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versenyhorgászat

Új év, új remények
új tervek, új nyere
új versenyek, új b

Az ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa 2021
Versenysorozat ugyan véget ért, de már javában
szervezés alatt van a 2022-es évad! Az előző év
nagyon sűrűre sikeredett, amiből nagyon sokat
tanultunk versenyzőként, szervezőként egyaránt.
A legfőbb cél, hogy minél jobbak legyünk, hogy
minél többet adhassunk nektek versenyzőknek.

w

minőségű termékek képviselik a sorozatban nyerhető
fődíjakat. Ezúton is köszönjük!
Már két sikeres versenyszezont bonyolítottunk le a
sorozatból, melyek után nagyon sok visszajelzést kaptunk tőletek horgászoktól, versenyzőktől, ezeket figyelembe véve több változtatást is eszközöltünk a jövőre
nézne.
A versenyszezon ünnepélyes megnyitója DombóváA világ horgászbotgyártásának csúcsát képviselő olasz ron a Gunaras Resort Spa**** Hotelben lesz. A februItalica gyár magyarországi forgalmazója Magyar Szilárd ár 25-27.-e közt megrendezésre kerülő III. Dombóvár
a sorozatunk támogatója, aki többek között nagyon Gunaras Családi Horgász Wellness Hétvégén rengeteg
sok hasznos szervezési ötlettel is ellátott minket, és aki program várja az érdeklődőket. A kedvezményes csoáltal a versenysorozat névadója az ITALICA. Ezen csúcs- magok értékesítése már novemberben elkezdődött
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versenyhorgászat

k,
emények,
barátok…

- A versenysorozat 7 fordulóban kerül megrendezésre, amelyből 5 verseny számít bele az összesítésbe. A
helyszínek: Palotaváros felső tó, Törökbálinti horgászpark, Etyek Boti tó, a többi helyszínről hamarosan.
- A versenysorozat versenyei 2 fordulóban, szektor
szűkítéssel kerülnek megrendezésre, amennyiben a víz
adottságai ezt lehetővé teszik.
- A Nevezési Díj versenyenként 20.000.-Ft.
- Az előző évben sajnos elmaradt az éjszakai versenyünk, amelyet idén mindenképpen szeretnénk megrendezni, a Törökbálinti horgászparkban.
- A versenysorozatunk során akár csak egy versenyés a 65 foglalt szobából közel a harmada elkelt! Ezen re is lehet csatlakozni, a baráti hangulat és a kupák,
hétvége alatt bemutatkoznak az ITALICA 2022-es év új- pénzdíjak akkor sem maradhatnak el! Azt nem győzzük
donságai egy termékbemutató keretében, és szintén kihangsúlyozni, hogy a mi versenyeink nem tartoznak
ezen a hétvégén kerül megrendezve az elmaradhatat- nevezési díjban a legolcsóbb versenyek közé! De, aki
finomszerelékes úszós versenyen vesz részt, az tudja,
lan horgászverseny, természetesen értékes díjakkal.
hogy a nevezési díj az szinte a többi tétel mellett az
egyik legkisebb összetevő.
A versenysorozatot érintő változások.

AZ ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA ÁLTAL
SZERVEZETT VERSENYEK:

- III. Gunaras Wellnes Horgászkupa Dombóvár Gunaras Resort Spa**** Thermál Tó 2022.02.26. szombat.
- 2 fordulós nagyverseny, a részletek és a helyszín
hamarosan publikus. (Nagy meglepetés lesz!)

HOGY KIKET IS VÁRUNK?

Olyan úszózni szerető horgászokat, akik szívesen
megmérettetnék magunkat. Nagyon sokan, akik nem
éreztek magukban ekkora ambíciót, vagy nem engedhették meg maguknak szponzor nélkül azt, hogy egy
5
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ge emelkedik. A versenyekre csak előzetes nevezést
fogadunk el, amennyiben a versenyre marad szabad
hely, abban az esetben helyszíni nevezést is elfogadunk korlátozott számban. Csak azt a nevezést tudjuk
elfogadni, amelynek a nevezési díja előzetesen a szervező, Média Kalauz Kft. MKB Banknál vezetett VÁLLALATI PÉNZFORGALMI SZÁMLA 10300002-1055433849020013 számú bankszámlájára elutalásra került és
beérkezett, vagy személyes nevezés esetén a későbbiekben megnevezett Partnereinknél megfizetésre
kerül.

A versenyek nevezési díja az alábbi elosztásban kerül
levonásra:
- A verseny nevezésekből befolyt teljes összegből
300.000 Ft. a versenysorozat díjazásába kerül fordulónként elkülönítésre. Az erre elkülönített összeg az
ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA
indulók számának függvényében változik. Minél több
2022 VERSENYSOROZAT:
A versenysorozatban résztvevők részére GARANTÁLT nevező jelentkezik, úgy csökken személyenként az erre
1,5 Millió Forint Fődíjazás!!!! A versenysorozat várha- elkülönített összeg, és így emelkedik a fordulónkénti
tó 3,5 Millió összdíjazásban kerül megrendezésre! A kiosztott nyeremények összege.
- A versenyen, a szektor első 3 helyezettje kerül díjaverseny és a versenysorozat teljes egészében NONPROFIT, több jelentkező esetében a díjadás össze- zásra, kupa pénznyeremény.
- A kupák költsége nem kerül levonásra a nyereményalapból, ezek
költségét a szervezők átvállalják.
- Fordulónkénti díjazás: A nevezési díj a tóbérlet költségének,
és a különdíjazásra elkülönített
300.000 Ft. levonása után teljes
egészében visszaosztásra kerül a
versenyzők között.
- A versenyek nevezési díjai
eltérhetnek az adott vízterület
bérleti díja, és egyéb felmerült
költségek miatt különbözhetnek. A 2022 évadra várhatóan
20.000 Ft.
Ha felkeltette a figyelmeteket ez a kis bemutató, akkor látogassatok el a versenysorozat
hivatalos weboldalára a www.elsouszoshorgaszkupa.hu oldalra,
és a facebook csoportunk mellett https://www.facebook.com/
groups/2822201178038014/ elindult az instagram oldalunk elsouszoshorgaszkupa néven, ahol
rengeteg fényképet találhattok,
továbbá Youtube csatornánkon sok videót megnézhettek az
előző évi versenysorozatról és a
horgászvizekről. https://www.
youtube.com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg
Versenysorozat főszervezője:
Tomozi Tamás
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több-százezer forintot egy hét alatt elhorgásszanak,
azoknak maradtak olyan kupasorozatok, ahol vagy elúszózgattak megtűrt horgászként a feederesek mellett,
vagy olyan versenyek, ahol adtak egy kupát jó vagy
kevésbé jól sikerült pörköltet, pici tárgynyereménnyel.
Persze voltak kezdeményezések és komoly beígért
díjazású versenyek, ahol a kevés induló miatt nem sikerült kigazdálkodni a beígért 50-100 ezres fődíjakat,
és 20-25 ezer forintos vásárlási utalvánnyal távozott a
„Csalódott” nyertes.
Mi ezen kívánunk változtatni, és egy olyan nívós versenysorozatot hívtunk életre, amely ismét nem csak
15-20 fős baráti társaságokat mozgat meg, hanem
meg szeretnénk mutatni, hogy jó szervezéssel, komoly
díjazással újra megmozgatható az úszós horgásztársadalom. Az előző évben versenyeinkkel, díjainkkal bebizonyítottuk, hogy lehet ezt komolyan is venni!
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Horgászbot
anyagok

Akcióban a bot

az évek folyamán az üvegrostból készített horgászbotjaiknak is köszönhetően váltak híressé. Ilyen gyártók a
Lamiglass, St. Croix, Fenwick és nem utolsó sorban, a
Seeker. Ez utóbbi kínálja jelen pillanatban a legfejlettebb S-glass és E-glass üvegszálból készített bottesteket, amelyeket grafittal és főleg boronnal kombinál
(kompozit bottestek). Az üvegszálnak két nagy előnye
van, egyik a magas teherbírás, másik pedig az alacsony ár. Főként az úgynevezett reakciós műcsalikhoz
(wobblerek, körforgók, támolygók, stb.) használt botok
anyagaként használják az üvegrostot. Az S-glass ára,
hozzávetőleg, kétszerese az E-glass árának, és ugyan
nagyobb a tűrőképessége, gerincesség tekintetében
semmivel sem kerekedik az E-glass fölé.
A grafit- és az üvegszálak mellett még számos más
anyag is használatos a horgászbotgyártásban. Ezek lehetnek kompozit anyagok vagy olyan rostok, mint az
aramidok csoportjába tartozó Kevlár, spectra (microdyneema), bor, kvarc. Mindegyiknek megvan a maga
jól meghatározott alkalmazási területe. A grafitbotokat
gyártó cégek folyamatosan kutatják azokat az anyagokat, amelyekkel megerősíthetik, a sérülékeny bottesteket és gerincességet kölcsönözhetnek nekik. Eljutottak,
odáig, hogy az űrhajógyártásban használatos anyagokat kezdtek alkalmazni a horgászbotgyártásban.
Az aramidok családjának legismertebb tagja a ’70
–es években a DuPont cég által felfedezett Kevlár. Ez

Ma, az IM6 grafit, számos horgászbotgyártó ajánlatában lelhető fel. Modulszáma 36 és 43 millió között
váltakozik. Feltétlenül említést érdemel, hogy ezeket
a grafit bottesteket, nem a tulajdonképpeni botgyártó
cégek állítják elő, hanem kimondottan a grafitelemek
gyártására szakosodott cégek. A gyengébb minőségű
bottestek Kínából, Koreából, Tájföldről származhatnak,
a felsőbb minőségi kategória képviselői rendszerint az
Egyesült Államokban és Japánban „születnek”. Tudnunk kell, hogy egy jó minőségű IM6 bottestre épített
horgászbot ára rendszerint eléri a 150-200 dollárt.
Egyelőre az Amerikában gyártott bottestekért mélyen
kell a zsebünkbe nyúlnunk, nem úgy, mint a kínai termékek esetében. Más grafittípusok (IM7, IM8, IM9) úgy
kínálnak magas modulszámot, hogy közben ellenállóak
maradnak, nem csökken a rugalmassági tűrőképességük. Ez leginkább igaz az IM9 grafitra, amely ugyan
nem a legnagyobb modulszámú típus, mégis egyike a
piacon fellelhető legstrapabíróbb anyagoknak. Bátran
választhatják mindazok, akik egy
korszerű horgászbotot szeretKészül a karbon szál szövet
nének, ugyanakkor nem akarják
vállalni annak kockázatát, hogy
botjuk éppen egy sorsdöntő pillanatban „adja meg magát”.
A korszerű horgászbotgyártás
legalsó lépcsőfokán az üvegszál
áll. Ez az anyag forradalmisította először a horgászbotgyártást.
Napjainkban a gyártók két féle
üvegszálat használnak: S-glass
és E-glass.
Az E-glass megnevezés jelentése „electrical glass” és egy csoport üvegszál típust foglal magába, amelyeknek fő alkotóeleme
a „kalcium- alumino- borszilikát”. Ezeket az anyagokat eredetileg az elektromos áramkörök
gyártásánál alkalmazták.
Az S-glass vagy „structural
glass” nagyobb ellenálló képességű, mint az E-glass és a „magnézium- alumino- szilikát” alapú
üvegszálak csoportjába tartozik. Léteznek továbbá, a volt az első szerves rost, amelynek ellenálló képessége
horgászbot gyártásban, különböző módosított E-glass igen magas volt és használható volt kompozit anyagés S-glass típusok. Példáúl a St. Croix által alkalmazott ként is. Eredetileg a gumiabroncsok acél merevtőinek
S-glass (SCI) modulszáma magasabb, mint más üveg- helyettesítőjének szánták, mára azonban számos más
rostoké. A nagy ellenálló képességű és teherbírású területen nyer létjogosultságot a Kevlár.
S-glass üvegszálat az Owens Corning cég fejlesztette ki.
Az aramidok, tulajdonképpen egy műanyag csoport,
Érdemes megemlíteni néhány neves gyártót, amelyek amely magába foglalja a Nomex-et és a Kevlár-t.

horgásztudomány

Az IM6 (Intermediate Modulus 6) volt az első
grafit, amely lehetővé tette a modulszám és a
teherbírás növelését. A horgászbot gyártás történetében először a modulszám növelésének
problémáját úgy tudták megoldani, hogy ez nem
ment a botok ellenállóságának rovására. Igaz, a
megoldás csak részleges volt.
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ezért más anyagokkal nem keverhető. Az amerikai Stephanie Kwolek, a DuPont cég alkalmazottja, azonban megtalálta az eljárást amellyel ez a
polimer rostok formájában alkalmazható.
Az amerikai Fenwick cég néhány éve piacra
dobott egy új botcsaládot, Techna AV névvel.
Az AV rövidítés az Aramid Veil kifejezésre utal.
A bottest egy arámidból előállított védőréteggel
van bevonva. A Fenwick mérnökei megtalálták a
módját a magas modulszámú grafit és az aramid
kombinálásának, egy könnyű, más bottesteknél
négyszer ellenállóbbat fejlesztve ki. A két anyag
„házasságából” nem várt előnyök is adódtak, a
sokkal kiegyensúlyozottabb, simább akció, a bot,
a dobást követően, hamarabb állt vissza eredeti állapotába. A Techna AV bottestek akciója ez
által nagyon gyors lett, jellegzetesen gerincessé
váltak
Tulajdonképpen a Kevlár és az aramid-veil
közötti különbségek nem számottevőek. Valószínűleg a Fenwick által kifejlesztett anyag teherbírása valamivel nagyobb, mint a Kevlár-é.
Ezáltal lehetőség nyílik a sokkal vékonyabb és
könnyebb bottestek gyártására. Ugyanis, a Kevlár-ral körszövött bottestek nehezek, átmérőjük
jellemzően nagy volt. Napjainkban három kevlártípust különböztetünk meg: Kevlár 29, Kevlár
49 és Kevlár 149. A Kevlár-szálakat tartalmazó
ruházati cikkekben a Kevlár 49 nevezetű anyagot lelhetjük fel. A grafittal ellentétben a Kevlár
nagyon ütésálló. Éppen ezért használják, mint
védőréteget a grafit bottestek felszínén. A Kevlár nagyon jól ellenáll az egyéb különféle erőhatásoknak, elterjedt alapanyag a csukaelőkék
gyártásában is.
Mint minden jó dolognak, a Kevlárnak is megvannak a maga hátrányai: a rostok felszívják a
nedvességet, UV sugárzásnak kitéve hamar
tönkremennek. Láthatjuk, hogy sokkal érzékenyebb az üvegszálnál vagy a kompozit anyagoknál.
A technika azonban fejlődik és évről évre
új, minőségibb rostok jelennek meg. Mára, a ’70 – es
években kifejlesztett Kevlár-t felváltotta egy új rost.
Egy új polimerről van szó (ultrahigh molecular weight
polyethilene), amely máris átvette a Kevlár szerepét a
golyóálló mellények gyártásában is.
Most pedig térjünk át egy újabb egzotikus rost megismerésére, amely a ’80- as évek környékén kavarta fel
a horgászbotgyártás vizeit. A „boron” nevezetű anyagról van szó, amely tulajdonképpen borrost. A bor sokkal
keményebb a grafitnál, azonban, nagyon nehéz dolgozni vele és igen drága. Magas ára az erősen környezetszennyező előállítási folyamatnak köszönhető. Éppen
ezért a boron ára száz százalékkal emelkedett meg az
1990-1994 – es évekhez képest. A boron, tulajdonságainak köszönhetően, nagy átmérőjű bottestek gyártásánál alkalmazható. Előállítása úgy történik, hogy egy vékony wolframszálra borrészecskéket visznek fel. A szak-
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A Kevlár-t használták a golyóálló mellények, a „szegálló” bicikligumik gyártásánál is. A Nomex és a Kevlár
keverékét alkalmazzák a tűzoltók, a vadászgép pilóták,
a F1 pilóták tűzálló ruháinak előállítására.
Az „aramid” kifejezés, valójában, az „aromatic polyamide” rövidítése. A Kevlár kémiai felépítéséből
eredően (polypara- phenyleneterephtalamide) paraaramid néven ismert. Az aramidokat a műanyagok
csoportjába sorolhatjuk és megállapíthatjuk, hogy
a hagyományos műanyagokkal (pl. nylon 6,6) szemben rengeteg előnyük van. A Kevlárban megtalálható
aramid gyűrű, olyan tulajdonságokkal ruházza fel ezt
az anyagot, mint a magas tűrőképesség, a hőmérséklet változásától független állandó térfogat, magas modulszám. Mivel a Kevlár kémiailag és a hőmérséklet
ingadozásokkal szemben nagyon stabil, kristályos polimer lévén, nem lehet olvasztani vagy oldani. Éppen
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grafittal keverik, a bor-grafit kompozit botok ára igen
magas. Ezen oknál fogva a boron éppen olyan gyorsan
vonult ki a horgászbotgyártásból, mint amilyen gyorsan meghódította azt.
Milyen irányba fejlődik napjainkban az amerikai horgászbotgyártás? Gary Loomis és Tom Kirkman (a Rod
Maker Magazine, Amerika legjobb botépítő magazinjának szerkesztője) elmondása szerint, úgy tűnik, hogy az
elkövetkező években nem várhatóak „egetrengető” változások a horgászbotgyártás berkeiben. Tulajdonképpen az amerikai űrhajógyártás és a hadiipar határozza
meg és mozgatja a grafitrostok piacát. Jelenleg csak néhány új roston dolgoznak, amelyek esetleg a későbbiekben alkalmazhatóak lennének a horgászbotgyártásban
is. Az elkövetkező években sokkal inkább számíthatunk
új műgyanta (ezzel az anyaggal ragasztják össze a grafitrostokat) típusok, valamint új bottest formák (a bottest
elvékonyodásának milyensége) megjelenésére.
László Attila

horgásztudomány

emberek szerint, a borral dolgoErős és rugalmas
zók vagy szerették, vagy pedig
gyűlölték ezt az anyagot. A bor
ugyanis, vagy eddig elképzelhetetlen gerincességet és erőt kölcsönöz a botoknak, vagy pedig...
semmit. Kiszámíthatatlansága
abból adódik, hogy egyidejűleg
négy anyaggal (epoxy gyanta,
grafit, bor és wolfram) dolgoznak és amennyiben ezeknek az
anyagoknak a kombinációja csak
egy kicsit is eltér az optimálistól
a kudarc elkerülhetetlen. Nagyon jó példa erre a Fenwick
által gyártott, régebbi bottípus:
Fenwick Boron X, egy az 1980-as
években piacra dobott horgászbot. Ezek a botok vagy „felrobbantak” már az első erőkifejtésekkor, vagy pedig soha
„nem adták meg magukat”. Egyszerűen csak a vásárló
szerencséjétől függött, hogy egy jól sikerült botot vagy
egy selejtet vásárolt.
A boront főként azokban az esetekben alkalmazzák, amikor egyszerre akarnak vastag falakat és nagy
szilárdságot kölcsönözni a bottesteknek. Ezzel a megoldással leginkább a bottestek legvastagabb, első részénél találkozhatunk. Ilyen modellek például a Winston öt részes legyezőbotja vagy az Abu 12 láb hosszú,
tengeri távdobó horgászbotja. Amikor, nagy energiatartalékot szeretnének biztosítani egy botnak és az ár
sem mérvadó, szintén a boront alkalmazzák a mérnökök (Ryobi Boron Proskyer). Utolsó részletként feltétlenül említést érdemel, hogy a boron nem könnyebb
a grafitnál, azonban egy fantasztikus anyag lehet, ha
a botnak nagy szilárdságot és kiemelkedő energiaátviteli tulajdonságokat szeretnének kölcsönözni. Éppen a
nehézkes technológiai eljárások miatt, amelyek során

Modern horgászbot
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Paducnézõben
Erdélyben

w
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Paduc. Öt betűs szó, amely a nem-horgásznak
semmit sem mond – legfeljebb annyit, hogy egy
hal. A régi, a két világháború közti horgász folyóiratok, horgászkönyvek – nálunk kevés ilyen
jelent meg akkor – alig említik a paducot. „Nem
horogra való”, mondták gyerekkoromban a kolozsvári elismert „horgász-szakik”, akik a Kis- és
Nagy-Szamos, Körösök, Maros és a közeli Aranyos minden halát, e folyók minden szakaszát ismerték. A marosvásárhelyiek is lenézték – akkor
– a paducot: ők a horgászat magasiskoláját járták
akkor is. Harcsáztak, az Erdélyi Mezőség csodás
tavaiban pontyoztak, csukáztak s az elit, az csakis pérezett, pisztrángozott. A műlegyeket csakis
maguk kötötték. Paducot fogni, akkor ki gondolt
volna erre a halra. Lenézték a halat is, a horgászt
is, aki paducfogással mert volna dicsekedni.
Az említett városok akkori horgászai messzi folyókra
is elutaztak vonattal, netán motorkerékpárral, hogy
„igazi nemes halat”, márnát, nagy domolykót, harcsát
s pisztrángfélét fogjanak. Paduc? Ugyan, ne viccelj –
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legyintettek akkor – az nem hal, ne is beszéljünk róla!
A paduc maradt az erdélyi folyóvízpartok szegényebb
horgászainak hala, főleg a falun élőké. A városi horgászokkal ellentétben másképp nyilatkozott e fajról
a magyar, vagy a helybéli román paraszt. Mondjuk a
Maros felső szakaszán, Déda, Bisztra, Maroshévíz környékén. Ő nagyra értékelte húsát – amelyet szálkáinak sokasága okán sok horgászfeleség szid –, tudta
is pontosan ívásának idejét. Az említett Maros-szakaszon, a beléje ömlő, bővizű patakok torkolatánál, április végén volt a gyülekezés. A patakok alsó szakaszán
– a távolkeleti és kanadai lazacvonuláshoz hasonló
– halgyülekezetet jól ismerték az ottani parasztok:
fogták is a paducot vesszőkosárral, szinte kimerítve
azt a vízből. Szinte rájuk léphettél a patakban, an�nyira el voltak foglalva nászparádéjukkal. „Fürödtek”,
a vízfolyással szemben szinte mozdulatlanul „álltak”
kezes bárányként, fejükön a jellegzetes grízszerű nászdúdorokkal. Fenséges látvány! Évenkénti, április végi
nászgyülekezetük résztvevőit ritkították a falusiak, de
maradt is belőlük bőven, hiszen szaporulatuk mindig
fedezte a vámot.

Tempora mutandur – mondták a régi
rómaiak – változnak az idők! A horgászok mentalitása s a horgászzsákmány
is. Néha akaratunktól függetlenül is, a
külső körülmények hatására. A második világégés utáni évtizedekben ennek voltunk tanúi a paduc esetében
Erdély, Bánság s Partium nagyobb
folyóin. Ezek felső szakaszain az erdők tarvágása következtében lezúduló nagyvizek tönkretették a sebes
pisztráng és a pér ívóhelyeit s megszokott, évmilliós életterét. Ebben a
már emlékként élő rönkfaúsztatás, a
Paducozó horgászok Kolozsváron a
tutajozás is közrejátszott. Aztán jött
Kis-Szamosban
az iparosítás: a gyárak megépültek,
megfelelő vízderítő beruházás nélkül,
s az egyre állandóbbá váló vízszennyezést a pisztrán- 2–3 órán át, szemes bors, babérlevél s egyebek hozzágok, pérek nem bírták elviselni, egyes folyószakaszok- adásával s ha kihűlt, befőttes üvegekbe rakják, tetejébe
ról eltűntek. Helyüket átadták a megromlott vízviszo- olajat öntenek s hideg helyen hónapokig tárolják. Aprónyokhoz könnyebben alkalmazkodó fajnak – ez törvény ra vágott lila hagymával fogyasztják az olajos paducot.
a természetben – a paducnak. A folyók dombvidéki Így lett a paducból delikátesz s állítom, jobb, sok olaszakaszán, s lennebb a síkvidéki folyókon is ez történt. jos halkonzervnél! Próbáljuk meg, elkészítési receptje
A Kárpát-medencében, tőlünk keletre, a nagy folyók e könnyű.
szakaszán is előretört a régebben lenézett paduc, amely
Akarva-akaratlanul, a halpopuláció faji összetételéitt is jobban alkalmazkodott az egyre szennyezettebbé nek megváltozása okán a régebbi nemesebb halfajokváló vízviszonyokhoz, a megváltozott környezethez. Így ról az egyre szaporodó fajra, a paducra tértek át horgáalakultak ki az erdélyi, bánsági és partiumi nagyobb fo- szaink a Kárpát-medence keleti folyóiban. Ma már ott
lyókon a tipikus paducos folyószakaszok, vagy ahogy a normálisnak tűnik, hogy főleg tavasztól késő őszig – de
halbiológusok ezt elnevezték: a paduc-szinttáj. Ez főleg a lefagyás elmaradása esetén még télen is – a horgászaz említett földrajzi tájegységek dombvidéki folyósza- tábor jelentős része paducozik. Ennek voltam tanúja ez
kaszait foglalja magába, ahol a paduc a halállománynak év januárjában s február végén is, amikor a „Kincses
néhol több mint a felét képezi. Ha ló nincs, szamár is város” közepén, Kolozsváron, az azt átszelõ Kis-Szamojó magyar népi mondás e vízszakaszok halállományára son és Ady városában, Nagyváradon paduchorgászok
is vonatkozik: a nemes halak helyét elfoglalta az igény- raja fogta e halat a Sebes-Körösből. A városközponttelenebb, alkalmazkodóbb paduc s lett évek múltán ban, alig húsz méterre az óratornyos városházától! Éligazi sporthal. Felfedeztük, felfedezték. Most már a mény volt nézni a paducfogás mestereit „munka” közvárosi horgászok is. Igaz nem pér-, vagy pisztrángszerű ben. Nem csoda, ha már egyesek ezt mesteri szinten
ínyencfalat, delikátesz, de horgászaink és feleségeik azt gyakorolják s versenyeken a váradiak gyakran rávernek
csináltak a szálkás paducból: lassú tűzön, olajban főzik még a náluk „okosabb” fővárosiakra is.
Szép, méretes paducok

paduchorgászat

A PADUC TÉRHÓDÍTÁSA

PADUCNÉZŐBEN…

Hol is vannak a szomszédban, Erdélyben, Bánságban s a hozzánk legközelebbi Partiumban (a Részekben)
az említett paducos folyóvíz-szakaszok, a halbiológiában említett paduc-szinttáj?
Erdélyben az Olton: a Tusnádfürdõ–Sepsiszentgyörgy folyószakasz.
Itt menyhal, márna, de csuka és fejes
domolykó is fogható. Ez utóbbit ott
egyesek balinnak is nevezik.
A Maroson: Maroshévíztől Marosvásárhelyig mindenütt található
paduc, szép márnák társaságában. A
legtipikusabb paducos a Gödemesterháza–Marosvécs közti Maros-sza13
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kasz. A Szalárd beömlésénél szép sátorozó helyek találhatók. A folyó e felső
szakasza sziklás-fenyvesek közt folyik,
keskeny hegyi mederben, mely mindenütt nagyszerű látvány, fotó-téma.
Nagy-Küküllő: Székelyudvarhelytől
Nagygalambfalváig. A folyóba torkoló
hegyivizek, főleg az Ívó, Sikaszó és a
A paduc testét szépen rendezett, jól
Varság pisztrángosok.
rögzített pikkelyek borítják
Nagy-Szamos: a Besztercenaszód–
Bethlen–Dés szakasz. A Sajó torkolata
Ismertessük meg fiatal, vagy kezdő horgászainkkal
harcsás rész, főleg a folyó Sajómagyaros–Sajóudvare halat. A paduc a pontyfélék (Cyprinidae) családjába
hely közti szakaszán.
tartozó, békés természetű hal. Teste formás, megnyúlt,
Beszterce: Borgóprundtól a Sajóba ömlésig.
Aranyos: Topánfalva–Várfalva, majd Aranyosgyéres- oldalról kissé lapos, „áramvonalas”, ami lehetővé teszi,
től a Marosba ömlésig. A torkolat környékén márna, hogy a sebes vízfolyásban is tartózkodjék. Testét szépen rendezett, jól rögzített pikkelyek borítják, rajta
harcsa is fogható.
Sebes-Körös: Csúcsa–Nagyvárad közti szakasz. A egyenes oldalvonallal. Háta sötét zöldes-fekete, oldalai
Csúcsa–Rév–Barátos közti folyószakaszon társhalak a ezüstösen szürkések, néha ezüstösen fehérek, pikkelyein gyakran apró sötét pettyek láthatók. Szemének
sebes pisztráng és a pér.
szivárványhártyája aranyosan sárga, rajta piros folttal.
Fekete-Körös: Belényesújlak–Tenke.
Fehér-Körös: Borossebes–Köröskisjenő, egészen a Mell- és hasalatti úszói pirosasak, a többiek szürkés-feketék. Farokúszója mélyen bevágott, fecskefarok-szehatárig.
rű. Hasürege fekete, innen a népies „feketebélű” elneBánságban a Béga: Temesrékás–Temesvár.
Temes: a paducbőségéről híres Lugostól Temesvárig. vezése.
Megjegyzendő, hogy Erdélyben, Bánságban és
Partiumban sík- és dombvizekre, a paducos helyekre A PADUC ÉLETTERE
is, a megyeközpont városokban székelő vadász-hor- A bővizű, viszonylag gyorsfolyású víz, amelynek medgász szövetségekben válthatunk horgászjegyet, hazai rét kövek – nagyobb kavicsok, sóderzátonyok boríthorgászjegy felmutatásával. Hegyi péres-pisztrángos ják, a folyó fenekén nagyobb, rendszerint lapos kövizekre napi, heti, vagy havijegy a víz bérlőjénél, a fi- vek találhatók, ezen bukdácsol a víz, s mindig e kövek
ók-horgászegyesületekben, vagy a vidéki erdészeti hi- környékén található a paduc. Általában mederfenék
vatalokban válthatók.
közelben tartózkodik, rendszerint csapatokba verődPaducnézőben, Erdélyben, Bánságban, vagy Parti- ve. Ívás előtt – ez Erdélyben április vége – május eleumban – ahol a lakosság vegyes anyanyelvű – gyakran je – korosztályonként csoportosul s az ivarérettek, a
egymás mellett horgászunk románokkal, németekkel. már 3–4 évesek s az idősebbek a folyók mellékvizeibe
A paducot, amelyet vésettajkúnak is neveznek népie- vonulnak. Ott tartózkodnak, nászruhát öltve – fejükön
sen, a románok szkobérnak (scobar), a németek Na- apró, fehér szerelmi dudorok jelennek meg, amelyek
se-nak nevezik, s ha a Duna-deltába vetődnénk, ott ívás után eltűnnek – s a homokos, sekély részeken rakaz orosz-lipovén, vagy ukrán (hachol) halászok e halat ják le ikráikat. Az ikrák száma, testsúly-kilogrammonpodusztnak hívják.
ként 18–28 ezer, átmérőjük 1,8 mm, sárgásak, áttetszők. Ívás közben lassú tempóban,
füzérszérűen szóródnak szét az ikrák
a homokos mederfenéken s azokat a
közelben tartózkodó tejesek azonnal
meg is termékenyítik. Az ikrák embrionális fejlődése, a vízhőmérséklet
függvényeként 6–10 napig tart (14
C fokon 5–6 napig). Az ikrából kikelt
paduc lárva alig 4 mm hosszú, az 4–5
napig a hasi tájon levő, tápanyagokat
tartalmazó szikzacskóból táplálkozik.
Aztán lassan kialakul az ivadék szája.
Eleinte mikroszkopikus nagyságú növényi planktonnal, majd apró, zooplanktonnal táplálkozik. A 3–4 hetes
Általában mederfenék közelivadéknak már kezd megszarusodni
ben tartózkodik, rendszerint
alsóállású szája s ezzel már képes a
csapatokba verődve
folyómeder nagy, lapos köveiről le-
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könnyű, finom felszerelés kell. Csak egészen apró,
nagyon hegyes horog akadhat be keskeny, amúgy
kemény, megszarusodott ajkaiba. A kissé zavaros vízben horgászata eredményesebb, ezt sokan vallják. Az
áttetsző vízben gyakran látni ezüstös oldalait, ahogy
azok felvillannak moszatlegelés közben. Vízközti úsztatással gyakran szép eredményeket lehet elérni. Árvaszúnyog lárva, liszt és csontkukac, vízi rovarok apró
lárvái, főtt-, vagy párolt búzaszem, apró trágyagiliszta,
tésztafélék és még sok más tartozik a paduc-csali arzenálba. Nagyszerű sporthal, villámgyorsan kap, megakasztva szépen védekezik, fárasztása – főleg a nagyobbaké – valóságos élmény. Vadul védekezik, a víz
felett gyakran leszakad a horogról, óvatosan tereljük a
szák felé, Figyelmes hal, de mégis megtűri a horgászokat a közelben, ezt a versenyhorgászok is bizonyíthatják. Hamarosan belakják az újonnan létesített hegyi s
dombvidéki víztározókat, könnyen alkalmazkodnak az
ottani körülményekhez.
Szlovákiai és erdélyi nagyobb folyókon a paduc a galócának elsőszámú tápláléka. Mesterien kapja el még a
legnagyobb példányokat is. Paducivadékkal táplálkozik
a hegyi patakokon a sebes- és szivárványos pisztráng
s a szajbling is. A horgászaton kívül, jelentősége mint
táplálék is nagy. Oxigénigényes, a szabadságot szereti,
kantáron nem tartható élve, csak szákban. Paduc nélkül szegényebbek lennének folyóvizeink.
KáZÉ

paduchorgászat

vésni – innen a vésettajkú neve – lelegelni a zöld moszatot. Ha óvatlanul rálépünk egy ilyen kőre, ezen a
moszaton csúszhat el a lábunk. A paduc legelő-orrának nyoma jól látható szabad szemmel is a köveken,
hiszen a moszathiányos részek a paduc vésőszerű
szájának, legelésének eredménye. A más halfajok által nem fogyasztott zöld moszatot a paduc jól hasznosítja, viszonylag gyorsan nő. Az egyéves 4, a kétéves
12, a hároméves 21, a négyéves 25 s az ötéves már
akár 25–30 cm hosszú is lehet. Átlagsúlyuk 500–600
gramm, de a Marosban, Oltban, Sajóban nem ritkák a
700–800 grammosak sem.
Valamikor a 60–70-es években, a paducot Erdélyben, a Maros, Szamos és Olt mentén mesterséges
úton is szaporították. Az anyahalakat ívás idején dobóhálóval fogták ki, majd a lefejt ikrákat paduc-tejjel
(spermium) termékenyítették meg. Azok a vízfolyáson
elhelyezett keltetőládákba kerültek, majd onnan a kikelt lárvákat az illető folyók csendesebb folyására telepítették. Az eredmény a szaporodó paduc-populációban s a horgászfogásban is megmutatkozott. Sajnos, e
halszaporítási, olcsó műveletről újabban megfeledkeztek, pedig a paduclárvára, zsenge ivadékra nyugaton
van kereslet.
A paductanya a folyók mélyebb, lassú folyású részein keresendő tavasszal, áprilisban. Értékes sporthal – nálunk sok helyen már alig található – úszós és
fenekező módszerrel horgásszák. Igazi horgászatához
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A jó minőségű bojlit előnyben részesítik a halak

w
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Igen sok horgásztársunk kipróbálná a bojlival
való pecázást. Sajnos azonban sokuknak megfizethetetlen a „csodagolyó”. Két alternatíva között választhatnak, megvásárolják a gyári bojlit
vagy maguk készítik el azt.

w

Ma már igen széles a gyári bojli kínálat, rengeteg ízben, színben és méretben árulják a horgászboltok. Az
árat tekintve is elég széles a skála. 1500 Ft,-tól 5–6000
Ft,- ig terjed. Én több, mint tizenöt éve, hogy bojlizással
foglalkozom és évről évre tesztelem a piacon jelenlévő
bojlikat. Határozottan állíthatom, hogy igen nagy minőségi különbségeket tapasztaltam a gyári bojlik terén. Az olcsónak számító 1200–2000 forintos golyók
nem hozták a hozzájuk fűzött reményeket. Persze fogtam velük halat, de közel nem akkora sikerrel, mint a
valóban kiváló minőségű és egyben drága golyókkal.
Óvatosnak kell lennünk a választásnál, ugyanis léteznek olyan bojli gyártó cégek, akik csillagászati áron
adják a termékeiket, de a minőségük messze elmarad

16

A gyári bojli is lehet jó

méregdrága, 4000–6000 forintos mixeknél nem a minőséget, hanem a márkanevet vásároljuk meg.
A folyékony összetevőknél a piacvezető angol termékek valóban kiváló minőségűek. Sajnos ezeket az
anyagokat nem tudjuk más beszerzésből pótolni, így
kénytelenek vagyunk megvásárolni a boltokban. Vigyázzunk, mert sajnos léteznek a forgalomban olyan
aromák, amelyeknek igen csábító az illatuk és az áruk,
de sajnos a bojli főzése során az addig erős és kellemes illat elillan. Valójában ezek az aromák nem bírják
a főzést, mert teljesen más területre vannak kitalálva.
Felhasználásukban nem szerepel főzés, csupán illata-

pontyhorgászat

a várakozástól. Fogóságuk szinte megegyezik a jóval
olcsóbb golyókéval. A patinásan csillogó cégnév mögött gyakran silány minőség bújik meg. Természetesen
vannak kivételek és léteznek a magyar piacon drága és
jó minőségű bojlik is. Sajnos nincs jogomban konkrét
márkanevet említeni, de nézeteim és tapasztalataim
szerint érdemes próbálkozni a gyári bojlikkal is.
Amennyiben idegenkednek a gyári bojlik használatától, maguk is elkészíthetik őket. Én, amikor elkezdtem
a bojlis pályafutásomat, megvásároltam a legdrágább
száraz és folyékony összetevőket. Tapasztalat hiányában igen drágán hoztam ki 1 kg bojlit. Hozzáteszem,
hogy minősége kifogástalan volt. Ahogy teltek az
évek, egyre több információhoz jutottam, és most már
ott tartok, hogy ugyanolyan jó minőségű bojlit összeállítok negyed árból, mint évekkel korábban. Sajnos
egyes horgászbolt tulajdonosok rátukmálják a több
ezer forintos alapanyagokat a rutintalan horgászokra,
azzal érvelve, hogy ezek a méregdrága anyagok nélkülözhetetlen alapelemei a jó és fogós bojlinak. A kezdő
és naív horgászokat gyakran sikerül félrevezetni a mindent eladni akaró boltosoknak. Számos olyan száraz
alapanyag létezik, amit mi magunk is könnyedén beszerezhetünk töredékéért, mint ami a horgászboltokban kapható. Ilyen például a halliszt, tejpor, szójaliszt,
tejsavó stb. Ezek az anyagok a jó minőségű bojlik alap-

A jó bojli nagy halat jelent.
Ez a 19,70 kg-os ponty is a
gyári bojlira éhezett meg
nyagot kölcsönöznek a cukrászati termékek részére.
Az 1000 forint / 50 ml-es árat meg nem haladó aromákat nem ajánlom. Léteznek jó minőségű aromák,
amiket már 1500 forint / 50 ml áron megvehetünk, de
természetesen a csúcskategóriát a 4000–6000 forinMa már a saját készítésű
tos aromák jelentik. Ezeknek a minősége kiváló. Persze
bojlikat negyed áron tudom
ezt a csillagászati árat csak a vastag pénztárcájú horgyártani
gászok tudják kifizetni. Aki nem tud ennyit áldozni, az
se legyen elkeseredve, hiszen az 1500–2500 forintos
jai, és a száraz összetevők 60-80 %-át teszik ki. Kész bojli árakból is lehet igen fogós bojlit készíteni.
mixeket is vásárolhatunk, ha nem kívánunk mi magunk
Összegezve, a középárat képviselő aromákból és
bajlódni az alapanyag beszerzésével. A mixek árait te- mixekből jó minőségű bojlit készíthetünk. A feltűnően
kintve felesleges pénzkidobás az 5000–6000 forintos olcsó termékeket kerüljük. Nem biztos, hogy a drága
termékek megvásárlása, ugyanis az 1500–2500 forin- a jó! Több, mint húsz éves tapasztalatomat írtam le a
tos mixek ugyanolyan jó minőségűek. Amik már 1000 kedves horgásztársaknak, remélve, hogy sikerült némi
forint/kg. vagy ez alatti árba kerülnek, nem lehetnek segítséget nyújtanom.
valami jó anyagok, így a fogósságuk is igen gyenge. A
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Nagy hal
a zsinór végén

Steelhead a horgon

A világháló egyik hasznos tulajdonsága, hogy közelebb tudja hozni egymáshoz az otthon maradottakat azokkal, akik akarva vagy akaratlanul távolra kerültek szülőföldjüktől. Nem is telik el úgy
nap, hogy ne szentelnék némi időt otthoni, mármint magyarországi honlapok böngészésére, főleg
azokra, amelyek még ráadásul horgászattal is foglalkoznak. Ily módon találtam szembe magam egy
élesbe vágó kérdéssel is, amely így hangzott: Nem
az a kérdés, hogy mekkora méretűek legyezéseink eredményei, hanem az, hogy fárasztás közben
egyáltalán sor kerül-e az alátétzsinór (backing line)
igénybevételére?

w

w

w

hasonló élményei, de mint mondottam nem taglalta bővebben a nagy csata kimenetelét: karikába görbült bot,
a hal ereje alatt síró orsó stb. Velem sem történt hasonló
élmény otthoni és európai vizeken sem, mármint hogy
akkora halat akasszak, hogy esetleg szükségem lett volna a backing line használatára is. Pedig fogtam azért sok
piros pöttyöset, 6-os Orvis bottal és Galica orsóval, de
fárasztásukkor szó sem volt arról, hogy leszedik az utolsó méter legyezőzsinóromat is. Azt is elfelejtettem, hogy
én is rendelkezem backing line zsinórral is, nagyobb hal
esetére. Ami igaz az igaz, néhány méter zsinór nekem is
átcsúszott az ujjaim között, persze ezzel is az volt a célom, hogy kíméljem az előkémet, szabályozva ezzel a
terhelés erősségét.
Részemről az igazi csata először csak akkor jelentkeNos, lássuk csak milyen válaszokat váltott ki a kérdés.
Teljes csalódás, reagálás amúgy is kevés volt. Egyetlen zett, amikor szemben találtam magam itt új hazámban
horgász jelezte, meglehetősen szűkszavúan, hogy voltak Canadában, a chum lazaccal. Akkor is az Orvis botom és
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a Galica orsóm volt nálam, abból a meggondolásból, hogy fogok majd néhány
2 kg körüli vándor halat, nem is sejtve,
hogy aznap egy 7 kg-os szörnnyel is
lesz dolgom. Szerencsétlen botom éppen a törés határán volt, az orsó pedig
tehetetlenül viselte a lazac zabolázatlan őrjöngését, dühkitöréseit. Néhány
másodperc alatt a zsinór teljes hosszában kihúzva feküdt a víz hátán és heves
szívverésemet csak fokozta az a pillanat,
amikor az alátét zsinórt illesztő csomó
zörögve átszaladt a gyűrűkön. Az esős,
hideg idő végett neoprén kesztyűket viseltem és az erős kirohanásoknál a tenyeremmel próbáltam segíteni az orsó
fékjének munkáját, leszorítva annak peremét.
Legnagyobb gondom az volt, hogy a
A Cowichan folyó
botom megússza törés nélkül az esetet,
de az adott feszült helyzetben azon kaptam magam, hogy egyre csak Hamingway „Az öreg ha120 km-re a várostól, ahol lakom, van egy folyócska,
lász és a tenger” című művének Great Santiago-ja hely- amely a Maros egyik mellékfolyójához, a Maroshévíz-Dézetébe kerültem. Az én zsinórom végén is egy hatalmas da medencében található Ilvához hasonlít. A Chehalis
hal volt. Ezek a „szörnyek” persze nem azonos módon folyón, amelyről beszélek, nagyon rövid a horgászidény.
viselkednek. Nem törvényszerű, hogy ugyanazzal a sze- Nyáron, júliusban van lehetőség steelheadre horgászni.
relékkel fogott, azonos méretű halak, minden esetben az Egyszer ezen a folyón egy 10 láb hosszú, 7-es osztályzautolsó méterig lehúzzák a zsinórt a dobról. Nagyon sok tú G. Loomis bottal és egy Tioga orsóval horgásztam. A
esetben a megakasztott hal nem kezd fejetlen rohangá- légy eldobása előtt mindent gondosan ellenőriztem. Egy
lásba, hanem abban a mosásban vagy rejtekben marad, narancs-piros-kék kombinációjú marabú popsicle-t köahol megakasztották, és ott helyben próbál megszaba- töttem fel, hosszú mérsékelt sebességű zsinóron tálalva.
dulni a horogtól.
A dobás után a légy majdnem a túlparton landolt, egy
A leglátványosabb „szabadulások” melyeket tapasz- nyugodt, lassú folyószakaszon. A steelheadra horgászok
taltam azok voltak, amikor a hal a folyó erejét kihasznál- tudják, hogy vagy már az első dobásoknál rávág a hal,
va száguldó vonatként rohant a vízen lefelé. Ez a fajta vagy hiába minden fáradozás. Ebben az esetben is első
viselkedés legtöbbször azzal társul, hogy a hal a felszín dobásra felvette a hal a legyet. A hal határozottan befelé tör, majd heves fejrázásba kezd, mintha azt akarná nyelte a horgot, majd fejét rázva, hol egyik, hol másik fea tudtunkra adni, hogy „nem fogsz elejteni”. Vesztettem lét mutatva kiemelkedett a vízből aztán eltűnt legyestől,
el így már nem is egyszer halat, annak ellenére, hogy a mindenestől. Az orsónak még csak ideje sem volt megfékem megfelelően, az előke terhelhetőségéhez volt ál- nyekkenni. Újra ellenőriztem mindent, a féket, az előkét,
lítva.
amely az adott beállításra helyesen volt hangolva, egyszóval minden rendben volt. Néha ugyanitt előfordult,
hogy a hasonlóképpen száguldó hal hirtelen megáll és
irányt változtatva, teljes egészében kiemelkedik a vízből
eszeveszetten hullámozva hol jobbra, hol balra. Persze,
hogy olvastam jó tanácsokat hasonló helyzetekre, melyek azt ajánlják, hogy ilyenkor kissé lazítsunk a feszült
zsinóron és botunk spiccét engedjük a víz felé. A gond
csak az, hogy tízből kilenc alkalommal megfeledkezem
erről a mozdulatról, és éppen ezért nem tudnám megmondani, hogy valóban hatékony-e ez a trükk. Magamról elmondhatnám, hogy tízből egyszer, nem az én hibámból történik a szakítás.
Néhány évvel később történt, hogy szintén ezen a folyón legyeztem egy G. Loomis Spey és egy Redington
AL 9–10-es bot-orsó kombinációval. A fent már említett
légynek ismét sikerült becsapnia egy steelheadet és kezCoho portré
detét vette a „tánc”. Látszólag minden rendben ment,
már el is képzeltem magam, amint fényképezkedem a
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Történt már Önökkel olyan eset, hogy azért bírságolták
meg, mert túlságosan hosszúra nyújtották a hal fárasztását? Igaz velem sem fordult még elő, de láttam hasonló
esetet, egy hír TV csatorna egyik közlönyében. Egy horgászfilmeket rendező amerikai polgár, akinek a nevére
már nem emlékszem, Vancouvertől 1500 km-re a Kitimat nevű folyón horgászott. Éppen egy heves küzdelmet
forgattak egy steelhead-el, amikor egy éber halőr megjelent és megbírságolta a stábot, hal molesztálás vádjával. A hír kommentek és hozzászólások özönét váltotta
ki. Egyes nézők ünnepelve fogadták a halőr bátorságát,
aki megbüntette a pökhendi amerikait. Tudni kell, hogy
nagyon sok kanadai állampolgár nem nézi jó szemmel
a szomszédok jelenlétét. Egy kedves néző így fogadta a
hírt: „Hová jutott ez a Canada, életemben nem hallottam ilyen nevetséges dolgot.” Mielőtt azonban elismerésemet fejezném ki a szervezetnek a halak védelméért
kifejtett gondos munkájukért, meg kell jegyeznem, hogy
engem, aki tizenöt éve horgászom itt, egyetlen egy alkalommal ellenőriztek. A halőr, miután kiszabadítottam
a halat, alaposan szemügyre vette a horgomat. Persze
nyilvánvaló volt, hogy a horgom szakállnélküli és ebbe
nincs miért belekötnie, de lehet, hogy az amerikai akcentusom sértette a fülét és ezért ellenőrizett.
Abban az időben, mikor még kezdő kölyökhorgász
voltam, emlékszem szóról szóra olvastam a hazai horgászegyesület vaskos szabályzatát, jobbnál jobb, hasznosabbnál hasznosabb bekezdéseit, teletűzdelve rusnya
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szemléltető ábrákkal. A sportszerűséget és a horgászetikát kimondottan a lehető legvékonyabb zsinórok
használatával példázták, azonosították. OK, rendben
én magam is próbálom ehhez tartani magam, főleg ha
pisztrángra vagy pérre horgászom. Úgy vélem lazacra
értelmetlen vékony zsinórral próbálkozni, főleg mióta
megjelentek a fluorocarbon anyagok. Ebben az ügyben
számos megfigyelést tettem és elmondhatom, hogy a
legkeresettebb lazacfajták a cohok eredményesebben
foghatók fluorocarbon zsinórral. A fenti összefüggésben
is indokolható a használatuk, hiszen egy erősebb zsinór
jelentősen csökkenti a hallal való küzdelem idejét.
Az én fárasztásaim rövidek, és nem azért, mert attól
félek, hogy váratlanul megjelenik egy halőr és megbüntet, mert a halfárasztásom túl hosszúra sikeredett. Hanem azért, mert tisztában vagyok azzal, hogy a hal testében a fárasztás pillanataiban tejsav halmozódik fel. Még
ha „feláldozom” is a halat és megtartom fogyasztásra,
még így is a tejsav negatív hatásával kell számolnom.
Egy hosszabb ideig fárasztott hal, szákolás után sokkal
hamarabb kerül az úgynevezett rigor mortis (hullamerevség) állapotába, melyet aztán a halban lévő proteinek
gyors autolizise (bomlása) követ, amely az első lépés a
halban lévő amonia kicsapódásához. Szintén azért, hogy
csökkentsem a hallal való küzdelem idejét, - még, ha az
a csatározás a kedvemre való is volna -, előnyben részesítem a megbízható, erős fékű orsókat, amelyek képesek
megállítani a legindulatosabb halakat is.
Egy alkalommal a 9/10-es AL Redington orsó csúnyán
kitolt velem. Egy ezüstös cohot akasztottam, amely úgy
rohant ki, mintha puskából lőtték volna. Az orsó úgy
adta meg magát, mintha fék nem is lett volna rajta. Fárasztás közben kétségbeesve próbáltam állítani a fék
csavarján, de eredménytelenül. Aztán hirtelen beindult
és erőteljesen dolgozni kezdett a fék, melynek hatására a hal majdnem kitépte a két kezemmel tartott spey
botot a kezemből. A hal természetesen elment. Utána
érdeklődtem egy szakboltban, hogy mi is lehetett a baj.
Ott hívták fel a figyelmemet arra, hogy ezeket a típusú
orsókat folyamatosan, olajozva kell tartani. Ekkor esett
le nekem a tantusz, hogy nem fölöslegesen adhatták azt
a kis palackot az orsó mellé, amikor megvettem. Gondol-
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hallal, amikor a part menti bokrokból egy hiúz „mosolygott” szembe velem teljes valójában, persze nem akkora
szájjal, mint a Kárpátokbeli példányok. Éppen ebben a
pillanatban támadt kedve a halamnak is a zsinórszaggató mutatványához és figyelmetlenségemet kihasználva,
ép bőrrel megúszva szépen tovább állt. A „hiúzmosoly”
is unalmas tekintetté változott és lustán elnyúlt a partmenti, napsütötte köveken. Persze, hogy nem hoztam
magammal a teleobjektívemet, és mivel meglehetősen
távol volt tőlem az állat, a róla készített képem nem sikerült. A hiúz közeledésemet nem tűrve, el is tűnt a folyó
menti bokrok között.

ok

Látkép a Kitimat folyóról

Vonulnak a lazacok

tam, bőven elég, ha évente kétszer ellenőrzöm az orsót,
de beigazolódott, hogy nem volt igazam. Szemrehányást
téve magamnak, hogy egy olcsóbb kategóriájú 200 dolláros orsóval így jártam, lecseréltem azt és vettem egy
drágább 8-as Abel Super orsót, hatalmas fékkel ellátva. Hihetetlennek tűnhet, de még így is voltak lazacok,
amelyek elmentek a jól állított fék ellenére is. Mindezek
ellenére elmondhatom, hogy az Abel Super 8 a legkeményebb orsó, ami valaha a kezembe került.

A marabú popsicle léggyel rengeteg steelhead-et sikerült fognom

ben, többek között vettem egy G. Loomis Stream Dance
High Line Speed GLX, ötös osztályú, tíz láb hosszú, négyelemes botot. Az első hal, amit fogtam vele, az a Cowichan folyón veszett rajta, egy Magyarországról kapott
nimfán. Olyan kövér pisztráng volt, mint a halgazdaságok pontyai. Mi tagadás, nagyon szépen dolgozott és jó
kis időbe telt, amíg a merítőig tereltem, de ez a példány
akármilyen erős is volt, nem sikerült neki lehúzni zsinóromat az alátét zsinórig. Viszont egy hónappal később
Kamloops nevű várostól északra horgásztam, amely 500
HIDEGVÉRREL...
km-re van Vancouvertől. Egy Sage TCR típusú, 6-os osz...arra is képesek lehetünk, hogy a legnagyobb halakat tályzatú botot és Teton 7-es orsót használtam. Egy, a
is „kivégezzük”. Ehhez vagy nagyon edzésben kell len- Cowichani halnál semmivel sem nagyobb pisztráng, egy
nünk, vagy valami ritka tehetséggel kell rendelkeznünk. sor szaltót szórva magasan a vízfelszín fölött, szó szerint
Ha nem horgászunk tudatosan és rendszeresen nagy ha- elrepült a zsinórommal. Az összes zsinóromat lehúzta!
lakra, nagy esélyünk van rá, hogy az első találkozás egy Egyik alkalommal, pérre horgásztam, vékony 6x-os előnagy hallal, a mi esetünkben kudarccal végződik. Egyik kével, Elk Caddis szárazléggyel. A kapást követően azt
horgászversenyen volt egy csapattársam, aki az egyik gondoltam, hogy minden pérek királyát akasztottam
forduló után lógó orral tért vissza, merthogy elvesztett meg. Tizenöt perc elteltével megbizonyosodtam róla,
egy komolyabb pisztrángot. Megkérdeztem, hogy ugyan hogy nem pérrel volt dolgom, hanem egy szajblinggal.
mi történt, erre ő: „nézd, így kezdte rázni a fejét...”. A Ez a pisztrángféle ellentétben a többi pisztránggal, nem
következő hala, ami 52 cm volt már nem ment el. Bár- kezd látványos ugrásokba, hanem elszántan húz a fenék
mennyire is hasznosak és jók a szakkönyvek és a hor- felé. A vékony előke óvatosságra késztetett, de mégsem
gászlapok, koránt sem lehet belőlük teljesen elsajátítani vesztettem el a hidegvéremet.
a legyezést. Azt sem, hogy hogyan olvashatunk a halakÚgy érzem, megedződtem. És hogy mitől? Hát a lazara utaló vízjelekből, vagy hogyan dobjunk, vagy hogyan cok hajszolásától, mellkasig állva a vadul hömpölygő heküzdjünk meg egy igazi nagy hallal. A legyezőhorgászat gyi patakokban, miközben a víz gondosan mossa talpam
minden lépését meg kell tapasztalni személyesen.
alól az apró kavicsokat.
Egy horgászversenyt megelőzően, amelyről tudtam,
Rednik Károly
hogy magán a versenyen nagy halakra kell számítani,
három hétig pink lazacra horgásztam. Annyit sikerült
fognom, hogy egész testem sajgott bele. Így a versenyen
ELADÓ
a legkisebb meglepetés sem ért. A leghízelgőbb az volt
az egészben, hogy egyik nap miközben horgásztam, egy
Ráckevénél közvetlen a Kis-Duna partján déli
mellettem legyező nő így szólt oda a férjének: „Te ez a
fekvésű, panorámás, 7 szobás, 3 fürdőszobás, nagy
pasi, egy hidegvérű, ütős horgász.” Ez van, igen egy igazi
garázsos, táv. kapus, wifis családiház, összközműves
900 nm-es telken, nagy, új, dupla stéggel,
„vadásznak” hidegvérűnek kell lennie, másképp a dobo69.999.999 Ft.-ért eladó. A családiház adómentes
gó és a nagy halak egy rangos versenyen, csak kedves
és több generációnak is kiváló. 16 éve bejáratott
álom marad.
szálláshely, 15 személy részére.
A lazac és a steelhead mellett a szivárványos pisztráng
egyik változata, az úgynevezett Kamloopsi, szintén képes
Érdeklődni: Timár Zsuzsanna, 06-70/635-4246
arra, hogy megmutassa alátétzsinórunkat. Ebben az év-
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A Chehalis folyó
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A hazánkban egyik leggyakrabban előforduló tótípus a bányató, amely a kavics és
a sóder kitermelésével párhuzamosan jön
létre. Európa egész területén találkozhatunk e víztípussal, a kintiek talán abban
különböznek a hazaiaktól, hogy külföldön
esetleg más technikával történik a kavics
kitermelése, mint idehaza. Egyszóval: a hazánkban található bányatavak és mondjuk
az angliai bányatavak hasonló adottságokkal rendelkeznek, tehát nem sokban különböznek egymástól.
A hazánkban található bányatavak jó
része árasztás útján jött létre, vagyis a kavics kitermelése után a fennmaradó gödröt, egyszerűen felengedték vízzel. A másik
részük úgy jött létre, hogy a kavics kitermelése közben vagy után, magától feljött
a talajvíz és máris készen állt a bányató.
Általában a bányatavak a legnépszerűbb
vizek közé tartoznak, mégis léteznek olyan
horgászok, akik számára a bányatavakon
történő horgászat problémákat okozhat. És ez minek köszönhető? Hát annak,
hogy a bányatavak aljzata igen változatos,
tele vannak különböző víz alatti szerkezetekkel, zátonyokkal, homokpadokkal ami
ugye nem is baj, hiszen ezen szerkezetek
szélein, küszöbein találhatók a természetes élelemben gazdag lerakatok, melyeket
a pontyok előszeretettel keresnek fel. Ha
ezeket a lelőhelyeket a horgász megtalálja, akkor máris
győztesnek érezheti magát. A homokpadok, zátonyok
többsége igen fejlett ökoszisztémával rendelkeznek,
melyek nagyban elősegítik a növényzet fejlődését, kialakulását, - és egy dús növényzeten való horgászat,
ugye sok problémát okozhat. Ezeken a helyeken, nem
könnyű feladat megtalálni a pontyokat, hiszen előfordulhat, hogy a pontyok az egyik szerkezet közelében
tartózkodnak, miközben a mi szerelékünk egy másik
szerkezet küszöbén hever, pár méterrel odébb.
A homokpadok, zátonyok jelenléte és azok különböző elhelyezése vízáramlatokat idéznek elő, melyek ha-
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Snowman szerelékre
jött bányatavi ponty

w

Azt hiszem, minden pontyhorgász egyetért velem abban, hogy többféle típusú pontyos víz létezik és típusonként mindegyik víz más és más
karakterisztikával rendelkezik, továbbá kedves
horgásztársaim abban is egyetértenek velem,
hogy horgászataink során fellépő problémáink
között előkelő helyet foglal az adott víz függvényében alkalmazandó szerelék kiválasztása. Vessünk egy pillantást a hazánkban is leggyakrabban
előforduló két tótípusra és a sikeres horgászat
reményében, válasszunk hozzájuk egy-egy szereléket is.
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A hóember szerelék
általában két szem
bojliból áll: egy süllyedő és egy pop-up

att a horgunk sem fog könnyen csorbulni a durva mederfenéken.
Nézzük, hogyan kössük meg a snowman szereléket:
kell hozzá egy rugalmas forgókapocs, egy 4-es sorozatú és 6-os számú Fox horog, 20 centiméter 15 librás
fonott zsinór, egy csúszó ütköző és egy pici darab 1 milliméteres átmérőjű szilikon csövecske.
Első lépésként kötünk egy hurkot a 20 centiméteres
fonott zsinórunk egyik végére, majd az ütközőt felhúzzuk a csomó alá. Ezt követően egy tű segítségével felfűzzük zsinórra a kis szilikon csövecskét, majd húzzuk
fel a horog szárára. Tegyük fel a két szem bojlit, előbb a
süllyedőt, azután pedig a lebegőt, majd egy bojlis ütközővel ütköztessük. A csúszó ütközőt húzzuk szorosan az
első bojliig. Ezt azért tesszük így, hogy a két szem bojlink szorosan egymáshoz tapadjon, és hogy a süllyedő
bojlink ne csúszkáljon a hajszálelőkén. Most kössünk
meg a horgunkat egy csomó nélküli kötéssel úgy, hogy
hagyjunk egy 2 milliméteres szakaszt a horog szára és
az első szem bojli között. Tekerjük sokszor zsinórunkat
a horog szárára, úgy 20-szor, mert ez jobbá teszi a szerelék mechanikáját. A zsinór másik végére kössük fel a
rugalmas forgókapcsunkat, végül pedig tegyünk zsinórunkra egy kis tungsten, vagyis ólompasztát. Az ólompaszta hatást gyakorol a szerelékre, az jobban fog sül�lyedni, jobban fog tapadni a fenékhez, így kiküszöbölhetjük az esetleges gubancokat és a szerelékünk sem
fog egykönnyen felemelkedni. Ha a pop-up bojlink a
süllyedő bojlinkhoz viszonyítva túlságosan is lebeg,
ami miatt a szerelék jobban felemelkedik a fenéktől,
akkor tehetünk ólompasztát közvetlenül a csomó nélküli kötésre is. Az eredmény egy tökéletesen kiegyensúlyozott szerelék lesz, amely még a legintelligensebb
pontyot is be tudja majd csapni.
Hadd adjak még egy tanácsot. Bedobás előtt vigyenek fel még egy kis vízben oldódó habot a horogra úgy,
hogy annak hegye be legyen burkolva a habba. A habbal szerelt snowmanek előnye, - és nemcsak ennek a
szereléknek, hanem a többinek is – hogy pár pillanatig
jobban lebeg a fenék felett, de amint feloldódik a hab,
a szerelék lassan és tökéletesebben fog elhelyezkedni
az iszapon vagy a növényzeten.

pontyhorgászat

tására iszapfoltok keletkeznek - és ahol iszap van, ott
élelem is van! Mivel ezek az áramlatok a szél hatására
jönnek létre, több mint valószínű, hogy az iszapos részeket a szerkezetek csendesebb, áramlatvédettebb felén
kell keresnünk, ott ahol le tud rakódni az iszap. Az iszap
nagyon jó táptalajt tud biztosítani a növények számára
is, így a rajta kialakuló dús növényzetnek köszönhetően,
máris létrejön egy természetes élelemben gazdag lerakat. Következésképpen: érdemes mindig a növényzetben gazdag területen, vagy azok közelében horgászni.
Mint minden más pontyos vízen, a bányatavakban
is az első szempont, amit figyelembe kell vennünk, az
a halak lokalizálása. Ha úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk a számunkra legideálisabb helyet, akkor el kell döntenünk, hogyan is kezdjünk neki. Vajon az lesz jó, ha
a szerkezet csúcsát vagy az oldalait horgásszuk meg?
Vagy egyenesen bedobunk a növényzet sűrűjébe?
Nézzünk egy olyan szereléket, amely különösebb
nehézségek nélkül, megállja helyét az ilyen szerkezetekben gazdag, nehéz bányatavakban. Ez nem más,
mint a hóember szerelék, angol nevén snowman. E
szerelék alkalmazásával, csalinknak tudunk adni egy
semleges lebegést, egy olyan lebegést, amely lehetővé teszi, hogy az finoman helyezkedjen el az iszap,
növényzet vagy a kavicsos részek felett. A szerelék legszembetűnőbb karakterisztikája, hogy két szem bojlit
használunk a hajszálon, egy hagyományos süllyedőt és
egy lebegő bojlit. Működése azon alapszik, hogy a sül�lyedő bojli súlya hatást gyakorol a lebegő bojlira, melynek eredményeként egy tökéletesen kiegyensúlyozott
csalit kapunk, mely nem merül el az iszapban vagy a
növényzetben, továbbá a szerelék lebegő mivolta mi-

2. TÁROZÓK ÉS TERMÉSZETES TAVAK

Általában a víztározók úgy jönnek létre, hogy egy völgyet úgy zárnak el, hogy az addig benne folydogáló
víz a gát miatt elárasztja a völgyet, kialakítván így egy
www.gyekenyes-vizpart.hu

Gyékényesi nagytó közvetlen vízpartján
2-3 és 6-8 fős nyaralóházak, horgászházak kiadók.
Kábeltévé, wifi, csónak, stég, zárt udvar, kutyabarát szálláshely.
info@gyekenyes-vizpart.hu
Tel.: 06-20/370-8851, 06-30/484-9535
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chod rig szerelék
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tavat. Nyilvánvaló, hogy a tározók víz alatti topográfiája függ attól, hogy árasztás előtt gyakorlatilag mi volt
a völgyben, éppen ezért a tározók víz alatti struktúrája, mélysége, igen változatos lehet. Következésképpen,
nem minden tározót tudunk egy kalap alá vonni, hiszen
a különbségek köztük hatalmasak lehetnek. A legtöbbjükre jellemző tulajdonság az a sok hordalék, iszap melyet idővel behoz a víz. Azonban természetességükből
adódóan a tározók hajlamosak eliszaposodni, éppen
ezért minél öregebb egy tározó annál iszaposabb, annál
nagyobb a lerakódás.
Ugyanez mondható a természetes tavakra is. Ezek a
tavak is hajlamosak az eliszaposodásra, és ahol sok az
iszap, ott a legalkalmasabb egy pop-up szereléket használni.
Az utóbbi idők egyik legtöbb figyelmet vonzó szereléke a chod rig. (chod a növényi maradványokat jelenti,
melyek bomlásnak, rothadásnak indultak már a fenéken). A szerelék egy rövid előkéből áll, rajta egy vagy
két szem pop-up bojlival, felfűzve egy darab leadcore
zsinórra (ólombetétes zsinór). E szerelék összeállításánál nem használnak semmilyen ellensúlyt, mint például
ólompasztát vagy más egyebet, csakis a főólmot, amely
a bedobás után befúródik az iszapba magával rántva a
leadcore-t, így a pop-up bojli, vagy bojlik, pontosan az
iszap felett maradnak.
A szerelék nem mondható újszerűnek, pedig olvasván a különböző pontyos fórumokat, azt tapasztaljuk,
hogy mindenki el van ájulva tőle, sokan azt hiszik, hogy
a chod rig az utóbbi idők egyik legnagyobb találmánya.
Valójában a szerelék eredeti verziója, Rod Hutchinson-nak köszönhetően már 1983-ban meglátta a napvilágot. Tim Paisley is átdolgozta a szereléket, ő volt aki
rövid előkékkel használta és leadcore-val. Tim abban az
időben egy nagyon iszapos vízen horgászott és itt használta a chod riget első ízben, amelyről első könyvében
bővebb leírást is tesz 1988-ban. A következő könyvében, mely 1990-ben jelent meg, már egészen mélyrehatóan foglalkozik a szerelékkel, és már több típusát is
leírja.
Végül a szerelék Frank Warwick által vált híressé, a
’90-es évek közepén. Megemlíteném, és érdekesnek találom, hogy egyik fent említett nagy horgász sem talált
szebb nevet a csúf chod helyett…így maradt a chod.
Tehát a chod rig egy új szerelék lenne? Nem hinném.
Ha olvasnának régebben megjelent külföldi publikációkat, magazinokat, akkor bizonyára találnának benne
önök is írásokat a különbözőképpen összeállított chod
rigek-ről. Én itt a Frank Warwick féle szerelékre térek ki,
az én szemszögemből nézve nagyon jó.
Gyakorlatilag a Frank féle chod rig egy igazi önakasztós szerelék, mivel a horgot a hal szájába az ólom és a
leadcore együttes súlya húzza. A kapás egy vehemens
akasztással jelentkezik, amely úgy megszólaltatja a kapásjelzőt, hogy attól a horgász majdhogynem frászt kap,
úgy megijed.
Nézzük, mi minden kell a szerelék összeállításához:
először is szükségünk van egy 1, 5 méteres leadcore darabra, melynek egyik végére egy gyorskapcsot kötünk

1. ábra

2. ábra

3 ábra
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(1 ábra), majd a másik végére egy hurkot kötünk. Ezt
követően tetszés szerint válasszunk egy ólmot, melyre
azt mondjuk, hogy megfelel és csatoljuk a leadcore-hoz
a gyorskapocs segítségével. Figyelem, ha az ólmon van
forgó is, azt távolítsuk el, mert ebben az esetben nincs
szükségünk rá, nem használható semmire. Egy fűzőtű segítségével fűzzünk a leadcore-ra egy csomóvédő
sapkát, melyet ráhúzunk a gyorskapocsra egészen az
ólomig. (2 ábra) Feltehetünk még egy kónikus csatlakozót is, ha akarunk. Most vegyünk egy darab kis átmérőjű shrink tube-t (zsugorcső) és húzzuk a leadcore
közepére, majd forró víz segítségével, vagy gőzzel dolgozzuk rá a leadcore-ra, hogy helyben maradjon. Ezt
követően a tű segítségével tegyünk fel egy gumiütközőt, majd egy forgókapcsot és megint egy gumiütközőt,
de vigyázzunk, hogy a forgókapocs a gyűrűvel csatlakozzon a leadcore-hoz, ne a szemével. (3 ábra) Mind a
három szegmenst állítsuk be (4 ábra), majd nem marad más hátra, mint kössünk egy rövid előkét 5-6 centimétereset, monofil zsinórból (5 ábra), és ezt kössük
a forgókapocs szabadon maradt szeméhez. Bármilyen
monofil zsinórt használhatnak, én 18 librás fluorocarbont szoktam használni. Legvégül a leadcore-t kössük a
főzsinórhoz egy dupla Blood csomóval.
A szerelék nem fog összegubancolódni bedobáskor,
de ha védeni szeretnénk a horog hegyét, akkor vonjuk
be egy kis oldódó habbal. Láttam már többféle típusú
kötéssel feltéve a horgot, főleg D riggel. Hogy őszinte
legyek, nem hiszem, hogy szükségünk lenne mindenféle komplex szerelékekre. A szerelék mechanikája azon
alapszik, hogy amint a hal a száját ráteszi a csalira máris
akad, így egy klasszikus csomó nélküli kötéssel ellátott
hosszúszárú enyhén hajlított horog bőven megteszi.
Mégis a szereléknek van egy olyan aspektusa, melyre nagy figyelmet kell fordítanunk. Bizonyosodjunk meg
abban, hogy az utolsó kis gumiütköző könnyen átmegy a
leadcore és a főzsinór közti csomón, mert ha nem megy
át könnyen, akkor egy esetleges főzsinór szakadása esetén a ponty nem tudja az előkét lehúzni a leadcore-ról és
így a szerelék akár halálossá is válhat a ponty számára.
Amint a ponty beszippantja a csalit, érezni fogja azonnal a leadcore ellenállását és függetlenül attól, hogy
merre indul, jobbra vagy balra, part felé vagy nyíltvíz
felé, a horog mindig a hal alsó ajkába fog akadni. Mikor
bevágunk, a forgókapocs alatti gumiütköző lejön a shrink
tube-ról és lecsúszik egészen az ólomig. Ez történik a
forgókapoccsal is, amelyhez kötve van az előke, vagyis
ugyanúgy viselkedik a szerelék, mint a helikopter szerelék esetében is.
A szereléket ki lehet próbálni a dús növényzettel ellepett tavak esetében is. A rövid előkének és helikopter
szereléknek köszönhetően a szerelék nem fog könnyen
elakadni a növényzetben. És ha a horog hegye is védve
van habbal, akkor a szerelék problémamentesen le tud
helyezkedni a fenékre. Amint a hab feloldódik, a szerelék
szépen elhelyezkedik a fenéken, a növények szárához
közel, pontosan ott, ahol a ponty keresni fogja a táplálékát.
László Attila

4. ábra

5. ábra
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Mit értünk
a swimbait
módszer alatt?
Jó ideje már rettentően nagy a forrongás a
műcsalik világpiacán, de ne higgyék, hogy ez a
globális felmelegedés miatt van így. Újabban a
ragadozó halakra horgászok körében egy új trend
ütötte fel fejét, éspedig a big bait fishing. Ami a
csuka horgászatát illeti, a vén kontinensen ez az
irányzat a jerkbait fishing felé tolódott el, viszont
az Észak-Amerikai kontinensen, Japánban és néhány európai országban, ahol újabban a fekete
sügér lett a sláger hal, itt sikeresen alkalmazzák a
swimbait módszert.
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Isten hozta Önöket is a swimbait horgászat világába.
Vajon honnan származik ennek a nehéz csalinak a szükségessége? Mennyire igaz a nagy csali-nagy hal mondás? Tulajdonképpen mit értünk a swimbait módszer
alatt és vajon milyen csalik illenek bele ebbe a kategóriába, amelyek annyi ragadozó horgász fantáziáját
ihlették az utóbbi időben?

EGY BEJELENTETT SIKER KRÓNIKÁJA

Azt tudjuk, hogy az amerikánusok úgymond verhetetlenek az új csalik és trendek piacra dobásában, és

mindez azért van így, mert óriási a piacuk, ahol ezt
megtehetik. Néhány évvel korábban egy Dél- Kaliforniai szűk körű horgászcsoport sikeresen kezdte használni
a nagyméretű lágy csalikat a méretes, 3-4 kg-os fekete
sügér kifogására. Mivel a jó hír gyorsan terjed, - különösen a „vízben, mivel az a levegőnél tízszer sűrűbb”,
de újabban a neten is – így rövid idő alatt az összes horgász tudomást szerzett a legújabb találmányról. Ezek a
horgászok a fekete sügér kifogásánál 15-20 centiméter
hosszúságú lágy műanyagból készült csalikat használtak, amelyet eredetileg a tengeri horgászatban alkalmazott 1 vagy 2 vagy 3 oz tömegű jig fejekre szereltek
fel (1 oz=28,35 gramm). A tengeren túli legtöbb mesterségesen létrehozott vízben a fekete sügér legfőbb
táplálékállata a pisztráng, éppen ezért az első ilyen lágy
csalikat a lazacféléket utánozva festették. Természetesen a nagy műcsaligyártó cégek azonnal rácsaptak és
átvették az ötletet, még mielőtt az „vizet ért volna” és
létrehozták a swimbait csalit. Állítom egyik élet hűbb
volt, mint a másik.

Nagy a forrongás a
műcsalik piacán

Annak ellenére, hogy ezeknek a csaliknak az ára a befektetett munkával és a méretükkel igencsak arányos,
mégis a horgászok éhségsztrájkot felmondott csukák
módjára rohantak rá. A japánok sem maradtak tétlenül, mindenféle hihetetlenül kidolgozott swimbait bályként a fából készült, kézzel faragott csalik mindig
csalikat hoztak létre, amelyek a magas áruk ellenére is a legdrágábbak lesznek, ugyanúgy az amerikaiaknál,
is mágnesként vonzották a horgászokat. Általános sza- mint a japánoknál is, kb. 70-80 euróba kerül darab-

pergetőhorgászat

NAGY CSALIK - NAGY ÁRAK
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sügér már legalább 100 éve honos fajnak tekinthető.
Az olasz horgászok a japán gyártású swimbait csalikat
kezdték el használni, és nem az amerikait, talán ezt az
„emberibb” mérete miatt is tették 15-20 cm és 1-3 oz,
no meg gondolom azért is, mert a japán fekete sügér
nem éri el az amerikai méretét. Jó, és akkor mi köze
SWIMBAIT....LENNI VAGY NEM LENNI
Nézzük, mik azok a tényezők, amelyek megkülönbözte- van ennek a mi kis országunkhoz?
Már számos olyan fotót láttunk, amelyen az olasz
tik a swimbait-et egy jerkbait-től vagy egy wobblertől?
Milyen jellemzői vannak, és mitől kapta a swimbait el- horgász swimbait csalival kifogott csukával pózolt. Ennek láttán barátaimmal mi is rögtön beszereztünk pár
nevezést?
darab japán gyártmányú swimbait
műcsalit: a Megabass-tól (XS LimberSwimbaitek
lamber Fast Sink), Jackall-tól (Go-Don,
Giron), a Gan Craft-től (Jointed Claw
148, 178, S-Song-slow-sink) egészen
a híres Imakatsu Javallon Soft és a Javallon Hard-ig. Ki is próbáltuk és már
az első próbálkozásnál fogósnak bizonyultak, a Javallon Soft harcsát fogott, a Gran Craft, Jackall és a Javallon
Hard pedig csukát, ez utóbbi tartja
nálunk a rekordot is, az egy nap alatt
fogott csukák száma/swimbait terén.
Elmondható, hogy nagyon működik,
kiváló csali!
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MIÉRT NE LEHETNE SWIMBAIT MÁNIA MAGYARORSZÁGON IS

Én a jerkbait mellett köteleztem el magam és ehhez sikerült is úgy felszerelkeznem, hogy most már egy egész
kis arzenállal rendelkezem. Nagy sikerrel alkalmaztam
a módszert, rengeteg csukát sikerült fognom vele, de
ezzel párhuzamosan figyelemmel kísértem a swimbait evolúcióját is az európai országokban. Figyelmemet
különösen Olaszországra fordítottam, ahol a fekete
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HÁT AKKOR... FELKÉSZÜLNI!

Ezek után normálisnak tűnik, hogy a
swimbait világméretű bolondériáját
követően, az amerikaiak és japánok piacra dobták ezeknek a túlméretezett csaliknak a maximális felkínálásra alkalmazott felszerelését is. Jelenleg
az amerikai piacon majdnem minden nagyobb gyártónak vannak kizárólag a swimbait módszerre alkalmazható botjai, kezdve a Loomis-tól, a Kistlertől, Powelltől,
Lauglastól egészen az Okumáig. A japánok sem hagyták alább és a híres gyártók olyanok, mint a Megabass,
Daiko, Tenryu, Evergreen a legperformánsabb botokat
kezdték el gyártani.
Rövidre fogva lássuk, milyen karakterisztikákkal kell
rendelkezzen egy swimbait bot? Elsősorban baitcastingra alkalmas, másodsorban legalább 7-8 láb (2,132,44 m) hosszú kell legyen. A swimbait horgászat nagy
vízfelületet igényel, ezért a hosszú bot alapfeltételnek
számít, ezenkívül még elég erősnek is kell lennie ahhoz,
hogy egy 1,2-4 vagy 5 unciás (14-140 gr) csalit elbírjon.
Egy swimbait bot konfigurációja nagyban hasonlít a
wobblereshez, csak teljesen más erőkategóriát képvisel.
Ajánlott, hogy a bot spicce legyen kellően rugalmas
(mivel végig feszült zsinórral dolgozik és a hal támadását követő rántást a botnak kell elnyelnie), a bot nyele pedig nagyon erős, a nagy csalik bedobására és a
nagyméretű halakkal való harchoz. Az orsó és ennek
tartozékai is nagy terhelést kell elbírjanak, éppen ezért
ennek is elég keménynek kell lennie, de nem feltétlen
elméretezettnek. A swimbait botokhoz tartozó orsókat
olyan cégek gyártják már évek óta, mint az Abu Garcia,
Shimano és a Daiwa.
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A swimbait kifejezést azokra a csalikra ragasztják,
amelyek a vízben való, lehetőleg minél természetesebb mozgásukkal egy hal mozgását utánozzák, általában egy többé- kevésbé élénk, S alakú, előre haladó
mozgással. Tehát a swimbait legfontosabb előnye az,
hogy kifinomult szerkezete miatt annyira természetesen tud mozogni a vízben, hogy attól a ragadozó hal
egyenesen begerjed és rögtön támadni kezd. A jerkbait-al ellentétben, a swimbait önmagában is képes
működni és nem kell mindenféle jerk-es és twitch-es
mozgást végezni a botunkkal a maximális hatás eléréséhez. Elég csupán a bedobás és az állandó sebességű
visszavonás, így a csali optimálisan tud működni. Éppen ezért, amikor swimbaitről beszélünk, akkor egy
nagyon könnyen használható csaliról beszélünk, amihez nem szükséges bonyolult technikák elsajátítása. Az
úszóképességét illetően két csoportot különböztetünk
meg, úszó és süllyedő swimbait csalikat. Az utóbbiak
lehetnek lassan, vagy gyorsan süllyedők is.
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ja (pl. Imakatsu Husky Hassuzy), viszont a különböző
műanyagból, habokból vagy polimerből készült csalik
a legelterjedtebbek, ezek ára pedig 15-20 vagy 50-60
euró/darab között mozog.

Baitcasting szerkó

A zsinór - minőségi monofil – elsődleges feltétel a
választáskor. A leginkább használt átmérők 0,30-0,37
mm között mozognak, a csali méretnének függvényében. Ne feledjük, hogy a baitcast horgászatról beszélünk és a zsinór átmérője nem befolyásolja a bedobási
távolságot, különösen a túlméretezett csaliknál nem.
A textilzsinórt kevésbé használják, éspedig az alábbi
okok miatt: a rugalmasság hiánya megakadályozza,
hogy a hal kellőképpen megragadja a csalit, ez veszteségekhez vezethet, továbbá a textilzsinór szálai hajlamosak egymásra csúszni, ami gubancot kelt, dobásnál
a gubanc megakadhat a gyűrűben és a zsinór a nehéz
swimbait súlya alatt elszakadhat. És ha még süllyedő
swimbait-el is horgászunk, akkor viszlát csali!

Kinézetük és...

Ennél a résznél nincs sok mondanivalóm. Az úszó fajtársaival szemben, a lassan süllyedő swimbait csalival
nagyobb vízterületet lehet felkutatni, viszont a sűrű
növényzettel benőtt vizekben, ha nincs lágy swimbait
csalink, az úszó swimbait az egyetlen járható megoldás.
A csali vontatása lassan történik, egyenletes vonalban, a wobblerekhez hasonlóan, az orsó segítségével végzett véletlenszerű, rövid megállításokkal vagy
gyorsításokkal. Egyes modellek a „jerk”-szerű mozgásokra is jól válaszolnak, azonban általános szabályként
a swimbait-nél az egyenletes vontatás a siker titka. A
swimbait csalik helyes vontatása könnyen elsajátítható, (egyik legkönnyebb) talán a világszerte elért sikerük
is ennek tudható be. Ezen kívül, úgy tűnik, hogy a nagyobb méretű csalik jobban szelektálják a halakat, ez
legalábbis a fekete sügér esetében beigazolódott, mivel a legnagyobb példányokat swimbait csalival fogták
ki.

pergetőhorgászat

NÉHÁNY ÖTLET A FELKÍNÁLÁSRA

SWIMBAIT, AZ ELŐÍTÉLETEKEN TÚL

A pergetőhorgászok körében a swimbait kevésbé van
jelen, de megsúgnám, hogy természet közeli tulajdonságai miatt igencsak sikeresnek bizonyult ott, ahol más
csalik csődöt mondtak. Az is igaz, hogy az ára valamiképp gátló tényező lehet, ami miatt természetesen a
csali elvesztése is meggondolandó, mégis érdemes kipróbálni, hiszen már az egész világ ezt teszi.

JAVALLON, AVAGY A KLÓNOK HÁBORÚJA

...mozgásuk is tökéletes

A swimbaitek úszás módja típusonként, jobban mondva márkánként változik. Nem is olyan rég a swimbait
csalik farok része lapátszerű volt, az olyan gyártók által
létrehozott shad-okhoz hasonló, mint a Mister Twister
Sassy Shad. Idővel a felhozatal fejlődött, úgyhogy mára
már a hibrid swimbait (kemény test és lágy elasztomerből készült farok kombinációja) vagy a lágy testű swimbait csalik jelentek meg, amelyek még a halaknál is
természetesebben mozognak a vízben! A japánok egy
zseniális ötlettel álltak elő, megkülönböztetve a lágy
swimbait csalit a keménytől. Az Imakatsu cég piacra
dobta a Javallon Soft márkát többféle méretben, amely
életszerű mozgásával majdnem minden ragadozót ki29
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Könnyű sikert elérni
a swimbait-el
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fogó tulajdonságával a világ minden részén nagy ka- lágméretű sikert aratott a horgászok körében. Tényleg
varodást okozott, ezt a mi vizeinkben is bebizonyította kíváncsi vagyok rá, hogy vajon mennyi időnek kell eltelsüllőre, csukára, harcsára egyaránt. Rövid időn belül a nie ahhoz, hogy a Java Hard-ot is klónozzák.
Javallon Soft lett a leginkább kedvelt és másolt swimbaLászló Attila
it csali. A kínaiak és az amerikaiak egymással versengve
fogtak hozzá a klónozásának és dobták a piacra, természetesen a japán gyártót nem károsítva ezzel, mivel az
levédte a márkát. Való igaz, csak Japánban. Ennek ellenére, még ha az utánzatok olcsóbbak is, a mozgásuk
nem olyan meggyőző, mint az eredeti. Az alakját lemásolták, viszont a kialakítási tikokat (különböző sűrűségű
anyagok elhelyezése a csali testének különböző részein)
nem tudták felfedni. Mindenképpen Kamatsuka Imae,
a Javallon megteremtője és az Imakatsu cég igazgatója, valamelyest visszaszerzett a veszteségekből, amikor
Vajon megveti nálunk is a lábát
a piacra dobta a Java Hard-ot, amely a Javallon Hard
a swimbait módszer?
tagolt változata. Ez utóbbi a vízben való mozgásával vi-
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TÉLI PECA

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

HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

