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FeHoVa PLUSZ
4 napos kiállítás és vásár
2021. szeptember 30 – október 3.

FEHOVA
PLUSZ

Hosszú szünet után 4 nap fergeteges FeHoVa-hangulat a HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítási Központban!
Régi és új kiállítók, jókedv, kikapcsolódás, vadászbarátok, horgásztársak újra
együtt élőben a FeHoVa PLUSZ-on, a vadászati és természeti világkiállítás
kiemelt eseményén!
Bővebb információ és online jegyvásárlás: www.fehova.hu/fehova-plusz
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Sok pontyhorgász életében ez egy rendhagyó
kérdés: hány pontyot lehet kifogni, egy adott vízből, egy adott bojlival, még mielőtt az elveszítené
hatékonyságát? A válasz nem egyszerű. A következő sorokban, megosztom Önökkel néhány tapasztalatomat, és megpróbálok megfogalmazni
néhány általános elvet, melyek alapján mindenki
eldöntheti, hogy mennyi az élettartama az általa
használt bojlinak.
A csalikat tekintve egy értékskálán két végletet állapíthatunk meg: az egyik véglet a magas tápértékkel és
alacsony vonzó tartalommal rendelkező bojlikból áll, a
másik, az alacsony tápértékű, de magas vonzó értékű
bojlikból tevődik össze.
Az első kategória, közepesen hosszú vagy hosszú
ideig hatékony és sikeres, feltéve, ha végzünk egy előetetést, majd pedig rendszeresen etetünk. Az effajta
bojlik rendeltetése a táplálékforrás, a benne lévő vonzók pedig alacsony szinten maradnak, hogy ne befolyásolják a tápértéket. Emberi fogalmakkal leírva: a
csirkehús táplálék, a korma csirke enyhén fűszerezett
eledel, melyet az emberek többsége el tud fogyasztani, a vindaloo csirke azonban egy nagyon csípős étel,
melyet csak nagyon kevés ember tud elfogyasztani –
és nem is egészséges. Én a csirkehúst egészségesnek
tartom és szívesen fogyasztom. Gyakran eszek korma
csirkét, de a vindaloo-hoz sosem nyúlok. Na ez így van
a halak esetében is.

Visszatérve a csalétkek fogalmaihoz: a vindaloo csirke, a már említett másik véglethez tartozik, a hatékony
és tápláló csalik ellentéte. Összetételével az azonnali
vonzásra koncentrál. Ez azonban nem olyan fontos,
mint a tápérték! Számomra nem lényeges, hogy a
vindaloo-t sertéssel, csirkével vagy hallal készítik – így
sem, úgy sem szeretem, hallani sem akarok róla. De
egyszer mégis meg kellett kóstolnom, hogy el tudjam
dönteni: nem kedvelem – éppen ezen az elven alapszik
a vonzó csalik készítése is.
A vonzó aromákban bővelkedő bojli a jó táplálék
képzetét kelti: nagyon jó illata van és annyira sokat ígér
a halaknak, hogy azok igen nagy késztetést éreznek elfogyasztásukra. Minél kevesebb más összetevőkből
álló csalétek van az ilyen típusú bojli körül, annál hatékonyabb. Ha az etetésünk kizárólag ilyen bojlikból
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A bojlikat a ponty elsősorban a tápértékük
szerint fogyasztja

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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tevődik össze, a halak könnyen rájönnek, hogy milyen
tápérték rejtőzik az ígéret mögött.
Véleményem szerint, az ilyen jellegű bojlik, nagyon
rövid ideig hatékonyak. Láttam horgászokat, akik olyan
bojlikat használtak, mely túl sok vonzó aromát tartalmazott ahhoz, hogy hosszú ideig hatékony lehessen.
Az eredmény megfigyeléséhez elegendő egy hétvégi
horgászat: eleinte látjuk mozogni a halakat a beetetett
területen, az első éjszaka fogunk is néhányat, azután
pedig egyre kisebb halak jönnek a horogra. És ez minden alkalommal ugyanígy történik, ha ugyanazt a típusú bojlit használjuk.
Használhatunk ilyen jellegű bojlikat például az egy
éjszakás horgászat esetén, viszont ha egy egész hétre
megyünk horgászni, akkor meg kell értenünk, hogy
szükségünk van egy másik típusú bojlira is, vagy pedig
gyakran váltogatnunk kell a horgászhelyünket ahhoz,
hogy fogjunk is valamit.
Amikor hosszabb horgászatra megyek és egyben a
víz is ismeretlen a számomra, és nincs lehetőségem valamivel hamarabb beetetni, akkor olyan bojlikat használok, mely mindkét kategória előnyeit ötvözi. Az alkalmazott bojli, ez esetben egy erősen vonzó és tápláló
csali, mivel azt akarom, hogy az élelemforrás egész héten elérhető legyen és a vonzó aromák, aránylag gyors
reakciót váltsanak ki. Megpróbálom tehát felkelteni a
halak érdeklődését egy-két nap leforgása alatt, és ezt
fenntartani egy hétig. Az a fontos, hogy a vonzó aroHorgászat előtt, egy jó pontyhorgásznak
tudnia kell, hogy mit miért tesz

mákat magasabb szintre emeljük, anélkül, hogy káros
hatásúak legyenek.
Sokszor vakon horgászunk, és csak a kapások számából tudunk következtetni a csalétek hatékonyságára. A
csalinak hatékonynak kell lennie több napon át, és be
kell válnia egyben egy ismeretlen vízen is. Ezért kell jól
átgondolnunk, hogyan is készítsük el. Amit el akarunk
érni, az az, hogy egy egyenlő értékű, egy tápértékkel
rendelkező ready-made bojlival megegyező legyen. A
legtöbb ready-made bojli vonzó aromákkal gazdagított
és közepes, vagy alacsony tápértékkel rendelkezik. A
csomagolás elárulja, hogy milyen aroma a csali alapja.
Innen kiindulva felvázolok egy gondolatmenetet, melynek mentén elkészítettem egy olyan bojlit, mely igen
hatékonynak bizonyult a későbbiek során.
Sokan azt gondolják, hogy a Tutti Frutti ízesítésű bojli, az egyik „leggyorsabb” csali, az összes létező bojlik
közül. Ezért elmentem és vettem egy üveg koncentrált
Tutti Frutti aromát, készítettem egy vonzó keveréket,
amelybe a Tutti Fruttit is belekevertem, majd kombináltam egy tápláló alapkeverékkel és hozzáadtam egy
íz stimulálót. Azt gondoltam, hogy egy kétnapos versenyen, a versenyzők többsége a ready-made bojlikra fog
alapozni. Így is történt és ezek a bojlik hatékonynak is
bizonyultak. A ready-made bojlikra folyamatosan jöttek a kapások, épp úgy, mint az én Tutti Frutti csalimra
is. Nem tudom mennyire számított a benne lévő tápérték, de több halat fogtam, mint bármely másik csapat.
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A verseny után a Tutti Frutti
aromát, egy másik aromával
helyettesítettem. Az eredmény egy sikeres kombináció lett. A fent leírt alapelem
bármilyen csalétekkel és bármilyen vízben sikerrel használható. Általa javíthatjuk a
ready-made bojli hatékonyságát és meghosszabbíthatjuk
élettartamát, ha kombináljuk a
vonzó aromát egy tápláló alapkeverékkel – így elkészíthetjük
a saját bojli verziónkat. Nem
kell túl sokat foglalkoznunk
azzal, hogy a ready-made bojli
túlságosan édes. Általában ennek az édességnek egy része
A csalinak hatékonynak kell lennie több
a bojliba kevert tartósítókból
napon át, és be kell válnia egyben egy
származik.
ismeretlen vízen is
Ezek után megosztok önökkel néhány részletet tapasztalataimból a hosszantartó és tápláló csalik tekintetében. ségben használják is őket. Ezek a mennyiségek azonA kiszemelt víz egy kis 7-8 hektáros tó volt, melyet ban elviselhetetlenek a halak számára hosszú távon.
Amikor a Big Fish Mix-em elkezdte elveszíteni haklubrendszerben horgásztak. A bojlim egy Big Fish Mix
volt, menta és fokhagyma aromával megspékelve. Az tékonyságát ezen a tavon, teljesen megváltoztattam
eredmény, több mint 90 darab ponty. A következő a bojlijaimat. Áttértem a Grange CSL bojlikra. Ez egy
nyáron megint kimentem erre a tóra és megfigyeltem, olyan bojli, mely eredményesnek bizonyult már több
hogy az előző évben sikeresen használt bojlijaim, vesz- mint négy éve sok vízen anélkül, hogy elvesztette volna
tettek hatékonyságukból. Arra gondoltam, hogy a bojli értékét. Olajok vagy aromák nélkül használom, csupán
az alapkeverék plusz CSL. Ezt azért mondom, mert vélejárt, élete megrövidült.
Azért határoztam úgy, hogy ugyanazt a típust hasz- leményem szerint ezek a bojlik, tisztán használva, hos�nálom két szezonon keresztül, mert meg akartam tud- szabb életűek. Táplálék illata és íze van, és úgy tűnik,
ni, hogy ki lehet-e fogni velük olyan pontyokat, melyek semmi negatív hatása nincs. Jelenleg azon a véleméáltalában elkerülik, hogy kifogják őket. Ha jobban ki- nyen vagyok, hogy egy magas tápértékkel rendelketartok, valószínűleg sikerült volna, mert voltak jelek, ző alapkeverék halhatatlan, feltéve, ha: tiszta, szabad
amik erre utaltak. Kettő a kevés hal közül, amit a túrám csalétekként használják folyamatosan, és a vonzó arovége felé fogtam, több mint 15 kilós ponty volt.
mák nem ellenkeznek a ponty emésztő rendszerével.
Ahhoz, hogy egy bojli kibírjon két szezont vagy töb- A vonzók eltúlzott használata végül oda vezethet, hogy
bet, jó minőségű, tápláló összetevőkből kell készüljön. a vonzalom forrása veszélyforrássá válik. Azt hiszem,
Hasznos gyakran beetetni vele a horgászat előtt. Rá- hogy ez történt az én csalétkemmel is a fentebb emadásul a horgásznak tudnia kell, hogy egyes aromák lített tavon. Az alapkeverék rendben volt, de a vonzó
csak akkor vonzóak kellőképpen, ha bizonyos mennyi- aromák, elkezdtek vészjelzőként működni.
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Árpi mindig ugyanazt az alapkeveréket és
vonzalomforrást használta több szezonon
keresztül, amit szokott. Nem is sikertelenül.
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Amikor egy bojli hosszan tartó életére gondolok,
egyből Árpi barátom, és egyben bojlis tanárom jut
eszembe, amint az egyik tavon horgászik, a 90-es
évek elején. Árpi mindig ugyanazt az alapkeveréket
és vonzalomforrást használta több szezonon keresztül, amit szokott. Nem is sikertelenül. A horgászat
előtti alapos etetés része volt stratégiájának, épp
úgy, mint a horgászat közbeni etetés. Amikor először
láttam fogalmam sem volt, hogy ki ő. Láttam egy
alakot, aki megjelent egy este, folyamatosan etetett
egy órán keresztül – és amikor ismét odanéztem elment. Körülbelül két nap múlva visszajött. Bedobott
egy „marék” bojlit, majd felhúzta a sátrat és horgászott két napig. Később, mikor megismerkedtem vele
elmagyarázta, hogy az esti beetetés része volt a stratégiájának. Amikor visszajött horgászni nem adott
sok lehetőséget a halaknak. Nagyon bízott a csalijában és sikeres is volt. Magas tápértékű, alacsony
vonzó értékű csalétek stratégiája volt ez.
Vajon a pontyok hány százaléka fogható ki az adott
vízből, egy adott bojlival? Hány százalék fogyasztja el
azt a bojlit, amit felkínálunk nekik?
Fontos és nehéz kérdések. Világos, hogy csak azokat lehet kifogni, amelyek elfogadják a csalétket. Az
egyetlen módja, hogy kifogjunk egy olyan pontyot,
amely nem nyúl hozzá a csalétekhez az, ha változtatunk a bojlink összetételén, vagy addig etetünk,

Vajon a pontyok hány százaléka fogható ki
az adott vízből, egy adott bojlival?

amíg a hal fel nem fogja az üzenetet. Az is lehetséges, hogy egyes pontyoknak a csalétek nem mond
semmit. Ezek jelentik az igazi kihívást. Azok a horgászok, akik folyamatosan próbálkoznak az új csalétkek
készítésével, tudnak ezen halak létezéséről és azért
kísérleteznek, hogy olyan csalétket hozzanak létre,
melynek egyetlen ponty sem tud ellenállni.
Fontos, hogy megértsük a fent leírt elveket és lehetőség szerint alkalmazzuk a használandó bojliknál.
Döntsük el, hogy az adott helyzethez melyik a leginkább megfelelő bojlikeverék, aztán pedig tökéletesítsük azt. Lehet, hogy egyszerűen egy ready-made
bojlira van szükségünk, de ha egy hosszabb horgászatra megyünk, tudnunk kell, hogy az a bojli, amelyik sikeres volt rövidtávon, nem biztos hogy eredményeket produkál két, három vagy ennél is több
nap után.
Alaptörvény bármilyen horgászatnál: minél nagyobb a csalétek pillanatnyi vonzalma, annál rövidebb életű lesz. Minél kisebb a tápértéke, annál kevésbé lesz hatékony a szezon folyamán. Ha hosszabb
ideig horgászunk vele, annál fontosabb a tápérték.
Az Ön érdeke is, hogy egy olyan bojlit készítsen, mely
megszokott táplálék forrás a hal számára, olyan,
mint mondjuk egy lárva, melyet a hal nap mint nap
fogyaszt a vízben.
László Attila

Véget ér 2021. sze
az ITALICA Fishing
Horgászkupa 202
versenyhorgászat
feketesügér
horgászat

A világ horgászbotgyártásának csúcsát képviselő olasz Italica gyár magyarországi forgalmazójával, Magyar Szilárddal kötött támogatói megállapodás keretében a versenysorozat
névadója az ITALICA. Ezen csúcsminőségű termékek képviselik a sorozatban nyerhető fődíjakat.

10

Sok sikeres versenyt bonyolítottunk le a sorozatból,
amelyek nagyon tanulságosak voltak a majdani versenyeket tekintve, mert célunk, hogy jövőre is megrendezzük a versenysorozatot.
Sajnálatos módon a versenysorozat záró versenye, nem a Velencei- tavon kerül megrendezésre.
Folyamatosan figyelve a május óta tartó alacsony
vízállást, az ebből adódó oxigénhiányos halpusztulásokat, valamint a feeder elődöntőt, így szükségessé vált módosítani a versenysorozat záró versenyének a helyszínét és időpontját is. A különversenyek
számát is csökkenteni kellett, viszont amit biztosan
tudok állítani, hogy a II. Dombóvár Gunaras Családi
Wellness Horgászkupa megrendezésre kerül.
Senkinek sem szerettünk volta külön kedvezni, valamint a sorozatban a várható díjazásban érintettek
részére mindenképpen azt szeretnénk, hogy a részrehajlás és az egyenlőtlenség fel se merülhessen.
Ezért az utolsó forduló helyszínének kiválasztásakor, a folyamatos egyeztetés során sikerült egy kiválóan halasított, igazi zárt horgászvízre bukkanni. Így
esett a választás a versenysorozat záró versenyének
helyszíneként az Etyeki Horgász Egyesület kezelésében lévő Etyeki Boti-tóra, melynek időpontja, 2021.
szeptember 19.-e, vasárnap.
A sorozat utolsó versenye 2 fordulóból fog állni
ugyanúgy, mint a Gyömrő Tőzeges tavi versenyünk.
Fordulónként 3,5 órás, a két forduló közt pedig egy
ebédszünet és egy mérlegelés lesz. A horgászmódszerek tekintetében a finomszerelékes úszós horgászverseny szabályai lesznek érvényben.
A verseny előtti nap 2021. szeptember 18.-án,
szombaton kerül megrendezésre a horgászegyesület által szervezett II. Korrekt Horgászkupa, amely

lehetőséget nyújt arra, hogy a versenyen indulók versenykörülmények közt is kipróbálhassák az
amúgy egyesületi zárt vizet.
Egy pár szó a záruló ITALICA Fishing-Első Úszós
Horgászkupa 2021 versenysorozatról
A versenysorozatban résztvevők részére GARANTÁLT a 1,5 millió Forint Fődíjazás!!! és a versenysorozat 3,5 millió forint összdíjazásban került megrendezésre!
A 10 fordulós úszós versenysorozat versenyei az
alábbi helyszíneken kerültek megrendezésre:
1. Forduló 2021. március 28. vasárnap, Majosliget
horgásztó és pihenőpark
2. Forduló 2021. április 11. vasárnap, Gyömrő Tőzeges tó
3. Forduló 2021. május 16. vasárnap, Gombási
horgásztó pihenőpark Abony / volt Tuti tó/

Videó megtekintéséhez klikk a képre

video

eptember 19-én
g - Elsõ Úszós
21 Versenysorozat
je, az értéke 499 900 Ft! Valamint ezen felül további 1 millió
forint értékben Italica horgászbotok kerülnek kiosztásra.
Ha felkeltette a figyelmeteket ez a kis bemutató, akkor
látogassatok el a versenysorozat hivatalos oldalaira:
https://elsouszoshorgaszkupa.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg
https://www.facebook.com/groups/2822201178038014/
https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/

Hátra van az utolsó forduló, amelynek dátuma és
A versenysorozat lezárásával nem ér véget az élet
helyszíne
az Italica Fishing-Első Úszós Horgászkupa háza táján!
10. Forduló szeptember 19. vasárnap, Etyek Bo- Hátra van még a díjátadó gálavacsora, és még egy videósorozattal is kedveskedni szeretnénk nektek, ahol
ti-tó
bemutatásra kerülnek az Italica termékei. További
KÜLÖNVERSENYEINK: II. Dombóvári Gunaras tervekről, eseményekről hamarosan beszámolunk
nektek.
Családi Wellnes Horgászkupa
Üdvözlettel
Tomozi Tamás
A Verseny Fődíja egy RSW - RWS OPEN HSP D36 AQUA
szervező
Versenyláda, Cikkszám: 118936, Rive 2020-as csúcsmodell-

versenyhorgászat

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

Videó megtekintéséhez klikk a képre

video

vido
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Domolykót
wobblerrel

Kedvencem a domi

Hatalmas árhullám vonult végig nagyobb folyóinkon, két-három hétre lehetetlenné téve a rajtuk
való horgászatot. A környékünkön szerencsére
hamarabb kieste magát az eső, ezért a kisebb patakok öt-hat nap után visszanyerték átlagos képüket. Vasárnap kora reggel az egyik kedvenc patakomat, a Principálist látogattam meg. Autómat
hátrahagyva az egyik hídnál, gyalog indultam becserkészni a domikat.

A hajnali párás levegő és a harmatos, vizes fű hamar kiverte szememből az álmosságot. Pergetőbotom zsinórjára egy három centis kis pettyes wobblert
kapcsolok. Óvatosan leereszkedem a meder széléig,
gumicsizmám lábfejét ellepi a víz, így botomat nem a
parti növények felett, hanem közvetlenül a víz fölött
tudom tartani. Először csak elengedem a sodrással
a kis műhalat, mikor az általam jónak vélt helyre ért,
megkezdtem a bevontatást. Párat tekertem majd megállítottam, majd a bottal engedtem a sodrásnak, újra
Az elmúlt aszályos évek kicsit átformálták ezt a mes- tekerés, pár pillanat szünet és újra határozott tekerés
terségesen csatornává alakított kis vizet. Vízinövények, egyre nagyobb sebességgel. Hirtelen egy ütés a bot
sás, nád nőtt sok helyen a mederben, megtörve a víz spiccén, bevágás, de nem akadt. Úgy látom jó helyen
szabad és gyors útját és változatossá téve a patakot. A próbálkozom, annak ellenére, hogy nem lett meg az
fűzfa bokrokról nem is beszélve, melyek környéke ked- első érdeklődő. Másodikra már dobtam a kis wobblert.
venc tartózkodási helyei a különféle halaknak.
Csett! Hallatszott, mikor a vízre ért, és már húzom is
12

kicsit a bottal, majd megállítom, ismét tekerni kezdem,
de már görbül is botom a zsinór végén pedig fröcsköl
egy 50 dekás domi. Még a nádfalnak is neki úszik ijedtében, szerencsére nem talált búvóhelyet. Óvatosan
szabadítottam meg a horogtól, majd csodáltam egy
kicsit. A színe igazi zöldes-sárgás, buksi feje, nagy szemei és széles tátogó szája, izmos, hengeres teste szemet gyönyörködtető volt ezen a hűvösnek mondható
hajnalon. Arrébb is sétáltam, miután visszaengedtem a
korai vendéget.
Változatos részek következtek, a nyíltabb, sekélyebb részeken hosszabb dobásokkal, tőlem távolabb
sikerült lépre csalnom kedvenceimet. A nádfalak között több volt a kapás, főleg, ha a nádfalhoz közel sikerült vezetni a kis műhalat. A nap egyre magasabban
járt, és a domik is egyre óvatosabbak lettek. Bedobás
után már csak megnézték, vagy követték, vagy csak
odavertek a wobblernek. Már tucatnál is több halat
fogtam és engedtem vissza, mikor előttem a másik
parton két fűzfabokor terült a vízre, jó méteres nyugodt helyet tartva a patakon. Gondoltam, itt úgy próbálkozom, mintha egy nagy bogár esne a vízre. A botot magam elé tartom, alulról felfelé nagy ívben dobom a kis csalit, hogy amikor vízre ér minél nagyobb
csettenő hangot adjon, és maga körül minél több kis
hullámot indítson a halak felé. Tapasztalatból tudom,
ha ez így sikerül, a várt hatás sem várat sokat magára.
Most is így van, nincs három másodperce a kis originálnak, már vadul el is hörpöli egy nagy öblös száj.
Már a zsinórt is húzza maga után, mire felocsúdok,
és nem engedem, hogy a bokor alá ússzon. Komolyakat rúg, forgolódik megakasztott halam, még a féket
is megszólaltatja párszor. Nagy vehemenciája hamar
alábbhagy, megnyugtatom és magamhoz húzom
majd tarkón ragadom. Domolykóban már szépnek
mondható, kiló körüli a most fogott hirtelen vendé-

gem, a bokrok környékén lehet, hogy ő volt a banda
nagy.
Mindkét horog belülről volt akadva, elég macerás
volt kiszabadítani az öblös szájból. Míg a vízben tartva
arra vártam, hogy magához térjen még mielőtt vis�-

domolykóhorgászat

Kisméretű wobblerrel jól fogható

Tel.: 06-20/580-22-00
https://horgaszom.com
https://www.facebook.com/
horgaszom.hu
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magukat, de a kisebbek is mind nagyobbak fél kilósnál. Gondoltam, felmegyek a kanyar felső, sekély részére
és onnét próbálkozom. Itt valószínűleg észre vettek a közelség miatt. Újra
lemászom a mederbe, kicsit távolabb
a kanyartól és úgy gondolom, csak elengedem a sodrással a wobblert.
Már majdnem útjára engedem,
mikor nagy burványlásokra leszek figyelmes. Mi lehet ez, talán nagyobb
csuka? Nem, az nem csinál ilyen keveredést. A következő pillanatban már
meg is kaptam a választ. Egy 70 dekás
domi, és egy termetes vidra fej emelkedett ki hirtelen a vízből. A hal még
próbált volna menekülni, de a vidra
fogak erősen szorították. Mozdulatlanságom és a vadászat heve miatt
nem vett észre a nagy vidra. Mielőtt
kiért volna a sekély víz széléig, hogy
ott nyugodtan lakmározhasson, hanPöttyös wobbleremnek nem
gosan felkiáltottam. Ereszd el, koma!
tudtak ellenállni a domik
Közben botommal még a vízre csaptam. Erre megijedt és zsákmányát elszaengedem, arra gondoltam, pár nap múlva már csak engedve, nagy alábukásokkal elúszott. Úgy látom ma
rossz emlék marad számára ez a kis ismerkedés a patak itt ketten akartunk zsákmányt ejteni, de mindketten
parttal.
üres kézzel, illetve üres gyomorral távozunk.
Még volt egy fél órám a tervezett horgászat befeMost értettem meg a halak vad, ideges viselkedését
jezéséig. Tovább sétáltam, a kíváncsiság hajtott, hátha a műcsali körül. A vidrát mellesleg nem féltem, mert
találok, vagy látok jobb domolykó tanyát. Itt már nem biztos vagyok benne, talál magának másik zsákmányt,
voltak kitaposott helyek, csak egy-két vadcsapás veze- mert ő nagyon ügyes vadász, a kiszemelt áldozata rittett a nagy fűben. Bíztató volt az előbbi domi mérete kán menekülhet meg előle. Most pár napig talán béis, azt mutatta minden, nem járt horgász a környéken. kén hagyja ezt a részét a pataknak. Lassan visszainA patak az egyik bokrosabb szakasznál hirtelen jobbra dultam autómhoz. Gyaloglás közben találtam a nagy
kanyarodik, előtte szélesebb és sekélyebb, de ahogy fűben egy csomó friss csirkegombát, igaz időbe telt,
neki megy a partnak, hirtelen medereséssel komo- míg összeszedegettem. Így nem csak élményekkel, de
lyabbnak látszik a mélysége. Még egy berekfa ágai is ételnek valóval is tértem haza. Otthon mondták is, ezt
árnyékot tartanak a víz fölé, kiváló domi tanyának néz jól megfogtad, de én csak mosolyogtam egyet és közki.
ben a domikra és a vidrára gondoltam…
Nagyobb halakat sejtve egy öt centis wobblert teM.T.
szek föl, a dobás is könnyebb vele és
a kis domik is békén hagyják talán,
A „Horgásztársam”
maguk elé engedve az öregebb példányokat. Óvatosan leereszkedem a
kanyar alsó részénél, alulról visszafelé próbálom dobni az elsőt. Sikerült
is a törés környékére dobnom, ahol
a víz hirtelen mélyült. Óvatosan vontatni kezdtem a csalit, és már láttam
is az első torpedót a műhal mögött.
Már vagy öt komolyabb hal követi a
lassan dülöngélő fa halat, de egy sem
rabol rá. Újabb dobás, és újra csak követik a domik a wobbleremet. Dobok
még vagy tízet, de csak kísérik ismét
műhalamat, közben míg vontatom
idegesen úsznak össze-vissza. Még
kilósnál jóval nagyobbak is mutatják

Tógazdák, tótulajdonosok,
egyesületi elnökök figyelem!
A „HorgászKalandok” című internetes magazinunk
„Horgászvizek” című rovatába és
a „HOROGRA AKADVA” című Tv műsorunk
„Hol horgásszunk? című blokkjába
történő megjelenési lehetőségekről
bővebb információt a 06-70/413-4444-es mobil számon vagy
az info@horgaszkalandok.hu e-mail címen kérhetnek.

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre!

horgászvízek

VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE
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Ôszi dévérek
Amint megérkezik a hideg, általában a finomszerelékes horgászok ott hagyják a békés halakat és
a ragadozó halak után vetik magukat. Én is ezt
akartam tenni, de valahogy zsigereimben éreztem, hogy van nekem még esélyem, foghatok
még idén dévért.

jobban komplikálni a dolgokat tudván, hogy én az
őszi szabadságomat élvezem, ő meg keményen dolgozik.
Miután elszállítottam feleségemet a munkahelyére és végighallgattam a hasznos tanácsokat, elindultam a horgászboltba, hogy etetőanyagot és csalit
vásároljak. Vásároltam egy egy-két csomag eteMegszokásból korán ébredtem, kidugtam orromat tőanyagot és egy palack karamellízesítésű folyékony
az ablakon és láttam, hogy az éjszaka folyamán az aromát. Otthonról hoztam még egy csomag frissen
ég megszabadult a felhők fenyegetésétől. Hirtelen darált prézlit és egy doboz trágyagilisztát és csontit.
kiment az álom a szememből és elkezdtem készü- Ekképpen felfegyverkezve elindultam a közeli horlődni a horgászathoz, miközben a feleségem barát- gásztóra, észben tartva a boltban egy barátomtól
ságtalan pillantásokat vetett rám és szemembe vág- kapott tanácsokat: „Ne adj nekik sok etetőanyagot,
ta: „Ha én küldtelek volna ki a hidegbe, nem mentél kis gombócokkal etess, jól itasd át aromával és ne fevolna”. Nem szóltam semmit, nem akartam még lejts el, jó sok gilisztát és szúnyoglárvát tegyél bele!”
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mint száraz volt. Tartottam egy kis szünetet, hogy a
keverék aktiválódjon, és közben azon gondolkodtam,
hogyan tudnám színezni az etetőanyagot. Körülnéztem és támadt egy mentő ötletem: körülöttem egy
tucat friss vakondtúrás volt, melyek feketeföldet
tartalmaztak. Ismét kettéosztottam az elkészült etetőanyagot és mindkét részt összekevertem földdel.
Egy végzetes etetőanyag keverék lett a végeredmény.
„Ha dévérkeszeg lennék, szimplán csak a látványától
is már bezsongtam volna.” – ezt gondolván magamban, máris kezdetét vette rajtam a horgászat előtti
izgulás mámora.
Következett az etetés. Kis golflabda nagyságú gombócokat dobáltam be a parttól mintegy 15 méternyire kiszemelt horgászhelyre. A víz mélysége 1 méter
és 1,20 méter volt, homokos aljzattal, így egyszerűen
elképzelhetetlen volt számomra, hogy ne jelennének
meg a dévérek.
Így hát anélkül, hogy tudtam volna mi lesz a végkifejlet, megkockáztattam az első dobást. Bedobtam
még két gombóc etetőanyagot és vártam. Körülbelül
negyedóra várakozás után jelentkezett az első kapás
és az első tenyérnyi dévérkeszeg. Figyelem! Ha nem

keszeghorgászat

A tavacska, ahová készültem igen szuper horgászhely. Ebbe az elveszett paradicsomba mondjuk nem
könnyű bejutni, de a szigorítások érthetők, ha az ember tudja, hogy milyen mentalitású horgászok laknak a
környéken. A tóig, a dugók miatt körülbelül 3 órát autóztam, úgyhogy csak 11 körül sikerült összeállítanom
felszerelésemet. Felszerelésem egy közepes akciójú 3,
90 match botból, és egy 7 csapágyas match orsóból
állt, amelyre 0,12-es süllyedő zsinór került. Előkének
0,10-es zsinórt választottam hozzá egy 16-os horgot
kötöttem, melyet egy 4+2 grammos waggler úszó segítségével juttattam be a kiszemelt területre.
Közben a nap egyre melegebben sütött, a föld felszíne elkezdett felengedni a nap sugaraitól, ezért kerestem egy keményebb, kiszáradt fűvel borított területet és nekifogtam bekeverni az etetőanyagot. Első
lépésben összekevertem etetőanyagaim felét, majd
hozzáadtam az otthonról hozott zsemlemorzsa felét.
Az így kapott keveréket kétfelé osztottam és az egyik
felét karamellás folyékony aromával vegyítettem. A
keverékhez még hozzáadtam egy maréknyi szúnyoglárvát és ugyanennyi gilisztát. Ezután megnedvesítettem kb. 200 ml vízzel, így a keverék inkább nedves,
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szeretnék hazavinni a halat, szerelkezzenek fel egy
hosszú apró szövésű szákkal, mert ez nem súrolja le
a hal testéről az apró pikkelyeket és így megmarad
az esélye, hogy máskor is kifogják. Én egy 7 gyűrűs
versenyhálót használok, mellyel maximálisan meg vagyok elégedve.
De térjünk vissza a horgászathoz. Az első hal után
szünet következett. Ezt a beetetett területen megfigyelhető dulakodás számlájára írtam. Fél méterre
dobtam az etetéstől, és figyeltem mi történik a beetetett területen. A víz felszínén kis buborékok jelentek
meg melyeket a víz fenekén táplálkozó halak bocsátottak ki. Bebizonyosodott tehát, hogy ebben a hideg
vízben is eszik a dévér.
Miután szétszóródott az etetőanyag a fenéken, a
halak elkezdték felkutatni a környező területet. Na-
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gyon megkönnyebbültem, az egyik legemlékezetesebb és egyik legeseménydúsabb horgászatom következett ezek után. Minden harmadik kifogott hal
után, bedobtam három kis etetőanyag gombócot. Így
tudtam majdnem négy órán keresztül fenntartani a
halak érdeklődését. Ezután már csökkent a kapások
gyakorisága. Az lehetett az oka, hogy felhők érkeztek,
ami miatt 3-4 fokkal lehűlt a levegő és ez úgy a horgászt, mint a halat is befolyásolta, ezért úgy gondoltam további maradásomnak már nem volt értelme,
és elkezdtem összegyűjteni a dolgaimat.
Ilyen késő őszi horgászat során még nem fogtam
soha ennyi halat. A legszebb élményem eredménye
közel 8 kiló dévérkeszeg lett, melyek mind egytől
egyig visszakerültek sértetlenül otthonukba.
Kontár Csaba
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Pontyokról
röviden
ichtyologia

A ponty neve hallatán sokmillió ember szíve dobban meg. A horgászoké azért, mert az elmúlt nyár
valamelyik kapitális balatoni, velencei-tavi, vagy
Tisza csodás vizében kifogottra gondol. A nem
horgászok szíve pedig azért dobban meg, mert
visszagondol az elmúlt karácsonyi rántott pontyra, a Szegeden elfogyasztott pontypörköltre és az
ehhez fűződő emlékekre.
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roggal fogtam (ez volt az „extra”), amelyre vörös gilisztát tűztem. Jaj, de nagyon megijedtem, mikor nagyot
rántott a ponty. Majdnem a tóba estem!
Horgásznak, nem horgásznak, a háziasszonyoknak
is van pontyos emléke, hiszen annak bognártüskéje
megszúrhatta szokatlan ujjait. Eleink, nagyapáink és
apáink a pontyot „pozsár”-nak nevezték, így szerepel
több középkori receptkönyvben, leírásban. Így találjuk
a pontyot Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségének,
Mindenki életében jelentett valamikor valamit a ponty. Bornemissza Annának – Erdélyország fejedelemas�Engem egész „halas életemben” végig kísér a ponty, szonyának, Partium asszonyának, székely ispánnénak
úgy néz ki, halálomig. Az első pontyot soha sem fogom – adományozott, 1680-beli, Keszei János uram-féle
elfelejteni: ezt mogyorófa bottal, befőttes üveget kötö- „Szakácskönyvben”. Ebben „az pozsárbul” tizennégyző spárgával és a vegyesüzletben vásárolt „svéd” ho- féleképpen leírt recept szerint lehet pontyot készíteni,

EGY KIS PONTYTÖRTÉNELEM

Mi magyarok, a pontyot – tulipánttól, szürkemarhától,
ősracka-juhtól eltérően – nem hoztuk az őshazából. Itt
találtuk a Kárpát-medencében, mint őshonos halfajt.
A mai nyurga, vagy másképpen vadpontyunk őse a
Harmadkorban került Európába. A ponty őshazája az
Aral-tó (ez ma a gondatlan vízi tervezések következtében kiszáradóban van) és a Kaszpi-tenger vízrendszere. Innen került el egész Európába. A Jégkorszak alatt
élettere nagyon leszűkült, de megmaradt Közép-Európában s benne főleg a Kárpát-medencében, mint őshonos halfaj. Az említett Harmadkorban a ponty az egész
Eurázsiai-kontinensen jelen volt, így Távol-Keleten is,
de itt is csak kis számban élte túl az eljegesedést. Csak
sokkal később, a Jégkorszak után került el – szintén az
Aral-Kaszpi-vízrendszerből, a mai Kína területére. A
ponty napjainkban, Európában az Atlanti-óceántól az

Uralig minden sík- és dombvidéki vízben jelen van s
ismerve múltját, kontinensünkön mindenütt őshonos
halfajnak tekinthető. A természetes vizekben élő ponty
a legjobb életfeltételekre Közép-Európában talált. Így
nem csoda, ha itt alakultak ki az első pontytenyészetek
is: Cseh- és Morvaföldön, Dél-kelet Németországban,
Galíciában, az egész Kárpát-medencében, főleg a régi,
első világháború előtti Magyarország területén. Az első

pontyos haltenyészetet barát-papok építették cseh és
morva területeken, nevüket máig is viseli a „barátzsilip” a tógazdaságokban, amely azoknak legfontosabb
vízi műtárgya, kelléke. A Kárpát-medencebeli Hortobágy, Szeged-Fehértó, Biharugra, Tolna, Tata, Cséffa,
Czege, Mezőzáh, Bánlak, Násic, Sziszek, Écska, Varasd
pontytenyészeteiből már a 19. században nagy men�nyiségű nemes pontyot exportáltak a nyugati, főleg
osztrák és német piacokra. A 20. században a tógazdasági pontytenyésztés lassan az állattenyésztés egyik
ágává fejlődött.
A ponty tudományos Cyprinus carpio (latin) elnevezése a nagy svéd állatrendszertanos, Karl Linnétől,
1758-ból ered. A tudományos elnevezés egy ó-görög
szóból származik. A ponty békés jó tulajdonságaira
és főleg szaporaságára már az ó-hellének is felfigyeltek, e halat „küprosz”-nak, nevezték, ami termékenyt
jelent. Igazuk volt! Észrevették – valószínű a jómódú
athéni előkelőségek halastavaiban – hogy egy küprosz
termékeny pontyanyától őszre akár sok ezernyi ivadékot is várhatnak. (Ciprus-szigete is nevét termékeny
földjéről, természeti gazdagságától kapta, szintén az
ó-görögöktől). Napjainkban egy nálunk törzskönyvezett, 5–6 kilós ponty anyától akár 2 millió ikrát is várhatunk és szakszerű tenyésztés mellett több tízezernyi
ivadék lesz az egynyaras, őszi termés. Aztán ugorjunk
át az ó-kori Hellászból a görög földet meghódító Római
Birodalomba: a görög küprosz-nevet a rómaiak „ciprinus”-ra latinosították, amelyet a ponty esetében (is)

ichtyologia

udvari fogadásokra, családi est-ebédekre, ilyképpen:
„pastetumban csináld, s hagyd hidegen”; „egressel
készítve metéld darabokra, tégy rá írósvajat, szerecsendiót, borsólevet, zöld füveket, sót-borsot, hadd
főjön, jóízű lészen”, vagy „egészen megsütheted, írósvajjal, borral megöntözve, tégy rá gyömbért, sáfrányt,
nádmézeld meg, add fel pirított kenyérrel, magyarnak
csináld fokhagymásan, utána sok fehérborral. Sózva,
füstölve is jóízű lészen, bor mellé kínálhatod s pálinkához”. A receptkönyv arról tanúskodik, hogy Közép-kori hal-kulináris művészetünk semmivel sem
maradt el a korabeli, nyugat-európai
halkészítés-gyakorlatától. A későbbi évszázadok folyamán, Herman Ottó könyveiben is, a pozsár, vagy a vadponty,
esetleg nyurga ponty, mindig jelen van
a magyar ember – így a dunai, tiszai halászok – életében, hiszen a Kárpát-medencében, a fogásban a ponty mindig
„főhalnak” számított számszerű előfordulása okán.
Telt-múlt az idő, Cseh- és Morvaországból az ősi vadpontyból kitenyésztett „nemes ponty” került hozzánk,
egyenesen, vagy Galíciából, s elkészültek az első korszerű, főleg uradalmi
pontytenyészetek. A magyar „halas”
szókincs új fogalmakkal gazdagodott
a hal tenyésztésének folyamán: megjelent a „tükrös” és a „bőrponty” új fogalma, amely
„forradalmasította” a háziasszonyok és horgászfeleségek addigi haltisztítási műveleteit: ez utóbbi pontyok
testén alig, vagy egyáltalán nem volt pikkely, s a piacokon, csarnokokban ma is ezeket keresik. Az átállás nem
ment simán: a hal testén itt-ott elhelyezkedő, kevéspikkelyes, tükrös pontyot eleinte betegnek nézték. „Ezért
hullott el a pikkelye”, mondták, de ma már csakis ez a
sláger. A magyar tenyészponty mindig keresett volt a
nyugati piacokon, kis feje, tányérformája, gazdag izomzata és zamata okán.
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Linné alkalmazott a halrendszertan megalkotásakor.
A régi rómaiak, a híres Lucullusi-lakomákon, a sokféle tengeri halak mellett a pontyot is felszolgálták, a
meghódított területek delikáteszeként, amelyet már
az Appennini-félszigeten széles körben tenyésztettek
a „piscinákban”. A „pisces” a hal latin neve, amelyet
a mai latin eredetűek, az olaszok, franciák, spanyolok
stb. nyelvükben használnak.
Egyet ugorva a ponty-történelemben, e halfajt
gyors növekedése és főleg könnyű akklimatizációs képessége okán nemcsak szerte Európában, hanem más
földrészeken is tenyésztik: Európából 1831-ben telepítették át Észak-Amerikába, 1860-ban Ausztráliába,
1896-ban Dél-Afrikába. A második világháború után,
magyar halas-szakemberek segítségével is, a ponty
Európából – a magyar származású „hungariscus” és a
magashátú „acuminatus” is – Nepálba, Venezuelába,
Brazíliába, Izraelbe, Új-Zélandba, Argentínába, Me-
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sította s az boldogan élt – főleg nálunk, a Kárpát- és a
Duna-medencében. Már a történetírók is feljegyezték
a régi Duna–Tiszatáj lankáinak, árterületeinek halbőségét, amelyben a prímet a ponty vitte. Az évenként
megismétlődő tavaszi áradások friss ivóterületet biztosítottak a ponty-anyáknak, s a Herman Ottó-i híres
pontybőség mindig elkápráztatta a külföldről hozzánk
látogatót. De így volt ez az Al-Dunán is: az itteni „balták”, a kiöntéses tavak – összfelületük 220 ezer hektár volt! – biztosították a ponty természetes szaporodásának feltételeit és annak állandó jelenlétét, mesés
mennyiségben. Az Al-Dunán és a deltában, 1956-ban,
összesen 22 ezer tonna pontyot fogtak a hálós halászok, a horgász ponty-zsákmányt pedig akkor még nem
is tartotta nyilván a statisztika. Nagyszerű pontyfogási
csúcs volt! Volt.
Az újkori Európában jött az ember: a folyók-folyamok medrét szabályozta, azok vizét magas gátak
közé szorította és megszűntek
a természetes ivóhelyek, így
a természetes szaporulat is.
Aztán jött az édesvizek rákja: azok állandó jellegű szen�nyezése minden elképzelhető
anyaggal, oldattal. Fenol szagú lett a dunai ponty és tőle a
horgász keze is. Egyesek csak a
telepítésekben látják a ponty
jövőjét, de meggyőződésem,
nálunk még van természetes
ivóhely és szaporulat is. Folyómedertől elvágott holtárkokban, kavics- és bányatavakban,
mesterséges tavakban, víztározókban – a Dunában, Tiszában,
Balatonban, más aranyat érő
vizeinkben – van és lesz ponty
továbbra is, ha jó halgazdák
lesznek a tulajdonosok, vagy a
bérlők.
A ponty – a nyár slágerhaxikóba és még sok tengerentúli országba is átkerült s la – horgászatának Közép-Európában már évtizedes
mindenütt elismerésre talált. Sikeresen tenyésztik, sza- eredménye-statisztikája van. A magyar, szlovák, cseh,
porítják mindenütt. Telepítik természetes vizekbe is, itt román és bolgár pontyfogási-statisztika szerint e hala horgászat tárgyát is képezi a ponty, igaz, nem minde- nak nyári prioritása elvitathatatlan: a június–szeptemnütt fogyasztják. Az USA-ban kifogása után az őshonos beri hónapokban fogják a horgászok az évi zsákmány
jenkik visszadobják, csak Európából odaszármazottak 78 %-át, a csúcs az júliustól-szeptember elejéig tart. Ez
fogyasztják, nosztalgiázva, megőrizve őseik pontyelké- egybeesik a felnőttek rendszeres nyári szabadságával,
szítési receptjeit.
a tanulóifjúság nyári vakációjával. Statisztika ide, vagy
oda, pontyunk étvágya a nyári hónapokban a legnaA NYÁR SLÁGERHALA
gyobb, márpedig fogásuk is erre alapozódik. Nem a
A ponty a természet kegyeltje: szép formája, színezete, forró nyári kánikula déli óráiban fogják. Ilyenkor a horszaporasága, gyors növekedése és gasztronómiai ér- gászfeleségeké a szó: szorgos kezekkel pucolják, főzik/
téke az édesvízi halfajok között a versenypódium első sütik az előző este, vagy hajnal pontyfogását. A horgász
helyére teszi. E helyért a versenyben a sebes pisztráng- ilyenkor alszik, vagy pihenve meditál: miért is szakított
gal, süllővel vetekszik s ki-ki eldöntheti, ízlése szerint, az öles ponty a Tihanyi-öbölben, hogyan csavarta maaz emelvényen a sorrend milyen legyen.
gát a nádszálakra a Velencei-tavon, hogyan szakított
A természet, az elmúlt évszázadokban – Európában a csónak alatt Tiszafüreden. Ilyenkor szövődnek az új
– valóban kegyeltként bánt a ponttyal. Életterét bizto- pontyfogási tervek, amelyek eredménye évről-évre nő

a horgászfantáziában, főleg a nyugdíjasokéban, akik egyre ritkábban utaznak
messzire, s találkozásuk is egyre ritkább
az aranypontyokkal s az általuk feltúrt,
vízfenéki iszapfelhővel, a ponty hajnali
cuppogásával.
Itt van az új horgász-generáció: a
fiatalok, akik már könyvekből, vagy
apák-nagyapák mellett tanulják meg a
ponty tükrös, pikkelyes és csupasz formáját, csúcsba nyíló száját, erős ajkait,
egy-egy pár bajusz szálait, amelyekkel
gödröt váj és érzékeli a vízfenék természetes táplálékait. Ők már ismerik a
ponty jellegzetes életterét, tartózkodási
Videó megtekintéséhez klikk a képre
helyeit, szagló, tapintó és ízlelő szerveit.
Tudják, mire alapozódik a ponty „tudományos” horgászata, de nem vetik meg
az apák/nagyapák tapasztalatát sem a pontyfogás for- vastag zsinór, a túl nagy horog, a nehézkes bot, a felestélyairól. Szükség van erre. Erre is, de csak a saját ta- leges mozgás a parton, táskarádió és egyéb zajforrás
sikertelenséghez vezet. A Duna-medencei általános
pasztalat az alapja a sikeres pontyfogásnak.
A Duna-medencei fogási statisztika és a gyakorlat vi- tapasztalat szerint egy 2–3 darabból álló, közepes akcilágos: a horgászok a pontyot a táplálékszerzése közben óértékű, úgy 3–4 méteres bot, 20–22-es zsinór (fene„csapják” be furfangos módszerekkel, egyre fejlettebb kezéshez vastagabb), közepes nagyságú, jó fékhatású
horgász-készséggel, rafinált zsinórokkal és álom-hor- peremfutó orsó a legszükségesebb, kezdőnek, haladógokkal. A birsalma virágzásától a meleg őszi napok vé- nak egyaránt. A beetető anyagok, a horogra tűzendő
géig, az úszós és fenekező, az a legklasszikusabb módja csalinak és az ízesítőnek számtalan változatát és koma pontyfogásnak. Talán már az ősember is ezt művel- binációját ismeri a gyakorlat és a horgászirodalom. A
te, hiszen a csont, vagy kezdetleges fémhorgok is erre gyerekkori gilisztafajok, árvaszúnyog lárvák, kukacok
késztették. A pontyot a folyamatosan megüresedő ma is időszerűek, de ezeknek számtalan növényi ereemésztőrendszere állandó élelemkeresésre ösztökéli. detű kiegészítőjét alkalmazzák. Még a „szendvicseket”
Nyáron az oxigénben gazdagabb vízrészeket keresi, de is, a festőanyagokat s egyebeket, amelyeket a horgásza nádasok mellett is turkál a vízfenéken, szokásához fantázia talál ki.
A ponty mindig kitartóan védekezik, ezért fárasztáhíven. Itt keressük! Előre beetetett helyekhez szoktatható – szinte háziállatként – ide rendszeresen visszatér. sa felejthetetlen élményeket nyújt. Még akkor is, ha
Tavakban, víztározókban, de természetes vizeken is, – a „kapitálisnak” mondott ponty „szakított”. Ne tünyáron a legjobbak a hajnalok és a koraesték. Ilyenkor relmetlenkedjünk: holnap ugyanezt – társaival együtt
eloszlása egyenletes a vízterületen. Tavasszal és késő – szákolhatjuk, ugyanis ahol egy van, ott több is akad.
Meg kell őket keresni. A siker idő kérdése is. Ahogy neősszel keresni kell a pontyot.
Az úszós felszerelés könnyebb, a fenekező készség kem egy öreg horgász mondta az elmúlt nyáron „Jobb
nehezebb, „durvább”, már az ólom alkalmazása is ezt a horgászat, mint az orvoshoz, vagy a patikába járás.”
sugallja, de ez vonatkozik a zsinór vastagságára is. Igaza van!
Zé
Mindkét módszerre vonatkozik az íratlan szabály: a túl
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Ivásra készülő pontyok
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A horgász
vízre száll

Amit az átkos rendszertől örököltünk: orosz gumicsónak

Alapesetben a partról történő horgászat szinte
minden halfaj elejtését lehetővé teszi, talán csak
a kuttyogatásnak közvetlen feltétele a csónak.
Az ősi harcsahorgász módszerhez megfelelő vízi
alkalmatosság rámutat gondolatsorom végére,
de ne rohanjunk ennyire.

3. Merev aljú, több cellás gumicsónak
4. Alumínium csónak
5. Vaslemez csónak
6. Merev falú, műgyanta csónak (légcellás)
7. Balatoni dióhéj (fa)
8. Pákász ladik (fa)
9. Fa horgászladik
Milliónyi a szempont a megfelelő csónak kiválasztáBizonyára akad még néhány kategória, de a felsosánál, érvek és ellenérvek sorakoznak a mérleg ser- roltak mindenképpen lefedik a főbb jellegzetességek
penyőjében, de dönteni kell, ha más nem, a bérlés listáját.
mellett. Tökéletes megoldás csak egy-egy vízre létezik,
1. Mellközépig érő vízben, etetési céllal nem jelent
univerzális aligha akad kompromisszumok nélkül. Koközvetlen életveszélyt, de mindenképp a legsatrábbi szenvedéseimet felidézve felsorolok néhányat a
nyább kényszermegoldás. Sérülékeny, instabil,
lehetőségekből:
kényelmetlen, viszont olcsó és könnyen szállít1. Felfújható, gyermek, műanyag csónak
ható.
2. Deszantos, puha aljú gumicsónak (örökség orosz
2. A szebb jövőket megélt, hadászati célzattal kébarátainktól)
szített gumicsónak már egy kicsit jobb, mint őse24

4.

5.

6.

7.

8.

használatnál igazi előny. Jól siklik és nagyon stabil, viszont súlya és hossza miatt nehezen szállítható. Anyaga minden esetben természetes fa
(általában luc-, borovi vagy vörösfenyő) esetleg
kátrány bevonattal. Jó gazdánál megbízható eszköz, de az egykor olcsó faanyag ma már nagy
kiadást jelent.
9. A Horgászladik. Kényelmes és biztonságos, jól
siklik és szélben is stabil. Nem csobog, nem kopog, hangtalanul suhan egy farevezővel is. Ha jó
az egyensúlyérzékünk, akár a hablécen is körbesétálhatunk rajta, alig billen. A költséges fa borítását gyanta bevonattal óvhatjuk, így akár több
tíz évet is kibír, persze csak akkor, ha válogatott
az alapanyag és a belső gombagátlást is évről
évre elvégezzük. Nehezen szállítható.
A fenti ízelítőkből kiderül néhány szempont, ami
alapján meg kell hoznunk a döntést, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg. Legnehezebb helyzetben a csónakból horgászó országjáró kollégák vannak, mert kényelmetlen eszközben kuporogni nem sokáig lehet. A szá-
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3.

ink mosóteknője. Ugyan az ember csak háborús
körülmények között képes a szállítására, de strapabírás tekintetében rendkívüli. Borulékony,
ha nem ül a csónakfenéken az ember, vagy ha
hullámzik a víz, de megfelelő gyakorlattal elsül�lyeszthetetlen fegyverré válik. A be- és kiszállás
bizonytalan a puha alj miatt valamint eléggé kényelmetlen, de pl. etetésre a legjobb. Gyors és
jól manőverezhető, több levegőcellás és olcsón
hozzáférhető.
Minden vándorhorgász álma. Biztonságos és
kényelmes, akár motorizálható is. A csomagtartóban táska, a tetőn csónak, könnyű, gyorsan
beüzemelhető és elnyűhetetlen. Ebből a kategóriából már a fárasztás is megoldható, mérettől
függően akár kényelmesen is. Szélben evezővel
már akadhatnak problémák vele. Nagyon sodródik, amiből baj is lehet. Ha hazai mérce szerint
nem lenne ilyen borsos az ára bizonyára minden
horgásznak lenne belőle otthon, akinek szüksége van rá.
A fémkereskedők álma. Lopásveszély ellen legrondább
színre ajánlatos festeni, és ha
nem tűnik el, egy életre hű
társ. A lusta horgászok álma,
karbantartást nem igényel. Kicsit kopog, kicsit dohog, kön�nyű, de mégis szállíthatatlan.
Az előző féltestvére. Házilag is
elkészíthető páncélos, érzelmeket nem korbácsoló rideg
KLIKK
racionalitás. A bármelyik sül�lyedni kezd, érdemes a meneIDE!
külés lehetőségét latolgatni.
Nehéz, de stabil, sajnos zajos
és szállíthatatlan (vagy csak
nagyon körülményesen, akár
csak az alumíniumot).
Tartós és biztonságos, karbantartást alig igényel. Kön�nyű, így két ember is képes a
vízre tételére. Ára versenyképes, azonban csak utánfutóval
szállítható. Formától függően
jól siklik, motorizálható.
Különlegesen borított, átfedésekkel ácsolt, a Balatonra igazított jármű. Rendkívül jól állja
a hullámzást, de igazából egy
emberes alkalmatosság. Karbantartása hozzáértést igényel, a rest horgásznál hamar
elhasználódik. Nagy viharban
életmentő lehet, általában a
parton borul fel formája miatt.
Mint hegedűk közt a Stradivari. Nehéz, de keskeny, késpenge formája miatt folyóvízi
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Full extrás, minden kényelmet
kielégítő csónak

Két horgásznak is alkalmas fémtestű csónak

Ne felejtsük el, hogy a kuttyogó hangja
is a fa ladikból szól tökéletesen

horgászezközök

A legyezőhorgász is gyakran
száll csónakba

mukra megfelelő fa ladik viszont szinte szállíthatatlan,
telepítése több emberes munka. Ha mindenképpen
saját csónakból akarunk horgászni, akkor csónakszállítóra és könnyű cellás, műanyag csónakra van szükség.
Komoly egyszeri beruházás, ám mégis kényelmetlen
megoldás. A horgászat mindig melóval kezdődik és két
ember számára kicsi ekkora szerkezet.
A helyhez kötött sporik szabadon dönthetnek. Jégolvadás után vízre bocsátják a ladikot, és csak ősszel veszik azt ki. Döntéskor anyagi és praktikussági kérdések
egyaránt döntenek. Alucsónakok már alig készülnek,
de vaslemezből annál inkább. Mint már említettem a
lusta horgász kedvencei. A zajos de kényelmes monstrumok, amiket csak festeni kell néha. Ha vállalja valaki
az esetleges nagyobb kiadást és időnkénti karbantartást a kényelméért és biztonságáért, akkor fa csónakot
vesz, vagy készíttet. Ez utóbbi szinte mindenre alkalmas, és ha már vízen van, nincs hátrányos oldala.
26

Az országot járó, pontyra vadászó barátaim kénytelenek egyszerűsíteni. Kényelmi szempontok nem dominálnak csak a gyors és egyszerű üzembe helyezés,
valamint a jó szállíthatóság. A merev aljú gumicsónakok gyors etetést és behordást tesznek lehetővé és az
esetleges csónakos fárasztás feltételeinek is megfelelnek. Jó megoldás a haladásra, de vízen maradni a legkisebbekkel nem nagy élmény. A sors fintora, hogy a
legalkalmasabb eszköz minden kategóriában egyben a
legdrágább. Csónakos horgászat nem olcsó mulatság
de a parton ülve sokszor nem érjük el a haltartó területet.
Ha tehetem minden vízen fa csónakot választok,
bármilyen csúnya, viharvert is legyen. Rendkívüli élményt nyújt, igazán közel hozza a természetet. Ne felejtsük el, hogy a kuttyogó hangja is a fa ladikból szól
tökéletesen.
Zsolt

AMIT A PONTYOZÓ

botokról tudnunk kell

A legismertebb mód, amellyel számítják a horgászbot tesztgörbéjének értéket, a következő: a bot
horizontális pozícióban van tartva,
rajta van az orsó, a zsinór be van
fűzve a gyűrűkbe, a zsinór végére
pedig súlyok kerülnek, addig, amíg
a bot hegye derékszöget zár be a
nyéllel. A súly, amely derékszögű
hajlásra készteti a bot hegyét, a
tesztgörbe eredménye, illetve értéke.
A tesztgörbe a bot erejének
A másik eljárás a rugós mérleg.
meghatározását jelenti
A nehezékek helyett, a zsinór egy
mérleghez van kötve, és addig van
feszítve, míg a bot hegye 90 fokig hajlik a bot nyeléhez lenne, ha az összes bot ugyanúgy viselkedne. Szerenképest. A mérleg által mutatott érték lesz a tesztgörbe csére nem így van. Meglepődnének, ha látnák, milyen
értéke. A tesztgörbe mérésének ez a módja hasznos különbségek vannak a botra írt értékek és a valós értékek között.
Amikor ezzel a cikkel dolgoztam, meglátogatott egy barátom. Nem hitt nekem, amikor
beszéltem a valós tesztgörbe
értékekről. Ezért vásároltam,
meg kölcsönkértem néhány új
botot, különböző gyártóktól,
és végeztem egy gyors ellenőrzést. Meglepő és igen eltérő
eredményeket kaptam.
Nincsenek titkos forrásból
származó információim, mert
nem vagyok része a gyártók
igen népes táborának, de valószínűleg nem tévedek, amikor
azt mondom, hogy a tesztgörbét úgy határozzák meg, ahogy
gondolják, ahogy a gyártónak
megfelel. A kiírt értéknek kéne
tükröznie a vásárló számára, a
bot reális erejét. Ha a bot akciójáról is vannak részletek feltüntetve, akkor a vásárlónak

horgászfelszerelések

A legegyszerűbb fogalmakkal:
a tesztgörbe a bot erejének
meghatározását jelenti. Hagyományosan, a teszt értékének mértékegységei a font
(egy font 453 grammot jelent)
és az uncia (egy uncia 28, 35
gramm).
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el kellene tudni dönteni, hogy miként is fog viselkedni
majd a bot, az adott szituációkban... Tévedés! Tévedés
ezt feltételezni, mert a gyártók véleménye különbözik
egy bot erejét illetően. Én mondhatom, hogy egy adott
bot könnyű, és 2,50 librát írok rá. Másvalaki erősnek
vélheti, és 3,00 librásnak jelöli. Talán jobb lenne, ha az
összes pontyozó botot a következőképpen osztályoznának:
STANDARD ERŐ: megfelelő bot általános horgászathoz, dobó erő 42-85 gramm, képes kis etetőkosarak,
nehezékek bedobására.

horgászfelszerelések
feketesügér
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MAXIMUM ERŐ: megfelelő bot nehézkategóriás horgászathoz, dobó erő: 75-140 gramm, képes nagy etetőkosarak és nehéz ólmok bedobására.
Szerintem ezt a témát lehetetlen úgy elfogadni,
hogy általános egyetértés alakuljon ki. Minden, amit
a fentiekben kijelentettem sokféleképpen cáfolható.
A valóság mégis az, hogy ha vesznek egy tucat botot
különböző gyártóktól, melyek mind közepes akciós,
2,75 librás teszttel vannak osztályozva, rájönnek, hogy
nincs közöttük két egyforma. Mi az oka? - tehetik fel a
kérdést. Mindegyik ugyanazt a típust képviseli, mégis
hogy különböznek ennyire egymástól? A gyártók véleményétől függően, különböznek. Nincsenek törvényes
és hivatalos standardok a botok erejének osztályozására, ezért a gyártókra van bízva, hogy meghatározzák az
értékeket, saját meglátásuk szerint. Innen származnak
a kellemetlen eltérések. A cinizmussal tovább is mehetnénk: sugallnám - vannak valószínűségek, hogy egy cég
általános használatú pontyozó botot gyárt és 2,75 librát ír rá, mert a 2,75 librás botokat veszik a legjobban.
Ha 2,50 lenne rajta, még fele annyit sem adnának el
belőle, pedig ugyanaz a bot. Ezt nevezik marketing fogásnak!!! Amíg az értékek nem alapvetően hibásak, kit
érdekel? Az az igazság, hogy az egyes értékek bizony
tévesek. Ha új botot vásárolnak, a legjobb amit tehetnek, hogy nem figyelnek a címkére, hanem próbára
teszik. Sajnos ritkán van lehetőség a bot kipróbálására, csupán megérinteni lehet a boltokban. Így annyit
tehetnek, hogy kikérik egy profi véleményét, akinek
elmondják, mit akarnak csinálni a bottal, és hogyan
akarják, hogy viselkedjen. A profi egy olyan ember, aki
jól ismeri a különféle botokat, és ki tudja találni, hogy
mire is van szükségünk. Egyes eladók értenek ehhez,
mások nem. Ne higgyék, hogy azért, mert sok botot ad
el, tudja mindegyikről, hogy hogyan viselkedik. Én azt
javaslom: óvatosan válasszák ki tanácsadóikat! Még
egy tapasztalt horgász tanácsai is lehetnek hibásak, a
szubjektív vélemény miatt.

NEM LENNE JÓ, HA MINDEN VILÁGOS LENNE?

Nagyon jó lenne, ha lenne egy független kontroll
szervezet, mely tesztelné a botokat és osztályozná az
akciójukat és erejüket. Ha minden bot független osztályozás alá lenne vetve, sokkal egyszerűbb lenne ös�szehasonlítani. Egy ilyen összehasonlítás azonban nem
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lenne lehetséges az összes gyártó egyetértése nélkül.
Véghezviteléhez sok pénz kell, ügyvédek és politikusok, na meg rémálommá válna a gyártók számára. Az
egyetlen praktikus mód, hogy mindent úgy hagyunk,
ahogy van.

A KÖVETENDŐ ÚT

horgászfelszerelések

Én úgy gondolom, hogy lemondok a tesztgörbe értékekről, mert nem jelentenek semmit, és reménykedek,
hogy idővel a gyártók is ezt fogják tenni. Nem akarok
senkit sem dicsérni, de vehetjük példának a Century
FMJ modelljét, melynek nincs tesztgörbéje.
Számomra világossá vált, hogy a legtöbb horgász
igényeit ki lehet elégíteni az említett adatok elhagyásával. A tesztgörbe a múlté, a jövőt az akció és a dobóerő jelenti.

Tesztjeim eredményei (botmárkákat szándékosan
nem tüntettem fel):
László Attila
BOTTIPUS

A GYÁRTÓ ÁLTALMEGHATÁROZOTT
TESZTGÖRBE ÉRTÉK

AZ ÁLTALAM MÉRT ADAT

Közepes akciójú etető bot
(spod rod) 3,60 méter

4, 50 libra

3 libra 1 oz

Közepes akciójú bojlis bot,
3,60 méter

3, 50 libra

2 libra 14 oz

Közepes akciójú bojlis bot,
3,60 méter- egy másik márka

3 libra

2 libra 2 oz

Közepes akciójú bojlis bot,
3,60 méter- egy másik márka

2, 50 libra

2 libra 1 oz

Parabolikus akciójú bojlis bot,
3,60 méter- egy másik márka

2, 50 libra

1 libra 6 oz
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Szada, Dózsa György út 33, 2111
06-28/503-475, 06-30/560-5535
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Rétimajor
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HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

