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EGYSZERŰ VAGY BONYOLULT
SZERELÉKET HASZNÁLJUNK?
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A nagy pontyhorgászok viszonylag egyszerű végszereléket használnak. Az olyan horgászok, mint: Tim Paisley,
Steve Briggs, Philippe Lagabbe, Xavier Paolozzi, Leon
Hoogendijk, Roberto Ripamonti és sokan mások, kötéseikhez egyszerű és ellenálló anyagokat választanak,
melyekben tökéletesen megbíznak. Az előketartójukban nem hordanak magukkal tíz fajta és százféleképpen
kötött végszerelékeket. Bár való igaz, ha megnézzük
szerelékes dobozaikat, mindegyiküknél ugyanazokat az
alapkötéseket találjuk meg. Persze, mindenkinek van
kedvenc végszerelék típusa, melyektől nem várható el,
hogy mindannyian rábólintsunk, hogy ezek a legjobbak,
azonban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kereket
is csak egyszer találták fel. A hajszálelőkés végszerelék
megjelenése után következő kötések mind-mind csak
variációk voltak ugyanarra a témára. Választhatunk egyszerű vagy bonyolult végszerelék típust is, de a lényeg
mindig ugyanaz: így vagy úgy csakis egy csali horoghoz
való rögzítéséről van szó.
A sikeres horgászok többsége a használt etetőanyagra
alapoz. Ahogyan azt már az előző cikkeinkben is tárgyaltuk, kétségkívül a jó minőségű, magas tápértékű ete-
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tőanyag igen fontos mértékben határozza meg a horgászat kimenetelét, de nagy hiba lenne, ha az etetőanyagot
nem a végszerelékhez mérten állítanánk össze. A kettejük kapcsolata ugyanis, megbonthatatlan.
A fent említett horgászokhoz hasonlóan, magam is a
lehető legegyszerűbb végszerelékeket használom. Csak
abban az esetben térek át bonyolultabb kötésekre, ha
praktikusnak és indokoltnak találom azt. Mint sokan mások, én magam is hajlandó vagyok végszereléket cserélni,
ha az előbbi nem válik be, de csupán a váltás kedvéért
semmiképpen. Hogyha nincs kapás, az a pontatlan helyválasztás vagy az etetőanyag minőségével okolható és
kevésbé elképzelhető, hogy a végszerelék lenne a hibás.
Hasonló esetben, sok horgász máris a végszerelékben
kezdi keresni a hibát, ahelyett hogy más szemszögből is
elemezné a helyzetet. Egy jó vízen horgászva, ahol a csalinkra érdeklődést mutatnak a pontyok, a végszereléknek
nem kell bonyolultnak lennie. Minél intenzívebben eszik
a hal, természetesen annál könnyebb megfogni. Tehát
levonhatjuk a következtetést: a siker a jó etetőanyaggal
kezdődik, de ez a siker csakis a végszerelékkel összhangban érhető el. Amikor a pontyok óvatosabban táplálkoznak, - mert az etetőanyag nem keltette fel eléggé a figyelmüket -, akkor ebben az esetben indokolt a bonyolultabb
végszerelék használata.
Ami engem illet, én azt szeretem, ha a halak jó étvág�gyal esznek az etetésemről és nem bizalmatlanok, ezért
elsősorban mindig nagyon jó minőségű, magas tápértékű anyagot használok, másodsorban pedig, az egyszerű végszerelékre hagyom, hadd végezze a dolgát, amikor
a ponty felveszi.
Ha volt alkalmuk figyelemmel követni táplálkozó pontyokat, akkor arról is meggyőződhettünk, hogy képesek
felszippantani és kiköpni a csalit beakadás nélkül is. Saját szemeimmel láttam, hogy ez történik a végszerelékek
többségével, függetlenül attól, hogy milyen verhetetleneknek vannak kikiáltva. Próbálgassák kedvükre a különböző végszerelékeket, de egy valami biztos: a legegyszerűbbeket is könnyen köpi vissza a ponty, mint ahogy
azt el tudnák képzelni. Nem egy pontyot figyeltem meg,
amint finoman tologatta az orra előtt lévő csalit úgy,
hogy még a botom hegye sem rándult meg. Én pedig a
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Meggyőződésem, hogy a tapasztalt horgásztársak többsége egyetért velem abban, hogy a szakértelemmel
pontra tett végszerelék a sikeres és a korszerű pontyhorgászat egyik fontos lépése, de ez nem minden. Sajnos nagyon sokan, akik most ismerkednek a pontyhorgászattal,
abban a tévhitben élnek, hogy a végszerelék elkészítése
mindennél fontosabb. Megfeledkeznek arról, hogy olyan
alapvető szempontokat is figyelembe kell venni egy sikeres horgászat kivitelezéséhez, mint az etetőanyag, a
helymegjelölés, a felszerelés, a képesség, és nem utolsó
sorban, hogy helyesen tudjunk olvasni a vízviszonyokból.
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pontyhorgászat

Napjainkban a különböző kötésfajták misztikus jelentőséget kaptak, mely szerint ez lenne az egyetlen olyan dolog, ami meghatározza a pontyhorgászat eredményességét. Következésképpen, nézzük
át általánosságban a témát.
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Milyen
végszereléket
használjak?
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saját házamat tettem volna fel rá, olyan biztos voltam a
végszerelékemben! Ez valami ijesztő!
Közel az otthonomhoz, nagyon sok sekély, tisztavizű
tavacska van, nagy pontyokkal, ahol könnyedén megfigyelhettem táplálkozási szokásaikat, hogy hogyan reagálnak a különböző szerelékekre és csalikra. Szavamra
csoda, hogy néha még meg is tudjuk fogni őket! Meg
kell azonban jegyeznem, hogy nem azért köpik ki a csalit,
mert gyanút fogtak volna. Ha ez történne, villámgyorsan
eltűnnének az etetésről. Ellenkezőleg, kiköpik a csalit és
tovább szedegetnek, mintha mi sem történt volna. Utána újra, meg újra próbálkozni fognak. Előbb vagy utóbb
mégis csak rájönnek, hogy nincs rendben valami és letesznek a próbálgatásról, de ez nem jelenti azt, hogy a
szerelék el is riasztja őket, és hogyha mégis elriadnának,
kedves horgásztársak meglepődnének ha látnák, milyen
hamar visszatérnek folytatni a táplálkozást.
Elhihetik nekem, hogy én tényleg kipróbáltam mindenféle csoda-végszereléket és meggyőződhettem arról
is, hogy egyik sem 100 %-ban hatékony abban a víz alatti
környezetben, ahol a pontyok tartózkodnak. Azt gondolom, hogy el kellene fogadnunk azt a tényt, hogy a szerelékünk milyensége és nem a szerelékünk adottsága miatt
fogunk halat.
A végszerelékek az egyvonalú gondolkodás termékei.
A horgász mindig egy megoldásra váró helyzettel szembesül, amelyet a megfelelő végszerelék kiválasztásával
próbál megoldani. Tegyük fel, hogy már az első dobásra
halat fog a szerelékünk. Vajon ez azt is jelenti egyben,
hogy a probléma megoldott? Ha szem előtt tartjuk a
megfigyelt pontyok esetében szerzett tapasztalatokat, a
válasz természetesen nem. A legtöbb végszerelék kiválasztása kizárásos úton történik. Kipróbálunk egyet, aztán még egyet, majd ismét egyet és mégsem érünk el
kapást. Ez egyben azt is jelenti, hogy az előző próbálkozások sorozatos kudarcok voltak? Ismét nemmel válaszolhatunk. A horgászok túlságosan gyakran vannak kitéve
annak a jelenségnek, hogy a dolgok tőlük függetlenül,
különösebb pontos visszajelzés nélkül történnek meg.

Meg így is
A korszerű horgászat talán legvitatottabb fejezete,
a végszerelékekről szól. Találkoztam már e téma okán
szinte vérre menően vitatkozó horgászokkal is. Teljesen
reménytelen vállalkozás lenne egy tucat összecsődített
horgászt egyöntetűen meggyőzni arról, hogy mindan�nyian elfogadjanak egy bizonyos szereléket a legjobbnak.
Legjobb esetben valamiféle egyetértés születne, legros�szabb esetben pedig, hatalmas cirkusz. A vélemények
mindig meg fognak oszlani. Példaképpen: egy neves szakíró, - aki a végszerelékek specialistája -, az egekig dicsérhet egy szerelék típust, míg egy másik szintén elismert
író egyszerűen förtelmesnek mutatja be. Minél jobban
mélyülünk bele, annál nehezebben érünk a végére.
Aztán szem előtt kell tartani a horgászok különböző
igényeit is. Egyesek közülük, akárcsak én magam is, csupán csak halat szeretnénk fogni. Ha nagy hal jön az jó,
de a kisebbek is örömet okoznak. Mindig is ez volt az én
pontyozó filozófiám. Nem az a fajta horgász vagyok, akinek csak a kapitális méretű hal elejtése számít fogásnak.
Léteznek olyan horgászok, akik azt állítják, hogy vannak
kimondottan nagyhalas szerelékek is. Egy hasonló példa
lehet az egyik Tim Paisley féle hóember végszerelék, melyet 1999-től kezdve használ eredményesen. Véleménye
szerint az a kötés szelektív típusú, kimondottan a nagy
halakat szólítja meg, melyek Tim mércéjéhez mérten 20
kg-nál kezdődnek. Sőt azon a véleményen van, hogy a
szóban forgó szerelék kis pontyok esetében nem is lehet

pontyhorgászat

Amikor nincs kapás, inkább
az etetéssel vagy a víz feltérképezésében van a hiba, és
nem a végszerelékben

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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Példának okáért, megemlítenék
egy sikerrel használt végszereléket,
amellyel 27 kapásból 27-et szákoltunk meg. Kiváló, 100 %-os teljesítmény és ugyanez elmondható a
szerelékről is, melyet az-az igazság,
hogy a tó tulajdonosa mutatott be
nekünk. Elmondása szerint az adott
vízen, ez a leghatékonyabb szerelék, az eddigi eredményeket figyelembe véve. Mindannyian, akik akkor a tavon horgásztunk, ezt az ös�szeállítást, vagy egy nagyon hasonlót használtunk. Rengeteg pontyot
sikerült fognunk. De hová is akarok
kilyukadni? Egy szinte azonos végszerelék került bemutatásra egyik
És így is
Pelletes szerkó
szaklapban, melyben a szerző azt
bizonygatta, hogy mennyire hatástalanok
ezek,
beleértve
a rövid szárú horgokat, mellyel
hatásos. Azt állítja: minden attól függ, hogy hogyan viselkedik a hal szájában a szerelék, abban a pillanatban, szerelve vannak. Érvelés gyanánt a híres „tenyértesztet”
amikor az éppen készül kiköpni. Azt mondja: nagy ponty hozta fel a szerző, melyen a 3-as horoggal ellátott végszenagy száj, ugyanaz a végszerelék másképpen viselkedik relék 10-ből 10-et tévesztett, míg az ő kedvence, amely
egy nagy szájban, mint egy kicsiben Véleményem szerint egy hosszú szárú horoggal volt szerelve, egyet sem. NyilTim szereléke azért készült így, mert elképzelte, hogy ez- vánvaló, hogy az általam használt rövid szárú horgos cuczel a szerelékkel meg tudja fogni majd a tározó kapitális comra nem adnának két garast. A kérdés viszont csak az,
pontyait. Nem azért megy el horgászni, hogy holmi tar- hogyan foghatott mégis annyi halat. Távol álljon tőlem,
tálykocsival hozott amurokat és kispontyokat fogjon, ő hogy ezzel a szerzőt vagy az írást kívánom kritizálni. Valókapitális halakat akart. Következésképpen azt a célt tűzte színű, hogy azokon a nagyhalas vizeken, ahol ő horgászik,
maga elé, hogy végszerelékével nagy pontyokat tudjon ez a típus vált be. Ugyanakkor a hosszú szárú horgokat
fogni, de csakis nagyokat. Fogásai után ítélve, az ördögbe sem szándékszom lebecsülni, sőt én magam is gyakran
is, kiváló munkát végzett! Beismerem, hogy én magam használom sikerrel a 4-es típusúakat. Csupán arra akais igazolni tudom felfedezéseinek kiválóságát. A szóban rom felhívni a figyelmet, hogy a fenti írásban eredményforgó nagyhalas szerelékével próbáltam egy olyan tavon telennek minősített végszerelék kiválónak bizonyult az
horgászni, amelyben több volt a kisebb termetű ponty, említett bojlis túrán és utána is, bárhol alkalmaztam.
A pontyhorgászok többsége a tökéletes végszerelék
mint a nagyobb. Hát nem jött egy darab hal sem. Átalakítottam az ő szerelékét egy kicsit, saját rigolyáim szerint, folyamatos keresésének megszállottja. Sajnos ugyanúgy,
és valóban jól működik. Most már nemcsak a kisebb pon- ahogy nincs tökéletes etetőanyag, ez sem létezik. Sőt
tyokat is sikerült megfognom, de néha a nagyok is rajta tökéletesen kidolgozott kritériumrendszer sem létezik,
mely szerint választhatnánk. Vegyük csak ezt a híres „tevesztek.
Biztos vagyok benne, hogy Tim is egyetértene velem nyértesztet”, ami véleményem szerint tökéletesen téves.
abban, hogy minden vízen másképp viselkedik ugyanaz a Nem is értem, hogyan ítélhet meg valaki egy végszerelévégszerelék. Nagyon sok minden szóba jöhet ilyenkor, a ket, ennyire pontatlan teszt alapján. Miért is mondanánk
víz mélysége és áramlása, a kemény vagy iszapos fenék- le egy jó kis szerelékről egy téves teszt kedvéért? Miért
viszony, a növényzet. Ezeket mind-mind számításba kell ne mondhatnánk le inkább, magáról a tesztről? Mégis,
vennünk, amikor egyik vízről egy másikra megyünk. Ké- az európai pontyozó vásárokat járva, gyakran látok még
telkedem abban, hogy akadna valaki, aki megválaszolná egy-egy végszerelék gurut, aki tenyér tesztel bizonygatja
a kérdést: Melyik a legjobb végszerelék? Minden esetre, a végszerelékek minőségét. De nézzük mi is az a tenyérteszt:
én erre nem vállalkoznék ebben az írásban.
Az eljárás, mellyel a süllyedő bojlik viselkedését ellenőrzik, Kevin Nash találmánya. A tesztet nem alkalmazJÓ VAGY ROSSZ?
A végszerelék az adott helyzethez való alkalmazása az, zák a lebegő bojlik esetében. Az eljárás azt a pillanatot
ami a leginkább számít és, hogy ezt még jobban bonyo- hivatott érzékeltetni, amikor a félig rögzített végszerelék
lítsam: van, akinek ugyanazzal a szerelékkel való horgá- előkéje megfeszül és a hal az ólom súlyától megfékezve
szat kedvez, míg másnak nem. Az ezzel kapcsolatos és megakad. A végszereléket felcsalizva, a tenyéren kell véfolyamatosan lángoló szakmai viták, polémiák biztosítják gighúzni oly módon, hogy az megfordulva beakadjon a
a bojlishorgászat egészséges fejlődését, és azt, hogy ne tenyérbe, még mielőtt a szélére érne vagy leesne. Nash
megrögzött elképzelések szerint ítéljük meg a különböző egy hasznos példát is említ: ha két végszereléket kötünk,
egyiket hosszú hajszálelőkével, legalább 1 cm-re a horog
végszerelékeket.
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Egy hóember szerelék, melyet a kisebb
és a nagyobb pontyok is felvesznek
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szárától, a másik esetében a csalit a horog öbléhez rögzítve, ez utóbbi alkalmazásával megakadályozzuk a horog
hatékony viselkedését, ugyanis a horog nem tud forgó
mozgást végezni és nem akad be.
Az első végszerelék a jó választás, mert a hosszú
hajszálelőkének köszönhetően, amely keresztezi a horog öblét, körkörös mozgást fog kiváltani. Ennek megfigyelésére alkalmas a „tenyérteszt”. Kronológiailag a
90-es évek közepére tehető a megjelenése. A Top Rig
Secrets című kötetben publikálták, mintegy reakcióként a hasonló szerepű „ujjbegy tesztre”, melyet Rob
Maylin jelentetett meg a Tiger Bayban. Napjainkban,
amikor számos új végszerelék típus és módszer jelent
meg, még mindig széles körben alkalmazzák ezeket a
teszteket. Persze most is vannak szakírók, akik értelmetlennek tartják. Egy biztos, léteznek olyan fogós
végszerelékek, melyek egyik teszten sem mennek át,
de mégis jól fogják a halat. Ilyen például a merev végszerelék is.

ÓSDI VAGY KORSZERŰ?

Amikor Lenny Middelton feltalálta a hajszálelőkés végszereléket, a pontyhorgászat végleg megváltozott. Az
elektromos kapásjelzők egyszerre szólaltak meg és az
orsók fékjei egyszerre visítottak fel világszerte. A vérszegény piszkálgatásokat erőteljes kapások váltották
fel, melyek a horgászszíveket is majd kiugrasztották a
helyéről. Szenzációs volt!
Rendben, most pedig tegyék próbára ezt az eredeti hajszálelőkés végszereléket a „tenyérteszttel”.
Egyetlen alkalommal sem fog működni, de ez mit sem
változtatott azon, hogy temérdek halat fogtak vele.
Azokban az időkben a horgászok tisztában voltak azzal,
hogy a ponty ott van és eszi az etetést, felveszi a csalit,
de tudták azt is, hogy valami miatt, amint a ponty a
szájába veszi a szereléket, ki fogja köpni a csalit. Ez a
horog és az előke anyagának, súlyának volt köszönhető, ezek miatt nem viselkedett úgy a szerelék, mintha
az természetes lett volna. Lenny elválasztotta a csalit
a horogtól, ezzel olyan szabadságot adva neki, mintha
etetőanyag lenne. Ezután a pontyok mind átverve lettek, ha megkóstolták a csalit. Amíg Lenny rá nem jött
erre a stiklire, addig a bojlikat a horog mellé rögzítették, melynek az volt a hátránya, hogy ha egy ponty felvette, majd kiköpte, feltűnően másképp viselkedett a
körülötte lévő etetéshez használt csalikhoz képest. A
hajszálelőkének köszönhetően a hal már nem tudott
különbséget tenni a csali és etetés között.
Manapság egyre nagyobb a kínálat különbnél-különb hajszálelőkés végszerelékből. Egyesek már-már
azokat az ősidőket idézik, amikor a horog alig látszott
ki a bojliból. A rövid előkék, a horoghoz tapadt bojlik
azonban már távol állnak Lenny forradalmi ötletétől,
mely szerint a bojli egy a horog öbléhez rögzített, vékony monofil zsinórra kötött csali. A jól ismert előnye
mellett, a hajszálelőkés végszerelék a horogcsali kapcsolatából adódóan azt eredményezte, hogy nagyon
sok bevágás kívülről akadt, főleg a tapasztalatlan horgászok, vagy azok esetében, akik az előkét túl hosszúra

engedték. A hajszálelőke jelentős megrövidítése és az
öble helyett a lapkához való rögzítése jóval több fogást
eredményezett és csökkentette a kívülről akadás lehetőségét. A hajszálelőkés végszerelék megjelenésével
egy időben, százával „találták fel” ennek különböző
variációit, melyek közül egyesek csak halványan emlékeztettek az eredetire. Napjainkban is hasonló végszerelék labirintussal találkozunk, így nem is csoda, hogy
a kezdő horgászok rendre eltévednek benne. Amikor
egy horgászat a vártnál nehezebben megy, gyakran
látunk tapasztalatlan vagy bizonytalan horgászokat,
amint egyik végszereléket cserélik a másik után, egyegy kapástalan várakozás után. Az eredménytelen
végszerelék változtatása közben a horgász egyre csak
frusztráltabbá válik, jóllehet az ő problémája teljesen
más, mint a végszerelék hibája.
Azonban a „tökéletes szerelék” utáni hajsza folytatódik, és akkor mivel lehetne kiküszöbölni a kétségeket
és a határozatlanságot? Az egyszerűségre való törekvés mindenképpen egy jó kiindulási pont lehet. Valószínű, önök már átböngészték a végszerelékekkel kapcsolatos összes szakirodalmat, rendelkezésükre állnak
a legújabb pontyozó technológia vívmányai, én azonban mégis azt javaslom, hogy kezdjék csak el a minél
egyszerűbb végszerelékkel és csakis akkor cseréljenek,
ha ez nagyon indokolt. Lényegében, ha a legkomplikáltabb végszerelékkel indítanak, csak egyetlen irány marad amerre haladhatnak... csakis lefele!
Köszönöm, hogy e sorok olvasói voltak.
László Attila

pontyhorgászat

Powered by:

-10% kedvezmény a webáruházban
található összes horgászbotra,
ezzel a kuponkóddal: majus

https://szacsicarp.com/termekkategoria/botok/
https://www.facebook.com/szacsicarp
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De még mielőtt a Tiszára térnénk, tettem
egy kitérőt a kedvenc tavamra. Sanyi kamionos, így ha hazaérkezik alkalmazkodni kell,
szóval irány pecázni egy tipikus kockatóra. Azért oda,
mert nem lehetett engedélyt váltani, hiszen zárva volt
minden. Unokaöcsémet sem kell sokáig győzködni, így
elindultunk. Reggel 6:30-ra érkeztük, sorszámot húztunk, majd jött a bepakolás. Itt jegyezném meg, hogy
aki azt hiszi, a horgászat nem sport, az pakoljon be a
tó másik végébe és rájön, hogy ez igen komoly sport!
Három évvel ezelőtt voltam itt utoljára így nagyon izgatott voltam és persze semmit sem tudtam a tóról.
A hetes és a nyolcas helyet foglaltuk el. Én személy
szerint Sanyival a hetes helyet osztottam meg, míg
Kriszu a nyolcason űzte a halakat. A taktikám az volt,
hogy nem etetek, hanem keresem a halakat. Sima
method szereléket csináltam csalitüskével ellátva. 12-
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Remek érzés volt a fárasztás
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A halak folyamatosan jöttek
nem volt idő pihenni

sz
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Íme elérkezett, kint a parton..., de ne
szaladjunk ennyire előre. Mint tudjátok
számos dolog előzte meg azt, hogy eljuthassak ehhez a pillanathoz. Megnéztük a tó helyzetét, hogy merre kellene
menni és milyen fajokkal találkozhatunk. Elkészítettük a kukoricánkat, mely
egyértelmű alapja a mai modern horgászatnak, legfőképpen a ponty horgászatának. Nem maradt más hátra, mint
összepakolni a kocsiba, korán kelni és
elindulni horgászni.

ga

önök írták

hu

2021-es tervek
és a Tisza-tó
4. rész

es horog és 7 mm csalitüske. Ez annyira jól jött össze,
hogy rögtön sikerült beleválasztani és a halak megfelelően jöttek szépen sorban. Igazi öröm peca volt ez,
hiszen mint jó barát és horgász nem tudtam szó nélkül
hagyni társaim sikertelenségét, miközben én szárnyaltam. Természetesen segítettük egymást és teszteltük
az új dolgokat is. Nagyon sikeres horgászat volt, jól
éreztük magunkat. Délután kettőkor már otthon is voltunk és kipihentük a napot.
Most szeretnék visszakanyarodni az elejére. Szóval, a
kedvenc tavam meglátogatása után a járvány engedett
szorításából, így a megfelelő papírok beszerzése után,
már készen is álltunk a nagy Tisza-tó kipróbálására.
Tiszafüreden a szabadstrandra esett a választás, így
Egy nagyobbacska
harcos

Sanyi egyik
hala. Nagyon
büszke volt fogására, hiszen
akadóból egy
nehéz területről tudta birtokba venni.
nos a természet nyert és az első Tisza-tavi horgászatunk gyors pakolással, de nem teljesen eredménytelenül telt. A zsákmány a már említett kárász és mellé a
horgászatra szánt idő vége felé jött, egy dévér is.
A látvány ugyanakkor csodálatos volt. A madarak,
az igazi élő és eleven természet megmutatta magát
nekem. Hihetetlen látvány volt, ahogy az elszóródott
kukoricákat, a szárcsák csipegették tőlem 3-4 méterre!
Ezért is olyan érdekes és csodálatos a Tisza, hiszen a
halak mellett, a madarak és az egész vízi világ jelenik
meg előttünk. Ahogy ott ültem kicsit én is része lehettem ennek a csodának. Nem kérdés, folytatjuk...
Molnár Bálint

önök írták

utólag, lehet máshol kellett volna próbálkozni, de a
helyi horgászokra hagyatkoztunk. Mentségükre legyen
mondva, borzalmas időjárás volt. A szeszélyes április
kifejezés teljesen leírja azt, amit ez a hónap produkál.
Édesapám, unokaöcsém és én, eltérő módon próbálkoztunk. Mindenki máshogy, más módszerrel és
csalikombinációval. Faterom bordáskosarat választott,
melyben kekszes etetőanyag volt, epres mikropellet
tel. A horgon pedig giliszta várta az éhes halakat.
Unokaöcsém szintén bordás kosarat használt vanilliás
etetőanyaggal és az általam használt kukoricát részesítette előnyben. Jómagam, hosszúelőkés módszert
alkalmaztam kekszes etetőanyaggal, melyet jócskán
dúsítottam mindenféle maggal. Kiakasztott klipsszel
etettem 20m távolságban, abból kiindulva, hogy a melegedő vizeken a sekélyebb részeket keresik a halak. Ez
kezdetben be is igazolódott, hiszen az öregem fogott
egy kiló körüli kárászt. Mondanom sem kell, nagyon
megörültünk neki és az addig sem lankadó törekvéseinket, megduplázta az esemény.
Tíz kosárral dobtam ugyanazon helyre és bíztunk az
eredményes folytatásban, de ez elmaradt. Az idő rossz
ra fordult és folyamatosan esett az eső, hol erősebben,
hol gyengébben. Nagyon megnehezítette a horgászatot
az is, hogy a szél is erősen kezdett el fújni, így a pontos
dobások is el-el maradtak. Mivel nem tudtam megfelelően koncentrálni a halakra, így szereléket átváltottam
pelletező kosárra és immár sima kekszes etetőanyagot
használtam még 40-70 m körül is. Mivel a szél fújt és
hullámzott a víz, gondoltam bent lesznek a halak. Saj-

Tel.: 06-20/580-22-00
https://horgaszom.com
https://www.facebook.com/
horgaszom.hu
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Már két sikeres versenyt bonyolítottunk le a sorozatból.
Az első helyszín egy teljesen új horgászvíz volt kezdésnek, ami azért eléggé kockázatos, de bízva a megérzésünkben egy kiválóan telepített, csodálatos, a horgászok
minden igényét előtérben helyező tavon versenyezhettünk elsőként! A Majosliget Pihenő és horgászpark az év
sikervize lehet!
A második helyszín Gyömrő tőzeges tava, amely egy
kis romantikus víz, csodálatos keszeg és pontyállomán�nyal. Sajnálatos módon a COVID miatt a tervezett 56 induló helyett csak 36 nevezést tudtunk elfogadni.
A versenysorozatba, akár csak egy versenyre is lehet
csatlakozni, a baráti hangulat és a kupák, pénzdíjak akkor sem maradhatnak el, és aki esetleg a cikk kapcsán
gondolkodik el az induláson, az sem veszített semmit! A
versenysorozaton 10 versenyből, 7 verseny eredményét
számítjuk.
Engedjetek meg egy pár mondatos kitérőt, hogy mi
is ösztönzött minket a versenysorozat életre hívásában.
Szinte mindenkit elkapott a feeder és method őrület! Ameddig egy megrendezett úszós kupára úgy kell
összevadászni az indulókat, addig egy feeder versenyre percek alatt telnek be a helyek. Mivel a legtöbb
versenyt szervezőnek, és persze a tógazdának is az
a célja, hogy a tavon ne lehessen egy nyiladékot se
szabadon hagyni. Így a kompromisszumok végett a
legtöbb versenyen bevezették, hogy lehet ezt is meg
azt is csinálni, ennek az lett a vége, hogy még azt a kis
kedvet is elvették az úszós horgászversenyzőktől, ami
addig megvolt.
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Amikor ez a cikk elérhetővé válik, már javában zajlik az ITALICA Fishing - Első Úszós Horgászkupa 2021
Versenysorozat. A világ horgászbotgyártásának
csúcsát képviselő olasz Italica gyár magyarországi
forgalmazója Magyar Szilárddal kötött támogatói
megállapodásának keretében a versenysorozat
névadója az ITALICA. Ezen csúcsminőségű termékek képviselik a sorozatban nyerhető fődíjakat is.

or

feketesügér
horgászversenyek
horgászat

hu

Elsô Úszós Horgá
2021 Versenysor

Az elmúlt 2-3 évben szomorúan láttuk az úszós versenyhorgászat hanyatlását! Szomorúan vettük tudomásul, hogy a legtöbb esetben nagyon nem volt opció, hogy
milyen versenyen indul az ember, és erre még tetőzött a
COVID-19 vírus alatt kialakult helyzet is. Volt lehetőség a
legjobbakkal indulni az egyéni és csapatbajnokságokon,
valamint egy-két nagyobb versenyen a Maty-ér evezőspályán, Szegeden.
De nagyon sokan, akik nem éreztek magukban ekkora
ambíciót, vagy nem engedhették meg maguknak szponzor nélkül azt, hogy több-százezer forintot egy hét alatt
elhorgásszanak. Azoknak maradtak olyan kupasorozatok, ahol vagy elúszózgattak megtűrt horgászként a feederesek mellett, vagy olyan versenyeken vehettek részt,
ahol a díj egy kupa + egy jó vagy kevésbé jól sikerült pörkölt, pici tárgynyereménnyel került átadásra.
Persze voltak kezdeményezések, és komoly beígért díjazású versenyek, ahol a kevés induló miatt nem sikerült
kigazdálkodni a beígért 50-100 ezres fődíjakat, és 20-25
ezer forintos vásárlási utalvánnyal távozott a „Csalódott”
nyertes.
Mi ezen kívánunk változtatni, és egy olyan nívós versenysorozatot hívunk életre, amely ismét nemcsak 1520 fős baráti társaságokat mozgat meg, hanem meg sze-

ászkupa
rozat

Ezen felül minden fordulóban kupákkal is, és
egyéb kis ajándékokkal is kedveskedni fogunk az induló ifjoncoknak! A gyerekhorgász U15 versenysorozat díjátadója a horgász világversenyek helyszíne
Sukoró, Velencei-tavi evezőspálya.
Részletek, majd egy későbbi időpontban kerülnek bemutatásra.

ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA 2021
VERSENYSOROZAT

A versenysorozatban résztvevők részére GARANTÁLT 1,5 Millió Forint Fődíjazás!!! A versenysorozat
várható 3,5 Millió összdíjazásban kerül megrendezésre! A verseny és a versenysorozat teljes egészében NON-PROFIT, több jelentkező esetében a díjazás összege emelkedik. A versenyekre csak előzetes
retnénk mutatni, hogy jó szervezéssel, komoly díjazással nevezést fogadunk el! Amennyiben a versenyre
marad szabad hely, abban az esetben korlátozott
újra megmozgatható az úszós horgásztársadalom.
Az előző évben próba jelleggel megrendezésre kerül- számban, helyszíni nevezést is elfogadunk.
Csak azt a nevezést tudjuk elfogadni, amelynek a
tek az első versenyeink, amelyeken az indulók létszáma
folyamatosan nőtt, és egy komoly baráti találkozót is nevezési díját előzetesen a szervező Média Kalauz
Kft. MKB Banknál vezetett VÁLLALATI PÉNZFORGALmagunk mögött tudhatunk.
MI SZÁMLA 10300002-10554338-49020013 számú
bankszámlájára elutalásra került, és beérkezett.
GYEREKVERSENY SOROZAT
Szívünkön viseljük a gyerekhorgász versenyzők sorsát is! Vagy személyes nevezés esetén a későbbiekben
A nyári versenysorozat mellékversenyeként indítunk ki- megnevezett partnereinknél megfizetésre kerül.
mondottan gyermekek részére U15 kategóriáig egy 5 versenyből álló sorozatot is, ahol nincs nevezési díj! Az indu- A VERSENYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSA:
lók létszámától függetlenül a legjobb 10 versenyző ifjonc 10 Fordulós Úszós versenysorozat.
egy 370.000 forint összdíjazásban részesül, amit horgászA versenyek az alábbi tervezett időpontokban, és
felszerelésre költhet el.
helyszíneken kerülnek megrendezésre.

horgászversenyek

ng –

1. hely 100.000 forint, 2. hely 75.000 forint, 3.
hely 50.000 forint, 4. hely 30.000 forint, 5.-6. hely
25.000 forint, 7.-8.-9.-10. hely 10.000 forint!

VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE

VIDEÓ
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KÜLÖNVERSENYEINK:
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- Duna Fővárosi szakasza, Dunai Úszós horgászverseny,
Duna, Árasztó utca
- Éjszakai 12 órás horgászverseny, 2021. augusztus 14.
szombat 16 órától - vasárnap 06-óráig, Törökbálinti Horgászpark
- Éjszakai 12 órás horgászverseny, dátum hamarom,
Majosliget Pihenő és Horgászpark
- 2021. szeptember 26. vasárnap, Törökbálinti Horgászpark
- II. Dombóvári Gunaras, Családi Wellnes Horgászkupa

A VERSENYSOROZAT DÍJAZÁSÁNAK
ELOSZLÁSA:

A versenyek nevezési díja az alábbi elosztásban kerül levonásra:
12

- A nevezésekből befolyt teljes összegből 250.000
forint, a versenysorozat díjazásába kerül elkülönítésre fordulónként. Az erre elkülönített összeg az indulók
számának függvényében változik. Minél több nevező
jelentkezik, úgy csökken személyenként az erre elkülönített összeg, és így emelkedik a fordulónkénti kiosztott nyeremények összege.
- A versenyen a szektor első 3 helyezettje kerül díjazásra, kupa + pénznyeremény.
- A kupák költsége nem kerül levonásra a nyereményalapból, ezek költségét a szervezők átvállalják.
Fordulónkénti díjazás: A nevezési díj a tóbérlet költségének, és a különdíjazásra elkülönített 250.000 forint levonása után, teljes egészében visszaosztásra kerül a versenyzők között.
A versenyek nevezési díjai eltérhetnek, az adott vízterület bérleti díja, és egyéb felmerült költségek szerint is különbözhetnek, várhatóan 13.000 és 15.000
forint közt változnak.
A Verseny Fődíja egy RSW - RWS OPEN HSP D36
AQUA Versenyláda Cikkszám:118936 Rive 2020-as
csúcsmodellje! Az értéke 499 900 forint! Ezen felül további 1 millió forint értékben Italica horgászbotok kerülnek kiosztásra.
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horgászversenyek

A versenyeken az általános szabályoktól eltérő rendszabályok is életbe léphetnek az adott víz adottságai, időjárási
viszonyok, és a halfajok védelme értelmében.
1. forduló 2021. március 28. vasárnap, Majosliget horgásztó és pihenőpark
2. forduló 2021. április 11. vasárnap, Gyömrői tőzeges tó
3. forduló 2021. május 16. vasárnap, Abony, Gombási
Tanya és Horgásztó /volt Tuti tó/
4. forduló 2021. június 06. vasárnap, Törökbálinti Horgászpark
5. forduló 2021. június 20. vasárnap, Törökbálinti Horgászpark
6. forduló 2021. július 04. vasárnap, Adácsi horgásztó
7. forduló 2021. július 18. vasárnap, Székesfehérvár, Palotavárosi Felső-tó
8-9. forduló 2021. július 24-25. szombat és vasárnap Törökbálinti Horgászpark
10. forduló 2021. szeptember 11-12. szombat és vasárnap Sukoró, Velencei-tavi evezőspálya.

Ha felkeltette a figyelmeteket ez a kis bemutató,
akkor látogassatok el a versenysorozat hivatalos weboldalára a www.elsouszoshorgaszkupa.hu oldalra és a
facebook csoportunk mellett: https://www.facebook.
com/groups/2822201178038014/, elindult instagram
oldalunk elsouszoshorgaszkupa néven, ahol rengeteg
fényképet találhattok, továbbá hamarosan indul a youtube csatornánk is.
Tomozi Tamás
versenyszervező

Hagyományos strapatelefon 2,8"-es IPS kijelzővel
•
•
•
•
•
•
•

1 P68 védelem
2 S00mAh-ás akkumulátor
PowerBank funkció
Dedikált SOS gomb
Dual SIM lehetőség
Töltőállvány
FM rádió

*ajánlott fogyasztói ár
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A horgászok körében nem igazán maximális az
egyetértés, mármint ami a balin horgászatát illeti. Kedves horgásztársaink közül sokan azt állítják,
hogy a balint egyszerűen lehetetlen megfogni,
mások pedig azt mondják, hogy még egy gyerek
is képes lenne könnyedén partra kényszeríteni ezt
a csodálatos ragadozót. Hát kedves horgásztársak, a balin tulajdonságainak és viselkedésének
ismerete nélkül nehéz megmondani, hogy melyik
állítás az igaz, így hát néhány alapinformációval
kezdeném írásomat.
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horgászat

Mûcsalik balinra
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Mindenekelőtt jó lesz leszögezni, hogy a balin fő táplálékforrása elsősorban a küsz és azt sem árt tudni, hogy
ragadozó társainál jóval szeszélyesebb és válogatósabb
hal hírében áll. Ez sok problémát okozhat a horgásznak,
mivel nagyon jól érzékeli a külső ingereket és azok forrásait.
A balint lehetetlen bárhol, bármikor, bármilyen csalival megfogni. Például nagyon ritka olyan tóban balint
fogni, amelyben a hal egészen diszkréten vadászik a
szoros csoportokba verődött kisméretű halakra. Hogy
miért? Mert az ilyen esetekben még a gondosan kiválasztott és helyesen bevontatott műcsali sem hoz eredményt, egyszerűen azért, mert ilyenkor a balin és a prédának számító küsz csapat között létrejön egy bizonyos
kapcsolat, amelybe a horgásznak nehéz betörnie. Egy
másik példa, amikor a balin olyan zsákmányra vadászik,
amely a folyó mély részein, a fenék közelében tartózko-
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dik. Az ilyen helyzetben a balin nagyobb időközönként
támad, időt hagyva ezzel a szétrebbent halaknak az újracsoportulásra. Ha egy ilyen csoport közelébe dobjuk
a csalit, azzal valószínűleg megijesztjük őket, ami miatt
a balin is odébb áll. A legjobb taktika, ha éppen akkor
dobjuk el a műcsalit, amikor a balin már támadás közben van és közeledik a kiszemelt csoporthoz. Ez nehezen sikerülhet – de ha mégis, az csak a véletlen műve
lehet.
Íme, egy másik példa: egy tóban néhány balin a küszcsapat körül úszkál, hasonlóan mint ahogyan a pásztorkutyák rohangálnak a nyáj körül, egy csapatban tartva
ezzel a birkákat. A balinok hírtelen mozdulattal eltűnnek
a mélyben, pánikot keltve ezzel a kishalak között, majd
a következő pillanatban feltörnek a mélyből és megindítják brutális támadásukat. Ismét nehéz kiválasztani
azt a megfelelő pillanatot, amikor dobnunk kéne, de
ha mégis sikerül, nincs semmilyen garancia arra, hogy
a balin a több száz kishal közül pont a mi műcsalinkat
fogja választani. Ő egyetlen egy áldozatot szemel ki a
csoportból, amelyet ádázan követ, majd ez a kiszemelt
áldozat trükkjei egész arzenálját be fogja vetni annak
érdekében, hogy el tudjon szakadni üldözőjétől. Sajnos
a műcsalink nem tudja utánozni ezt a védekező magatartást, hiszen a műcsalink nem fog hirtelen mozdulatokkal kitérni a támadó útjából és menekülés közben
sem fog kiugrani a vízből, mint ahogy azt a sneci teszi.
Más szavakkal, a műcsalink nem képes úgy reagálni és
nem tud a balin akciójához hasonló természetes moz-

Sokan azt állítják, hogy a balint
egyszerűen lehetetlen megfogni

dulatokat véghezvinni, mint ahogy a küsz mozog a balin
támadásakor. Mi a csalinkat olykor csak vakon tekerjük
magunk felé, szemben a balinnal, ahelyett, hogy azt
pont fordítva csinálnánk.
A vadászó balin viselkedése eléggé előre látható, de
ha számára mégis valami félni valót tapasztal, rögtön
felfüggeszti a támadást. Ha továbbra is ugyanazzal a
csalival próbálkozunk, amely okozta mindezt, akkor a
fogási esélyünk egyenlő a nullával.
Ennyi negatív példa után valószínű, vagy inkább biztosra veszem, hogy Önök közül sokan azt állítják, hogy
tényleg lehetetlen a balint megfogni. Azonban a horgászlapok fotói pont az ellenkezőjét bizonyítják, vagyis azt, hogy igenis lehetséges balint fogni, csak egy kis
ügyesség kell hozzá. De mitől ilyen sikeresek ezek a horgászok?
Vannak olyan helyzetek, amikor a balin kevésbé félős, így ilyenkor könnyebb megfogni őket. Ahhoz, hogy
kiválassza a megfelelő időt és a helyet, a horgásznak jól
kell ismernie a vizet, amelyben horgászik, és a benne
található balinok táplálkozási szokásait. Az erősen zavaros és áramló vízben a balin vakon vadászik, megtámadva szinte minden olyan tárgyat, ami csak egy kicsit
is hasonlít kedvenc zsákmányához a snecihez. Az ilyen
körülmények között könnyen nézheti prédának a mi
műcsalinkat is.
Egy másik lehetőség az, amikor a balin hihetetlenül
agresszíven és egészen frenetikus módon táplálkozik.
Ez a periódus az ívás után két héttel jelentkezik és egybeesik a télből kilépő küszök melegebb vízrétegekbe
való vonulásával. Általában a víz szintje ilyenkor magas
és a kishalak szeretettel bújnak el az elöntött partmenti
növényzet között, ahová a balinok is követik őket. Ilyen
körülmények között, volt nekem is alkalmam rövid időn
belül megfognom egy és ugyanazt a balint. Kifogása
után balinomat visszaeresztettem a vízbe, majd 25 perc
után újra rácsapott a csalimra, így egymás után kétszer
is élvezhette vendégszeretetemet.

HORGÁSZAT ÉS IDŐJÁRÁS

A balin horgászatát nagyban befolyásolhatja az időjárás
változása is. Gyakran előfordul, hogy ugyanaz a csali és
technika ugyanazon a helyen más és más eredményt
produkál. Például még mielőtt az idő rosszra fordulna,

1. kép
ami azt jelenti a balin számára, hogy itt a vadászat vége,
egészen frenetikus táplálkozásba kezd. Megesett velem
is többször, hogy közvetlenül a magas légköri nyomás
csökkenése után, tízesével akadtak horgomra a balinok, voltak köztük egészen nagyok is.
Nézzünk egy újabb példát: nyár közepén vagyunk
egy hosszabb ideig tartó kánikula után, a víz meleg, a
szintje pedig alacsony. Ez egy nehéz időszak hal és horgász számára egyaránt, a balinok pedig ilyenkor csak
ritkán vadásznak. Minden negatív tényező ellenére,
nekem mégis sikerült találnom egy olyan helyet, ahol
naplementekor fogtam pár balint. Hazaérvén elemeztem az esetet és rájöttem, hogy az ilyen dög meleg vízben kevés az oldott oxigén és valószínű, hogy az ilyen
vízben a hal csak akkor indul el vadászni, amikor a víz

balinhorgászat

A balin fő táplálékforrása a küsz

Pontytilalom
nincs!!!
06-20-235-3837
www.facebook/Nagybivalyos

15

hoz alkalmas műcsalival kell rendelkezzünk ahhoz, hogy
horgászatában sikereket érjünk el. Állítom, hogy mindezekkel megtanulni helyesen horgászni nem kis idő kell,
egyáltalán nem könnyű, de valamelyest kárpótol majd
bennünket az, hogy sohasem fogunk unatkozni. Nézzük
akkor sorban őket:

2. kép

A JÓ ÖREG TWISTEREK

Ezek a szilikonból készült műcsalik, manapság nagy
népszerűségnek örvendenek a balin horgászatában
is. Hatékonyak magas vízállás esetén, akkor amikor az
áradással egyidejűleg a víz zavarossága is növekszik, de
hatékonyak akkor is, ha a víz szintje leesik és kitisztul. A
legproblémásabb feladat megtalálni azt a helyet, ahol
táplálkozik a balin. Ez esetben a szokásos helyek, ahol
ilyenkor tartózkodni szoktak a balinok, azok a folyók
egyenes szakaszai, ahol részben elsüllyedt bokrok és
fák találhatók, melyek menedéket nyújthatnak a sneci
csapatoknak.
Nagyon fontos az is, hogyan kezeljük a műcsalit. Egy,
a balin háta felől bejuttatott csali megijesztheti a halat,
és akkor lőttek az egésznek. A legmegfelelőbb twisterek azok, amelyek vessző formájú farokkal rendelkeznek, és amelyeknek anyaga egy kissé merevebb. Ez a
kissé merevebb farok egy erőteljesebb vibrációt nyújt
a twisternek vontatás közben, ami jobban felkelti a hal
figyelmét.
A TAIL GRUB (2. kép) az egyik legkiválóbb balin twister, ugyanis egyszerre több fronton ingerli a prédáját.
Felkelti a figyelmet a mozgásával, az ízével és az illatával
is. Ez a műcsali kiválóan használható jig fejen. Különlegessége a fajsúlyában is jelentkezik, ugyanis könnyebb
a víznél, azaz lebegő. A kúpos test és a farok kialakításánál fogva gyors és élethű mozgásra képes. Emellett
amikor a hal elkapja a csalit, az illat és a csaliba bejuttatott só tovább ingerli a halunkat és nem fogja elengedni
a csalit.
Amúgy ez a szabály minden balinra alkalmas műcsalira érvényes. A legjobban bevált színek a fehér, az
ezüst, valamint az áttetsző csillámló variációk. Az alkalmazott ólomfej, - más nevén a jig-head, - súlyozása
lehetővé kell tegye a távoli dobásokat. A kerek fej nem
a legjobb opció ebben az esetben, előnyösebb a vasaló
fejű -stand-up – modell használata. (3. kép)
Nem ajánlom a twister sekélyebb vizekben való
használatát, még akkor sem, ha azt helyesen a felszín
közelében vontatjuk. De ez nem jelenti azt, hogy nem
lehet próbálkozni vele, mert amint azt fentebb is mondtam, minden előfordulhat.
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hőmérséklete a legalacsonyabb. A pár fokkal alacsonyabb víz, máris cselekvésre ösztönzi a balint és elindul
az oxigénben gazdagabb vizek felé. Úgy gondolom nekem is azért volt sikerem, mert sikerült elkapnom ezt a
megfelelő pillanatot.
Általában még szürkület előtt kint vagyok a folyón és
szokásomhoz híven, sorra mindig meglátogatom az ígéretes helyeket. Gyakran egészen távolról hallani lehet a
balinok által keltett rablások zaját. Addig tudok jól horgászni rájuk, amíg be nem sötétedik, aztán alma, vége
mindennek. Másnap este, minden kezdődik elölről.
A fent említett példák elég extrémnek tünnek, de
mindenesetre azt mutatják, hogy a balin horgászata
egyáltalán nem könnyű, minden kis lehetőségre oda
kell figyelnünk és mindent ki is kell használnunk ahhoz,
hogy e csodálatos halat megfogjuk. Tehát nem lehetetlen!
A balinhorgászat leírása nem lehet teljes az ilyen esetekben használt műcsalik bemutatása nélkül. A balin
horgászatában a műcsali kiválasztása a kritikus pontot
jelenti, fontosabb, mint más ragadozó esetében. Még a
legideálisabb körülmények között is előfordulhat, hogy
nem fogunk semmit, ha helytelenül választjuk meg a
csalinkat. Ez fordítva is igaz, a legjobban bevált csalink
is csődöt mondhat, ha a körülmények nem a legmegfelelőbbek. Röviden mondva: a balin horgászatánál
semmi sem tutti. A balin táplálkozási szokásai és a vadászat mikéntje mindig az adott körülményektől függ,
ezért van az, hogy valójában kimondottan minden körülmény között bevethető kifejezetten balinos műcsali
nem is létezik. Nagyon sok fajta és a balin megfogásá-
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3. kép

16

GUMIHALAK (SHAD-EK)

A balin által kedvelt gumihalak a merev, rövid farkú
modellek. Egy lágyabb és hosszabb farokkal rendelkező
gumihalat házilag is „kipofozhatunk”, ha annak farokrészét a leghajlékonyabb résznél levágjuk, kiveszünk belőle egy darabot, majd visszaragasztjuk a testhez egy az
elektronikusok körében is használatos forrasztópisztoly
segítségével. A faroklapát széleiből is lefaraghatunk egy
kicsit, ettől a gumihalunk erőteljesebben fog vibrálni.

5. kép

Elárulok még egy trükköt, amelynek segítségével azt
érjük el, hogy a gumihalunk még dinamikusabb mozgásokat fog végezni. Amikor az ólomfejet bejuttatjuk a
gumihal testébe, azt ne úgy tegyük, ahogyan azt hagyományosan tenni szoktuk, hanem azt úgy tegyük, hogy a
csatlakozó gyűrű egy kissé hátrébb kerüljön a gumihal
testébe. Ettől a kis trükktől gumihalunk vontatás közben egy billegő mozgást fog kapni, ami egy olyan pluszt
jelent a csali számára, amitől a balin még jobban begerjed. Bátran alkalmazhatják ezt a kis trükköt a csuka és
a süllő horgászatánál is, meg fogják látni mennyire hatékony!
Balin horgászatára alkalmas gumihalak azok, amelyek a farok kialakításának köszönhetően markánsan
imbolygó mozgást prezentálnak. A hasi részen barázdás, melynek köszönhetően különleges, a támadásra
ingerlő rezgést kölcsönöz a plasztiknak. (4. kép)
Hatékonysága miatt a lágy gumihal egyre kedveltebb
a balinra horgászók körében. Az osztott, „ízelt” testnek
és a vékony lapátfaroknak köszönhetően számos módon horgászhatunk vele. Rezonanciája révén, az összes
ragadozóhalra tökéletesen alkalmas. Ereje nem csak
a ragadozókat támadásra uszító rezonanciájában van,
hanem a plasztik testbe injektált fogós színeiben is. (5.
kép)

A legjobb színek, amelyek szóba jöhetnek, azok az
ezüstös-szürke, az ezüstös-kék és az ezüstös-zöld színű
shad-ok. A gumihalak nagyon jól dolgoznak az olyan helyeken, ahol a víz a kövek felett folyik, vagy a nagyobb
akadályok háta mögött, még akkor is, ha ezeken a helyeken nagy a sodrás.
A következő lapszámunkban, vagyis cikkünk második befejező részében kedves olvasóink megtudhatják,
hogy melyek azok a műcsalik, amelyek még szóba jöhetnek a balin horgászatában. Addig is görbüljön a pergetőbot!
Losonczi-
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A FÖLDÜNK NEM EGY ÓRIÁS HAMUTARTÓ!
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Bár sokan úgy vélik, lebomló anyagról van szó, valójában a cigarettacsikkek alapanyaga túlnyomórészt a
cellulóz-acetát, egy szintetikus anyag, amelynek előállításakor nem lebomló műanyagok keletkeznek. Egy
kutatás során, amelyet egy brit egyetemen végeztek,
azt is kimutatták, hogy a földre és így a talajba kerülő
csikkek a növények fejlődését is akadályozzák: mind a
csírázásban, mind a növekedésben visszavetik azokat. Ráadásul az élővizeken át, az óceánokba is
bekerülnek. Egyes becslések szerint az óceáni
hulladék 20-30 százaléka cigicsikk, ami azt
jelenti, hogy ha nem változtatunk e káros
szokásunkon, 10 év múlva több cigarettacsikk lehet az óceánban, mint hal.
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csupán nagyjából egyharmada kerül a szemétgyűjtőkbe, a többi a természetben végzi. Éppen ezért a leg
gyakrabban eldobott egyszer használatos műanyagtermék nem a PET palack, hanem a cigicsikk. Egyetlen
csikk lebomlása pedig akár 15 évig is eltarthat és ez idő
alatt nagyjából 1000 liter vizet képes beszennyezni.

al

A szemét, a hulladék megfelelő gyűjtésére kevés figyelmet fordít az ember. Általában megpróbálunk minél gyorsabban megszabadulni tőle. Jó
esetben a megfelelő gyűjtőhelyekre kerül a hulladék, de sajnos az illegális szemetelésre is van számos példa. A mai
napig rengetegen dobják el például a
csikkeket az utcákon (másodpercenként
10 ezer csikket hajítanak el a dohányosok világszerte), amely tűzveszélyessége mellett rendkívül szennyező
is a környezetre nézve. Becslések
szerint évente körülbelül 5,6
billió cigarettát vesznek az
emberek a világon,
amelyeknek

or

környezetvédelem

4,5 billió csikket dobnak el évente a dohányzók
a bolygón. Sokan tévesen azt hiszik, a cigarettacsikkek lebomlanak, pedig óriási környezeti
károkat okozhatnak. A bennük lévő vegyi anyagok beszívódnak a talajba, a vízbe. Egy cigarettacsikk akár 1000 liter vizet beszennyezhet,
miközben egy csikkben akár 4000 féle kémiai
anyag is lehet.

hu

10 év múlva töb
lehet az élôvizek

MI A MEGOLDÁS?

A problémára a gondolkodás- és viselkedésmódunk megreformálásán
túl, ma már létezik egyéb kézenfekvő
megoldás is: napjainkra számos vállalat piacra dobott többféle, zsebben
is elférő, hordozható hamutálat és
csikktartót, hogy akkor se kelljen
azokat eldobni, amikor épp nincs
egyetlen elérhető hamutartó

vagy szemetes sem a környéken. Azt ma már a világ
minden táján kezdik felismerni az emberek, hogy az
egyszer használatos műanyag termékeket ki kellene
tiltani mindenhonnan. A legjobb az lenne, ha nem
használnánk ilyen anyagot, és soha nem is használtunk
volna, de ha használunk, akkor megpróbálunk találni
valami kevésbé környezetszennyező alternatívát rá.
A cigaretta esetében is ugyanez a helyzet: a dohányzás kétségtelenül káros szokás, hiszen amellett, hogy
az égése során keletkező füst szennyezi a levegőt, ártalmas az egészségre is. Sokan nem tudják, de az égés
és az égés során keletkező füst az, ami a dohányzással kapcsolatos betegségek kialakulásáért elsősorban
felelős. A cigaretta égése közben keletkező füst tele
van vegyi anyagokkal, melyekből 93-ról már megállapította az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és
Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. Épp ezért
a legjobb az, ha egyáltalán nem dohányzunk, így óvhatjuk legjobban a saját és szeretteink egészségét. Ha
már dohányzunk, akkor pedig törekedni kell a mihamarabbi leszokásra, hiszen ezzel csökken a dohányzáshoz köthető megbetegedések kockázata. Viszont
vannak olyanok, akik az ismert egészségügyi kockázatok ellenére sem teszik le a cigarettát. Számukra is
van azonban előrelépés az ártalomcsökkentés útján.
A tudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően napjainkban már léteznek különböző
füstmentes technológiák. Ezek sem kockázatmentesek, hisz tartalmaznak például nikotint,
ami erősen addiktív hatású és
egyéb negatív hatásai
mellett megeme-

li a szívfrekvenciát és a vérnyomást is, illetve ezen
technológiák hosszú távú hatását még kutatják. Mivel égés és füst nélkül biztosítják a nikotinbevitelt,
ezért a káros és potenciálisan káros anyagok közül
lényegesen kevesebb szabadul fel, mint az égéssel
és füsttel járó hagyományos dohánytermékek esetében. A környezetre gyakorolt káros hatásuk is kisebb
lehet, mivel bizonyos technológiák használata során
egyáltalán nem keletkezik csikk, másrészről pedig
némelyik olyan anyagból és olyan eljárással készül,
amely kevésbé terheli a környezetet, de számos
elektronikus eszköz újrahasznosítására is lehetőség
van már.
A füstmentes kategóriába tartozik például az e-cigaretta, a dohányhevítéses technológia, vagy a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna. Előbbi dohány
helyett nikotintartalmú folyadék felhasználásával állít
elő nikotinpárát, míg a dohányhevítéses technológia
olyan hőmérsékletre hevíti a dohányt, amely már elég
ahhoz, hogy a dohány- és nikotinpára felszabaduljon,
de még ne történjen égés, és így füst se képződjön.
A dohányzás a műanyaghulladékhoz hasonló globális probléma, amely így vagy úgy, de mindenkit
érint. A műanyag használatának mellőzésével és az újrahasznosítással tehetünk azért, hogy óvjuk a környezetünket. A dohányzás okozta ártalmakat úgy lehet
a leghatékonyabban csökkenteni, ha egyáltalán nem
fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú termékeket,
azaz a leghatékonyabb továbbra is az, ha el sem kezdjük a dohányzást, és ha már dohányzunk, akkor minél
hamarabb leszokunk róla.
A cikk társadalmi célú reklám, megrendelője
a Philip Morris Magyarország Kft.

környezetvédelem

bb cigarettacsikk
kben, mint hal
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Ősi foglalkozásaink, ősi ösztöneinkből és szükségleteinkből fakadnak. A vadászat és a horgászat a
legősibb létfenntartáshoz kapcsolódó tevékenység, ebből minket most természetesen a horgászat érdekel, melyhez mostanság egyre gyakrabban kapcsolódik egy szintén ősi tulajdonságunk,
a versenyzés. A versenyzést én el tudom képzelni
a legősibb dolgok között, hisz a jobb terület, vagy
ügyesebb vadász nyilvánvaló módon biztosabb
és jobb létet biztosított.
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eszembe nem jutott versenyt vinni a horgászatba, még
akkor se, ha azért azt tudtuk egy hétvégén ki fogott
többet vagy nagyobbat. Jóval később aztán csak felvetődött, egy barátom meghívása kapcsán, hogy menjek
el kipróbálni egy horgászversenyt és a hangulata, a
horgászatért rajongó emberek sokasága és az új kihívás magával ragadott. Kipróbáltam magamat országos
versenyeken is, természetesen kevés eredménnyel és
később versenyeket is szerveztem.
De mit tegyen, akinek nincs ilyen barátja? Mit teNekem először érdekes volt a horgászversenyzés, vala- gyen, aki nem is tudja mi folyik egy versenyen és ha
hogy a kettő nem kapcsolódott össze. Sportoltam világ már tud is róla valamit, akkor hogyan tudja meg azt a
életemben, versenyeztem sokat és horgásztam is, de vélhetően sok információt, ami várja ott, vagy ami egyáltalán kell ahhoz, hogy eljusson oda? Hát ez a
kis írás ezért születik épp, hogy ebben segítsen
és reálisan, vagy mondhatjuk feketén - fehéren
megtudhassa miért érdemes és miért nem versenyezni.
Milyen horgászversenyek is vannak? Egyáltalán milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk őket és mit jelentenek ezek.
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Horgászverseny:
mit, hol, miért!
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KATEGÓRIA SZERINT:

Profi versenyeknek hívhatjuk azokat a versenyeket, amelyeken valamilyen országos cím elnyerése a cél, ezeket a MOHOSZ szervezi és itt sokkal kötöttebbek a szabályok, több dologra kell
figyelni, tisztán csak egy módszer használható.
Mivel az eredmény a legrangosabb címhez vezet,
a profi versenyzők itt komoly munkával, pénzt és
időt nem kímélve jelennek meg. Az itteni eredmények befolyásolják a ranglistahelyezéseket és
a válogatottságot is, így itt nem babra megy a
játék. Kevés rutinnal talán nem is ildomos ebbe
bekapcsolódni, habár a részvétel mindenki szá-

horgászversenyzés

mára nyitott, csak egy kiváltott versenyengedély
kell hozzá és már lehet is nevezni, azért elsőre nagyon sok mindenre kellene figyelni.
Amatőr versenyt nagyon sokat találunk. Egyesületek, tavak, társaságok, cégek, szervezetek és
üzletszerűen versenyszervezők is rendeznek ilyeneket. A kínálat hatalmas, nehéz előre pontosan
tudni, mire is számíthatunk, de idővel ki lehet
ismerni a lehetőségeket és a hozzá tartozó előnyöket és hátrányokat. A szabályok itt sokkal színesebbek, sokszor még a módszerek közt is van
átjárás, van olyan verseny, aminek pont a szigorú
szabályzata a sajátossága, de vannak egész nehezen alátámasztható egyedi szabályok is néhol,
vagy előfordul, hogy szinte nincs megkötés. Sok
helyen találkozhatunk egy törzsgárdával, akik
vagy arra a tóra, vagy ahhoz a szervezőhöz gyakran
MŰLEGYEZŐ: ez sem a legnépszerűbb hazánkban,
járnak. Ilyen rendezvényen érdemes megismerkedni a de egyre inkább jelen van, ami örvendetes.
versenyek világával.
HARCSAFOGÓ: ez sem egy régi versenyforma, bár
amatőr is létezik ebből már jó ideje. A harcsahorgászok
HORGÁSZMÓDSZER SZERINT (ELKÉPZELHETŐ, fanatikus pecások, ha kis létszámban is, de nagyon elHOGY EGY AMATŐR VERSENYEN TÖBB MÓDSZER hivatott csapat alakult ki legnagyobb halunk horgászaIS HASZNÁLHATÓ):
iból.
ÚSZÓS: ez a szakág a match, spicc és rakós botos
Amit mindenképp el kell mondani, hogy hazánk
horgászatot öleli fel főként, talán mostanában amatőr nemzetközi szinten is a szakágak nagyobbik részében
körökben is megint kezdi növelni népszerűségét.
büszkélkedhet dobogós hellyel, de több világbajnoki
FINOMSZERELÉK: ez gyakorlatilag a hosszúelőkés címünk, csapatunk és több sokszoros világbajnokunk is
feeder módszert jelenti. Amatőr versenyeken rövidebb van. Egyértelműen nem, hogy benne vagyunk a világ
előkét is szoktak engedni, mint a profi kategóriában, elitjében, hanem mérvadók vagyunk benne! Ez amúgy
ez a módszer is reneszánszát éli, sok helyen és sokféle nyilván kihat a hazai profi és amatőr versenyekre, a
halra a legjobb módszer.
mezőny sokszor igen erős és bizony nem lehetetlen viMETHOD: ez a szakág nemrég emelkedett profi lágszintű versenyzővel összekerülni.
szintre. Annyian kezdték űzni, hogy elkerülhetetlen
Általánosságban nem is írnék többet, egy kicsit involt. Itt talán még folyik némi útkeresés, de érdekes- kább a legnépszerűbb és a legtöbb embert érintő és
ség, hogy a Method Országos Bajnokságon indulnak a érdeklő versenyekről írnék. Tény, hogy feeder botos
legtöbben.
horgász és így feeder versenyző van legtöbb. Az se
PONTYFOGÓ: ide tartoznak a nagyhalas vagy bojlis kérdés, hogy a pontyok jelentik a legkedveltebb célhaversenyek, ebből nincs annyi, de hosszabbak is és ke- lat bármelyik módszert is nézzük, ezért most ezeket a
vesebben is űzik. Itt gyakori a csapatverseny.
versenyeket igyekszem bemutatni.
PARTI ÉS CSÓNAKOS PERGETŐ: ez azt hiszem
Minden versenynek van egy kiírása, ezt mindenképp
nem kell magyaráznom, ami azért is jó, mert nem an�- érdemes elolvasni, mert itt is igaz, hogy a nem ismerenyira értek hozzá. Ami biztos, hogy ezeket a szakága- te nem mentesít senkit a szabályok alól. Ha valamit itt
kat sokkal kevesebb versenyző és verseny jellemzi, ami nem értünk, tessék a szervezőt vagy szervezőket bátérthető is főleg, ha a csónakos kivitel eszközigényét ran megkérdezni, mert ugye ez egy szolgáltatás, amiért fizetünk, ha valahol már itt nehézség van, ott érnézzük.
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is, hogy a legjobb helyen olyan ül, aki aznap nem tudja
az ottani feladatot megoldani. Szóval aki azt gondolja,
hogy a húzásnál eldől minden, az azért messze jár a
valóságtól. Én magam inkább arra szoktam figyelni és
ezt is javaslom, hogy az adott helyről a lehető legtöbb
halat fogjam ki, aztán majd kiderül, hogy ez mire elég.
Viccesen azt szoktuk mondani, hogy ma is csak egy kilóval kell többet fogni a másodiknál.
Az etetést, a horgászat kezdetét és a peca végét is
jelzik, ami legtöbb esetben egy dudaszó. A vége jel
után minden botot ki kell húzni és pakolászva várhatjuk
a mérlegeseket, akik lemérik a halak súlyát. Ilyenkor figyeljünk oda, mert ha visszaengedtük őket már nincs
min vitatkozni.
A verseny vége, ezt sokan nem tudják szerintem,
az eredményhirdetés. Persze haza mehetünk előtte,
de ha egyszer mi nyerünk akkor csak jól esik, ha van
ott valaki mikor díjaznak. Aki teheti maradjon ott ezen
is, akkor is, ha egy árva halat nem fogott, egyszerűen
sportszerű.
Természetesen a halak óvása, kímélése egy versenyen alapvető elvárás, de erről minden szabályzat
részletesen rendelkezik is.
Végül, mivel már lehet jó sok lett az információ, az
előnyöket és hátrányokat megpróbálom tömöríteni.
HÁTRÁNYOK: egy sima horgászatnál jóval drágább, kötött hely és horgászidő, nem
egész nap a horgászaté, nagyobb eszközigény és több készülés.
ELŐNYÖK: jó társaság, sok új ismeret, jó
hangulat, izgalom, néha siker, új helyeket
szervezetten lehet így megismerni, sok új
kapcsolat és horgászbarátság, sokkal szélesebb ismeret és látókőr és végül, ha szerencséd van, elver jól egy világbajnok és még
élvezed is!
Kedvet csináltam, vagy elriasztottam valakit? Nem tudom, de remélem, hogy van, aki
most már a fentiek ismeretében könnyebben
szánja rá magát egy verseny kipróbálásra és
igazán jó élményeket szerez majd magának
ott! Görbüljön és találkozzunk a vízparton!
Doktorits András
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demes elgondolkodni, hogy biztos jó helyre tartunk-e.
Ezután érdemes nevezni, de ha szeretnénk, hogy szeressenek, akkor figyeljünk arra, hogy akkor nevezzünk,
ha megyünk és ha véletlen mégse mennénk, akkor
mindenképp jelezzük ezt. Ha nem tesszük nem csak a
szervezővel, de a versenyzőtársakkal is kitolunk.
Ha neveztünk, tudni fogjuk, hogyan kell fizetni és
mennyit, erre is igaz, mint minden szolgáltatásra, hogy
lehet feketén és számla, nyugta ellenében fizetni. A
második forma talán némi garancia, hisz elérhető a
szolgáltató és igazolható, hogy fizettünk valamiért. A
nap programja is benne lesz a kiírásban, természetesen fontos időben érkezni.
A versenyekre általában jellemző, hogy kell hozzá
szerencse is. A legtöbb a helyek sorsolásánál. Lehetetlen teljesen egyforma pályát találni, így segíti az eredményt egy jó hely kihúzása. Ezt az egyenlőtlenséget
hivatott kiküszöbölni a szektorok rendszere. Ez azt jelenti, hogy a körülöttem ülőkkel versenyzek, ami 8-12
főt jelent általában. Ha valaki jól oldja meg a napi feladatot az a szektorhelyezésén látszik legjobban. A versenyt mivel a legtöbb halat zsákmányoló szektor győztes nyeri, itt egyértelműen kell szerencse is. Persze ez
nem feltétlen az, hogy a legjobb helyre húz, lehet az

Új és használt mobilházak
értékesítése!

Magyarország
legnagyobb mobilház
kereskedése Ászáron

https://www.mobil-homes.hu/
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Nagyító alatt
a horgok
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A finomszerelékes horgászatban a helyes horogválasztásnak döntő
szerepe van

A finomszerelékes horgászatban a horog helyes
kiválasztása határozza meg a használt technika
és a horgászat körülményei közti kapcsolatot,
összefüggést. Méret, forma, vastagság, anyag,
szín és súly, mind olyan kritériumok, melyek a
horogkiválasztás alapját képezik.

w

w

mokkal számozta a horgokat. Az idő múlásával a horgásztechnikák és a stílusok folyamatos fejlődésének
köszönhetően egyes szériáknál bevezették a közbeeső
számokat is. Így tehát a megfelelő horogméret kiválasztása problémává válhat. Pontosan ezért, amikor
egy adott horogról beszélünk, annak teljes nevét kell
használnunk, ami magába foglalja a gyártót, a szériát
A horog méretének kifejezésére általában a Mustad és a méretet. De legyünk figyelmesek, mert könnyen
skálát használják. A piacon jelenlévő számtalan gyártó félreértések történhetnek.
miatt, olyan horgokkal is találkozhatunk, amelyek telSzámtalan különböző formájú horog létezik. Ha
jesen egyformának tűnnek a rájuk írt méretek szerint, megpróbálnám felsorolni az egészet, biztos kifelejtemégis különböznek, sőt látható különbségek vannak nék néhányat. A horog formája függ a használt csalitól,
egyazon cég különböző horog szériái között is. Régeb- az etetés módjától, a cél-hal méretétől, a horgász-stíluben, amikor a Mustad cégnek nem volt konkurenciája sától, a víz alatti domborzattól, stb.
nem gondoltam, hogy szükség lehet a közbeeső méPartközeli horgászathoz ajánlott hosszabb szárú,
retek bevezetésére lévén, hogy a Mustad páros szá- rövidebb aktív résszel rendelkező horgokat hasz-
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nálni. A széles öböllel, rövidebb szárPontyozó horog
ral, hosszabb aktív résszel rendelkező
horgok a matchbotos horgászat vagy a
parttól távoli horgászat esetén hatékonyak.
A gömbölyű formát a különböző „bogyókkal” történő horgászatkor ajánlott
használni (kukorica, meggy, szőlő, kenyérgyurma). Ezek a horgok jól beváltak
a köves aljzatú vizekben is. A gömbölyű
formájú horgok, egyenes vagy külső
heggyel ellátva, főként álló - vagy lassan
folyó vízben használhatók, ahol az aljzat
nem köves és a horog hegye nem találkozik kemény elemekkel. Ezek a formák
különböző változásokon mehetnek át,
de szerintem a legfontosabb az, amikor
a horog hegye nincs egy síkban a szárával. Az ilyen típusú horog olyan halak
horgászatára szolgál, melyek az aljzatról
szeretik felszedni a csalit, vagy melyeknek széles szájuk van, és könnyen kiköphetnék a horgot.
A megfelelő erőteljesség elérése érdekében, napA horog szára és öble közti összefüggést véve alapul,
jaink modern horgai bizonyos szerkezeti, felépítés- a gyártók a következő osztályozást alkották meg:
beli változásokon mentek át. A veszélyesebb részek
1. Rövid szárú horgok: a horog öble körülbelül kétmegvastagodtak, megerősödtek, tartósabbak lettek, szer fér bele a szár hosszúságába.
így megkímélik a horgászt a kellemetlen meglepeté2. Közepes szárú horgok: a horog öble 2,5-ször fér
sektől.
bele a szár hosszúságába.
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3. Hosszú szárú horgok: a horog
öble 3-szor fér bele a szár hosszúságába.
4. Extra hosszú szárú horgok: a horog öble 3,5-nél többször fér bele a
szár hosszúságába.
Ezt az osztályozást minden horogtípusnál megtaláljuk, gyártótól függetlenül.
A horog ára tükröz néhány technikai részletet, melyek emelik, vagy
éppen csökkentik a termék minőségét. Az első tényező az anyag, amiből a horog készül. A szimpla acél,
szén-acél, titán, irídium, vanádium és
egyebek alkotják a horog elkészítésének alkímiáját. A legkeresettebbek a
kisméretű, vékony, erőteljes horgok,
ezért a gyártók folyamatosan tökéletesítik ezen termékeiket, hogy minél
jobb minőséget érjenek el velük. Nikkelezve, krómozva a horgok igazi kis
ékszerek. Egy tökéletesen kidolgozott
felületű horog biztosítja a csali természetességének megőrzését, valamint
a hal gyors biztos megakasztását,
ezért nagyon fontos szempont a horog finom, aprólékos megmunkálása.
Idővel rájöttek, hogy egy szakáll
nélküli horog jóval mélyebbre fúródik
a hal szájában, kisebb sérülést okoz és
könnyűszerrel kivehető, így a kifogott
halat sértetlenül lehet visszaengedni.
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A szakállal ellátott horgokat ma is
széles körben használják, legtöbben megszokásból, hogy ne veszítsék el a halat. Azonban azt sokan
nem tudják, hogy pontosan mi
is a szakáll szerepe a horgon. Aki
esetleg nem tudná, nos azoknak
elárulom, hogy a szakáll azért van
a horgon, hogy megakadályozza
a csali lecsúszását a horogról, és
nem pedig azért, hogy a hal biztosabb tartását szolgálja.
A horgok hegyét a használt
anyag, valamint a horog rendeltetése szerint készítik el. A legkeresettebb horgok azok, melyeknek
finom, nagyon éles hegye van,
melyek nem deformálódnak el az
első keményebb tárgyal való találkozáskor.
Minél több halat sikerül kifogni
egy bizonyos horoggal, annál biztosabb, hogy egy sikeres horogra
találtunk.
László Attila
A horgon a szakáll a csali
lecsúszását gátolja
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ÖNÖK
KÉRDEZTÉK, MI
VÁLASZOLUNK
feketesügér
horgászat

BAITRUNNER ORSÓ MŰKÖDÉSE

w

w

sóknál, hogy mekkora mozgásszabadságot kívánunk
Vásároltam egy duplafékes (baitruner) orsót, ám a
adni a szerelékünk végére akadt pontynak, természefékek használata nem teljesen világos számomra.
tesen ez függ az adott körülményektől is.
Egyesek azt mondják, hogy először közepes erősségűre
Bármelyik tényező befolyásolhatja a szabályozást.
kell állítani az első féket, majd olyan szintre állítjuk a
Íme, néhány ötlet: ha erős bottal horgászunk, lazábbhátsót, hogy a hal könnyedén tudja húzni a zsinórt.
ra hagyhatjuk a féket, úgy, mint egy lágyabb bot eseVégül is hogyan kell használni a két féket?
tében. Lazább fékbeállítást használhatunk még, ha
esetleg partközelben horgászunk, vagy ha a zsinórunk
Lelkes Jenő fonott, úgy mintha távol horgásznánk, vagy monofil
Mátészalka zsinórt használnánk. A gyengére vagy szorosra állított
fék, minden egyes horgásznál mást jelent. Ugyanaz a
A beállítást bármelyik fékrendszerrel lehet kezde- beállítás az egyiknél gyengének, a másiknál szorosnak
ni – mindkettőt a helyzettől függően kell beállítani. A tűnik. Nincsenek konkrét szabályok. Ez egy olyan dofék beállításánál számítanak az adott körülmények is, log, ami értelmezés kérdése, függ a felszereléstől és a
amelyben horgászunk, a zsinór típusa és vastagsága, horgászhelytől is.
a bot akciója vagy a dobási távolság. Amit elsődleges
A nyeletőfék szabályozása függ a mozgásszabadságszempontból figyelembe kell vennünk a baitruner or- tól, amit hajlandóak vagyunk megadni a megakasztott
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nén, a szemünk láttára történik. Ahhoz, hogy a popper
hatékony legyen, nem lehet nagyobb 2-3 cm-nél. Játéka igen diszkrét, mivel a tölcsér átmérője kicsi. Amikor
a víz túl tiszta, a popper az árnyékos területeken lehet
eredményes vagy olyankor, amikor a nap nincs túl
magasan az égen. Ennek magyarázata, hogy az alulról
felfele törő halat elvakítja az erős napfény, ami miatt
elvétheti a támadást.
Az UL osztályba tartozó popperek mozognak a legjobban a vízben. Ezen műcsalik egyik alapszabálya,
hogy álló helyzetben, amikor nem vontatjuk őket, a víz
felszínén lebegnek, úgy, hogy a test legalább egyharmada kint van a vízből. A vontatás ideje alatt a botot
POPPEREKKEL BALINRA
Mennyire hatékonyak a popperek a balin horgászatá- hegyével lefele kell tartani, egyébként a műcsali kiemelkedik a vízből és ugrálni fog.
ban? Esetleg tudnák-e néhány sorban jellemezni főbb
Vannak popperek, melyeket egy darab hármas hotulajdonságait?
roggal vagy két darab hármas horoggal szereltek fel és
Somogyi János vannak olyanok, melyeket egyetlen szimpla horoggal,
Poroszló mely szolidáris a műcsali testével. Típustól függetlenül
az UL popperek nagyon jó választásnak bizonyultak
A popperek talán a leglátványosabban működő műcsa- nyári napokon, amikor a balinok zajosan vadásznak a
lik. Mozgásuk, valamint a hal támadása is a víz felszí- víz felszínén.
pontynak. Akadók közelében ajánlott minél szorosabban, vagy lezárva tartani. Ha áramlatban horgászunk,
közepes vagy szoros beállításra van szükségünk. Egyesek azt gondolják, hogy a nyeletőféket nem lehet
áramlatban használni, de ez nem igaz – függ, hogy milyen mértékű az áramlat és a baitrunner.
Ezek csupán általános elvek, igazából a tapasztalat
fogja megtanítani Önnel, mi is a hatékony beállítás. A
bot minősége hihetetlenül fontos. Minél teljesebbek
és finomabbak a beállítások, annál többet lehet véghezvinni velük.
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tosan ezen helyek között mozognak. Mozgásuk lehet
szezonális, vagy egy nap alatt lezajló. Akárcsak a többi
állat esetében, a hal is rendszeresen látogatja az olyan
területeket és az azokat összekötő útvonalakat, amelyekhez valamilyen érdek fűzi. Amikor a körülmények
stabilak, a halak követik a napi „programjukat”, néha
percnyi pontossággal. Ha Ön esetleg sejti, hogy hol
tartózkodnak a pontyok és hogy tartózkodási helyüket,
milyen útvonalon közelítik meg, akkor néha nagy precizitással kitalálhatja, hol tartózkodnak a halak a nap bizonyos szakaszaiban. Az ilyenfajta mozgás, folyókon
és tavakon egyaránt megfigyelhető. A mozgásnak nincsenek konkrét szabályai: a halaknak minden tóban és
minden folyóban megvan a maguk programja és útvonala, különböző érdekeltségi pontok között, különböző
órákban és távolságokon. Csak alapos megfigyeléssel
Homoki László és letapogatással lehet kisebb-nagyobb precizitással
Páty beazonosítani viselkedésüket.
A halak napi mozgását azonban megváltoztathatják
A ponty a nap vagy az év periódusai szerint mozog. Egy bizonyos speciális körülmények is, mint a hőmérséklet,
adott vízen rendelkeznek megszokott pihenő, táplálko- szél, oxigénszint változása, a víz keménysége, szennyezó, telelő, és szaporodó helyekkel. A pontyok folyama- ződés, viharok.
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Van számomra néhány tisztázatlan dolog a pontyok
viselkedésével kapcsolatosan. Próbálom összehasonlítani a domolykó viselkedésével, mert azt jól ismerem.
A dominál azt vettem észre, hogy egy adott útvonalat
követnek, így a nap egy adott pillanatában egy bizonyos helyen találom meg őket. Korán reggel legtöbbször az összes nagy példány egy adott helyen összegyűl a gyors folyású részeken, este pedig általában a
mély vízbe vonulnak. A halak csoportosan ugyanazon
az útvonalon haladnak. Érvényes ugyanez a ponty
esetében is?
Olvastam cikkeket a helymeghatározásról, szezonális
költözésekről, azonban nem találtam semmit, ahol az
egy nap alatt lezajló mozgásukat írná le.
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MATCH BOT ÉS DOMOLYKÓ

A domolykó horgászatát az egyik legszebb és legfelemelőbb horgászatnak tartom. Az érdekel, hogy lehet-e
match botot használni a folyóvízi horgászatnál?
Laki Zoltán
Érd
Lehet, méghozzá „stick” típusú úszóval a legtökéletesebb. Egy angol barátom, a következő sorokat írta
nekem: „A stílus az 1870-es években indult, amikor
sok sheffieldi horgász, hogy halat tudjon fogni a versenyeken egy könnyű nád botot használt, kb. 3 métereset, nagyon vékony zsinórral és kis horoggal. Az úszók
aprók voltak, varjú vagy holló tollból készültek és csak
egy kisméretű ólmot bírtak el. Amikor fújt a szél, az
úszónak csak egyik vége volt rögzítve, hogy lehetővé
tegye a zsinór süllyedését.
E horgász stílus elterjedését a Sheffield – Lincolnshire vasútvonal megépítése tette lehetővé, mivel a
sheffieldi horgászok ezt vették igénybe, hogy vasárnaponként a Witham folyóhoz menjenek horgászni.
Aztán az eljárás 1906-ban, az első angol bajnokság alkalmával debütált, amikor az ezt alkalmazó horgászok
dominálták a versenyt. A bajnokság, amiről a barátom
beszélt a Tamisa folyón került megrendezésre, mely
akkor is, ma is márnával, domolykóval van tele.
Egy évszázad elteltével az angol horgászok még mindig használják a folyókon népszerű sokgyűrűs botjaikat, könnyű zsinórokkal, stick úszókkal. Mai becsületes
neve: match bot.

H A JÓS B O L T
+36-70-452-5225
https://hajosbolt.com
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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

VIDEOK MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE

