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Számtalan pontyot fogtam
már a sémák segítségével

w

Kevés idô,
sok ponty
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VÁNDORKAGYLÓ: teljes értékű, természetes tápláléka a kapitális példányoknak. A kagylótelepeket
rendszeresen látogatják a pontyok.
ÁRULKODÓ JELEK: a túrás és fordulás, a megriasztáskor látható pörsenés kifigyelése legutóbbi versenyünkön is sokat segített az etetési hely kiválasztásában.
Ha abszolút magunkra vagyunk utalva, vegyük a
mélységmérőt (ólom és zsinór, esetleg karó) és harkályként kopogtassuk végig a terepet. Ahol csónakot nem
használhatunk érdemes úszó segítségével tapogatózni
vagy az úszóhoz hasonló markert használni. Ugyan a
csónakos megoldás nagyobb távolságban is működik
mégis mindkét módszerrel tökéletes képet kapunk a
fenékről. A radarok használatát előnyösnek tartom, de
nem ritkán elterelik figyelmünket a lényegről különböző méretű halacskák segítségével nem is beszélve a
magas áraikról. Ne dőljünk be a csábításnak, kizárólag
csak az aljzatot figyeljük.
Számtalan pontyot fogtam már a sémák segítségével, de a radarképernyőn felbukkanó jószágok még nem
jelentettek fogást a számomra. A felsorolt tényezők figyelembe vételével már nagyobb eséllyel kezdődhet a
bevetés, azonban érdemes elkerülni egy igen gyakori
hibát. Ne horgásszunk kettő vagy több szerelékkel egy
etetésre! Lehetőség szerint plusz etetéseket is érdemes
kialakítani a meghorgászható terület egészén, így rotációs rendszerben az egész megszondázható. Ez a vetésforgóhoz hasonló módszer ugyan fáradságos munkával
jár, de ne feledjük az eredmény is dupla lehet. Kitűnik,
hogy mindent figyelembe véve nem is túl egyszerű a
dolog, de sokan csak ábrándoznak egy 10 kilogramm
feletti példány elejtéséről, megdolgozni az élményért
azonban nem igen szeretnének. Némi kreativitás és
odafigyelés nagymértékben növeli a hatékonyságot és
nem utolsó sorban időt és pénzt is megtakarít.
Nem vagyok a sok botos horgászat híve. 2 bot és
1-1 horog segítségével horgászom (még ha a helyi horgászrend többre is ad lehetőséget), de nem ülök egy
helyben, ha nem jelentkezik kapás, folyamatosan keresem a jó helyet és megfelelő módszert.
H.Zs.

A költségeket sem kímélő expedíció végkimenetele
mégis sokszor már a tervezés idején megpecsételődhet. Kellő tapasztalatokkal felvértezve és komoly halbőség esetén is bebetlizhet az ember és ennek okait
vég nélkül sorolhatnám, mégis inkább nézzük azt, mit
tegyünk, ha csak ritkán jutunk a vízpartra, nem igazán vagyunk hozzáértők a bojlizás terén, és netán halat is szeretnénk fogni a szabadság ideje alatt. Ugyan
sok kritika éri az intenzíven telepített és horgászott
nagyhalas vizeket, mégis leginkább ezek kecsegtetnek
könnyebben elérhető és valószínűbb fogással. Tehát a
tervezéskor vegyük számba az ilyen tavakat és a várható pozitívumokat. Természetesen, ha időnk, mint a
tenger és több kudarc is beleférhet az éves ütemtervbe, bátran elhagyhatjuk a járt utat 1-2 ismeretlen területen megfogható kapitális példány kedvéért. Amen�nyiben eldöntöttük hová utazunk érdemes informálódni a helyi adottságokkal kapcsolatban és lehetőség
szerint olyan horgászhelyet foglalni, ahol az évszak ill.
időszak halat feltételez. Ha a helyfoglalás nem megoldható időzítsük az indulást a hét elejére, így talán
nagyobb választási lehetőség adódik. Helyesen csak
akkor dönthetünk, ha némi elképzelésünk van a halak
életmódjáról, vonulási és táplálkozási szokásaikról, valamint a megválasztott vízterület mederviszonyairól
stb. Felesleges hűhónak tűnik az egész, ha fogalmunk
sincs a dolgok miértjéről, így ez esetben támaszkodjunk a tógazda vagy helyi horgászok elmondásaira, és
tanácsaik alapján verjünk tábort. Néhány aranyszabály
azért létezik a csak sémákban gondolkodók számára is
és ezek közül a következőket elengedhetetlenül fontosnak tartok.
VÍZHŐMÉRSÉKLET: az őszi lehűlt vízben a
vermelő hely közelében húzódik az állomány és
a tavaszi felmelegedésig el sem hagyja azt.
SZAPORODÁS: ívási időszakban a sekély,
gyorsabban felmelegedő és partszéli vizek a
nyerő pályák.
MÉLYVÍZI OXIGÉNHIÁNY: rekkenő hőségben gyakori a nem megfelelő, oldott oxigénszint, amely leginkább a nagyobb vízmélységeknél fordul elő.
HALTARTÓK: medertörések, természetes és
mesterséges búvóhelyek eleve feltételezik a halak jelenlétét.
ISZAP: ha nem „gázolaj” jellegű sok termé2 bot és 1-1 horog segítszetes táplálékot tartalmaz és ráetetve, sokáig
ségével horgászom
ott tartja a turkáló vendéget.

pontyhorgászat

Gyorsuló életünkben hálát adhatunk a Mindenhatónak, hogy éves szinten néhány alkalommal
sikerül meglógnunk a kötelességek elől és szenvedélyünknek, a bojlishorgászatnak hódolhatunk. A túlzott eredmény orientáltság háttérbe
szoríthatja ugyan az önfeledt szórakozást, de be
kell vallani: nem árt, ha eredményekben bővelkedik a rég tervezett akció, és nem csak a természet szépsége nyújt felejthetetlen élményt a kikapcsolódás alatt.
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sügérhorgászat

Liftezô
sügerek
Azt mindenki tudja, hogy a sügér az egyik legmohóbb halunk, de azt, hogy mohóságát legjobban
a felfelé mozgó csali hozza ki, azt nem. Pedig így
van. A sügér akkor lesz igazán csak mohó, ha a
zsákmány felfelé mozog. Az a horgász, aki „liftezteti”, vagyis fel-le mozgatja a csaliját, az a legfin�nyásabb sügért is kapásra késztetheti.

w

mutogatták nekem, és engem, mint a pergetőhorgász
képviselőjét, teljes ignoranciával kezeltek. Egész napos
horgászatom során twisteremre csak véletlenül tévedt
két fejletlen sügér. Mindkettő közvetlenül a lábam
előtt harapott a horogra, az utolsó dobásoknál. Normál
esetben, ezért a helyzetért egyszerűen az úszós szerelékre tűzött csontikat okoltam volna. De a szerelék a
pincében volt, a csontik a szakkereskedő hűtőjében piHorgászataink során, általában a horgászvizek a leg- hentek, a kereskedő pedig szabadnapos volt.
barátságtalanabb arcukat mutatják, vagyis nem adnak
A mostoha körülmények csak két lehetőséget kíhalat. Legutóbbi horgászatom során is tapasztaltam náltak: összecsomagolni vagy gondolkozni. Az utóbbi
ezt a jelenséget. Azon a napon nem történt más, mint mellett döntöttem. Pontosan rekonstruáltam magamhogy az egyébként horgászat szempontjából megbíz- ban a két kapást, és azután csak „leengedtem” a twisható sügérek, egész nap csak a hideg válluk pikkelyeit tert, közvetlenül a bot vége alá, a vízbe. Néhány percig
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Ha a nagyobb sügerek partközelben tartózkodnak, akkor twisteremet egy 4,40
méter hosszú, gyűrűzött botra szerelem. Messzire történő dobásról szó sincs, csak
„belógatom” a vízbe a bot
vége alatt és felhúzom.
Ajánlatos „táncoltatni”
a twistert. Ki kell tapasztalnunk, hogy milyen mozgások hozzák izgalomba a
sügereket. Ez lehet enyhe
húzogatás, különböző vízmélységekben, ám többnyire a legelőnyösebb, ha
vízközt hajtjuk végre a gyors
emelkedést. Ne feledjük, lehet olyan helyzet is, amikor
a kapás a twister ereszkelágyan táncoltattam a fenék fölött, majd ezt követően désekor jelentkezik. Ilyenkor lehet a legnehezebben
a víz közepe táján is. Semmit sem éreztem. Rezignál- észrevenni a kapást. Itt csak a zsinór figyelése segíttan ki akartam venni a vízből a twisteremet, amikor het.
tenyérnyi sügér támadt neki. Aha, a sügér olyan zsákHa egy „zöld lovag” harap, a botvég hajlása lágyan
mányt szeret, ami gyorsan emelkedik a vízfelszín felé! visszafogja a „mártogatást”. Jobb ilyenkor, tapasztalaEgyből eszembe jutott egyik horgászmesterem ta- taim szerint egy hosszabb botot használni, amely teljes
nácsa: a csalihalat hosszú, ólom nélküli előkével kell hosszában hajlik.
felkínálni azért, hogy a csali felfelé mozgását ne akadályozza. Tehát a twisternek, csak utánoznia kell a hal A PARAFÁS SZERELÉK 2-ES MÓDSZER
feltörő mozgását. Sekély vízben, a parttól mintegy Ezt a megoldást egy sajátos szerelék jelenti, amely egy
bothossznyira eltávolodva, ez semmi gondot nem je- gyorsan emelkedő twisterből és egy pergetőbotból áll.
lentett. A következő fél órában már nem panaszkod- Csak ezek segítségével lehet kivitelezni a módszert. A
hattam, hogy kevés a kapás. A sügér-óvoda felfedezte, szerelék előállításához még szükségünk van egy darab,
milyen a titokzatos vízen túli világ.
a szakkereskedésekben is kapható, úszófejes twisterHelyet változtattam, és egy nagyobb twistert sze- horogra is. Mivel a horgokra ható felhajtóerő túl kicsi
reltem fel, de egyetlen olyan sügért sem fogtam, ami – ezért a szerelékünk összeállításakor némi barkácsoelég öreg lett volna ahhoz, hogy az ember konyhá- lásra van szükség.
jában szerezzen tapasztalatokat. Ezt azzal magyaráz2. ábra
tam, hogy a csali meredek,
gyors mozgása – ami a sekély vízben a kapásokhoz
vezetett – egyáltalán nem
lehetséges a mélyebb vízben, néhány méterre a
parttól, mivel a twister túl
ferdén és túl mélyen haladt.

TWISTER „MÁRTOGATVA”

A következő horgászatainkat kizárólag ennek a problémának a megfejtésére
szenteltük, és az eddigi pecázásaink során három nem
szabványos megoldás adódott:
8

Közvetlenül a főzsinórra előbb egy legalább 20 g-os
csúszó ólmot teszünk, a zsinór végétől mintegy 50 cmre rögzítjük, egy (könnyű!) stopperrel. Azután következik a kb. 3,5 cm hosszú parafadarabka (beszerzési
forrásként ajánlom figyelmükbe a finom borok parafadugós palackjait! – a dugókat azután kifúrjuk). Miután
a horgot felkötöttük, felhúzzuk a parafa csövecskét,
egészen a twister fejéig (1. rajz). Miután ezzel készen
vagyunk, kipróbálhatjuk a szereléket a fürdőkádban

Ha nincs rajta hal, a zsinór ismét megfeszül, az ólom
és a twister kissé a part irányába veszi az irányt, és ezután a twister ismét a felszínre tör.

is. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a twisterre most olyan
nagy felhajtóerő hat, hogy hirtelen, fejjel előre fog a
felszínre törni, és csobbanásszerű hanggal fog feljönni.
Nos, akkor lesz jó a szerelék, ha ezt tapasztaljuk!
Ettől kezdve a csali vezetése, érzékeny ujjbegyeket
igényel. Dobás után a zsinór megfeszül, a twister ilyenkor fél méterrel a fenék fölött lebeg. Most felhajtjuk az
orsónkon a felkapókart, és a zsinórt az ujjaink között
engedjük siklani. A twister a parafa hatására viharosan
felfelé fog törni. Ez vonzza a sügereket. A jobb kivitelezés végett engedjük a bot végét egészen a vízfelszínig.
Ez megkönnyíti a twister felugrását, és az ujjbegyeink
jobban érzékelik a zsinór mozgását.
A kapást azáltal érzékeljük, hogy a zsinór haladásában pillanatnyi megállást vagy tempóváltást észlelünk.
A könnyű bevágást a fenéken elfekvő ólom természetesen megakadályozza. Ha túl könnyű az ólom, akkor
a bevágás nem „jön át”. Elegendő súly esetén – én 25
grammot használok – és erősebb bevágásnál az ólom
biztosítja, hogy a bevágás szöge lefelé változzék.

nehezebb úszóra van szükség, mert a twister felszínre törésekor az úszónk csak alig mozoghat a
part irányába. Én 20 grammos, zsinórbevezetéses
úszót használok, szerintem ez a tutti. A twister előtt
mindössze néhány centiméterre, az úszó és a csali közé stoppert teszek, hogy dobáskor az úszó ne
ütődjön a horogba. Felfelé szabadon mozoghat az
úszó, (ezért jó a csúszó úszó) a zsinóron, így a csali
nagyobb vízmélységek esetén is eléri a feneket (2.
rajz).
Ennek a módszernek a fő előnye az egyszerűség,
valamint az, hogy a csali nem feltűnő. Nincs parafa csövecske, amely a gyanakvó öreg sügereket elijeszthetné. Hátránya: a bevágás a fenék ólomos szerelékkel sokkal jobb, mint az úszó esetében.
Ezekkel a módszerekkel olyankor is volt fogás,
amikor a „normál” csalivezetés csütörtököt mondott, mert a fentebb említett módszerek segítségével minden vízréteget át tudunk pásztázni.
Losonczi

3-AS MÓDSZER

sügérhorgászat

A harmadik szerelék parafa nélkül is kijön a felszínre, mivel egészen egyszerűen úszóra „akasztjuk”
a twistert. Itt is az a döntő, hogy a twister elég
meredeken és gyorsan jöjjön fel a felszínre, ezért
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Tel: 74/566-390
E-mail: hotel@gunaras.hu
Web:
www.gunaras.hu
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A Balaton – egy igazán nagy víz
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Előző számunkban a kis tavak pontyairól írtam,
tehát itt az ideje, hogy a nagyméretű tavakról is
írjak néhány sort. Ezen cikk témája az adott víz
megértésének bonyolult művészete. Milyen tényezők befolyásolhatják a nagy vizeken való horgászatot, hogy lehetünk sikeresek ilyen vizeken?

w

w

w

Mit értünk nagy víz alatt? Egy 50 hektáros ovális tó
nagynak mondható, de egy kerek 25 hektáros is az.
Néha egy hosszanti tó kissebnek tűnik, mert a szemközti part közel van. 50 hektár mégis jelentős felület,
úgyhogy ne hagyják magukat becsapni. Éppen ellenkezőleg a 25 hektáros kerek tó nagyobbnak néz ki, mert
messze van a túlsó part és egy 120 méteres dobás
egyharmadát sem fedi az össztávolságának. Szerintem
minden tó nagynak mondható, ahol egy 120 méteres
dobás nem ér el a közepéig. Az is nagynak számit, amit
nem lehet megkerülni 1 óra alatt. Még egy 7 hektáros
tó is lehet nagy, ha majdnem négyszög alakú.
Mint már az előző cikkemben is olvashatták, kedvelem a kis tavakat, de ez nem jelenti azt, hogy elutasítom a nagyokat. Az első és legfontosabb észrevétel
az, hogy nagy víz esetében nem hagyhatjuk elbátortalanítani magunkat a nagysága által. Sok időbe telik
kiismerni, de ha figyelmesek vagyunk, sikerül és bizto-
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san megéri. Ha megijedünk és visszalépünk, vesztett
ügyünk van. Ilyen egyszerű.
Tanulmányozva a tavat és kikérdezve más horgászokat, akik már ismerik, képet kaphatunk a pontyok
viselkedéséről: hol táplálkoznak, hol hancúroznak és
hol csinálják mindkettőt egyszerre. A pontyoknak szokásaik vannak, és ha a horgászok által nincsenek túl
nagy nyomásnak kitéve, akkor mindennap ugyanazokat a természetes élelem „raktárakat” fogják látogatni. A nagy tavakon tapasztalható, hogy vannak árkok,
mélyedések, melyek folyamatosan jó eredményt produkálnak és vannak olyanok, melyek csak az év egyes
szakaszaiban adnak halat.
A horgászok által gyakorolt nyomás meghatározó
tényező a pontyok viselkedésében. Akinek lehetősége
van a kezdetektől megismerni egy mesterséges halastavat, az láthatja, hogyan gyengül termelékenysége a
horgászok számának növekedésével.
Íme egy példa. Életemben először horgásztam egy
ígéretesnek mondható nagyméretű tavon. Egyből észrevettem, hogy a benne lakó nagy pontyok nagyon naivak. Már első alkalommal sejtettem, hogy merre vezet az útvonaluk, és a következő horgászatok lehetővé
tették, hogy jól kiismerjem a vizet. Később, amikor a
tó már népszerűbb lett és több volt a horgász, azon-

pontyhorgászat

nal észrevehető volt, hogy a pontyok is megKérdezzünk meg más horváltoztak, óvatosabbak lettek. A sekély vízben,
gászokat a kiszemelt tó
ahová sütkérezni jártak a kezdetekkor, könnyű
tulajdonságairól
volt 6-7 példányt fogni egy délután. Akkoriban
még látni lehetett a halakat, amint úszkáltak a
víz felszínén és szinte minden jó helyre dobott
csali hozott egy kapást.
Hogy néztek ki a dolgok néhány év múlva?
A pontyok már nem jöttek ki a sekély vízbe,
mint régen, még napsütésben sem. Azok a
példányok, amelyek mégis kimerészkednek a
mélyből, azok túl óvatosak voltak és nem volt
könnyű észrevenni őket. A halak megtanulták,
hogy vigyázniuk kell magukra, mert a part közelében veszély leselkedik rájuk. Sokszor képesek a leghihetetlenebb helyekre is visszavonulni a horgászok elől.
Egy tó feltérképezése nem hajtható végre
tiszta gondolkodás és pozitív hozzáállás nélkül.
Persze még így sem könnyű, hiszen egy nagy
víz megismerése hetekig, néha hónapokig
tartó erőfeszítésbe kerül. Hosszú órákat kell
a parton eltölteni és figyelni kell minden apró
részletre. Ezt a tapasztalatot semmilyen elméleti tudás nem helyettesítheti. Még a sikertelen
napokon is sokat lehet tanulni az adott vízről.
Nézzük, melyek az első lépések, amelyeket
meg kell tennünk a nagytavi horgászat esetén.
Először is meg kell találni a természetes táplálékban reményében, hogy kifogják a kiszemelt halat. Be kell
gazdag területeket, információkat kell gyűjteni más vallanom, hogy ez a fajta horgászat nem nekem való,
horgászoktól, kutatni kell az aljzatot a jelző úszó se- de tisztelem ezeket a horgászokat, mert képesek hónagítségével. Általában azon horgászok nagy része, akik pokat tölteni a parton egyetlen hal miatt.
először horgásznak nagy tavakon, azt feltételezik, hogy
Egy előző cikkemben írtam már a partmenti hora halak a lehető legtávolabb tartózkodnak a parttól. gászatról, és hogy őszinte legyek, ezek azok a helyek,
Nem akarok én ennek ellent mondani, de én sosem amelyeket először próbálok ki egy ismeretlen tó esehanyagolom el a szélvizeket sem.
tében. Véleményem szerint minél távolabb horgászol a
Sok sikeres pontyhorgász olyan nagy tavakban hor- parttól, annál kevésbé vagy hatékony, így hát az egész
gászik, amelyekben csupán néhány nagyon nagy ponty stratégiám a kis távolságon való horgászaton alapszik.
van. Ezek a példányok válnak célpontjaikká, taktikájuk
Egy tó „feltérképezésekor” nem csak az aljzat felépípedig hosszú várakozásból áll, kapások nélkül, annak tését kell figyelembe venni, hanem a külső viszonyokat
is, mint például a kisebb öblök, beszakadt partszakaszok, vízbedőlt fák, régi víz alatti építmények. Ezeken
Minden tó nagynak
a területeken sok természetes táplálék gyűlik össze:
mondható, ahol egy
kagylók, ivadékok, algák stb.
120 méteres dobás nem
ér el a közepéig

A MEGFELELŐ HORGÁSZHELY
KIVÁLASZTÁSA

Nagyon fontos és elkerülhetetlen dolog a horgászhely gondos megválasztása, a már említett tényezők alapján. Ideális az lenne a horgászok számára, ha
bármelyik tetszőleges helyen lehetne eredményesen
horgászni. A valóságban azonban ennél bonyolultabb. A parton mindig vannak más horgászok is, néha
meglepően sokan. Nagyon rosszul esik, ha előre felkészülsz és eltervezed, hogy milyen lesz egy adott helyen a horgászat és amikor odaérsz már foglalt, pedig
ez az egyetlen szabad hétvégéd. Éppen ezért előnyös
az egész tavat jól ismerni, nem csak azt a bizonyos
egy-két helyet.
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AZ ETETÉS MILYENSÉGE
Ugyanazok az észrevételek érvényesek az etetés milyenségére vonatkozóan is, mint a horgászat milyenségénél. Általában ez nem okoz problémát, de azzá válhat, ha körülöttünk mindenhol faágak és
bokrok vannak, melyek akadályoznak az
etetésben.
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A HORGÁSZTÁRSAK JELENLÉTE
Amint már láttuk az intenzíven horgászott tavakon
aszerint választunk horgászhelyet, hogy mi marad szabadon. A kedvenc helyed valószínűleg mások kedvence is lesz, ezért legtöbbször foglalt. A szabadon maradt
helyek nem mindig a legjobbak, de sokszor nem marad
más lehetőség, éppen ezért fontos minél többet tud-
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MOST PEDIG NÉHÁNY SZÓT
MINDEGYIKRŐL:

A HORGÁSZAT MILYENSÉGE
Ezen nem a parkoló közelségét értem! Az igazság az, hogy
a legnépszerűbb helyek általában azok, amelyeket kön�nyű megközelíteni. Ez szerintem nem egy tudományos
megközelítése a dolgoknak. Van azonban néhány dolog,
amit mindenképpen figyelembe kell venni: Mennyi időt
akarsz eltölteni a vízparton? Van-e megfelelő sátorhely?
Milyen a kiválasztott horgászhely? Lehet-e problémamentesen dobni? Van-e hely a fejed felett, hogy hosszú botot
használhass? Ezeket már előre át kell gondolnod, hogy
ne a vízparton kelljen rádöbbenj arra, hogy talán az ilyen
„apróságokon” múlhat a horgászat eredményessége.
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Íme néhány tényező, mely befolyásolja a helyválasztást: a horgásztársak jelenléte, időjárási körülmények,
a horgászat milyensége, az etetés milyensége, a horgászhely elérhetősége, a természetes táplálék jelenléte, a víz alatti tényezők, a terület domborzati felépítése.
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pontyhorgászat
A horgászok által gyakorolt nyomás meghatározó tényező a pontyok
viselkedésében

w
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ni az adott tóról, ugyanis ha kellőképpen fel vagy készülve, nem
leszel lesújtva, amikor azt látod,
hogy a kedvenc helyed már foglalt.

w

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK
Az erős szélnek nagy befolyásoló
ereje van a nagy tavakon. Sőt azt
is kimerem jelenteni, hogy a szél
annál fontosabb, minél nagyobb a
tó. A csapadék is jelentős szereppel bír, hiszen befolyásolhatja a tó
vízszintjét és átláthatóságát, ami
automatikusan magával vonza a
halak viselkedésének változását.
Nem biztos, hogy egy esős napon
ugyanazon a helyen tartózkodnak
a halak, mint egy átlagos napsütésben.
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A HORGÁSZHELY ELÉRHETŐSÉGE
Hogyan lehet megközelíteni a kiszemelt
horgászhelyet? Emlékszem, mikor elkezdtem horgászni az egyik közeli bányatavon
kiszemeltem egy helyet (egy öblöt), csak
az volt a probléma, hogy még senki sem
horgászott azon a részen és egyszerűen
lehetetlennek tűnt a megközelítése a sűrű
partmenti növényzet miatt. Ezért egyik
horgásztársammal egy teljes napot szenteltünk arra, hogy egy járható alagutat
vágjunk a növényzetbe, de ugyanakkor
arra is figyelnünk kellett, hogy ne legyen
túl feltűnő más horgászoknak. Végül is
megérte az erőfeszítést, mert a hely egész
nyáron valóságos „aranybánya” volt a
számunkra.

Nagy víz, nagy ponty

A TERMÉSZETES TÁPLÁLÉK JELENLÉTE
Keresd meg az élelemforrást és megtalálod a halakat! A
nagy tavakban léteznek teljesen üres, azaz táplálékban
nagyon szegény helyek. Ezek azok a helyek, ahol a fenék
teljesen egyenletes, nincsenek akadók, bedőlt fák vagy
hiányzik a víz alatti növényzet. Ha a helyzet arra kényszerít, hogy ilyen helyeken horgásszunk, akkor csak a legjobb
etetőanyaggal és etetési technikával érhetünk el sikereket.
A VÍZ ALATTI TÉNYEZŐK
A zátonyok, homokpadok, árkok általában nagyon gazdagok természetes táplálékban, ezért ennek köszönhetően a halak nagy része is ezen a helyen található.
Kezdetnek tanácsos minél több ilyen szerkezeti elemet
találni, ami igen kemény munka, feltéve ha nem rendelkezünk csónakkal vagy radarral.
A TERÜLET DOMBORZATI FELÉPÍTÉSE
Nagyon fontos a körülöttünk fekvő dombok jelenléte,
hiszen ezek megtörhetik a szelet és ezzel megkönnyíthetik a horgászatot.
Ha a horgászhely kiválasztásakor megpróbálunk
odafigyelni ezekre a dolgokra, biztos vagyok benne,
hogy sikerrel járunk. De a legfontosabb mindig az, hogy
keressük a táplálékban gazdag helyeket és tapasztalni
fogjuk, hogy a halak is ott lesznek.
László Attila

pontyhorgászat

Ne feledjük, nagyon fontos és elkerülhetetlen
dolog a horgászhely gondos megválasztása!
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Az Amazonas nehézsúlyú
bajnoka a Piraiba
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Harcsák a
nagyvilágban

A harcsák családja egyike a legelterjedtebb halfajokénak, melyek képviselőivel, az Antarktisz kivételével mindegyik kontinensen találkozhatunk.
Kiváló alkalmazkodó képességüknek köszönhető,
hogy a tengerszint közeli vizektől, a magasan fekvő Andok vagy Himalája folyóihoz is felúszhattak.
Akárhol is vannak, képesek a látványos fejlődésre
és növekedésre, mitöbb ez utóbbi tulajdonságukat egyes alfajaik még „túlzásba is viszik”. Léteznek kis akváriumi harcsák és akkorák is, mint egy
halászbárka teljes életnagyságban. Számunkra,
horgászok számára a legfontosabb, hogy ebből
a családból kerülnek ki az édesvizek legnagyobb
(ragadozó) halai. Méreteiben a harcsát csak az
Amazonas vizeiben egy ritkábban előforduló arapajma és az édesvizű folyókba csak ívni járó viza
előzi meg.

w

w

w

kivételek. Az itt élő harcsafajok bemutatását egy sötétvörös farokuszonyáról különleges, egzotikus fajjal kezdhetném, a Phractocefalus Hemioliopterus-al, amely
gyakran éri el a 45 kg-os méretet is, míg az ugyanitt őshonos Jau ( Zungaro zungaro) könnyedén meghaladja az
50 kg-os testtömeget is. Az Amazonas nehézsúlyú bajnoka címet a piraiba (Brachyplatistoma Filamentosum)
birtokolja, egy az Orinoko medencéjéből származó harcsafaj, amely akár a 150 kg-ot is képes elérni. Ha kicsit
is átérezzük eme érintetlen világ hangulatát, a mérgezett hegyű nyilakét, a primitív vadászatét, akkor talán
mi is megízlelhetjük azokat a legendákat, melyeket az
Amazonas szőtt e hatalmas hal köré. A legendák arról
mesélnek, hogy a felnőtt példányok fürdőző emberekre
támadnak, a halászok pedig, gyakran találnak az elejtett
kisebb példányok gyomrában majmok maradványaira.
Most teszünk egy „hétmérföldes” ugrást, ami után
Ázsiában találjuk magunkat, ahol a hatalmas indiai harEzek után Dél- Amerikában is teszünk egy kört, ahol az csa vezeti az abszolút rekordot, 170 kg-ot is meghalaAmazonast és még néhány vad folyót, a titokzatosság dó súlyával. Egy másik ázsiai harcsafaj gigásza a tájföldi
homálya veszi körül, amelyek alól az itt élő harcsák sem Pangasius Saniwongsei, igazi szörny 2,5 m-es hosszával.
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A Mekong harcsája
a 325 kg-ot is elérheti

tése, hogy rekordokat döntsön a 300 kg-ot is meghaladó példányaival. Ezek az óriások nem ritka zsákmányai
a nagy orosz tavakat átfésülő halászhálóknak. A dunai
Cherhana büszkeségéről nem is beszélve, amely elérte
a 400 kg-os álomhatárt (Grigore Antipa leírása nyomán,
és amely preparált formában a híres biológus nevét viselő bukaresti múzeumban tekinthető meg), mind azt
bizonyítják, hogy a kelet-európai harcsának nincs riválisa. Az évszázadok során az itt élők hagyományaiba,
meséibe is beépülve, amelyekből hiányzanak a tűzokádó sárkányok, a harcsa, mint bajszos kisszemű óriás
elevenedik meg. Érdekes megemlíteni, hogy számos
történet, melyet a szájhagyomány őrzött meg mit sem
változott az idők során azon térségekben, ahol megszületett és tovább élt. A Duna menti régi történetek a part
alatt megbúvó harcsáról mesélnek, amely innen támadva szedte áldozatait. Függetlenül attól, hogy hol történt
az eset, Galat, Giurgiu, vagy Oltenita közelében, a vége
mindig ugyanaz: a harcsa baltával agyonverve egy szekérben végzi, földet érő lelógó farkával. Kisebb közönségesebb vizek esetében is találkozunk hasonló kimenetelű történetekkel, úgy mint a Snagovon, Cernican,
Caldarusanon. Itt a harcsát, a mólók alatt úszni tanulók
számára kialakított töltések mélyebb vizeiben említik,
melyekben egy jelentősebb vízszint csökkenés esetén
könnyedén foglyul esik a hal. Ezek után itt is hasonlóképpen folytatódik a történet: baltával a kézben a jó és
rossz harcának nevében. Létezik a legendák egy nem
szokványos típusa is, melyet a vízbefulladtakért alámerülő búvárok keltettek életre. Ilyen történetek kötődnek
a Bukarest melletti két tóhoz, a Mihailestihez és a Morihoz, hogy csak kettőt említsek példaként. A két vízből a
búvárok, megborzadva jönnek a felszínre a mélyben élő
hatalmas halak látványától. Persze, hogy harcsákról van
szó, hiszen másképp nem is került volna szóba a két tó
ebben az írásban.
A világ minden részén, ahol a harcsa őshonos hal,
legyen az a Nílus, a Mekong, az Amazonas, Tanganyika
vagy a Duna, az igazán nagy halakról szóló feljegyzések, valahol a huszadik század elején
megszakadnak. Az intenzív halászat,
az élőhelyek gyors leszűkülése a legfontosabb tényezők, amelyek e halfaj
jelentős egyedeinek megcsappanását
eredményezték. A Mekong példája
majdhogynem elrettentő. 1904-es feljegyzések 6000 lehálózott példányt
említenek egyetlen településről. 1990re ez a szám 64 példány, 1996-ban
már csak 15, míg 1997-ben már egyetlen Mekong harcsát sem említenek. A
Duna és a Duna-deltájának orvhalászai
hasonló sorsot tartogatnak a mi harcsáink számára is. Nem régebb, mint a
90-es évek elején, a Maroson domolykózva, szemtanúja lehettem egy hatalmas, két méteres harcsa rablásának,
a közeli meredek partszél közelében.
Nyilván nem valami őslény rabolt ott

ichthiológia

Hallani történetekről, melyek arról számolnak be, ahogyan ezek az óriások halászcsónakokat borítanak fel,
vagy a hőség elől a folyók sekély partszakaszaira kényszerült kutyákra támadnak. Sajnálatos módon e legendás faj utolsó példányait már a múltszázad első felében
kifogták. És lám csak eljutottunk Ázsia bajnokához is a
Pangasianodon Gigashoz, amelyet Mekong harcsaként
ismernek. Egy igazi őskövület, amely a 325 kg-ot is eléri. Óriási termete ellenére ez a faj a harcsázó horgászok
nagy bánatára meggyőződéses vegetáriánus.
Bár kissé fáradtan, de még mindig lelkesen Afrikában
folytatjuk felfedező körutunkat. Ha szerencsésen sikerül
elkerülnünk az itt oly gyakori konfliktus-zónákat, máris
jöhetnek a harcsák. A Volta és a Niger, a hatalmas vízilovakon és hírhedt krokodilokon kívül, más óriásoknak is
otthont adnak. Az Arius Gigas-ról beszélek, amely képes
elérni a másfél méteres hosszúságot is. Ne gondolja senki, hogy ennyiben ki is merül az, amit Afrika adhat egy
harcsázónak. A Tanganyika tó titokzatos mélységei rejtik
a gigantikus, 200 kg-os Chirichitis Chranchi-t, Dél-Afrika
pedig a Clarias Gariepinus-al büszkélkedhet, egy harcsa,
amely 50 kg fölé is terebélyesedhet. Csapatban vadászó
ragadozókról van szó, melyek ügyesen cserkészik be és
zárják körbe a bandába verődött táplálékhalakat. Csupán két természetes ellenséggel kell számolniuk: a krokodilokkal és a leopárddal. Persze, hogy nem mehetünk
el a Nílus mellett sem anélkül, hogy ne tennénk említést
a Heterobranchus Bidorsalis-ról, egy közepes méretű,
de annál agresszívebb fajról, amely ugyanúgy támad
halakra, mint kisebb emlősökre vagy madarakra.
A túra végéhez közeledve már-már azt érezzük, hogy
nyelvünk is elfáradt a sok tekervényes latin elnevezéstől. Nincs okunk csüggedni, hiszen célba értünk, pontosabban haza Európa földjére, ahol a harcsák családjának
csak két képviselőjét találjuk, mégis a világ élvonalába
kerülnek, már ami a méretüket illeti. Valamivel kisebb
rokonával, a görög harcsával ellentétben az európai harcsa, a Silurus Glanis-nak - ígérem ez lesz az utolsó „tripla
nyelvcsavar” -, úgy tűnik mintha csak az lenne a külde-
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Az európai harcsa:
Silurus Glanis
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sának híre is terjedt a Duna medencéjéből. Egy esetleges dunai-deltai horgásztúrát így jellemezhettünk: az
ipari horgászat következtében, a nagy fogások híre már
a múlté. Gondoljunk csak bele, egy vendéghorgász nem
azért repüli át az Atlanti-óceánt, hogy kis harcsákat fogdosson, bármilyen jó is az a lipován halászlé. Azonban a
harcsa történetének gyökere, mint a sporthorgászat alibije, amely a maga módján virágzó turisztikai ágat éltet,
sokkal mélyebbre nyúlik vissza a történelemben. Száz és
egynéhány évvel ezelőtt csak az nem fogott harcsát, aki
harcsa nélkül akart maradni.

SZÖRNYEKET SZÜL A SPANYOL ŐSVÍZ

Kelet-európai bölcsővel, és persze egy kis ázsiai szakaszt
is beleértve, a halbiológusok a harcsa édenének egyértelműen a Duna és Volga medencéjét tekintették. Németországban csak a 19. század válik ismerté, néhány
nagy hal nagysága által lenyűgözött horgásznak köszönhetően. Fokozatosan népesíti be a Rajna vidékét, ahhoz
hogy napjainkra egy a Weser folyóban fogott 2,17 m,
83,6 kg-os példánya bizonyítsa a faj életképességét. Ez
a példány nem csak, hogy Németország harcsa rekordja
lett, hanem egyben Észak-Európa abszolút rekordja is,
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sporthorgász módszerrel fogott, édesvízi halak kategóriájában. Németországból gyorsan terjed szét a harcsa,
Svédország, Hollandia és Franciaország édesvizeiben.
Az európai harcsa nagy életműve, azonban a horgászturizmus fellendülésével veszi kezdetét. Roland Lorkovsky, német halbiológus 1974-ben néhány ezer harcsaivadékkal telepíti be a spanyol Ebrot. Az Ebro meleg és
mély vize kiváló élettérnek bizonyult a harcsa számára,
amely könnyedén szaporodhatott és ellepte a folyó
egész medencéjét. Végül uralma alá vonva a Segre és
Cinca folyókat is. Ott, ahol a természet nem segítette,
ott az ember vette szárnyai alá. Így történhetett, hogy a
Lago Banyoles és a Lago de Sau tavakat is fokozatosan
benépesítette. A harcsa spanyolországi honfoglalásának
elképesztő gazdasági hatása volt. A világ összes részéről
özönlöttek ide a hatalmas hal megszállottjai, amely külön gazdasági ágazat kialakulását eredményezte. A harcsa bajszaival összefont spanyol turizmus fokozatosan
száműzte a halászatot ezekről a vizekről, mígnem napjainkra e halfaj legféltettebb őrzője lett. Spanyolországban ma, csak catch & relase elven lehet
harcsára horgászni. Így válik a harcsából valódi
fejőstehén, amely évről-évre minél többet ad
magából, annál többször fizetnek érte. Egészen
logikus, nemde?
Az ebrói harcsáknak már a Föld másik pólusán is híre ment, hiszen mára nem ritkák a 90100 kg-os példányok sem a víz alatti folyósok
mélyén. A helyi természetvédők természetesen
nem osztoznak a horgászok örömén, hiszen az
agyonvédett hal egyre csak tizedeli a helyi faunát, valóságos biológiai bombának tartják.
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akkor, nem beszélve arról, hogy a Maros csak egyike
volt azon folyóknak akkoriban, melyek hasonló példányokat tartogattak. Másrészt a deltai harcsa aranykora
a 80-as években kezdett hanyatlani, amikor a Mila 23
nevű lipovan falucska partszakaszán, még könnyedén
lehetett 10-15 kg-os harcsákat akasztani. Az ipari halászat kegyetlen mészárlása nem kímélte a kis, kilós példányokat sem, amelyekből a jövő óriásai cseperedhettek volna fel, de amelyek lassan és biztosan eltűntek a
Duna vizéből. Az óriás harcsa, már csak emlék maradt,
régi, letűnt idők emléke, melyről néha a feledés porát
egy-egy ritka fogás fújta le.
1994-ben a színvonalas horgászlap, az In-Fisherman,
összehozta az amerikai horgászokat az európai harcsával és persze a kutyogtatás módszerével. Jobb később,
mint soha alapon! Joggal a legnagyobb kontinentális
halnak tartva, az európai harcsa hatalmas fogásainak
híre gyorsan terjedt Spanyolországból, Orosz-, Görög-,
és Olaszországból és ugyanakkor folyamatos pusztulá-

GOD SAVE THE WELS

Az első jelentős telepítések brit vizeken 18701880 között történtek, Németországból hozott
ivadékokkal. Másrészt a brit korona fennhatósága
alá kerültek a harcsák, a Duna romániai szakaszáról
is, melyeket pontosabban Londonba küldtek. Egy Sir
Stephen Lakeman nevezetű üzletember, bukaresti
cég székhellyel exportálta a halakat Romániából Angliába. Érdekes lehet az is, hogy a szörnyéről hírhedt
Loch Ness megkopott legendáját a 19.század végén a
tóba telepített, majd a 30-as évekre hatalmas példányokká fejlődött harcsák éltették tovább. Az, hogy a
harcsa (Wels Catfish) a britek számára nem közönséges, azt már egy az 1860-ban megjelent The Times
cikk is bizonyítja, mely szerint e halfaj megjelenése
Anglia vizeiben a valaha történt legfontosabb nem
őshonos állat honosítás a pulyka után az Egyesült Királyság fennállása óta. A Maneci-i csatornát elhagyva,
a harcsa azonnal átrendezte a szigetország vizeinek
táplálékláncát. Hatalmas termetével felkeltette a brit
horgászok érdeklődését is, akik gyorsan megértették,
hogy nekik is adott a lehetőség életük édesvízi trófeájához. Megjegyezendő, hogy a harcsa növekedési
üteme, a brit vizekben a következő: 2,5 kg az első öt
évben, 90 kg 24 év után és akár 250 kg-nál is több 60
év után.

A GONOSZ KISEMBEREKTŐL
A MÉG KISEBB HARCSÁKIG

A jellegzetes küllemű olasz harcsa, mára az európai
sporthorgászat celebjévé emelkedett. A Po folyó és deltája nem emlékeztet a lipován településekre. És meglehet ezzel magyarázható, hogy a szegény mediterrán
halászfalvak végleg letették a hálóikat. A helyi halászok
hamar megértették, hogy a nagy halak emberek sokaságát vonzzák, akik életük fogásának reményében
jönnek oda. Így történt, hogy a halászatott felváltotta
a horgászturizmus, a következetesen visszaengedett halak pedig hatalmas tömegeket értek el. Nem véletlen,
hogy a Po folyó büszkélkedhet az európai rekorddal,
a maga 2,78 méterével és
144 kilójával. Bár Franciaországban is szép hasznot
hozott, az ittenieket néha
aggodalommal töltötte el a
hatalmas jövevény viselkedése. A finom szereléket és
a rakósbotos horgászatot
kedvelő franciákat, ugyanis
meglehetősen felkavarta a
dévéreket, vörösszárnyúakat, bodorkákat riogató
harcsa látványa, amely rohamosan nőve és elérve a
mifelénk egyre ritkább 4050 kg-os méreteket, mégiscsak kiengesztelte a helyi
pecásokat.
Nem hinném, hogy sokan tudnának róla, hogy a
dunai harcsa néhány évtizede görög napot is látott.
Tudatában annak, hogy
nincs megfelelő életteret
biztosító folyójuk, a görögök mégis találtak a hal
telepítéséhez és meghonosításához néhány alkalmas
tavat. Pusztán a horgász

A törpeharcsa
Amerikában őshonos
szemszögéből nézve megállapíthatjuk, hogy a görögöknek kijött a lépés, mi több mára százkilós példányokkal
is büszkélkedhetnek. Én azt mondom, ezt lehet teljesítménynek nevezni egy olyan országtól, ahol nem füzek
nőnek, hanem olajfák.
Nem értem, nálunk ezt miért nem lehet megtenni?
Ahhoz, hogy a magyar vizek kínálata versenybe szállhasson az európai vizek trófeáival, bizony sok mindent
kéne tenni. De nem lehetetlen! Vizünk van, csak ki kéne
használni….
Holló Zsolt

ichthiológia

A harcsa brit száműzetése azonban nem egy
100 %-os sikertörténet. Hamarosan kiderült, hogy
az idegen fajok honosítása romboló hatással van az
őshonos fajokra, akárcsak e nagytermetű ragadozóhal esetében is. Az egzotikus bevándorlótól a nemkívánatos személyig, csak egyetlen lépés volt az út.
Így történhetett, hogy napjainkban egy kiskorú által
a Daranet folyóba szabadon engedett 10 kg-os harcsa
híre, elsőfokú környezetvédelmi riadót keltett a környéken. A Környezetvédelmi Minisztérium szakemberei négy napon át keresték a szabadon engedett halat, hogy elkapják mielőtt a Temzébe ér. Ez a hatalmas
felhajtás, melyet egy kiskorú okozott a sporthorgászat
nevében, igazolja, hogy a dunai harcsa nem mindenütt olyan szívesen látott vendég, mint a Dunában.
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ÖSSZETETT MŰCSALIK

Érdemes átfogóan tekinteni ezekre a lágy műcsalikra,
hiszen az alkalmazott horog milyenségétől függően
széles körben alkalmazhatóak. A pergetéssel éppen is-
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A henger alakú csalikat hazánkban kevesen használják
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figyelnünk kell arra, hogy a tulajdonképpeni műcsalihoz
méreteiben arányos horgot és ólomfejet válasszunk.
Egy túlméretezett ólomfejes horoggal szerelt műcsali
süllyedés közben szinte teljesen elveszti a süllők számára olyannyira ingerlő mozgását. Ellenkező esetben
(kis ólomfej, nagy gumi) ez a mozgás egyenetlenné válik, ez szintén nem kívánatos. Utóbbi jelenségre főleg
a gumihalak használata esetén figyeljünk. A második
fontos szabály az, hogy a horog szára semmiképp ne
haladja meg a műcsali testének a felét. Ellenkező esetben túlságosan lemerevítjük csalinkat.
De mi a helyzet a hosszú testű műcsalik esetében,
amelyek mellett még a legnagyobb ólomfejek is eltörpülnek? Számos horgász alkalmaz ezek esetében úgynevezett póthorgokat, sőt egyesek vékony acélelőkével
hármashorgot erősítenek az ólomfejhez. Véleményem
szerint, ezeknek hátránya, hogy lebénítják csalink mozgását, megsokszorozzák az elakadás veszélyét. Tapasztalataim azt mutatják, hogy egy horoggal sok esetben
jobb eredményeket érhetünk el. Kissé hosszabb szárú horgok használata esetén észre fogjuk venni, hogy

ka

Mindig kettős kihívásnak tekintettem a szilikon csalikkal történő horgászatot. Rájöttem, hogy egyrészt
minél nagyobb ólomfejjel szerelem ezeket a nagyszerű csalikat, annál látványosabb eredményeket érek
el. Másrészt, amennyiben a horog könnyedén hatol a
ragadozó szájszegletébe, az elszalasztott halak száma
jelentősen csökken. Hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy a dolgok itt be is fejeződnek, de szerencsénkre ez
azért nem egészen van így, ugyanis a horog nagyban
befolyásolja a szilikon csalik ezen egyenletének megoldását. Függetlenül attól, hogy a horog ólmozott-e vagy
sem, számos és egyre kifinomultabb szerelési mód létezik. Ezekről fogunk szólni az elkövetkezőkben és biztos vagyok benne, hogy az eredmények nem fognak
elmaradni.
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süllőhorgászat

A nagyméretű és vibráló nyúlványokkal nem ren- merkedők is könnyedén rájönnek, hogy amikor ezeket
delkező hengeres alakú szilikon műcsalik nálunk a csalikat ólomfejes horgokkal szerelik, két alapvető
szabályt kell szem előtt tartaniuk. Elsőként feltétlenül
csak nehezen hódítanak teret.

megtudjuk fogni a süllőket, anélkül hogy feleslegesen érthető, hiszen ez utolsóként hagyja el az éles fogakkal
bonyolítanánk a szerelékünket. A rejtély titka a süllő felszerelt szájat.
kapásában rejlik.
Hogy méginkább megértsük a helyzetet, tekintsük
át a műcsalik dinamikáját. Amennyiben kékhátú bará-

A KAPÁS

A süllő semmiben sem különbözik a többi ragadozóhaltól. Ezek elsődleges célja, hogy kishalakat zsákmányoljanak úgy, hogy azokat fejükkel előre tudják lenyelni.
Evolúciójuk során számos zsákmányhal testén megjelentek a különféle tüskék. Ezek a test különböző részein lehetnek, rendszerint minden esetben meggátolják
a kishal farokkal előre történő lenyelését. Még abban
az esetben is fejjel a torok felé forgatja zsákmányát a
süllő, ha azt teljesen a farka végénél kapta el. Ebből
adódik, hogy rendszerint a műcsali első felére vág rá
a ragadozó.
Az enyhén oldalról támadó süllő egy ballisztikai
problémát is megold a mozgásban lévő célpontok
esetén. A támadás sikeressége érdekében ugyanis a
halnak fel kell mérnie a csali mozgását, és annak elejébe kell céloznia. Így a csalival való kontaktus a műcsali első részénél valósul meg, éppen ott, ahol a horog
hegye kibújik a testéből. Ez a teória magyarázatot ad
arra, hogy az üres bevágások esetén is miért találjuk a
műcsali ezen részén a süllő ebfogainak nyomait.
Nem lenne helyénvaló, ha elkerülnék a figyelmünket azok az esetek, amikor egy sikertelen bevágás
után a gumihal farok nélkül érkezik vissza a feladóhoz.
Egyértelmű, hogy ebben az esetben a ragadozónk a
műcsalit hátulról ragadta meg. Előfordulhat, hogy a
horog anélkül távozik a hal szájából, hogy megakadna,
annak ellenére, hogy a csali első részét érte a támadás.
A gumihal farkának szétszakadása ebben az esetben is

süllőhorgászat

A süllő zsákmányának lenyelését mindig a fejével kezdi

Színből van választék bőven
21

süllő nyugodtan és pontosan támadhassa meg a feje
felől.
Előfordulhat, hogy a letépett farkú mű-mütyűrök,
és a bosszantó üres bevágások napirendre kerülnek.
Ebben az esetben ne a horog méretében keressük a
hibát, hanem próbáljunk meg változtatni a vontatás
sebességén. Valószínűleg túl gyorsan és túl rövid megszakításokkal húzzuk magunk felé a horgot. Mivel a csali túlságosan gyorsan halad, leendő zsákmányunknak
nem áll elég idő a rendelkezésére, hogy a támadását
pontosan kivitelezze, főleg ha folyamatosan a gumihal
mögött halad. A botból történő emelések gyorsaságá-
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tunk éppen abban a pillanatban jelenik meg a színen,
amikor műcsalinkat emeljük, nagyobb lesz annak az
esélye, hogy a farkánál ragadja meg. Amint elkapta
a csalit, halunk megpróbál azonnal visszatérni arra a
helyre, ahonnan a támadást indította. Mivel a zsinór
ebben az esetben feszesen köti össze a horgot az égnek álló botspiccel, rendszerint elsüllyesztjük a bevágást (kivételt képeznek azok az esetek, amikor a hal
megakasztja magát). Ellenkező esetben, ha a süllő a
csalira süllyedés közben vág rá, megfigyelhetjük, hogy
mindig oldalirányból kapja el a vélt táplálékot. Ebben
az esetben a horog mindig a hal szájának valamely ol-

w

w

.h
or

ga

sz

ka

süllőhorgászat

la
nd

ok

Ez a 8 kilós süllő is egy
henger alakú műcsalira jött

w

dalán akad. Túl nagy horog használata esetén nő annak
a veszélye, hogy a kapás pillanatában nem kerül a hal
szájába, és emiatt a bevágásunk „üres” lesz.
Feltétlenül beszélnünk kell műcsalink süllyedés és
emelés közbeni sebességéről is. Emelés közben a csali
gyorsul és viszonylag nagy sebességgel halad. Az ezt
megtámadni kívánó süllőnek éppen ilyen gyorsan kell
reagálnia, ez az elhamarkodottság pedig rendszerint a
pontossága rovására megy. Megpróbálja hátulról elkapni áldozatát, hogy mozgásképtelenné tegye, majd
egy nyugodtabb, védett helyen lenyelhesse. Tegyük
fel, hogy a támadás süllyedés közben éri csalinkat: ebben az esetben mozgása elég lassú lesz ahhoz, hogy a
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nak csökkentése és az ezek közti szünetek megnövelése átírhatja egy horgásznap forgatókönyvét.

KICSITŐL A NAGYIG

Létezik egy téves felfogás a lágy műcsalikat illetően.
Ahhoz hogy fogóssá váljanak, feltétlenül rendelkezniük kell valamiféle kígyózó mozgást végző nyúlvánnyal
(legtöbb esetben ez a műcsali farka). Az elmélet teljesen téves. Tapasztalataim alapján azok a műcsalik is
nagyszerűen ingerlik a süllőt, amelyek faroknélküliek.
A nagyméretű, hosszú csalikra gondolok. Ezek mozgása semmiben sem tér el a többi szilikon csali mozgásától, hiszen a süllő oldalvonala a vízben egyszerűen csak

a haladó műcsalit érzékeli. Ennek mérete elégséges a
süllő figyelmének magára vonásához.
Az 5-8 centiméteres gumi csalik a legelterjedtebbek
a hazai süllőhorgászok között. Egy 16-18 centis csali
szörnyetegnek tűnhet sokuknak. A csali nagyságának
minden esetben alkalmazkodnia kell a ragadozó aktivitási fokához. Az éppen vadászó, aktív ragadozó hajlandó rávágni egy hatalmasnak tűnő műgilisztára is, míg
egy „szunyókáló”, inaktív hal nagyobb valószínűséggel
támad egy kisméretű gumira.
Ennek ellenére a tapasztalat azt mutatja, hogy a süllők passzív időszakaikban is oda koppintanak a nagyméretű farok nélküli gumi csaliknak. Bizonyára az erős
vibrálás elmaradása és az aprólékosan kidolgozott
részletek teszik ezeket a csalikat a süllők kedvenceivé.

VISSZA A HORGOKHOZ

Abban az esetben, ha egy nagyméretű (15 centiméternél nagyobb) műcsali használata mellett döntünk, ne
féljünk azt egy 5 centis ólomfejes horoggal bevetni.
Nem fogjuk elszúrni a kapásokat, ha megfelelően lassan vezetjük a gumit, és a bevágást sem sietjük el. Egy
nagyméretű préda bonyodalmakat okoz a süllőnek,
ezért a késleltetett bevágással időt adunk neki, hogy a
csalit kellőképpen megragadja.
A horog hosszúsága nem az egyetlen felmerülő
probléma a lágy műcsalis horgászat során. A horog öblének nagyobbnak kell lennie, mint általában. És itt van

Mindenkit szeretettel várunk!

süllőhorgászat

Ilyen horgokkal és így szereljük a csalikat, ha akadós pályán horgászunk

még az ólomfej formája, ez szintén fontos
tényező, ami a csalivezetést illeti. Nem mellékes, hogy amikor elérte a mederfeneket,
a csali elfekszik azon vagy esetleg függőlegesen áll. Amennyiben a hal az aljzatról kapja fel a csalinkat, a függőlegesen álló horog
nagymértékben megnöveli a sikeres akasztás esélyét. Ez főleg akkor válik fontossá,
amikor a csalit hosszú szünetekkel, lassan
vezetjük.
Azokon a vizeken, ahol a sok akadó nehezíti
a horgászatot, érdemes kipróbálni olyan szereléket, amellyel csökken az elakadás veszélye.
Vannak esetek, amikor a hagyományos ólomfejes horgok szinte egyáltalán nem használhatóak, mint amikor a horog hegye egyáltalán
nincs szabadon, ezáltal az elakadás veszélye
jelentősen csökken. Ebben az esetben is érvényes a szabály, miszerint a horog ne érjen túl
a műcsali első egyharmadán. Ezt a fajta szereléket súlyozhatjuk egyszerű csúszó ólommal.
A mellett, hogy nem fogunk gyakran elakadni,
megnyílik előttünk a mederfenékkel párhuzamosan történő bevontatás lehetősége. Főként
a válogatós, nem táplálkozó halakat bolondíthatjuk meg így. A ritka és rövid emelések csak
kis ideig távolítják el a csalinkat a fenéktől, ez
a mozgás rendszerint megőrjíti a határozatlan
süllőket és rákaffantanak horgunkra.
Roger

A horgászaton kívül továbbra is lehetőség van rendezvények (családi- és céges rendezvények, piknikek, versenyek) megtartására. Barátságos és kellemes környezetben pihenhet felújított vendégházunkban, ahol 3 db
4 ágyas és 4 db 2 ágyas szobával, közös helyiséggel, teakonyhával és terasszal, valamint egy különálló 4 ágyas
apartmannal várjuk kedves vendégeinket

SZOLGÁLTATÁSOK:

 szállás (fűthető szobák)  társalgóban TV  hűtő
 fedett terasz  sátorhely  fűthető rendezvénysátor
 büfé  csali  horgászfelszerelés
 horgászási lehetőség a tavon
 futballpálya  pin-pong asztal
 bográcsozási lehetőség
 parkoló (szállóvendégeink részére zárt parkoló )
 WIFI

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
E-mail cím: erdeszto@freemail.hu
Telefonszám: +36-30-494-66-77
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A legyezőhorgászat, a dobás gyakorlatában tér el
talán legjobban, a többi
módszertől. Míg máshol a
csali célba juttatására külső
súlyt alkalmaznak, addig ez
nálunk, a zsinór saját súlyával valósul meg. A megfelelő távolság eléréséhez, egy
több mozdulat sorból álló,
együttest kell elsajátítanunk, készség szintig. És itt
jelentkezik az a gond, ami
miatt erről nagyon bonyolult úgy írni, hogy esetleg
egy magányos kezdő számára is minden érthető,
és megtanulható legyen.
Ugyanis a legjobb cikkek
sem tudják pótolni a látványt, és a külső szemlélőt.
Ez utóbbi, a helyes dobás
megtanulásának
ugyan
nem feltétele, de a rossz
beidegződések elkerülésére nagyon fontos. Nem akaA legyezőhorgászatban a
rok belebonyolódni különcsali célba juttatása a zsinór
böző tanulási elméletekbe,
saját súlyával valósul meg
ez nem tartozik a tárgyunkhoz, de annyit tisztáznunk
kell, hogy mit jelent a készség szintű tudás, ami felé a halakra, esetleg beszélgetni a horgásztársunkkal, ektörekszünk. Ezt a tudattalan hozzáértés szintjének is kor jutunk ebbe az állapotba. De ha így megtanulunk
nevezik, és a legfőbb ismérve az, hogy nem kell arra valamit, és az nem jó, akkor ebből az állapotból már
a mozgás sorra összpontosítani figyelmünket, amit nagyon nehéz megtanulni a helyes mozgássort, mert
éppen végzünk, hanem azt felszabadítván más célok- a mozdulatok már rögzültek. A fentiek miatt minden
ra használhatjuk. Ha eljutunk odáig, hogy nem kell a kezdő legyesnek azt tudom ajánlani, hogy keresse a
dobás részleteivel, a zsinór futásával, a bot helyzetével kapcsolatot régebben legyező horgásztársakkal, akik a
foglalkoznunk, hanem közben tudunk figyelni a vízre, segítségére tudnak lenni a dobások megtanulásában.
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A következőkben egy
olyan kérdéskört dolgozunk fel, amelyről muszáj írni, de nagyon nehéz igazán jól bemutatni,
ezt ugyanis látni és minél
többet gyakorolni kell.
Ez a legyező dobások tanulása.
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legyezőhorgászat

Magyarországon még nem
működik olyan iskola, ahol ezt
ilyen precízen oktatnák, de a
világ minden olyan részén, ahol
sokan legyeznek, vannak ilyen
intézmények, ahol a tanulni vágyok, elsajátíthatják a legkülönfélébb dobásokat. Ezekben az
iskolákban nem csak a kezdők,
hanem nagyon gyakran akár
több évtizedes tapasztalatokkal
rendelkező legyesek is megfordulnak, mert új botok, új dobási fortélyok mindig keletkeznek,
és ezeket, illetve ezek használatát, itt ellenőrzés mellett tudják
megtanulni. Ezen kívül az új horNem árt, ha idejében
gász helyek is kihívást jelenthetelkezdjük a dobások
nek, mert lehet, hogy ott, egy
gyakorlását
teljesen más dobási módot kell
a sikeres horgászathoz alkalmaznunk, mint amit eddig a kedvenc vizeinken begyakorol- a karunk munkáját a zsinórnak. És ez az a perc, amely
tunk. Remélem, hamarosan hazánkban is lesz lehető- az egész tanulásban a legfontosabb. A legyező botot
ség, egy ilyen magas szintű iskola beindítására.
ugyanis úgy kell elképzelnünk, mint ha egy rugó lenne.
A lendítésnél erőt fektetünk a botba, összenyomjuk a
JÓ BOT + JÓ ZSINÓR = JÓ DOBÁS?
rugót, amit az a zsinórba továbbít, kirúgja magát. ElőSajnos a fenti kérdésre nem válaszolhatunk egyértel- ször valószínűleg csak néhány ütemig jutunk el ebben
mű igennel, de az ellenkezőjére, bízvást elmondhatjuk, az állapotban, aztán szétesik az összhang. De a lényeg
hogy igaz, vagyis rossz bottal és rossz zsinórral bizto- az, hogy érezzük meg ezt a pontot. Minél többet gyasan nem fogunk jól dobni. A súlypont fontos kritérium, korlunk, annál hosszabbak lesznek ezek másodpercek,
mert a legyezés csak akkor lesz valóban felhőtlen él- majd percek, végül eljutunk addig, hogy csak kivételes
mény, ha a felszerelés összhangban van. Egy nem jól esetekben esünk ki a helyes ütemből. A leggyakorlotösszeállított kézséggel csak kínlódni fogunk. Nagyon tabb horgászoknak is minden új botot, új zsinórt, külön
fontos a kezdők számára, hogy olyan zsinórral dolgoz- meg kell tanulni, mert mindegyiknek mások a tulajzanak, amely már rövid zsinór hossznál is „megdolgoz- donságai. Vannak, akik könnyen tudnak váltani egyik
za” a botot, de nem terheli túl. Így hamarabb rá tudnak botról a másikra, míg egyeseknek ez gondot okoz, és
érezni arra a pillanatra, amikor a bot közvetíteni kezdi csak a sajátjukkal tudnak boldogulni. Én is az utóbbiak közé tartoztam jó ideig, és
ha a kezembe került egy szokatlan bot, bizony sok esetben
kiábrándítóan rosszul dobtam
vele. A későbbiekben aztán rájöttem arra a furfangra, hogy
egy ismeretlen felszereléssel
való ismerkedést mindig azzal
kezdek, hogy megkeresem azt a
zsinór hosszt, amelyiknél a bot
elkezd dolgozni, és ezt a zsinór
szakaszt aztán néhány percig a
levegőben próbálom tartani,
egy kicsit kiengedve, egy kicsit
visszavéve. Ezzel a módszerrel
elég hamar kilehet úgymond ismerni a botokat.
A zsinóroknak a súlyukon,
A legyezés csak akkor
és a formájukon kívül, nagyon
lesz valóban felhőtlen
fontos jellemzőjük az is hogy
élmény, ha a felszerelés
hogyan siklanak, milyen a súrösszhangban van
lódásuk. Sajnos ezt semmiféle

25

Ponty legyezve

.h
u

betű vagy szám nem jelzi, így ezt nekünk kell megállapítanunk. Lehetőség szerint sima, jól csúszó zsinórt
válasszunk, mert az érdesebb felületűek lassabbak, és
sajnos néhány annyira durva felületű, hogy képes még
a gyűrűket is berágni.
A tanulásnál, ha módunkban áll, inkább közepes keménységű bottal kezdjük, mert ettől mind a lágyabb,
mind pedig a keményebb botok felé elindulhatunk. Ha
túl lágy bottal tanulunk meg dobni, (amelyre amúgy talán
a legkönnyebb úgymond, ráérezni) a későbbiekben, bajban lehetünk a keményebb botok használatakor, és fordítva. Ha alkalmunk adódik, eltérő keménységű botokkal
gyakorolni, ezt érdemes már a kezdetekkor kihasználni.
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Nagyon sokféle dobás létezik elméletben, és még több
a gyakorlatban, ugyanis szinte nem lehet két olyan
horgászt találni, akik minden dobást ugyan úgy hajtanának végre. Mindenki másképp valósítja meg őket, a
saját testi, és megmerem kockáztatni a lelki alkatához
alakítva azokat. (Erre az érdekes kérdésre majd egy későbbi lapszámban visszatérek.) A sokféle dobás közül,
a legalapvetőbb a fej feletti, vagy alapdobás, bár ennek
a lényegét, a kevésbé elterjedt „négyütemű dobás” kifejezés adja vissza a legjobban. Ez az elnevezés arra
világit rá, ami minden dobás alapja, ez pedig a mozdulatok megfelelő sebességgel, és ütemmel végre hajtott együttese. Ha szétesik a mozdulatok lüktetése, (ez
a kezdőknél gyakori eset) legjobban tesszük, ha abba
hagyjuk a dobást, és beszedve a kint lévő zsinórt újra
kezdjük. A hazai gyakorlatban ezt, és az orsó, más néven görgő dobást használjuk a legtöbbet, ezért most
erről e kettőről írok csak néhány sorban, a többi dobás
fajtákra pedig a későbbi lapszámokban kerül sor.
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FEJ FELETTI DOBÁS. (ALAPDOBÁS,
NÉGYÜTEMŰ DOBÁS)
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Ez az a dobás, amelyet minden legyezőhorgásznak
először szoktak megtanítani. Nagyon sokféle egyéb
dobásnak is ez a kiinduló pontja, ezért érdemes vele
sokat foglalkozni. Sajnos ez az a dobás is egyben, amelyet a legkönnyebb rosszul megtanulni, és amelynek az
elsajátításához a legnagyobb szükség van egy tapasztalt külső szemlélőre.
A DOBÁS FELÉPÍTÉSE: húzzunk le néhány méternyi
zsinórt az orsóról, és tegyük le magunk elé a vízre vagy
fűre. Egy erőteljes mozdulattal lendítsük a botot a hátunk mögé, kb.: 13 óra állásig. (lásd az 1 ábrát.) Várjuk
2. ábra
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meg, amíg a zsinór kiegyenesedik hátul a levegőben,
ez rövid zsinórnál csak egy pillanatnyi szünetet jelent a
mozgásban, de hosszúnál már akár több másodpercet
is jelenthet.
Ha teljesen kiegyenesedett lendítsük előre a botot
kb.: 11 óra állásig. (A kezdőknek az a legjobb, ha követik szemükkel a zsinór mozgását, teljesen addig, míg
meg nem tanulják, hogy hogyan lehet érzékelni annak
teljes kifutását a bot végén.)
Itt is megvárjuk, amíg a zsinór hurok kifutja magát,
és ekkor kezdhetjük ismét a hátra lendítést.
Hátra lendítés - szünet - előre lendítés - szünet, ez
az a négy ütem, ami meghatározza ezt a dobást. Ha
megérezzük, hogy mennyi legyen a két lendítés közti
szünetek ideje, akkor kezünkben ennek a dobásnak a
kulcsa. Persze az sem mindegy hogy milyen erővel, milyen gyorsan lengetjük a botot, mivel a botok keménysége eltérő, ezért mindegyik másképpen dolgozik. A
kidobott zsinór hosszát úgy tudjuk dobás közben növelni, hogy a hátra lendítés közben az orsóról lehúzunk
egy keveset, és az előre lendítéskor kiengedjük az ujja-

ink szorításából, de úgy, hogy a zsinórt nem engedjük, gyük a hátunk mögé, és kb.: 45 fokos szögben tartsuk,
csak hagyjuk, hogy kifusson köztük.
fontos hogy a zsinór bot csúcsa alatt legyen, megterhelje azt. (1.) Egy erőteljes mozdulattal lendítsünk előre.(2.)
A LEGGYAKORIBB HIBÁK:
Ha jól csináltuk, a zsinórón végig szalad egy hurok. (3.)
1. Nem megfelelő erővel dolgozunk, vagy kevéssel,
Egyetlen gyakori hiba szokott előfordulni ezzel a dovagy sokkal, nem hagyjuk, hogy a bot dolgozzon.
bással, az hogy nem elég nagy, vagy egyáltalán nincs
2. Túl gyorsan lengetünk, nem hagyunk elég időt a hátul hurok hagyva. (1.) Ennél a dobásnál ez a hátsó kis
zsinórnak, hogy kiegyenesedjen. Ez különösen hátul zsinór darab terheli meg a botot, és ennek a tehetetszokott bekövetkezni. Jellegzetes pattogó hang kíséri lenségi erejét használjuk ki a dobásnál.
ezt a hibát, és csomók kerülhetnek a zsinórra.
Proof
3. Becsuklózás. Ez talán a legtöbbször előforduló hiba, általában
2. ábra
hátul, ritkábban elől, túl mélyre kerül a bot, nem 11 és 13 óra közt lengetünk. Így nem tudjuk fent tartani
a legyet a levegőben, az a lendítések végén leesik.
Nagyon hasznos dobás, különösen
ott van nagy jelentősége, ahol kevés a hely a hátunk mögött, és nem
alkalmazhatunk egyéb dobásokat.
Igazán jól csak DT zsinórral lehet
dobni, és a legjobban a közepes
akciójú botokkal működik. (lásd a 2
ábrát)
A dobás szakaszai: szedjünk le
néhány méternyi zsinórt. A botot vi-
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ORSÓ VAGY GÖRGŐ DOBÁS

A 770 NM-ES TELKEN,
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A helyszín
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Riadtan ébredek karórám csipogására. Még nyújtózom párat, és közben a visszaalvás gondolatával viaskodom. Sajog minden porcikám. A tegnapi
egész napos munka fáradtsága még pihenést kívánna, de ha horgászatról van szó, ezt nem lehet
számításba venni. Már a fürdőszobában vagyok,
a hideg víz végképp felébreszt. Gyors öltözés és
már indulok is, cuccaim az autóban pihentek az
éjszaka. Irány a Dráva őrtilosi szakasza.
A talán tíz kilométeres utat hamar megteszem. A vasút
sorompójánál hagyom az autómat, és már indulok is a
negyven méterre lévő kövezés felé. Még szinte sötét
van. Fejlámpám fényénél egy J-9 GFR wobblert kapcsolok fel. A kövezéshez érve hallgatózom egy kicsit,
de rablásnak semmi jele. Először nem a kövezés végé-
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hez, hanem a part felől egy nagy fűzfa tövéhez indulok,
melynek ágai a vízre simulnak, és szelíden mozognak az
áramlásban. Pont itt fordul kifelé a víz egy kis nyugodt
helyet hagyva az ágak közelében. Ez kedvenc tartózkodási helye a nagy drávai küszöknek, és természetesen
a rájuk vadászó balinoknak is. Wobbleremet a vízre ejtem és hagyom, hogy a sodrás magával vigye az ágakon
túlra, majd visszaváltom az orsó karját. Pár pillanatig
csak tartom, majd lassan tekerni kezdem, de ebben a
pillanatban már rá is nehezedik valaki, bevágok és már
szól is az orsóm fékje. Szépen hajlik pergetőbotom, és
balinom is fröcsköl még párat, majd megadja magát és
felfekszik a vízre. Közelebb vezetem, szemem is hozzá
szokott a hajnali, de már világosodó sötétséghez. Halam másfél kiló körüli, a zsinórt feszesre és rövidebbre
tekerem, majd a bottal emelem fel magamhoz.

Miközben a félig elnyelt fahal horgaitól szabadítom
meg őnömet, hallom meg a kő vége felől egy másik
még csak ébredező balin első jelét. Ez nem nevezhető
még igazi rablásnak, csak amolyan csobbanásnak. Halamat bilincsre fűzöm, majd egy CDSR-8 GF wobblert
felteszek az előző helyére. Halkan és lassan lépdelek
a kő vége felé. Tudom, az előbb hallott balinom a kő
felső sarkánál akar reggelizni a húzós vízben. Még nem
lát elég jól, ezért csak kisebb próbálkozás volt az előbbi hang. A kő sarkától felfelé ejtem be a fahalat, majd
hagyom, hogy a sodrás itt is a megfelelő helyig vigye
egészen a húzós vízig. Ekkor átváltom az orsó karját, és
csak tartom a sodrásban a verető csalit. Olyan vadul
durrant rá a jobb hal a műhalra, hogy még megijedni
sincs időm. Gyorsan engedek a féken. Halam már meg
is kerüli a kő végét és a kezdeti vad rohanás alábbhagy.

balinhorgászat

Most akasztott balinom bő két kilósnak látszik, közben
még tesz pár kört, ki is rohan egyszer, de már eldőlt a
játszma, mert magamhoz húzom, tarkón ragadom és
kiemelem a vízből. Alulról támadta meg a csalit a hármas horog két ága is átütötte a felső részét a szájának.
Előző balinom mellé teszem, hogy ne unatkozzon.
Közben már jól látni, ezalatt a pár perc alatt egész jól
kivilágosodott. Egy öt centis SSR Rapalát teszek fel,
majd dobok még párat a kő végénél és a visszaforgós
részen, de minden alkalommal üresen vontatom be a
kis fahalat, nincs jelentkező. Visszaindulok autómhoz
közben hallok még két hangos rablást, de ezek engem
már nem érdekelnek. Tudom számomra van egy bevált
módszer, ami már sokszor fogósnak bizonyult. Az autómhoz érve egy horgásszal találkozom, aki gratulált a
halakhoz. Kicsit félve kérdezte, mivel és hogyan fogtam
őket. Nem titkolóztam, elmondtam neki. Szinte futva
távozott, meg sem várta a végét. Utána szóltam, de
hiába, mert már messze járt, és nem hallotta a lényeget. Pár nappal később ismét találkoztunk. Én már egy
kettes balinnal a kezemben sétáltam autómhoz, mikor
szembe jött ismeretlen horgásztársam és panaszban
tört ki. Elmondta, hogy órákat dobált GFR színű wobblerjeivel, de hiába, mert nem fogott semmit. Ekkor
ismét elmondtam neki, nem világosban, hanem még
szinte sötétben kezdje meg a pergetést. Magában hangosan mormogva tova indult, és fogadta meg, hogy
holnap korábban jön. Igen, mondtam én is magamban,
most meg azt felejtette el megkérdezni, hogy hova érdemes dobni. Mindegy ez majd egy újabb találkozás
kérdése lesz!
Már elmúlt este hat óra, mikor a Mura folyó egyik
kanyarjában lévő kövezéshez érek. Csak egyik kedvenc
pergetőbotomat és műcsalikkal teli táskámat hoztam
magammal. A nap még magasan jár, és az idő is igazi
nyárvégi meleg. Ahogy felteszem a horgászsapkámat,
már izzadni is kezd a fejem, majd később viszont kell a
szúnyogok miatt. Pár percet kémlelem a vizet, és úgy
döntök, megnézem a domikat a parti kövezés mellett
és a vízre hajló bokrok környékén. Már messziről látni,
hol szedegetnek kedvenceim a víz tetején tipikus jeleket hagyva a víz felszínén egy-egy bogár vagy egyéb
táplálék leszívása után, nagy gyűrűzés formájában.
Hajnali balinom
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Kedvencemmel a kis originál 5-S wobblerrel próbálkozom, hamar akad is érdeklődő pár apró domolykó
képében. Közben innen-onnan nagyobb balinok rablása hallatszik. Egy másik wobblerre cserélek. Tőlem
15 m-re újabb rablás, majd gyorsan a helyére dobok,
de üresen vontatom be a fahalat. Még próbálkozom
egy darabig, de hiába. Közben már majdnem lemegy a
nap. Rá kell jönnöm, hiába cserélgetem a csalikat, a vehemensen rabló balinokat nem tudom becsapni. Lentebb lépdelek a köveken, közben újabb balin rabol egy
nagy, vízből kiálló kő környékén. Várok egy-két percet,
de nincs újabb rablás. Közben visszateszem a zsinórra
az ötös originált. Csak gondolom, hogy a nagy kő mögött állt meg az előbb még vadul táplálkozó őn. Az orsó
karját átváltom, és elengedem a sodrással a kis műhalat. Időbe telik, míg szabadon úszva a kőig ér. Mikor
visszaváltom a felkapókart, kicsit megtartom és már

.h
or

balinhorgászat

Esti balinom
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A Dráva jó balinos víz, csak tudni
kell, mikor kell benne horgászni
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érzem is, szépen veret. Talán hármat
tudok tekerni az orsó karján, már rá
is nehezedik a balin. Szinte megijedek
a hirtelen vendégtől és vad hangos
csapkodásától. Hagyom, hadd ússzon
még pár kört. Aztán tarkón ragadom a
majdnem kettes halat. Tessék, úgy látszik hiába dobáltam korábban annyit
siker nélkül, most meg ilyen könnyen
becsaptam őkelmét.
Későbbi horgászataim alkalmával,
ha korábban érkeztem mindig a domikat hajtottam, főleg, ha a nap még
magasan járt. A balinokat csak figyeltem, merre rabolnak. Sok esetben
valamilyen akadó, vízre hajló bokor,
nagyobb kő környékén a szürkületben tudtam becsapni őket. Előfordult
olyan vízbe dőlt fa, amely mellől több
halat is sikerült fognom egy alkalommal. Egy-egy nagyobb kő mögött, ahol a víz kicsit mélyebb, sikerült sok
alkalommal az első wobbler úsztatása alkalmával megfogni őket. Kíváncsi voltam, így még a világos szürkületben a kőig osontam, de a kavicsokon kívül semmit
sem láttam a kő környékén. Lassan visszamentem és
8-10 perc várakozás után az első úsztatás alkalmával
mégis jobb balint akasztottam.
Úgy gondolom vannak balinok, amelyek szívesen állnak be éjszakára valamilyen akadó mögé. Ezért még este
vagy reggel ezeken a helyeken sokkal könnyebben meg
tudjuk fogni őket, mint amikor vadul rabolnak össze-vis�sza. Főleg azokon a helyeken, ahol napközben több horgász kergeti fáradhatatlanul az őnöket. Érdemes figyelnünk a vízi világ és annak lakóinak viselkedésére, és a
tapasztalatokkal az élményeink is gyarapodni fognak.
-Tibor
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