder körülbelüli legmélyebb
pontját választotta, ami az eredményeket
figyelembe véve jó döntésnek bizonyult.
Viszont a tó 1979 óta telepített és nem
adott 20 kg körüli halakat, amikből bármi-

an

A bojli erősebb kiszárítását és a harisnyázást alkalmazta Gábor, ami mindkét problémára hatékony ellenszerként működött.
Két nap múlva csörgött a telefon:
– Tegnap este megfogtam az első jobbat, - vigyorgott a vonal végén – 11,5 kg volt, meg volt még lemaradásom is. – tette hozzá.
– És a pontyok? – kérdeztem vissza.
– Nincsenek sehol, túl meleg a víz, és éjszaka meg
pauza van. Egy 4 kg körüli pikkelyest húztam tegnap
előtt, de a többi kapás mind amur.
Szóval beindult a verkli. A halak visszajárnak – majdnem azonos időben – és szépen feleszik a kaját. Sajnos nem pontyok, de szegény ember vízzel és a reális
lehetőségekre próbál meg rámenni. Gábor megkért
ezen kívül, hogy apadó félben lévő bojlikészletét egy
újabb adag – 15 kg – bojlival töltsem fel. Rá két napra
el is küldtem neki a már erősen az amurokhoz igazított
mennyiséget. A lehető legmagasabb százalékban bekevert fénymag, repce, mogyoró egy mentrális mixel

lyen kevés is van elvétve, azért kellett volna jelentkezniük. Bár azok közt a halak közt, amik irányíthatatlanul akadókba vették magukat a kapás után, meglehet
egy-kettő megütötte ezt a méretet. Mégis azt mondom, az igazán nagy halaktól, az ostoba éjszakai tilalom
fosztotta meg Gabit. Valószínűleg jócskán megemelte
volna kapásainak számát az éj leple alatti folyamatos
peca.
Hozzátartozik a történethez a jó magyar szokás szerinti irigységre visszavezethető húzás, a közvetlenül barátom mellé etetés, vagy a mindenki által jól ismert hely
etikátlan elfoglalása. Sajnos, ezektől az intermezzóktól
sem lehet mentes ma magyarhonban a horgászat.
Azért is értelmetlen dolog a „nyerő hely” elfoglalása, mert Gábor sikerén felbuzdulva többen is elkezdtek
etetni és horgászni, persze nem eredménytelenül. Bár-

kinek eszébe juthatott volna ugyanez, bárhol megjött
a hal abban az időszakban. De hát ilyenek vagyunk, a
szomszéd kertje mindig zöldebb…
Visszatérve a kifejezetten gyengén telepített, véleményem szerint mindenki által sorsára hagyott tóra,
még így is mondhatnám halódásában is képes örömet
adni, az ésszel és átgondoltsággal odalátogató horgászoknak. Nem muszáj a „fele víz – fele hal” bő reklámkerettel megtámogatott vizekre zarándokolni és iszonyú pénzekért ott horgászni az abszolút túlzó halmen�nyiségre…..
Ez a viszonylag hosszú periódus csak egy újabb bizonyítéka annak, hogy nem mindig a média által erőltetett hely, módszer és idő alkalmas az eredményes
pecához, bizonyíték arra, hogy így is lehet.
N.P.

amurhorgászat

Az amur erős ajkakkal
endelkezik

TERMÉSZETESEN GYÁRTUNK EZ A MI KÜLDETÉSÜNK!
Termékeinket keresd
a www.meusbaits.hu weboldalon,
szállítás akár másnapra!
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Ahogyan a belső szerveket élettani szerepük határozza meg, így a hal szemének befogadó képessége is ahhoz igazodik, amit a víz megenged neki.
Következtetésképpen: minden cicoma a műcsalin, a hal nézőpontjából nézve elveszti jelentőségét. Az időnként megvillanó és mozgásban lévő
műcsaliról végül is csak néhány jel utal majd a
gondosan kidolgozott részletekre: a szemek, az
úszók, a kopoltyúk és a körvonalak. Félreértés
ne essék, nem akarom leértékelni a részletes és
élethű mintázatokat, melyeknek főként tiszta
vizeken történő horgászat esetén van nagy szerepük, vagy az utolsó meghatározó pillanatban,
amikor a hal beazonosítja csalinkat, és támadásba lendül.

jektívek voltak és inkább az esztétikai elvárásoknak feleltek meg. A gyártók nagyon jól ismerik ezt a vásárlási
szokást és a marketingfogásokat tartják szem előtt, így
lehetséges az, hogy ezek a műcsalik 70 %-ban horgászt
fognak és csak 30 %-ban halat.
Horgászunk hazaérvén új szerzeményeit a már így is
„full”-os műcsali gyűjteményébe teszi. A készlet látszólag teljes: vannak már wobblerei, támolygó és körforgó
villantói, twisterei és gumihalai, tandemei (spinerbait),
popperei...
Ugye, mint minden becsületes horgásznak, a mi horgászunknak is van néhány kedvence a nagy gyűjteményében, melyekben bízik, és lássuk csak be, hogy majd
minden helyzetben kizárólag csak ezeket használja,
talán kényelmességből. A többi műcsalijának csak a
puszta jelenléte is megnyugtatja, merthogy soha nem
A szenvedélyes horgász folyamatosan azzal van elfog- lehet tudni, mikor lesz szüksége rájuk. Ugyanis kön�lalva, hogy szerelékeit bővítse és mindig naprakészen nyebb cipelni az egész gyűjteményt egy horgászat sotartsa. A bevásárlások számától függetlenül, mindig rán, mint horgászni egy otthonfelejtett darabbal.
akad valami, ami még hiányzik, még akkor is, amikor
már ő maga sem érti, minek ez a sok holmi.
MOZGÁSBAN AZ INFORMÁCIÓ
Nagyon sokan közülünk hajlamosak vagyunk eltekinMŰCSALI GYŰJTEMÉNY
teni egy fontos szemponttól, nevezetesen attól, hogy
Képzeletbeli horgászunk határozott céllal lép be a hor- dobozainkban teljesen másképp látjuk a műcsalinkat,
gászboltba: őszi csukázásra készül, és műcsali készle- mint ahogy azt mozgás közben látjuk a vízben. Jó lesz
tét szeretné ez alkalommal felfrissíteni. Vásárol is né- megjegyezni, hogy a hal látása a víz alatti környezethez
hány különböző méretű és súlyú arany és ezüstszínű alkalmazkodott és nem pontosan azt látja, amit mi. A
villantót. Két wobblert is beledob a kosárba, mert egy víz ugyanis fényszűrő közegként viselkedik, akár egy
barátjától azt hallotta, hogy ezekkel volt fogás.
„színes szemüveglencséhez” is hasonlíthatjuk, amit a
A szempontok, amelyek szerint döntött és kiválasz- halak „viselnek”. Minél mélyebbre hatol a fény a víztotta ezeket a műcsalikat, amennyire csak lehet szub- ben, a víz annál jobban elnyeli, szelektíven eltüntetve
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Csukát,
de mivel?
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A VÍZ HÍVÓ SZAVA

Horgászunkat végre csónakban találjuk, messze bent
az egyik tavon. Felüti műcsalis doboza fedelét és kiválaszt egy műcsalit. Természetesen a nagy kedvencet,
amelyen már sok hal rajtavesztett, azt amelyben a leginkább megbízik. Nem érzi magát ráutalva arra, hogy
egy esetleges kísérletezésbe fogjon. Majd mindent figyelmen kívül hagyva, a fenékviszonyokat, a víz fényáteresztő képességét, a mélységet és a fényviszonyokat
(borús vagy derült ég, reggel, dél vagy napnyugta) elkezdi a horgászatot. Horgászunknál a csali kiválasztása
reflexszerű, rutinos, tele bizakodással, ahogy az előző
túrák kellemes tapasztalatai hozták, és azt hiszi, hogy
jelen körülmények között is, a kiválasztott műcsalijával
a sikerek itt is megismétlődnek. Választása egy 13 g-os
ezüstös Dollinger kanálra esett.
De ugorjunk csak vissza egy pillanatra a kezdethez! A tó vize, amiről beszélünk átlátszó, tiszta, és
az ég is derült, erős a napsütés. A fenékviszonyokat
a tó közepén összefüggő hínárfoltok jellemzik. A
széleken nádszigetek láthatók, melyek szomszédságában a víz alatti növényzet
majdnem a felszínig emelkedik. Amit horgászunk mindeddig még nem tapasztalt,
de hamarosan meg fog, az
hogy a csukák korántsem
aktívak, és ha néha harapnak is, azt minden késztetés
nélkül teszik. A legközelebbi csuka valahol 10 méterre
van onnan, ahol a bedobott
villantója vizet ért. Bár nem
látja a célpontot, a csuka oldalvonala érzékeli a rezgés
irányát, ahogyan a villantó
rendszertelenül támolyogva
billeg. Mindez azonban túl
kevés indíték egy csukának,
hogy elhagyja biztonságos
búvóhelyét és egy ismeretlen célpontra rontson rá.

vízbe pottyant valamit érzékeli, ami hang és rezgőmozgást bocsát ki. Egy nem aktív ragadozó, csak azokat a
prédákat lesz hajlandó támadni, melyek a búvóhely
közvetlen közelében tartózkodnak. Nem fog kockázatos kalandokba kezdeni a táplálékhalat követve. Tudni
illik, hogy a ragadozó hal számára a táplálkozás egyben veszélytényező is, így a folyamatos vészkészültségi állapot ellentétesen arányos az étvággyal. A mi
esetünkben, az étvágytalanság egy alacsony aktivitási
és agresszivitási szintet, valamint egy megnövekedett
vészkészültségi állapotot jelent. Egy ilyen viselkedésű
halat nem fog csábítani egy magas ingerszintű (erős
ragyogású, nagyméretű és fokozott rezgésű) csali. Tehát a horgászunk Dollingere, amelybe a mai napon akkora reményt fektetett túlságosan távoli, erőszakos és
kirívó viselkedésű lesz a csuka számára. Amennyiben
a csuka fokozott aktivitást és étvágyat mutatna, biztosan kimozdulna rejtekhelyéről és követné a villantót,
majd többszöri agresszív rávágás után, a drilling lenne
a veszte.

NAGY HAL KAPJA EL A KISHALAT

Jó ideje eredménytelenül horgászik. Azonban, ha egy
szerényebb rezgésű és természetes színezetű wobblerrel, mondjuk egy minnow-al, vagy egy ólomfejes gumicsalival áttapogatná a rejtekhely közelében lévő vízrétegeket, a siker garantált volna. A nádszigetek környékén, könnyű matt villantókkal is próbálkozhatott volna,

csukahorgászat

spektrumából a különböző fényhullámokat és színeket. Az első szín, ami eltűnik a skáláról a zöld, aztán
a sárga, narancssárga, piros, majd végül nagy mélységekben a kék. Ez a szűrőhatás befolyásolja a műcsali
érzékelhetőségét is. Két-három méteres mélységben a
műcsali fénye tompul, körvonalai elmosódnak.

HOVÁ LETTEK HAJDANI
CSUKÁINK?

Az étvágy meghatározó módon befolyásolja a ragadozó
halak táplálkozási szokásait.
Jelen esetben a csuka reakciója a helyétől 10 méterre
bedobott műcsali iránt nulla,
ugyanis a villantót, mint egy
9
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folyamatos bevontatással a víz alatti növényzet felett
vezetve. Ennek ellenére horgászunk a folyamatos helyváltoztatás mellett döntött, anélkül, hogy módszeresen lefedte volna a meghorgászott víz egészét. Mindez
idő alatt a legyőzhetetlennek hitt Dollingert sem cserélte le. Végül egy befolyóhoz evezett, egy csatornához, amely vizével táplálja a tavat.
Itt nagyobb a mélység és az erős áramlatok is erősebbek. Horgászunk azt gondolja itt is megpróbálja a
szerencséjét, és a változatosság kedvéért lecseréli a jó
öreg Dollingert, a kannibalizmusba vetett hit jeleként
egy kölyökcsukát mintázó minnow wobblerre. A gond
csak az, hogy egy úszó típusú wobblert használ, ami
a felszín közelében ficánkolva próbál valamilyen jelet
adni a fenékhez tapadt, leselkedő csukáknak. A meghorgászott hely nem túl változatos fenékviszonyai,
a kemény szubsztrátum imitt-amott nádcsonkokkal,
gyökértörzsekkel teletűzdelve, valamint a csatorna
felöl érkező nagy mennyiségű táplálékhal nagyszámú
csukát vonzott ide.
A csatorna bejáratánál használt wobbler típus vizuális és vibrációs adottságai azonban túlságosan gyengék
ahhoz, hogy kitűnjenek a víz itteni alapzajától. A csukák áldozatra várnak a fenéken, de a horgászunk által
választott műcsali nem lehet eredményes. Ezzel szemben az „elárult Dollinger” az új viszonyok között már
egészen jól érezné magát. Hulló falevélként engedve a
mélybe, majd váltakozó ütemű bevontatással, gyakori
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megállításokkal és indításokkal, rövid vizuális jeleket
jutatna el a csukákig. Az így keltett villanások tompák
és kevés információt sejtetnek, de éppen a titokzatosság lehet a vonzerejük, ahogyan a jelzéseket adják. A
műcsali belépése a csuka látóterébe attól függ, hogy
képes-e üzenetet átadni a halnak a víz alatti környezeten keresztül, képes-e kiválni a víz alapzajából és nem
utolsó sorban a horgász be tudja-e azonosítani a hal
pontos tartózkodási helyét. Ha ez a sok tényező egyesül, a villantó egy sajátos, a csuka számára érdekes információkat hordozó jelenséggé válik a víz alatt, talán
még többé is, mint ami valójában. A villantó egy mozgó
fényfolttá válik a víz alatt, amit a csuka nem is lát másnak, mit egy potenciális prédának.

SZÍNEK JÁTÉKA

Az emberekhez képest, a dolgok vizuális érzékelése
különbözik a halaknál. Tőlünk eltérően a hal nem kezd
meditációt folytatni a látott képről, hanem a különböző észleléseit, a múltbeli tapasztalataival köti össze. A
kifogni kívánt csuka nem azért ront rá a műcsalikra,
mert élvezné a fém ízét, a balsafáét, a szilikonét, vagy
a gumiét.
Képzeletbeli horgászunk végül mégiscsak visszatér
az öreg Dollingerhez, és máris a második dobásnál,
amikor már van annyi bátorsága, hogy a fenékig engedje süllyedni a villantót, enyhe rávágást érez. Izgalmas pillanat a bevágás és az azt követő ellenállás, de

AZ A FONTOS, HOGY MIT HISZ A CSUKA

Ha csak tisztán a vizuális kapcsolat állapotánál marad a
csuka, akkor előzetes tapasztalatai alapján, anyagi jellegű, képzeletbeli társításokat végez a látott tárgyhoz
képest, mint tapintás, ízlelés, észlelés. Ezek az asszociatív folyamatok, csak akkor lépnek érvénybe, ha a csuka
által feldolgozott információk hihetőnek tűnnek.
Azonban itt nem egy akármilyen tárgyról van szó,
hanem egy olyanról, ami eleve arra hivatott, hogy
prédaként viselkedjen. A műcsali által közvetített vizuális üzenet intuitív jegyeket hordoz (szerkezet, íz, szag),
vagyis a különböző hatások egységes szerveződését,
melyeknek meghatározó szerepük van egy esetleges
támadás pozitív döntésénél. Amennyiben az első vizuális kontaktus nem riasztja vissza a csukát, a hal a
csali megközelítése mellett fog dönteni. A csali közelébe érve, ahonnan már megejtheti a támadást, a csuka
végez még egy utolsó vizuális ellenőrzést. Ez az utolsó

„szemle” igen nagy pontossággal történik, a kivitelezése nagyban függ a víz fényáteresztő képességétől és
tükröződésétől. Amennyivel kisebb a csuka aktivitása,
annyival több információra lesz szüksége, hogy meghozza a támadás előtti döntést. Az egyszerűség kedvéért a mindeddig elmondottakat úgy képzeljük el, mint
amikor a csuka láthatóan a csónakig követi a villantót,
egyetlen rávágás nélkül. Hát nem bosszantó?

EGY TISZTA ÍTÉLKEZÉS

A műcsali nem más, mint egy csekély vizuális jelenség, képletes és szakaszos jegyekkel. A legalkalmasabb
műcsalik a lehető legegyszerűbbek, amelyek kevés látványos jeggyel vannak ellátva, és nem azok, amelyek
megtévesztésig lemásolják a kishalat. Más szóval élve
egy részletesen kidolgozott csali nem más, mint a hal
rideg mása, melynek eredményessége nem csak a látható elemektől függ. Egy áttetsző vízben, egy Dollinger
kanál, legalább annyi ismertető jegyet képes hordozni és közvetíteni, mint egy kiscsukát mintázó minnow
wobbler. Kiváló látási viszonyok mellett már a villantó
tökéletlen jellemzői is a veszélytényezők kategóriájába
taszíthatják, aminek az lesz a következménye, hogy a
táplálkozó magatartás helyett, a horgász a hal védekező viselkedésével szembesül.
Előfordulhat, hogy a meghorgászott vízen gyanútlan, agresszíven támadó csukák úszkálnak. Ebben az
esetben a csali esetleges árulkodó jeleit a halak figyelmen kívül fogják hagyni. Csakhogy manapság egyre
ritkább az ilyen víz, ahol a csukák fejüket vesztik egy
villantó látványától.
Minél több jeggyel van ellátva egy műcsali, annál
kifinomultabb lesz a beazonosítás is. Minél több a
részlet, annál nagyobb a lelepleződés esélye is. A nagy
méret is kockázatos lehet és itt nem csak a rávitt mintákra gondolok. Maga a forma is könnyedén vezethet
kudarchoz.
A műcsali méretének csökkentése egy tiszta víz
esetén, a csuka számára fontos információk szűkítését eredményezi. Egy mozgásban lévő műcsali nem
lesz más, mint egy egyszerű hatás, egy olyan célpont,
amely csak az azonosságát sejteti.
A pergetés ezt az elsődleges érzékelési aktust használja ki, mint minimális kommunikációs formát a hal
és horgász között. Éppen ezért a zavaros vizek náluk
nem is jöhetnek számításba. A csali vezetésekor a vi-

csukahorgászat

rövid időn belül láthatóvá válik a méreten aluli, tapasztalatlan kis csuka. Valójában a kis csuka nem a villantót
támadta, hanem egy meghatározott útvonalat leíró
fényfoltot. A látott tárgyat a hal az általa terjesztett
információk szerint kategorizálja prédának, vagy veszélyforrásnak. Végül is egy kínai árnyjátékhoz hasonlíthatnánk ezt, csak mindezt a víz alatt.
Azon módon, ahogyan a horgász mintegy megeleveníti a ragyogást, amiről a fentiekben beszéltem, egyben lehetősége is nyílik, hogy egy hamis azonossággal
ruházza fel a csalit. Tovább fokozva az elmélkedést,
azt is mondatnám, hogy a csukát nem a csillogás, mint
ok készteti támadásra, hanem az általa keltett hatás.
A csillogással társított dolog lehet egy vörösszárnyú
keszeg, egy kárász vagy egy szélhajtó küsz, melyek
azonossága, a villantó tulajdonságainak mérlegelésével pontosítható (méret, szín, fényvisszaverődés foka,
mozgékonyság). Megfelelően adagolva ezeket a paramétereket egy igazi táplálékhal vizuális mását kapjuk.
Egy olyan halfajét, amelyet a csuka beazonosít a szokásos étlapjáról és amelynek tudja az energiaigényét.
A rablás és a táplálkozás olyan tevékenységek, melyek energia felhasználásával járnak együtt, és amelyet
az anyagcsere szint határoz meg. Egy lelassult anyagcserével rendelkező csuka aktivitása csökken, ilyenkor
a könnyű prédákat és a kis energia befektetéssel járó
vadászatokat részesíti előnyben. A vizuális ösztönző
hatások hordozzák azokat az információkat, amelyek
alapján a csuka eldönti, hogy a villantó megfelel-e aktuális energia követelményeinek.
Ily módon végigjárva a vizuális érzékelés fokozatait,
kezdve a látott jelenség felépítése által meghatározott
tárgyként való beazonosításával és felületi jellemzőinek osztályozásával. Az első vizuális találkozása a halnak a csalival egy olyan folyamatot indít el, amelyben
a csuka az előzetes információkat asszociálja a memóriájában tároltakkal. A vizet kishalként átszelő tárgy
profilja, a szemekre, hát- és oldalúszókra emlékeztető
jegyek, mind-mind jelentőséget kapnak ebben a folyamatban.

www.gyekenyes-vizpart.hu

Gyékényesi nagytó közvetlen vízpartján
2-3 és 6-8 fős nyaralóházak, horgászházak kiadók.
Kábeltévé, wifi, csónak, stég, zárt udvar, kutyabarát szálláshely.
info@gyekenyes-vizpart.hu
Tel.: 06-20/370-8851, 06-30/484-9535
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sze, hogy a beömlő csatorna újdonságaira várjanak.
Utolsó próbálkozásként előkotor
egy nyolc centis, ólomfejes, zöld gumihalat. Nem túlságosan meggyőző
lendítéssel bedobja és hagyja, amíg a
fenékig nem süllyed, majd a távoli szél
mozgatta nádasokon merengve vontatja vissza a csalit. Történetesen ez a
műcsali minden tulajdonságot egyesít,
amire a csukák a mai napon felfigyelhettek. Diszkréció, titokzatosság és
nagy meggyőzőerő. Egy méretes csuka oldalirányból a gumihal fele mozdul
és várja a megfelelő helyzetet a támadáshoz. Oldalsó uszonyai fokozatosan
egyre gyorsabban vernek és teljes
testében megremegve kígyózik. A gumihal már olyannyira megközelítette
a csukát, hogy már csak pusztán az
állkapcsai szétnyitásával beszippanthatná. Szinte azonnal, amint a kemény
kacsacsőr hozzáér a műhalhoz, a csuka
hirtelen megáll és eltűnik a sötét mélyzuális üzenet kiegészül egy másik, a műcsali által kel- ben. Egy hosszúkás árny jelenik meg, amiről a csuka
tett lökéshullámok hatásával is. Ezek a hullámok, olyan azt hiszi, hogy egy levált nádcsomó. De szó sincs róla,
auditiv és rezgés jeleket bocsátanak ki, melyeket a hal ez egy hatalmas balin árnya.
középső hallószervével, illetve oldalcsíkjával érzékel.
Közben a műcsali már a csónak mellé ért, ekkor horEzek egészítik ki a vizuális információkat és egy újabb gászunk kíváncsian utána hajol, hátha rátalál a zavaros
dimenziót adnak a megítéléshez. Ezen paraméterek vízben, és megfigyelheti, hogy mozog a gumihal farka
mellett, a műcsali mozgásából (irány, sebesség, fel-le vagy sem. Ahogy mondani szokás: csak a látvány számozgás, vontatási mód) leolvasható információk egé- mít.
szítik ki a minimális vizuális képet, melyből a csuka száLosonczi
mára egy pozitív megítélésű préda rajzolódik ki, ami támadásra ösztönzi.
Amennyiben a felkínált műcsali nem
pontos mása a csuka által keresett táplálékhalnak, akkor a csali vagy a közömbös
ingerkeltő, vagy a riasztó kategóriába sorolódik be. Ebben az esetben a hal megszakítja táplálkozását és visszahúzódik rejtekébe.

CSAK AZT HISZEM, AMIT LÁTOK

w
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Az a néhány csuka, amit horgászunk fogott, nem igazán elégíti ki az igényeit. Kevéssel kiló fölött, távol áll attól, amit a horgász kapitális fogásnak nevezne.
Kevéssel múlt dél és horgászunkon már
jelentkeznek a fáradtság jelei. Az is igaz,
hogy a pergetőhorgász annál fáradtabb,
minél kevesebb hal van a bilincsen. Újból
felüti műcsalis doboza tetejét és értetlenül nézi bőséges készletét. Nyilvánvaló, a
csukák ma nincsenek jelen. De a remény,
hogy holnap minden megváltozik, ad
majd erőt a holnapi próbálkozáshoz is.
De nem tudhatja, hogy a csónak alatt a
mélyben, a csukák azért zsúfolódtak ös�-
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Főleg olyan horgászokat várunk a versenyeinkre, akik
szeretnének részt venni egy olyan versenysorozaton,
vagy akár csak egy versenyen, ahol baráti a hangulat,
ahol nem vérre menő a küzdelem, viszont az összdíjazás komoly díjakat takar. A versenysorozaton nem csak
akkor érdemes elindulni, ha minden versenyen részt
vesz a horgász! A versenyeink díjazása minden egyes
versenyen garantált pénzdíjakat és kupákat, oklevele-
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ket takar. Az ITALICA Fishing - Első úszós horgászkupa
nem csak a 10 fordulós versenyből fog állni, hanem
több külön eseményt is magában foglal. A helyszíneinket próbáltuk úgy kiválasztani, hogy az kiváló lehetőséget biztosítson olyan versenykörülmények közti horgászatra, amely akár egy bajnokságra való felkészülésben
is segítséget nyújthat. De olyan vizeken is megmérették magukat a horgászaink, amelyek csak most nyitották meg a kapuikat. Minket ért a megtiszteltetés, hogy
elsőként velünk versenyezhettek a Majosligeti Horgász
és Pihenőparkban. A május 22-én megnyitott Abony
mellett található Gombási Tanya és Horgásztó is a mi
versenysorozatunk versenyét tekintette premiernek.
Eltelt egy újabb hónap és újabb horgászversenyeket
tudunk magunk mögött. Júniusban a versenysorozat
visszatért oda, ahol minden kezdődött, ahol a versenysorozat szervezésének ötlete megfogalmazódott
bennem. A Törökbálinti horgászparkban, júniusban két
fordulót is szerveztünk. A változékony, frontos időjárás az első fordulóra rányomta a bélyegét és nagyon

al

A versenysorozat célja a finomszerelékes úszós
horgászat népszerűsítése. Olyan horgászoknak
is kínálunk versenyzési lehetőséget, akik még
nem érzik magukat olyan képzett horgásznak,
hogy egy országos versenyen megmérettessék
magukat. Versenysorozatunk kiváló lehetőséget
biztosít arra, hogy a versenyzői ambíciókkal rendelkező horgászok megmérettessék magukat, és
megszerezzék azt a rutint, amely mindenképp
szükséges ahhoz, hogy megfelelően felkészülten
nézzenek a jövőbeli terveik megvalósításához.
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horgászversenyek
horgászat
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rozat
rapszodikus fogások születtek. Ameddig a szektor
egyik felében 30-40 kiló kifogott hallal, addig a pálya
másik végén már 7-8 kilogrammal is szektort lehetett
nyerni. A középső szektorban Gyulai Ferenc kockáztatva, a keszeg horgászat mellett tette le a voksát, mivel
a pontyok nem voltak étvágyuknál, de ezzel a kockázatos taktikával, 14160 grammal meg is nyerte szektorát.
A következő június 20-án megtartott fordulóban a
horgásztó már azt az arcát mutatta versenyzőinknek,
ami miatt nagyon sok horgász keresi fel ezt a horgászvizet. Finomszerelékes úszós módszerrel kapitális

A VERSENYSOROZAT ÁLLÁSA AZ ALÁBBI:
Helyezés

Versenyző

1.

2.

3.

4.

5.

Összesen

Súly

Pont

Súly

Pont

Súly

Pont

Súly

Pont

Súly

Pont

Súly

Pont

1

Karsai András

19980

4

14040

1

26920

2

23880

4

67700

1

152520

12

2

Tóth Péter

13070

7

5840

4

85750

2

9440

1

71040

1

185140

15

3

Tomozi Alexandra

64100

1

9480

2

22800

3

5160

8

49570

2

151110

16

4

Tóth Róbert

59340

2

3200

4

16240

3

25680

2

15900

5

120360

16

5

Hegyes Zoltán

22460

3

25300

2

16860

5

8020

5

44790

3

117430

18

6

Zsovák Tamás

42850

2

5180

6

8800

5

20600

5

25840

3

103270

21

7

Sági Sándor

47160

1

4400

3

0

9

6320

3

29640

5

87520

21

8

Rizmajer József

36400

3

2100

7

69560

1

4860

4

18860

7

131780

22

9

Nagy József

10780

8

10360

3

13200

5

8520

3

41120

4

83980

23

10

Gébele Zsolt

74940

1

320

10

9435

4

25420

3

33020

6

143135

24

11

Szabó Gábor

15920

6

5400

5

5210

6

30720

1

9840

7

67090

25

12

Vörös Balázs

26640

6

2060

5

43480

2

4360

5

9180

8

85720

26

13

Illés László

33820

2

5380

6

20430

4

0

10

0

8

59630

30

14

Steiner Norbert

0

12

8740

1

12575

7

8320

4

22720

6

52355

30

15

Egervári Ákos

0

12

1920

8

22490

3

11720

2

15560

6

51690

31

16

Kiss Csaba

2600

11

5660

5

16520

4

0

10

40480

3

65260

33

17

Varga Géza

3960

9

4860

8

31480

1

7240

6

0

9

47540

33
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Lakatos Péter

15700

7

8630

2

4800

8

11980

8

0

8

41110

33

19

Tomozi Tamás

18860

7

2390

9

5000

7

6820

7

34340

4

67410

34
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Tóth László

0

11

28860

1

29670

3

0

10

0

9

58530

34

horgászversenyek

ng –

méretű halak is kerültek horogra és pontymatracra.
A legnagyobb halat Tomozi Alexandra fogta, egy több
mint 12 kilós amur formájában. A kevés induló és a sok
visszamondás ellenére, gyönyörű fogások születtek,
több mint 32 kilós átlagfogással. A versenyzőink ebben
a fordulóban 760 kiló halat fogtak. Mindenki a 6 órás
verseny végére elfáradva, de mosollyal az arcán állt fel
a horgászhelyről és csodás élményekkel gazdagodott.
Július hónapban két nagyon népszerű helyszínen
folytatódik a sorozat, 2021.07.04-én (vasárnap) az
Adácsi Horgásztó és 2021.07.18-án pedig a Palotavárosi Felső-tavon kerül megrendezésre az egyéni úszós
horgászversenyünk, amelyre várjuk az érdeklődőket és
a versenyre nevező horgászokat is sok szeretettel.
A versenyek részleteit megtaláljátok a www.elsouszoshorgaszkupa.hu weboldalon. Ha esetleg valaki a cikk olvasása után kedvet kapott az ITALICA Fishing - Első Úszós
Horgászkupa 2021 versenysorozat követésére, akkor ezt
megteheti a folyamatosan bővülő közösségi csatornáinkon. weboldalunk www.elsouszoshorgaszkupa.hu
Elindult youtube csatornánk https://www.youtube.
com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg
megtaláltok minket a facebookon https://www.facebook.com/groups/2822201178038014/ és elindult
instagram oldalunk: https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/ Partnerünk az FCMS.hu, https://
www.fcms.hu/hu ahol a versenysorozatról állásáról,
versenyeinkről a legrészletesebb, legpontosabb statisztikákat találjátok.
Várunk mindenkit sok szeretettel a versenyeinken!
Tomozi Tamás
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Minden horgásszal előfordult már, hogy a végszerelék
miatt elvesztették a halat. A tapasztalatlan horgászoknak mi is a reakciója erre: vagy a horgot hibáztatják,
mert túl gyenge, vagy a halat, mert az egy szörnyeteg,
vagy esetleg a balszerencsére fogják. Velem átlagosan
évente egyszer történik meg, hogy kiegyenesedik a
horog. Én a következőkre gondolok: lehet, hogy a táplálkozási szituáció nem volt megfelelő, vagy a horog a
ponty szájának csontos részével ütközött, vagy talán
túl nagy volt a hal, esetleg az előke volt túl rövid. Általában a horog egyszerűen azért egyenesedik ki, mert
nem fúródik bele rendesen a hal húsába. Így már érthető, miért is jobb egy kisebb, de keményebb horgot
felkötni, mint egy nagyobb méretűt és gyengét.
Amikor az előke elkészítéséről és használatáról van
szó, nem létezik egyetlen tökéletes megoldás sem.
Vannak azonban bizonyos irányelvek, melyekhez igazodhatunk. Ezekről fogunk az alábbiakban beszélni.
Egész szerelékünk utolsó 30-60 centimétere döntő
fontosságú, sikerünk vagy kudarcunk függhet tőle.
Számomra egy előkének három dolgot kell teljesítenie: elsősorban, hogy minél kevésbé bátortalanítsa
el a pontyot, amikor be akarja venni a csalit. Másodszor, amikor a hal beveszi a csalit, a horog típusa és
az előke optimális feltételeket kell, hogy nyújtson az
akasztáshoz. A harmadik dolog az, hogy bevágás után,
a fárasztásban, horog és az előke segítse a horgászt,
egészen addig a pillanatig, amíg a halat meg nem szákolja. Másképpen fogalmazva, a horog ne törjön el,
ne nyíljon ki, az előke ne szakadjon el, a csomók ne
mondják fel a szolgálatot.
Mint már mondottam fontos, hogy az előke minél
kevésbé bátortalanítsa el a halat. Három fontos aspektust kell itt figyelembe venni: az előke anyagát, az előke hosszúságát és megjelenését, vagyis a lebegő vagy
süllyedő bojli lehetőségét. Ami az előke anyagát illeti,
ismét három lehetőségünk van: fonott zsinór, átlagos
monofil vagy merev monofil zsinór. Ez nem tudományos besorolás, így saját szemszögemből fogok beszélni az előkék anyagairól, a saját tapasztalataim szerint.
Az utóbbi néhány évben rengeteget horgásztam és
számos 20 kilón felüli pontyot sikerült horogra csalnom. Ezalatt az idő alatt kísérleteztem különböző előkeanyagokkal és hosszúságokkal, a fent említett három
irányelvre koncentrálva. Tesztjeim nem voltak mélyre
hatolók, nem végeztem részletes összehasonlítást a
különböző típusú anyagok között, de végül megtaláltam minden kategóriából a leghatékonyabbnak tűnő

w

w

A szakíróknál mindig fennáll a veszélye annak,
hogy a pontyhorgászat valamely aspektusát
jobban kiemelik a saját környezetéből, ilyenkor
külön tanulmányozzák, de ez által túlzásokba is
esnek. Az előke fontosságát azonban nem lehet
eltúlozni. Az általam használt előkék úgy vannak
elkészítve, hogy éppen azt tegyék, amit elvárok
tőlük, és nem utolsósorban minden összetevőjük fontos része a szerelékemnek. Más szavakkal
mondva: hosszú éveken keresztül arra törekedtem, hogy kiszűrjem a negatív következtetéseket
ahhoz, hogy eljussak a későbbiekben a pozitívokhoz. Íme, egy példa.
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nagy pontyot sikerült partra vezetni. Tudom, hogy ez
az egy példa nem elég meggyőző, de az a nyár erősen
befolyásolt az előke hosszúságát illetően.
Egy dolog világos: több halat szalasztunk el rövid
előkével. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a csali
nincs elég mélyen a hal szájában. Ilyenkor előfordulhat, hogy a horog a hal szája szélébe akad, ahonnan
nagyon könnyen kifordulhat. A másik ok, hogy az
akasztás szöge nem megfelelő, mivel az ólom a vízfenéken található. A hal könnyen megakad, de általában tovább is áll, mert megérzi az ólom ellenállását.
Így már nem nehéz elképzelni mi történik ilyenkor
a horoggal, ha elkezdjük húzni kifelé. Mivel a horog
nem fúródott be rendesen a hal húsába, ezért az
egész terhelés a hegyére koncentrálódik és nagy a valószínűsége, hogy végül ki is egyenesedik, és ezáltal
elvesztjük a halat.

LEBEGŐ VAGY SÜLLYEDŐ CSALI LEGYEN

Szigorú értelemben ez taktikai döntés, de azért itt és
most én beszélek róla, mert véleményem szerint sokan
a lebegő bojlit túlértékelik. Énszerintem több kudarcot okozhatnak, mint amennyi eredményes akasztást.
Megmagyarázom ezt, ahol hatékonyak ott tényleg végzetesek tudnak lenni, viszont vannak vizek, ahol soha
nem jönnek be vagy csak nagyon ritkán. Az utóbbi 5
évben, ami halat fogtam, abból csak kb. 10 % jött popup bojlira. Azokon a vizeken, ahol nincs hatása, csupán
saját esélyeinket csökkentjük, ha használjuk. Ha nem

pontyhorgászat

anyagot – konkrét tapasztalat és mások eredményeinek figyelembevételével – és összehasonlítottam a
kategóriákat, nem pedig az egy kategóriába tartozó
anyagokat. Legszívesebben a következő márkákat
használom: Kryston Silkworm, Multistrand, kombi szerelék formájában és Amnesia-t.
Én valahogy a Silkworm-ra tértem át. Azért tértem
át erre az anyagra, mert sok horgászt láttam, akik folyamatos sikert értek el vele. Nem értettem miért van
ez így és nehéz volt elfogadnom, viszont a bizonyíték
azonban egyértelmű volt, így nem hagyhattam figyelmen kívül. Mióta áttértem a Silkworm-ra többször
mondtam magamnak, hogy kell léteznie valami jobb
anyagnak is és ezért vele párhuzamosan más anyagokat is teszteltem, de mégis minden alkalommal a Silkworm jött ki elsőnek, bárhol is horgásztam.
Igazából nem tudok egy biztos, határozott következtetést levonni az előke anyagokkal kapcsolatosan.
Tapasztalataim alapján a Silkworm tűnt a legmegfelelőbbnek számomra, ugyanakkor vannak, akik a Multistrand előkékre esküsznek. Azt tudom ajánlani minden horgásznak, hogy ha az eredményeik nem kielégítők egy megszokott előke anyagával, más anyagokat
is ki kell próbálni, és tesztelni kell, hogy össze tudják
hasonlítani az újat a régivel.
Előkehosszúságokkal is számtalanszor kísérleteztem.
Egyik nyáron például 8-10 cm-es előkéket használtam.
Sok kapásom volt, de kevés nagy halat fogtam. Ősszel
visszatértem a 45 cm-es előkékhez és így rengeteg
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vagyunk biztosak benne, hogy a pop-up működik, nem
érdemes kockáztatni.
Én szinte mindig süllyedő bojlit használok, mely kiegyensúlyozza az előke és a horog súlyát. Azt a bojlit
kedvelem leginkább, mely nem lebeg annyira, hogy
megijessze a halat, de azért egy kicsit fel tud emelkedni a vízfenékről. Vannak esetek, amikor ajánlott vagy
szükséges lebegő bojlit használni, viszont felhívom
mindenki figyelmét, hogy a lebegő bojli használata legtöbbször fölösleges időtöltés.
A mai pontyhorgászattal foglalkozó irodalom több
horgot is ajánl, de jegyezzük meg, hogy a jó pontyozó
horognak legalább négy funkciót kell betöltenie, bármelyiket is választjuk:
1. legyen elég kicsi és könnyű, hogy a hal ne vegye
észre, de ugyanakkor legyen elég kemény, hogy bírja a
hal fárasztásakor fellépő terheléseket.
2. legyen olyan éles és legyen olyan formája, hogy
minél nagyobb eséllyel megakadjon, amikor a hal szájába kerül.
3. a horognak forognia kell, hogy a legjobb fogást
biztosítsa, amikor a hal kifeszíti az előkét. Ezt háromféleképpen érhetjük el: Az első, ha olyan formájú horgot választunk, ami elősegíti a forgást. A másik, ha line-aligner nevű rögzítési módot használunk. Harmadik
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az, ha csomó nélküli kötéssel kötjük meg. Egy szónak is
száz a vége: a jó pontyozó horognak ki kell tudnia venni
a halat, amit megakasztott.
Azt hiszem, veszélyes lenne következtetéseket levonni vagy határozott irányelveket megfogalmazni e
témával kapcsolatosan. Sokan azt gondolhatják, hogy
elképzeléseim túlságosan naivak, viszont tudni kell,
hogy láttam igen tapasztalt sikeres horgászokat, akik
nagyon egyszerű előkét használtak.
Horgok és előkezsinórok tekintetében megoszlik
a horgásztársadalom. Barátaim közül csak néhányan gondolkodnak úgy, mint én a fonott zsinórokról. Nem akarok senkit befolyásolni nézeteimmel,
hiszen nem kényszeríthetem rá senkire sem a saját módszereimet, mivel mindenki a sajátját tartja
a legjobbnak, mert eddig úgy tapasztalta, hogy az
működik. Ez így is van jól: hinnünk kell magunkban,
mert mi vagyunk a zsinór másik végén és mi vagyunk azok is, akik a parton állunk és várakozunk.
Vegyünk figyelembe minden lehetőséget, és válasszuk azt, amit a legmegfelelőbbnek találunk az
adott helyzetben. Csupán akkor kell átgondolnunk
a szituációt, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy
szeretnénk.
László Attila

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

VIDEOK MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE
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Pergetés árkonbokron át
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A bokorugró nagyon elmés kis szerkezet. Nem
újdonság a horgászatban, mégis kevesen használják ki az előnyeit. Olyasmi a megítélése, mint
a multiorsóknak a peremfutókkal szemben. Hiába horgászik multival a fél világ, a magyar ember már reflexből rálegyint, hogy „á, ez tengeri
herkentyű”. Aki viszont vette a fáradságot és
megtanult vele bánni, sosem válik meg tőle. No,
egy ilyen csudabogár a bokorugró is.
Csukára pergetni az egyik legizgalmasabb horgászélmény. Ahol szép állomány adatott ebből a falánk rablóból, még a kevésbé tapasztalt pergető is könnyen
szerez sikereket. Ott viszont, ahol a csukák színe-java a
növényzetbe rejtőzik, bizony nehezebben terem babér
a horgásznak. Márpedig a csuka rafinált és lusta jószág.
Ha a víz alatti bozótban fedezéket talál, oda beáll, és
viszonylag kis munkával ki-kivág az arra tévelygő apróhalak közé. Nem kavircol megállás nélkül, mint a balin.
Húzgálhatjuk mi a vasat a közelében, ha már csak egy
arasznyira is kívül van a műcsalink a hal támadási zónáján, nem rabol rá. Inkább kerüli a feltűnést és vár egy
könnyebb prédára.

A cudarabb hónapok kedveznek a csukavadászoknak, hisz a vízinövények zöme elrothad, így kevesebb
búvóhely jut a csukának. Ezzel egy időben a táplálékul
szolgáló kishalak nagy része is elvermel, szóval a csuka
diétán van, szinte bármire rárabol, ami mozog.
Valljuk meg, a nagyobb hínárcsoportok, töklevelesek, sulyom, bubujka és társaik még télre sem tűnnek
el teljesen. A csuka – ha teheti – továbbra is itt kalózkodik. Kinek volna azonban kedve beszaggatni a drága
villantót, wobblert a susnyásba? Itt jön be a bokorugró
szerepe. Pofonegyszerű, régi, jó ötlet. Félre a hármashorgokkal! Egy horog is elég, kiegészítve egy, vagy két
szál rugalmas dróttal. Ez a „csáp” pont úgy van meghajtva, hogy a horgot még a legsűrűbb növényzeten
áthúzva is megóvja az elakadástól. A csuka vehemens
kapása folytán viszont nem játszik szerepet, a hal nem
érzékeli, vagy már csak túl későn.
A kereskedelemben számtalan formában jelenik
meg, villantóval, wobblerrel, vagy csak egy puszta horoggal kombinálva. Ez utóbbinak a használata rá van
bízva az ízlésünkre. Kerülhet rá twistergumi, de érdemes kipróbálni kishallal is.

pergetőhorgászat

Twisterfejjel kombinálva
is nagyszerűen működik
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No de ha tényleg ott a hal, és meg is csíptük, nincs
idő szöszmötölni a fékkel, egy másodperc bambulás
is elég ahhoz, hogy a csuka beslisszoljon a legsűrűbb
növényzetbe, onnan kiédesgetni pedig szinte reménytelen. Ezért ehhez a horgászmódszerhez ajánlatos a
megszokottnál merevebb, rövidebb bot és fonott zsinór. Persze, nem tudunk vele hatalmasakat dobni, de
nem is kell. A zsákmány elvesztésének lehetőségét egy
ilyen szerelés viszont jócskán csökkenti.
A bokorugró használata, a vele járó horgászstílus mindenképpen figyelmet érdemel. Nagy előnyt
jelent azokkal a csalikkal szemben, amik az első dobásnál elakadnak. Márpedig igaz a mondás: ahol az
akadó, ott a hal. Sosem felejtem el, az egyik dömsödi horgásztanya előtt pergettem csónakból. Az

al

Használata egy kissé különbözik a megszokott pergetéstől, amikor a partról gépiesen próbáljuk megdobálni
a rendelkezésünkre álló 180 fokos területet. (A csónak
nyilván sokkal nagyobb teret enged, de az átlagos, vándorló, pergetőhorgászt ismerve a többségünk a parton kutyagol, néha komoly sportteljesítményt hagyva
maga után.) A bokorugró az olyan horgász eszköze, aki
céltudatosan perget. Kifigyeli a rablások helyét, vagy
ráérez a csukát rejtő nádfalakra, tisztásokra. A „technika” abból áll, hogy rádobunk egy hínármezőre, és az
abban látható lyukak fölé húzzuk a csalit. Ahol el tud
merülni, ott megállítjuk, és hagyjuk süllyedni. Ha ott a
csuka, szinte biztos, hogy rávág. Ha nincs ott, ki tudjuk
szánkáztatni a szerelést elakadás nélkül. Ilyenkor egy
bevált, nyílt vízi villantót nagy eséllyel beszakítanánk.

or
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Támolygó villantóval már
régóta beválik

Odahaza nem érdemes vele barkácsolni, a felkészültebb boltokban többféle is kapható. A csupasz horgos
verzió, tetszés szerint szerelhető kishallal, gumival
stb. A helyi adottságoknak megfelelő súlyozással akár
süllőre is mehetünk vele kövezésben, fás mederben.
Használata nem korlátozódik a csukára, a fekete sügérre szakosodott ínyencek is jó eredménnyel húzgálják.
Egy jó tanács: drótelőkét mindenképpen kössünk
elé! Egy átlagos villantó esetében a horog távolabb
fityeg a műcsalitól, ezzel megnövelve annak hosszát.
Az egy horoggal szerelt bokorugrónkat viszont szinte
biztosan torokra veszi a hal, és drótelőke híján azonnal
elnyiszálja a zsinórt. Lehet az akár fonott is.
A bokorugróval készült villantók pergetési technikája egy kissé elüt a hagyományostól. Ugye, mindenképpen a sérült kishal látszatát akarjuk kelteni... Ezek a villantók akkor hozzák létre a hatásos rezgéseket, amikor
süllyednek. Nem kell folyamatosan darálni az orsóval.
Ha becéloztuk a jónak vélt helyet, szép lassan játszadozzunk. Húzni persze kell, de csak módjával, csuklóból
pöcögtetve. Ez a stílus inkább közelebb áll a fenéken
twisterezéhez, mint például egy körömvillantós domolykózás – egyébként kiváló – élményéhez. Ez egy
picit több türelmet igényel, de megéri.
Az elakadás, a beszakadás mumusa viszont nem fog
kísérteni, a bokorugró, ez az egyszerű kis segédeszköz
kivédi az ilyesféle bosszúságokat. Annak, aki a háta
mögé, a nyárfára dobál, természetesen ez sem lesz
csodaszer.
Makk

pergetőhorgászat

akkori gondnok – nagy horgász – kikiabált nekem
a vízre:
– Ezzel az erővel dobálhatnál a kertben is! Itt olyan
a meder, mint az országút. – és persze jót röhögött.
Becsületére váljék, később rávezetett a környék olyan
vizeire, ahol meg lehetett fogni a halat. Ő a hagyományos, úszós, kishalas, türelmes módszerre esküdött.
Fogott is szépen. Mindig kicsalta a csukát a víz alatti
erdő szélére. A pergetőhorgász viszont egy makacs
fajta, velem együtt. Nem kishalazom, nem gilisztázom,
akkor sem, ha a tények ellenem szólnak. Fogtak már
mellettem hét kilós süllőt kukoricával (!), csak azért is
pergettem tovább eredménytelenül. Később persze a
vizek többnyire kárpótolnak a kudarcokért. Visszagondolva már fogom a fejem, hogy mennyi, de mennyi
lehetőséget szalasztottam el tudatlanságom miatt. Ha
előbb ismerem meg a bokorugrót, és a vele járó horgászatot, sokkal több sikerélménnyel gyarapodtam volna. Ha belegondolok, pont oda nem dobáltam éveken
át, ahol a jobbnál jobb halak rejtőztek. Miért? Mert
féltettem a hármashorgokkal felszerelt, drága „csillivilliket”. Azok nem is oda valók.
Szándékosan nem emlegetem a bokorugrós pergetés „szakszerű” elnevezéseit. Angolszász eredetű
módszer, számtalan területen alkalmazzák, az ottani
szlenget használva. Az itthoni szakma is több néven
emlegeti, nem hiszem, hogy lényeges kérdés volna.
Ami igazán izgi, hogy valóban eredményes, örömteli
elfoglaltsághoz juttat minket ez az egyszerű, de ötletes
szerkentyű.

Nagybivalyos
Gyermek horgásztábor
MOHOSZ támogatással
Tel.: 06-20/580-22-00
https://horgaszom.com
https://www.facebook.com/
horgaszom.hu

2021.07.11.-16.
infó:

06-20-421-4577

www.facebook.com/Nagybivalyos
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Persze ott is sokan voltak, ami nem is csoda a borongós és nem igazán tavaszias idő igen későn érkezett,
és amikor a nap süt a horgász tarthatatlanul tőr előre.
Kipakoltam és mielőtt bedobtam volna leültem és csak
néztem a vizet boldogan, hogy ma is horgászni fogok.
A halak mozogtak így minden adott volt egy nagyszerű
horgászatra. Újonnan átadott versenypálya kellemes
kavicsos helyét elfoglalva kevertem be a kekszes és
csoki-narancs etetőanyagomat pelletek nélkül. Egyik
bot sima bordás kosár, és mivel itt nincs ponty tilalom kukorica és Wafters Method csalikat próbálgatva kergettem a halakat.
A másik szerelékem, mely itt nekem
a legeredményesebb szokott lenni a
hosszú előkés szerelék. Távolságot belőve a szemközti nádfal előtt érkezett a
szerelék a vízbe, amelyet klipszeltem és
ment a peca.
Illetve ment volna a peca, ha apukám nem fogja ki előlem az összes halat. Persze örültem neki, régen pecázott
már és a végén inkább neki segítettem,
minthogy kergettem volna a halakat.
Sikere abban rejlett, hogy volt egy kis
sodrás és pont oda dobált ahol a beetetett anyagok a mederfenéken megmaradtak. Amikor oda tudott dobni, 5 perc
sem kellett és máris vitte a hal.
Amikor az etetőanyagot locsolgattam különböző aromákkal, szinte mindig nagyobb hallal együtt jött ki a szerelék. Egyértelmű favorit az epres volt.
Meseszerű aroma, és nagyon szépen
dolgozik. Viszont ahogy telt az idő megjelent a törpeharcsa és a helyet olyan
szinten tönkretették, hogy ideje volt
hazafelé venni az irányt. Nagyon jó kis
pörgős peca volt.
Aztán egy hét múlva hétköznap
próbálkozva már lett is helyem a Borón. Csodálatos pecában volt részem.
Reggel sorszámhúzás, aztán pakolás. A
stéges oldalra leültem és a bekeverés
után ment is a „tuti” helyre a szerelék.
Ahogy régebben már írtam az aznapi jó
helyeket peca előtt meg kell nézni. Amikor reggel nyugodt vízre ér ki az ember
láthatja, ahogy mozognak a halak. Így

al

Az elmúlt időszakban nem tudtam kimenni a
Tiszára, de szerencsére nem maradtam horgászat nélkül, hála az online napijegyvásárlás bevezetésének. Történt ugyanis, hogy bár korán
érkeztem még sem volt helyem a kedvenc kis
tavamon. Így reggel 05:00- kor mihez is kezdjek
tettem fel magamban a kérdést, majd az autóban
ülve hazafelé vezetve jutott eszembe a Nagykunsági-főcsatorna. Online megvettem a napijegyet
és már robogtam is pecázni.

hu

2021-es tervek és
a Tisza-tó 6. rész

önök írták

volt ez most is. A stéges oldal
előnye, hogy nem kell nagyot
dobni. Egyszerű és könnyű
peca. Ahogy bedobtam máris húzta a hal. Igazi öröm és
boldogság járja át az embert
ilyenkor. Majd a második hal
megfogása után jött a telefon.
Unokaöcsém is jön pecázni.
Na, jött a felismerés csak egymás mellett kellene ülni szóval
vissza a partvédelmi oldalra ott
is elfoglalva a négyes és ötös
helyett. Az etetőanyag keksz
method mix egy kis eper mikro
pellet volt, melyhez hozzá betain eper locsolót tettem. Method kosár, csalitüske az egyik
boton a másik sima pelletező
bordás kosár.
Csali a method waffters, azon
belül is az édes ízek domináltak.
Bedobás, majd 5 perc múlva fárasztás. Így fogtam 3 nagy halat,
mely jól mutatta, hogy a másik
oldal is jól teljesít, majd jött a 30
perces halfogási ütem.
Ami érdekes volt, hogy csak
az édes csali volt fogós, ez nagyon meglepett, mert eddig itt
nyáron nem ezt tapasztaltam.
Bár kicsit később jött most a
meleg. A napot 8 hallal zártam
átlag 6 kg egyedsúllyal.
A sikerem az etetőanyag
mellett a távoli pontos horgászat volt. Megfigyeltem, hogy
aki nem dobta meg a legalább
80 métert, hal nélkül maradt.
Szeretem az ilyen horgászatokat, amikor minden összejön. Apropó dobás, szerencsére sokat tudtam gyakorolni és így igazán ki tudom használni a botokban rejlő lehetőségeket is. Hiába a pontos
etetés és a jó csali, ha nem tudjuk meghorgászni.

Sokat gyakoroltam és nagyon jó érzés volt, hogy
végre sikerül. Megelégedve a napi teljesítményemmel
pakoltam össze és indultam haza.
Molnár Bálint
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Borzasztó!

korlatban is létező technikákat, módszereket bemutatni,
amelyek máskor és máshol már bebizonyították létjogosultságukat.
Hiszem, és remélem, velem együtt még sokan vallják,
léteznek más alternatívák is, mint amilyeneket ma a minket körülvevő világ „előír” számunkra, vagy annak nem
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Ebben a cikkben, egy mindannyiunkra kényes témával szeretnék foglalkozni, éspedig: a környezetszennyezéssel. Olyan témákról fogunk csevegni,
amelyek nem ide valók. Mármint a vízpartra vagy a
vizekbe, és egyáltalán semmi közük a környezethez,
a horgászathoz. Olyan dolgokra gondolunk, amik
jelenlétével a horgászat nyújtotta élmény silányul,
amelyek korlátozzák a nagybetűs Természet autonómiáját, és homlokegyenest szemben állnak a természetessel, mint tulajdonsággal.

w

Sajnos úgy látszik, senkinek sem akaródzik felvállalni ezt a
feladatot, vagyis szót emelni a nem idevalók ellen. Érthető, konfrontálódni nagyon kevesen akarnak, merni meg
még annál is kevesebben mernek. Pedig hiánypótlónak
sem lenne utolsó, ha olyan témákat is felvetnénk, melyeket senkinek sem túl „kényelmes” tollára tűzni. Persze,
meglehet, alapjában megoldhatatlan dolgokra keresünk
válaszokat az írásokban, mégis hiszem, hogy foglalkoznunk kell azzal a rengeteg negatívummal, ami idegen a
környezettől, a horgászvilágtól. Ha válaszokat nem is tudunk minden esetben adni, azért mindig megpróbálunk
lehetséges megoldásokat, az elméletben vagy már a gya-
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Ha az olaj elszabadul,
igen durva károkat okoz

AZ ELDOBHATÓ MŰANYAG

A bázisanyaga megtalálható a természetben, tehát nem
idegen világunktól, de az is igaz, hogy teljesen más halmazállapotban és környezetben. A műanyag kiindulási anyagáról van szó, amely nem más, mint a kőolaj.
Az elpusztult élőlények levegőtől elzártan, nagy nyomáson keletkezett bomlásának végterméke ez az igazán
„többarcú” matéria. Százmillió évek alatt keletkeztek
azok a készletek, melyek ma a világ legjelentősebb energiahordozójának számítanak. Jelentőségéről csak annyit,
jelen pillanatban még egy háború is dúl érte/miatta. A
felhasználás mértékéről álljon itt egy adat, amely egészen döbbenetes. Több százezer év kellett ahhoz, hogy
annyi olaj keletkezzen, és raktározódjon
el, amit a világ egy, azaz, hogy egyetlen
nap alatt felemészt! Ijesztő tény ez, s
nem lehet csodálkozni, ha olyan vélemények látnak napvilágot, miszerint
jóval előbb fogják a fosszilis energiahordozókkal származó gázok és füstök eltakarni előlünk a Napot, mint azok meglévő készletei kimerülnének!
Bár a kőolaj ott van a természetben,
de az gondoskodott róla, hogy jól el
legyen zárva sokmillió éves kőzetlemezek közé. Fontos, jól és biztonságosan
KLIKK
tárolni, mert, ha elszabadul, igen durIDE!
va károkat okozhat. Ha belegondolunk
abba, hogy egy csepp kőolaj mekkora
vízfelületen képes elterülni, és elzárni
azt a levegőtől, ugye nem kell magyarázni, mit tud okozni, mondjuk, néhány
ezer tonna, a világtengerekbe kerülő
olaj. Jó pár évvel ezelőtt, december
közepén hallhattunk a híradásokból
a spanyol partok előtt megsemmisült olajszállítóról, amelyből iszonyatos mennyiségű nyersolaj ömlött ki.
A PRESTIGE nevű hajó nemcsak közvetlen környezeti károkat okozott, de
a közvetetten jelentkező problémák is
jelenleg beláthatatlanok, hány halász,
vendéglátós vesztette el a munkáját,
meddig tart és mennyibe kerül a partra
sodort olaj eltávolítása?
A hazai vizeken nem járnak olaj tankerek, még is árthat nekik a kőolaj, ha nem
is a már említett formában. Idehaza a
kőolajból gyártott műanyag az, amely,
úgy látszik, maga alá temeti a természe-

tet. Ez nemcsak lokális jelenség, mert mindenhol gondot
jelent a világban.
Amit csak lehetséges, műanyaggal próbálnak meg a
gyártók kiváltani, és használják fa, fém, üveg helyett tömegesen. Gyártási költségei is relatíve alacsonyak, talán
ez is magyarázza, hogy szinte semmiféle megbecsülést
sem élveznek a műanyagból készült termékek az átlagember részéről. Az általános csomagolási sztenderek –
mindent műanyag tokban, zacskóban, flakonban kínálnak
– sem használnak a tisztaságnak. Nem mondom, praktikus a szintetikus anyagok felhasználása, hisz könnyűek, színezhetők, és könnyen alakíthatók stb., de miként
fognak ezek a szempontok századrangúvá válni a belőlük
származó gondok felszámolásakor?! Ha majd ránk hárul
a keletkezett problémák anyagi és erkölcsi felelőssége és
annak megoldása?! Mert iszonyú pénz lesz, csak összegyűjteni is mindazt, ami már most kikerült a természetbe – és ezzel kapcsolatban senkinek ne legyenek illúziói,
mert a „nagytakarítást” végre kell hajtani – és akkor még
a szelektálásukról, újrafeldolgozásukról és megsemmisítésükről nem is szóltunk. Gondolom, a jobb érzésű pecások legtöbbjét, elborzasztják azok az állapotok, amelyeket

környezetvédelem

túl pozitív szereplői sugallnak. Nyilvánvalóan lesznek olyanok, akik nem értenek egyet a problémaként felvetett
dolgokkal és azok megoldásaival sem. Ez pedig jó lesz egy
vitaindítónak is. Tehát várjuk az észrevételeket, véleményeket mindenkitől. Ha már csak elméleti síkon tudunk
tenni valamit a környezetért, már megérte papírra vetni,
mert hisszük, az őszinte jóakarat erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen.
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macerás, minden csalizásnál „kifeszegetni” a férgeket.
Minimum egy fázissal, máris előbbre volnánk, mert ös�szegyűjteni már nem kellene a boltban kiürített tartót.
De ne álljunk itt meg, fejlesszük tovább ezt a vonalat.
Ha boltból ugyan nem kerül ki a szemétként jelentkező
üres műanyagdoboz, ez már jó, de ettől még nem szűnt
meg létezni. A csalis-doboz akkor kelhetne újra életre, ha
az ürítés után nem a bolt szemetesében végezné. Össze
lehetne gyűjteni – ugyanabban a dobozban, amelyben
még töltött állapotban a boltba érkezett – és a következő
szállításnál vissza lehetne postázni a forgalmazónak. Ezek
a műanyag dobozok könnyen tisztíthatók, és fedelük sem
megy egyhamar tönkre, így a termelő, forgalmazó simán
újratölthetné őket.
most általánosnak lehet nevezni a hazai vizek partján (és
Érdemes átgondolni, ha csak egyszer újratöltenék a
sajnos másutt is), az idilli természet és a szeméthegyek csalis-dobozokat, már csak a fele ilyen jellegű szennyekontrasztja mindenütt fellelhető. Az eredendő okokat ku- ződés kerülhetne ki a vizekhez, mint azt megelőzően. Ez
tatva az első kérdés rögtön adja magát: Miért gyártanak az arányszám természetesen az újratöltések számának
mindent műanyagból?
emelkedésével egyre jobb képet mutatna. Ehhez kapcsoEgyrészt azért, mert ha a mai használati tárgyakat ter- lódhatna a betétdíj alkalmazása. Tehát mikor a vásárló
mészetes anyagokból szeretnénk előállítani, akkor pl. a elvinne mondjuk egy adag gilisztát, az a csali ára mellé,
ma meglévő erdőterületek néhány év alatt semmivé vál- fizetne egy irreálisan magas – a csali árának duplája – benának; a másik ok a legtöbb terméknél a gazdaságosság. tétdíjat a dobozra, amit, ha visszavinné a boltba, visszaDe rögtön adódik a második kérdés: miért hanyagul el- kapna. Így elérhető lenne a boltba visszakerülő dobozokdobni, vagy otthagyni a partokon, a természetben a nem nál a közel százszázalékos arány.
kellő tárgyakat. Hiszen van megfelelő helye a szemétnek!
Az etetőanyagos zacskóknál már nem ennyire egyAnnak, hogy ilyen könnyen (és nem szép módon) sza- szerű a helyzet. Ugye, ha feltépünk egy zacskót, már
badulunk meg e műanyag termékektől, oka azok olcsó- nem visszazárható a csomagolás. Itt vagy a gyártók
sága is. De ez még nem tartana vissza mindenkit a sze- fantáziájának kellene meglódulni, miként lehetne egy
meteléstől, a drágaságot kombinálni kellene/lehetne a többször nyitható-zárható csomagolást készíteni, vagy
többszöri felhasználhatósággal és környezetbarát anya- eleve más rendszerű és formájú tárolóegységet kellegok alkalmazásával. Mert nem kellene mindent egyszeri ne alkalmazni.
felhasználásra szánni, a legtöbb vásárolt termék felhaszA többször nyitható csomagolás, ugye, visszaváltható
nálását visszafordíthatóvá lehetne tenni a gyártástól a fel- lenne, és sokszori felhasználást eredményezhetne. Ennél
használásig.
egyszerűbb megoldásnak mutatkozik, ha mondjuk, egy
Az a felirat, mely a termékeken szerepel (DISPOSABLE, lecsavarható tetejű, néhány liter térfogatú, vastag falú
vagyis eldobható) igazán rossz sugalmazó erő a vásárlók doboz vagy vödör formájú tárolóedénybe méretnénk ki
számára, hiszen olyan üzenete van, hogy ez pótolható, a szakboltokban a nagy literszerelésű zsákból, a kívánt
nem számottevő, magyarán semmi. A legnagyobb pazar- mennyiségű etetőanyagot. Nem kellene eldobni a zacslás az energia- és alapagyag éhséggel küzdő világunkban, kót, saját edényben pedig akár meg is lehetne keverni,
ha valamit csak egyszeri alkalomra gyártunk, holott kön�- amit a rácsavarható vagy pattintható fedéllel a felhasznyen tartós fogyasztási cikké varázsolhatnánk. Vegyünk nálásig hermetikusan tudnánk tárolni. Anyagilag is joba horgászatból néhány hétköznapi példát, és próbáljuk ban járnánk. A csomagolási költséget elhagyva, az erre
meg végigvezetni, hogyan tudnánk másként, tisztábban, fordított összeg mínuszként jelenne meg a vásárolt terésszerűbben eljárni ahelyett, hogy a szemetelők
egyre népesebb táborát gyarapítanánk.
Ők már nem bírták
Személyes tapasztalataim szerint a csalis-dobozok és az etetőanyagos zacskók jelentik a horgászvizek partjain a horgászok által „termelt” szemét
java részét. Nézzük meg, mit is tehetnénk velük,
hogy senkinek se ártsunk közben.
A csontis és gilisztás tégelyek nagyon könnyen
„jó útra” térhetnének. Szerintem vásárláskor vinni
kellene mindenkinek a saját – akár műanyag – lecsavarható tetejű dobozkát, és a csontit vagy abba
kellene kiméretnünk, vagy a már kimért egységnyi
adagot abba kellene átönteni. Gilisztánál ugyanez a helyzet. Különben azért is kell más tartóban
tárolni, mert a pattintható tetejű kis dobozokból
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Ők vajon meddig bírják?
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és ők sem

ról, akik az ilyen jellegű műanyagok gyártásából, forgalmazásából élnek, mert a dolognak az egyedüli vesztesei
ők lennének. Lehetőségként átállhatnának környezetbarát termékek gyártására, vagy az említett anyagokat helyettesítő felszerelési tárgyak készítésére. Itt az arányokat nézve még mindig jobb néhány e területen mozgó
iparos átképzése, vagy átállása egy másik szakterületre,
mint a minden embert érintő szennyezés további anyagi és fizikai terheit elviselni. Persze mindez nem egyik
napról a másikra fog végbemenni. Feltételezem, a társadalomnak érési folyamaton kell keresztülmennie ahhoz, hogy megfelelően álljon hozzá és döntsön az ilyen
kérdésekben; mert ha nem teszi, a körülmények fogják
rákényszeríteni. Ezek a körülmények már most is egyre
sürgősebbek. Az el nem bomló műanyagok – márpedig
amit a csomagolási iparágak használnak, túlnyomó többségükben azok – a világ tengereiben a betiltott technológiájú halászati módszerek és a túlzó halászat mellett,
a legkomolyabb veszélyforrásokat jelentik. Számtalan
teknős, hal és vízimadár pusztul el a hanyagul sorukra
hagyott zacskók és flakonok miatt. Némelyikük belegabalyodik, és úgy fullad meg tőlük, mások azt lenyelve
halnak meg.
Ahogy elméletben megoldást találtunk egy, a környezetet mélyen érintő kérdésre, úgy lenne ez végrehajtható a gyakorlatban is. Részt kellene vennünk a partok
megtisztításában mindannyiunknak, és akkor siker koronázná erőfeszítéseinket.
N-

környezetvédelem

mékek fogyasztói árában, minden gyártónak egyszerűbb
és anyagtartalékosabb lenne mindez, hisz mondjuk, egy
20 kg-os zsák anyagköltsége kisebb, mint 20 darab egy
kilogrammos zacskóé.
Kísérletképp be lehetne vezetni valamiféle adótartalomnak a fogyasztói árba való beépítését, ami a megfelelő szervezet kasszájába folyva, ily módon segítené a
szennyezések elleni harcot. Természetesen csak a környezetszennyezés egy igen kicsi szegmensét érintettük ezzel,
csupán érzékeltetni szerettük volna a lehetőségek sokféleségét. Ezt mindenre ki lehetne találni, kezdve a legkisebb dolgoktól a legnagyobbakig bezárólag mindenre.
Az igazán fontos az akarat és egyáltalán az igény a tisztább környezetre. Nem szeretnénk megfeledkezni azok-
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Füstölt harcsa
készítése
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A halfüstölés korántsem olyan bonyolult, ahogy egyesek gondolják! A hazai gasztronómia meghatározó
része a füstölt ételek készítése, legyen az hús, sajt,
vagy éppen hal. Ez utóbbit rövid idő alatt, néhány
egyszerű lépésben elkészítheti! Kiváló minőségű,
akár saját fogású halakat füstölhet, a saját ízlése szerint, akár otthonában is! Friss, finom, egészséges étel
pillanatok alatt!
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Az alábbi videóban lépésről-lépésre megtekintheti, hogyan készül a házi füstölt harcsa:
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VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE
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HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

