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Az idei évben nem nyitjuk meg a rétimajori
melegvizes horgásztavat, mert szűkös lett a
melegvizünk ellátása. Helyette egész évben
folyamatos az Örspusztai Horgászcentrum
nyitva tartása. 7-16h A hidegebb napok horgász
melegítője a büfében pálinka, forraltbor és forró
tea! A horgászbolt kiválóan felszerelt, a legjobb
horgász karácsonyi ajándékok itt kaphatók!

ÚJDONSÁG - PERGESS!

A pergetés szerelmeseinek a horgászcentrumban kísérleti jelleggel csíkossügér és
pisztrángfogási lehetőséget biztosítunk.

Vedd meg tavalyi áron!
Tudtad, hogy a Sárbogárd-Örspusztai
Horgászcentrumban egy hatalmas
horgászbolt is található? Készlet akciónk
keretében még a 2021-es árakon
készülhetsz fel a tavaszi horgász szezonra!
Nézz szét nálunk és fizess akár SZÉP
kártyával, vagy bankkártya használatával.
A Horgászcentrumban éves állami jegy is
kapható.

további info: retimajor.hu

ARANYPONTY EXTRA!
Bojlis horgásztavat működtetők!
Jó hír, hogy 5-10 és 10-15kg kategóriában
is tudunk most pontyot eladásra
kínálni. Érdeklődjön halászati ágazatvezetőnknél Nagy Gábor 0630 760 1556
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Folyóvizeken nagyon nagy jelentősége van a pontos dobásnak

w
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A pergetés kiváló alternatíva lehet a pisztrángfélék horgászatában, de mindenekelőtt a pisztrángok táplálkozási szokásait kell szem előtt tartanunk, amennyiben eredményesek is szeretnénk
lenni.

w

Mindannyiunk számára ismeretes, hogy a műlegyező
horgászok elsősorban a pisztráng azon tulajdonságát
„lovagolják meg”, hogy kedvencük nem tud ellenállni a
különféle rovaroknak, lárváknak. Műcsalik és ezek felkínálásának finomsága, valamint a halak tartózkodási
helyének óvatos megközelítése mind azt bizonyítják,
hogy mennyire nagy jelentőségű a tiszta vizekben honos halak számára a vizuális információ. A wobblerek
és körforgók sokkal inkább a táplálékhalak mozgásának, az általuk keltett vibrációk utánzásával próbálják megtéveszteni a pettyes ragadozókat. Azonban a
gyártók fantáziájának köszönhetően találkozhatunk
körforgókkal, amelyek rovarokat próbálnak imitálni és
vásárolhatunk wobblereket, amelyek a megszólalásig
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hasonlítanak egy szöcskére, tücsökre vagy éppen méh
re. Nem hiszem, hogy újra feltalálom a spanyolviaszt,
ha azt állítom, hogy az élénk színű tollak esetleg gyapjúszálak közé rejtett hármashorgok körforgókra való
szerelése átmenetet képez a műlegyezés és a pergetés között. Az átmenet az érme másik oldalán is észrevehető, hiszen léteznek nagyon kisméretű, könnyű
wobblerek, körforgók és popperek, amelyek csakis a
legyezőhorgászok által olyannyira kedvelt zsinórral és
bottal juttathatók célba. A pergetés mindig is követni
fogja a műlegyezés alakulását, még akkor is, ha ezek
az igencsak könnyű műcsalik nehézkesen kezelhetők a
pergető cájggal.
A hegyvidéki tavakon használatosaktól eltérően,
a folyóvízi pergetésnél előkerülő felszerelés szinte a
végsőkig finomított, alkalmazkodva ezáltal a kisméretű műcsalikhoz. Egy másik tényező, amely után igazodnunk kell, a meghorgászni kívánt víz nagysága és
mélysége. Ellentétben a nagy hegyvidéki tározókban
történő horgászattal, ahol nagyokat kell dobni és csa-

az egy horgászatra eső elvesztett műcsalik számát.
Ugyanez történik a wobblerekkel is, jóllehet ezek valamivel eredményesebben győzik le a folyó keltette örvényeket és könnyebben tarthatóak a mederfenék közelében. Emellett egy ügyesen vezetett wobbler sokkal
természetesebb látványt kelt a hal számára, főleg, ha
rövid szünetekkel szakítjuk meg a bevontatását, amikor is fahalacskánk lassan emelkedni kezd. Ez a mozgás
csakis abban az esetben fogja kapásra bírni a pisztrángokat, ha wobblerünk a megfelelő irányból közeledik a
hal támadási zónájába. Mivel a pisztráng rendszerint a
sodrást megtörő valamilyen akadály (kövek, ágak stb.)
mögé áll be, általában a sodrással szemben, érthető,
hogy a számára legelérhetőbb táplálék felülről jön
feléje, oly módon, hogy ne kelljen hosszabb időre elhagynia rejtekét. Ezt tartsuk szem előtt a vízparton is.
Műcsalitól függetlenül a kapás mindig oly módon történik, hogy a pisztráng felemelkedik az aljzat közeléből, majd hagyja a csalit közeledni, egy röpke pillanatig
vizsgálgatja azt, és amennyiben támadásra adja a fejét,
vehemensen elkapja a csalit, hogy a következő pillanatban már visszatérjen a mederfenék közvetlen közelébe
és visszaálljon búvóhelye mögé. A bevágásunk legyen
minden esetben gyors, ne teketóriázzunk, amint érezzük a rávágást, azonnal reagáljunk, ellenkező esetben
halunk gyorsan rájön a turpisságra és kiköpi a műhalat.
A folyóvízi horgászok jól tudják, hogy létezik a folyónak egy arculata, amely után igazodva a tapasztalt
szem gyorsan és könnyedén ráismer az ígéretes he-
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linkat a lehető legmélyebben kell vontatni, folyóvizeken nagyon nagy jelentősége van a pontos dobásnak,
a műcsali csendes vezetésének, amelyet rendszerint
20- 40 cm mélységben vezetünk. Nem utolsó sorban
a folyó folyásirányával szemben vontatott csali is teljesen más vezetést igényel…
A halak felkutatása nagy vonalakban megegyezik a
műlegyezésben alkalmazottakkal, viszont a pergetőhorgásznak egy fontos részlettel több nyomja a vállát,
ugyanis figyelnie kell arra is, hogy csalija ne csak eljusson a halak vélt tartózkodási helyére, hanem ott aktívan fejtse is ki a csalogató hatását.
A folyássál szemben dobott körforgóknak, vagy
egy kisméretű támolygóknak legalább 15 cm-es vízmélységre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően
mozogjanak. A sekély vizű gázlók és a mederben található nagy kövek egyáltalán nem kedveznek ezeknek a műcsaliknak, mint ahogyan a sodrás gyakori és
hirtelen változásai sem. Ilyen helyeken történő horgászataink során műcsalink rendszerint több időt tölt a
víz felszínén pattogva, mint a víz alatt, ugyanis csekély
tömegénél fogva a sodrás folyton feldobja. Szinte elkerülhetetlen, hogy faágakba vagy nagyobb kövekbe ne
akadjon csalink, az ennél a módszernél használatos vékony monofil zsinórt ne feledjük, csak kevéssé terhelhetjük. Ezért gyakran kell csalink után gázolnunk, csökkentve ez által a horgászhely nyújtotta lehetőségeket.
Ha figyelembe vesszük az éles köveket is, amelyek a
zsinórunkat megsérthetik, könnyen kiszámolhatjuk

A műlegyező horgászok elsősorban a pisztráng
azon tulajdonságát „lovagolják meg”, hogy nem
tud ellenállni a különféle rovaroknak
A mélyebb vízrészeken használhatunk kisebb támolygót is

A nyerő a kis finom villantó
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csakis ezeknek a követelményeknek a betartásával válnak eredményesekké.
Itt szeretnék szólni néhány szót arról, hogy csak
felfelé érdemes-e dobálni vagy esetleg lefelé is? Azt
vettem észre, hogy ez a probléma afféle Hamlet-i kérdésként lebeg a horgászok feje felett. Mindenekelőtt
tartsuk szem előtt, hogy csalinknak természetesen kell
haladnia a folyóban ahhoz, hogy ne keltsen gyanút az
igencsak óvatos pisztrángokban. Képzeljünk csak el
egy 3- 4 cm nagyságú halacskát, amint éppen a folyó
sodrásával szemben úszik felfelé, és gondoljunk arra,
hogy lehetséges-e ez? Egyértelmű, hogy ezek a zsákmány halacskák nem csak folyásirányba, hanem azzal
szembe is változtatják helyüket, csakhogy egy ilyen kis
hal nem képes arra, hogy felfelé ússzon a folyón, úgy
mintha egy 200 lóerős motor volna a farkán! A halak
haladási sebessége egyenesen arányos azok nagyságával, az általunk használt műcsalik pedig dobozunk
legapróbb darabjai közül kerülnek ki. Tehát a sodrással
szemben történő bevontatás csakis abban az esetben
elfogadható, ha ezt a csalink mérete elfogadhatóvá teszi. A sodrásra majdhogynem merőleges, keresztirányú
dobások tűnnek ebben az esetben a leghatásosabbnak. Annak ellenére, hogy csalink a folyással szemben
viszonylag lassan vontatható, a tapasztalat azt mutatja, hogy igencsak kevés pisztráng hajlandó elhagyni
rejtekhelyét és a sodrásban üldözőbe venni leendő áldozatát. Amelyek mégis megteszik, azok rendszerint a
kisebb, aktívabb és tapasztalatlanabb egyedek.
Amennyiben teljesen áttetsző vizeken horgásznak,
az én tanácsom az, hogy válasszák inkább a műlegyezést. A pergetés azokon a vizeken kerekedhet a műlegyezés fölé, amelyek átláthatósága, tisztasága nem
teljes.
Losonczi
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Ha a víz szép tiszta, akkor inkább
a műlegyezést válasszuk
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A pisztráng nagyon félénk hal, vigyázzunk, hogyan közelítjük meg a vizet

lyekre. Azt vallom, hogy ez az első lépés, ami a halak
megközelítését illeti. Második lépésként foghatjuk fel
azt a módot, ahogyan a horgász a vélt halhoz viszonyítva elhelyezkedik a parton. Ezek után kerüljük a zajos csörtetést a parton, hiszen ez azonnal elzavarja a
pisztrángokat. A vízből történő horgászat valamelyest
könnyít a helyzetünkön, ám ez csakis a széles, nagy vízhozamú, mélyebb folyókon lehetséges. Egy kis folyóba
semmiképpen nem tanácsos beleállni, hiszen a járkálásunk nyomán gerjesztett hullámok és zaj azonnal
elriasztja a halakat. Érdemes visszatérnünk azokra az
ígéretes helyekre is, amelyeket előzőleg már meghorgásztunk. Mindig alulról felfelé haladjunk a folyóban,
hiszen a felkavart üledék figyelmezteti a folyó alsóbb
szakaszain tartózkodó halakat. Egy viszonylag zavaros,
opálos vízben ez a jelenség nem nyer nagy jelentőséget, viszont a tiszta vízben sodródó üledékfelhőket
határozott vészjelzésként értelmezi a pisztráng. Tehát,
minél kisebb körvonal, zajtalan és fölösleges mozgásoktól mentes lopakodás. A legígéretesebb helyek
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A folyóvizeken, a körforgót rendszerint 40 cm-es sekély vízben vezetjük

A természet közel van.

28. FEGYVER, HORGÁSZAT, VADÁSZAT
NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS
2022 februárjában újra FeHoVa! Találkozzunk a
megújult HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és
Kiállítási Központban!

Fegyver, horgászat, vadászat
nemzetközi kiállítás

2022. február 17–20.

Jöjjön el Ön is családjával, barátaival, kollégáival!
Töltse le az új HUNGEXPO applikációt, vegye meg
napijegyét kedvezményesen és tájékozódjon könnyen és
egyszerűen a programokról és a helyszíni tudnivalókról!
További kedvezményes és csoportos napijegyvásárlási
lehetőségek találhatók a kiállítás honlapján.
Bővebb információ: www.fehova.hu
Partnereink:
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15 centiméternél rövidebb
előkét ne használjunk
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Az egész horgászatban nincs
lényegesebb dolog, mint a
felszerelés ólom utáni része
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Elő a patikamérleget, tolómérőt és a centit, nézzük meg mennyi az annyi! Vegyünk méretet jól bevált eszközeinkről! Nem gondolom, hogy minden
sporttársamnak tisztában kell lennie egy 4-es méretű pontyos horog súlyával, de több évvel ezelőtti
méréseim fajtánként, esetenként akár háromszoros többlettömeget mutattak. A különbség a vastagságon kívül az anyagtól is függ, így ugyanazon
kedvező tulajdonságok mellett kis tudatossággal
könnyedén lefaraghatunk a negatívumokból.

Bevezetőm talán ízelítőt nyújt a - némi gúnnyal - tudományos horgászatnak csúfolt tevékenység felvetéseiről.
Beismerem, épeszű ember nem foglalkozik efféle dolgokkal, de nem árulok el titkot, ha megjegyzem a külföldi és hazai elit tagjai mindannyian tapasztalati szinten tudnak hozzászólni a témához, így feltételezhető,
hogy nem éppen elhanyagolható jelentőségűek ezek az
apróságok. Ha egy nüansznyi változás 5 %-ot növel az
eredményességen, önmagában szinte nem is mérhető.
8

Tizenvalahányszor 5 % egymásra hatásakor viszont, már
jól látható az alapos munka dupla gyümölcse. Ugyan
sokkal egyszerűbb az érthetetlen és megmagyarázhatatlan eseményekre a szerencse bélyeget rányomni, mégis
tartózkodjunk ettől, és előbb próbáljunk ésszerű magyarázatot adni a számunkra érthetetlenre.
A nagy névvel rendelkező bojlis horgászok semmivel
sem szerencsésebbek, mint azok a horgászok, akik a fogási listán az utolsók között lépdelnek. Térjünk hát vissza
az eredeti kérdésekhez. Kezdő barátaimnak talán szokatlan mondogatni, hogy az egész horgászatban nincs
lényegesebb dolog, mint a felszerelés, ólom utáni része!
Ebben a néhány arasznyi tartományban dőlnek el a nagy
dolgok, így külön figyelmet szenteljük ennek a területnek.
Az általában fixen rögzített súly után következő horogelőke akkor a legjobb, ha teljességgel észrevehetetlen.
Színe legyen környezetbe olvadó, vastagsága teljesen
lecsökkentett és lágy anyagú. Természetesen kagylós
vagy akadós területen a finomításnak is vannak határai,

A horog kiválasztását
a bojli méretéhez, évszakhoz és a halak méretéhez igazítom

rések a rossz akadáskor fellépő nyitó hatás miatt fordulnak elő.
A szakáll mérete fontos lehet a leakadások elkerülése végett, de több sérülést is okoz vetélytársainknak. A
megfelelő horogforma kiválasztása tapasztalati kérdés,
minden gyártónak meg van a maga fogyasztói tábora,
illetve a sikeres formákat több cég is forgalmazza.
Méret szerinti kiválasztás is egyéni kérdés, mely sok
téveszmén alapul és már gyermekkorban eldől a hovatartozás. Az ágyúval verébre vadászó fajta 3/0-s horgot sem
szégyell felkötni, szerencsére az ilyen „emberek” kevés
halat fognak. A 8-as méretet negatív túlzásnak tartom, de
ebből a méretből már található a ládámban. A bojlihorgászok általában 4-estől 1/0-ig választják a horgaikat. Én a kis
horog híve vagyok. Számomra a 6, 4, 2-es méret a nyerő.
Ugorjunk egy nagyot és nézzük azt, ami a horogra kerül. Sok szó esett már a módszer névadójáról a bojliról.
Receptek, összetevők és ízesítések terén komoly viták
robbanthatnak ki a „szakik” között, de a felhasználandó
golyók mérete kevésbé vált ki vitát. Az ún. minibojliktól
(néhány mm átmérő) egészen a több cm-es átmérőig
változhat a választás. Tudom, hogy néha jól esik egy-egy
nagy falat, de ne várjuk el még a kapitális példányoktól sem, hogy úgy nyeljék a bojlit, mint Szabó bakter a
szilvás gombócot. Azok a falatok az ideálisak, melyeket
kényelmesen tudnak fogyasztani a halak. Ha nem intenzív a táplálkozás, sokszor pozitívan hat egy-két szem

Azok a bojlik az ideálisak, melyeket kényelmesen tudnak fogyasztani a halak

pen vékony húsú, kemény terepen vagy nagy példányok
esetében vastagabb húsú horgot használok. A vékony
horog jobban akad, de terhelés esetén vág, mint a szike, a vastag gyengébben akad. Kizárólag füles horgot
használok és elsőrendű hegyűt. Anyagát tekintve nem
vagyok válogatós, az sem baj, ha könnyen rozsdásodik,
úgy sem használom egyik horgomat sem kétszer. Így biztos az akadás és a halak sem kapnak vérmérgezést. Jókat
mosolygok a horgok felesleges hajlító próbájának láttán,
mert lemezhorgokkal már rég nem találkoztam és fizikus
segítsége nélkül is egyértelmű, hogy egy jól akadt horog
több 10 kg-os tömeget is képes megtartani. A horogtö-
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esetleg különleges szakítószilárdságú vagy kopásálló változatot vagyunk kénytelen választani.
A bevonatos előkék sprődsége önmagában hátrányos, de a segítségével irányítható horog, avatott kezekben sikeresen működik. A téma kimeríthetetlenül sok
kérdést vet fel, mégis az előke hosszával szeretném zárni
a gondolatot. 15 cm-nél rövidebbet semmiképpen nem
ajánlok, mert a csalira teljesen ráhajoló pontynak is kell
egy kis mozgásteret adnunk. Arról nem is beszélve, mekkora feje van egy kapitális példánynak, így eleve kizárt
egy 15 centinél rövidebb előke biztos akadása. A másik
véglet nem könnyen fogalmazható meg, de 50 cm-nél
hosszabbat csak extrém esetben használnak.
Egy 30-40 cm-es előke még oxigénhiányos vízben is
lehetővé teszi, hogy a föléúszó halak felszippanthassák
a csalit (elméleti kérdés: ha kifeszített állapotban van az
előke az aljzaton, kizárólag az ólom irányába tud elmozdulni a csali). Mivel a kapás illetve önakasztás az előke
megfeszülésekor következik be, nem túl pozitív, ha a horog már rég a hal szájában van, de a hosszú előke miatt
szabadon kószál az etetésen. Én, az esetek 80 %-ában
egy arasznyi előkét használok (kb. 22 cm). Ennél rövidebbet soha.
A horog kiválasztását a bojli méretéhez, évszakhoz és
a halak méretéhez igazítom. A halak méretéhez igazítást
nem úgy értem, hogy a kis ponty 6-os, nagy ponty 3/0-s
horog, hanem a kis pontyok valószínűségekor, nyílt tere-

Ha nem intenzív a táplálkozás, sokszor pozitívan
hat egy-két szem 10 mmes bogyó, de átlagosan
a 15-25 mm-es tűrés a
mérvadó

10 mm-es bogyó, de átlagosan a 15-25 mm-es tűrés a
mérvadó, és ne veszítsük szem elől: két véglet közötti 1
cm-es különbség, majd 3-szoros térfogatbeli differenciát
takar. Fogtam már 2 db 22-es golyóval alig kilós pontyot,
de 16 mm-esre is jött már 10 kg feletti. Mindent egybe
véve, igazítsuk a bojli méretét a várható pontyok méretéhez és étvágyához. Kezdjünk kisebb mérettel, abból
baj nem lehet. Tapasztalataim szerint a horgászok többsége 18-22 mm-es bojlit használ, az általam sokra tartott
horgászok pedig, inkább kisebbet vagy a tűrés alsó határát részesítik előnyben.
László Attila
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önök kérdezték, mi válaszolunk
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Hogyan tartsuk
az etetôgombócokat a
vízfenéken?

Egy megfelelően nagy térfogatú edény lehetővé
teszi a keverék alapos kidolgozását
Semmi trükk és átverés! A titok nyitja: a keverék
megfelelő arányának kiválasztása. Szélsőséges esetekben a gombócok előállításához, - azokhoz amelyeket a
folyófenékre dobunk - tömör, durva szemcsés és lassan oldódó etetőanyagokra van szükség. De ez nem
minden, hiszen a gombócok elkészítésére is nagy gondot kell fordítani, a benedvesítéstől kezdve, egészen a
labdák kiformázásáig.

önök kérdezték, mi válaszolunk

Gyakran horgászom széles, változó irányú, sőt igen
sebes sodrású folyókban. Ezeken a helyeken nehezen
tudok pontosan etetni, egy kicsit a folyó sodrási intenzitása miatt, egy kicsit a 4 és 5 méter között változó
vízmélység miatt is. A problémám az, hogy a gombóc
súlya és nagysága alapján, hogyan lehet annak merülését megfelelően kiszámítani, ha azt akarjuk, hogy az
őrlemény lejusson a folyófenékre, méghozzá a megfelelő helyen. Az eddig elért eredményeim borzasztóak,
sohasem tudom kitalálni, vajon hová fog esni az etetőanyag. Előfordul, hogy túlságosan távolra dobom a
labdát, s emiatt, amikor bedobom a botot, az már túl
is haladt az etetési zónán; máskor viszont túlságosan
közelre etetek, s csak a húzás végén észlelek néhány
gyenge kapást… amikor már késő, és a zsinór feszítése
is kezd engedni. Csak jó néhány próbálkozás után jövök
rá a helyes dobási távolságra, majd ezután kezdem el
úgy végezni a dolgokat, ahogy kell. Sajnos így a folyóba
már sok etetőanyagot bedobtam, s a pénz, amit ráköltöttem, nem minden: főleg ha azt nézem, hogy jóformán egy regimentre való halat jóllakattam.
A kérdésem a következő: hogyan tudtok ti, sporthorgászok, annyi „pépet” már az első dobással a megfelelő helyre dobni, ami egyébként a legbőségesebb is
kell, hogy legyen, mivel a főetetés készíti elő a helyet a
többinek?
Novák Lajos, Budapest
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vagy sódert használunk. A föld súlyos, és kiváló kötő
hatása van. Maximum 70 százalékos arányig adhatjuk
a keverékhez. A föld hatására a gombóc, amint a vízbe ér, rögtön a folyófenék felé veszi az irányt, s ezzel
minimálisra csökkenti a keresztirányú süllyedés idejét.
Egy narancs nagyságú, jól megnyomkodott gombóctól,
- az általad leírt sodrású és mélységű folyó esetében
-, a vízbe esési helytől számítva körülbelül fél méteres
keresztirányú süllyedés számítható. A gombóc így szétmorzsolódás nélkül ér le a folyófenékre és a feloldódási ideje meglehetősen hosszú lesz.
Ugyanilyen eredményt lehet elérni a
finom sóder használatával is, melynek
aránya viszont a túl gyors szétmorzsolódás elkerülése érdekében, nem haladhatja meg az őrlemény húsz százalékát. A
sóder technikai korlátját ugyanis, a bomlasztó hatása adja: a labda gyorsan eléri
a folyófenéket és gyorsan szét is morzsolódik… de figyelem, ez egyes esetekben ellentétes hatású lehet. Van egy kis
trükk, amivel stabilabbá tehetjük a sóderes-labdákat a folyófenéken: ha gömbölyűre gyúrás helyett, két oldalt kissé benyomjuk a gombócot. Ezzel elérjük, hogy
a folyófenéken megáll, és nem gördül
el tovább, ki tudja meddig….És még egy
tanács: amikor földből vagy sóderből készült gombócokat használsz, ügyelj arra,
hogy hová dobod. Ha fix bottal horgászol, jobb közvetlenül az állással szembe
dobni, sohasem a sodrásnak fölfelé, különben azt a hatást éred el, hogy a szerelék „elúszik az etetés fölött”. Bolognai
bot esetén viszont, az etetés egy méterre
az állástól, sodrásnak felfelé kell történjen ahhoz, hogy biztosak legyünk abban,
hogy húzáskor az etetés helyén haladunk
végig.
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Fix bot esetében érdemes
közvetlenül az állással
szembe dobni
12

A vízbe dobás előtt érdemes megnyomkodni a
gombócokat, ezzel megakadályozzuk, hogy a folyófenéken az áramlat tovább gördítse.

ka

Miután az őrleményt beleöntöttük egy széles keverőtálba, amiben alaposan el lehet dolgozni a keveréket, addig adagoljuk hozzá a vizet, amíg a kívánt
nedvességtartalmat el nem érjük. Pár percig hagyjuk
állni, majd amikor beszívta a vizet, apránként tovább
„itatjuk” a keveréket. A következő lépés az átszitálás,
mellyel kiszűrjük a túlságosan durva szemeket, és homogénebbé tesszük az őrleményt. Ezután hozzáadunk
egy olyan anyagot, ami összetartja, és súlyossá teszi az
egészet. Itt két választási lehetőség van: vagy földet,

.h
or

önök kérdezték, mi válaszolunk

Egy rosta segítségével elkülöníthetők a túl nagy
szemcsék és egyöntetűbbé tehető a csalétek, így az
átszitált őrlemény jobban köt, ellenállóbb és hos�szabb oldódási idejű gombócok készíthetők belőle.
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harcsahorgászat
feketesügér
horgászat
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Vájtfülû
harcsák

A halak hallása
bonyolult

Az emberi hallás esetében nincs kecmec: a hang forrásától kiinduló hanghullámok a közvetítő anyagon (levegőn) keresztül közvetlenül a fülünkbe jutnak, a megfelelő hangerő és a megfelelő - tehát húsz és tizenhatezer Hertz közötti - frekvencia esetén megrezegtetik a
dobhártyát, melyek aztán az érző idegrendszeren keresztül eljutnak agyunk audiális (hallási) központjába.
Ez az agyközpont aztán feldolgozza, értékeli, és adott
A vízben a hang jobban
esetben tárolja is az érző idegrendszeren keresztül beterjed,
mint a levegőben
érkezett információkat.
A halak hallása viszont teljesen más tészta. Vannak
ugyan neurofiziológiai jellegű hasonlóságok, de az eltérésekből még többet fedezhetünk fel. Az egyik legfontosabb különbség talán a hanghullámok útja, amely
út a hang forrásától a halak hallóközpontjáig vezet. A
halak esetében ugyanis az egyensúlyi szervvel „egybeépült” hallószerv nincs kapcsolatban a külvilággal,
hanem a koponya belsejében, a koponyacsontba zárt
belső fülben található. Hogy a hanghullámok a halak
hallószervéig egyáltalán eljuthassanak, meglehetősen
kalandos és hosszú utat kell megtenniük. A hanghullámoknak először is át kell hatolniuk a halak kültaka- és csontokon is, és csak ezek után rezegtethetik meg
róján (pikkelyek, pikkelytokok, nyálkahártya, bőr), az úszóhólyagot, amely szerv ugyan a halak egyenmajd az izomzaton, esetleg bizonyos belső szerveken súlyi szerveinek egy része, de a halak hallásában is
nélkülözhetetlen szerepe van: lényegében az úszóhólyag helyettesíti a dobhártyát. Aztán, ahogyan ez
63 kilogrammos
az úszóhólyag által felfogott hangrezgés még eljut a
kuttyogatott harcsa
halak szervezetén keresztül a tulajdonképpeni hallószervbe, majd onnan az agy hallásközpontjába, na, ez
még egy külön történet, melyet bonyolultsága miatt
nem fogok részletezni. Mindenesetre egy a lényeg: a
megtett hosszú és kalandos út miatt, melynek során
a hang a halak hallóközpontjába érkezik, a halak tulajdonképpen messze nem azt a hangot hallják, amelyet
a hangforrás magából kibocsátott. Hogy miért nem?
A dolog magyarázata voltaképpen rém egyszerű. Gondoljunk csak bele: amikor a hanghullámoknak ennyi
anyagon (a halak kültakaróján és belső szervein) kell
keresztülhaladniuk, hogy a „végállomásig” - vagyis a
hallóközpontig - elérhessenek, törvényszerűen jelentős átalakulásokon kell keresztülmenniük. Beláthatjuk,
hogy egy ilyen esetben a különféle visszaverődések, az
áthatolások és az abszorpciós (elnyelődéses) zavarok
inkább nagyobb, mint kisebb mértékben fogják megváltoztatni a hang frekvenciáját, hullámhosszát, hangerejét, amplitúdóját, de talán még a hangszínét is. Ebből következik tehát az a logikus feltevés, hogy a halak
hozzánk, emberekhez képest meglehetősen homályosan, elmosódottan és azonos hangerő esetén sokkal,
de sokkal halkabban hallják a különféle hangokat. Igaz
viszont, hogy a hangforrástól kiinduló hanghullámok a
vízben jóval gyorsabban terjednek, mint a levegőben,
ezért a hangforrás és a halak hallóközpontja között az

harcsahorgászat

Amennyiben vesszük magunknak a fáradságot,
és a halak hallását összehasonlítjuk az emberi
hallással, azt tapasztalhatjuk, hogy a nálunk jóval
fejletlenebb halak hallása a miénkhez képest pokolian bonyolult.

15

melyek lehetnek azok a frekvenciájú hangok, amelyek
különösképpen felingerlik őkelmét, amely hangok hatására elhagyja pihenőhelyét, és őrült agresszivitással
portyázni indul?
Az eddigi harcsás - kuttyogatós szakirodalmak megelégedtek annyival, hogy mélyebb vizeken a nagyobb
fejű, tehát a mélyebb hangot adó, míg sekélyebb vizeken a kisebb fejű, tehát a magasabb hangtartományokban szóló kuttyogatók használatát érdemes
előnyben részesíteni. Egyébként a kuttyogatás szempontjából ez nagyjából így is van, de nekem ez nem
volt elég, én mindenáron válaszokat akartam kapni a
fenti kérdésekre. No, de nem cifrázom tovább a dolgot: a tavalyi évben, tudós barátaimnak köszönhetően végre válaszokat kaphattam ezekre a kérdésekre.
Amerikai halbiológus barátom - aki mellesleg a méltán
világhírű, floridai Miami Egyetem Alkalmazott Óceánológiai Tanszékének munkatársa - laboratóriumi, és
az úgymond természetes körülmények között, a spanyol Ebro folyón végzett gyakorlati kutatásai kiderítették, hogy a harcsa az emberi fül számára kifejezetten
időbeli eltérés az az emberi halláséhoz képest nem szá- mély hangokat hallja csak meg, hallásának tartománya
mottevő a megtett sokkal hosszabb és bonyolultabb út a tíz és a nyolcszáz Hertzes határok között mozog. Erről
és a hangerőről kissé bővebben később, mint ahogyan
ellenére sem.
Eddig az általánosságokról a halak hallásával kapcso- arról is, hogy a tíz és a nyolcszáz Hertzes rezgésszámú
latban, mely témakör szükségszerűen (a helyszűke mi- hangtartományon belül, vajon melyek lesznek azok a
att) a teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb tud- frekvenciák, amelyekre a harcsa különösképpen gernivalókra korlátozódva íródott meg. Most vizsgáljuk jed. De most félretesszük egy időre a száraz fizikát és a
meg azonban fő témánk, a kuttyogatás szempontjából halbiológiát is, és belekezdünk a jóval gyakorlatiasabb
főszereplő harcsa hallásáról a legfontosabb tudnivaló- horgászatba.
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A HARCSA HALLÁSA

A harcsa hallásával kapcsolatosan
már nagyon sokan publikáltak különféle cikkeket, mely cikkek lényege kevés kivételtől eltekintve mindig
az volt, hogy a harcsa - méreteihez
képest rendkívül apró hallócsontocskái ellenére is - kitűnő hallással
rendelkezik. Csakhogy bennem e
kitűnő cikkek elolvasása után - mely
cikkek szerzői természetesen nagy
tudású harcsahorgászok, és nagynevű horgászati szakírók is egyben
- minden esetben maradt némi hiányérzet, merthogy ez mind nagyon
szép, és igaz is egyben, de engem
már nagyon régóta izgatott az a
kérdés, hogy a harcsa vajon milyen
hangtartományokban képes a hangokat érzékelni? Vajon mekkora az
a legkisebb hangerő, amit a harcsa
még meghall, és mekkora az, amely
már zavaróan hat rá, ahelyett, hogy
támadásra ingerelné, illetve portyázásra késztesse? És talán a legfontosabb kérdés: vajon a harcsa által érzékelhető hangtartományokon belül
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A kuttyogatóval csak a
csónak alatti vizet tudjuk
leütni
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A halak esetében az
egyensúlyi szervvel
„egybeépült” hallószerv nincs kapcsolatban a külvilággal

A kuttyogató, illetve a kuttyogatás témakörébe itt és
most nem fogok részletesen belemerülni, hiszen erről
is köteteket írtak már, melyekhez annak idején jómagam is hozzájárultam soraimmal. Ebben a fejezetben
kizárólag arra fogunk koncentrálni, hogy mik a kuttyogató, illetve a kuttyogatás tagadhatatlan és kivédhetetlen hátrányai.
A kuttyogatók egyik legfőbb hátulütője, hogy nem
lehet alkalmazni őket a sekélyebb (a három, de még
inkább a négy métert meg nem haladó mélységű) vizeken. Azazhogy természetesen használhatjuk őket ilyen
körülmények között is, de minek? Hogy holtbiztosan ne
fogjunk harcsát? A kuttyogató hangerejét ugyanis csak
növelni tudjuk bizonyos határokon belül (ha erősebben
ütünk vele), de csökkenteni semmiképpen nem lehet.
A kuttyogatóval minden esetben meg kell ütnünk a vizet egy bizonyos legkisebb (nem is olyan kicsi!) erővel,
hogy hangot adjon, ez alatt a bizonyos legkisebb erejű
ütés alatt a kuttyogató egész egyszerűen nem ad hangot. Márpedig a sekély vizeken pontosan az okozza a
legnagyobb problémát, hogy ez a bizonyos legkisebb
erejű ütéssel működtetett kuttyogató is olyan (túlzottan) erős hangot ad, melyet az alacsony vízoszlop nem
képes kellő mértékben tompítani. A túlzott hangerő
pedig sokkal inkább csak elriasztja, mintsem támadásra ingerli a harcsát.
Jómagam számtalan olyan vizet ismerek, melyekben rengeteg harcsa él, de a víz átlagos mélysége jó,
ha eléri a másfél - két métert. Az ilyen jellegű vizeken
a kuttyogatást ki sem próbáltam, hiszen tudtam jól,
hogy felesleges volna, az ilyen jellegű vizeken, inkább
pergetve, illetve egyéb, de nem kuttyogatós módszerekkel fogtam a harcsákat. De a témánál maradva feltétlenül meg kell még említenem azt is, hogy a túlzottan mély vizek megütéséhez pedig már ésszerűtlenül
nagy kuttyogatófej lenne szükséges, csakhogy a hat
- nyolc centiméteresnél nagyobb átmérőjű hagyományos kuttyogatóval a kuttyogatás valóságos kínszenvedés: pokoli fárasztó, és mindennek a tetejébe még jól
be is teríti a horgászt vízzel.
A kuttyogató másik nagy hátránya, hogy természetesen a keletkező hang frekvenciáját sem tudjuk
pontosan szabályozni. Annyit természetesen minden
harcsahorgász tud, hogy a nagyobb fejű kuttyogatók
mélyebb, míg a kisebb fejűek magasabb hangot adnak, na de hol van itt a pontosság? A vélt és a valós
értékek közti különbség akár még többszáz Hertz is
lehet! Mechanikus úton és mechanikus eszközökkel a
frekvencia nem szabályozható, és az eddigi, felületes
ismeretek, valamint a hagyományos kuttyogatók pontatlansága manapság, az „agyonkuttyogatott” vizeken
nagyon gyakran nem hozzák meg a várva várt sikert.
Merthogy kísérleti tapasztalataink egyértelműen azt
bizonyítják, hogy más frekvenciára gerjed a háromkilós harcsapundra, és egy megint másikra a félmázsás
öregharcsa.
Aztán: úgy gondolom, hogy a legtöbb, kuttyogatva harcsázó horgász tapasztalta már azt a rendkívüli

módon bosszantó jelenséget, hogy a túl lassú, vagy
a túl lusta (jóllakott) harcsa elég gyakran úgymond
„lemarad”, ezért az első lecsorgásra nem, legfeljebb
a másodikra - harmadikra tudjuk megfogni - már
amennyiben meg tudjuk fogni egyáltalán. Nem véletlen hát, hogy a régebbi időkben a halászok úgy mentek ki több csónakkal kuttyogatni, hogy az elöl haladó
csónakokba mindig a legfiatalabb, a legtapasztalatlanabb halászokat, illetve a halászinasokat ültették!
Ezek felütötték, míg a mögöttük haladó öregebb,
tapasztaltabb halászok pedig kifogták a harcsákat.
Ennek a minden kétséget kizáróan bosszantó jelenségnek nagyon egyszerű a magyarázata: a kuttyogatóval ugyanis csak a csónak alatti vizet tudjuk leütni, és ennek következtében a kuttyogató hangjának
hatása csak a csónak alatti vízszakaszon érvényesül
igazán, mivel a kuttyogató feje által keltett hanghullámok egyre növekvő, koncentrikus körökben terjednek horizontálisan és vertikálisan egyaránt, a hang
forrásától - vagyis a kuttyogató fejétől - kiindulva.
Csakhogy ezek a hanghullámok a hang forrásától távolodva egyre gyengülnek ám! Vertikális értelemben
véve tehát a túlzottan mély, vagy a túl gyors folyású
víz, horizontálisan pedig a csónaktól messzebb lévő
harcsa lehet az ilyen jellegű bosszúságok forrása, hiszen egy bizonyos (elég kicsi, körülbelül tíz, de legfeljebb tizenöt méteres) távolságon kívül a harcsák a
túlzottan legyengült hanghullámokat már nem képesek érzékelni, következésképpen nem is reagálnak a
kuttyogatóra.
Fté

Horgásznyaraló

Vendégház

harcsahorgászat

A KUTTYOGATÓ HÁTRÁNYAI

www.becseihorgasznyaralo.hu
www.becseivendeghazak.hu
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– Mindösszesen 188 kupát adtunk át horgászainknak, díjazottainknak.
– A versenyzőink közel 7,5 millió forint összdíjazásban részesültek, a garantált díjazáson és díjakon felül a
versenyből befolyt teljes összeget megfejelve, szponzoraink segítségével többet kaptak vissza, mint ami a
nevezési díjakból befolyt teljes összeg.
– Szponzoraink nagylelkű felajánlásából minden
horgász induló részesült, ennek köszönhetően az országban az egyedüli olyan versenysorozat voltunk,
ahol létszámtól függetlenül minden horgász díjazottunk megkapta a beígért nyereményt.

sz

ga

w

w
w
18

Együttműködési megállapodást kötöttünk a 2021 év
Finomszerelékes Úszós Klubcsapat Bajnokcsapatával, a
Heves Horgász Teammel, akik a versenyeink aktív részvétele mellett, segítenek bemutatni finomszerelékes
módszereket, újdonságokat, trendeket, és több közös
projektben is részt veszünk.
Az általunk szervezett 2021-es évben 17 versenyt
tudhatunk magunk mögött, és kettő 150 fős családi horgász wellness programot, mely versenyeken az
alábbi díjazásban részesültek versenyzőink az éves versenysorozat során, beleszámítva a Gunaras Fürdői Családi Wellness Horgászkupát is.

ka

Nálunk a február egyben az ITALICA Fishing- Első
Úszós Horgászkupa versenysorozat kezdetét is jelenti. Továbbá megszervezzük a hatalmas sikernek
örvedő, immáron 3. alkalommal megrendezésre
kerülő III. Gunaras Családi Wellness Horgász Hétvégét, amelyre kollégáinknál korlátozott számban,
még szobákat lehet foglalni. Ettől az évtől mindig
itt kezdjük, és reményeink szerint itt zárjuk az évet.
Szervezőként nagyon sok munka hárult csapatunkra, hogy februárra egy közel teljes versenynaptárral elkészüljünk. Nagyon sok változás várható az
új versenyszezonra! Engedjétek meg, hogy megismertessem veletek az újdonságokat, amik erre az
évre várhatók lesznek.
A 2022. évi horgász sorozat versenyeit, és a helyszíneket tekintve a legfontosabb szempont az volt,
hogy igazodva a MOHOSZ versenynaptárához, olyan
helyszíneket is bevonjunk a sorozatba, amelyeken a
Finomszerelékes Úszós, vagy a Freestyle Rakósbotos
Úszós Magyar Bajnokság megrendezésre kerül. Így
azon horgászok, akik szeretnék magukat valamelyik
helyszínen az országos versenyeken megmérettetni,
lehetőséget kapnak versenykörülmények közt gyakorolni az országos versenyekre, ezáltal megismerve
a vizeket, azok sajátosságait.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a
most induló www.azfishing.hu online horgász webáruházzal. A díjazottak a webáruházban elkölthető vásárlási utalványokkal gazdagodnak a sorozat
fordulói során. Ahol az összes finomszerelékes
márka képviseli magát, ITALICA, Sensas, Rive, Milo,
Colmic, Ignesti, MAP, Preston, Browning márkák
mellett folyamatosan bővülő kínálattal várja a horgászokat, de továbbra is megtartjuk a versenysorozat fődíjazásában a komoly RIVE- Italica tárgynyereményeket.
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versenyhorgászat
feketesügér
horgászat

Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az ITALICA
Fishing-Első Úszós Horgászkupa és a Gunaras
Családi Wellness Horgász Hétvége szervezője. Amikor ez a cikk megjelenik már februárt
írunk, ilyenkor a legtöbb horgásznál már jelentkeznek az elvonási tünetek, mindenki várja az új horgászidényt. Év elején kell leadni az
előző évi fogási naplókat, megújítani az engedélyeket, de ezen felül is nagyon sok a teendő
ebben a hónapban.
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ITALICA Fishing-Elsô
és a Gunaras Családi
Hétvége Horgászvers

Szeretnénk elsőként bemutatni nektek az új 2022
évi tervezett versenynaptárunkat. A versenynaptárunkban feltüntetjük a különversenyeinket is.

KÜLÖNVERSENY:

III. Családi Wellness Horgászkupa Dombóvár, Gunarasfürdő, Gunaras Resort Spa****
Thermál-tó, dátum 2022.02.26. szombat, egynapos,
2 fordulós, úszós horgászverseny.

ITALICA FISHING- ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA 2022 VERSENYSOROZAT

1. VERSENY: Fehérvárcsurgói-víztározó
2022.03.20. vasárnap, egynapos, 2 fordulós, úszós,
egyéni, horgászverseny, maximum nevezők száma: 60
fő
2. VERSENY: Etyek, Boti-tó
2022.04.17. vasárnap, egynapos, 2 fordulós, úszós,
egyéni horgászverseny, maximum nevezők száma:
60 fő

ô Úszós Horgászkupa
i Wellness Horgász
senyek 2022
– Ha minden szektorban van több olyan horgász, aki
fogás nélkül végez egy adott fordulóban, akkor az utolsó halat fogott horgász pontszáma, + 1 pont kerül elszámolásra a versenysorozat pontszámításában.
4. VERSENY: Palotavárosi Felső-Tó
– Az a versenyző, aki nem tud részt venni egy fordulóDátum hamarosan! Egynapos, 2 fordulós, úszós, egyé- ban, akkor 15 pontot kap. Ha az adott versenyen csak
ni horgászverseny, maximum nevezők száma: 60 fő
12 fős szektorok lesznek kitűzve, abban az esetben 12
+ 1 pontot kap.
5-6. VERSENY: Kiskunhalas, Ezüst tó
– A legjobb 5 eredményt számítjuk bele a 7 fordulós
2022.07.02.-07.03. Többnapos, 2 fordulós, úszós, egyé- versenysorozatba.
ni horgászverseny, maximum nevezők száma: 80 fő
– Holtverseny, pontazonosság esetén a fogott súly
dönti el, hogy ki végez előkelőbb helyen a fődíjazásban.
7. VERSENY: Paks 6-os Tó
– Kiemelt szélső helyek: A versenysorozatban a ki2022.08.14. vasárnap, egynapos, 2 fordulós, úszós, emelt helyeket rögzítjük. Amelyik versenyző a sorozat
egyéni horgászverseny, maximum nevezők száma: versenyein már került kiemelt helyek valamelyikére,
60 fő
az nem kerül kiemelt helyre. A kiemelt helyek kiválasztása az adott vízterületek adottságai alapján változó.
KÜLÖNVERSENYEINK,
Az első 3 fordulót követően a 4. fordulóban a kiemelt
AMELYEK A VERSENYSOROZATBA
helyek kiosztása újra indul, így a sorozatban résztveNEM SZÁMÍTANAK BELE:
vők újra kerülhetnek kiemelt helyre, azok is, akik már
Palotaváros, Felső Tó
voltak kiemelt helyen.
Dátum hamarosan! Egynapos, 2 fordulós, úszós, páros – Fordulók sorsolása: Az egynapos versenyeink esetéhorgászverseny, maximum nevezők száma: 30 páros
ben a víz adottságainak függvényében a 2 forduló során szektorszűkítéssel egy adott szektoron belül való
Szolnok, Alcsisziget Holt-Tisza
helyváltoztatással kerülnek kisorsolásra, amennyiben
2022.10.06.-10.09. többnapos, 2 fordulós, úszós, egyé- ez lehetséges. A sorsolás FCMS Program segítségével
ni horgászverseny, maximum nevezők száma: 180 fő.
történik az első fordulót követően. Lesznek olyan versenyek, ahol nem megoldható, vagy egyéb okokból
IV. Családi Wellness Horgászkupa Dombóvár, Gunaras- nem ajánlott az új helyek kisorsolása. Abban az esetfürdő Gunaras Resort Spa**** Thermál-tó,
ben mindkettő fordulóban ugyanazon a helyen maradDátum hamarosan! Egynapos, 2 fordulós, úszós hor- nak a versenyzőink.
gászverseny.
Korábbi versenyeinket megnézhetitek a youtube csaA versenyeink érintésmentes sorsolással az FCMS tornánkon:
Fishing Competition Manager System segítségével tör- https://www.youtube.com/channel/UCIuPm6fPAa-jnténik, amely azonnali eredmények közlését is lehetővé 2caGEB8Ajg
teszi.
valamint a jelenlegi trendeket követő Instagram oldalon is.
EGYÉB SPECIÁLIS SZABÁLYOK:
www.elsouszoshorgaszkupa.hu
– A versenyzők a versenyen elért szektor helyezésük www.mediakalauz.hu
alapján pontokat gyűjtenek. 1-15 pontig, amelyet a www.fcms.hu
versenysorozatban tovább visznek, az első helyezett 1.
és a 15. helyezett 15 pontot kap.
További érdekességekkel, információkkal a részletes
– Ha az adott szektorban több horgász fogás nélkül versenykiírással február 15.-től találkozhattok a webolvégez, abban az esetben mindenki, aki fogás nélkül dalunkon.
végzett, egységesen a szektor utolsó helyezése szerinti
Köszönettel:
pontot viszi tovább.
Tomozi Tamás szervező

versenyhorgászat

3. VERSENY: Szeged, Maty-ér
2022.05.05-05.08. többnapos, 2 fordulós, úszós, egyéni horgászverseny, maximum nevezők száma: 180 fő
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Anyagcsere
a halaknál

ÉLETFOLYAMATOK A TERMÉSZETBEN

sz

ka

A halaknak, mint minden más állatnak, életük,
egyedük fenntartása érdekében táplálkozniuk kell.
Mint minden élőlény, az alapvető életjelenségek folyamán a hal is anyagcserét folytat: táplálékot vesz
fel vízi környezetéből, azt saját testanyagává alakítja át. A táplálékot a hal szervezete megemészti, a
felbontott tápanyagokat a teste különböző részeibe
szállítja, ott tárolja, raktározza és a fel nem használt
maradékot leadja a környezetébe. A megemésztett
anyagok a felszívódás útján szolgáltatják a hal életműködéséhez szükséges energiát és hozzájárulnak
a hal növekedéséhez. Az elmondottak alapján tehát
a halak anyagcseréje egy állandó asszimilációs (építő) és egy energia-felszabadító (lebontó) folyamat.
Az anyagcsere folyamatában mi horgászok a halak
mindennapi életében a táplálkozás, az élelembeszerzés, az emésztés és fölszívódás, a tápanyagszállítás és az el nem használt, salakanyagok leadásának folyamatait különböztetjük meg.

ga

nem árt, ha tudjuk

A busa planktonokkal táplálkozik
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A „dicső természet, mely minél többet hallgat, annál
többet mond” – ezt nagy Petőfink énekelte meg – egy
nagyon bonyolult „gépezet”, amelyben semmi sincs
ok nélkül, s amelybe mindennek meg van a maga jól
meghatározott szerepe, feladata, évmilliók óta: a baktériumok lebontanak, a növények építenek, az állatok
raktároznak. Ebből alakult ki az a tápláléklánc, amelynek legtetején – hazai halaink esetében – a rablóhalak,
így a csuka, harcsa, süllő áll. Ez a tápláléklánc vizeinkben a baktériumokkal, majd az egysejtűekkel kezdődik,
folytatódik az egyszerű moszatokkal, majd az akvaristák, de a horgászok által is jól ismert apró, gerinctelen
rákokkal (vízibolha), majd következnek a növényeket
– így a növényi planktont is – fogyasztó halak, majd az
ezeket is felfalók. Természetesen a vízi táplálékláncnak
még sok közbenső láncszeme van. Ez már a hidro- és
halbiológiai szakkönyvek tárgya. Egy rövid írás ezek felsorolását lehetetlenné teszi. Horgászok számára fontos, hogy ha egy vízre pillantunk és benne a legapróbb
növényi és állati szervezeteket észleljük, akkor tudjuk:
abban van élet és meg vannak a feltételei a halak életének is, tehát itt van remény a horgász-zsákmányra.

BÉKÉS ÉS RAGADOZÓ HALAK
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A táplálkozás, az élelem „beszerzése” és felvételének
módja szerint, a horgászirodalom és a halbiológia, a
halakat békés és ragadozó halfajok csoportjára osztja. A békés halak főleg növényi eredetű táplálékot fogyasztanak, de táplálékukban mindig jelen vannak az
állati eredetűek is, így az apró gerinctelen rákok, ízeltlábúak és más vízi, vagy szárazföldi eredetű rovarok. A
békés halak életük folyamán a vízből növényi- és állati
planktont, vízben lebegő szervezeteket – fito- és zoóplanktonnak nevezi ezeket a tudomány – szűrnek ki.
A HAL ÉLETÉNEK ALAPJA
Az anyagcsere elég bonyolult folyamata és annak első Zsengeivadék korban a ragadozók is táplálkoznak nölépcsője a táplálkozás, a hal egész életének az alapja. vényi planktonnal, de állatival is. A vízben lebegő apró
Ha nincs táplálékfelvétel, vagy ha van is, valamilyen szervezetek olyan szerepet töltenek be a kis halivadék
szervi működés elégtelenségének következtében az életében, mint az anyatej a miénkben. Tehát fiatal ivanem juthat el a megfelelő testrészbe, ha nem távoz- dék-korban még nehéz pontos határt húzni – táplálkohat el a hal testéből a salakanyag, megáll az izomzat zás szempontjából – a békések és ragadozók tábora
(mozgás), az idegrendszer, emésztőrendszer stb. mű- közt. Az egyedfejlődés későbbi folyamatában differenködése! Végeredménye: a hal elpusztulása. Bármely ciálódnak a halak, a táplálékbeszerzés módja szerint.
A békés halak között találunk teljesen vegetáriánutényező, amely meggátolja a táplálékfelvételt – így a
vihar előtti légnyomás változás, erősen megzavaródó sokat, amelyek életük során szinte csakis növényi tápvíz, annak gyors elszennyeződése, más fizikai és kémiai lálékkal élnek. Így például a fehér busa, élete során, a
tényezők rossz irányba történő megváltozása stb. – a vízből szűri ki a növényi planktont, míg a paduc a mohal azonnali, vagy legalább is rövid időn belül történő szatot „vésett-ajkával”, porcos szájával, valóban levési
elpusztulását eredményezheti.
azt a víz alatti lapos kövekről. Az amur fiatal korában
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A halak szájformája sok mindent elárul arról,
hogy mivel is táplálkozik
jellemzünk: nem éhes, nem kap a hal! A miértet most
már tudjuk. Külön megemlítendő a csuka esete: habár érzi, hogy a gyomra tele van, irtó falánkságától és
rabló ösztönétől vezérleve képes újabb halat lenyelni.
Az gyakran részben ki is látszik szájából, mert még az
előzőt se nyelte le teljesen. Ilyen falánkok, torkosok a
cápák (kékcápa, nagy fehér „emberevő” cápa), a piranha, s néha az angolna is. A ragadozó halaknak erős a
gyomorsav-termelésük. A savak szerepe nagy a gyors
emésztésben. Innen ered a csuka és más hazai ragadozók állandó éhségérzete, amelyhez ösztönszerű falánksága, torkossága is hozzájárul és amelyek együttesen
– a horgászban – az állandóan éhes hal látszatát keltik.
Örvend is ennek a horgász, hiszen ezen alapszik a ragadozóhalak horgászata, „tőrbecsalása”. A Kárpát-medence ragadozó halai is csoportosíthatók – élelembeszerzési módjuk szerint – leselkedők (csuka, menyhal,
törpeharcsa, harcsa) és aktív keresők, üldözőkre (süllő,
balin, sügér, kősüllő, galóca, sebes pisztráng). Vannak
kutató természetű halfajok, amelyek felnőtt korban,
a tófenék iszapjában turkálva veszik fel a táplálékot –
állati vagy növényi eredetűeket – vegyes törmeléket
(detritusz) közben iszapfelhőt, gázbuborékot eregetve
a víz felszíne felé (ponty, kárászok, compó s bizonyos
mértékig a márna). Kutató halak a dévérkeszeg, jászkeszeg, bodorka és petényi-márna is, amelyek az iszapból a patakban a kavicsok közül veszik fel a táplálékot.

nem árt, ha tudjuk

a növényi planktont szűri ki a vízből, majd egész életében vegetáriánus; a vízi felsőbbrendű növényeket
fogyasztja. Vannak köztes – táplálkozó halak is. Ilyen a
fejes domolykó, amely zsenge ivadék korában növényi
planktonnal, később állatival is táplálkozik, de öreg korában szinte ragadozóvá lesz. A tipikus ragadozók, rablóhalak esetében a fogak, feladatuk betöltése folytán
kopnak, ezért azokat rendre váltja a csuka és a süllő,
azok rendre kihullnak és más nő helyettük.
A békés és ragadozó halak fejformája jellemző fajtulajdonság, sőt a száj nagysága is fajonként változó. A
hazai halfajok szája a legtöbb esetben végállású (compó, sebes- és szivárványos pisztráng), de lehet felsőállású (garda, balin, csuka), vagy alsóállású (paduc, kecsege, márna, szilvaorrú keszeg stb.). Egyes hazai halfajok ajkai harmonikaszerűen nyújthatók előre (ponty,
dévérkeszeg), elősegítendő a turkálást és a táplálék
felszippantását a vízfenékről.
Egyes halfajok szájának elengedhetetlen tartozéka az egy (menyhal) vagy több bajusz-szál (kecsege,
harcsa, réti csík, felpillantó küllő), amelyek jellemzői
az egyes fajoknak. A bajusz-szálak, rajtuk az ízlelőbimbókkal, tapintó- és ízlelőszervként működnek és nagy
szerepük van a táplálékszerzésben, annak kifürkészésében, vizsgálatában.
A szájüregbe jutott táplálék a garaton és nyelőcsövön átjut a középbélbe, amelynek része a gyomor.
Itt is talál a horgász érdekességet: a pontyféléknek
(ponty, kárász, compó, keszegfélék stb.) nincs gyomruk, ezeknél az ürülék és a bélsár a vastagbélen és a
végbélen hagyja el a hal testét. Innen a magyarázata
a pontyfélék viszonylagos, állandó éhességének. A felvett táplálék e fajoknál folyamatosan emésztődik, míg
a ragadozóknál, ha megtelt a gyomor, azok evés utáni
sziesztázásra, pihenésre kényszerülnek, míg a zsákmányolt hal lebomlik. Innen a jelenség, amit röviden így

HALAINK SZÁJÁLLÁSA, FEJFORMÁJA

A ragadozó halak szájüregében
az álkapcsokon, a szájpadlás
ekecsontján, sőt a nyelvcsontokon is találunk apró fogakat

Ha behunyt szemmel megtapogatunk egy halat és
annak szájüregébe bedugjuk az ujjunkat, rögtön
megállapíthatjuk, békés vagy ragadozó halfaj-e a tanulmányozott. A békés halaknak nincs szüksége fogazatra – a szó igazi értelmében –, de ezek szájában
is fellelhetők azok. Így a pontyfélék szájában garatcsontokat és rajtuk garatfogakat találunk, amelyek
lehetnek laposak, simák (ponty), vagy őrlők, gyakran
fűrészesek (balin), szerepe a táplálék aprítása, lenyelés előtt.
Más a ragadozó halak esete. Ezek szájüregében az
álkapcsokon, a szájpadlás ekecsontján, sőt a nyelv
csontokon is találunk apró fogakat. A süllő és csuka
alsó- és felső állkapcsán, a sok kis fog között, szembetűnően nagy ebfogakat is találunk, amelyek lehetetlenné teszik a szájba vett, elfogott táplálékhal elmenekülését. A garatfogak segítségével a csuka azt szájában
megforgatja és fejével lefelé nyeli le. A harcsának apró
kefefogai vannak, ezek csak a zsákmány megfogására
valók. A ragadozók fogai nem szolgálják a szájba vett
hal felaprózását.
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A piranha a vérengző halfajok
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gyomornedv, mely sósavat, fehérjebontó enzimet
(pepszint), zsírbontó esztreázt és más, szénhidrát (keményítő, fruktóz stb.) enzimeket tartalmaz. A békés,
növényi eredetű táplálékot fogyasztó halak esetében
az emésztés ideje hosszabb. Ez egy hosszabb bélcsatornán történik, míg a ragadozóknál ez gyorsabban, a
gyomorban megy végbe. A laboratóriumi feldolgozás
utolsó fázisában a hasznosítható tápanyagok (az ásványi eredetűek is), vitaminok és a nélkülözhetetlen
nyomelemek felszívódnak, működtetve a szervezetet
és biztosítva az egyedfejlődést, a hal növekedését,
amely horgászszempontból (a tenyésztésben is) talán
a legfontosabb.
A halak vére szállítja a tápanyagokat, oxigént. A vér
mozgatását, annak irányát a szív végzi. A vérben, a halnál is, vörös és fehérvérsejteket különböztetünk meg.
Az utóbbiak védik a halat a baktériumok és vírusok
okozta betegségek ellen. A légzés, vérkeringés, táplálékfelvétel, emésztés stb. folyamatos működése, egyszóval a hal normális életműködésének eredménye,
amit mi egyszerűen szákba terelt halnak nevezünk.
A pisztráng, ponty, csuka, vagy süllő trófea tehát egy
hosszú biofolyamat eredménye. Ezért kell tisztelettel
bánni a hallal, megérdemli azt! Egyes országokban
kesztyűs kézzel kell a megakasztott halat megfogni,
birtokba venni: így nem sérül meg annak pikkelyzete
és visszadobása esetén zavartalanul élhet, „mint hal
a vízben”. Ugyancsak ilyen szempontból kell nagy térfogatú szákban tartani a halakat – versenyhorgászat
alkalmával is – s azokat a lehető leggyorsabban mérlegelni, majd visszajuttatni a vízbe.
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A vérengző halfajok a tengerek, óceánok lakói. Ezeknél
világosan megfigyelhető a „vidra-jelenség”: vizeink e
kedves állata – mely nagyon sok helyen eltűnt, vagy
fogyóban van a túlvadászat következtében – táplálékszerző útján mindig több halat öl meg, mint amennyit
elfogyaszt. Rendszerint a fej táján harapja át a gerincet
és az így megölt halakat a partra, vagy vízszéli homokra, kavicsra dobálja. A vidrában benne van a vérengző
ösztön, ami különösen kifejlődött egyes halfajoknál.
Így a vérengző makrahal csapat elvonulását – hering,
szardínia, és más nagy csapatokban élők esetében –
vérnyomok, haldarabok jelzik. Nagy vérengzést végez
az apróbb, táplálékhal-rajok esetében a kék- és rókacápa is. Ezek rókafark-szerű, hosszú farkukkal csapást
mérnek a felfedezett hering-rajra, azokat ütésükkel
elbódítják, majd marcangolják. Vérengző hajlamukat
így élik ki. Mindig sokkal többet összeharapnak, mint
amennyit elfogyasztanak.
Dél-Amerika egyes folyóvizeiben élő piranha a vérengző cápákon is túltesz. Míg az előbbi csak a táplálékhalat támadja meg, a piranha halat-állatot, sőt embert
is megtámad, aki az útjába kerül. Ez a hal a folyóvizet
ivó szarvasmarha, birka, kutya, tapír stb. orrát harapja
meg, és a vízbe jutott, azon áthaladó, vagy beleesett
állatok húsát pillanatok alatt lerághatják a csontvázról.
Szerencsére vérengző cápák, piranhák nincsenek vizeinkben. Igaz, egyes tv adások piranha-horgászfogásról
számoltak be valamelyik hazai tavunkon. Talán egy akvarista helytelenül, így akart megszabadulni halától, ha
egyáltalán volt neki ilyen. Nem kell félni egy-két ilyen
haltól, ha egyáltalán előfordulhat is vizeinkben ilyen
faj, amely kimondottan trópusi hal (mihez is kezdene
nálunk kemény teleken, a vastag jég alatt?). A jelzett
tv-piranha esete megegyezik egy-egy Szlovákiából,
Kárpátaljából, vagy Erdélybõl hozzánk áttévedt farkaséval: ez színesebbé tenné hazai faunánkat, de sajnos,
kapzsi vadászok azt hamarosan meglövik, dicsekedésvágyból, vagy a bundájáért!
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A bajusz-szálaknak nagy szerepük
van a táplálékszerzésben

LABORATÓRIUM A HALBAN

A felvett táplálék, a gyomorban, vagy bélrendszerben,
egy valódi laboratóriumba kerül. Hosszú lenne leírni a
folyamatot, amelyen a táplálék átmegy, ahogy mondjuk: megemésztődik, majd felszívódik. A máj és epe
vállal itt nagy szerepet és a mirigysejtek által termelt
22

A víz hőmérséklete a pontyfélék esetében nagyon is befolyásolhatja a táplálkozást

A halak étvágyát több ismert és ismeretlen tényező
befolyásolja. Ezek közül legismertebb a hő-tényezõ, a
víz hőmérséklete. A hideg vizet kedvelő halfajok (pisztrángfélék, menyhal, galóca stb.) optimális táplálékfelvétele 8–18 oC közötti, míg a pontyfélék optimuma 16–
18 oC felett kezdődik és felső határa 24–26 oC. Ezen felül a pontyfélék a táplálékfelvétel beszüntetésére kényszerülnek, mert a víz hőmérséklete a kritikus érték fölé
emelkedett. Minden halfajnak meg van a maga kritikus
alsó hőoptimuma is, amely alatt szintén nem táplálkozik. Természetesen kivételek is adódnak, amikor egy
ponty télen is „harap”, de ez csak erősíti a szabályt. A
pontytenyészetekben a kánikulai melegben alig takarmányoznak (az el nem fogyasztott eledel megerjed), a
hal étvágytalan. Ugyanez történik a magas hegyi régiókban épített pisztrángtenyészetek esetében is. Itt a
téli nagy fagyban, 1–2 oC-os hőmérsékleten alul nem
etetik a halat, mert a táplálkozási hőminimum alatt a
pisztrángok nem esznek, csak vegetálnak.
A légnyomás változása által előidézett étvágytalanság a kapáskedvet is befolyásolja. Egyes megfigyelések szerint a
hold–nap egymáshoz való viszonya
alapján elkészített „szolunáris táblázatok” feleletet adhatnak a „mikorra”, s a „mennyire”. E táblázat azt
sugallja, szinte jósolja, hogy újhold
és holdtölte idején igen jó a halfogás, holdtölte és az utolsó negyed,
valamint az első negyed és holdtölte
között igen gyenge. A gyakorlatban a
KLIKK
táblázat mellett pro- és kontra vélemények hangzanak el.
IDE!
Minden halfaj táplálkozásának intenzitása nő az ívás előtt, majd alatta rendszerint beszünteti azt. Utána
megint helyre áll a normális táplálkozási ritmus. A mi halaink tavasztól
őszig táplálkoznak legintenzívebben
– ekkor a leggazdagabb a fogási statisztika – télen általában, kevés kivétellel (ragadozók), a legtöbben valóban koplalnak. Ilyenkor „bandákba”
verődnek, „levermelnek” a mélyebben levő, nyugodtabb, melegebb
részen, lehetőleg az oxigént pótló
vízfolyás közelében.

lálékmennyiségre van szüksége. A pontytenyészetekben
egy kiló súlygyarapodáshoz 2–2,5 kiló növényi eredetű
takarmányra, míg a szivárványos tenyészpisztrángnak
2–3 kiló granulált tápra van szüksége. A természetben a
hal ezt a hatalmas élelemmennyiséget soha sem találja
meg, ezért itt növekedése lassúbb, súly- és hosszgyarapodása is lényegesen kevesebb, mint a tenyészetekben.
Ezt bizonyítják a halak pikkelyein található évgyűrűk is,
amelyekről pontosan leolvasható a vadponty évi növekedése, de a tenyészetekben takarmányozott fajtestvéré
is. A tógazdasági ponty már 3 nyaras korában jóval meghaladja a kilót, míg a nyurga ponty esetében, a természetben ehhez 3–4 év is szükséges, hogy a szivárványos
és sebes pisztrángról ne is beszéljünk!
A fák és halak növekedése közt párhuzamot vonhatunk: fiatal korban mindketten gyorsabban nőnek,
gyarapodásuk télen lelassul, vagy áll a vegetációs időszakban, nyáron, ez a legnagyobb. A halak növekedése
ivarérés után lelassul, de azért az folyamatos „mindhalálig”, ha időközben horogra, szákba nem kerül.
KáZé

nem árt, ha tudjuk

MIKOR, MENNYIT ESZNEK A HALAK?

NÖVEKEDÉS, SÚLYÉS HOSSZGYARAPODÁS

A halak által elfogyasztott táplálék a
létfenntartáshoz és a növekedéshez
szükséges. Ezek egymás közti aránya
1:3, ami azt jelenti, hogy növekedéshez háromszor annyi táplálék szükséges, mint a fenntartáshoz. A növekedéshez, vagyis a súly- és testhosszgyarapodáshoz a halnak tehát, plusz táp23
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Fagyasztott,
szárított,
friss
bojlik

E cikk megírásának ötletét egy horgászbolt tulajdonos barátom ültette a fejembe. Ugyanis megpróbált
a megszokott bojlikon kívül, szárított golyócskákat is
értékesíteni üzletében. Az általa árult bojlik neves cégek termékei voltak, külföldön a legkeresettebb bojlik
közé tartoztak, mégis a hazai vásárlók elkerülték őket.
És miért történt ez így? Mert korábban még soha nem
találkoztak kőkemény bojlikkal! Ezért nem találták vonzónak. Továbbá természetesen hiányzott a szép csoSok horgász idegenkedik a
magolásuk is, ugyanis a szárított bojlikat nem forgalfagyasztott bojlitól
mazzák csomagolva. Egyszerű információhiány. Innen
adódik a kérdés is: tartósítás szempontjából, hogyan
osztályozhatjuk a bojlikat? A válasz, a bojlik háromféleEgy másik probléma a kiolvasztásnál jelentkezik.
képpen tárolhatók: fagyasztva, szárítva és frissen (tar- Ekkor ugyanis csalink fokozottan romlékonnyá válik,
tósítószerek hozzáadásával). Mindegyiknek megvan a éppen ezért használjunk egy fagyasztóládát a tárolámaga előnye.
sukhoz. Sokan azt ajánlják, hogy használjuk fel a csalinkat a kiolvasztást követő első 24 órában. A fagyasztott
1. FAGYASZTOTT BOJLIK.
bojlik ideális csalik a rövid horgásztúrákra. Ha a horgáTételezzük fel, hogy a bojligolyócskákat magunk készí- szat végeztével fölösleges csalink marad meg, dobjuk
tettük el. Megfőztük, kiszedegettük a vízből, hagytuk be etetőként. Semmiképpen ne fagyasszuk le ismét,
néhány órát száradni őket, betettük egy zacskóba, el- akármilyen jól is néz ki!
láttuk egy címkével, amelyen szerepel a bojli milyenséA fagyasztott bojlik élettartama korlátozott, akárge és gyártási ideje és a végén behelyeztük a fagyasztó- csak a fagyasztott élelmiszereké. Bojlijainkat a mélyhűba. Csak a horgászat előtt vesszük ki onnan. A tópartra tőben nem szabad 12 hónapnál tovább tárolni, ez külöérkezésünkig kissé kiolvadnak. Azonnal használhatók, nösen igaz a magas tápértékű bojlikra. A téli hónapoknem kell megvárnunk, hogy teljesen kiolvadjanak. Ta- ban, amikor a pontyhorgászat szünetel készíthetünk
pasztalni fogjuk, hogy a teljesen friss bojli erejével fog- egy elégséges tartalékot egész nyárra, de vigyázzunk,
ják vonzani a pontyokat.
a hosszabb tárolási idő miatt az alkotóelemek tönkreA fagyasztás során a bojliban található víz térfogata mennek, a bojli íze és is illata megváltozik.
megnő, ezért a golyócskák kérgén repedések jelennek
meg, ennek ellenére egyben maradnak. Ezek a repedé- 2. SZÁRÍTOTT BOJLIK.
sek nem tűnnek el a kiolvadással együtt, éppen ezért a Tételezzük fel újra, hogy saját készítésű bojlikkal horkiolvasztott golyócskák szerkezete sokkal puhább lesz, gásznak. Ezúttal viszont egy hétre szeretnének ellámint fagyasztás előtt. A számtalan fagyasztási kísérlet togatni a tó partjára, ahol meleg van, ami miatt nem
azt igazolta, hogy a hirtelen fagyasztás nyomán csak tudják tárolni a fagyasztott csalikat. Ebben az esetben
aprócska jégristályok keletkeznek a golyócskákban, a megoldás a szárítás. Ahelyett, hogy a fagyasztóba
míg a lassú fagyasztás folyamán ezek a jégkristályok tennék, helyezzék a megfőtt bojlikat apró szemű hánagyobbak lesznek. Az apró jégkristályok sokkal kevés- lóból készült hálókba és akasszák fel őket olyan száraz
bé fogják kiolvadáskor fellazítani a bojlink szerkezetét, helyre, ahol a hőmérséklet állandó. Figyeljenek arra,
mint a nagyok. Ezért előnyösebb a bojlikat gyorsan hogy a levegő átjárhassa a hálókat. A horgászcikk gyárlefagyasztani! Vigyázzunk azonban, hogy ne tegyünk tók készítenek kimondottan erre a célra gyártott tároegyszerre sok golyócskát a fagyasztóba, mert ebben az ló hálókat. Naponta egyszer érdemes megrázogatni a
esetben a lassú fagyás elkerülhetetlenné válik!
tartókat, hogy a golyócskák egyenletesen száradjanak

pontyhorgászat

Számos hazai horgász számára csakis egyetlen
egy féle bojli létezik: az, amit a horgászboltban
tud megvásárolni. Ezek a kereskedelemben kapható bojlik vödrökbe vagy zacskókba csomagolva kerülnek forgalomba, könnyedén szállíthatók
és évekig eltarthatók. Valószínű, ha ezek a friss
golyócskák helyett a horgászoknak fagyasztott
vagy szárított bojlikat kellene vásárolniuk, éppen
úgy visszautasítanák őket, mint a szárított vagy
a fagyasztott húst, hiszen azt gondolják, hogy kizárólag csakis a friss hús jó a sült elkészítéséhez.
A pontyoknak azonban különleges ízlésük van.
Lehet, hogy kedvenceink egyes esetekben sokkal
vonzóbbnak találják a fagyasztott vagy a szárított
bojlikból készült „sültet”.
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Az igazán friss bojlik azok, amelyeket a vízparton készítünk el. Léteznek olyan profi horgászok, akik kiviszik
magukkal az összes bojligyártáshoz szükséges kelléket
a vízpartra és ott a horgászat ideje alatt készítik el a
bojlikat. Így a csalik teljesen frissek lesznek. Azonban
egyáltalán nem könnyű a horgászat mellett energiát spórolni a csaligyártásra, éppen ezért feltehetőleg
ilyen elszánt sporttársból igencsak kevés akad. Még
a nagyon híres pontyhorgászok sem hajlandóak erre.
Volt alkalmam megfigyelni néhány pontyhorgászt a világ élvonalából, köztük világbajnokokat is: egyikük sem
készítette a vízparton csaliját, kivéve a kukoricát. Az ő
esetükben a fagyasztott bojlik használata természetesen ki volt zárva. Mindegyikük kizárólagosan csakis
szárított vagy tartósított friss bojlival horgászott. Így
jutunk el a friss bojlik következő csoportjához, amelyek
tulajdonképpen egyáltalán nem frissek, ugyanis a bennük lévő tartósítószerek azok, amelyek kölcsönöznek
nekik frissességet.
Nálunk a kereskedelemben szinte kimondottan csak
ez az egy fajta bojli szerezhető be, ez nyújtja ugyanis
a legkedvezőbb és legkényelmesebb feltételeket, mind
a kereskedőnek, mind pedig a kliensnek. A tartósított
bojliknak számos előnyük van: sokáig bírják szobahőmérsékleten, szavatossági idejük hosszú, illatosak
és puhák maradnak, sokféleképpen csomagolhatók.
Amennyiben nincsenek a kirakatban tárolva, ahol befüllednek és megbarnulnak, akár évekig is eltarthatóak
az üzletekben. Sajnos a tartósítószerek igencsak befolyásolják a csali ízét, ezért ezen bojlik fogóssága elmarad a fagyasztott és szárított társaiké mögött. Ne hagyják, hogy a csillogó csomagolás félrevezesse Önöket!
Alacsonyabb hatékonyságuk két esetben mutatkozik
meg határozottan: 1. egy olyan vízen ahol, általában
bojlishorgászat folyik és a halak kifogásuk után visszakerülnek a vízbe, ott minden bizonnyal a halak vissza
fogják utasítani a tartósított csalikat, mivel az ilyen vizeken a hal rendszerint válogatóssá válik. 2. Azokon a
vizeken, ahol egyáltalán nem horgásztak még korábban bojlival, a hal nehezebben szokik hozzájuk.
Vitathatatlan azonban, hogy a tartósított bojlik is
fognak pontyot, ugyanúgy megvannak a maguk előnyei
és hátrányai egyaránt. Éppen amiatt, hogy szinte az
örökkévalóságig eltarthatók, sok gyártó semmilyen
szavatossági határidőt nem tűntet fel a csomagolásra. Voltak cégek, amelyek megpróbálták feltűntetni a
szavatossági határidőt, hogy elnyerjék a vásárlók bizalmát. Azonban a vásárlók mindig a legfrissebnek tűnő
csomagokat vásárolták, még akkor is, ha a vásárolt
bojlik garanciája már régen lejárt. Ezeken ugyanis nem
volt feltűntetve semmilyen adat a szavatosságot illetően, így nem tudta elijeszteni a gyanútlan vásárlót. A
becsületesség, amellyel a gyártók a termékeiken jelzik
a szavatossági határidőt, csődbe viheti a céget.
A kényelem szempontjából a tartósított bojlik a legkönnyebben beszerezhetők a magyar horgászok számára. Bemennek az üzletbe és megvásárolják. A fagyasztott vagy szárított bojlikat nehezebb beszerezni, ugyanis nem minden boltban forgalmazzák őket. Így hát vagy
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meg. A megszáradt bojlik olyan kemények lesznek,
mint a dió, ezért csak fúróval tudnak majd lyukat varázsolni rájuk. Nagy előnyük, hogy a vízben is sokáig
kemények maradnak és ellenállnak a rákok és az apróhalak támadásainak. Emellett hetekig eltarthatóak,
akár a tóparton is.
A szárított bojli egy teljesen ésszerű találmány, éppen úgy, mint a dehidratált élelmiszerek. Megjelenésükkor sokan kételkedve fogadták őket, mára már
bizonyítottak és legalább olyan jók, mint a fagyasztottak. Megvan még az a tulajdonságuk is, hogy újra lehet őket nedvesíteni aromákkal vagy dippekkel. Egyik
horgászatom alkalmával, egy egész éjszakán keresztül
a tó vizéből és lazacolajból készült keverékbe áztattam
bojlijaimat, és láss csodát: reggelre teljesen friss bojlik
álltak a rendelkezésemre. Sokan azt állítják, hogy a leg-

Száraz bojlik
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w
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kiválóbb erre a célra a kender főzéséből visszamaradt
lé – én azt mondom, próbálják ki.
Ne feledjük, hogy a szárított bojlik szavatossági ideje nem hasonlítható össze a kereskedelemben kapható
tartósítottakéval. A szárított bojlik akár hat hónapig is
elállnak, de nem tarthatjuk őket évekig. Tárolásuk titka
a száraz, szellős hely.

3. FRISS BOJLIK.

Még egyszer és utoljára feltételezzük azt, hogy bojligyártásra adják a fejüket, de a fentebb említett két
tartósítási mód közül, egyik sem nyerte el a tetszésüket. Azt akarják, hogy csalijuk friss legyen, függetlenül
attól, hogy egy napot vagy egy hetet maradnak a tó
partján. Ebben az esetben két lehetőségük van: 1. az
indulás előtt néhány órával késztik el a csalit, 2. vagy
pedig tartósítószereket adnak hozzá.
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maguknak kell elkészíteniük, vagy
legyártatják mással. Nálunk még
szinte teljesen hiányoznak az olyan
cégek, amelyek kérésre elkészítik a csodagolyókat. Egy ilyen cég
nem talál fel új bojlikat, nincsenek
saját termékei, ennek ellenére
mondhatjuk róluk, hogy szintén
csaligyártással foglalkoznak. Nézzük, hogyan is működik az effajta
bojlikészítés: tételezzük fel, hogy
elegük lett a bojligyártás gyötrelmeiből. Mi a megoldás? Valaki
másnak kell elkészítenie a csalikat.
Telefonálnak a bojligyártó cégnek
és rendelnek 50 kilogramm bojlit.
A cég megvásárolja a bojlimixet
és a hozzávalókat, elkészíti a csalikat és kiszállítja. Fagyasztva vagy
szárítva, attól függően, hogy mire
szólt a megrendelés.
Manapság akár ízlésünk szeMegjegyzem, hogy a neves
rint is gyártanak bojlit a bojlipontyhorgászok között is talákat gyártó cégek
lunk szép számmal olyanokat,
akik nem saját maguk készítik el
a bojlijaikat, hanem inkább az ilyen cégektől rendelik a csalit, hozzáadva azokat az adalékokat, amelyeket mi
meg a szükséges mennyiségű bojlit. Amennyiben igé- akarunk. Manapság már nem csak a horgászbotokat
nyeljük, az is megoldható, hogy a gyártó cég változtat készítik rendelésre, hanem a bojlikat is.
László Attila
a klasszikus recepten, ízlés szerint testre szabja nekünk
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A domolykó majdnem mindenhol megtalálható

w

Általában ez a két halfaj adja a horgászzsákmány ot is meghaladja, és telepítés nélkül újranépesítette az
jelentős részét. Közkedvelt halak, horgászatuk életteret. Tehát, ha el akarjuk fogyasztani, győződjünk
olyankor is szórakozást nyújt, amikor más halak meg a fogás helyének tisztaságáról.
horgászatára korlátozott a lehetőség.
A dévér, - mert a névsorban mégiscsak ő van előbb,
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így vele illett volna kezdenem - oly sokra vitte, hogy
A domolykó minden vizünkben megtalálható. Apraja, folyóinkon külön szinttájat neveztek el róla. Ez is jeljelentős táplálékhal a ragadozó halak számára. A du- zi megbecsültségét. Fél kilósnál nagyobb példányait
nai galóca is a domolykóban gazdag vizeket szereti.
Ugyanez visszafelé is igaz: a pisztrángfélékkel telepíHúsa ízletes
tett vizekben a domolykó jelentős károkat tud okozni,
és ahol teheti, egyeduralkodóvá válik. Ezt igazolja a
múlt század 70-es éveinek tapasztalata is, amikor a vízszennyezések olyan mértékűek voltak, hogy az összes
nemes hal kipusztult. Halunk azonban bírta a strapát,
még az akkoriban hírhedten szennyezett Sajóban is
úszkált, igaz, emberi fogyasztásra alkalmatlan hússal.
A Mátra szennyezett patakjaiban is talán csak Ő maradt meg azokban az időkben, mint a halvilág letéteményese és a szennyezések elmúltával szaporodva a
táplálkozási lánc csúcsára került, helyenként a 2–3 kg-
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filézem, irdalom, vagy egészben, szintén irdalva kukoricalisztben megforgatva forró olajban kisütöm. Tzazikit (görög „saláta”, mely inkább mártás jellegű) és hasábburgonyát adok hozzá. A tepsiméretűeket irdalva,
tepsiben,- kis olajat adva hozzá- libazsírban, két oldalt
átsütve friss kenyérrel, csípős savanyúpaprikával csemegézem. Fontos, hogy az irdalást jól végezzük, és a
szálkákat jól süssük át.
A jól beirdalt filéket tetszés szerint lisztbe, panírba,
Orly-módra, vagy reszelt krumplis borzas (itteni ismertebb nevén macok) tésztában sütöm ki. Nemes halak
mellé fatányéros jellegűen tálalom az így nyert falato-

Én most az űrkorszak előtti alapreceptet írom le.
Az alaposan megtisztított halat sózzuk, nagyságuktól
függően 1-2 órán át állni hagyjuk. 1,5 kg halhoz kb. 0,5
liter olajat és 1 dl vizet számolunk, de mindenképpen
annyit, hogy a halakat ellepje. Mély, üveg tűzálló tálba
hurkapálcából rácsot készítünk, erre rakjuk a halakat
szépen sorban egymás mellé. Az olajhoz ízlés szerint
szemes borsot, csípős paprikát, babérlevelet, sárgarépaszeleteket, pár szem mustármagot, vagy ízlésünk
szerint bármit adva lassú tűzön jól lefedve 3-4 óra
hosszat főzzük. Ezért jó az üvegtál, mert látjuk a folyamatokat. A lényeg, hogy az olaj épp hogy csak gyön-

horgászgasztronómia

A dévért irdaljuk be

kat. Sokszor jobban fogy, mint az előkelő konkurencia…
A visszamaradt nyesedék az alaplevek fő alkotóeleme. A kisebb keszeggyerekeket inkább visszaengedem,
ha nagyon ki vagyok éhezve a sűlthalra a 15-20 dekásokból hozok haza néhány darabot.
De térjünk vissza a domolykóhoz, annál is inkább,
mert két olyan halételt fogok ismertetni, amely elkészítéséhez halunk a legalkalmasabb. Az első a házi olajos
hal. A kisebb példányokat válasszuk. Alkalmas erre a
célra még a garda, a paduc, a küsz és a törpeharcsa is.
A többi keszegfélét azért nem említem, mert aki már
készített ilyet, tudja a különbséget.
Elkészítésének több módszere is ismert, van aki kuktában főzi ujjnyi vizet téve az edény aljára, hogy le ne
ragadjon a hal, van aki jól záródó nagy nyomást kibíró dunsztosüvegben külön ízesítve lobogó vízben főzi
készre.

gyözzön. Lassan hagyjuk kihűlni. Sokáig tartós marad.
Azért jó a dunsztosüveges technológia, mert különböző fűszerezésű halakat készíthetünk, nem kell csak
egy adag halat felbontanunk, így a szavatosságuk hos�szabb. Előnye még az is, hogy a vízbe állított üvegek-

ELADÓ
Ráckevénél közvetlen a Kis-Duna partján déli
fekvésű, panorámás, 7 szobás, 3 fürdőszobás, nagy
garázsos, táv. kapus, wifis családiház, összközműves
900 nm-es telken, nagy, új, dupla stéggel,
69.999.999 Ft.-ért eladó. A családiház adómentes
és több generációnak is kiváló. 16 éve bejáratott
szálláshely, 15 személy részére.

Érdeklődni: Timár Zsuzsanna, 06-70/635-4246

29

la
nd
ka
sz
ga

ben lévő halak garantáltan nem kapnak oda. Hátránya,
hogy a pezsgő olaj a rosszul zárt vagy hibásan záródó
üveget vagy annak tetejét szétfeszítheti, így munkánk
kárba veszhet.
A másik halétel, amihez szintén az előbb említett halak és közülük is a domolykó a legalkalmasabb a ruszli és a göngyölt hal. A nagyobb göngyölt halnak szánt
példányok gerincét távolítsuk el. A göngyölt halnak a
későbbiek során más változatát is fogom ismertetni,
azonban ez süllőből és sügérből, valamint pisztrángból
fog készülni.
Tehát ruszli. Jelentőségét az adja, hogy a zsákmányt
így nem csak feldolgozzuk, hanem tartósíthatjuk is. A
halakat tisztítás után lesózzuk, erre alkalmas edényben, mely üveg, porcelán, vagy cserép, majd hűvös,
jól szellőző helyen állni hagyjuk. A nagyobb példányokat tegyük külön, mert a kisebbek a sótól hamarabb
megpuhulnak, és ez már nem jó. A kisebbeket 4, a
nagyobbakat 5–6 napig hagyjuk így, naponta egyszer
átforgatva. A sózott halakat enyhén ecetes vízben
mossuk át, majd csurgassuk le. 5 kg halhoz 5 kg hagymát, a pácléhez 5 dl ecetet, 1 liter vizet (ha ez kevés,
mindenképpen 1 rész ecethez 2 rész vizet számoljunk),
mustármagot, gyömbért, babérlevelet, egész borsot,
borókabogyót, fenyőmagot, koriandert, kb. 3 evőkanál
cukrot, 10 deka sót adunk, felforraljuk, kihűtjük.
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Ropogósra sütve
nagyon finom
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Amíg a páclé hűl, az üvegekbe a hagymát és a halakat
ízlésesen elrendezzük, vagy a göngyölt halakat elkészítjük.
Ízlés szerint tehetünk hozzá sárgarépát, savanyú uborkát,
zellert, zöldséget, stb. A zöldségeket forraljuk előtte meg,
így nem színezik el, és puhák lesznek. Ha vegyes halunk
van, középre a göngyölt halakat tehetjük, és az üveg szélére a ruszlikat tegyük, majd közé és rá a hagymát, melyet
jó, ha előtte áttöröljük papírtörölközőben, vagy konyharuhában, hogy levét elveszítse. Az üvegeket tömni nem
szabad, csak lazán telerakni, és amikor megtelt, a hideg
páclével felöntjük, hogy jól ellepje. Halunk és a hagyma a
páclevet felissza, így az egész ülepedni fog, ezért jó fél nap
után ellenőrizzük, töltsünk utána úgy, hogy mindig egy jó
ujjnyival ellepje. Ha az ülepedés befejeződött (jó két nap),
az üveget lekötjük, vagy más módon zárjuk, és 2 hétig hűvös, de nem túl hideg helyen állni hagyjuk. Akkorra már
kellőképpen ráéhezünk, és jóízűen elfogyaszthatjuk.
A kiló fölötti példányok rántva is kitűnőek, a kisebbeket a már említett módokon irdalás után sütni érdemes. Húsa szálkás, fehér.
Dunai hering nevű halunk sajnos már nem fordul
elő, de hátha vannak még csodák, hátha valamelyik géniusz felfigyel az Egyesült Államok zsilipjeinél használt
halfeljárókra, és a dunai vízlépcsőkre is építenek végre
több évtizedes késéssel hallépcsőket utólag.
N. T.

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

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre!

horgászvízek

Videó megtekintéséhez klikk a képre
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HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

