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Napjainkban a feeder horgászat növekvő
tendenciát mutat
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Feedertan
2. rész
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tén a zsinór adagolása folytonos kell legyen, hirtelen
megszaladások nélkül.
Sok feeder horgász gyakran használ nagyobb átmérőjű dobbal ellátott orsókat. Az ilyen szélesebb
dobbal rendelkező orsók előnye, hogy egy tekeréssel
hosszabb zsinórt lehet visszatekerni a dobra, a kisebb
dobbal rendelkező társaikkal szemben. A jobb minőségű orsók gyártói, a már bevált különböző rendszereket egybeépítik úgy, hogy abban tökéletesen működik

Gondolom előfordult már Önökkel is,
hogy ott állnak valamelyik horgászbolt
pultjánál tanácstalanul, közben azon
töprengenek, hogy abból a sok orsóból,
amit ott látnak kiakasztva a pult fölött,
melyik lenne a legideálisabb választás,
ami árban és minőségben is megfelelne
az Önök elvárásainak. Örök dilemma ez.
Sokan azt veszik figyelembe és aszerint
döntenek, hogy a kiszemelt orsóra hány
csapágy van feltüntetve, mert szerintük,
ha minél több van, akkor annál jobb. Nekik bőven elég ez az információ, máris a
megvásárlás mellett döntenek. Rossz dönA feeder horgásznak egy olyan
tés! Megsúgnám, hogy léteznek olyan
orsóra van szüksége, amelynek
orsók, amelyek csak egy csapággyal renszerkezetében nincs játék
delkeznek, mégis tartósabbak, mint a tíz
csapággyal rendelkező társaik. Ha egy
orsóban a fogaskerekek rossz minőségű anyagból ké- a fékrendszer, a zsinór elhelyezése a dobon kiváló és a
szültek, akkor lehet benne akár tíz csapágy is, akkor csavarodás elleni rendszere is tökéletes. Ezek a rendsem ér semmit, ugyanis e rossz minőségű alkatrészek szerek fontos szerepet töltenek be a problémamentes
miatt az orsó élettartama nagyon röviddé válhat. Lát- horgászat kivitelezésében.
A kezdő horgászok gyakran elkövetik azt a hibát,
tam én már olyan orsót, amely tíz csapággyal rendelkezett, mégis három hónap használat után a kukában hogy különösebb áttekintés nélkül, gyors tempóban
landolt, mert tönkrement benne a fogaskerék. Egy- beszereznek maguknak egy orsót, majd pár hónap
horgászat után észlelik, hogy orsójuk nem igazán felel
szerűen elkopott.
A feeder horgásznak egy olyan orsóra van szüksé- meg az elvárásaiknak. Pár peca után észreveszik, hogy
ge, amelynek szerkezetében nincs játék, fogaskerekei orsójukban nincs erő, mindene lötyög, fékrendszere
szilárdak és úgy teszik fel a zsinórt a dobra, hogy az pocsék, a zsinórt a dobra nem egyenletesen helyelehetővé teszi a távolabbi dobások elérését nagyobb zi el stb. Ha egy kicsit odafigyelt volna a vásárlásnál,
erőfeszítés nélkül is. Ez igaz a fékrendszerre is, annak mindez nem fordulhatott volna elő. Érdemes már az
precíznek, megbízhatónak kell lenni, igénybe vétel ese- elején egy minőségi orsót beszerezni, még akkor is,
ha az drágább, mint amire számítottunk, inkább gyűjtsünk hozzá még egy
kis pénzt, ha kell, de ne hamarkodjuk
el. A minőséget meg kell fizetni, mint
tudjuk „olcsó húsnak, híg a leve”. Az
olcsó és rossz minőségű orsók gyorsan tönkremennek. Ne felejtsük el,
hogy egy feederhorgászatban használt orsó nagyobb erőnek van kitéve,
mint egy úszózásra alkalmas orsó,
gondoljunk csak bele, mennyire nehezebb szereléket kell vele kitekerni
az úszóéval szemben és milyen távolAmi a fékrendszert illeti, napjaink
ságból.
feederhorgászai inkább az elsőfékes
Az orsók többsége különböző méorsókat részesítik előnyben, mivel ezek
retekben jelennek meg a piacon,
megbízhatóbbak és könnyebbek hátsómelyek lehetnek 1000-től egészen
fékes rendszerrel ellátott társaiknál.
a 10000-es számozásig megjelölve,

feeder horgászat

Szerkesztésünkbe sok olyan levél érkezik olvasóinktól, melyben gyakori kérdés, hogy milyen orsót vegyenek az újonnan beszerzett feeder horgászbotjukhoz. Az alábbiakban megpróbálom
összefoglalni, hogy mik azok a fontosabb szempontok, amelyeket mindenképpen figyelembe
kell vennünk egy új feeder horgászorsó beszerzésekor.
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botunk kapás után is az állványon marad.
Nem kell kifejezetten azt az orsót
megvennünk, amelyen azt írja, hogy
feeder, megteszi a match vagy a pergetőorsó is ha kell, a fontos az, hogy az
orsó legyen erős, alkatrészei minőségi
anyagból készüljenek, ne legyen játéka, tekerés esetén ne rezegjen és olyan
fékkel rendelkezzen, amely megbízható
és tapadásmentesen működik.
Arra is érdemes odafigyelni, hogy a
dob a bot keverőgyűrűjéhez legyen méretezve, mert ez nagyban befolyásolja a
dobási távolságot. Egy light feeder botra felszerelt nagyméretű orsóval nem
Feeder verseny
igazán tudunk messzire bedobni, mert
a nagyméretű dobról lepergő zsinór
vagy ennél nagyobb. A különböző modellek számozása spirálok nagy felületen surlódnak a gyűrűhöz, ami röviaz orsó méretét és annak zsinórkapacitását jelképezik. debb távot eredményez.
A feeder horgászatban akkor leszünk eredményeOrsónk méretét feederbotunk jellegéhez mérten választjuk ki, mint például egy light feederbothoz 2000– sek, ha azt precízen kivitelezzük, ezért van szükségünk
3000 méretű orsót, egy medium bothoz 3000–4000- a dobon található kis klipszre is. Ebbe a klipszbe beaes orsót és a heavy feederhez pedig a 4000–8000-es kasztott zsinórral, mindig ugyanarra a helyre tudunk
tartományból választunk orsót, az utóbbi tartomány dobni, amelyet már beetettünk, így horgászatunk ponpersze attól is függ, hogy a heavy botunkkal milyen tos és eredményes lesz. Ezért érdemes jól szemügyre
körülmények között és hol horgászunk. A nagysodrású venni ennek a kis klipsznek a minőségét, mert ugye
folyókban, tavakban a nagy dobások eléréséhez na- nem szeretnénk, ha pár dobás után, a kiakasztott zsigyobb nehezék kell, ami már nagyobb méretű orsót is nór miatt letörne. Másik gyakran előforduló hiba, hogy
igényel, olyant mint a 8000-es. A lényeg az, hogy egy ez a kis klipsz egyszerűen elvágja zsinórunkat, mivel
olyan bot-orsó kombinációt alkalmazzunk, amitől hor- gyatra a kivitelezése. Érdemes ilyenkor egy kis gumidagászatunk kényelmes, jól kivitelezhető lesz. Nehéz és rabkát beékelni a klipszbe, ami meggátolja ez esetben
kényelmetlen egy olyan kombinációval horgászni egy a zsinórunk sérülését.
Végezetül hadd hívjam fel a figyelmét azoknak a
folyóban, mint mondjuk egy 2000-es orsó, egy heavy
feeder bot és a szerelék végén egy 80–100 g-os nehe- horgászoknak, akik feeder horgászathoz orsót szeretzék. De ez a fordítottjára is igaz, egy light feeder botra nének vásárolni, hogy ne hamarkodják el az orsóváfelszerelt 5000-es orsó is kényelmetlenül hat a horgá- sárlást, legyenek körültekintők, kérjenek véleményt
szatra és a horgászra is, nehézkes horgászatot eredmé- tapasztalt horgászoktól, vegyék kézbe és hasonlítsák
össze más orsókkal a kiszemelt orsót, mert csak ekkor
nyez.
Ami a fékrendszert illeti, napjaink feederhorgászai fognak rájönni, hogy melyik az az orsó, amelyik a leginkább az elsőfékes orsókat részesítik előnyben, mivel jobban illik a horgászatához, stílusához. Görbüljön a
ezek megbízhatóbbak és könnyebbek hátsófékes rend- bot! (Folytatjuk)
László Attila
szerrel ellátott társaiknál. Természetesen lehet használni hátsófékes orsót is, ha valakinek ez az
óhaja, sőt léteznek olyan horgászok, akik kifejezetten a hátsófékes orsókra esküsznek,
attól függetlenül, hogy tudatában vannak
annak, hogy az elsőfékes orsó megbízhatóbb. A két fékrendszer mellett létezik egy
harmadik is, amely a baitrunner elnevezésre hallgat. Ez a típusú fékrendszer akkor jön
jól, ha nagytestű pontyokra feederezünk és
a horgászatunkat két bottal kivitelezzük. A
baitrunner meggátolja a botunk berántását
vagy rosszabb esetben botunk elvesztését
az erőteljes kapások esetén, ami főleg akkor szokott bekövetkezni, amikor az egyik
botunkkal éppen fárasztunk. A bekapcsolt
Baitrunner orsók
baitrunner fék szépen adagolja a zsinórt így
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Mûcsalik
domolykóra
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A domolykó életterét a viszonylag oxigénben gazdag folyóvizek teszik ki, de megtaláljuk az élénkebb vízátfolyással rendelkező víztározókban és
tavakban is, de ugyanakkor egyes csatornákban
is jól érzi magát. Legkedveltebb élőhelyei a nagyobb patakok és a kisebb folyók, amelyek változatos mederviszonyait igencsak kedveli. A mély,
2-2,5 méternél mélyebb vízszakaszokon csak ritkán találhatjuk meg a domolykót, itt bedőlt fatörzsek védelmében, padmalyok alatt tartózkodnak
nagyobb példányai. Ezek leshelyül is szolgálnak,
ahonnan vadászni indul: az öregebb példányok
rablóhal módjára vetik magukat a kisebb halakra, de kimondott ragadozónak a domolykó nem
mondható.
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Megbújik hídlábak, bedőlt vízi építmények, fagyökerek, fatuskók mellett, erős napsütéses időben
ezek árnyékában tartózkodik. Kedveli a vízösszefolyásokat és a szennyvízbefolyók környékét is. A kisebb egyedek, az egy-három évesek, a déli órákban
csapatokban sütkéreznek vízfelszín közelben, főleg
napsütéses, szélmentes időben, de a legkisebb zajra, gyanús mozgásra vagy árnyék megjelenésére
gyorsan megijednek. A fiatalokra jellemző, hogy a
vízfelszín felett repülő rovarokra felugrálnak, ki a
vízből, elárulva ezzel tartózkodási helyüket. Ahogy
öregszenek egyre jobban kedvelik az alig néhány
fős csapatokat vagy inkább a magányos életet választják. Az öreg példányok kimondottan magányos
életet élnek.

Nagyon óvatos, félénk,
körültekintő hal. Népies hiedelem szerint minden pikkelyében van egy szem, mellyel
meglátja a vízre eset rovarokat, gyümölcsöket, vagy más
táplálék forrását, de ugyanakkor az óvatlan horgászt is. Annak ellenére, hogy a fiatal domolykók és az idősebbek nem
ugyanazt eszik, azért van közös táplálékforrásuk is. A fiatal példányok inkább békések,
étlapjukon növényi részek,
apró rákok, szúnyoglárvák,
giliszták, csigák, vízi rovarok
és azok álcái, magvak, vízbe
hulló gyümölcsök (cseresznye, szilva, szeder) szerepelnek. Az utóbbiakat a nagyobb
példányok sem vetik meg, de
a nagyobbaknak inkább a vízbe esett férgek, békák, apró
halak, főleg küszök, keszegek
4-5 cm-es wobblerek domolykóra
és fajtestvéreik alkotják az étrendjüket.
A domolykó fő táplálkozási ideje a kora reggel és a rések befolyásolják, ilyenkor szeszélyessé válik, amitől
késő délután, de ez inkább a nyári időszakra jellemző. a legkitűnőbb falatot sem veszi fel. Az enyhén áradó,
Télen inkább délben eszik, viszont tavasszal és ősszel, zavarosodó vízben van igazán elemében, ekkor még
jó időjárási körülmények mellett egész nap táplálkozik. az óvatosságárról is sokszor megfeledkezik. Erősebb
Tavasszal a felmelegedő víz hozza meg az étvágyát, áradáskor azonban nem lehet horogvégre csalni. Horugyanis ilyenkor a táplálék még kisebb számban for- gászatára a megállapodott, de még kissé zavaros víz a
dul elő, ősszel pedig a még jól táplálkozó domolykó legalkalmasabb.
Domolykóra többféle módszerrel horgászhatunk,
már nem talál elegendő élelmet. Viszont, mint minden
halat, a domolykó étvágyát is az időjárás, a frontbetö- de mindközül a legélvezetesebb, ha azt pergetve tes�-

domolykóhorgászat
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segítség. Ha úgy adódik, hogy
valamilyen szerkezet mellett
vagy felett kell horgásznom,
ami ez esetben lehet valamilyen vízalatti akadály, bedőlt
fa, akkor mindig próbálom
felmérni annak formáját és
elhelyezkedését, kiküszöbölve
ezzel a gyakori akadás lehetőségét, mert ugyebár, ezek
közelében rejtőznek az igazán
nagy példányok. Ha meredek
és akadálymentes partszakaszt szeretnék meghorgászni, akkor kétféleképpen fogok
neki: amennyiben erős a szél
és a partközelben a víz kezd
zavarossá válni, akkor dobásaimat 45 fokban kivitelezem,
úgy 10-15 méterre a partól,
ugyanis a domik támadásai
általában ott jelentkeznek,
ahol a zavaros és a tiszta víz
találkozik. Viszont, ha a víz
csendes és tiszta, akkor fél
vagy egy méterre a partól próbálom bedobni a csalit,
ugyanis azt tapasztaltam, hogy táplálékot keresve a
parthoz mérve ebben távolságokban cirkálnak a domik, Az ilyen helyeken nem ragadok le, folyamatosan
mozgásban vagyok, általában kettőt-hármat dobok,
azt megyek tovább. A következőkben nézzük meg, melyek azok a műcsalik amelyek kapásra késztetik a domolykót. Kezdjük a wobblerekkel.
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szük. Mint azt már említettem a domolykó igencsak
félénk hal, talán a halfajok között a legfélénkebb, ezért
a pergetőhorgász részéről a jó dobási technika birtoklása nem utolsó szempont. Mindig arra kell törekedni,
hogy a bedobás pontos, hosszú és zajmentes legyen,
műcsalink úgy érjen a vízbe, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hasonlónak kell lenni, mint
amikor egy rovar bepottyan a vízbe, felkeltve ezzel a
domolykó kíváncsiságát. Igen, a domolykó nemcsak
félénk, hanem roppant kíváncsi hal is egyben, és épp MERÜLŐ (SINKING) WOBBLEREK
ezt a kíváncsi tulajdonságát kell kihasználnunk perge- Tavasszal, még a domolykó ívás előtt vagy közvetlenül
tésünk során. Ha nincs ijedős kedvében, akkor a do- az ívás után, vagy ősszel, amikor már hűlni kezd a víz,
molykó minden vízbe pottyanó dolog után maximális jön el nálam a sinking, azaz a merülő wobblereknek az
érdeklődést nyújt, ezzel magyarázható az, hogy gyak- ideje, ugyanis a domolykók ilyenkor még nem a partran táplálkoznak vízbe hulló cseresznyével, szilvával szélek közelében tartózkodnak. Használom a merülő
vagy az eperfa gyümölcsével. Itt van az a pont, mikor a wobblereket a hidegebb időszakokban, de ugyanúgy
horgásznak el kell érnie azt, hogy a kíváncsi domolykó bevetem őket nyáron, az esős napokon is. Ezekben az
által már kellően bemért műcsalira rá is vesse magát. esetekben mindig a partól távolabb horgászom, ami
Van olyan, mikor a műcsalink vízre érésének pillanatá- nagyobb türelmet is igényel részemről, mivel a merüban már el kell kezdenünk annak visszacsévélést, főleg lést addig kell csinálni, amíg a wobbler a kellő mélyséha villantóval horgászunk. Máskor épp ellenkezőleg, get el nem éri. Ezt követően egy lassú vontatásba kezvízbe érés után várnunk kell egy pillanatot, amely ele- dek, nagyobb szünetek beiktatásával, hogy lehetővé
gendő lehet a még nem kellőképpen kíváncsi domik tá- tegyem wobblerem újbóli merülő mozgását.
madásra késztetésének. Így akkor
cselekszünk, mikor „floating”, azaz
felúszó wobblerrel horgászunk.
Függetlenül attól, hogy partról
vagy csónakból pergetek, mindig
arra törekszem, hogy széllel egyirányban dobjak, ami elősegíti a
távolabbi dobások kivitelezését,
ugyanis a domolykónál használatos műcsalik mérete kicsi, vagy naEgy szép domolykó
gyon kicsi, így hát jól jön a szél adta
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FELÚSZÓ (FLOATING) WOBBLEREK

Amikor a domolykók inkább a vízfelszín közelében
tartózkodnak, akkor áttérek a felúszó wobblerek
használatára. Azokat kedvelem, amelyek diszkrét
mozgással és finom rezgéssel rendelkeznek és amelyek nem merülnek 60 centiméterrel mélyebb részekbe. Nagyon fontos a megállásos vezetés, ugyanis gyakorta a kapások akkor jelentkeznek, amikor a
wobbler a vízfelszín felé tör, megállás után. Ha ezzel
nem tudok domolykó kapást kieszközölni, akkor választok egy erősebb rezgésű felúszó wobblert, melyet váltakozó sebességű bevontatás követően hirtelen megállítok, sőt még belefér egy-két botspiccből
kivitelezett hirtelen rángatás is.

KÖRFORGÓ VILLANTÓK

A domolykó szó szerint, nem egy nagyszájú hal,
ezért én inkább a kisebb méretű körforgó villantókat részesítem előnyben horgászatánál. A villantó,
mivel fémből készül, rendelkezik egy nagy előnnyel a
többi domolykó műcsalival szemben, éspedig, hogy
tömege is van, amelynek köszönhetően egy relatíve kisebb körforgóval is egészen nagy távolságokat
is meg tudunk dobni. Másik nagy előnye, hogy egy
azon villantóval egymástól különböző mélységeket
is megtudunk horgászni, csak a horgász ügyességén múlik, hogy milyen mélységek azok. Amikor a
domolykók a vízfelszín közelében tartózkodnak, már
a vízbeérés pillanatától elkezdem bevontatni a kör-

forgó villantómat, arra törekedve, hogy éppencsak
a vízfelszín alatt tartsam, hiszen ebben a rétegben
figyelnek fel mindenre a javában vadászó domolykók. Ha ilyen helyzetben találom magam, akkor
diszkrétebb színű, rézből készült körforgó villantókkal horgászom.
Ha vízközt találom a domikat, akkor vízbeérés
után, hagyom villantómat 2-4 méterig is süllyedni,
majd lineáris bevontatást végzek. Előfordul, hogy a
domolykók a mederfenék közelében tartózkodnak,
ilyenkor leengedem körforgómat egészen a mederfenékig, majd 2-3 méter zsinórt becsévélek és
megállok, lehetővé téve ezzel műcsalim újbóli mederfenékre való érését. Ebben az ütemben szépen
bevontatom a villantómat, így biztos lehetek abban,
hogy a műcsalim végig a mederfenék közelében
fejti ki hatását. Ha így horgászom, akkor a körforgó villantóim is nehezebbek, kis ólom nehezéket is
alkalmazok, hogy vízbeérés után minél hamarább a
mederfenékre kerüljenek.
Szívesen horgászom domolykóra, mert ez a hal
egész évben aktív, igaz télen neki is lelassulnak az
életfunkciói, de azért táplálkozik és jó eséllyel horgászhatunk rá, azzal a feltétellel, hogy a megfelelő
műcsalit alkalmazzuk és a megfelelő vízrétegben kínáljuk fel azt. Ha e szempontokat figyelembe ves�szük, akkor az „ezerszemű hal” egész évben jó sporthal lehet a számunkra.
Ro-

Deáky Bomb twisterfej - FUDO horoggal

domolykóhorgászat

Powered by:

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

A TERMÉKET KERESSÉK
A VISZONTELADÓI
HORGÁSZBOLTOKBAN!

www.deakyfishing.hu
A facebook oldalunk: https://www.facebook.com/deakyfishing
A viszonteladók linkje: https://deakyfishing.hu/viszonteladok
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Kukoricázzunk
Majdnem minden horgász tudja, hogy a kukorica
milyen nagyszerű csali, hiszen képes igen nagyszámú pontyot is odacsalni a beetetett helyre.
Nem tudnám pontosan megmondani mi az, ami
ennyire befolyásolja a ponty vonzalmát a kukorica iránt, de azt pontosan tudom, hogy nem nagyon tud neki ellenállni.
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10 ml aromát adagolok egy kilogramm száraz kukoricához.
A kukorica egy másik előállítási módja, a kuktában
való főzés. Nagyon kényelmes megoldás, főleg ha azt
a vízparton tesszük. Előnye, hogy az áztatás idejét 1214 órával is megrövidíthetjük, majd ezután 15 percig
főzzük. Végtermékként egy jól megdagadt, könnyed és
puha kukoricát kapunk, amely a későbbiekben a ponty
Több mint húsz éve horgászom kukoricával, de amint gyomrában nem okoz emésztési problémát. Főleg ha
észleltem kiemelkedően jó tulajdonságát, használni erjedni egy jól zárható vödörbe tesszük, ki a napra. Ha
kezdtem folyamatosan. Még a hideg téli hónapokban is bevált, valószínű jól látható sárga színe és vonzó illata miatt.
Horgászathoz kétféle kukorica típust használhatunk: a szemes kukoricát és a kukorica
pelyhet. Először nézzük a szemes kukorica
előkészítését. Sokat olvastam különböző
előállítási és optimális technikákról: áztatás, aromatizálás, főzés stb. Mindegyiknek
meg van a maga sajátos szerepe. Őszintén
szólva, nem hiszem, hogy nagyon fontos, milyen módon készítjük el kukoricánkat, és azt
hiszem, egyik eljárás sincs előbb a másiknál.
Amire nagy hangsúlyt kell fektetni, ugyanúgy mint a többi szemes magvak esetében
is: az előállítási folyamat szigorú betartása.
Más szavakkal a kukoricát előbb áztatjuk, és
csak azután főzzük, hogy biztosak legyünk
abban, hogy a kukoricaszemek nem a ponty
hasában kezdenek dagadni. A helyes előkészítés megnöveli a kukoricában rejlő csalogató erőt, hozzájárul a kukoricaszemben rejtőzködő természetes aromák szétterjedéséhez,
amely a száraz vagy csak áztatott szemek
esetében nem lehetséges. Azt tanácsolom,
hagyjuk a kukoricát ázni minimum 24 órán
keresztül, de jobb, ha 36 vagy 48 óráig ázik. A
kukorica nem szív magába sok vizet, elegendő, ha a víz csak pár centivel lepi el. Miután
eleget ázott, tegyük át egy fazékba és főzzük
Léteznek vörös-barnás
fél órán keresztül. Főzés után a kukoricát
színű kukoricák is
főző levével együtt öntsük át egy hermetikusan záruló fedéllel rendelkező vödörbe, majd
hagyjuk kihűlni. Ez idő alatt is szív magába még vizet. tóparton készítem el, akkor éjszakára beteszem a kukoricát egy pontytartó szákba, majd reggel 3-4 kilónMinél több vizet vesz fel annál jobb!
Három vagy négy nap múlva, láthatják majd, amint ként megfőzöm a kuktában.
Léteznek olyan horgászok is, akik nem fárasztják maa vízfelszínen buborékok jelennek meg – ez azt jelenti,
hogy kukoricánk erjed. Én szeretem addig főzni a kuko- gukat a főzéssel. Főzés nélkül 3-4 napos áztatás után
ricát, amíg megreped, és láthatóvá válik puha belseje. máris a vízbe szórják. Egyetértek azzal, hogy 3-4 nap
Szerintem ebben az állapotban erjed a legjobban. To- elegendő a kukorica áztatásához, de azzal, hogy nem
vábbá szeretek még áztatás előtt a vízhez aromát adni, főzik meg, azzal nem értek egyet. Ez egy olyan… félig
így már áztatás közben magába szívja azt. Kedvelem a elvégzett munka. A nem főzött kukoricaszemek sokkal
vanília, gyümölcs, tejszín és vajas aromákat. Általában nehezebben erjednek, és nem bocsátanak ki magukból
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semmilyen főtt kukorica jellegű aromát. Én személyesen, semmiféleképpen nem használnék főzetlen kukoricát! Ahhoz, hogy a kukorica teljesen kifejtse és szabadon engedje a benne rejlő ízeket, meg kell főzni!
Több horgásztól hallottam már, hogy az áztatás akkor
jó, ha beindítja a csírázást. Igaz, hogy a csíráztatáshoz
több idő kell, és csak akkor csírázik valami, ha megfelelő a környezet. Azt aláírom, hogy egy kissé kicsirázott
kukoricaszem vonzóbb lehet, mint egy fentebb leírt eljárással készített társa (mert az amidon átalakul cukorrá), de ne felejtsük el, ez az eljárás hosszadalmas. Sőt,
ebben az állapotban is meg lehet főzni őket, mert így
puhábbak lesznek és megállítjuk a csírázás folyamatát.
(Nehogy horgászat végére már egy egész kukoricaszár
fejlődjön ki a vödörben!) Használjanak egy nagyobb
A kukoricaszemeket könnyen
bejuttathatjuk csúzlival is

AZ ETETÉS

A ponty szereti nagy mennyiségben zabálni a kukoricát, ezáltal szükség van a nehéz etetésre. A horgászat
kezdetekor, két-három kilogramm kukoricát szoktam
beszórni nekifutásból, majd minden kifogott hal után
beszórok még fél kilót. Lehet, hogy Önök meglepődnek ezen és túl soknak találják, de higgyék el nekem
nem lepődnének meg, ha látnák, hogy az etetésről kifogott és szákban tartott pontyból, egy éjszaka folyamán, mekkora kukorica mennyiség jön ki! Hihetetlen!
Legjobb fogásaimat nem széles sávban szétszórt
helyekről könyvelhettem el, hanem kis és szűk sávban etetett helyekről. A pontyok miután megtalálták
az etetett helyet, beteszik fejüket a „tányérba” és csak
zabálnak és zabálnak, addig, míg el nem fogy az utolsó
szem kukorica is. Tehát ezért ajánlott a kis felületen
történő intenzív etetés.
A kukoricapehely, amint azt már mondtam, jó adalék és hasznos lehet az etetőanyagban. Én saját magam állítom össze az etetőanyagot, nem szoktam

horgászcsalik

Az igazán nagy pontyok is
előszeretettel fogyasztják
a kukoricát

edényt vagy kuktát és főzzék bátran úgy 20-30 percig
benne a kicsirázott kukoricát. Meglátják tökéletes lesz.
A kukorica pelyhet (úgy néz ki, mint a reggelire
használt társa melyet tejjel eszünk, de nem egy és
ugyanaz) könnyebb és gyorsabb előállítani, mint a kukoricaszemet. A pelyheket tegyük bele egy vödörbe és
adjunk hozzá vizet, majd hagyjuk pihenni 12-24 órát.
Ez idő alatt a pelyhek megpuhulnak közben egy tejszerű, viszkóz folyadékot bocsátanak ki magukból, amitől
a víz fehér, opálos lesz. Felgyorsíthatjuk a folyamatot,
ha hideg víz helyett forró vizet használunk, majd hűlni
hagyjuk egy jól lezárt vödörben. Mikor már komplett
kihűlt máris használható.
Én úgy gondolom, hogy a kukoricapehely attól
függetlenül, hogy könnyebb vele dolgozni, messze
nem olyan jó, mint a kukoricaszem. Viszont más etetőanyagokkal összekeverve vagy pellettel, zabbal vagy
tört kendermaggal nagyon is jó lehet. Hogy megnöveljem az ilyen keverékek hatását, szoktam hozzáadagolni különböző folyékony készítményeket (food
liquid). Próbálják ki Önök is! Adagoljanak 5 kg beáztatott etetőanyagukhoz 50 ml food liquid édesítőszert
és két konzerv sűrített tejet, majd hagyják éjszakára,
hadd szívja magába. Ha túl híg lesz a kukoricapelyhes
keverék, akkor nyugodtan adhatunk hozzá száraz etetőanyagot addig, amíg megfelelő nem lesz.

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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Vegyenek elő egy 1-es számú pontyozó horgot, majd egy fonott zsinórból, melynek külső része műanyaggal
van bevonva, kössenek rá egy csomó
nélküli kötést. Egyelőre ne bontsák fel
a műanyagot semmilyen zsinór részről!
A hajszálelőkét mérjük ki úgy, hogy arra
elférjen két vagy három szem kukorica,
majd a véghurokba ütközőnek tegyünk
egy sárga színű úszó habot, amely amellett, hogy meggátolja, hogy a szemek
lecsússzanak, csalinkat fel is emeli úgy,
mint egy pop-up szerelék. A hajszálelőkén azért kell rajta hagyni a műanyag
burkolatot, mert befolyásolja a horog állását, amely így mindig a hegyével lefele
fog állni és ezáltal könnyebben akad. A
végére nem maradt más hátra, mint az,
A kukoricát mindig áztassuk,
hogy egy kis részen távolítsák el a zsinór
majd azután főzzük meg
ról a műanyag burkolatot, 1-2 centiméterrel a horog felett. Ezáltal a horog egy
használni az üzletben megvásárolhatót. Az etetőanyag, kis lengő effektust kap. Az angolok ezt a jelenséget úgy
amelyet én készítek, kukoricapehelyből, zabból, pellet- nevezik, hogy hinge-rig. Teszteljék szereléküket, hogy
ből és tört kendermagból áll. Mindegyikből egyenlő láthassák mennyire lebeg, és ha szükséges tegyenek rá
részt adagolok, és külön-külön készítem el. Előbb a ku- még a kibontott zsinór rész felett, egy ólom sörétet,
koricát, majd a zabot és a kendert, legutoljára
pedig a pelletet teszem bele. Ebben az esetben
is, mind minden más etetőanyag esetében is,
kell tudnunk, hogy mekkora adagot szórjunk
be ahhoz, hogy az a későbbiekben megfelelően fejtse ki hatását. Nehéz etetéskor, a szemes
kukoricával ellentétben, a pelyhes etetőanyagot nem mindig használjuk nagy mennyiségben. Mégis ha intenzíven horgászunk vele és
mindig használjuk, akkor belőle is elhasználunk
elég sokat. Én öt kilogrammos adaggal szoktam kezdeni és van, hogy egy nap alatt kétszer
megismétlem az etetést, ugyanennyi anyaggal. Természetesen ez csak akkor van így, ha a
halak részéről nagy az érdeklődés iránta.
Nemrég megtörtént velem, hogy az egyik
horgászatom során, akkora volt az érdeklődés
a pelyhes etetés iránt, hogy kénytelen voltam naponta beszórni 20 kg-ot is belőle, ahhoz hogy a halat helyben tudjam tartani. Sok
volt a munka vele de megérte, több mint száz
pontyot sikerült megfognunk öt nap alatt! Az
ilyen vagy hasonlóképpen előállított kukoricapehely tartalmú etetőanyagok nagy előnye,
hogy különösebb nehézség nélkül és könnyen
előállíthatók. Nincs szükség főzésre, elég csak
az áztatás. Ez idő alatt szépen magába szívja
az aromákat és édesítőszereket, és már reggel
használhatjuk is.
A pelyheket tegyük bele egy
A SZERELÉK
vödörbe és adjunk hozzá
Mikor a kukoricás etetésen megy a hal, nincs
vizet, majd hagyjuk pihenni
szükségünk különösebben felszerelt szerelé12-24 órát
kekre. Az én végszerelékem egészen egyszerű:

14

gatni való kukorica. Sikeressége hasonlít a tigrismogyoróéhoz. Amikor a tigrismogyoró felkeltette a horgászok
figyelmét, az átlagos méretű szem volt a nyerő. Jól lehetett fogni vele a halat, de ez csak rövid ideig tartott.
A POP- CORN KUKORICA
Nem tudom úgy befejezni cikkemet, hogy ne említsek A következő lépés a nagyobb szemű tigrismogyorókra
meg egy olyan kukorica fajtát, amely a horgászok köré- való áttérés volt. De ez sem tartott sokáig. Napjainkben nagy elismerésre tett szert: ez a kis szemű, patto- ban megváltozott a helyzet, most már a horgászok a
kicsi szemű tigrismogyoróról áttértek a nagyon kicsi
szeműre. A mini tigrismogyorók sikeressége figyelemre méltó!
Hasonlóan sikeresnek látom a pattogatni való kukorica jövőjét is. Sokkal jobban lehet vele horgászni, mint
azt tehetjük a közönséges nagy szemű kukoricával. Az
etetésen ott, ahol egy nagy szemű kukorica foglalna
helyet, a ponty tucatnyi szemet talál a pattogatni való
kukoricából és ezáltal a halnak nagyobb pepecselést
tudunk nyújtani. Még hozzátehetjük azt is, hogy a
pop-corn kukorica illata sokkal intenzívebb, mint a hagyományos kukoricáé.
Előkészítésénél ugyanúgy járok el, mint a nagy szemű kukorica esetében, csak nem teszek hozzá semmilyen aromát, mert az aroma elnyomná a kukoricaszem
sajátos ízvilágát. Kizárólag édesítőszert használok, és
ezzel áztatom.
Fogadják meg tanácsaimat, és próbálják ki! Rövid
idő alatt tapasztalni fogják, hogy a kukorica valóban
A pattogatni való kukorica illata sokkal intenegy sárgaszínű csoda csali!
zívebb, mint a hagyományos kukoricáé
László Attila

horgászcsalik

amely a vízfenéktől csak 1-2 cm-re engedi kiemelkedni
horgunkat.
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Amennyiben pergetőmódszerekkel célzottan sügért szeretnénk
zsákmányolni, nincs szükség a
„standardként” megismert, kifejezetten igényesen összeállított pergetőfelszerelésre. Ezt egyrészt a
zsákmányolandó halak viszonylag
kis mérete sem igazolja, másrészt
a sügér puha szájszerkezete miatt
amúgy sincs szükség a nagy erejű bevágásokra. Harmadrészt pedig, létezik egyfajta sportszerűség
is: amennyiben pl. egy közepesen
erős (30–40 gr.-os bot, 40-es orsó,
0,25-ös zsinór), süllőző-pergető
felszereléssel sügeret akasztunk, a
szerencsétlent mindenféle fárasztás nélkül, az orsó fordulatával a
partig tudjuk vonszolni – ebben az
esetben magunkat is megfosztjuk
a fárasztás örömeitől. Nem kell ragaszkodnunk a kétrészes botokhoz
sem.

Sügeres víz
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Sügér akadémia
2. rész

A sügér horgászata nem igényel kemény felszerelést
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pacitása kicsi, 0,18-as zsinórból férne el rajta kereken
100 méter – az általam használt 0,16-osból pedig kb.
120–130 méter. Az ilyen módon összeállított felszereléssel a nagyon könnyű műcsalik használata ellenére is
óriásikat dobhatunk. Hadd tegyem hozzá még azt is,
hogy a matchorsók áttétele igen nagy, általában 6,2:1hez. (Vagyis a hajtókar egyetlen fordulatára az orsó
dobja valamivel több, mint hatszor fog megfordulni.)
Ez lehetővé teszi, hogy még a lassúnál is lassabban pergessünk, de műcsalink mégis a megfelelő sebességgel
közeledjen felénk bevontatáskor. A matchbot gerinces,
kemény, karakteres, de mégis nagyon érzékeny spiccén pedig, még a legóvatosabb odanyúlásokat is észre
fogjuk venni. Ezen kívül a legrövidebb, klasszikus pergetőbotokhoz képest a nálunk jóval hosszabb matchbotoknak van még egy óriási előnye: hosszúságukat
kihasználva könnyedén pergethetjük velük a műcsalit
a nádfalak előtt, tetszőleges távolságban, a nádfallal
párhuzamosan bevontatva is – márpedig a legtöbb
sügérkapást ilyen módon tudjuk kicsikarni, ahelyett,
hogy befelé, a nyílt víz irányába dobálnánk.
Egyeseknek egy ilyen módon összeállított felszerelés első ránézésre talán gyengének tűnhet, de csak
addig, amíg ki nem próbálta. Egy ilyen erejű felszerelés a horgászversenyzők körében már kimondottan a
„nagyhalas” kategóriába tartozik, az igazán profi versenyzők még egy ennél jóval gyengébb felszereléssel
is viszonylag nagy biztonsággal tudják megfogni akár a
többkilós pontyokat is. A maximum kilós (bárcsak jön-

sügérhorgászat

A sügér már említett puha szájához bőségesen elegendő a teleszkópos botok lágyabb spicce is. Ami a botok
lágyabb súlyát illeti, a 15–30 gr.-os darabokat ajánlom.
Orsónk viszont, mindenféleképpen célzottan pergetőhorgászatra gyártott darab legyen. Fárasztás közben
ez nincs ugyan kitéve nagyobb igénybevételeknek,
de a napi több száz dobást egy gyengébb minőségű,
műanyag-aluminium belsejű, fenekezőhorgászatra
szánt orsó legfeljebb egy szezonon keresztül fogja kibírni – ha egyáltalán kibírja addig. A zsinórok méretét a
mindenkori terepviszonyokhoz igazítsuk. Nyílt vizeken
bőségesen elegendő a 0,14-es, esetleg a 0,16-os átmérőjű, de a 0,20-as méretet túllépni még a legnagyobb
dzsumbujban sincs értelme. Itt jegyezném meg azt is,
hogy a fonott zsinóroknak a sügér pergetőhorgászata
esetében semmiféle létjogosultságuk sincs.
A magam sügér pergetőfelszerelése egy 420-as
könnyű matchbotból, matchorsóból, és rajta 0,16-os
zsinórból áll. Persze tudom én jól, hogy ez minden,
csak nem klasszikus pergetőfelszerelés, de én a pergető és egyéb felszereléseimet a mindenkori igényekhez
és a célszerű használhatósághoz igazítom, nem pedig
azokhoz a „dogmák”-hoz, melyek abban a bizonyos
nagykönyvben meg vannak írva. Márpedig sügérpergetésre nekem ez vált be a legjobban – és punktum!
Matchbotból azért természetesen nem egy snecizésre gyártott darabot, hanem egy kissé keményebb,
gerincesebb, A-akciós, 20 gr.-os dobósúlyút használok.
A rajta lévő matchorsónak pereme alig van, zsinórka-

 ÜZLETÜNKBEN EGÉSZ ÉVBEN VÁLTHAT TERÜLETI ENGEDÉLYEKET A
TISZÁRA, BALATONRA, FŐVÁROSI
DUNA SZAKASZRA, KÖZÉP-DUNA
ÁGRA, RÁCKEVÉRE VALAMINT
A DÁNYI TÓRA.
 ÜZLETÜNKBEN SZAKSZERŰ TANÁCSADÁS ÉS UDVARIAS KISZOLGÁLÁS.
 MINDEN 10.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN, AJÁNDÉK ETETŐANYAG
VAGY POP-UP A SAJÁT MÁRKÁS
TERMÉKEINKBŐL.

Cím: 2194 Tura, Rákóczi Ferenc út 128., Tel: + 36 (70) 427-0777
http://gabicsali.hu/shop/
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30 dekás példány is torokra fogja nyelni a viszonylag
kisméretű sügerező műcsalit, és mire egyáltalán észbe
kapnánk, a harapáselőke hiányában már elvágta zsinórunkat. A harapásálló előke alkalmazásának tehát
csak előnyei vannak a sügérpergetés esetében, még
akkor is, ha a kiszemelt zsákmányhal miatt nem volna
szükség erre a horgászeszközre. Ennek igazságát jómagam akkor láttam be, mikor a filléres árkategóriába
tartozó drótelőke hiánya miatt legértékesebb, szinte
pótolhatatlan műcsalijaimtól szabadultam meg a csukák „jóvoltából”.

Mepps Black Fury villantó
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Amennyiben célzottan sügeret óhajtunk pergető horgászmódszerrel fogni, nagyon sokféle műcsalit alkalmazhatunk igen jó eredményekkel. Ezek közt a műcsane már!) sügereknek, tehát jó akadás esetén gyakorla- lik közt azért természetesen jócskán vannak különbsétilag semmi esélyük nincs egy ilyen módon összeállított gek, már ami a fogósságukat illeti. Lássuk tehát most,
felszerelés erejével szemben, de a viszonylag könnyű hogy milyen műcsalik közül is válogathatunk, és milyen
szerelésen védekező sügerek, nekünk pergetőhorgá- szempontok alapján válasszuk meg a sügérfogásra alszoknak is összehasonlíthatatlanul nagyobb élvezetet kalmazható műcsalikat – fogósságuk sorrendjében!
okoznak, mintha egy jóval durvább, klasszikus pergetőkészséggel tépnénk ki fárasztás nélkül a vízből a vi- A KÖRFORGÓ VILLANTÓK
szonylag kistestű halakat.
A hosszú évek tapasztalatai és a megszámlálhatatlanul
Egyetlen dilemma van még, ami felmerülhet a sü- sok sügér kifogása azt mondatják velem, hogy a sügerező pergetőfelszerelés összeállításával kapcsolat- geret a legbiztosabban egy jól eltalált és jól vezetett
ban. Nevezetesen az, hogy sügérre az esetek túlnyomó körforgó-villantóval lehet megfogni. A körforgó-villantöbbségében kifejezetten csukaveszélyes vizeken per- tókról és azok alkalmazási területeiről annak idején a
getünk. Mi van akkor, ha a várt sügér helyett a csuka leglényegesebb dolgokat már leírtam, az alapokkal tedurrant oda egyet a sügerező műcsalira, a csuka ere- hát már mindenki tisztában van, ezért nem kell most
jéhez méltatlanul gyenge felszerelésre? (Merthogy a önmagamat ismételve újra az alapoktól kezdeni az
Murphy-törvény alapján – ez gyakrabban fog előfor- egész körforgó témát. Rögtön belevághatunk annak
dulni, mint arra számítanánk!) Válaszom igen egysze- taglalásába, hogy konkrétan mely típusok a legbeválrű: vagy ki tudjuk venni, vagy nem… Mindenesetre tabbak a sügér megfogására, illetve hogyan tehetünk
azt javaslom, hogy még a horgászat megkezdése előtt a gyári kialakítású daraboknál jóval fogósabbá egy-egy
döntsük el, hogy sügerezni, illetve csukázni óhajtunk. típust, ha célzottan sügérről szól a nóta!
Ha a sügerezés mellett döntünk vagy a csukázásból
A sügér körforgó-villantókkal való pergető horgászaváltunk át sügerezésre, mert a csuka nem megy, vagy ta esetén elmondhatjuk, hogy a sügér előnyben részemár megfogtuk az engedélyezett maximális mennyi- síti azokat a körforgókat, melyek a lassúnál is lassabb
séget, de még pergetni szeretnénk – akkor ne bánkódjunk, ha
Mepps Lusox villantók
egy-egy nagyobb csukát nem
tudunk a sügérre méretezett
erejű felszerelésünkkel megfékezni. Amennyiben pedig ez a
mutatvány mégis sikerül – jöhet
a győzelmi indiántánc!
A témát végleg lezárandó,
hadd álljon még itt egyetlen
gondolat! Pontosan a fokozott
csukaveszélyre való tekintettel,
sügérpergetés közben minden
esetben alkalmazzunk harapás
álló előkét! A mohó sügeret
még a legdurvább drótelőke
sem zavarja, ettől még bátran
fel fogja venni műcsalinkat. De
ha véletlenül mégis csak csukát akasztunk, abból már egy
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A valamivel olcsóbb árkategóriába tartozó körforgó-villantók közt is találunk sügérfogásra kifejezetten
alkalmas darabokat. A német DAM cég az utóbbi időben nagyon szépen felfrissítette műcsali kínálatát, és
DAM-Effzett fantázianevű körforgó-villantóik szinte
minden igényt kielégítenek. Még mindig a DAM termékeknél maradva melegen ajánlom a „Libelle” típusú
körforgókat célzottan sügérfogáshoz. A „Libelle”-k a
Mepps Longhoz hasonlóan hosszú levelű körforgó-villantók, bár valamennyivel könnyebbek a Meppseknél,
azért elsősorban a sekélyebb, illetve a vízinövénnyel
sűrűn benőtt vizeken van alkalmazásuknak létjogosultságuk.
Nagyon sok kezdő pergetőhorgász számára még
ismeretlenül hangzik a „Rublex” cég neve. Pedig nem
kell tőle idegenkedni! Amellett, hogy ők
gyártják a méltán világhírű, már-már legendásnak nevezhető csukázó támolygó-villantót, az Orklát, készítenek még számos, hasonlóan kiváló, nagyon fogós körforgó-villantó
típust is. Ezek némelyike első ránézésre kissé
talán groteszknek, formátlannak tűnhet, de
ezek az amorf körforgók a sügereket különösen vonzzák. Ha tehát „Rublex” feliratú, de
számunkra teljesen ismeretlen és első ránézésre kevésbé tetszetős körforgó-villantóval
találkozunk, feltétlenül szerezzünk be belőle
néhány darabot! Ha nekünk nem is, a sügereknek biztosan tetszeni fognak. (A konkrét
típussal a Rublexek esetében nem is nagyon
kell törődnünk, a hangsúly csak a megfelelő
méreten legyen!)
Természetesen előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az eddig felsorolt, sügérfogásra
kiválóan alkalmas körforgó típusokra abszoMepps Long villantók
lút nincs érdeklődés. Ilyen eset lehet a túl koszos víz, a nagyon rossz fényviszonyok, tehát
vízinövénnyel durván benőtt vizeken a „Bug” típusok amikor a sügér az egyébként kiváló látásának nem sok
lesznek a nyerők, 2-es, 3-as méretben. Igen érdekes hasznát veszi. De még ilyen esetekben sem kell feladmegfigyelés, hogy a sügér – a csukához hasonlóan – nunk a reményt. Ilyen esetekben akkor járunk el helyeelőszeretettel viseltetik az úgynevezett hosszú levelű sen, ha a sügér egy másik érzékelésére, nevezetesen
körforgó-villantók iránt is. Még mindig a Meppseknél kitűnő hallására hatunk oda a megfelelő módszerekmaradva ezekből a „Long” típusok 2-es, 3-as méretű kel, illetve az erre alkalmas műcsalikkal. A körforgó-vildarabjaival próbálkozzunk. A Mepps körforgók teljes
típus választéka ezzel még természetesen messze
nem merült ki, de sügérre igazán fogósnak az eddig
felsorolt néhány típus bizonyult, legalábbis saját gyakorlatomban.
De természetesen jó eredményekkel használhatjuk az egyéb, igen nagynevű gyártók bizonyos termékeit is célzottan sügérfogásra. A világhírű ABU
cég „Droppen” típusú körforgói talán még a legjobÜ D Ü LÜ ŐD PÜAL RŐ KP A R K
ban eltalált Meppseknél is fogósabbak, azonos mé. . . n e m c. s. a. nk e hmo rc gs áa sk z ho ok rngaáks. z. o. k n a k . . .
ret esetén jóval messzebbre dobálhatunk velük excenter ólom alkalmazása nélkül is, mégsem fognak
v aa rdiá, cMh aud. á2c9h. u . 2 9 .
8 2 4 2 B8a2l4a 2t oBna ul adtvoanr ui ,dM
túlságosan mélyen járni bevontatáskor. (Igaz, ami
igaz: az ABU-Droppenek még a Mepps típusoknál
Tel.:
+36
30 997 4019
Tel.: +36 30
997
4019
is többe kerülnek valamivel. Márpedig egy Mepps
E-mail:
aranyhaludulopark@gmail.com
E-mail: aranyhaludulopark@gmail.com
megvásárlása sem éppen olcsó mulatság…)

feketesügér
sügérhorgászat
horgászat

bevontatási sebesség esetén is viszonylag gyorsan forognak. Ez a tény máris a márkás, igényes kialakítású és
természetesen a kissé „húzós” árkategóriába tartozó
körforgó-villantók mellett szól. Ha a nagyon igényesen
gyártott és közismert Mepps körforgó-villantókból választunk, tapasztalhatjuk, hogy az úgynevezett „Black
Fury” típusok messze kenterbe verik az összes többi létező Mepps típust, abból is a 2–3-as méretűek lesznek
az ideálisak. (Színeiről, mint az eredményes sügérfogás
talán legfontosabb tényezőjéről kicsit később.)
Még mindig a Mepps típusú körforgónál maradva,
távolabbi dobásokhoz és kissé mélyebb, nyíltabb vizekhez ajánlom a „Lusox” típusok 0-s, illetve 1-es méretű darabjait. A „Black Fury”-hoz hasonlóan használata nagyon jó eredményekkel kecsegtet. A sekély és

Aranyhal
Aranyhal
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A műléggyel való kombinálás eredményességét is
lehet fokozni! Jómagam legelőször egy nagyon igényes, Nyugat-Európában megjelenő horgász havilap
hasábjain találkoztam azzal a megoldással, ahol is a
fémet gumival (azaz a villantót twisterrel) kombinálják. Azóta is kimagaslóan jó eredményekkel alkalmazom ezt a megoldást, bár némi változtatást azért
eszközöltem rajta. A nyugati horgászmagazin által
leközölt fotón ugyanis úgy láttam, hogy a twistert
nagyon primitív módon, egyszerűen csak ráakasztották a körforgó-villantó hármas-horgának egyik ágára.
Az alapötletet nagyon jónak tartottam ugyan, de ez
a „csálé” megoldás valahogy nagyon nem tetszett.
Ezt a twisterrel kombinált körforgó-villantókat én a
következő módon készítem: a körforgó-villantóról
az eredeti hármas-horgot erős oldalcsípő- vagy harapófogóval leválasztom. Egy megfelelő méretű és
minőségű hármas-horog szárát öngyújtóval felforrósítom, így már a szakadás veszélye nélkül felfűzhető a
viszonylag vastag szárra is a twistergumi. A twistergumi hengeresen kiképzett részét természetesen még a
horogszárra való felhúzás előtt a megfelelő méretre
(a horogszár hosszánál valamivel rövidebbre) vágom.
Utolsó lépésként egy kulcskarika segítségével a villantóra erősítem a twisterrel ékesített hármas-horgot,
és így lesz ez az igazi! Ilyen módon szerelve a twister pontosan a körforgó-villantó hossztengelyének meghosszabbítása lesz, azzal
teljesen párhuzamos mozgása pedig ös�szehasonlíthatatlanul jobb, mintha a twistert egy mozdulattal csak ráakasztanánk
a hármas-horogra, ahogy éppen sikerül. A
szerelés így sem vesz igénybe 3-4 percnél
hosszabb időt, a sügerek pedig értékelni
fogják a többletmunkánkat! Az ilyen módon tuningolt körforgó-villantókhoz a duplafarkú twistereket ajánlom. Ez a megoldás
egyébként már sok ember szeme láttára is
bizonyított.
A következő lapszámunkban kitérünk
a villantók színeire és természetesen más
műcsalikról is fogunk elmélkedni. Addig is
görbüljön a bot!
Fté

al

lantók közül ezek a műcsalik természetesen a már ismert, úgynevezett „templomi csengettyű-hatás”-sal
kiegészített „Vibrax” típusú körforgóvillantók lesznek.
Konkrét ajánlatom ezek közül is a Rapala cég „Blue
Fox” sorozata: a Vibrax Original (BF), a Vibrax Fluorecent (BFF), a Vibrax Shad (BFSD) és a Vibrax Hot Pepper
(BFS).
Természetesen nagy eredményekkel kecsegtetnek
a tuningolt körforgó-villantók is. Ezek közül konkrétan
a gyárilag tuningolt, gumihallal kiegészített darabokat ajánlom. Amennyiben igazán igényes és valóban
csábítóan mozgó példányhoz szeretnénk hozzájutni,
javaslom, hogy a „Mepps Aglia TW” típusok megfelelő méretű (4-5 centis) darabajait válasszuk. Amennyiben viszont a házi tuningolás mellett döntünk, szintén
jó eredményeket érhetünk el, ha a körforgó-villantó
hármas-horgára a már jól ismert módon műlegyet
kötünk. Ezzel a megoldással két legyet üthetünk egy
csapásra: a rikító színű műlégynek egyrészt nagy a figyelemfelkeltő hatása, másrészt az ilyen módon tuningolt körforgó-villantó az úgynevezett bokorugró
villantókhoz hasonlóan nagyon nehezen fog elakadni,
bevontatáskor nem fogjuk kitermelni vele az adott víz
teljes vízinövény-állományát. (Márpedig a sügeret az
esetek túlnyomó többségében a vízinövényzet közt
keressük, nem igaz?)

ga

sügérhorgászat

Abu Droppen villantók

ELADÓ PONTYOK!

Szomor Halgazdaság
Apaj

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

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

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

STIHL SZAKKERESKEDÉS

Szada, Dózsa György út 33, 2111
06-28/503-475
06-30/560-5535
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használok. Nagyon fontos, hogy tényleg tiszta
legyen és ezt horgászat közben is próbáld megtartani, mert a szennyeződések rontják a minőséget!
2. Fogd meg a kukoricát és válogasd ki a szemeket!
Csak az egész és egészséges szemeket hagyd
meg! Használhatsz száraz vagy konzerves kukoricát is, én jobban szeretem csalizásra használni
a konzerves kukoricát, míg etetni a szárazát részesítem előnyben.
3. Az általad kiválasztott tároló edénybe tedd bele
a kukoricát és öntsd fel pálinkával! Nagyon fontos! A kukoricaszemek felett legalább 1-2 centire
legyen folyadék.
Azt gondolom a tél arra is megfelelő időszak, hogy a
horgász elgondolkodjon, összegezze az évet és felmér4. Ezek után tegyük fel a polcra és várjuk, míg a páje lehetőségeit. Én ilyenkor szoktam tervezni mikor
linka átjárja majd 1-3 hét múlva használhatjuk is.
merre kellene menni, nézegetem az újdonságokat, váAz így elkészített csali nagyon sokáig jó lesz és
rom a promóciós videókat és ámulva figyelem mások
remélhetőleg fogós is. Aki szeret kísérletezni
fogásait.
akárcsak én, az a fentebb említett eljárással még
Kiválasztom azokat az újdonságokat, amik szerintem
mézet is tehet bele a pálinka mellé.
az általam tervezett horgászévben nagy segítségemre
Miért is pálinka? Mert alkoholt tartalmaz és a hideglehetnek. Számomra az a stratégia vált be, hogy az elő- ben sokkal jobban oldódik. Számos videó, cikk és felvéző évben sikeresen vizsgázott dolgokat megtartom, és tel bizonyítja, hogy a télre illetve a felmelegedő vizekmellé szerzek be új általam még nem használt újdon- re szánt dolgokból elengedhetetlen kellék az alkohol.
ságokat. Ezáltal kicsit én is teszthorgász lehetek és bő- Így ha nem szeretjük, vagy éppenséggel nem ízlik ne
víthetem tudásomat. Ebben az évben az újdonság min- dobjuk ki, hiszen pecázni jó lesz. Azonban aki inkább
den eddiginél nagyobb változást hoz számomra, hiszen meginná maga és nem szeretné, a halaknak adni a
a Tisza-tóra tervezek és máshova nem is igen szeret- pálinkát, Ő használhat különböző aromákat is. A hornék menni. Így beleásom magam a vadvízi horgásza- gászboltok polcai roskadozásig tele vannak különbötok rejtelmeibe. Abban biztos vagyok, hogy a jó öreg ző aromákkal és adalékanyagokkal. A horgász saját
Vaníliás kukorica biztos jön velem. Internetes keresé- fantáziája szabhat határt annak, hogy éppen milyen
sek alkalmával rengeteg cikket és praktikát lehet találni módon ízesítse kukoricáját. Ételfestékkel akár szía tiszai horgászatokról, hiszen nagy terület sok hallal. nesíteni is tudja így zöld, piros, kék színű kukoricát is
Mivel személyes kedvencem a kukorica ezért azzal sze- fel tud kínálni a kedves spori. Apropó szín! Nagyon
retném kezdeni. Számos felhasználási és csalizási tipp fontos a csalinak milyen a színe. Gondoljunk csak
van a kukoricával kapcsolatban. Amit mindenképpen bele, nem véletlen az, hogy egyre több gyártó haszhasználni fogok a 2021-es évben az a pálinkás kukorica. nál kétszínű csalikat, de a háromszín sem ritka manapság. Szót kell ejtenünk a szilikon kukoricákról is,
amely előre furcsán hangozhat, de nagy eredményeELKÉSZÍTÉSE NAGYON EGYSZERŰ:
1. Az edényt, amiben tárolni szeretnéd, mosd ki ket lehet vele elérni. Manapság minden komolyabb
és hagyd kiszáradni. Általában befőttes üveget gyártó készit ilyen kukoricát. Azt gondolom, bátran
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Az előző részben nagy elhatározásom után próbáltam megismerni a Tisza környékét most a felszerelést és a különböző eszközöket szeretném
áttekinteni. Sajnos az előző év októberében az
utolsó horgászat alkalmával bepakoltam a következő pecára, nem takarítottam meg a felszerelésemet, gondolván úgy is megyek még. Na, ez nem
történt! Szóval mielőtt nekimennék a komolyabb
áttekintésnek szükséges a megfelelő takarítás és
karbantartás. A botok és orsók után szükségesnek vélem a láda és az egyéb horgászcikkek megfelelő takarítását is.

ga

önök írták
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2021-es tervek
és a Tisza-tó
2. rész

TIPP: Sokan ezután kefirt (amur), cukrot (ponty)
tesznek rá és hagyják állni. Cukrot már használtam,
de a kefirre sosem vitt rá a lélek, hiszen néhai munkatársam szavai jutnak eszembe, aki azt mondta:
„Olyan büdös volt, hogy a kocsimba nem mertem
beülni horgászat után. „Természetesen a felpuhított
kukoricára is tehetünk aromát, sőt én a már a megfőzött kukoricát ketté veszem, de néha három részre is és külön-külön ízesítem őket. Amikor horgászi
megyek, egy új helyre, sosem tudom mi lesz a fogós,
így mindig viszek mindenből egy kicsit. Kedvenc boltunkban is megvásárolhatjuk ezeket előre elkészített
formában, ha nincs időnk saját magunk elkészíteni.
A kukorica felhasználása bőven rejteget lehetőséMUTATOM AZ ÁLTALAM HASZNÁLT RECEPTET: geket gondoljunk bele a finomra darált kukoricára a
1. A főzésre kívánt kemény, száraz kukoricát több- TTX-re vagy éppen a kukoricacsíra olajokra. Mivel a
ször is át kell mosni. A szennyeződéseket megfe- vadvizeken a kukoricát nagyon szeretni a hal azt gonlelően el kell távolítani és törekedni kell a tiszta dolom a leendő sikeresség titka a kukorica megfelelő
felhasználása és felkínálása lesz.
állapotra.
Nézzük, hogyan lehet felkínálni a kukoricát, adja
2. A tiszta kukoricát tegyük egy nagy vödörbe és
öntsük fel vízzel, majd 2-3 napig hagyjuk állni. magát a dolog, hogy tegyük fel a horogra! Régebben
Fontos! A kukoricát bőven lepje el a víz. Amikor az emberek többsége így használta és megmondom
rápillantunk sokszor még így is jönnek a víz tete- őszintén a tavalyi évben a Nagykunsági főcsatornán
én is így kergettem a halakat, nem is olyan rossz
jére szennyeződések, ezeket távolítsuk el.
3. Elővesszük kedvenc bográcsunkat és beletes�- eredménnyel. Viszont manapság és nem véletlenül,
szük a 2-3 napja áztatott kukoricát. Felöntjük a kedvelt csalizási forma a hajszálelőke vagy a csalitüske.
tiszta vízzel és főzzük, amíg meg nem puhul.
Folytatása következik...
4. Ezután a puhára főzött kukoricát ízesíthetjük,
színesíthetjük kedvünk szerint.
Molnár Bálint
VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK IDE

önök írták

használjuk ezeket, hiszen igen eredményes lehet.
A horgászboltokban természetesen nagyon sokféle és
nagyságú kukorica található nem is olyan magas áron.
Azonban számomra sokkal nagyobb élmény a saját
magam készített csalival fogni, de ez nem mindig kivitelezhető. De hiába a legjobb csali a horgon, ha a hal
nem megy a közelébe. Szóval adódik a kérdés: hogyan
csaljuk a halat a horog közelébe?
Sokszor gondolkodtam azon, hogy kezdetben miért
nem fogtam halat ezután rájöttem, hogy egy kis tenyérnyi kaja a nagy vízben nem igazán fogós szemes
anyagok nélkül. Ekkor elhatároztam, hogy meg kell oldanom a szemes anyagok kérdéskörét is.
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több kudarc is beleférhet az éves ütemtervbe, bátran
elhagyhatjuk a járt utat 1-2 ismeretlen területen megfogható kapitális példány kedvéért.
Amennyiben eldöntöttük hová utazunk érdemes informálódni a helyi adottságokkal kapcsolatban és lehetőség szerint olyan horgászhelyet foglalni, ahol az évszak ill. időszak halat feltételez. Ha a helyfoglalás nem
megoldható időzítsük az indulást a hét elejére, így talán
nagyobb választási lehetőség adódik. Helyesen csak
akkor dönthetünk, ha némi elképzelésünk van a halak
életmódjáról, vonulási és táplálkozási szokásaikról, valamint a megválasztott vízterület mederviszonyairól
stb. Felesleges hűhónak tűnik az egész, ha fogalmunk
sincs a dolgok miértjéről, így ez esetben támaszkodjunk a tógazda vagy helyi horgászok elmondásaira, és
tanácsaik alapján verjünk tábort. Néhány aranyszabály
azért létezik a csak sémákban gondolkodók számára is
és ezek közül a következőket elengedhetetlenül fontosnak tartok.
VÍZHŐMÉRSÉKLET: az őszi lehűlt vízben a vermelő
hely közelében húzódik az állomány és a tavaszi felmelegedésig el sem hagyja azt.
SZAPORODÁS: ívási időszakban a sekély, gyorsabban felmelegedő és partszéli vizek a nyerő pályák.
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Gyorsuló életünkben hálát adhatunk a Mindenhatónak, hogy éves szinten néhány alkalommal
sikerül meglógnunk a kötelességek elől és szenvedélyünknek, a bojlishorgászatnak, hódolhatunk. A túlzott eredmény orientáltság háttérbe
szoríthatja ugyan az önfeledt szórakozást, de be
kell vallani: nem árt, ha eredményekben bővelkedik a rég tervezett akció, és nem csak a természet szépsége nyújt felejthetetlen élményt a kikapcsolódás alatt.

A költségeket sem kímélő expedíció végkimenetele
mégis sokszor már a tervezés idején megpecsételődhet. Kellő tapasztalatokkal felvértezve és komoly halbőség esetén is lebetlizhet az ember és ennek okait
vég nélkül sorolhatnám, mégis inkább nézzük azt, mit
tegyünk, ha csak ritkán jutunk a vízpartra, nem igazán
vagyunk hozzáértők a bojlizás terén, és netán halat is
szeretnénk fogni a szabadság ideje alatt. Ugyan sok kritika éri az intenzíven telepített és horgászott nagyhalas
vizeket, mégis leginkább ezek kecsegtetnek könnyebben elérhető és valószínűbb fogással. Tehát a tervezéskor vegyük számba az ilyen tavakat és a várható pozitívumokat. Természetesen, ha időnk mint a tenger és

w

w

w
.h

or

ga

pontyhorgászat

hu

Néhány
aranyszabály
pontyozáshoz

Az optimális horgászhely kiválasztása, fontos
szempont
24

Keressük a medertöréseket, természetes és mesterséges búvóhelyeket

Ne horgásszunk kettő vagy több szerelékkel egy etetésre!

MÉLYVÍZI OXIGÉNHIÁNY: rekkenő hőségben gyakori a nem megfelelő, oldott oxigénszint, amely leginkább a nagyobb vízmélységeknél fordul elő.
HALTARTÓK: medertörések, természetes és mesterséges búvóhelyek eleve feltételezik a halak jelenlétét.
ISZAP: ha nem „gázolaj” jellegű, akkor sok természetes táplálékot tartalmaz és ráetetve, sokáig ott tartja a turkáló vendéget.
VÁNDORKAGYLÓ: teljes értékű, természetes tápláléka a kapitális példányoknak. A kagylótelepeket
rendszeresen látogatják a pontyok.
ÁRULKODÓ JELEK: a túrás és fordulás, a megriasztáskor látható pörsenés kifigyelése legutóbbi versenyünkön is sokat segített az etetési hely kiválasztásában.
Ha abszolút magunkra vagyunk utalva, vegyük a
mélységmérőt (ólom és zsinór, esetleg karó) és harkályként kopogtassuk végig a terepet. Ahol csónakot nem
használhatunk érdemes úszó segítségével tapogatózni
vagy az úszóhoz hasonló markert használni. Ugyan a
csónakos megoldás nagyobb távolságban is működik
mégis mindkét módszerrel tökéletes képet kapunk a
fenékről. A radarok használatát előnyösnek tartom, de
nem ritkán elterelik figyelmünket a lényegről, különböző méretű halacskák segítségével és nem is beszélve a

Alakítsunk ki plusz etetéseket,
lehet az adja a halat
magas áraikról. Ne dőljünk be a csábításnak, kizárólag
csak az aljzatot figyeljük.
Számtalan pontyot fogtam már a sémák segítségével, de a radarképernyőn felbukkanó jószágok még
nem jelentettek fogást a számomra. A felsorolt tényezők figyelembevételével már nagyobb eséllyel kezdődhet a bevetés, azonban érdemes elkerülni egy igen
gyakori hibát. Ne horgásszunk kettő vagy több szerelékkel egy etetésre! Lehetőség szerint plusz etetéseket is érdemes kialakítani a meghorgászható terület
egészén, így rotációs rendszerben az egész megszondázható. Ez a vetésforgóhoz hasonló módszer ugyan
fáradságos munkával jár, de ne feledjük az eredmény
is dupla lehet. Kitűnik, hogy mindent figyelembe véve
nem is túl egyszerű a dolog, de sokan csak ábrándoznak egy 10 kilogramm feletti példány elejtéséről, megdolgozni az élményért azonban nem igen szeretnének.
Némi kreativitás és odafigyelés nagymértékben növeli
a hatékonyságot és nem utolsó sorban időt és pénzt is
megtakarít.
Nem vagyok a sok botos horgászat híve. 2 bot és 1-1
horog segítségével horgászom (még ha a helyi horgászrend többre is ad lehetőséget), de nem ülök egy helyben, ha nem jelentkezik kapás, folyamatosan keresem
a jó helyet és megfelelő módszert.
Horvát-

pontyhorgászat

Számtalan pontyot fogtam
már a sémák segítségével
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Fektessünk kellő bizalmat a csalinkba

26

A külföldi és
hazai horgászok
sok receptet közöltek

al

Hétköznapi eset: két horgász közösen süllőzik több alakalommal, az egyik flitteres zöld színű twistert, a másik
pirosat használ és egyformán fognak. Mind a kettő az
általa használt színben hisz. Kitalálják, hogy twistert
cserélnek egymással, és úgy folytatják a horgászatot.
Mit gondolnak, mi történt? Semmi. A szó szoros értelmében, ugyanis a továbbiakban egyiküknek sincs
még rávágása sem. Ezt követően, még helyet sem
változtatva, visszateszik kedvenc twisterüket és láss
csodát, mind a ketten süllőt akasztanak. Ezek után
persze semmi rendkívüli sincs abban, ha köreinkben a
hit és hiedelem rendkívüli teret hódított magának. És
itt van még a “csodálatos fahalak”, a rapalákról szóló,
egymásnak homlokegyenest ellentmondó szakvélemények ezerarcú kavalkádja.
Számomra mégis különösebb az etetőanyagok körül kialakult titok, a mágikus hókusz-pókusz kiismerhetetlen világa. Mindezt nem teljesen laikusként írom,
mert jómagam is keszegkedvelő horgász vagyok, az
üzletekben található közismert nyugati és hazai etetőanyagok döntő többségét többször is kipróbáltam,
változó eredménnyel.

or

módszerek és praktikák

Félreértés ne essék, nem mitológiai tanulmányt,
vallási tartalmat hordozó sorokat akarok itt papírra vetni. Vagy bizonyos értelemben mégis?
Kétségtelen, a horgászoknak is megvan a maga
babonákkal átszőtt hitvilága. Például: ki miben
hisz, azzal fog. Mármint csalival és halat. Különben miért ismernénk annyi horgászregét, amely
a megmagyarázhatatlan, a misztikum képzeletbeli világába ragadná fantáziánkat.

hu

Ki miben hisz,
azzal fog

A traszcendentális köd akkor kezd sűrűsödni, amikor
belemerülünk az etetőanyag alkotórészeibe és ezek
arányaiba. A külföldi és hazai versenyhorgászok már
annyi receptet közöltek erre vonatkozóan, hogy a halak
etetésére felsorakoztatott étkek változatossága, lassan
eléri a francia konyha sokszínűségét. Ezek után már az
sem meglepő, hogy azonos halfajra, néhány közös ös�szetevőtől eltekintve, az arányok és az alapanyagok tekintetében teljesen eltérő ajánlattal kecsegtetnek a különböző világbajnokok. Érdekes módon az egymástól
eltérő színű és aromájú etetőanyagok gyakran azonos
eredményt produkálnak. Akkor hol itt az igazság? Egy
biztos, nem abban, hogy hány százalék őrölt kókuszt és
földimogyorót teszünk az etetőanyagba, bár bizonyos
helyzetekben ez is befolyásolja a fogás mennyiségét.
Ebben a kérdésben is meghatározónak tartom a hit
erejét, melyet a tapasztalat és alkalmanként a téves
megítélésből táplálkozó belső meggyőződés épít fel
a horgász elméjében. Az érthetőség kedvéért újabb
példa: Zénó horgásztárs keszegezni indul. A reklám
és egyéb benyomások hatására a szaküzletekben ki-

A vízi világ jól őrzi titkait

választja a ...Brassen (dévérkeszeg) etetőanyagot a
sokféle márka közül. A vízparton megfelelő keménységű gombócokat készít, beetet és elkezd horgászni.
Eltelik félóra, jelentkeznek a kapások, horogra akadnak a dévérek, bodorkák. Néhány óra időtartam alatt
több kiló vegyes hal a zsákmány, Zénó elégedett. A
következő héten újra ugyanoda megy, már előre teljes izgalomban van a várható fogás reményétől. Emberünk kísérletező kedvű, ezért most egy másik híres
cég dévérező etetőanyagából készít gombócokat és
juttatja a vízbe. A több órás horgászat során egy árva
kapása sincs, lógó orral távozik. Következtetése kézenfekvő: most másik etetőanyagot használt, mint előzőleg, ezért nem fogott. Ha ezt követően újra szép zsákmányt könyvelhet el azzal az etetőanyaggal horgászva,
amelynek a korábbi sikerét betudta, akkor olyan erős
meggyőződés alakul ki emberünkben, melyet csak sok
kudarc tud megingatni. És ekkor talán elgondolkodik
azon, hogy lehet még jó néhány tényező, ami a korábbi
eredményt, illetve eredménytelenséget befolyásolta.
Minket, horgászokat alkalmilag vagy tartósan uraló meggyőződések, esetleg babonák táptalaja a halak
tulajdonságainak felületes ismerete. Ebben nem feltétlenül mi vagyunk hibásak. Egyszerűen arról van szó,
hogy minden információt, amivel rendelkezünk a halfogás szerteágazó területén, tapasztalati úton szerzünk,
amely nagyon időigényes feladat. Ez kiegészül még a
halbiológusok kutatási eredményeivel. A vízivilág jól
őrzi titkait, teheti, mivel jellegéből adódóan tartós és
közvetlen megfigyelést számunkra nem tesz lehetővé. A kopoltyúsok viselkedésének és gondolkodásának
részletes megismerése ezért szinte lehetetlen feladat,
mert nem tudunk például egy folyóvízi keszegrajt nap
mint nap, mondjuk egy éven keresztül megfigyelni, mint
ahogy ezt az emlősállatoknál megtehetjük. Marad az
akvárium és a betonmedence, amely az alapvető tulajdonságok megismerésére egy konkrét halfaj esetében
biztosan megfelelő, nekem erről mégis az jut eszembe,
mintha az ólban felnevelt házisertés viselkedéséből, reakciójából levont következtetéseket sarkalatosan áthelyeznénk a vaddisznóra. Mégis azt mondom: jól van ez
így! Könnyű elképzelni, mi lenne a mai mohó és kapzsi
világban a halállománnyal, ha mindenki ismerné a halak
gondolatát is. Üresen tátonganának a folyók és a tavak.

A horgászat egy bevált séma lenne, úgy mennénk
halat fogni, mint a boltba egy kiló kenyérért. Közös
szenvedélyünk lényege semmivé foszlana, megszűnne a várakozás feszült izgalma, az örök kétkedés,
hogy a megfelelő helyet, csalit és módszert választottuk-e, eltűnne a varázs, amely mindig körbevesz,
valahányszor a vízpartra érve kézbe vesszük a horgászbotot.
Akkor inkább a megmosolyogni való babonák, téves
elképzelések, kudarcok halmaza, mert ezek mellett a jó
fogás élménye még kiemelkedőbb, a siker pedig maradandóbb, az emlékezés sokáig ismételhető, csillogó szemű élményt nyújthat.
-ai

Tel.: 06-20/580-22-00
https://horgaszom.com
https://www.facebook.com/
horgaszom.hu

módszerek és praktikák

Az egymástól eltérő színű és
aromájú etetőanyagok gyakran
azonos eredményt produkálnak
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Minden legyes horgász fő vágya, hogy egyszer saját kötésű
léggyel sikerüljön pisztrángot
fognia. Sokan azt tartják, csak
akkor válik valaki igazi legyezőhorgásszá, ha már zsákmányolt
saját kötésű műléggyel pisztrángot.

ga

Kis országunk - földrajzi fekvése
miatt -, itt a Kárpát-medencében
nem éppen a pisztrángos vizek
tömegét kínálja a legyezőhorgászok számára. Elméletileg hazánkban nincsenek pisztráng szinttájba
tartozó nagyobb hegyi patakok és
folyók, de a gyakorlat mégis mást
mutat, ugyanis hazánkba a szomszédos országokból folyó kisebb
nagyobb vizekből több is tud alMesterséges surrantó
kalmas, megfelelő életteret biztosítani a pisztrángok számára. A
megfelelő tisztaságú vizekben, amelyekben elegen- szabadidőnket és közben örülni a pár darab megfodő az oldott oxigén és a tápláléklánc is meg van, va- gott halnak...
lamint a jó haltartó és búvóhelyek és az ívásokhoz
Több hazai vizünkben őshonos hal volt a pisztráng.
szükséges területek is megtalálhatók, mind-mind Hazánkban a század elejétől a pisztráng tenyésztéséalkalmasak e halak számára. A gond nem is ezekkel vel is foglalkoztak, így főleg az északi középhegység
a dolgokkal van elsősorban. Először is szeretném patakjaiba kerültek időről-időre pisztrángok, ameleszögezni azt, ahhoz hogy egy vízben élhessenek lyeknek a száma sajnos elég gyorsan lecsökkent a
pisztrángok, az előbb említett dolgok mellett, van túlhorgászottságnak köszönhetően. Később a Viszló
még egy nagyon fontos tényező: az ember. Ő az, aki jelentette a legyezőknek a pisztrángos Kánaánt. Itt a
csatornát csinál belőle, ő az, aki szennyezi, ő az, aki bauxit bányászat miatt, a nagy mennyiségben kiemelt
elviszi belőle az ott élő halakat, utána sajnálkozik karsztvízben éltek csak igazán jó körülmények között
és mindenkit szid hangosan. Majd ha fog véletlenül ezek a halak. Az itt fogott halak vezetik a mai napig is
egy méreten aluli halacskát, teljesen megfeledkez- a pisztrángos rekordlistákat hazánkban. De a közmonve az aktuális szabályokról és előírásokról valamint dás is azt mondja, hogy minden jónak egyszer vége
arról, hogy holnap is lesz egy nap, gyorsan elrejti a lesz. Így járt sajnos a mi Viszlónk is. Mára már csak
hátizsákja mélyébe, mert jó lesz az majd a macská- a kiszáradt medre emlékeztet bennünket rá és az ott
nak. Arra nem gondolnak melyik a jobb: káromkod- horgászók emlékeiben él. De ettől még nem lett vége
ni a vízparton, vagy csendben horgászva eltölteni a a hazai pisztrángozásnak, mert még maradt pár jó víz,
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amelyben továbbra is élnek pisztrángok. Például a
Zala felső folyása is megfelelő életteret tud biztosítani
a pisztrángoknak. Ez a fákkal, bokrokkal sűrűn benőtt,
kemény és sóderes aljzatú víz, a sok kanyar meg alámosott part otthont tud adni az itt élő pisztrángoknak. A pici 7-8 centis ivadék méretű halak is igazolják,
hogy sikeresek az ívások, és ha kis létszámban is, de
élnek itt is pisztrángok.
A három vasi patakról a Pinkáról, a Gyöngyösről és
a Répcéről mindenki hallott már, számomra ők a kedvencek. Ez köszönhető azoknak a változásoknak és
folyamatoknak, amelyek itt végbementek az elmúlt
években. Szerencsére egyre több legyezőhorgász látogat ide és állapítja meg, itt komolyan veszik azt, hogy
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ezekben a patakokban pisztrángok is élnek. Az átfogó
tervek, a céltudatos munka, és nem utolsó sorban az
uniós pályázatok segítsége, mind azt fogják lehetővé
tenni, hogy itt lehetőség nyíljon a pisztráng horgászatára.
Az elmúlt szezon számomra minden horgászat alkalmával azt mutatta, hogy az előző évekhez képest
lényeges és szembetűnő a változás. Ha minden jól
megy, több legyes versenyt is fognak rendezni ezeken
a vizeken. Talán itt jobban összejöttek a dolgok, mint
más részein az országnak. Pedig ha máshol is hasonlóképpen próbálkoznának azok, akiknek erre lehetőségük van, még jó pár pisztrángos vízzel gazdagabbak
lehetnénk. Ha a legyes horgászok és a helyi szövetségek, valamint a víz kezelője összefognak, és egy közös
érdek miatt futnak pár kört a megfelelő helyeken és
megteszik a szükséges lépéseket, valószínűnek tartom előbb vagy utóbb eredménye lesz a dolgoknak.
Gondolom most többen arra gondolnak, az aszályos
években szinte alig csordogált valamicske víz némelyik
ilyen patakunkban, de a gyakorlat itt is azt mutatja,
valahogy még is átvészelték a halak ezeket az időket.
A mélyebb gödrök, az árnyékosabb részek, valamint a
kisebb zubogók környéke mindig tudott elegendő oxigénben gazdag vizet nyújtani az itt élő halak számára,
még szárasság idején is. Bizonyára ezekben az időkben
a halak is csak a túlélésre játszottak és a növekedésük
is lelassult némiképpen, de az esősebb idők beköszöntével újra kezdhették megszokott, ösztöneiktől vezérelt életüket.

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

29

or

w
.h

w

w
30

an

sz
k

al

Nagyon lényeges dolog a víznek oxigénnel való dúsulása, mivel hazánkban meglehetősen melegek a nyarak. Ezeknek a patakoknak elsősorban a természetes
módon keletkezett torlaszokon hangosan átbukó gyorsabb víz szolgálhat frissítésként. De a mesterségesen
kialakított természetes jellegű surrantók is ezt a célt
szolgálják. Arról nem is beszélve, hogy az uniós országokban ez már egy megszokott dolog, mert ott nem
csak felismerték, hogy szükség van az ilyen létesítményekre, hanem támogatják is azt anyagilag. Ez is részét
képezi a vizek renaturálásának. Az önkormányzatoknak is érdemes erre odafigyelni, mert az így létrejött
jobb minőségű vizek, több horgászt fognak vonzani,
és ezzel a helyi túrizmusból származó bevételeket is
lehet növelni. Ezekre nagyon jó példák a környező országok, ahol egy-egy kisebb település mellett található
folyócska komoly bevételi forrást jelent az ott élő emberek számára. Akik már régebb óta legyeznek, azok
szinte kivétel nélkül megfordultak már a hasonló hazai
vizeken, az útiköltség, a borsos napijegy és a szállásköltséggel együtt nem éppen kis
összegeket hagytak ezeken a helyeken. Tehát ha itthon is jobban
odafigyelnek azok, akiknek erre lehetőségük van, a nálunk elköltött
ilyen bevételekből is lehetőség
adódik arra, hogy egyre több hazai
vizünkben élhessenek pisztrángok.
Itthon több helyen működnek
pisztráng telepek, ahol mesterséges körülmények között tartják
ezeket a halakat. Én személyesen
ismerek két pisztrángtelep tulajdonost is, egyikőjük Hoitsy György
a másik Sáfrány László. Mindketten kitűnő szakemberek, és ők
azok, akik a hazai vizekbe telepítendő pisztrángok tenyésztéséről
és neveléséről gondoskodnak.
Hoitsy Györgynek már jelent meg
Egy szép példány
könyve a pisztráng tenyésztésével
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kapcsolatban. Érdemes elolvasni azoknak, akik
egy kicsit többet szeretnének tudni ezekről a
halakról. Sáfrány László a Pinka patak mellett
egy dán típusú pisztráng telepet működtet.
Mindkét tenyészetből egészséges, agresszívnak
mondható jó vitalitású, csak méretes halak kerülnek a helyi patakokba. Erről nem csak magam, hanem néhány legyes társam is meggyőződhetett mikor telepítettünk. Ugyanez volt a
véleménye a walesi Steffan Jones kitűnő legyes
horgásznak és szakírónak is. Ő több hetet töltött el a környező országok pisztrángos vizein
és jó pár pisztráng megfogása után még is a
nálunk fogott halakat említette az első helyen.
Az ő véleménye szerint a nálunk fogott halak
védekeztek a legjobban. Jó volt tőle ezt hallani,
mert az ő véleménye is lendületet ad az itteni
törekvéseknek. Bízom benne, hogy ezek hatására, határainkon belül is nagyobb hangsúlyt fog kapni
a legyezőhorgászat, és azon belül a pisztráng horgászat
is, ugyanis a pisztráng horgászatához sem szükséges
különösebben több felszerelés vagy egyéb dolog, mint
a többi hal fogásához.
Mindenkinek a számára a megszokott ruházat, bot,
orsó és a saját maga által kötött legyek jelentik a szükséges dolgokat a legyezéshez, és az, hogy éppen melyik általunk kötött légy lesz aznap a halak kedvence. A
mélyebb részeken, ha nem látunk halmozgást érdemes
nedves legyekkel és nimfákkal próbálkoznunk. A zsinórunk elakadásszerű megállása fogja jelezni számunkra a kapást. Igazi élményt az fog nyújtani, ha a vízben
történő gyaloglás közben észreveszünk egy éppen a
víz tetején sodródó bogarakból táplálkozó halat, majd
lélegzet-visszafojtva, akár többszöri próbálkozásra sikerül csak a közelébe juttatnunk az apró szárazlegyünket, és ha egy kisebb burványban eltűnik a csalink, már
kezdődhet is a pisztráng fárasztása...
M.T.
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