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Meg nem rendelt kéziratot nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza! 

A fizetett hirdetések tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal fe-

lelősséget! A kiadványban meg-
jelent írások elsősorban a szerzők, 
de nem feltétlenül a szerkesztőség 

véleményét tükrözik.
A cikkeket, fotókat szerzői jog védi, 
azok másolása, másodközlése csak 

a Kiadó írásbeli engedélyével le-
hetséges! HorgászKalandok © mind-

en jog fenntartva! 

Tartalom

3

KALANDOZÁS A HORGÁSZAT VILÁGÁBAN 32 OLDALON VIDEÓ MELLÉKLETEKKEL

HorgászKalandok

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KIVÁNUNK!

AZ INGYENES HORGÁSZMAGAZIN

2022.  VIII. Évfolyam/december

A SÜLLŐFOGÁS
REJTELMEI
12. oldal

AMIKOR
BEINDULNAK
A MÁRNÁK
4. oldal

FENÉKVISZONYOK
ÉS FELKÍNÁLÁS
16. oldal

Orsóink védelmében
20. oldal

Mikor dippeljünk?
24. oldal

Vertikális sügérhorgászat
26. oldal

Ízletes halételek a karácsonyi asztalra
30. oldal



m
ár

na
ho

rg
ás

za
t

4

Amikor beindulnak
a márnák
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A márnát (Barbus-barbus) az egyik 
legnagyobbra növő folyóvízi halun-
kat, gyakorlatilag hazánkban majd-
nem minden kisebb-nagyobb folyó-
vizünkben megtaláljuk. Függetlenül 
attól, hogy mai állományuk igen-
csak megcsappant a kb. 30-40 évvel 
ezelőtti állományhoz képest, (abban 
az időben a márnát még iparilag is 
halászták) számuk mégis eléggé 
meghatározó a nagyobb folyók-
ban, mint: a Tisza, Maros, Szamos, 
Duna. A folyómeder változtatások 
és a szennyezés miatt hazánk márna 
állománya a legjobban, a kisebb fo-
lyókban csappant meg, de ha ügye-
sek vagyunk, azért napjainkban is 
lehet fogdosni őket.  

A legjobban a befolyókat, a homokos, kavicsos folyó-
szakaszokat kedveli, de ezek mellett  megtalálhatjuk 
őket az agyagos, löszös szakaszokon is. A kifogott pél-
dányok átlagos súlya 0,5-1 kg közötti, de a Duna mé-
lyebb részein, nem ritkák a 3-4 kg-osak sem. Az ettől 
nagyobbak már ritkák és nehezen megfoghatók. Az 

eddigi legnagyobb fogásról, egy ’60-as évekből szár-
mazó írásban olvastam, a hal súlya elérte a 14 kg-ot és 
a Dunában fogták. Azért valljuk be szép darab lehetett.

A márna hosszúkás formájú, teste nagyon erős 
izomzattal van ellátva, csontozata fejlett, uszonyai na-
gyok. Mindezen remek tulajdonságok birtokában nem 

csoda, hogy jól bírja a kifejezetten 
nagy sodrású folyószakaszokat. Hú-
sos lefele irányuló szájával könnye-
dén szedi le a fenékre vagy a kövek-
re tapadt rovar lárvákat, melyeket 
a száján található két pár bajusz-
szal érzékel és tapogat ki. Pikkelyei 
kis méretűek és jó mélyen ülnek a 
vastag bőrben. Teste színezetének 
köszönhetően (a has tájékon fehér, 
oldalt szürkés, hátán pedig bar-
nás-zöld színű) könnyen belevész a 
környezetébe, sőt a víz színéhez és 
zavarosságához mérten, képes vál-
toztatni testszínét. A harcsához és a 
pontyhoz hasonlóan aránylag elég 
hosszú életűek, elélnek úgy 30-40 
évig is. Fél kilós testsúlyát 8-10 éves 
korában éri el, természetesen ez 
azért függ a táplálék mennyiségétől 
is. Amíg a 2-2,5 kg-os márnák több-
nyire a gyorsabb folyású 2 méter 
mély vizet kedvelik, addig az igazán 
nagy példányok inkább a lassan fo-
lyó mélyebb medret szeretik.

A márnára inkább fenekező 
módszerrel horgásznak, nagy ne-
héz ólmokat használva. A nagyobb 
ólmoknak köszönhetően, könnyeb-
ben tudjuk a csalinkat a sodrásban 
tartani, így nem kell állandóan 
dobálni. Természetesen márnára 
mehetünk úszós módszerrel is, de 
amint azt már említettem, a sodrás 

Legjobban a befolyókat, 
homokos-kavicsos sza-
kaszokat kedveli

De jól fogható úszós mód-
szerrel is. A képen rakós-

bottal fogott teríték
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miatt nehezen lehet úszónkat kordá-
ban tartani.

A márna legkedveltebb csalijai álla-
ti eredetűek, de ezek mellett próbál-
kozhatunk növényi eredetű csalikkal 
is, mint például a kenyérbél, kukorica 
vagy a puliszka. A legjobb nagy márna 
csalik a lótetű, pióca, vastag giliszta, 
trágyagiliszta csokor, csonti. A hideg 
évszakokban eredményesen lehet 
próbálkozni csirkebéllel és alvadt vér 
kockával is, no meg sajttal is.

A márna horgászatához közép-ne-
héz felszerelést kell összeállítanunk. 
A bot legyen erős C akciójú, úgy 80 
g-os dobósúlytól egészen akár a 250
g-os dobósúlyig, természetesen ez
függ a vízsodrástól, na meg persze
a halak nagyságától is. Ne feledjük a
márna nagyon erős, sportos hal. Egy
3-4 kg-os márna úgy tud húzni és har-
colni, mint egy 10 kg feletti amur. Az 
orsónk legyen jó minőségű minimum 

Márna buksi 

A márnára inkább fenekező 
módszerrel horgásznak
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4 csapágyas és az a szerelékünkhöz méltó. A zsinór 
legyen 0,20 – 0,35 mm vastag monofil vagy lehet 
fonott is, ki hogyan szereti. Az ólom nehezék legyen 
30-100 g közötti, horgokból általában a 8 és 3 közötti 
méretűeket használjunk. Ajánlanám a B vagy C akció-
jú botokat, mert a hal erős, továbbá akasztás esetén 
neki dolgozik a sodrás is, és ilyenkor egy lágyabb bot 
elnyeli a sokkokat, megmentve a zsinórunkat a szaka-
dástól.

A jó helykiválasztás nem kis hozzáértést igényel. 
Mindenekelőtt fürkésznünk kell szemünkkel a vizet, 
hogy esetleg hol látunk márna ugrást, és természe-
tesen figyelmet kell fordítanunk a partra is. A legjobb 
márnázó helyek ott vannak, ahol a vízsodrástól sza-
kadékok keletkeztek (beomlások, partalámosások) 
vagy a nagydarab kövek mellett, ahol a víz örvénylik, 
„forr”. Nincs kizárva, hogy olyan helyen is lehetünk 
eredményesek, ahol esetleg nem is sejtenénk. 

Miután kinéztük magunknak a helyet, az ólom se-
gítségével bedobjuk szerelékünket, és úgy próbálunk 
manőverezni, hogy a szerelék oda kerüljön, ahol sejt-
jük a halat, majd botunkat állványra helyezzük, vi-
gyázva, hogy a zsinór a spicc és az ólom között feszes 
legyen.

A kapás erőteljes és ismétlődik. A bevágást a máso-
dik spicc mozgásánál végezzük el, amely után követ-
kezik a fárasztás. 

A hal az első percben odamegy, ahova akar, nem 
nagyon tudunk mit tenni ellene. Ezért ajánlom, hogy 
botunk hossza legyen 3 m hosszú és próbáljuk segítsé-
gével elkormányozni a halat legalább a nagyobb aka-
dályok elől. A bot spiccét majdnem vertikálisan tartsuk 
fent, ügyelve, hogy adjunk annyi zsinórt, hogy a szá-
kolás könnyű legyen. Tehát a zsinór a végén a hallal, 
legyen hosszabb a bot hosszánál. Az a horgász, aki egy 
3-4 kg-os példány esetén elköveti azt a hibát, hogy a
hal kivontatásakor rövidre veszi a zsinórt, arra nem is
jó gondolni…

A harcot csak akkor tekinthetjük befejezettnek, ami-
kor azt látjuk, hogy a hal kifekszik a fáradtságtól, ek-
kor jöhet a szákolás. Kivehetjük a halat kézzel is, de ezt 
csak akkor tegyük, ha már előzőleg sekély vízbe kor-
mányoztuk a halat, mert a márna teste igen nyálkás, ez 
által problémás a megragadása.

Konyhai szempontból nézve a márna nem egy deli-
cates (sok a csont benne), de azért ettem én már olyan 
finomat is, hogy csuhaj… Kifilézve, húsát zöldséges 
fasírtba dolgozva, majd kisütve, nagyon finom.

Összefoglalva az egészet, azt a konklúziót vonhatjuk 
le, hogy a kapásra várás, a fárasztás, a szákolás és a 
fasírt gondolata így együtt a márna horgászatát élve-
zetessé szórakoztatóvá teszi, még akkor is, ha nem so-
kan horgásznak rá.

L-szi

https://cukk.hu/
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Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok, az Italica Fishing 
Első Úszós Horgászkupa szervezője, engedjétek 
meg, hogy egy újabb beszámolóval kedveskedjek 
számotokra!

Véget ért Italica Fishing-Első Úszós Horgászkupa 2022 
- 7 Fordulós Egyéni Úszós Versenysorozatunk. Az évad
díjátadója november 18-án, szombaton került meg-
rendezésre Dombóvár-Gunarason, hazánk egyik rend-
kívül exkluzív szállodájában, Gunaras Resort Spa Ho-
telben**** fantasztikus környezetben és még annál is
jobb hangulatban. A horgász-wellness családi hétvégét
idén ősszel 4. alkalommal tartottuk meg, ami már nem

csak a versenyzésről szól, hanem a sorozatban szüle-
tett barátságokról, családról és a szórakozásról. 

Immáron hagyomány, hogy itt kezdjük az évet és 
ezen a helyszínen is zárjuk le az évadot. Az idei évben 
7 horgászversenyt rendeztünk, melyek alkalmával ösz-
szesen 5600 kg halat fogtunk. Nagy örömünkre Itali-
ca Fishing-Első Úszós Horgászkupa versenysorozatunk 
nemzetközi szintre emelkedett, hisz eseményeinken 
Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából 
és Szerbiából érkező versenyzők is részt vettek és szép 
eredményekkel zárták versenyeiket.

Ebben az évadban a versenysorozatunkon és az ál-
talunk szervezett horgászversenyeken 388 db kupát 

Véget ért az Italica Fishing-Elsõ 
Úszós Horgászkupa 2022

Immáron hagyomány, hogy itt 
kezdjük az évet és ezen a helyszí-
nen is zárjuk le az évadot
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és több mint 4,5 millió forin-
tot osztottunk ki díjazásban. 
Ezen felül a versenysorozat-
ban résztvevő első 10 ver-
senyző több mint 2,5 millió 
forint összdíjazásban része-
sült. 

Megrendeztük ebben az 
évben az ősz folyamán az 
első finomszerelékes hosz-
szúelőkés feeder horgász-
versenyünket is a Tiszakécs-
kei Holt-Tiszán. A jövőbeni 
terveink közt szerepel egy 
5 fordulóból álló hosszúelő-
kés feeder versenysorozat 
megrendezése is. Terveink-
től eltekintve fontos, hogy 
versenysorozatunk legfőbb 
célja továbbra is a finomsze-
relékes és rakósbotos úszós horgászat népszerűsítése. 
Sorozatunk célja, hogy minél több úszós módszerrel és 
finomszerelékes módszerrel horgászó és a versenyzés 
gondolatával kacérkodó horgász megismerje a hor-
gászversenyzés légkörét és bátorságot gyűjtsön akár 

a későbbiekben nagyobb versenyeken, országos- vagy 
nemzetközi versenyek indulásához rutint szerezzen. 
Ehhez segítenek hozzá a nagyszerű, kiemelet díjazá-
sok, melyeket nagylelkű szponzoraink nélkül nem tud-
nánk megvalósítani. Ezúton köszönjük meg Magyar 

Szilárdnak az Italica magyarországi 
forgalmazójának a versenysoroza-
tunk fődíjait az www.azfishing.hu 
horgász webáruháznak a nagylelkű 
vásárlási utalványokat, melyekkel 
támogatja versenysorozatunk élet-
ben maradását. Ezen felül további 
horgászcikk szponzorinknak Colmic, 
Ignesti és minden egyéb olyan tá-
mogatónknak, akik nem horgászat-
tal foglalkoznak, viszont támogatják 
a versenysorozatot Mr.Reisen Kft, 
Silverkolt-Job Solution Kft., Kakucsi 
Pékség Kft., Kevepapír, Média Ka-
lauz Kft., Webgyártó Kft az Fcms.
hu készítőjének, hogy platformot 
biztosít nekünk, hogy megkönnyíti 
a verseny közbeni munkánkat sor-
solással, mérlegeléssel és az ered-
ményhirdetéssel. Nélkülük ez a ver-
senysorozat nem maradhatna fent 
ebben a formájában. 

Véget ért az Italica Fishing-Elsõ 
Úszós Horgászkupa 2022

A horgász-wellness családi hét-
végét idén ősszel 4. alkalommal 
tartottuk meg

A következő évadnyitó V. Családi 
Wellness Horgász Hétvége márci-
us első hétvégéjén kerül megren-
dezésre

Videó megtekintéséhez klikk a képre

https://azfishing.hu/
https://youtu.be/sxjmrCP-rtc
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Ha felkeltette a figyelmeteket beszámolónk, ak-
kor látogassatok el a versenysorozatunk hivatalos 
weboldalára a www.elsouszoshorgaszkupa.hu ol-
dalra, az Instagram oldalunkra az instagram.com/
elsouszoshorgaszkupa/ oldalra és csatlakozzatok 
közösségünkhöz Facebookon, melyet az alábbi lin-
ken keresztül értek el: https://www.facebook.com/
groups/2822201178038014 .

Eddigi versenyeinkről készült bemutató és kedvcsi-
náló videóinkat megtekinthetitek a Youtube csator-

nánkon: https://www.youtube.com/@elsouszoshor-
gaszkupa8501 

A következő évadnyitó V. Családi Wellness Horgász 
Hétvége március első hétvégéjén kerül megrendezés-
re. Jövő évi versenysorozattal kapcsolatos terveinket a 
következő HorgászKalandok újságban ismertetjük ve-
letek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!

Tomozi Tamás
horgászverseny szervező

Helyezés Versenyző Összes súly Összes pont
1. Hegyes Zoltán 200510 23
2. Kiss Csaba 196940 28
3. Nagy József 202020 29
4. Ágoston György 301660 31
5. Szarka Tibor 229500 33
6. Rizmajer József 167510 34
7. Tomozi Alexandra 207351 35.5
8. Tomozi Tamás 226737 38
9. Borzi Zsolt 228908 40
10. Tavaszi Ervin 211350 40

ITALICA Fishing-Első Úszós Horgászkupa 2022 - 7 Fordulós Egyéni Úszós Versenysorozat Végeredmény:

ITALICA Fishing-Első 
Úszós Horgászkupa 
2022 - 7 Fordulós 
Egyéni Úszós Ver-
senysorozat abszo-
lút győztesei
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https://elsouszoshorgaszkupa.hu/
https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/
https://www.facebook.com/groups/2822201178038014
https://www.youtube.com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg


GUNARAS RESORT SPA HOTEL
A Gunaras Resort SPA Hotel 2011. március elején nyitotta meg kapuit. A 8 hektáros parkosított területen fekvő, 
93 szobás, visszafogott eleganciát sugárzó szálloda a pihenést, gyógyulást kereső vendégeket kiváló szolgáltatá-
sokkal várja. A vendégek kényelmét harmonikusan berendezett szobák, 200 fős étterem, hangulatos bár, szivar-
szalon, játékterem, gyermekjátszók, squash és bowling pálya, valamint beltéri Diamant Spa wellness részlegünk 
szolgálja. A szálloda rendezvénytermei családi összejövetelekre, baráti alkalmakra, céges megbeszélésekre, al-
kalmi rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmasak.

Szobák&lakosztályok
Szobáink a mai kor követelményeinek megfelelve, különleges dizájnban, egyedi 
stílussal várják kedves vendégeinket. A vendégek hat szobatípusból választhat-
nak. A szobák mindegyike LCD Tv-vel, telefonnal, minibárral, internet hozzáférés-
sel (wifi), fürdőköntössel, hajszárítóval, fürdőszobai bekészítéssel és egyedi beál-
lítású hőmérséklet- és légkondicionáló szabályzóval felszerelt és pótágyazható. 
Szobáink között mozgáskorlátozottak részére kialakított szobák is találhatók.

Gasztronómia
Az impozáns terasszal rendelkező első osztályú éttermünk akár 200 fő egyidejű 
befogadására is alkalmas. Vendégeink széles körű hazai és nemzetközi ételkíná-
latból, a diétás és a reformkonyha remekeiből, valamint gazdag italkínálatunkból 
választhatnak. 

A szálloda földszintjén található drinkbár a vacsora után kiváló színhelye lehet 
a kikapcsolódásnak. Zártkörű rendezvények lebonyolítására is nagyszerű lehető-
séget ad, így nem csak a szálloda vendégei részére nyújt színteret a szórakozás-
hoz. 

Spa&Wellness
A szálloda mínusz első szintjén található a beltéri Diamant Spa wellness részle-
günk, mely rendelkezik egy élmény elemes medencével, egy jakuzzival, egy gye-
rek medencével, szaunákkal, gőzkabinnal és egy napozó terasszal.

A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel, szabadtéri és beltéri 
medencékkel, (beltéri gyógymedencék, szabadtéri gyógymedencék, élményme-
dencék, úszómedence, strandmedencék, gyermek-kalandmedence, trambulin 

medence), 6-pályás csúszdaparkkal, finn szaunával, infrakabinnal, gőzkabinnal, só szobával, egzotikus wellness 
kezelésekkel és kiváló gyógy-szolgáltatásokkal áll minden korosztály rendelkezésére. (A strandfürdő, valamint a 
6-pályás csúszdapark időszakos üzemeltetésű.) 

A szállodához tartozó gyógyfürdő európai színvonalú gyógyászati központ, ahol szakképzett személyzet, és a 
legmodernebb gyógyászati kezelések biztosítják a vendégek gyógyulását, regenerálódását.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
7200-Dombóvár-Gunaras,
Kernen tér 1.

1

Gunaras Resort Spa Hotel
A Gunaras Resort SPA Hotel 2011. március elején nyitotta meg kapuit. A 8 hektáros parkosított területen fekvő, 93 szobás,
visszafogott eleganciát sugárzó szálloda a pihenést, gyógyulást kereső vendégeket kiváló szolgáltatásokkal várja. A vendégek 
kényelmét harmonikusan berendezett szobák, 200 fős étterem, hangulatos bár, szivarszalon, játékterem, gyermekjátszók, squash és
bowling pálya, valamint beltéri Diamant Spa wellness részlegünk szolgálja. A szálloda rendezvénytermei családi összejövetelekre,
baráti alkalmakra, céges megbeszélésekre, alkalmi rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmasak.

Szobák&lakosztályok
Szobáink a mai kor követelményeinek megfelelve, különleges dizájnban, egyedi
stílussal várják kedves vendégeinket. A vendégek hat szobatípusból választhatnak. A
szobák mindegyike LCD Tv-vel, telefonnal, minibárral, internet hozzáféréssel (wifi), 
fürdőköntössel, hajszárítóval, fürdőszobai bekészítéssel és egyedi beállítású
hőmérséklet- és légkondicionáló szabályzóval felszerelt és pótágyazható. Szobáink
között mozgáskorlátozottak részére kialakított szobák is találhatók.

Gasztronómia
Az impozáns terasszal rendelkező első osztályú éttermünk akár 200 fő
egyidejű befogadására is alkalmas. Vendégeink széles körű hazai és
nemzetközi ételkínálatból, a diétás és a reformkonyha remekeiből, valamint
gazdag italkínálatunkból választhatnak. 
A szálloda földszintjén található drinkbár a vacsora után kiváló színhelye lehet 
a kikapcsolódásnak. Zártkörű rendezvények lebonyolítására is nagyszerű
lehetőséget ad, így nem csak a szálloda vendégei részére nyújt színteret a
szórakozáshoz.

Spa&Wellness
A szálloda mínusz első szintjén található a beltéri Diamant Spa wellness részlegünk, mely rendelkezik egy élmény
elemes medencével, egy jakuzzival, egy gyerek medencével, szaunákkal, gőzkabinnal és egy napozó terasszal.

A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel, szabadtéri és beltéri medencékkel, (beltéri gyógymedencék,
szabadtéri gyógymedencék, élménymedencék, úszómedence, strandmedencék, gyermek-kalandmedence, trambulin
medence), 6-pályás csúszdaparkkal, finn szaunával, infrakabinnal, gőzkabinnal, só szobával, egzotikus wellness
kezelésekkel és kiváló gyógy-szolgáltatásokkal áll minden korosztály rendelkezésére. (A strandfürdő, valamint a 6-
pályás csúszdapark időszakos üzemeltetésű.)
A szállodához tartozó gyógyfürdő európai színvonalú gyógyászati központ, ahol szakképzett személyzet, és a
legmodernebb gyógyászati kezelések biztosítják a vendégek gyógyulását, regenerálódását.
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Web: www.gunaras.hu

http://www.gunaras.hu/
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A süllő borult, ködös, esős időben napközben is 
tesz egy-két kisebb kirándulást, de tiszta, derült 
égbolt és ragyogó napsütés esetén, fényérzé-
kenységére való tekintettel inkább megvárja a 
naplementét, legyen akármilyen éhes is. Kiindu-
lási alapként fogadjuk el: ahogy szürkül, illetve 
sötétedik, a süllő ennek mértékében bátorodik 
fel. A fény csökkenésével egyenes arányban jön 
a vízoszlop magasságát tekintve egyre feljebb, 
és a víz szélességét tekintve egyre kijjebb, hogy 
a partmenti sekély vízben nyüzsgő apróhalakból 
kedvére lakmározhasson. 

A világos szürkület általában félvizen éri, sötétszürkü-
letben és az éjszakai órákban viszont közvetlenül a fel-
szín alatt kell keresnünk. Ezen időszakban rablása lát-

ható és főleg hallható, ez utóbbit nevezzük veretésnek. 
Ha szürkületkor és a teljes sötétség első óráiban ügyes 
volt, az éjszakát általában már nem zsákmányszerzés-
sel tölti, de közvetlenül az orra előtt elhúzott műcsa-
linkra azért mohón rávág, mert a potyának, a biztos-
nak tűnő zsákmánynak ellenállni nem tud. A hajnali 
derengés újabb nagyszerű lehetőségeket kínál: a süllő 
tudja, hogy az előtte álló napot nagy valószínűséggel 
koplalással vészeli majd át, ezért az esti órákban meg-
töltött gyomra tartalmára még egy kicsit rátölt, mint 
egy tartalékot képez, raktároz.

A fent leírtakból leszűrhetjük tehát, hogy napszak 
tekintetében a legeredményesebb időszakok: a vi-
lágos- és a sötétszürkület, a teljes sötétség első órái, 
valamint a hajnali derengés. Természetesen ezzel nem 
azt akarom állítani, hogy fényes nappal nem lehet sül-

A süllõfogás 
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www.ho
rga

sz
ka

lan
do

k.h
u



sü
llő

ho
rg

ás
za

t

13

lőt fogni, de a leírtakat figyelembe véve 
teljesen máshol kell keresnünk, napközben 
igen nehéz a dolgunk, ha műcsalinkat süllő 
közelbe akarjuk juttatni.

A napszakhoz hasonlóan az évszak is 
igen erősen befolyásolja a süllő tartózko-
dási helyét. Melegvérű élőlények testhő-
mérsékletüket az anyagcseréjük segítsé-
gével szabályozzák, így az környezetüktől 
függetlenül többé-kevésbé állandónak 
mondható. A hidegvérű halak erre a mu-
tatványra viszont nem képesek: a víz hő-
mérsékletének csökkenésével egyenes 
arányban válnak ők is egyre „frigidebbé”. 
Életfunkcióik, vegetatív működéseik (lég-
zés, keringés, szívverés, emésztés stb.) 
és mozgásuk egyre lassul. Késő őszi, vagy 
téli, lehűlt vizekben a süllő megengedheti 
magának azt a luxust, hogy mély, áramló, 
oxigéndús vizekből áttelepül sekélyebb, 
iszapos élőhelyre. Mivel légzése alaposan 
lelassult, ilyenkor a közismert oxigénigé-
nyesség nem jellemző rá, beéri az átlagos 
körülményekkel is. Szüksége van viszont - 
ha nem is lelki értelemben - bizonyos me-
legségre. A gyér téli nap a sekély vizeket 
kissé jobban átmelegíti, mint a többi méte-
res mélységeket, és az ilyen helyeken, nyá-
ron található, de télre elpusztult, lerohadt 
vízi növényzet is ad némi meleget, hiszen 
a rothadás exoterm (hőtermelő) kémiai re-
akció.

KARÁCSONYI FALATOK
A nyáron magszokott látványt nyújtó sneci 
csapatok nincsenek sehol, és a ritkán fel-
bukkanó kishalat a süllő nyilván nem a ha-
józómederben fogja keresni. Ezen tények 
ismeretében érthető, hogy míg nyáron az 
ilyen jellegű búvóhely nem kívánatos, ká-
ros vagy egyenesen életveszélyes a süllő 
számára, addig télen pont ez az ideális. 
Szót kell még ejteni néhány alapvető, téli 
hónapokra jellemző sajátosságról, a süllő 
megváltozott élettani jellemzőiről. Mint 
azt már említettem, a hideg vizekben a 
süllő lelassul. Nem csak mozgása, hanem 
emésztése is. Míg a nyári meleg vizekben 
emésztése körülbelül egy-másfél napot 
vesz igénybe, addig a télen lenyelt falat 
teljes megemésztéséhez akár másfél-két 
hétre is szüksége lehet. Ebből levonhat-
nánk azt a téves következtetést, hogy a 
nyári süllőzés eredményesebb, mit a téli. 
Hangsúlyozom, ez a következtetés téves! 
Egyrészt a süllőnek télen el kell felejtenie 
a nyáron megszokott táplálékbőséget, hi-
szen ilyenkor a takarmányhalak nem fog-
nak csapatostól úszkálni az orra előtt, a 
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ritkán felbukkanó, biztosnak látszó prédát el kell kap-
nia, ha nem akar éhen maradni, el fogja tehát kapni a 
hatótávolságán belül elhúzott műcsalinkat. Másrészről 
viszont a süllő (de a többi ragadozóhal sem) nem várja 
meg, hogy gyomra teljesen kiürüljön. Az általam fogott 
és megtartott ragadozók tisztításakor mindig alapos 
gyomortartalom vizsgálatot végzek. Az esetek túlnyo-

mó többségében találok félig, vagy 
alig emésztett kishalat bennük, te-
hát az evést nem feltétlenül tartós 
éhezésnek kell megelőznie.

Egy dologra azért nagyon oda 
kell figyelnünk a téli pergetéskor, 
ha eredményesek akarunk lenni: 
az alaposan lelassult mozgású ra-
gadozókra ne is próbálkozzunk a 
nyári ütemben megszokott, gyor-
san vontatott műcsalikkal hor-
gászni, mert ilyen esetekben figye-
lemre sem méltatja, vagy egészen 
egyszerűen nem éri utol azokat.

Jó még tudnunk azt is, hogy 
a süllőnek a csukával ellentét-
ben nincs revierje, kifejezetten 
társas, csoportos életmódot 
folytató hal. Tehát: ahol egy sül-

lő van, ott van több is! De, mivel a kannibalizmus a 
süllőre is jellemző, ezért a süllők korcsoportok sze-
rint a lehetőségekhez képest igyekeznek elkülönülni 
egymástól. Ha tehát gyors egymásutánban arasznyi 
süllőket fogunk, az adott helyet gyorsan hagyjuk ott: 
ez a bölcsőde, többkilós példány jelenlétére itt ne 
nagyon számítsunk!
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ÁRADÁSKOR VAN ESÉLYÜNK
Ejtsünk most néhány szót az időjárás, és a vízállás okoz-
ta tényezőkről, melyek a süllő tartózkodási helyét és 
étvágyát befolyásolhatják!

Talán kisebbségben maradok véleményemmel, de 
úgy tartom, hogy az időjárás a süllők tartózkodási he-
lyét és étvágyát döntő mértékben nem befolyásolja. 
Ha logikusan gondolkodunk, be kell látnunk, hogy a víz 
alatt egyetlen hal sem érzékeli a szelet, nem éri őket az 
eső. Ezek a tényezők inkább minket, horgászokat kész-
tethetnek visszavonulásra. Az esőt, a ködöt, a hideget 
elviseljük, de az orkánerejű, viharos szél szinte lehe-

tetlenné teszi egy könnyű, tizenkét grammos wobbler 
hajigálását. A süllőt ez mindössze annyiban érinti, hogy 
talán a megszokottnál kissé mélyebbre és beljebb hú-
zódik, hogy a hullámok által felkavart (és számára ár-
talmas) iszapot, hordalékot elkerülje. Kissé jobban hat 
étvágyára a légnyomás változása és a frontbetörések. 
A melegfront és a vihar előtti csend fokozza étvágyát, 
míg a hidegfront betörés kissé csökkenti azt. Ez azon-
ban messze nem azt jelenti, hogy hidegfronti hatás 
alatt ne lehetne süllőt fogni. Vannak hosszú-hosszú na-
pokig tartó hidegfrontok, de a süllő pusztán ezért nem 
fog hosszú ideig koplalni, várva a melegfronti hatást.

A víz hőmérsékletének szerepét már kitárgyaltuk, de 
ez amúgy is az évszakokhoz kapcsolódik szervesen, nem 
pedig az időjáráshoz. A vízállás jelentőségét is kénytelen 
vagyok hasonló rövidséggel elintézni. A süllő legjobban a 

megállapodott, vagy nagyon lassan ingadozó vizet kedve-
li. A gyors apadás már nem kedvez étvágyának, tartózko-
dási helyét pedig alapjaiban átrendezheti. Drasztikusan 
alacsony vízállás esetén a sekélyvízi süllőtanyák sok eset-
ben egyszerűen a szárazra kerülnek, tehát akarja, nem 
akarja, kénytelen lesz arrébb állni. Az áradás kezdete vi-
szont nagy fogásokkal kecsegtet. Ez nem más, mint hí-
res-nevezetes pezsdülés. A pezsdülés pontosabban any-
nyit jelent, hogy a vízszint még nem változik ugyan, de a 
víz biokémiai összetétele már igen. Ezt a süllők kitűnően 
érzékelik, és igen érzékenyen reagálnak is rá. Ilyen esetek-
ben elő a pergetőbotot, és irány a vízpart! A pezsdülésről 

úgy szerezhetünk legbiztosabban tudomást, ha folyama-
tosan figyelemmel kísérjük a vízállásjelentéseket. Ha pél-
dául a Duna vízszintje napok óta mozdulatlan ugyan, de a 
rádió azt mondja be, hogy a Duna Bécsig árad - ez a Duna 
magyar szakaszára vonatkoztatva a pezsdülés. Sajnos, a 
pezsdülést azonban követi az áradás, ez pedig minden, 
csak nem kedvező. Élőhallal, szelettel ilyenkor süllőt fog-
ni szinte lehetetlen, mert az áradás szinte teljesen elve-
szi az étvágyát. A csalihalnak oda-odavág ugyan, de be-
kapni, beforgatni, és pláne lenyelni már nem akaródzik 
neki. Műcsalinkkal viszont még ilyenkor is eredményeket 
érhetünk el. A műcsalit nem kell nyeletni, és ha a süllő 
odavág egyet neki, nagy valószínűséggel hozzá is ragad. 
A vízállással kapcsolatban leírtak természetesen csak fo-
lyóvizekre vonatkoznak.

Fté
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Fenékviszonyok 
és felkínálás
Minden víz aljzata más és más, de rengeteg közös 
vonás akad, ami sok vizet némiképp hasonlatossá is 
tesz, legyen szó akár egy lefűződött holtágról, völgy-
zárógátas tározóról, vagy egy elárasztott bányatóról. 
A bojlis horgászatnál nem csak az számít, milyen fajta 
végszerelékeket kötünk fel, hanem az sem elhanyagol-
ható, hogy a végszerelék és a botunk közti zsinórsza-
kasz jó helyzetben vagy pozícióban várja-e az etetésre 
gyülekező halakat. Vegyünk végig néhány igen általá-
nos és jellemző fenékviszonyt.

Magyarországon rengeteg a viszonylag sekély, 1-2 m átlag-
mélységű állóvíz. Ezek fokozatosan mélyülnek, míg elérik 
legmélyebb pontjukat. Az ilyen jellegű tavakon - főleg, ha 
nagyobb távolságba vetjük be horgunkat – a főzsinórunk 
csaknem a fenéken fog végighúzódni a horgunkig. Lényeges 
momentum ez, mivel a zsinór nem zavarja a keresgélő, tur-
káló pontyokat a mozgásban. Hátsó ólmot nem szükséges 
használnunk, de rod-podunkat úgy állítsuk be, hogy az első 
lába minél jobban legyenek leengedve, s a botok spicce mi-
nél jobban közelítsen a víz színéhez. Így a fenék és a csalinkig 
húzódó főzsinórunk a legoptimálisabb hegyesszöget zárják 
be. (1. rajz)

A felállás némiképpen változik, ha az ugyanilyen tavakon 
sok a vízinövény, erősen benőtt a víz felszíne. A rod-pod első 
lábait húzzuk minél inkább fel, meredek szöget adva ezzel 
a főzsinórnak. Ebben a pozícióban a zsinór sokkal kevesebb 
víznövényen fog súrlódni és kisebb szakasza fogja – igaz az 
meredekebb, előnytelenebb szögben – átszelni a vízmély-
séget. A főzsinórt nem süllyeszthetjük le hátsóólommal, ez 
nem jönne össze, hiszen a dús aljnövényzeten valószínűleg 
fennakad az egész cájg. (2. rajz)

Hirtelen mélyülő és sima nyílt víz esetén – tipikus agyag, 
tőzeg vagy kavics bányató – a simán bedobott cájg igen 

meredeken fog a vízbe fúródni. A vízben forgolódó halak 
érzékeny oldalvonala nem tűri jól, ha egy feszes damil súrló-
dik rajta. Ettől gyanakvóak lehetnek, sőt el is hagyhatják az 
etetést. A megoldás itt a back lead (hátsóólom) csatasorba 
állítása. A szerelést bedobva zsinórunkat nem feszítjük meg, 
hanem ráakasztjuk a már ismertetett hátsóólmot és hagyjuk 
had süllyessze, húzza a fenékre a főzsinórt. Botspiccünktől 
a hátsóólomig zsinórunk éles szögben megtörik, viszont a 
pontyok nem vesznek észre belőle semmit. (3. rajz)

A vizek feneke néha igencsak egyenetlen, rengeteg gö-
dör, kiemelkedés, törés, púp található rajtuk. Vegyünk egy 
olyan esetet, mikor előttünk valahol egy kiemelkedés van a 
víz alatt, s a halak táplálkozási helye, mindennapos útvonala 

1. rajz

2. rajz

3. rajz 4. rajz

A főzsinór a fenék közelében húzódik. 
Sekély vizű tavakhoz ajánlott.

A vízinövényekkel erősen benőtt sekély vizeken a 
rod-podot emeljük fel, meredekebb szöget adva 
ezzel a zsinórnak

Hirtelen mélyülő vizeknél használjunk hátsó ólmot 
(back lead). A botok spicce közelítsen a víz felszínéhez

Kiemelkedések mögötti etetésen való bojlizás. Nagy 
súlyú fix ólmot kössünk és a főzsinórt hagyjuk telje-
sen lazán a fenékre süllyedni
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a domb tőlünk távolabbi oldalán található. Ilyenkor a bedo-
bott cájg zsinórját hagyjuk teljesen lazán. Fontos a főzsinór-
nak süllyedőnek lennie, hogy a zsinór szálljon le a fenékre 
és ott kövesse az aljzat domborzati vonalát. Szerelékünket 
ilyenkor csakis fixen, vagy ólommal szerelhetjük, mert az 
ólomnak ilyesfajta körülményeknél fokozott szerepe van. 
Olyan tömegűnek kell lennie, ami biztosan belehúzza a hor-
got a hal szájába, hiszen nagy távolságot muszáj a megakasz-
tott halnak megtennie, míg jelzőnk felsír. Válasszunk olyan 
főzsinórt vagy előtétzsinórt, amit az esetlegesen a fenéken 
jelenlévő kagylók vagy egyéb éles kövek ne tudják megsér-
teni. Rod-podunkat ilyenkor is alacsonyan célszerű felállítani. 
(4. rajz)

Olyan vízen, ahol a parttól nem túl messze akadók, bokor-
sor húzódik a vízben és ezek az akadályok a horgászhelyünk 
és az etetés közé esnek, a következőt javaslom: mivel a víz-
ben lévő tereptárgyak kedvelt haltanyák, jó eséllyel pályáz-
hatunk a kapásra. Probléma viszont csak annyi, hogy a főleg 
nagytestű – de egyáltalán akármilyen – halat az akadókból 
kitépkedni lehetetlen hagyományos bojlis felszereléssel. 
Más megoldást kell választanunk. Nem az akadók elé, ha-
nem néhány méterre azon túlra etessünk és horgásszunk is 
természetesen. Ez a módszer csak olyan vízen célszerű, ahol 
megengedett a csónak használata, mert a parttól véghezvi-
hetetlen a következő séma lényege: szóval, ahol a csónakot 
vízre tehetjük, próbáljuk ki az emelt főzsinórt (high mainline). 
Lényege: egy úszótestet, vagy műanyag halat forgó kapocs-
csal a főzsinórra erősítünk, s egy ütközőt kötünk a végszere-
léktől olyan távolságra, ami a meghorgászandó mélységnél 

kb. 1-2 méterrel több. Főzsinórunk ily módon az úszótest és 
a botunk közt a felszínen fog húzódni, s nem fog az akadók 
között súrlódni. A kapáskor a megugró pontynak bevágva a 
halat az akadó felé húzzuk, mivel az esetek legalább felében, 
ellenfelünk az ellentétes irányba indul meg. Addig „terelges-
sük” a megakasztott halat, amíg eléggé el nem távolodott 
az akadóktól, s csak akkor csónakkal utána eredve, biztonsá-
gosan kifáraszthatjuk. Néha már a kapáskor az akadók felé 
– ejtős kapást eredményezne – fog megindulni halunk: ilyen 
esetben esélyeink erősen leredukálódnak. Azért ne adjuk 
fel, ebben a szituációban szálljunk csónakba és az akadók-
ba futott halat próbáljuk meg kiszabadítani, a zsinór ágakról, 
vízinövényekről való letekerésével. Kevés próbálkozásunk 
fog sikeres lenni, de már láttam az ilyen módszerrel és körül-
mények közt fogott nagy pontyokat. (5. rajz)

HELYVÁLASZTÁS
A jó helyválasztás már fél siker, a másik felét meg az etetés-
sel és a megfelelő módszer kiválasztásával tehetjük hozzá. 
Megfelelő adottságú horgászhelyen bojlizni, kulcsmomen-
tumnak számít horgászatunk eredményességét tekintve. 
Mindig több szempont alapján kell, hogy megválasszuk a 
helyet. Soha ne úgymond érkezési sorrendbe foglaljuk el a 
pecázásra alkalmas részeket, érdemes, sőt muszáj jobban 
szemügyre venni mindent.

Több szempont alapján hozzuk meg döntésünket: először 
mindig a partot vegyük szemügyre:

- tábort tudunk-e ütni, el fog férni majd a sátrunk, az 
adott terepviszonyok közt felállítható-e a rod-pod, számunk-

5. rajz

7. rajz
8. rajz

6. rajz

Az akadókon túli etetés meghorgászása. 
A magas főzsinór (high mainline) ajánlott

A szigetek környékén a víz élelemben gazdagabb A félszigetek csúcsa és töve ígéretes pozíció

Öblök bejáratánál, a part vonalának 
megváltozásánál próbálkozzunk
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ra megfelelő-e az uralkodó szélirány, a parti növényzettől le-
hetséges-e dobni, elfér-e a csónakunk stb.

Másodszor pedig az elterülő vízterületet vizsgáljuk át. 
Törekedjünk a változatos, búvóhelyekkel tarkított, meder-
viszonyaiban és mélységeiben sokszínű vízrészeket vallatni. 
Nagy kár, hogy az igazán jó haltartó helyek csak igen ritkán 
meghorgászhatóak egy ideálisnak mutatkozó partszakaszról. 
Néha a parti növényzet, néha a meghorgászandó hely távol-
sága és iránya húzza keresztül számításunkat.

Az általánosságok szinte minden vízre vonatkoznak: - 
célszerű olyan állásba pakolnunk, ahol valami miatt a part 
vonala változik, addigi egyenletessége megtörik. Ahogy 
egy horgászösvény futását a part határozza meg, úgy ve-
zetik a pontokból a víz mélyébe vesző törések a halak vo-
nulását is. 

Félszigetek csúcsa, öblök bejárata, befolyók közelsége 
mind várható felbukkanási helyei a táplálék után kutató 
vagy vonuló halaknak. Minden olyan pozíció előnyös lehet 
számunkra, ahol a halak a törésvonali, mederesési vonulását 
megváltoztatják. (6. rajz)

Ha a horgászhelyünktől elérhető távolságra sziget találha-
tó, mindenképp tegyünk kísérletet meghorgászásra. A part 
közelsége vonzza a halakat, mert a partmenti vizek általában 
táplálékban gazdagabbak. (7. rajz)
A TÓ MEDRÉBEN IS JÓ, HA KÖRÜLNÉZÜNK!
Ezt radarral tehetjük meg legkönnyebben. A kiemelkedé-
seket, árkokat, régi patakmedreket és különös tekintettel a 
medertöréseket keressük. Gondosan vizsgáljuk meg a fény-
viszonyokat és azt is, hogy kemény vagy iszapos, kavicsos, 
netán növényzettel borított-e a víz feneke. 

Kiemelt figyelmet szenteljünk az eltérő vízmélységeknek. 
Nem minden esetben tartózkodnak halaink ugyanolyan 
mélységű vízrészen. Nagyban befolyásolja ezt a hőmérsék-
let, év és napszak, fényviszonyok, a víz oxigén tartalma, lég-
nyomás.

Van néhány, a hazai víztípusokra jellemző körülmény, ami 
az ország vizeinek nagy részén hasonló sajátosságú.

TERMÉSZETES TAVAK
Mindenképp egy mélyen fekvő, teknő vagy völgyszerű he-
lyen jöttek létre. Ezek általában sekélyvizű, vízinövénnyel bő-
ven ellátott tavak. Megállapítható róluk, hogy a medrükben 
lévő kisebb-nagyobb egyenetlenségeket kell meghorgászni, 
vagy az is megállapítható róluk, hogy a vízinövény társulások 
fogják meghatározni horgászhelyünket. Érdemes megkeres-
ni a mélyebb pontokat, mert akár egy néhány m2–es gödör 
is jó halakat gyűjthet össze viszonylag kis területre.

MESTERSÉGES TAVAK, 
VÖLGYZÁRÓGÁTAS TÁROZÓK
Általában egy kisebb-nagyobb vízfolyás felduzzasztásával 
jöttek létre. Döntő többségben a befolyók környékén se-
kélyebb, a zsilipnél pedig mélyebb vízzel. Magyarországon 
a vízfolyások többsége É-D irányú, úgyhogy az uralkodó 
É-ÉNy-i és D-DK-i szélirányok hosszában fújják őket. Jellem-
ző vízmélységi adottságaikat könnyű kihasználni: tavasszal a 
hátsó, gyorsan melegedő részeket erőltessük, hidegebb idő-
ben pedig a mélyebb szakaszokat. A szelet úgyszintén a saját 
„malmunkra” hajthatjuk:

a haljárás szempontjából kedvező a szél által fújt partot 
választani. Az állandó, jó erővel süvítő ÉNy-i szél, például 
minden pontyhorgász számára az egyik legfőbb áldás.

BÁNYATAVAK
Lehetnek kavics és tőzegtavak, de akár egykoron a vályog-
téglához szükséges anyagot adó ún. kubikgödrök is. Eze-
ket bányászhatták egyenletes mélységűre, de árkosan is. A 
mélyvizű kavicsbánya tavaknál a part majdnem 900-osan, 
falszerűen tornyosul a víz fölé. Ilyenkor lehetséges szinte a 
spicc alatt futó törést meghorgászni. A kavicsbányánál érde-
mes kihasználni a nem túl nagy táplálékbőséget is, a kavi-
csos fenék sokkal kevesebb eledelt képes biztosítani a halak 
számára, mint az iszap.

 Az árkos kitermelt tőzegtavaknál mind az árkok szélei, 
mind a kiemelkedések is eredményre vezethetnek. Olyan 
pontokon próbálkozzunk, ahol a halak az egyik árokból a 
másikba mennek. Ilyenkor törvényszerű, hogy feljönnek a 
mélyből és a kiemelkedéseken át jutnak le a következő árok-
ba. Ezt a helyet megtalálva biztos a siker. (14. rajz)

9. rajz

10. rajz

11. rajz

A befolyók közvetlen 
közelsége mindig 
vonzza a halakat. 

Táplálékot és vízu-
tánpótlást jelent a 

számukra

Szigetek horgászata a víz keresztmetszetéből nézve

Víz alatti törések hor-
gászatánál, minden 
mélységben keressük 
a halakat
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Lehetséges helyek az ilyen vizeknél a párhuzamosan ki-
bányászott árkokra merőlegesen futó keresztárkok találko-
zásai. Ahogy egy útkereszteződés összegyűjti a forgalmat, 
úgy vezetik ezek az árkok és találkozásai a halrajokat.

HOLTÁGAK
Talán a legegyértelműbb mederviszonyokkal itt találkozha-
tunk. A folyókról már jól ismert külső ív mélyebb és a külső 
ív sekélyebb vize pontos útmutatást ad számunkra. Ezek a 
régen levágott, vagy lefűződött kanyarok a végeik felé leszű-
külnek, ellaposodnak, s a többségük erősen feltöltődött a 
partjukon található dús növényvegetáció miatt.

Választásunkat megkönnyíti: ha kis vízen szeretnénk pe-
cázni a belső, ha mélyebben akkor a külső ívet kell válasszuk. 
(15. rajz)

VÍZINÖVÉNYEK, AKADÓK
Minden hal szereti a búvóhelyek közelségét. Ezeket szíve-
sen keresik fel mind élelemszerzés, mind az általuk biztosí-
tott viszonylagos nyugalom miatt. Bojlizásnál kifejezetten 
előnyös, ha egy hínáros, tökleveles, vagy nádas víz résznél 
próbálkozunk. Mindegyikük bő élelemforrása a halaknak. 
Mindenfajta növényre érvényes az állítás: a ritkán benőtt, 
vagy foltokban tenyésző növényzet jobb haltartó hely, a 
ritkás, lengésszerű nádassal egyetemben, mint a kefe sűrű 
dzsungel. Hínárnál a hínárfoltok széle, vagy a hínármezőn 
meglévő kisebb-nagyobb lyukak a nyerő helyek. Tökleveles-
nél úgyszintén, a töklevél szigetek mellett próbálkozhatunk 
eredményesen.

A másik lehetőség azt a helyet megtalálni, ahol az egyik 
vízinövény foltból a halak átmennek a másikba. Az ilyen, ál-
talam „váltóknak” nevezett helyek a legegyértelműbb részek 
horgaink számára.

Nádnál inkább a ritkásabb, vagy „babás” nádnál etes-
sünk. A nád mágnesként vonzza a halakat, mindegy, hogy 
sűrű, vagy csak néhány válaszként megjelenő. A sűrű nád-
falaknál inkább csak azok kontúrjai mellett számíthatunk 
kapásra. Azokon a helyeken gyönyörű látványban lehet ré-
szünk, ahol a vándorkagyló nagyszámban fellelhető. A nád 
szárára is feltelepülő pengeéles puhatestűt, a pontyok az 
elsőszámú eledelként tartják számon.

A karcsú szálak tökéletesen közvetítik a halak táplálkozá-
sát: a nád mereven elhajlik, majd mikor a ponty erős szájá-
val letépte róla a kagylót, rándul egyet és visszaáll a helyére. 
Filmre való jelenet!…

AKADÓK
A bedőlt fák, tuskók, vízben hagyott bokorsorok is az első-
számú pontytanyák közé sorolandók. Árnyékuk, megközelí-
tésük nehézségei egyaránt nyugalommal töltik el a halakat. 
Veszély esetén vagy megakasztásnál a rutinosabb, öreg pél-
dányok rögtön a legközelebbi akadó felé veszik az irányt és 
minden erejével igyekszik azt elérni.

Az akadók nemcsak nyugalmat ígérnek az uszonyosok-
nak. A kagylók, csigák néha sűrű telepekben csüngnek a 
vízben lévő fákon. Aztán – és ezt az akváriumi halaim is meg-
erősítik – több esetben oldalukat kitudja miért? A fákhoz 
dörzsölik!?! Talán vaddisznókhoz hasonlóan vakaróznak? Ki 
tudja!?

Bármilyen vízre is megyünk horgászni, ne feledjük: a le-
hető legnagyobb területet próbáljuk meg lehorgászni, s a jó 
vízrészeken lehetőleg csak kevés horgásszal osztozkodjunk.

Ha többen megyünk pecázni, mindenki más-más helyre 
telepedjen le. Többen, sokkalta nagyobb területet horgász-
hatunk meg, mint egyedül vagy egy csomóban horgászva.

Több információt nyerhetünk ezáltal a vízről, és ami nem 
utolsó szempont, nem fogjuk el egymás elől a halat!

Né-

12. rajz

13. rajz

14. rajz

15. rajz

A kiemelkedések teteje és alja jelentik a 
lehetséges etetési helyeket

Árkok, patakmedrek
lehetőségei

Árkosan bányászott tavaknál mind a kiemelkedése-
ken, mind az árkok mélyén tegyünk kísérletet

Holtágak külső és 
belső íve. A két 

lehetséges helyzet 
horgaink számára



20

ho
rg

ás
ze

zk
öz

ök

Orsóink 
védelmében
Nézzünk egy-két olyan okot, amelyek hozzájárul-
hatnak az orsó meghibásodásához: kezdhetjük 
máris azzal, hogy gyártási hiba vagy mondhatjuk 
úgy is, hogy tervezési hiba, vagy ott van az, hogy 
milyen az anyag minősége, amelyből készítették 
az orsót, a helytelen javítási beavatkozások, a 
megfelelő karbantartás hiánya (olajozás, zsíro-
zás) a helytelen horgászat, a mechanikai sokk el-
szenvedése a helytelen szállítás és tárolás miatt 
stb. 

Amint láthatják Önök is, rengeteg az olyan ok, ami 
tönkre teheti orsónkat, de ennek ellenére a követke-

zőkben mi csak az orsó használatakor fellépő meghi-
básodásokra térünk ki, mert ahhoz, hogy egy új orsó 
beszerzésekor észre tudjunk venni egy esetleges gyár-
tási hibát, némi rutin kell. Általában a magasabb árfek-
vés garanciát nyújthat, de ez nem mindig mérvadó. Ha 
szétnézünk egy kicsit a horgászpiacon, találhatunk ren-
geteg olyan orsót, amelyek egy-egy híresebb márka le-
koppintott változatai, de ezek úgy is működnek, hogy… 
Jobb róla nem is beszélni.

Nézzük, mit tudunk tenni abban az esetben, ha 
már egy aránylag drágább orsó birtokába jutottunk 
és szeretnénk vele minél több ideig horgászni. Létez-
nek olyan horgászok, akik a helytelen horgászat miatt, 

Az újonnan beszerzett or-
sónknak kell keressünk egy 
megfelelő párt, egy megfe-
lelő bot személyében
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sorozatban teszik tönkre a leg-
márkásabb orsókat is, de létez-
nek olyan horgászok is, akik ke-
zében évek múlva is újnak tűn-
nek és tökéletesen működnek.

Először is, az újonnan be-
szerzett orsónknak kell keres-
sünk egy megfelelő párt, egy 
megfelelő bot személyében. 
Nyilvánvaló, hogy egy pontyos 
bottal nem mehetünk piszt-
rángra horgászni! Be kell sze-
reznünk magunknak legalább 
3-4 különböző horgászbotot, 
3-4 hozzávaló orsóval, ame-
lyekkel a későbbiekben a kisze-
melt halhoz méltóan és megfe-
lelően tudunk majd horgászni. 

ZSINÓR FELCSÉVÉLÉSE
A gyártó minden orsódobra feltünteti, hogy milyen 
vastagságú és milyen hosszúságú zsinórt lehet rá felte-
kerni. Ezt jó, ha a horgászok be is tartják. Ajánlatos, ha 
a vastagabb zsinórt a fémdobra tekerjük, a vékonyabb 
zsinórt pedig a pótdobra, amely általában grafitból ké-
szül. Bebizonyított tény, hogy a dob összeroppanhat 
egy esetleges intenzívebb és helytelen tekerés alatt, 
mivel minden egyes fordulat által felvitt zsinór meny-
nyiséggel arányosan növekszik a dobra mért nyomás 

is. Nagyon figyeljünk arra, hogy mennyi zsinórt teke-
rünk fel, mert az sem jó, ha túl sok, meg az sem jó, ha 
túl kevés van belőle a dobon. Ha túl sok van, tönkre 
teheti az orsót, ha meg túl kevés van, az kihat a dobás 
távolságra is.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
Nagyon sok horgász nem fordít kellő figyelmet fel-
szerelése szakszerű szállítására. Pedig nagyon fontos 

Sok minden okozhatja az 
orsónk elromlását

A többi orsó mechanikájá-
hoz hasonlítva a peremfu-
tó orsó szerkezete sokkal 
komplikáltabb és sokkal 
finomabb szerkezet
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szempont. Egy eldeformálódott felkapókar vagy te-
kerőkar miatt, már nem úgy működik egy szerelék, 
ahogy annak működnie kellene. 

Maga a horgászat közben fellépő fontos problémák 
közül két dolgot szeretnék kiemelni: egyik a fék beállí-
tás, másik a zsinórtekerés.

FÉKBEÁLLÍTÁS
A fék az orsó egész rendszerére kihat. Horgászat közben 
jobb, ha az orsónk fékét gyengébb-
re, vagy ha úgy tetszik, lágyabbra 
állítjuk, mint keményebbre vagy 
szorosabbra. 

VISSZACSÉVÉLÉS
A visszacsévélés veszi igénybe a 
legjobban az orsót, és emiatt kopik 
a szerkezet is. Ezért nagyon figyel-
jünk oda, hogyan tekerjük vissza 
szerelékünket. Ne csak orsóból 
dolgozzunk, használjuk a botunkat 
is! Ahogy szoktuk mondani, „pum-
páljunk” a botunkkal, ami azt jelen-
ti, hogy a visszacsévélés folyamata 
alatt időnként emeljük meg botun-
kat a fejünk fölé (ezzel a művelettel 
egy bizonyos zsinór mennyiséget 
húzunk ki) majd csak a bot vízszint-
re helyezése közben tekerjünk. Ezt 
a műveletet folyamatosan tegyük, 
amíg a végszerelék ki nem ér a 
partra.

BOTTARTÓK
Használjunk mindig bottartó áll-
ványokat, mert ezek segítségével 
meg tudjuk gátolni, hogy orsónk 
és nem csak az orsónk, hanem a 

botunk is, ne a sárban vagy a ho-
mokban heverésszen. Mint tudjuk 
minden mechanikának a homok a 
legnagyobb ellensége.

KARBANTARTÁS, 
OLAJOZÁS
Az orsó karbantartását és olajozá-
sát a használati idő gyakoriságától 
függően tegyük. Ha ezt nem tesz-
szük, akkor legalább egyszer egy 
évben muszáj, mert az elfáradt 
olaj nem tudja ellátni feladatát, és 
ettől kopik a mechanika. Ezt a mű-
veletet ajánlatos egy szakemberre 
bízni, méghozzá egy olyan szakem-
berre, aki jártas a finommechani-
ka tudományában. Ha mi tesszük 
és nem értünk hozzá, akkor fenn 
áll a veszélye annak, hogy az orsó 
szétszedésekor vagy összerakása-

kor, a nem hozzáértő kezek miatt, károsul a szerkezet, 
amit aztán később nehezen lehet helyrehozni. 

A többi orsó mechanikájához hasonlítva a peremfu-
tó orsó szerkezete sokkal komplikáltabb és sokkal fi-
nomabb szerkezet. Ezért bánjunk velük megfelelően, 
vigyázzunk a szállítására, a karbantartására, tárolásá-
ra. Ha így teszünk, orsónk mindezt meg fogja hálálni 
nekünk hosszú éveken át.  

László Attila

Az orsó karbantar-
tását és olajozását a 
használati idő gya-
koriságától függően 
tegyük

Érdemes szakemberrel elvé-
geztetni a karbantartást ELADÓ
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A dippeknek két fajtája létezik: a folyékony és a 
száraz, vagyis a por dip. Én magam rendszeresen 
használok dippeket, abból a célból, hogy a csaloga-
tó hatást növeljem. Pontosan mik is ezek a dippek?

A folyékony dip, ahogy a nevében is benne van, egy 
folyékony halmazállapotú aromásított, több adalékból 
kevert folyadék. Én a bojli készítéshez összemixelt fo-
lyékony adalékból öntök ki egy másfél dl-nyi mennyi-
séget, amit később dippként használok. Így a dip, amit 
használok teljesen megegyezik a bojli aromájával, és 
ugyanazokat az adalékokat tartalmazza, amiből maga 
a bojli készült. Összetételüket tekintve a dippek igen 
sokféle anyagot tartalmaznak, mint pl. aromák, ét-
vágyfokozók, emésztést segítő anyagokat, különböző 
adalékokat, beleértve ide a különböző vitaminokat és 
aminosavakat is.

A dippek fő felhasználási területei a bojlik, illetve 
egyéb csalik belemártogatása és locsolása.  Mikor dippet 
használok, akkor nemcsak a csalira szánt bojlit mártom 
bele, hanem gyakran előfordul, hogy az etetésre szánt 
etetőanyagot is meglocsolom vele. Ez az etetőanyag boj-
liból, pelletből és különböző egyéb szemes magvakból 
áll. Ezzel az eljárással igen intenzívvé tehetjük az etetésre 
szánt csali anyagunkat, és a horogra tűzött bojlink csalo-
gató hatását is.

Persze nem minden ví-
zen, és nem minden év-
szakban fejti ki kellőkép-
pen a hatását. Itt meg kell 
említenem, hogy vannak 
olaj bázisú, és alkohol bá-
zisú dippek. Az olajbázisú 
dippeket kizárólag meleg 
vizeken érdemes használni, 
míg az alkoholosokat hi-
deg, vagy lehűlő vízben. Ez 
a hideg, meleg víz eléggé 
relatív kérdés, tehát egy ki-
csit pontosítok. Hideg vízen 
azt értem, mikor a tó hő-
mérséklete nem éri el a 15 
C°-ot. Meleg vízről meg 15 
C°-ot meghaladó vízről be-
szélünk. Gyakorlatilag mind 

a három évszakban, vagyis tavasszal, nyáron és ősszel 
is eredményesen alkalmazhatjuk a dippeket.

Általában mindig és minden vízen dippelek, mivel 
úgy gondolom, hogy emiatt hamarabb rátalál a hal az 
etetésemre. Ha a kapások egymást követik, és a halfo-
gás igen sűrű, akkor egy idő után leállok a dippeléssel, 
nehogy a túlzott aroma riasztó hatást váltson ki a halak 
számára. Ellenkező esetben, ha nagyon ritka a kapások 
száma, akkor folyamatosan dippelek.

Van, mikor csak folyékony dippet használok, és van, 
mikor száraz dippet is! Gyakran variálom, egy botra 
csak folyékonyt, a másikra mindkettőt rakom. Mi hatá-
rozhatjuk meg, hogy a csalizásra szánt bojlink mennyire 
legyen dippes. Én általában a csalizás előtti percekben 
áztatom be a bojlit, de vannak olyan esetek is, amikor 
pár nappal vagy akár egy héttel a horgászat előtt beáz-
tatom a golyókat. Egyszer így a fogósabb, máskor meg 
úgy. Sőt valamikor pedig dippelés nélkül érjük el a leg-
jobb eredményt. 

A dip állapotát is tudjuk befolyásolni, készíthetjük 
hígabbra vagy sűrűbbre is, sőt kocsonyásíthatjuk, ha 
zselatint adagolunk hozzá. A por dippnél értelemsze-
rűen ilyen variációk nem jöhetnek szóba. A por dippek 
alap összetevői a betain poraroma és különböző por 
formájú aminosavak, illetve étvágyfokozó anyagok. 

Az etetésre szánt pellet, bojli, vagy a 
különböző magvak dippel való locso-

lása eredményesebbé teheti horgá-
szatunkat

Mikor
dippeljünk
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Vigyáznunk kell a különböző anyagok egymás közti 
arányaival. A lényeg, hogy kellőképpen tapadjon, hogy 
az előzőleg a folyékony dippbe mártott bojlin rajta ma-
radjon. 

Még nagyobb és intenzívebb csalogató hatást érhe-
tünk el, ha a PVA zacskóba rakott, etetésre szánt boj-
likat vagy más egyéb magvakat meglocsoljuk egy kis 
dippel. A PVA zacskóba vagy hálóba rakott csalinkat 
kellő óvatossággal locsolgassuk, mert előfordulhat, 
hogy a dip megoldja a PVA-t. Ha dippünk vizet, vagy vi-
zes bázisú anyagot tartalmaz, akkor kerüljük a PVA há-
lóba vagy zacskóba belehelyezett, etetésre szánt csalik 
locsolását. A PVA termékek vízben oldódó anyagok, 
létezik hálós, zacskós és zsinóros. Én mindhárom típust 
előszeretettel használom. A PVA termékek vízben való 
olvadásának gyorsaságát a víz hőmérséklete befolyá-
solja. Hideg vízben lassú, akár 10-20 perc is eltelhet, 
mire teljesen felolvad a PVA. Meleg hőmérsékletű víz 
esetén az olvadás 1-2 perc, vagy akár másodpercek 
alatt is létre jön. 

A PVA zacskóba vagy hálóba elhelyezett bojlik, vagy 
egyéb etetésre szánt anyagok igen komoly súlyt jelen-

tenek. Behordás esetén ez nem jelent problémát, de 
dobásnál ez nem igazán oldható meg. Először is a plusz 
súly miatt félő, hogy horgászbotunk megsérülhet, de 
ha felszerelésünk elbírja a plusz dekákat, akkor sem 
tudjuk igazán nagy távolságra bejuttatni a megtömött 
PVA hálót, vagy zacskót. Ebben az esetben is van meg-
oldás, sőt több variáció is létezik. Használhatunk egy 
kemény gerinces botot, ami bírja a terhelést, amivel 
akár 200-300 grammos súlyt is bedobhatunk bizton-
ságosan. Így ezzel a módszerrel akár 60-80 méteres 
távolságú dobások is kivitelezhetők. Közelebbi távol-
ságot etető csúzli segítségével is elérhetünk. Ebben 
az esetben természetesen csúzlink nagy kosárral kell, 
hogy rendelkezzen. Ennél sokkal hatékonyabb, de költ-
ségesebb megoldás az etetőhajó használata. 

Etetőhajó segítségével nemcsak a PVA termékekbe 
tömött etetőanyagot, hanem teljesen szabadon ha-
gyott PVA nélküli csalikat is bejuttathatunk a kellő tá-
volságig. Egy etetőhajó rakterében akár 2-3 kg-nyi boj-
lit is elhelyezhetünk, és bejuttathatjuk akár több száz 
méteres távolságra. 

Olyan vizeken, ahol a behordás tiltott dolog, ott egy 
etetőhajó igen hasznos és eredményes megoldást je-
lenthet.

Feh-

A dip használata megnöveli 
csalink csalogatóhatását

Egy folyékony, majd por 
dipbe mártott bojli A dippel meglocsolt pelle-

tekkel teli PVA háló beve-
tésre kész
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Vertikális 
sügérhorgászat

A sügér sokak szemében nem más, mint a halgazda-
ságok kártevője, az ikrapusztító. A szemtelen halacs-
ka méltán vált a horgászattal kapcsolatos közbeszéd 
áldozatává. Gyakorta nem kívánt vendége a kárászo-
zónak, a keszegező horgáról lelopja a csontit, vagyis a 
sügér nem más, mint egy átkos fogalom a pontyozók 
kukoricás világában. És mégis vannak olyan horgászok 
is, akik a sügér agresszív viselkedésében a kiló alatti 
„szumo” harcost vagy a holnap „terminátorját” látják. 
Ők a pergetőhorgászok, akik egészen odavannak a 
sokszor csak tenyérnyi méretű, csíkos teremtményért. 
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A sügerezés legérdekesebb jellemzője a horgászmód-
szerek változatossága, amellyel kapásra bírhatjuk. 
Gyakorlatilag egy olyan területről beszélünk, amely 
nem ismer határokat, mivel a sügér nagy lelkesedéssel 
dobja rá magát úgy a woblerek hármashorgára, mint a 
támolygó-, körforgó- villantókra, gumicsalikra, tande-
mekre. Nem is létezik olyan műcsali, melyben a sügér 
ne bízna meg a végtelenségig.

A hideg évszak beálltával, a csukák és süllők nem 
mindig kegyesek a pergető horgászhoz, aki gyakran 
horgászat közben vacogó fogakkal birkózik meg az 
esővel, faggyal, széllel. Ilyen körülmények között leg-
többször a sügér tartja a horgászban a lelket és tesz 
felejthetetlenné egy-egy horgászatot. Akinek volt már 
alkalma kiló körüli sügérrel küzdeni, az nagyon jól tudja 
mire is gondolok. A sügérrel való találkozás nem kéri 
számon a hal súlyát. Íme a jó példa arra, hogy az adre-
nalint (az igazi horgászatok nélkülözhetetlen kellékét) 
nem feltétlen a súlyos kilók engedik az ember vérébe. 

A pergetési technikák is folyamatos fejlődésen men-
nek át, úgy mint a műcsali vezetési módja és annak 
viselkedése. A műcsali mozgékonyságának mutatói 
azonban nem korlátozódnak csupán a sebességre, a 
vezetés ritmusára és a leírt útjára.  Lényeges szempont 
az a vertikális és horizontális pálya, amelyek között a 
csali vezetése történik, ezek váltják ki azokat az ingere-
ket, melyek kedvezően befolyásolják a sügérek táplál-
kozási kedvét. Pontosabban a sügér támadási szokásai-
nak alakulásáról van szó, lehűlt vizek esetében, amikor 
a hal kénytelen változtatni támadási stratégiáján.

A túlsúlyban horizontálisan vezetett műcsali olyan 
áldozat benyomását kelti a ragadozóhalban, melyet vi-
szonylag nagy távon kell követnie. A tél beálltával ezek 
a kiterjedt vadászterületek egyre inkább beszűkülnek 
és a sügér szemében az a préda válik vonzóbbá, amely 
kisebb területen belül mozog. Ebben az időszakban bi-
zonyos kételyek is kialakulhatnak a támadást illetően. 
Ilyenkor a vertikálisan vezetett műcsali egyszerre két 
fontos óhajnak tesz eleget: egyrészt növekszik a pré-
da-ragadozó kapcsolat közti konfliktus ideje, másrészt 
pedig, leszűkül a támadási felület, ahol ez a konfliktus 
kezdetét vette. A kis helyen történő vertikális játék 
növeli a képzeletbeli préda sebezhetőségét, kedvező 
alkalmat szolgáltat a táplálkozásra és növeli a sügér 
kapókedvét.

Elméletileg minden műcsali típus vezethető vertiká-
lisan is, de a gyakorlatban persze csak néhány váltja ki 
az adott pillanatban a kívánt hatást. Mielőtt azonban 
rátérnénk ezen csalik ismertetésére, szükségszerűnek 
tartom bemutatni a vertikális csalivezetés néhány 
aspektusát, hogy jobban megértsük, mit kíván meg tő-
lünk ez a módszer.

A felkínálás egy olyan pillanat, amikor a műcsali a 
ragadozóhal víz alatti világában láthatóvá válik. Ez az 
a pillanat, amely eldönti, hogy a találkozás szerelem 
lesz-e első látásra. Már a csali vízbeérésének pillana-
ta is meghatározó fontosságú, ugyanis ez az a lépés, 
amely készenléti állapotra sarkallja a ragadozó halat. 
A csali felkínálásának pillanatában fellépő bármilyen 

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
E-mail cím: erdeszto@freemail.hu

Telefonszám: +36-30-494-66-77

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

Mindenkit szeretettel várunk!
A horgászaton kívül továbbra is lehetőség van rendez-
vények (családi- és céges rendezvények, piknikek, ver-
senyek) megtartására. Barátságos és kellemes környe-
zetben pihenhet felújított vendégházunkban, ahol 3 db 
4 ágyas és 4 db 2 ágyas szobával, közös helyiséggel, te-
akonyhával és terasszal, valamint egy különálló 4 ágyas 
apartmannal várjuk kedves vendégeinket

Vertikális
sügérhorgászat

Két ilyen szép példány kifogá-
sa jócskán felviszi a horgász-
ban az adrenalin szintet

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
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esetlenség visszautas ításra késztetheti a sügért, füg-
getlenül attól, hogy ezek után mennyire természete-
sen vezetjük azt. Dobhatunk a hal fölé, mögé, elé vagy 
mellé, ez lesz az a pillanat, amely a továbbiakban meg-
határozza a sügér vadászathoz való viszonyulását.

A műcsali vezetés közben való viselkedése azon lé-
pések sorozatát vonja maga után, mint a közeledés, 
beazonosítás, a támadás döntésének meghozása, ma-
gát a támadást és végül a közvetlen fizikai, vegyi kap-
csolatot (tapintó, ízlelő és szaglási) a hal és a vélt préda 
között.

A vadászat lépéseinek egymás után való bekövet-
kezése, a hal halló, érző és vizuális ingerlésével érhető 
el. Ezek a lépések arra szolgálnak, hogy a halban egy 
hihető kép alakuljon ki a prédáról, és támadásra kész-
tesse a ragadozó halat. Úgy a vertikális, mint a horizon-
tális csalivezetés is alapvetően befolyásolják a műcsali 
azon képességét, hogy általában erőszakos támadásra 
késztessék a ragadozó halakat, jelen esetben a sügért. 
Nagyon fontos, hogy össze ne tévesszük ezt a két fo-
galmat, és hogy megértsük a vertikális csalivezetési 
módszernek a hideg időszakban használt stratégiák kö-
zött elfoglalt helyét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Mozgékonyság: A módszer sikeres alkalmazásának 
egyik titka a műcsali lassú vezetése. A csalival való 
függőleges játéknak nem szükséges nagy kilengéseket 
adni, minél rendszertelenebb a mozgása annál hatéko-
nyabb. A csalivezetés ritmusának megszakítása, a gya-
kori megállások és a bevontatási sebesség különböző 
lehetőségei, amelyeken a műcsali dolgozik, minden 
horgásznak más és más stílust kölcsönöz, összhangban 
a tapasztalatokkal és az elszántsággal. A csalivezetés, a 
halak viselkedéséhez való állandó alkalmazkodás, alap-

követelmény.
Méret: Függetlenül attól, hogy sügérről vagy 

más ragadozó halról van szó, a vertikálisan ve-
zetett csalik mindig kisméretűek. A sügér ese-
tében a rendelkezésre álló csalik hossza nem 
haladja meg a 3 cm-t.

Műcsalik: Mint a fentiekből az már kiderült, 
nem minden típus felel meg ennek a csalive-
zetési technikának. Mindezzel együtt azonban, 
majdnem minden műcsali fajtának vannak ver-
tikális vezetésre kiképezett képviselői. Jó példák 
erre a rattling típusú vertikális wobblerek, jig 
spoon-ok, rugalmas jerkbaitok, cikadák, súlyo-
zott támolygó és körforgó villantók. 

RATTLING WOBBLEREK ÉS CIKÁDÁK
Bár e két műcsali különböző kategóriát kép-
viselnek a műcsalik osztályában, mégis a ratt-
ling wobblerek és a cikádák azonos mozgást 
produkálnak bevontatás közben. A különbség 
az utóbbiak súlyában a legnyilvánvalóbb, ezek 
sokkal hamarabb süllyednek. Ezen műcsalik 
legfőbb jellemzője a magas vibráció és az erős 
rezonancia. A bot spiccéből leadott mozgás le-
hetővé teszi, hogy közvetlen a fenék felett ve-
zessük őket.

TÁMOLYGÓK
Azon vizek esetében, ahol nincsenek jelentős 
mélységek, ott olyan műcsalira van szükség, 
amely minden körülmény között, úgy felfelé 
vontatáskor, mint süllyedéskor is, ugyanolyan 
hatékonyan dolgozik. Képes leadni már a be-
vontatás kezdeti pillanatától hullámzó mozgá-
sokat és lassú vontatáskor tovább tud időzni a 
kívánt mélységben. A fenékkel való folyamatos 

kapcsolat és a bevontatási szünetek egy olyan egyedi 
játékot kölcsönöznek a támolygónak, ami még a fené-
ken lévő sügerek támadását is kiválthatja.

ELŐSÚLYOZOTT VILLANTÓK, SPINNERBA-
IT-OK, TAIL-SPINNEREK
A támolygó villantókhoz hasonlóan a körforgó villan-
tók is képesek a bevonatási vonal minden szakaszá-
ban dolgozni, azonban a megfelelő mozgás eléréséhez 
nagyobb mélységre van szükségük. Közvetlen a fenék 
felett is játszhatunk vele, ha növeljük a bevontatás se-
bességét, mellyel mozgásban tartjuk a körforgó kana-

A sügér nagy harcos 
hírében áll

www.ho
rga

sz
ka

lan
do

k.h
u



sü
gé

rh
or

gá
sz

at
 

29

lat. A vertikális horgászathoz használt spinnerbait felső 
tengelyét megrövidítették, így képes a hulló falevél 
effektus esetében ugyanúgy forgást produkálni.

A spinnerbaitok nagy előnye, hogy rövid tengelyük-
nek köszönhetően, már a fenékről való elmozduláskor 
mozgásba jönnek,.

JIG KANALAK
Ezek a felénk ritkábban használt nehéz kanalak elsősor-
ban a vertikális horgászat eszközei, de kiválóan alkal-
mazhatóak mély vizek esetében, medertörések men-
tén, gödrökben. Folyamatosan a fenék érintését kell 
szem előtt tartanunk, valamint azt, hogy merülés 
közben horizontális pályán vezessük. A zsinórt fe-
szesen tartva, adhatunk neki enyhén ferde süllyedő 
mozgást. Nagy előnye, hogy a bot spiccét a fenék 
felé tartva is, nagy területeket fésülhetünk át vele.

LÁGY MŰCSALIK, JERK-BAITOK
Vibrációs képességük hiányában, klasszikus jig ho-
roggal felfegyverezve, ezek a műcsalik mégis ki-
válóak a vertikális módszer alkalmazásához. Alkal-
masságuk főként mártogatásnál mutatkozik meg, 
enyhén sodródva a csónakkal. Nagy területeket fé-
sülhetünk így át, főleg amikor a halak tartózkodási 
helye bizonytalan. Az első kapás egy adott helyen 
egyben azt is jelzi, hogy ott még próbálkozni kell.

MEGKÖZELÍTÉS
Csónakból vagy partról? Ez a legnagyobb dilem-
mája a pergetőhorgásznak, függetlenül attól, hogy 
mire indult. A vertikális technikák azon végletek, 
amelyek nem hagynak sok helyet az improvizáció-
nak. A csónakos horgászat változatos lehetőséget 
kínál a helyválasztáshoz, de ugyanakkor csökkenti 
a csali vezetési módok lehetőségét. Mindent egy-
bevéve, amikor a partközelben már jelentős a víz-
mélység, a csónak használata nem feltétlenül in-
dokolt. Főleg a magasan fekvő vízpartok esetében 

nem, melyek a víz alatt padkákban 
folytatódnak, itt értelmetlen a csó-
nak mellett dönteni. A vízpart nyúj-
totta rejtekhely és a műcsali óvatos 
felkínálásának lehetősége, mind 
növelik a fogás esélyét. A vertikális 
csalivezetés arra kötelezi a horgászt, 
hogy közvetlen a meghorgászan-
dó hely fölé álljon be a csónakkal, 
ennek viszont nem kívánt riasztó 
hatása lehet. A kívánt hely megkö-
zelítése annál nehezebbé válik mi-
nél tisztább áttetszőbb a vízréteg és 
minél erősebbek a fényviszonyok. 
Ilyen esetekben ajánlatos a műcsalit 
négy-öt méterre dobni a csónaktól 
és amennyiben lehetséges, így pró-
bálni megtartani vertikálisan.

HASZNOS TANÁCSOK
A csalik méretéhez igazodva, egy közepesen lágy bot 
használata indokolt. Ez az összehangolás a kis jigek, 
villantók, wobblerek használatához optimális. Ameny-
nyiben jig kanalakról lenne szó, itt már egy közepes 
erősségű bot közelebb áll az igazsághoz. Hasonlóan 
az előbbi szabályokhoz, amennyiben extrém akadós 
terepen horgászunk, természetes, hogy a hallal való 
küzdelmet a lehető legrövidebb időre csökkentsük, 
tehát szükségünk van az erőtartalékokra, főleg ha egy 
nagyobb példányba botlottunk.

H. Zsolt

Villantóval is jól fogható

A cikada az egyik legjobb ver-
tikálisan használatos műcsali
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https://youtu.be/gAt03V0Zhig
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• Március 3. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 5. szombat 13.00, Március 8. kedd 20.30

• Március 10. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 12. szombat 13.00, Március 15. kedd 20.30

• Március 17. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 19. szombat 13.00, Március 22. kedd 20.30

• Március 24. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 26. szombat 13.00, Március 29. kedd 20.30

• Március 31. csütörtök 17.30
Ismétlés: Április 2. szombat 13.00, Április 5. kedd 20.30

pecamagazin
a csatornán látható!

Már most etesse be a távirányítóját!

HOGY MINDEN 
A HORGÁRA 

AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu
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