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Sátrunkat közvetlenül
a botok mögé vertük fel

ga

A folklór szerint Április a következőképp nyerte
el mai „arcát”: az Év, minden hónap apja feledékenységből csak 11 gyermekének osztott tulajdonságokat. A Januárnak hideget és havat, a
Márciusnak gyenge napfényt, a Júniusnak friss
meleget, az Októbernek ködöt és így tovább.
Csak egyetlen fiáról, Áprilisról feledkezett meg,
ő nem kapott semmit. De mivel ők 12-en, igen
jó testvérek voltak, mindegyikőjük megajándékozta valamivel Áprilist. Így kapott hideget Decembertől, havat Februártól, meleget Májustól,
s mindegyikük adott valamit a saját tulajdonságából. Ezért van az, hogy áprilisban nem tudjuk,
mire számítsunk. Akár egyetlen nap is tud produkálni metsző, fagyos szelet és kabátot lecsalogató meleget.
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Szeszélyes április

Az év első többnapos turnéjára készültünk, és hiába
állította minden időjós, hogy: a hétvégén kemény fagyok, hózáporok és orkán erejű szél várható, tántoríthatatlanok voltunk. Hosszú, túlontúl hosszú volt a több
mint négy hónapos tél, semmiféle körülmény nem
téríthetett volna el bennünket eredeti célunktól: bojlival lépre csalni a tél után táplálkozni kezdő pontyokat.
Ismereteim szerint a legerősebb mágnes egy horgász
számára a víz, és nem tudtunk, de nem is akartunk ennek a vonzásnak ellenállni.
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Azon a péntek reggelen aztán útra keltünk, sajnos
nem az előre megbeszélt holtágra, mert ott az épp
aktuális telepítés miatt tilalom volt. Választásunk egy
általam már ismert, kissé kommersznek tartott tóra
esett.
A hivatalos ügyek, az engedély intézése után erősen
gondolkodóba ejtett minket a hely megválasztása: a
felső, sekélyebb részre állítsuk-e fel sátrunkat, ahová
talán már egyre bátrabban kilátogatnak a pontyok,
vagy a mélyebb részt részesítsük előnyben, gondolva
a betörő hidegfrontra, és a sekélyebb rész felől ránk
zúduló orkán erejű szélre?
Mint később kiderült kb: 200 m-t tévedtünk, és a tó
végi, viszonylag sekély, 1,2–1,6 méteres résznek szavaztunk bizalmat. Már érkezésünkkor igen erős volt a
szél, ami észak-dél irányában fújta végig a tavat. A levegő 10, a víz pedig 7 C-fokos volt. Ez a hőmérséklet nem
volt túl biztató számunkra, inkább a tél után mohón
táplálkozni kezdő pontyok óvatlanságára építettünk.
Sátrunkat közvetlenül a botok mögé vertük fel, bejáratát pedig ellentétesen fordítottuk a szél várható
irányára. Ezután következett a pénzfeldobási rituálé,
ami a kettőnk közti oldalválasztást döntötte el. 50 Ftosunk a fej felőli oldalán landolt, így én választhattam,
melyik oldalra kívánok horgászni. A mélyvíz felőli állást
gondoltam célravezetőnek, úgyhogy oda építettem állásomat.

pontyhorgászat

Az alapelképzelés szerint a szemközti parttól egy honolt, mert a jobb ki- és bejárás érdekében nem húzigen hosszú szárú háromszöghöz hasonló etetőutakkal tuk be a cipzárt az elején.
Reggel aztán jólesett a meleg étek, ellensúlyozta a
szabályosan elzárjuk a halak remélt vonulási útját, de
ez a rendkívül viharos időjárás miatt evezős gumicsón- mínusz 5 C-fokos hideget. Kaja után újra csalizás és behúzás, ami a viharszerű szél miatt egyre nehezebben
akkal kivitelezhetetlen volt.
Nem maradt más hátra, sima halom etetéseket csi- ment. Leginkább az okozott gondot, hogy a bójához
náltunk a képzeletbeli háromszög csúcsainál és körül- evezve a horgot a megfelelő helyre szerettem volna
belüli oldalfelezőinél. Ezen a tavon engedélyezett a há- engedni, a szél pedig a rögzítés nélküli csónakot mes�rom bot használata és az ún. behúzás. Ki is használtuk a sze sodorta az etetéstől.
lehetőséget, és iszonyú távolságra húztuk horgainkat.
Nem szerettünk volna pontatlanul pecázni, ezért a
Társam, Tamás és jómagam legtávolabbi szerelékei jó- legszélső bot behúzása után megfelelő horgony után
val 300 m-en felül voltak a parttól. Két szélső felszere- néztünk. Tamás elindult kocsival, és kisvártatva egy kb.
lésünk horgait pedig a felénk eső pont szélébe, a még 20 kg-os betondarabot hozott a sátorhoz. Ez előnyös,
sárgán hajladozó tavalyi nád közvetlen közelébe vetet- nem kell villámsebesen fenékre engedni, és meghúzni
tük be, bízva a táplálékot kereső pontyok part menti a zsinórt a távolra való sodródástól tartva, mindenre
mozgásában.
van idő, mert a csónak áll.
Az etetőkajával nem sokat vacakoltunk: némi szeProblémáinkat fokozta, mikor a parthoz érve egy
mes és hozzá nem túl nagy mennyiségű bojli. Két-két hullám a csónak és a part közé szorította az evezőt, s
boton kifejezetten nagy szemű, 30-35 mm-es golyókat annak műanyag tolla félbe tört. Szóval nem lett egykínáltunk fel, míg a harmadik pecát mindketten egy szerűbb a félméteres hullámokon közlekedni. Az idő
kissé megemelt, a fenéken „szomjazó” növényzet fölé egyre jobban nekivadult, már csak plusz 6 C-fok körül
lebegtetett színes, aromázott bojlival csaliztuk.
volt a levegő hőmérséklete, és a víz is hűlni kezdett.
A nap folyamán kapás nem jelentkezett, és az idő A metsző szél egyre csak fokozta hidegérzetünket, és
is egyre durvább arcát mutatta felénk.
Északról orkán erejű széllökések keltettek egyre nagyobb hullámokat, és
sajnos a hőmérséklet sem emelkedett.
Éjszakára egy kicsit megnyugodtak az
elemek, és ez épp jó volt arra, hogy kb.
3 óra felé a legtávolabbra húzott cájgomon kapást észleljek.
Ez a kapás nem a tipikusan elrohanós
típus, hiszen ilyen távolságból – 350 m –
teljesen másképp érzékelünk mindent.
Mint ahogy a bevágás utáni fárasztás is
másképp zajlik. Hiába akasztunk, mondjuk egy kapitális halat, amíg a közelébe
nem érünk, semmit sem tudunk róla,
mert egyszerűen nem érzékelünk belőle semmit a rettenetes mennyiségű zsinór nyúlása miatt. Sajnos, a horgomon
levő hal nemcsak hogy kicsi volt – kb. 5
kg –, de még a szélben álló néhány szál
nád egyikére is fel tudta magát tekerni,
így nem szerezhetett szárazföldi élméBotjaink deresen merengtek
nyeket.
Nem kis bonyodalmat okozott a szerelés visszajuttatása a vaksötétben. A
kivilágítatlan, öklömnyi hungarocell megtalálása egy egyre kevesebb reményt hagyott bennünk a pontyfotereptárgyak és támpontok nélküli vízen nem egysze- gást illetően. Bár rendületlenül bíztam az északi széllel
rű feladat, pláne ilyen nagy távolságoknál. Azért csak szembeforduló pontyokban, sajnos egész nap érezsikerült.
tette hatását a markáns front. Azt az elképzelésünket,
A gumicsónakból kilépve érzékeltük csak igazán, mi- hogy a tározó teljes keresztmetszetét meghorgásszuk,
lyen hideg is van. A neoprém ruhára fröccsent víz jéggé most is helyesnek találtuk, egyre inkább nézegettük a
fagyott, társam swingerjein jégcsapok lógtak, a botok tőlünk kb. 200 m-re a mélyvíz felé elhelyezkedő földpedig deresen meredtek a sötétségbe. Gondolni sem nyelvet, ahonnan akár a 3-4-es vizeket is simán elérmertünk rá, milyen hideg lesz hajnaltájt, amikor a fel- hettük volna.
bukkanó nap által melegített légrétegek földhöz szögeAztán ránk köszöntött az éjszaka, és minden remézik az igazán hideget. Sátrunkban is a kinti hőmérséklet nyünket ebbe a kb. tízórás periódusba vetettük: vagy
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most fogunk halakat, vagy az időnek köszönhetően
0-ázni fogunk. A körülmények is – akkor még úgy nézett ki – a kedvünkre szerettek volna tenni: csendesedő
szélben, némileg megállapodott hőmérséklettel és néhány távoli pontyugrás összetéveszthetetlen hangjával
szállt le az este.
21 óra 30 perckor megszólalt az élesre állított, nagy
szemű bojlival csalizott botom jelzője, és a csónakot
vízre lökve pár perces fárasztás után egy kb. 7 kg-os
pontyot szákoltam meg. Az ismertetett körülmény miatt nagyon örültem, hogy egyáltalán a kapásig eljutottunk. Fokozta örömömet a kifelé eveztemben hallott
pontyugrások egyre sűrűsödő zaja. Úgy gondoltuk,
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Kifejezetten nagy méretű
bojlikat kínáltunk fel

Északról orkán erejű széllökések keltettek egyre nagyobb hullámokat
6
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most jött el a mi időnk, így azonnal visszahúztam az
etetésre a horgot, és közepes mennyiségű bojlival meg
is szórtam.
Ekkor már a bója közelében tartózkodott egy csapat, hisz még a bojlit szórtam a vízbe, fejlámpám fénycsóvájában 2 db pontyot is láttam lomhán átfordulni,
max. 10 m-re az etetéstől. Ahogy partot értem, Tamásnak megcsörrent a telefonja, odahaza – közölte vele
egy barátja – tornádó erejű széllel érkező hózápor tört
a városra. Figyelmeztetett minket, vigyázzunk, nehogy
a vízen érjen bármelyikünket is. Nálunk még minden
csendes volt, és reményeink szerint legalább hajnalig
ilyen is marad az idő. Egy éjszaka elég lett volna súlyos
vámot szedni a pontyokból.
Hiú remény volt mindez. Pár perc múlva egyre erősödő zúgással – amit először a közúti forgalom zajának véltem – 100 km/h sebességgel tört ránk a szél,
sűrű hózáporral, amelyben csupán méterekre lehetett
ellátni. Botjaink állták a sarat, kapásjelzőink csak igen
ritkán pittyedtek meg, maximálisan megfeszített zsinórjainkról adva tanújelet. Hogy valami pusztíthatót
is találjon a szelek öregapja, felkapta a gumicsónakot
– benne a betonsúllyal –, és egyszerűen a partra dobta. Némileg megugrott a vérnyomásom, mert a botjaimtól egy hajszálra esett a horgonyként is használt
betonkolonc.
Biztonságból botjainkat gumipókokkal szorítottuk
a földhöz, a csónakot pedig az autó fedezékében két
láda bojlival súlyoztuk elvihetetlenre. Ami ezután következett, azt nyugodtan felfoghattuk az újonnan vásárolt Easy Dome vizsgamunkájának. A sátor oldalfalai
olyannyira megdőltek, hogy majdnem leszorítottak az
ágyamról – de állta a sarat. Reggelre aztán hófödte táj
vett körül bennünket, a szél mit sem csillapodott, a trópusi viharok hevességével tombolt. A télvégi orkán kisebb-nagyobb öblöt húzott zsinórjainkba, így megunva
az állandó után igazításokat, nagyméretű ólmok – 130
g – és karabinerek segítségével valamennyi botunk zsi-

A 7 kilogramos pontyunk vis�szaengedésének pillanata
semmiféle változást nem találtunk, ezért kénytelenek
voltunk a túloldali part viszonylagos zavartalanságával
indokolni a halak jelenlétét.
Mindezek mellett az időjárás szólt bele leginkább a
túrába. Nem is a szigorúan téli hőmérséklet, hanem a
hirtelen jött erős hidegfront akadályozott meg minket
abban, hogy kapitális pontyokról készült képeket tudjunk közölni ezen íráson belül.
De ami késik, nem múlik és reméljük egy újabb turné már biztosan igazi tavaszi körülmények között fog
lezajlani.
NéPé
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nórját a fenékre súlyoztuk. A vízfelszín és a botspicc
közt feszülő kb. 1-2 m-es zsinórdarabokba nem tudott
belekapni a szél, s a külső szemlélőnek olybá’ tűnhetett, mintha a meredeken vízbe fúródó zsinórjaink
végén lévő horgok közvetlenül a lábunk elé lennének
bevetve.
Sajnos a nap folyamán több kapásunk nem volt, és
az idő sem szelídült meg. Az utolsó éjszakát – kb. éjfélig tudtunk volna maradni – már nem volt értelme
megvárni.
Felemás érzésekkel dobtuk össze a cuccokat, és indultunk hazafelé. Hó takart mindent, ahogy az autó
reflektorai rávetültek a tájra, a hőmérséklet pedig újra
–6 C-fokra esett vissza. A kétórás hazavezető úton volt
időnk levonni a konklúziókat az első túrából. Abban
egyezett a véleményünk, hogy a helyválasztás nem
volt a legjobb. Egészen addig kellett volna feltolni a
tábor helyét, ahonnan már biztonságosan elérhettük
volna mind a sekély, mind a mély vizet.
Bár ezt a pontot tökéletes pontossággal betájolni
nem lehet, mivel a tó medrének hosszanti metszete
nélkülözi a hirtelenebb mederesést, és folyamatosan
mélyülve éri el a gátnál a végleges mélységét. A keresztmetszet meghorgászását jól végeztük, úgyhogy
erre nem igazán foghattuk viszonylagos eredménytelenségünket.
A furcsa az volt, hogy mindkét kapás a horgászhelyünktől igen nagy távolságban, kifejezetten nagy bojlival csalizott cájgra volt. Érdekes, mivel a mederben
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Bár már 1838-ban sikerrel járt a PVC előállítása, egy
évvel később megszületett a keménygumi, a műanyagok meghatározó, általános elterjedése mégis a XX.
szd. fordulójától számítható. Viszont ez a folyamat
lavinaszerűen hozta magával az újabb és újabb vegyületeket, ezzel gyökeresen megváltoztatva az ipar
minden ágát. A szilikonok gyártása az USA-ban a II.
világháború alatt kezdődött, Európában 1947-ben
jelent meg, de nagy tömegben csak a ’70-es évek
elejétől találkozhatunk a műanyagoknak ezzel a csoportjával. Az ipar szinte összes területén hatalmas
újításokra nyílt lehetőség. A szilikon változatokból a
horgászcikk gyártás számára is jutottak ideális alapanyagok. Megjelentek a jig-ek, twisterek, gumihalak,
vagyis a szilikongumi műcsalik, a kategória legfiatalabb képviselői. Gyakorlatilag ebből az anyagból a halak szinte minden zsákmányállata megmintázható és
kapásra csábító mozgásra bírható a békától a gilisztán
át a rákig. Ilyen csalik ugyan világszerte megszámlálhatatlan formában készülnek, nálunk legelterjedtebb
a twister és a gumihal használata. Alábbiakban ezekkel foglalkozunk.
A twister és a gumihal is tökéletesen beváltja azt a
törekvést, hogy a ragadozó halak prédáinak mozgását a megtévesztésig lemodellezzük. Mindkét műcsali
alapja két fő részből áll. Az egyik az ólomfejbe foglalt
jig-horog, együttesen a twister fej, a másik maga a
műanyag test, amit a horogra húzunk. Az így elkészült
műcsalit a főzsinórra kötjük és dobás után bevontatjuk. Ekkor a műanyagnak a horogtól szabad, kilógó farok része intenzív, ficánkoló mozgást produkál. Ezzel
idéz elő olyan vibrációt, ami a ragadozóban felkelti a
támadási ösztönt. A „twist” szó angolul tekeredést,
csavarodást jelent – innen a twister neve. Nem teljesen találó, mert bár a látvány hasonlít a tekergőzésre,
ez egyben egy gyors hullámzó mozgás is. A gumihalak farka viszont egy szabályos, vízszintes „integetéssel” utánozza a kishal úszását, egyben oldalirányban
lökdösi a felhorgozott testet. Ezáltal némelyik típus
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A kaucsukot évezredek óta ismeri az emberiség, de guminak nevezhető anyag jóval később
készült belőle. Charles Macintosh fedezte fel,
hogy benzollal keverve, párologtatás után egy
kenhető, szigetelő masszát kap. Ezt kenve két
textil felület közé összeragasztotta azokat és
az így keletkezett anyagból készült esőkabátját
1823-ban szabadalmaztatta.

Egy csepp a twistergumik tengeréből
hihetetlen természetességgel úszik. A szilikongumi
csalikat használó horgászok tábora elég széles, ami
alighanem a „gumik” két kimagasló előnyét bizonyítja. Egyrészt messze a legolcsóbb pergető alkalmatosságokról beszélünk, másrészt rendkívüli hatásfokkal,
nagyon eredményesen használhatóak.

A TWISTER

Ez az ötletes kis plasztik örökmozgó két részre tagolható, ezek az általában hengeres test és a vele egybe
öntött, sarló alakú farok. Ez utóbbi feltűzve a horog
ívével egy síkban helyezkedik el. Vannak dupla farkú
változatok is, ezek két lapja merőleges a horog síkjára. A farok lehet elvékonyított, lekerekített vagy villás
végű, esetleg apró, golyó alakba is végződhet. A horgot úgy vezetjük be a testbe az orr felől, hogy a hegye
a test és a farok találkozásánál, vagy annál kicsit vis�szább bújjon ki. Egyfarkú twistereknél elterjedtebb
rögzítési mód, hogy a farok a horog ívével ellentétes
irányba, lefelé kanyarodik. Ez nem aranyszabály, sokan használják ellenkezőleg is. Van, aki attól függően,
hogy álló vagy folyóvízen horgászik, van, aki pedig ak-

A twister felépítése
és működése

a nyúlványon át hagyja el a horog az ólmot. Az benne a praktikum, hogy meggátolja a ráhúzott műanyag
lecsúszását. Ez pedig gyakran előfordul, ha a twisterünket kövek, ágak közé szorult pózból kell kirángatni, vagy ha nagyot vágunk be üresen – „luftot ütünk”.
Vannak, akik idegenkednek ettől a toldaléktól, mondván, hogy felhúzáskor a sarkantyú roncsolhatja a szilikont, főleg ha az kisméretű. Van benne igazság, ezért
nemes egyszerűséggel lelapítják a sarkantyút egy fogóval. A twister fejek között van elakadásmentes bokor-, vagy sziklaugró is. Gyakori trükk, hogy az ólomba vagy beleöntenek, vagy egy erre fúrt lyukba beszorítanak acélszálat vagy néhány rugalmas műanyag
sörtét. Úgy helyezik el, hogy a horog hegye fölött néhány mm-re mutasson, de ne érjen el a hegy szintjéig.
Ez a kis pótszál átsegíti a horgot a kisebb akadályokon anélkül, hogy az elakadna. A „nyers” színű ólom
mellett népszerűek a színesek is és ezeknek nagyon
is lehet jelentőségük. Egy cimborám örömmámorban
érkezett meg a Tiszáról, gyönyörű süllőket zsákmányolt. Kérdeztem, mi volt a titkos fegyver? „Piros fej,
vajszínű gumi. Csak ezt ették!” Nosza, másnap irány
a szentendrei Duna a piros-fehér kombinációval! Síri
csönd, egyetlen ráütésem sem volt. Ott már évek óta
én is a vajszínűt húzgáltam, nem is viszek más színű
„tvinyót” magammal. Gondoltam egyet és az általam
preferált natúr ólomra váltottam. Meg is lett az eredménye két csinos süllő formájában. Részemről maradok a semleges színű ólomnál. Némely külföldi országokban szinte kultusza van a házilag készített twister
fejeknek. Ezt a kereskedelem ki is szolgálja, kaphatók
különféle öntőformák, jig-horgok, elektromos ólomolvasztó edénykék, külön erre a célra kiszerelt folyékony és hőre olvadó porfestékek a szivárvány minden színében. Más kérdés, hogy egy ilyen apparátus
árán lehet venni évekre elég kész fejet, de biztos vannak olyan érvek, amik az otthoni barkácsolás mellett
szólnak.
Térjünk vissza a twister egységünk lágy eleméhez,
vagy ahogy általában hívjuk, a gumihoz. Színválasztékra itt sem lehet panasz.
Legjellemzőbbek az alapszínű,
egyárnyalatúak. Ezekből a
legnépszerűbbek a fehér, tört
fehér, piros, és sárga változatok. Ha ezek nem válnának
be, használhatunk kétszínűt
is. Itt végtelen a választék, a
legmenőbb talán a fekete testű-fehér farkú és a fehér testű-piros farkú. Tiszta vízben
fogósak az üvegszerűen áttetsző színes gumik és általánosan elterjedtek ugyanezek
az anyagok apró, csillámló
glitterekkel keverten. Sötét
mélységekben és éjjeli horgászatkor jó szolgálatot tesz
a fluoreszkáló gumi, ami fény-
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kor fordítja így a gumit, ha a süllő csak maszatolva
ütögeti a csalit. A felfelé mutató verzió mellett szólhat az is, hogy azt a fenéken, nyugalmi állapotban is
érzékelhetően mozgatja a víz. Hogy mennyire megoszlanak a vélemények arra igazolás, hogy vannak
gyártók, akik a haltestű twistereket eleve felső állású
farokrésszel készítik. Az alap „jig head”, a twister fej
egy nyaknál derékszögben meghajlított füles horog
(jig horog) amit öntéssel ellátnak egy gömbólommal.
Az ólom mérete széles skálán mozoghat, akárcsak a
horog mérete és szárának hossza. Ezek a paraméterek határozzák meg, hogy milyen vízviszonyok mellett, milyen távolságra, mélységre és milyen méretű
twisterhez illeszthetjük hatékonyan a fejet.
A horog minőségén nem érdemes spórolni. Tekintve, hogy többnyire csontos pofájú halakra pályázunk,
sok múlhat a horog hegyén. Ha nem akad biztonsággal, a fárasztáskor vergődő hal könnyen megszabadulhat a kellemetlen élménytől. Hányszor megesik,
hogy a már szárazra segített halból akadálytalanul
kipottyan a twister vagy gumihal… Hiába, ezekkel a
csalikkal nincs idő nyeletésre. Fontos teendő a horgászatok szüneteiben átvizsgálni a horgokat. Mivel
többnyire a fenéken mozgatjuk twisterünket, minduntalan ki van téve a kövekkel való koccanásoknak,
elakadásoknak, beszorulásoknak. Ebből a horognak
is jut bőségesen, hamar kicsorbul vagy egy kis alattomos görbület keletkezik a hegyén. Ha ezt nem ves�szük észre és nem korrigáljuk finom fenőkővel, esetleg tűreszelővel, lemaradhatunk néhány jó halról.
A golyó mellett léteznek lapított, ovális, pöröly
formájú, csónakorr alakú, stb. fejek is. Egy remek
megoldás a talpas ólom, amiből 45 fokban ágazik ki a
horog. Ez a fenékre érve és megállítva talpon marad,
de a ráfűzött twistert ebben a nyugalmi helyzetben
is mozgatják az áramlatok. Sok esetben ilyenkor veszi
fel a hal. A fej akkor van helyesen kisúlyozva, ha a
levegőben lógatva a horog szára merőleges a főzsinórra. Gyakori megoldás, hogy az ólom öntvényen van
egy rövid nyúlvány, ezen pedig egy sarkantyú. Ezen
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hírük sem volt. Mivel a süllő elég
óvatos jószág, igyekszem a legkevésbé feltűnő előkét alkalmazni.
Ez egy vékony de erős, fémszínű,
csupasz szál vagy sodrony, semmi esetre sem csillogó forgóval
és kapoccsal. A fémszál műanyag
borítása tetszetős, de csak optikailag vastagítja az előkét. Eddig
nem is éreztem hátrányát ennek
a plusznak a szereléken.
A twister pályája
Hogyan mozgassuk a twistert?
tapogatós bevontatáskor
A következőkben leírtak többnyire a gumihalazásra is érvényesek,
nél többnyire halvány zöldes-sárga, sötétben pedig hisz a két műcsali közeli rokonai egymásnak.
A twisterezésről témázgatva csínján bánok a „perzölden világít. Éjszakai használatakor célszerű néha
megvilágítani, hogy ne veszítsen fényének erejéből. getés” kifejezéssel. A twister klasszikus használata
Több forrásból hallottam, hogy a meleg hónapokban inkább mártogatásba, tapogatásba hajlik. Esetenként
inkább az élénk színek hódítanak és ahogy hűl az idő, a pergetés szó is helytálló, pl. amikor úgy kezeljük a
fokozatosan át kell térni a természet közeli árnyala- „tvinyó”-t, mint egy villantót. Vagyis egy bizonyos
tokhoz. (zöldes, barnás, szürke, halványkék, fekete, mélységben folyamatosan gyors mozgásban tartjuk.
stb.) Ezt még ilyen következetesen nem próbáltam ki, Ez eredményes lehet szinte minden rablóhalra, vide van benne ráció, érdemes tesztelni. A gumi visel- szont süllőre már nem annyira. Márpedig a twisterekedését célszerű még az éles bevetés előtt, a lábunk ző horgászok zöme süllő után kutat. A süllő előszeelőtt úsztatva megvizsgálni. Sajnos előfordul, hogy retettel bújik meg bedőlt fák törzse alatt, gyökerek
– főleg hidegben – nem kellő intenzitással mozog a közti odvakban, kövek között vagy nagyobb kő alatt
csali. Lehet akármilyen tetszetős a színe, ha az anyaga kifürdött mélyedésben. Ilyenkor innen támad az arra
sprőd és a virgonc veretés helyett csak ímmel-ámmal úszó kishalakra. Mivel a tüskéshátúak rivalizálnak
billegeti a farkát. Adódhat úgy, hogy nem teljesen egymással, csak a biztosra menve hagyják el leshestimmel a gumitest hossza a horogéhoz, ha túl hos�- lyüket, mert azt hamar elfoglalhatja egy idegen. Az
szú, a horog hegye túlságosan távol kerülhet a farok- ilyen rejtekhelyek felkutatására tökéletes eszköz a
tól. Ennek az lehet a következménye, hogy sok üres twister és tökéletes módszer a tapogatás. Ez a követbevágásunk lesz, rosszabb esetben farok nélkül von- kezőképpen működik: Bedobunk és várunk, amíg az
tatjuk be a twistert, mert a hal letépi, de nem éri el a ólom a fenékre ér. Ezt lehet érezni is és látni is. Hirtehorgot. Ilyenkor a pedánsabb horgász levág a testből, len megkönnyebbül a bot és a zsinór egy pillanat alatt
én leharapom a felesleget, mint sheriff a szivarvéget. hasat ereszt. Ekkor néhány orsótekeréssel feszessé
A gumi ilyen csonkításának más indoka is lehet, pl. tesszük a zsinórt úgy, hogy a bot állása közel legyen
ha „duppler”-t készítünk. Egy csukavadász ismerőstől a vízszinteshez. Lassan megemeljük a bot végét, de
vettem át a technikát. Ez a készség egy hosszúhorgos nem egészen a függőlegesig, hogy maradjon terünk
fejből és két gumiból áll. A lerövidített testű gumikat az esetleges bevágáshoz. Innen pedig visszaengedjük
úgy húzzuk a horogra, hogy ös�szeérjenek és a farkaik ellentétes
irányba mutassanak. Nekem legjobban a piros-fehér összetétel
jött be, valóban elcsábítja a csukát.
Megjegyzem - bár evidens –
hogy ha céltudatosan csukára
szerelünk, mindig használjunk
drótelőkét! A „vízitigris” fogai
hamar leamortizálják a főzsinórt
és ugye nagyon keserű érzés a
heves fárasztás közben hirtelen
könnyűvé váló bot… Én a téli Dunán, süllőzés közben is használok
Folyón felfelé dobjunk,
drótot, mert évről évre megfivárjuk ki a fenékre süllyegyeltem, hogy fagy közeli napodést és onnan húzzuk a
kon előkerülnek a csukák olyan
twistert a sodrás ellen
helyeken is, ahol tavasztól télig
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elsők a szivacsosra ázott fatörzs és az iszappal teli autógumi. Ezek nem adják vissza a horgot, viszont apadáskor szépen lehet róluk szüretelni… Az egyszerűbb
akadásokból a kiút általában az apró, nem túl erős
ráncigálás, – főleg ha csak az ólom tévedt be valami
kőrésbe – ha pedig így nem megy, akkor jön a „kilövés”. Ilyenkor megfeszítjük a zsinórt, kézzel a bothoz
szorítjuk, kinyitjuk az orsót és a tűréshatárig görbítve
megemeljük a botot. Ekkor szinte egy időben elpöcköljük a zsinórt és hirtelen vízszintbe lökjük a botot.
Ilyenkor az esetek nagy részében a horog a hirtelen
ellenerő hatására „kilövi” magát az akadóból. Ha makacs az akadó, akkor csak még jobban belehúztuk a
horgot – ez pech. Ám ilyenkor is van még remény. Ha
elszántuk magunkat a beszakításra, tegyük a következőképpen: feszítsük meg a zsinórt úgy, hogy a zsinór
és a bot vonala egybe essen. A keverőgyűrű alatt egy
rongyra vagy ruhánk ujjára tekerjük egyszer-kétszer a
zsinórt és derékmagasságban, háttal a víznek, nagyon
lassan, folyamatosan, nem rángatva húzzuk. Így nem
vágjuk el a kezünket, nem terheljük a drága orsót
és nem verjük ki a szemünket, ha véletlenül elszabadul
A twister húzása-visszaengedése
a twister. Többnyire csendgyors folyású vízen
ben, lágyan adja meg magát
a zsinór a kötésnél. Ha nem
ott, akkor durranós a szakadás, de ami meglepő, sokszor
ilyenkor akad ki a twister és
sértetlenül ér partot. Gyakran hihetetlen méretű ágakat
hurcol magával, amiket mi
tépünk fel az iszapból vagy
törünk le a víz alatti törzsről.
Gyengébb minőségű fejek
me előtt felkínálni a horgot. Ha egy dobás nem jár esetében a horog vagy eltörve vagy kinyílva tér vissza
sikerrel, dobjunk odébb kb. egy méterrel és ezt foly- az akadóból.
Twisterrel nem csak a fenéklakók foghatóak, de
tassuk addig, amíg nem dobáltuk meg „sugarasan” az
adott területet. Ha nincs hal, haladjunk pár métert a felszín közeli vadászok is. Bár nem tipikus balinozó
parton és dobáljunk újra úgy, hogy nagyjából legyen eszköz, adódnak olyan napok, amikor a rigolyás őn
átfedés az előzőleg átfésült szakasszal. Így elég jó határozottan megkívánja. Neki és a domolykónak
százalékkal sikerülhet átvizsgálni a környéket. Folyók már ténylegesen pergetve mutassuk meg a twistert!
esetén számolni kell a víz sodrásával. Sodrásiránnyal Állóvízen gyorsan, folyamatosan húzzuk a gumit kb.
megegyezően húzva nem igazán működik a twister, 20-50cm mélyen. Mindkét hal, de főleg a balin nagy
inkább csak viszi a víz, mi meg csak visszanyerjük a üldöző, szeretik a gyors hajszákat, hát hadd kergeszsinórunkat. Ezért hát úgy érdemes partról dobni, sék a twisterünket! Főleg folyón, csónakból célszerű
hogy tőlünk felfelé pottyanjon a csali. Ott elkapja a a sodrás irányába dobni egyet és lassan felfelé húzsodrás és mire feneket ér pont olyan helyzetbe kerül, ni. A víz ereje teszi a dolgát, ha csak visszatartjuk a
hogy árral szembe tudjuk húzni. Ilyenkor maximális csalit, az akkor is aktívan vibrál. Visszaengedve, ismét
hatásfokkal dolgozik a gumi. A twister avatott kéz- húzva hosszasan játszhatunk így egyetlen dobással.
ben hasznos medervizsgáló szonda is lehet. Ki lehet Részemről nem pergetek twisterrel célirányosan bavele kopogtatni a követ, márgát, iszapot, gödröket, linra, de számtalanszor adódik – főleg nyári napkelakadókat. Ezeket célszerű társítani valamilyen par- téken – hogy előkerülnek a torpedók és gátlástalan
ti tereptárggyal, hogy visszataláljunk és már csak a fröcsköléssel kergetik, dobálják a snecinépet. Ilyenhasznos helyekre dobjunk. Különösen célszerű azok- kor húzok néhány „magasat” a twisterrel és ha elkap
nak a helyeknek a listázása, ahol reménytelenül akad- a hév, akkor a horgásznap hátralévő része rendszerint
tunk, szakadtunk. Kövek közül, keményfából ki lehet élő kishalas balinozásba torkollik.
Folytatjuk….
kocogtatni valahogy a horgot, de vannak ősellenséTamgek, afféle twistertemetők. Nálam holtversenyben
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a botot, közben tekerve az orsót ezzel felcsévélve a
feleslegessé vált zsinórszakaszt. Azért is fontos ez a
mozzanat, mert így zsinórunkat állandóan feszesen
tudjuk tartani. Megereszkedett zsinórral nem lehet
bevágni. Ezt az emelgetést addig ismételgetjük, amíg
a twister közel ér a parthoz, - feltéve, hogy nem csónakból horgászunk - ezen a ponton pedig átváltunk
folyamatos pergetésbe. Legalábbis én így szoktam
meg. Ha egészen a lábamig táncoltattam a twistert
a homokpadon, előfordult, hogy a süllő kikísérte a
csalit láthatóságig, aztán összenéztünk és őkelme
leborított az útvonaláról, mint egy vadászgép. Ha viszont az utolsó métereken megsürgetem a twistert,
sokszor kap utána süllő vagy csuka. Gondolom nem
szívesen merészkednek ki a világos sekélybe, viszont
a zsákmányt nem akarják elszalasztani. Az emelgetős
süllyesztős terelésünk eredményeképpen a twister
egy olyan forma pályát úszik be, mint a hortobágyi
kilenclyukú híd ívei. Ezzel a totyogtatással nem kell
kapkodnunk, egy-egy bevontatás akár percekig is eltarthat. Ha szerencsénk van, sikerül pont a süllő sze-
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Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az Első Úszós
Horgászkupa szervezője, engedjétek meg, hogy
egy versenybeszámolóval és a versenysorozat híreivel kedveskedjek számotokra.
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2022. március 20-án tartottuk az Italica Fishing Első
Úszós Horgászkupa 2022-es versenyévadának első versenyét, amelynek a Fehérvárcsurgói Víztározó strand
felőli része adott helyszínt. Sok negatív információ ellenére mi bizakodva álltunk a versenyhez. A versenyt
megelőzően a 43 nevezésből végül 30 fő vett részt, a
sok visszamondás végett.
A folyamatos hideg időjárás és az egész héten kitartó
délkeleti széljárás nem kedvezett a halak kapókedvének. Vasárnap napkeltekor, amíg gyülekeztek a horgászok, a versenyhelyszín sekély vizénél, még jegesedés
is látszódott. A reggel 6 órai bőséges reggelit követően megtörtént a sorsolás és a horgászaink elfoglalták
a helyeiket. A rossz időjárás ellenére versenyzőink elszántan kezdtek neki a megmérettetésnek, de már lehetett sejteni, hogy a tározó halai még nincsenek kapó
kedvüknél és kevés halas versenynek nézünk elébe.
A várakozásnak megfelelően sejteni lehetett, hogy
az A szektorban történnek majd a legnagyobb fogások
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Hűvős, szeles időjárás fogadta a horgászokat a Fehérvárcsurgói tározón
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és a legtöbb hal ebben a szektorban
kerül horogvégre. Amíg az A szektorban szinte mindenki fogott halat,
addig a B szektorban már egy darab géb megfogása is egy negyedik
helyet jelentett és a C szektorban
pedig egy második helyet. Az első
fordulóban az A szektort kis különbséggel Rizmajer József nyerte 4.420
grammal, a B szektort Borzi Zsolt
nyerte 3.340 grammal, a C szektorban Hegyes Zoltán volt az egyedüli,
aki rátalált a halakra és 2.600 grammal nyerte szektorát.
Sokan már alig várták az első forduló végét, hogy egy finom ebéddel és forró teával felmelegedve
vágjanak neki a még nehezebbnek
bizonyuló 2. fordulónak. A második forduló kezdete
után, az A szektor kivételével nagyon nehezen indult
meg a halfogás, a B szektorban a dobogós helyezettek eredményéről a fogott halak mérete döntött, így
fordulhatott elő, hogy Tomozi Tamás 660 grammos
dévérkeszeg fogása elegendő volt az első hely megszerzéséhez, akit szorosan követett Borzi Zsolt, mindösszesen 12 grammal lemaradva, 648 gramm halfogással.
Az A szektorban az A1-es helyről Sági Sándor gyönyörű pontyokat terelt szákba, a C szektorban Hegyes
Zoltán ismételten remekelt 3.980 grammal, viszont rajta kívül egy-egy darab géb megfogása is értékes helyeket jelentett, így fordulhatott elő, hogy a C szektorban
Varga György 2 darab géb fogással, mindösszesen 10
grammal 4,5 ponttal végzett.
Többen jeleztétek felénk, hogy a verseny kiírásban
szereplő pontszámítás szerint, a nullázó versenyzőknek is nyolc pontot kellett volna, hogy kapjanak, természetesen ez így van. Mind a két fordulóban, az A
szektorban az első hét versenyző fogott halat, így természetesen nullázóknak nyolc pont jár.
A verseny eredményét megtaláljátok az alábbi linken: https://www.fcms.hu/eredmeny/535695

Volt aki a ládáját a vízben állíthatta fel
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A halfogás nehezen indult be

szós Horgászkupa 2022
Volt aki szép
keszeget fogott

A versenyről készült beszámoló
videónkat itt tekinthetitek meg:
https://www.youtube.com/watch?v=6ByM0JvZFvs
Amikor ez a cikk megjelenik,
már csak három hét választ el
minket az április 17-én megtartandó Etyek Boti-tavi versenyünktől, amelyre jelenleg 38 nevező
érkezett. Várhatóan 45-50 fővel
rendezzük meg ezt a versenyt és
reméljük, hogy az időjárás is kegyeibe fogad minket.
A nagy érdeklődésre tekintettel, engedjétek meg nekem, hogy
inkább versenysorozatunk III. versenyéről meséljek nektek. A verA verseny díjazottjai
senysorozatunk III. versenyének
egy nemzetközileg is kedvelt versenyhelyszín, a Szeged Maty-éri evezős pálya ad ottA harmadik versenyünk pedig a Colmic-Bonduhont. Ezen a helyszínen horgászaink május 5.-től vehe- elle néven található meg. Mind három versenyre, a
tik birtokba a versenypálya szakaszt.
finomszerelékes-úszós szabályrendszer van életben,
Egy időpontban, egy helyszínen három versenyt bo- ezúton is segítve a felkészülést a többi Maty-éri vernyolítunk le, az alábbi kategóriákban: Ignesti-Bonduel- senyre. Erre a versenyre is stratégiai partnerünk a
le néven a női versenyzőink mérhetik össze tudásukat, www.azfishing.hu webáruház, az általa biztosított
amely egyben egy kiváló lehetőség verseny körülmé- értékes vásárlási utalványokért, a gyönyörű kupákért
nyek közt edzeni, a két héttel később megrendezésre és a névadó szponzoraink által felajánlott tárgynyerekerülő női magyar országos bajnokságra.
ményekért lehet a négy nap alatt megküzdeni.
A második versenyünk, egyben a versenysorozatunk
harmadik versenye is, nem más, mint az Italica Fishing
Sok sikert kívánok mindenkinek! GÖRBÜLJÖN A
Első Úszós Horgászkupa. Jelenleg erre a versenyünkre BOT!
érkezett a legtöbb nevezés, és valószínűsíthetően a 45
fős maximumot három szektorban osszuk szét és boTomozi Tamás
nyolítjuk le a versenyt.
versenyszervező

versenyhorgászat

Az A szektorban történtek
a legnagyobb fogások
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A gubancok
kiküszöbölése
a végszereléken

w

Vajon minden rendben
van odalent?

Napjainkban sok szó esik a végszerelékekről.
Arról viszont keveset regélnek, hogy mit sem ér
mindez akkor, ha a végszerelék ott a mélyben
összegubancolódik. Már több a soknál, hogy rengeteg olyan újságcikk létezik, amely kizárólag a
végszerelékekkel foglalkozik, de egyikben sem
térnek ki a gubanc veszélyére. A következőkben
megpróbálok bemutatni egy-két olyan trükköt,
melynek segítségével könnyebbé tehetjük horgászatunkat.

w

w

lyet ilyen esetekben szoktunk használni, hogy valamilyenféleképpen megelőzzük a bajt.
Mindenekelőtt nézzük meg, hogy mit okoz az, ha
összegubancolódik a szerelék. A hajszálelőke megjelenése előtt ritkábban gubancolódtak a szerelékek.
Aztán felfedezték a horogtól független csalit, amely a
későbbiekben forradalmasította az egész horgászpiacot. Az új módszerhez, új anyagokat, zsinórokat kezdtek el gyártani. Gyártásukkal egyidejűleg megjelentek
az új problémák is, amellyel szembe kellett nézniük a
pontyhorgászoknak, éspedig: a végszerelék összeguTöbb olyan lehetőség létezik, amellyel ki tudjuk küszö- bancolódott azon erők hatására, amelyek a horogra
bölni a gubancokat. Többségükben szükség van egy és az alatta felfűzött csalira akkor jelentkeztek, amikor
kis „pluszra” amelyet az ólom elé helyezünk. Ez a kis bedobták őket. Tehát a csalit úgy kellett valahogy fel„plusz” lehet egy ólommal bélelt zsinór darab (leadco- szerelni, hogy az ne kapjon túl nagy szabadságot a bere), gubancátló cső, vagy valamilyen olyan anyag, ame- dobás pillanatában.
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A fonott zsinórok lágy
jellege könnyen a gubancolódáshoz vezetnek

va máris megteszi a magáét. Én mégis azokat a mas�szákat kedvelem és használom, amelyből készül maga
a bojli, amivel horgászok. Bedobás előtt vegyünk kézbe
egy kis ilyen masszát és dolgozzuk addig, amíg olyan
gyurmás lesz, majd gyúrjuk rá a bojlinkra és a horogra úgy, hogy a horog öblét és a hegyét hagyjuk szabadon. Így meglesz az esélye annak, hogy megfoghatjuk
halunkat csalink fenékre érése közben, vagy röviddel
fenék érés után is. Egy szónak is száz a vége, gyúrjunk
tenyerünkben egy jó állagú masszát majd a horogra
helyezés után, adjunk egy kompakt, aerodinamikusformát neki. A végszerelék nem fog összegubancolódni,
mert a csalink és a horgunk ebben a gyurmában lesz
elhelyezve és ebből kifolyólag a levegőben nem fog
nekünk „szambázni” össze vissza, nem fog nekünk rátekeredni a szerelék többi részére.

Biztos vagyok abban, hogy Önök saját tapasztalatból tudják, hogy egyes végszerelékekhez használatos
anyagok jobban gubancolódnak, mint a többiek. Az vitathatatlan, hogy lágy jellegük miatt, mint a Fox által
gyártott Reflex, Delude, Mega Silk vagy Snare zsinórok
könnyebben gubancolódnak, mint például a monofil
zsinór. A monofil zsinór, legyen az keményebb vagy
A PVA ZSINÓR
Egyik legszimplább módja, amellyel megelőzhetjük a lágyabb, soha nem lesz olyan gubancos hajlamú, mint
bajt az, hogy a hajszálelőkére fűzött bojligolyókat egy a fonott zsinórok! De azért vessünk egy pillantást a kükis PVA (vízben oldódó anyag) zsinór segítségével oda- lönböző zsinórfajtákra és nézzük, miként tudnánk őket
kötjük a horog öbléhez. A művelet lényege az, hogy be- csoportosítani a gubanc hajlam szemszögéből nézve:
- első helyen a nagyon lágy, (úszó képességük semdobáskor a szoros kötés miatt, a csali nem fityeg jobbra meg balra, és nem tekeredik a levegőben. Termé- leges) zsinórok állnak, mint a Reflex. Ezek gubancoszetesen, ez csak akkor működik, ha a vízben oldódó lódnak a legjobban. Az ilyen típusú zsinórokat csak
zsinór, tényleg oldódik a vízben! Sok olyan PVA zsinórt abban az esetben használjuk, ha megoldjuk a gubanc
lehet találni a piacon, amelyek nem oldódnak abban az
esetben, ha csomót kötünk rá, vagy ha oldódik is, azt
A monofilok merev anyanagyon lassan teszi. Világos, nem akarjuk, hogy ez így
guknak köszönhetően
történjen, mert ha a csali ott marad odakötve a horognem gubancolódnak egyhoz, akkor a szerelékünk nem fejti ki hatását.
általán

pontyhorgászat

MILYEN ANYAGBÓL LEGYEN A HAJSZÁL
ELŐKÉNK, HOGY NE GUBANCOLÓDJON?

A BOJLIMASSZA

Ugyanezt a hatást elérhetjük azzal is, ha a bojli golyót
horoggal együtt belegyúrjuk a bojlimasszába. A massza
nemcsak abban jó, hogy meggátolja a gubancolódást,
hanem a fenékre érve bomlani kezd, ezzel kibocsátva
az illóanyagokat ugyanolyan hatást keltve, mint a sima
etetőanyagnál. Természetesen fontos, hogy a massza
állaga megfelelő legyen, ne legyen se túl lágy, se túl
kemény. Ha túl lágy, leesik már a levegőben vagy abban a pillanatban, amikor a vízzel érintkezésbe lép. Ha
túl kemény a massza, akkor fenn áll a veszélye annak,
hogy órákba telik a bomlás, így a horgunk hosszú ideig
rejtve marad. Egy olyan masszát kell gyúrnunk, amely
oldódni kezd abban a pillanatban, ahogy a fenékre ér,
majd úgy 15-20 perc múlva állaga legyen lágy, olajos.
Teszteljük a masszánkat használat előtt, akár otthon,
akár a vízparton. Gyakorlatilag masszánkat előállíthatjuk bármilyen adalékok felhasználásával, például egy
szimpla szójás massza egy kis illóanyaggal összedolgoz15

- következnek a lágy és selymes monofil zsinórok, mint amilyen a Fox Illusion Soft Link. Az igaz, hogy merevebbek,
mint a fonott zsinórok, de nem sokkal,
így hát itt is fenn áll a gubanc veszélye.
- végül léteznek a merev monofil zsinórból készült hajszálelőkék is, amelyek
merev anyaguknak köszönhetően nem
gubancolódnak egyáltalán, bátran használhatjuk bármely szerelék összeállításánál.

.h
u

A szerelékünket gyúrjuk
bele egy gyorsan oldódó bojlimasszába, ezzel
biztosan meggátoljuk a
gubancképződést

GUBANCGÁTLÓ CSŐ
(ANTI-TANGLE)
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Nem vagyok biztos benne, de úgy tudom, hogy Zenon Bojko volt az, aki
bevezette először a műanyag csövet
(anti-tangle), mint a végszerelék segéd
eszközét. A művelet szimpla, nem kell
tennünk egyebet, mint a főzsinórt átvezetjük egy műanyagból készült keményebb csövön. Előkénk bedobáskor
hátra csapódik erre a csőre, de mivel ez
sokkal keményebb és merevebb, mint
a zsinórunk, ezért nem gubancolódik.
Többféle anyagból készült anti-tangle
cső létezik, de ami nálam fontos, mindegy, hogy milyen anyagból van, egyenesedjen ki könnyedén, így át tudom fűzni
rajta a zsinórt. Ez számít, több nem. Amire oda kell figyelnünk még az, milyen a
cső színe. Napjainkban a legkedveltebb
színek a zöld, mely belevész a növények
közé, vagy a barnás szín mely a mederfenékhez hasonló. Én általában 1 mm-es
átmérőjű csöveket használok, ez jónak
tűnt minden szempontból.

w

w

w

képződés problémáját, akár egy csúszó ólom
segítségével, amely elé egy ólommal bélelt
zsinórt teszünk (leadcore) vagy egy műanyag
csövet, amely nehezebb, mint a víz és ezáltal
lesüllyed. Ne feledjük, hogy a leadcore zsinór,
vagy a műanyag cső legyen hosszabb, mint
az előke zsinór – vagy ha a horog öblébe egy
PVA zsinórral ellátott bojlifűzért kötünk, akkor
hosszabb legyen, mint az előke és a PVA zsinór együttvéve.
- aztán jönnek a lassan süllyedő zsinórok,
mint a Fox Snare. Ezek keményebbek, merevebbek egy kicsit, mert anyagukba olyan szálakat vezettek be, amelytől a zsinór süllyed,
továbbá keménységük miatt nem hajlamosak
a gubancra. Általában ugyanúgy állítjuk ös�sze a szerelékünket ezzel a zsinórral is, mint
az előző esetben, de ha vigyázva horgászunk,
nélkülözhetjük a végszerelékből akár a leadcore zsinórt is, ha a csúszó ólom után teszünk
egy forgót.
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Ha nincs bojlimassza
megteszi az etetőanyag
is. Bátran belegyúrhatjuk
szerelékünket

AZ ÓLOMMAL BÉLELT ZSINÓR
(LEADCORE)

Ólom előtt felkötve, ezt a típusú zsinórt, nemcsak gubancmegelőzésre
használhatjuk, hanem előnyös karakterisztikái miatt, főzsinórunkat az
előke közelében, a mederfenékhez
tapasztja. Ezzel csökken annak a veszélye, hogy az arra járó ponty kiszúrja
azt, hogy valami nem stimmel a csali
körül.

Egy gubancos szerelék nem
fejti ki kellőképpen a hatását, ezért a ponty sem veszi
fel, hiszen gyanús neki

CSÚSZÓ ÓLOM

Érdemes odafigyelnünk
szerelékünkre, mert nagyobb dobásoknál kön�nyen gubancolódhat

A PVA ZSINÓR

Egy szimpla PVA zsinór használata megelőzheti a szerelék gubancolódását. De
csak akkor, ha helyesen van használva.
A felfűzésre szánt anyagokat, mindig középen lyukasszuk ki, és felfűzésükre ne
használjunk túl hosszú PVA zsinórt. Ha
hosszabbra sikeredik, mint amilyen hos�szú az anti-tangle cső vagy a leadcore
zsinórunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy bedobáskor gubanc lesz belőle.

pontyhorgászat

A csúszó ólomnak megvannak a sajátos
problémái, de ha ezt használjuk, csökken az esélye a „vitézkötésnek”. Mindenesetre jobb, mint a fixólmos társa.
Aerodinamikus formája miatt repülés
közben mindig előbbre van, mint a szerelék többi része, így a szerelék érintetlen marad. Azt nem állítom, hogy a
csúszó ólmos szerelék nem gubancolódik, de mindenesetre csökken annak a
lehetősége.

A PVA ZACSKÓ

Egy másik „tuti tipp” a gubancolódás
megelőzésére az, ha vízben oldódó PVA
zacskót használunk. A legjobb akkor, ha
mindent bepakolunk az ólmot, az előkét, a horgot és a bojlit is a zacskóba. A
szerelék nem tud összegubancolódni, de
vigyázzunk, ne tömjük tele zacskónkat,
mert nem tudunk nagyot dobni miatta.

MIT HASZNÁLOK ÉN?

Ha a helyzet nem kéri másképp, én a következőképpen állítom elő a gubancmentes szerelékemet: csúszó ólom, amely
mögé egy anti-tangle csövet teszek végét bevezetve az ólom gumi csövébe. Az
ólom elé egy forgót teszek, és ehhez kötöm a fonott előkémet. Az előke végén
található horgot és a rajta levő bojlit, belegyúrom egy jól és gyorsan oldódó bojli
masszába. Ebben soha nem csalódtam.
László Attila
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Egy gyönyörű tengeri
pisztráng

w

Tengeri pisztráng

w

partmenti horgászata 2. rész

w

Gondosan kutassuk végig a partot! Általános szabály, hogy amikor megérkezik a horgász a tervezett horgászhelyre, érdemes a partszakasz halban várhatóan gazdag tengerfokaira, sziklapadjaira és egyéb kiemelkedéseire összpontosítania!
Ezeken – a kedvező áramlási és táplálékviszonyoknak
köszönhetően – igen sokszor találhat tengeri pisztrángot, de ha a horgász „érzi” a halat, akkor a partszakasz
egyéb részein is találhat. Különösen gondosan vizsgálja
meg a tengeri hínárral benőtt, az osztrigáktól népes,
továbbá az olyan helyeket, ahol köves kiemelkedések
törik meg a víz felszínét és kidomborodó kőalakzatok
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találhatók. Mielőtt a horgász begázolna a vízbe, dobjon
néhányat közvetlenül a partról is. Lehetséges ugyanis,
hogy a tengeri pisztráng a sekély vízben tanyázik, és
megijed a csobbanásoktól és a vízben történő mozgásoktól. A hínárral gazdagon benőtt, köves és az osztrigák által kedvelt partokat és homokos részeket alaposan vizsgálja át! Ezt oly módon teheti a legjobban, ha
két-három lépésenként végez egy dobást.
Miután a területet átkutatta, érdemes mindezt fordított irányban és a dobásokat más szögből végezve
megismételni. Lehet, hogy a tengeri pisztráng, mely
az első keresés során nem „harapott”, most rávehető erre. Ezt a taktikát olyan helyeken is kipróbálhatja,

ahol nagy sziklák találhatók és tengeri
fű is nő. A tengeri pisztrángok gyakran
rajokban mozognak és lehet, hogy egy
terület, amely korábban teljesen halottnak tűnt, hirtelen újra életre kel. Ha
iszapos és kihaltnak látszik a víz, érdemes átmennie egy másik, tisztább vizű
területre.
Ahhoz, hogy a parti horgászatot a
lehető legeredményesebben folytassa,
a tengeri pisztrángra horgászónak jó
dobási technikára lesz szüksége. Nem
biztos, hogy a hosszú dobásokkal mindig halat fog, de vannak olyan napok,
amikor egyszerűen szükség van rájuk.
Általában halban gazdagok azok a helyek, ahol nagy kövek és „fürdőkádak”
találhatók, amelyek a homokzátonyt
mindkét oldalukról csík formájában
szelik át, és mély, illetve sekély vízrészekkel rendelkeznek. Az ilyen részeken

pisztránghorgászat

a 30-40 méter közötti dobások rendszerint túl rövidek.
Ez persze nem jelenti azt, hogy minden egyes alkalommal 100 méterre kell dobnia, a megfelelő felszereléssel viszont nem jelenthetnek problémát a 60-80 méteres dobások sem.
Június, július és augusztus hónapokban a tengeri
pisztráng nappalra hidegebb és mélyebb vizet keres,
majd este ismét visszatér a part közelébe. Néhány
helyen, például a jó vízcseréjű szirtfokok, homokzátonyok, víz alatti földpadok közelében egész nap megtalálható. Előfordulhat azonban, hogy a hal egykedvű
és nehezen vehető rá, hogy támadjon. Ha mégis, erre
a célra a kisméretű körforgó villantós műcsalik a legalkalmasabbak. Szeptemberben és októberben, mikor
a víz erősen lehűl, a tengeri pisztráng még közelebb
költözik a szárazföldhöz. Ilyenkor általában dél körül a
legjobb horgászni rá, ugyanis ekkor a legmagasabb a
hőmérséklet és legkellemesebb az idő. Egy másik lehetőség, amikor az idő egy vihar vagy erős szél után
tisztulni kezd. Ősszel a tengeri pisztrángok gyakran válogatósak, ezért szükség lehet nagyobb és kisebb méretű műcsalikkal is kísérletezni.
Legvégül pedig a legfontosabb: időzítse helyesen a
horgászatot és győződjön meg róla, hogy a megfelelő
helyen fogott-e hozzá! A novembertől februárig tartó
téli horgászathoz olyan műcsalit válasszon, ami a lassú
ütemben történő visszatekerés alatt is csillog-villog.
Elengedhetetlenek ilyenkor a nagy felszínű villantók és
a parti wobblerek. Az izgató pöttyökkel tarkított vagy
erős színekkel felfestett mintázatú műcsalik a legjobbak. Érvényes ez a 6-15 gramm közötti súlyú, kisméretű, körforgó villantós csalikra is, amelyek a téli időszakban szintén igen hatásosak. A színes, körforgó villantóval ellátott műcsalik a legjobbak az évnek ebben
a szakában, ám hasonlókat mondhatunk az élénkszínű
műcsalikra és a sárga, valamint a tűzpiros műcsalikra
is.

Alkalmas műcsalik a tengeri pisztránghorgászathoz
19
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Ősszel a tengeri pisztrángok gyakran válogatósak

Jó dobási technikára
van szükség

sz

Egy gyenge lökés a csalin, egy gyors
rántás, hirtelen lepörgő horgászzsinór
és a vízben pörgő, csapkodó hal – a
tapasztalatok szerint legtöbbször így
harap a tengeri pisztráng. Máskor a hal
óvatosabb, és egyszer-kétszer „beleharap” a csaliba, mielőtt elég izgatott lenne ahhoz, hogy végleg csapdába essen.
Még a legfélénkebb tengeri pisztráng is
rácsap a vízben csillogó műcsalira, körforgó villantóra vagy wobblerre, ha jól
van vezetve. Tartsunk szünetet a visszatekeréssel, vagy mozgassuk meg kicsit
a bot spiccét, hogy a műcsali mozgása
eltérjen kicsit a megszokottól. Ettől a
meglepő, váratlan mozgástól a tengeri
pisztráng gyakran rácsapja álkapcsát
a csalira. Ha egy hal több dobáson keresztül csak követte a csalit, cseréljünk
műcsalit! Lehetséges, hogy csábítólag
hat rá egy más szín vagy más mozgású
műcsali. Amikor a hal rácsap, vágjunk
igazán jól be, emeljük meg a botot,
hogy a zsinór a hal irányába megfeszüljön! Minél hosszabban harap rá a hal,
annál több erőre van szükség a bevágásnál ahhoz, hogy a horog stabilan
beágyazódjon a hal szájába. Igen nagy

.h
or

pisztránghorgászat

TENGERI PISZTRÁNG
A FESZÜLÕ ZSINÓRVÉGEN

Általában halban gazdagok
azok a helyek,
ahol nagy kövek
találhatók

KLIKK
IDE!

A halat kétféleképpen lehet szákolni: vagy úgy, hogy a farka ér
be először és hátúszói kiállnak
a vízből, vagy oldalról úgy, hogy
feje lefelé mutat. Az orsófék ne
legyen túl szoros. Úgy emeljük
meg a halat, hogy az a háló felé
ússzon, és a szákot a hal feje alá
toljuk, míg a test szinte magától
csúszik bele.
Őrizzük meg a hidegvérünket!
A kiemelés során elszalasztott
hal közül a legtöbb a pánik, vagy
a másodperc tört részéig tartó
figyelmetlenség következménye. Ha mégsem erről van szó,
már csak egy dolgot kell tenni,
hagyjunk szabad folyást az örömünknek és élvezzük a győzelmet!
Losonczi

pisztránghorgászat

Győződjön meg róla,
hogy a megfelelő helyen fogott-e hozzá

a valószínűsége viszont, hogy a hal
a felszínre úszik és kiugrik a vízből.
Ezért mindig győződjünk meg róla,
hogy a zsinór a hal irányában feszes
legyen, mert ha laza, a dolgok rosszra fordulhatnak. Az évek során már
sok hal intett a farkával „Isten veled-et”, miközben szökellve távozott.
Ha a hal ezen igyekezetét látjuk,
próbáljuk a botot a vízfelszínhez képest vízszintesebben tartani, és a zsinórra ható rézsútos feszülés hamarosan megtöri a hal ellenállását. Ha a
hal már elhasználta csaknem minden
energiáját, bemehetünk a sekélyebb
vízbe, ahol a szákkal ki lehet emelni.
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Légyfajták
és csoportok
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Néhány gyönyörű diver
típusú csukalégy

w

A legyezésben az egyik legmegragadóbb, hogy
olyankor is hódolhatunk szenvedélyünknek, amikor nem horgászunk. Ez a pótcselekvés nemcsak
a felszerelés karbantartásában, a zsinórok ápolásában és a következő túra terveinek szövögetésében nyilvánulhat meg, hanem a leendő csali
elkészítésében, azaz a légykötésben is.
Műcsalik, például wobbler készítésébe az esetek túlnyomó többségében a nagyon fanatikusok és az átlag
feletti kézügyességgel megáldott horgászok fognak
bele. Elég időigényes és az eredmény lehet, hogy csak
sokadik kísérletre ad sikerélményt. Az, hogy saját magunk által kreált csalival tudjuk becsapni a halakat, egy

22

olyan plusz, melyet nagyon kevés más módszer ad
meg.
A műlegyeknek számtalan fajtája van és manapság
nem nagyon van új a nap alatt, még akkor sem, ha valamit tényleg saját maguk találunk ki és kötünk meg.
Előbb-utóbb kiderül, ezt már valaki, valahol évekkel
ezelőtt megalkotta.
A legyezőhorgászok többsége előbb-utóbb a légykötéssel is foglalkozni kezd, és az első, saját kreálmán�nyal elejtett hal megpecsételi sorsát.
A műlegyeket sokféleképpen rendszerezik és rengeteg átfedés, variáció van. Sokszor alig észrevehető kis
különbségek döntik el, hogy az adott légy úszik-e vagy
elsüllyed. A szárny állása, a horog súlya, a test anyaga

és még rengeteg apróság módosíthatja egy légy úszó- szos bevontatással keltünk életre, egy kezdő legyezőhorgásznak is hamar sikerélményt nyújthat.
képességét.
Hagyományos szárazlegyeknél a felhasznált anyaSokan beleesnek abba a hibába, hogy saját ötleteik alapján kezgok
tulajdonságai határozzák meg, hogy az adott légy
denek legyet kötni. Ezeknek általában a szivárvány minden színében játszó, az esetek jó részében használhatatlan „valami” lesz
meddig képes a felszínen maradni.
Az úszóképességet jelentős mértékben növelhetjük különböző
víztaszító és impregnáló anyagok használatával. Ezek lehetnek
természetes (kacsazsír, vagy higított, olajszerű változata) vagy
szintetikus (általában szilikon alapú, szintén sűrűbb vagy hígabb)
kencék, melyekkel a legyet bekenve az sokkal tovább marad a
felszínen.

Persze nem csak száraz, ill. nedveslegyekről beszélhetünk. A legyezőhorgászok csaliarzenálja erősen függ
attól, hogy milyen halakra horgászik. Más méretű és
A farok és a gallér leggyakrabban kakastoll szegtípusú legyek kellenek a csuka, a balin, a domolykó és mens, a test kevésbé nedvszívó anyagból készül, ami
természetesen a pisztráng horgászatára. Átfedések itt lehet pl. nyúlszőr, polipropilén, őzszőr, a kacsa zsírzó
is vannak, számos pisztrángra megalkotott légy kitűnő- mirigye körül található tollak (CDC), az esetleges boren alkalmazható a domolykó, jász horgászatánál is és dázat cérna, a horog könnyű, vékony húsú. Az 1. és 2.
természetesen nincs olyan éles határvonal a nagyraga- ábra egy-egy tradicionális szárazlégy elemeit mutatja
dozókra használt csalik között sem. Sok esetben a légy be. Természetesen rengeteg olyan szárazlégy típus lémérete determinálja a horgászandó halfajt és nem a tezik, melyről ezek egyike-másika hiányzik, illetve plusz
típusa.
alkotóelemeket is, pl. lábakat is tartalmaznak.
A műlegyeknek két nagy családja van. Vannak, amik
Mostanában kezd elterjedni az un. zártcellás polifoa halak táplálékát hivatottak utánozni, ezek lehetnek am, mely gyakorlatilag elsüllyeszthetetlen. Hazánkban
vízi és szárazföldi rovarok és azok lár1. ábra
váinak utánzatai, táplálékhal imitációk, békák, piócák utánzatai, gyakorlatilag bármi, amihez a halak normál
körülmények között hozzájuthatnak,
tehát akár kukorica, gyümölcs, hínár
stb. is. A másik nagy csoport az un.
attraktor legyek, amik valamilyen
kulcsingert hivatottak kiváltani a
halakból, felkeltve ezzel az érdeklődésüket, és mivel kezük nincs, hogy
megfogják, kénytelenek szájba venni. És itt jövünk mi a képbe, szerencsés esetben akasztás-fárasztás-szákolás-boldogság…
A műlegyeket öt nagy csoportba
szokták besorolni, ezek szárazlegyek,
Egy tradicionális szárazlégy részei
nedveslegyek, nimfák, streamer-ek
(ejtsd: sztrímerek), egyéb műlegyek,
melyek az előzőek egyikébe sem so2. ábra
rolhatóak.
Kétségtelenül a felszíni legyekkel (és itt szándékosan nem használom a szárazlégy kifejezést) történő horgászat a leglátványosabb,
és talán a legegyszerűbb is, hisz
minden a szemünk előtt történik.
Bármilyen hiba a dobás során, a
csalivezetésben azonnal látható és
lereagálható, nem fordul elő olyan,
hogy egy streamer például visszaakad az előkére, és egy teljesen
mozgás-, és akcióképtelen csalival
próbáljuk becsapni az amúgy is
elég rafinált halakat. Legyen szárazlégy, ami szabadon sodródik a
Ez is egy szárazlégy
felszínen, vagy popper, amit szaka-

legyezőhorgászat

az eredménye.
Ezért eleinte próbáljunk mások által már bevált legyeket kötni,
illetve használjuk a könyvekben, újságokban és az interneten fellelhető információkat.
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A harmadik nagy csoport a nimfáké. A pisztrángfélék táplálékuk kb. 80 %-át a felszín alól szedik, ez az
arány a hazánkban fogható halak esetében még nagyobb, közelít a 100 %-hoz. Az is tény, hogy a halak
táplálékául szolgáló, vízben fejlődő rovarok életciklusából a legnagyobb rész a lárvastádium. (gondoljunk
pl. a Tiszavirágra, mely több éves fejlődés után pár
órát tölt kifejlett állapotban a vízfelszín felett). Más
fajok esetében ez az idő akár több nap is lehet, de az
ez arány még így is elenyésző. E tény tudatában kön�nyen belátható, hogy horgászatilag a legeredményesebb család a nimfáké. A nedveslegyekhez hasonlóan
az itt felhasznált anyagok is a gyors süllyedést, a kívánt
vízmélység minél előbbi elérését szolgálják. Vastag
húsú horog, gyakran ólomdróttal, vagy a horogszárra húzott, a szemnél rögzített réz, vagy wolfrámfejjel
nehezítve, rézdrót bordázat. Egyes esetekben (kellő
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az egyik leggyakrabban használt szárazlégy-alapanyag,
jellemzően a domolykós, jászos legyekhez, mivel a
belőle kötött legyek semmilyen utókezelést nem igényelnek, gyakorlatilag egész nap elhorgászhatunk egy
léggyel anélkül, hogy impregnálnunk kellene, vagy szárítódobással kipergetni belőle a vizet.
Poppereknél gyakran használt anyag még a kemény
hungarocell és a balsafa, melyet mint az úszóknál festenek, és lakkal impregnálnak. A vízfelszínen használt
legyeket kivétel nélkül úszó legyezőzsinórral használjuk.
A következő nagy csoport a nedveslegyeké. Ezek
vagy az elpusztult és a vízfelszín alatt sodródó rovarokat, vagy az éppen kikelni készülő lárvastádiumot (un.
pupa) hivatottak utánozni. Értelemszerűen vagy közvetlenül a felszín alatt, vagy kissé lejjebb, vízközt vezetjük, sodortatjuk. Felépítésük hasonló a szárazlegyekéhez, csak a felhasznált anyagok mások. A horog vastagabb húsú, a szárny hátrafelé áll (ha van), a farok és a
gallér lágyabb (fogoly, tyúk) tollból készül, a test anyaga lehet nedvszívóbb, a bordázat rézdrót, esetenként
a horog szárára tekert ólom-, ill. rézdróttal is nehezíthetjük. Úszó, intermediate és lassan süllyedő zsinórral
is használhatók, általában oldalt lefelé dobva sodortatjuk a vízben. A kapást tiszta hegyi patakokban láthatjuk
is, de döntően érezzük egy gyengébb-erősebb rántás
formájában. Vannak esetek, mikor az óvatosan kapó
halak érezhető kapást nem indukálnak, ezért mindig
figyeljük a zsinór végét, de használhatunk valamilyen,
a zsinórra erősített kapásjelzőt is.

w

w

w

.h
or

legyezőhorgászat

Szárazlegyek kis csoportja

Figyelem! Egyes vizeken a kapásjelző használata nem megengedett! Ezekben az esetekben nyújthat nagy segítséget az élénk
színű zsinór, melyet könnyebben szemmel tarthatunk.

24

A popperek is
a felszíni csalikat képviselik

A domolykóhorgászok körében
egyre népszerűbb polifoam-legyek
mint pl. a cseh-nimfázás, ahol bothossznyi zsinórral
magunk előtt tapogatjuk az aljzatot, még ennek is rengeteg buktatója lehet. Nagyon vékony az a határvonal,
amely elválaszt egy eredményes horgásznapot egy
terített betlitől. Azonban ha elsajátítjuk a megfelelő
technikát és azt az adott időben jól tudjuk használni,
sokkal eredményesebbek lehetünk, mint bármely más
módszerrel. Horgászhatunk lefelé, oldalra a part felé kidobva és sodortatva, aprókat húzva, beleemelve, vis�sza-visszatartva, de akár felfelé dobva is, hagyva hogy
a sodrás tegye a dolgát. Használhatunk úszó és süllyedő
zsinórokat, mint a nedveslegyek esetében. A variációk
száma majdhogynem végtelen és csak a rutin segít az
adott szituációkban megtalálni a helyes technikát. De
ha ez megvan, nagy baj már nem érhet bennünket.
A balin, a csuka kedvelt célhalai a hazai legyeseknek.
Nagyon kevés kivételtől eltekintve ezekre a halakra és
persze a „békésebb” halak (pisztráng, domolykó) nagyobb egyedeire is eredményes légytípus a negyedik,
azaz a streamer. Ha a hazai halak horgászatát tartjuk
szem előtt, akkor ezt a csoportot kellett volna az első
helyre tennem.
Balinra a fehér és UV zöld színek kevés pirossal, csukára a piros-fehér, narancs-fekete, citromsárga-narancssárga, charteuse-fehér, piros-narancs színek a legbeváltabbak, kevés csillogó
szállal (spectra flash) keverve.

A streamer-ek csak nagyon kis része valódi imitáció, ami színében, formájában egy valós táplálékot
utánoz, a többség döntően az attraktorok családjába
tartozik, és színvilágukkal a ragadozók kíváncsiságát
hivatottak felkelteni, ezzel próbálva kapásra bírni
őket. Itt, a szárazlegyekkel és nimfákkal ellentétben
nyugodtan szabadjára engedhetjük a fantáziánkat,
gyakran az élénk, a természetben nem fellelhető színek hoznak nem várt eredményt. Gondoljunk csak a
pergetésnél oly jól bevált különleges szín összeállítású
csalikra, hisz ki látott már narancssárga, UV zöld, vagy
rózsaszínű kishalat? A pergető
csalik nem csak színükkel, de
a mozgásuk által keltett rezonanciákkal is ingerlik a ragadozókat, tehát a vizuális ingeren
túl az oldalvonalnak és pl. a
harcsánál a hosszú érzékeny
antennák, a bajuszszálak is a
táplálékkeresést
hivatottak
elősegíteni.
A streamer-ek javarészt a
halak vizuális ingereire hatnak, így az élénk színek és
azok kombinációja, valamint
a halak látótávolságába történő juttatása a siker záloga. A
kulcs tehát a ragadozók tartózkodási helyeinek ismerete,
és a csali pontos célbajuttatása. Gyakran előfordult csuka-

Horgásznyaraló

Vendégház

legyezőhorgászat

mennyiségű és a horogszáron arányosan elosztott súlyozással) akár a vízfenéken is felkínálhatjuk nimfánkat. A test kialakítása a képen jól látható. Fontos az
arányokra figyelni, az imitáció 2/3-ad része a potroh a
maradék a tor-rész és a fej. Magától érthetődik, hogy
–mivel rengeteg féle lárva él a vizekben, itt is elmaradhatnak bizonyos alkotóelemek, pl. a farok vagy a
gallér, és új elemek gazdagíthatják a legyet (szárnykezdemény, lábak, stb.).
A nimfahorgászat nehéz sport. Nehéz igazán jól csinálni, és még az olyan látszólag egyszerű technikáknak,

www.becseihorgasznyaralo.hu
www.becseivendeghazak.hu
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Érdemes azonos színű és anyagú streamer-ekből különböző súlyozású variációkat kötni, így bármilyen szituációban találunk a
dobozunkban megfelelőt. Ha a súlyozás nem látszik, mert pl. a
horgot nehezítettük, használjunk különböző színű cérnát a kötéshez, (pl. sárgát a súlyozatlanokhoz, pirosat a súlyozottakhoz) így
ránézésre meg tudjuk állapítani, melyik légyre van szükségünk.

Egy hagyományos
felépítésű nimfa
26

Meglepően sok természetes és szintetikus anyag áll
rendelkezésre, ezeket akár önmagukban, akár egymással kombinálva használhatjuk a kötés során. Hosszú
szálú szőrök, műszálak, fényes zseníliák és még rengeteg dolog, amit esetleg teljesen másra találtak ki, mégis kitűnően használható. A horog általában nagyméretű, széles öböllel, hosszú szárral, erős, vastag anyagból,
amit tovább súlyozhatunk, akár a szárra tekert ólom
dróttal, akár rézfejekkel, szemekkel.
A kimondottan felszíni csalikon, azaz a poppereken
kívül, melyekhez úszózsinór dukál, használhatunk intermediate és süllyedő zsinórokat is attól függően, hogy a
víz mely rétegében szeretnénk a legyet felkínálni.
Csukahorgászat során mindig használjunk valamilyen harapásbiztos előkét, mivel
a pergetőcsalik súlyához képest a
streamer-ek tömege még súlyozottan is elenyésző, ezért a csukák általában mélyre nyelik. Leggyakrabban csak a zsinór lóg ki a szájából,
így annak elharapása a hal és vele
együtt a csali elvesztése igen gyakori. Lágyabb, köthető drótelőke és
a manapság egyre népszerűbb Hard
Mono egyaránt alkalmas. Ez utóbbiból legalább 30-40 librásat vegyünk,
az ennél vékonyabbaknál igen nagy
az elharapás esélye.
Az utolsó csoport tulajdonképpen
az én kreálmányom, és belegondol-

sz

horgászat során, hogy egy csónakból horgászva, az
aki pontosabban a nádfal elé tudta dobni a csalit hatványozottan eredményesebb volt, mint az, aki 30-40
cm-el elvétette a célt. A balin esetében is hasonló a
helyzet. Látványos rablásával hívja fel magára a figyelmet, és ha pontosan a rablás helyére tudjuk dobni a csalit, az esetek döntő többségében garantált az
azonnali rávágás.
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Az egyik legeredményesebb
légycsalád a nimfáké

legyezőhorgászat

Pontyok és amurok fogós legyei

va nincs is sok értelme. Egyszerűen manapság egyre nagyobb teret hódít hazánkban is
a békés halak legyezőhorgászata.
A pontyra, amurra kitalált hínár-, szamóca-, vagy kukoricalegyet nem tudom melyik
csoportba soroljam, és mivel ezek a halak
egyre népszerűbbek a legyezők körében és
- valljuk be- mind horgászatuk, mind fárasztásuk is sokkal nehezebb, nagyobb élményt
nyújthat, mint zsírúszós kedvenceinké.
Gyanítom, hamarosan megjelennek a pellet
és bojliutánzatok is, melyek megtévesztésig
hasonlítanak majd a halak „természetes”
táplálékaira…
Bármilyen legyet is választunk, annak
felkínálásának, azaz a tálalásnak és a vezetésnek legalább akkora, ha nem nagyobb
jelentősége van az eredményesség tekintetében.
Nem elég egyszerűen bedobni és várni,
hogy majd történik valami. Ahhoz, hogy hal
legyen a horog végén, még rengeteg mindennek stimmelnie kell, bár egy jól megkötött légy igen jó alap az eredményesség felé
vezető úton.
Paskay

A streamer-ek kötésekor nyugodtan
engedjük szabadjára a fantáziánkat
27
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Éjféli compók
Éjfélkor nemcsak a szellemek indulnak el kísérteni, hanem ekkortájt indulnak el a compók is
portyázni, mert a ponttyal ellentétben a compó
főként éjfél és pirkadat között kap a legjobban.
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Csend üli meg a tavat, csak néha-néha zizeg a bokor
vagy sivít egy kuvik. Úgy fél öt lehet, kelet felől világosodni kezd, mindjárt pirkad. Hirtelen megemelkedik a
világító patronnal ellátott úszó, és könnyedén táncolva a part felé veszi az irányt. Mielőtt még elmerülne,
a társam bevág. A túlsó végen nagy az ellenállás, a hal
vadul menekülne.
A várakozás hosszú óráiért most ismét megjutalmaz
a tó: hosszú fárasztás után aranybarna compó fekszik
előttünk, pontosan kétkilós. Ezúttal Péter, a horgásztársam volt a szerencsés, örömét széles mosolya jelzi.
Ám nem bízhatjuk magunkat pusztán a szerencsére,
kapitális compót nem lehet akárhol kiemelni a vízből.
A legfontosabb erény a türelem. Nem véletlen, hogy
a compó két tulajdonságáról nevezetes: az egyik a félénkség, a másik pedig, hogy a leglehetetlenebb időpontokban hajtja végre kapásait. 23 évi horgászás után
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egyértelműen kijelenthetem, hogy a legtöbb igazán
nagy compó éjfél és napkelte között került a szákomba. Nem tagadom, a kora esti órákban is előfordult
már néhány kapás, de ezek nagyságrenddel rosszabb
eredménnyel kecsegtettek.

KEVERÉK

Szeretek mindent nyugodtan előkészíteni, és mindent
megtenni annak érdekében, hogy az esélyeim jók legyenek, így hát általában a késő délutáni órákban érkezem a vízhez. Miután mindent gondosan elrendeztem,
és a horgaimat felcsaliztam, kialakítom az etetőhelyeket. Az etetőanyagomat puhára főzött kendermagból,
kukoricából és csillagfürt keverékéből állítom össze.
Minden anyagból egy harmadrészt teszek, ez tökéletesen vonzza az „ínyenceket” az etetőhelyre. Mivel a
nagy compók éjszaka a part közelébe húzódnak, magától értetődik, hogy etetni is ott érdemes. Aki a part
közelében horgászik, annak természetesen igencsak
nyugodtan kell viselkednie, csöndben kell maradnia.
A csalit legszívesebben kis gumicsónakból helyezem
ki. Kicsivel a far mögött leeresztem a két-három liter-

A probléma csak ekkor válik igazán megoldhatatlannak. Gondoljunk bele, milyen az, amikor néhány ezer
csalimag ereszkedik le a fenékre, és csak két csaliban
van horog! Egy másik probléma, amely ilyenkor adódik: soha nem fogjuk tudni előre, hogy hány compó fog
megjelenni a vacsorán, ezért meg kell akadályoznunk
azt, hogy a halak lakmározzanak, vagy hogy nagy ívben
elkerüljék horgainkat. Következésképpen a horogra tűzött csalinak igencsak feltűnőnek kell lennie. Ilyenkor
rögzített ólmos szereléket használok rövid (legfeljebb
20 centis) előkével, a végén pontyozó horgokkal; ezek
mérete 4–8, majd a horog öblébe hajszálelőkét csomózok, és erre apró parafagolyót húzok, a felhajtóerő
miatt. A horogra néhány csontkukacot teszek, amelyek
kígyózó mozgása felkelti a halak kíváncsiságát és étvágyát. Azt a magasságot, amennyivel a kukacoknak a
SPONTÁN ETETÉS
Vigyáznunk kell arra az esetre is, amikor egyet gondo- fenék fölött ficánkolniuk kell, ólomsöréttel állítom be.
lunk, és hirtelen felindulásból elindulunk horgászni. Ideális a horogtól mintegy 10 centiméterre rögzíteni.
Ebben az esetben aligha lesz időnk a különböző magok Ha így kínáljuk, a horgon levő csalit, az eledelszőnyeg
puhára főzésére. Ilyenkor a horgászboltokban kapható fölött azonnal feltűnik, és könnyen láthatóvá válik.
kész márna-eledel igazán jó szolgálatot tesz. Ennek a
nagyszemcsés keveréknek az íze a sajtéra hasonlít, és TÉSZTAGYURMA
a compók is legalább annyira szeretik, mint a márnák. A halak odacsalogatásához szintén kiváló a tészta jelHa az eledelhez még csontkukacot vagy szúnyoglárvát legű gyurma. Ez – az ólom köré nyomkodva – lassan
is keverünk, akkor a legfinomabb compócsemegét kí- oldódik, így folyamatosan kerülnek az apró tésztanálhatjuk. Ámde a compók odacsalogatása csak az első részecskék a vízbe. Ilyen csalogatásnak a legtöbb hal
lépés. A nehezebb rész ezután következik, rá kell ven- nem tud ellenállni, és így a horog közelében maradva
nünk őket, hogy a csaliba helyezett horgot bekapják. keresi az eledelt. A tészta jellegű gyurma különféle íze-

compóhorgászat

nyi keveréket, majd arrébb evezek, lehorgonyozom,
és pontosan az etetés fölé dobok. Ha csónak nélkül és
világító patronnal ellátott úszóval horgászom, akkor
groundbaiter-val végzem a beetetést. A groundbaiter nem más, mint egy hosszú rúd végén elhelyezett
merítőkanál. Ha a merítőkanál segítségével etetek, az
etetőanyag-keverék a kívánatosnál némileg nagyobb
területen szóródik szét. Ez nem is baj, mert a szél és a
hullámok mindig mozgatják valamennyire az úszót, és
a dobások sem sikerülnek mindig tökéletesen pontosan. Mindig koncentráltan etetek, és ha az eledelhez
némi zsemlemorzsát is keverek, akkor nagy, laza gombócokat gyúrhatok belőle, így a „merítőkanállal” is célzottan lehet dobni.
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Alapvető: az úszónak érzékenyen kell
reagálnia, vagyis az ólmozást nagyon
gondosan kell végezni. Az úszótestnek
annyira kell alámerülnie, hogy a jelzőfény éppen kiemelkedjék a vízből.
Továbbá el kell dönteni, hogy fenéken
fekvő vagy lebegő csalival akarunk
horgászni – ez jószerivel a halak kapási kedvétől és a szélerősségtől is függ.
Erősebb szélben szívesebben használok
elfekvő csalit, így nem kell folyton újra
dobni, ha az úszó eltávolodik a beetetés
helyétől. Nyugodt vizekben viszont úgy
választom meg a mélységet, hogy a csali néhány centiméterrel a fenék fölött lebegjen. Az ilyen csali kiemelkedik az eledelszőnyegből, és sokkal érzékenyebb a
kapásra.
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Az ólmaim túlnyomó része sörétszerű
ólomgolyócskákból áll, műanyagcső-vezetéssel. Az ólomcseppnek mindig a fenék fölött kell lennie. A súly többi részét
sörét alkotja, gyöngyszerűen felfűzve.
Amikor a compó ráharap a csalira, az
úszó kiemelkedik a vízből. Az előkénél
csak egy vagy két ólomsörét van. Az
előke hossza 15–30 centiméter. A 1-es
– 2-as rajz mutatja a lift módszer „működési elvét”.
A
nagy
compók
igencsak kívánatosak, és nagy kisítésekkel kapható. Én leggyakrabban a pontyfélék körében jól bevált mogyoró, kagyló, málna stb. ízesítésű tartásra ösztönzik a horgászt. De minden fáradtságot
megér az, hogy az aranybarna szépség a szákba kerültésztát használom.
jön.
-Ger
HORGÁSZÁS VÉGKIMERÜLÉSIG
Ugyancsak megéri horgászni a legfeljebb 14 milliméteres minibojlival is. Amikor ezzel a csalival
horgászom, elegendő a takarékos beetetés,
mert az apró tésztagolyócskák igen laktatók. Botonként mintegy harminc golyócska
bőven elég.
„Tartsd nyitva a szemed!” – ez bizony
érvényes a víz kiválasztásakor is. Nem jó
– sőt: kifejezetten rossz –, ha a compók
mellett sok a keszeg és a ponty. Ha nagy
a konkurencia az eledelnél, akkor ebben
az esetben, csak a „végkimerülésig tartó”
horgászás segít. Előbb ki kell pecáznunk az
1. rajz
„evőtársakat”, mert csak így lehet eljutni a
compókig.
Legizgalmasabb a világító úszóval történő
2. rajz
horgászás. Teljes szélcsendben, kétgrammnyi húzóerővel rendelkező úszókat használok, könnyű szélben pedig három-négy
grammosat. Mélyebb vízben és erősebb
szélben csúszóra szerelt bolognai úszót
használok, amelynek húzóereje négy-tizenkét grammnak felel meg.
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ÚSZÓ LIFT
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HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

