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Pontyozás
kis tavakon

Az ilyen jellegű kis tavakban sok a táplálék

w

w

w

Hogyan határozhatnánk meg egy kis vizet? Egy
fél hektáros? Vagy egy hektáros? Vagy öt vagy
tíz? Egy hazai horgász számára a 10 hektáros tó
fürdőkádnak tűnhet, míg ugyanaz a tó, mondjuk egy angol horgász számára hatalmas. Az én
nézőpontom szerint kicsi az a tó, ahol az egyik
partról át tudsz dobni a másikra, vagy kevesebb,
mint negyedóra alatt gyalog körbe tudod kerülni.
Általában egy ilyen tó 2,5-3 hektárnyi területen
helyezkedik el.
A nagy halsűrűséggel rendelkező tavakon, nem nehéz
megtalálni a halakat. A kisfelületű tavakban, a ponty
megtalálása még egyszerűbb feladat, hiszen gyakran
látni is lehet, ahogy fel és le úszkálnak a vízben. De
attól még, hogy a horgász látja a halakat, nem biztos,
hogy meg is tudja fogni őket!
A világ számos pontján megfordultam már. Horgászhattam számos kisebb vagy nagyobb tavakban, de ha
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választanom kell, akkor a kis 2-3 hektáros tavakat részesítem előnyben, mert azok sokkal meghittebbek a
számomra. Itt láthatom a halat, amint különböző útvonalakon randalíroz, láthatom hogyan táplálkozik, hogy
jön a felszín közelébe, ami egy olyan közelségérzetet
ad, amit nagy tavakon nem igazán tapasztalok. Viszont
léteznek olyan nagy kiterjedésű tavak is, melyek légköre sajátos hangulatot áraszt, azt az érzést keltve, hogy
kis vízen horgászol.
Persze nem minden kis vízben van nagy hal, de
amennyire én tudom egy kis tó, mely gazdag természetes táplálékban, tud nagy példányokat nevelni. Tudok
olyan esetről, hogy egy kis tóban egy 8 kg-os ponty 5
év alatt közel 16 kg-osra nőtt, tehát megduplázta testtömegét. Vannak olyan pontyok is, amelyek évente 2-3
kg-ot is híznak. Így hát számomra egy gazdag tó, nagy
halat jelent, a nagy hal pedig kihívást, kifogni való halat.
„És, hogy csinálod ezt?” - tehetik fel a kérdést. A válaszom egyszerű: A halak táplálkoznak, tehát sebezhető-

ek. Könnyű ezt mondani – mondhatják. De honnan tudom én, hogy hol táplálkoznak? Nyissák ki a szemüket
és látni fogják. Meglepő mennyi halat lehet látni, ha
figyelmesen nézik a vizet. Meg kell tanulni, hogy hol és
milyen módon nézzük a vizet. Minden kis vízen, ahol ETETÉS
horgászom, látni tudom a pontyokat, anélkül, hogy ők Az én szemszögemből nézve, a kis vizeken történő
észrevennék jelenlétemet és megijednének.
horgászat egy etető terület kialakításán alapszik, ahol
Általában a zavaros vízben is feltudom mérni, hogy tudsz etetni és tudod követni a ponty viselkedését,
a hal körülöttem van-e és, hogy táplálkozik-e. Néha amikor táplálkozik. Jómagam, külföldön egy horgásza pontyok felszíni farok csapkodásából lehet rájönni, komplexumban ismerkedtem meg a kis tavi horgáhogy a hal helyben áll-e és táplálkozik, vagy csak át- szattal. Társammal minden évben ellátogattunk erre a
utazóban van. Ha a hal táplálkozik, látszanak a faleve- helyre és igen szép eredményeket értünk el, mivel mi,
lek vagy más maradványok, melyek a felszínre jönnek, a többi horgásszal ellentétben, akik a túlsó partra próamikor a hal élelmet keresve felforgatja a víz fenekét. báltak dobni, közvetlenül az előttünk lévő partszakaszt
Általában a buborékokat is lehet látni, amelyek bizo- horgásztuk. Az etetőanyagunk kis darabokra tört bojlinyítják a jelenlétüket. Amikor intenzíven táplálkoznak, ból, kenderből és kukoricából állt, míg a horogra egész
a pontyok agresszívvé vállnak és felkavarják a vizet, mi- bojli került. Ezek a horgászatok jó felkészülésnek bizoközben az élelemért küzdenek. Ez a víz alatti lakoma el- nyultak a későbbi versenyekre. Amikor hazatértünk
jut a víz felszínéig is, tehát láthatóvá
válik. Főként a maradványokkal, kis
magvakkal való táplálkozás okozza
ezt a jelenséget.
Az egyik fő ok, amiért a kis vizeket kedvelem az, hogy gyakran lehet halat fogni a part közelében. Ezt
jobban kedvelem, mint a közepes
vagy nagy távolságokon történő
horgászatot. Partközelben a kapások igen erőteljesek lehetnek, és az
etetésre is hamarabb odagyűlnek a
pontyok. Szokásos technikám, hogy
ízekben gazdag etetőanyagot használok. A partmenti horgászatnál
igen hatékony a kis bojli darabkák
használata. Ha még sosem próbálták, akkor próbálják ki, mert garanA partmenti horgászatnál
tálom, nem fognak csalódni benne.
igen hatékony a kis bojli
Ezek az etetési stratégiák nagy
darabkák használata
távolságoknál is alkalmazhatók, de

pontyhorgászat

Amikor intenzíven táplálkoznak, a pontyok agresszívvé
vállnak és felkavarják a vizet

egyáltalán nem olyan precizitással, mint
amikor közel kell etetni. A pontyok megszokták, hogy mindig találnak élelmet a
part mellett, és ha rátalálnak az általunk
beszórt etetőanyagra rögtön „asztalhoz
ülnek”.
A kis tavakban élő pontyoknak van egy
furcsa szokásuk, amit már több alkalommal is megfigyeltem: figyelve a helyet,
ahová beetettem, észrevettem, amint egy
ponty a közösség érdekében cselekedett.
Láttam, amint megjelent a mederben, észrevette az általam beszórt etetőanyagot és
nekilátott enni. Ezt tette két, három percig,
ami után abbahagyta és elhagyta a helyet,
majd néhány perc múlva még két ponttyal
együtt tért vissza. Az újonnan érkezettek is
nekiláttak az élelemnek, majd ők is elmentek és újabb pontyokkal tértek vissza. Ha
jól etettél be, nem csoda, hogy fél órával
az etetés után a tó összes pontya a te etetőanyagodat fogja enni. Ekkor érkezik el a pillanat, hogy nekiláss
horgászni.
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barátommal az itthoni kis tavakban lévő pontyokból,
szinte az összeset megfogtuk, felhasználva a külhonban szerzett tapasztalatokat.
A kis magvakból és bojlidarabokból készített etetőanyag igen hatékonynak bizonyult, mert agres�szív táplálkozást vált ki a pontyokból, és nem pedig
óvatost. Kedvenc magvaim, amelyeket felhasználok
az etetőanyag készítésénél a bojlidarabok mellé nem
más, mint a kender, búza, és a zab. Amint mondtam,
ezek az apró magvak, arra késztetik a halat, hogy túlságosan lefoglalja magát, turkálja az aljzatot, felzavarva a
vizet. Tapasztalataim szerint semmi nem készteti jobban a halat az óvatossága feladására, mint a zavaros
víz. Sok horgász, akik a kis tavakban horgásznak szándékosan zavarják fel a vizet, ezzel is növelik a pontyok
kapókedvét. Ez azzal magyarázható, hogy csökkennek
a látási viszonyok, ami által a pontyok nem figyelnek a
környezetükre (mert nem látnak), hanem az élelemre
koncentrálnak.
Úgy a pontyhorgászatnál, mint a más halakra való
horgászatnál nagyon fontos, hogy hogyan, milyen szerelékkel kínáljuk fel a halnak a csalit. Emlékszem milyen
idegesen figyeltem a ravasz pontyokat, melyek ki tudták köpni a csalit anélkül, hogy a kapásjelzőm jelezte
volna. Ugyanazon a helyen és ugyanazzal a szerelékkel,
ha a hal enni kezdett és felzavarta a vizet a kapások
szinte egymásután következtek és szinte mindegyik
megakadt. Ez igazolja azt, hogy a hal látása segítsé-

gével képes észlelni a szereléket és ha észreveszi azt,
akkor bizonytalanná válik. Zavaros vízben nehezebben
észlelik a szereléket.

FELSZERELÉS

Szerintem a felszerelésnek, a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Nem tagadom, bonyolult szerelékeket
is használok, de csak akkor, ha feltétlenül szükséges.
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pontyhorgászat

Egy kis tó is tud nagyhalakat nevelni
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Az én szemszögemből nézve, a kis vizeken történő
horgászat egy etető terület kialakításán alapszik

A szerelékem hasonlít egy pop-up-os szerelékhez, de mégsem az. A bojli gyakorlatilag egy
átalakított sülyedő bojli, amelynek az a lényege,
hogy épp csak kiemekedjen az etetésből
Nincs értelme egy bonyolult szerkezet használatának,
ha egy egyszerű szerelékkel is, ugyanazt az eredményt
lehet elérni.
Az idők során számos horgászbotot kipróbáltam,
amik közül számomra a 80-as évek végén gyártott 3,30
m-es Sportex botok váltak be a legjobban (kár, hogy
már nem gyártják őket). Súlyuk kevesebb, mint 170
gramm. Ha ezt az igen jó horgászbotot párosítottam
egy könnyű és kisméretű orsóval, akkor
egy 450 gramm alatti együttest tudtam
összeállítani. Jelen pillanatban 3,60 m-es
botokat használok, amelyek nem olyan
könnyűek, mint a Sportex botok, de fárasztáskor igen jól viselkednek.
Ami a zsinórokat illeti én a kis tavi
horgászatnál a hagyományos monofil
zsinórokat részesítem előnyben, főként
azért, mert kis vizeken nincs szükség a
fonott zsinórok érzékenységére. Sőt,
ha közelre kell dobni hátrányt jelent a
fonott zsinór rugalmasságának hiánya.
Ha durva, agresszív kapásod van és látod, amint a hal legnagyobb sebességgel
rabolja a zsinórt, arra érzel késztetést,
hogy erőset akassz. Ha ezt monofil zsinórral teszed, nincs semmi probléma, de
ha fonott zsinórral, akkor könnyen kiszakadhat a horog a hal szájából. Viszont,

Mindenkit szeretettel várunk!

pontyhorgászat

Sörétólom

ha a szembe lévő part mellett horgászok és messzire
kell dobnom, akkor a fonott zsinór előnyösebb az érzékenysége miatt. Mindenképp mielőtt összeállítanánk a
felszerelést, nézzünk körül és mérjük fel, hogy ez a felszerelés milyen követelményeknek kell eleget tegyen.
Ha nem ismerik a tavat, ne fogjanak hozzá a horgászathoz, mert vakon igen nehéz megtalálni a halakat. Ráadásul ma már léteznek speciális felszerelések is a víz
kivizsgálására (mélységmérő ólmok, úszók, zsinórok),
így hát az egész művelet messze nem olyan nehézkes,
mint régebben. Semmiképp ne hagyjuk ki a víz mélységének a mérését, és a kisebb gödrök, árkok megkeresését.
Véleményem szerint a kis tavi pontyok sokkal inkább tudatában vannak a horgászok jelenlétének, mint
a nagy tavakban élők. Angliában megfigyeltem, hogy
az ilyen jellegű kis tavak, általában nyilvános parkokban vannak, amelyek tele vannak zajongó gyerekekkel
és kutyasétáltató emberekkel. Itt a pontyokat nem zavarják ezek a tényezők, jobban hozzá vannak szokva
az emberek jelenlétéhez. Előfordul, hogy azok a legjobb pillanatai a horgászatnak, amikor valaki melléd
érkezik egy zacskó kenyérrel és etetni kezdi a tóban
úszkáló madarakat. Ez a víz fenekére merülő kenyér,
szinte minden esetben kapást eredményez. Ebben az
esetben nincs is szükség az etetésre, de itt is fontos
a felszerelés összeállítása. Főként a végszerelékre, az
ólomra, a zsinórra (előkére), és a horogra fektessünk
nagyobb hangsúlyt.
László Attila

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

SZOLGÁLTATÁSOK:

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

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
E-mail cím: erdeszto@freemail.hu
Telefonszám: +36-30-494-66-77
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Minden műcsalinak van egy általánosan helyes vezetési módszere, amely természetesen típusonként, sőt
méretenként más és más. A legfontosabb dolog, hogy
halutánzatunkkal a sebesült kishal verdeső úszását
tudjuk imitálni. A lábunk előtt, rövid pórázon néhányszor elhúzott villantó, körforgó vagy wobbler hamar
megmutatja, mikor jön létre a kívánt mozgás. Ezt a
mozgást alapvetően három módon befolyásolhatjuk:
a húzás sebességével, a vontatás vízre eső szögével és
oldalirányú kitérítésével. Ha megpróbáljuk a magunk
előtt húzott műhal esetében e három tényezőt változtatni (lassítani, gyorsítani, illetve a spiccet emelni, a vízhez közelíteni vagy jobbra, balra kitéríteni), azt is látni
fogjuk, hogy melyikre hogyan reagál. Innentől kezdve
kezünkben a teljes eszköztár. Hihetetlen, de e három
dolog kombinálásával gyakorlatilag kimeríthetetlen
a variációk tárháza. Megállítások, süllyesztések, apró
csuklórántások, begyorsítások, megemelések, mélyberántások, oldalsó pöccintések mind szerepelhetnek
arzenálunkban.

Te hogyan vezeted a műcsalit?

Egyet azonban tartsunk szem előtt! Nem cirkuszban
vagyunk. A mi egyetlen szemlélőnk és közönségünk az
a ragadozó, melyet elejteni vágyunk. Az ő elismerését
pedig úgy vívhatjuk ki, ha a csalit hozzá legközelebb és
a természeteshez közelálló mozdulatsorral vezetjük.
Azt is vegyük figyelembe, hogy nincsenek kőbe vésett
szabályok! A csalik felhasználásának csak egyéni tapasztalásunk és képzeletünk szabhat határt. A legnehezebb gumihal is húzható úgy, hogy a felszínt szántsa,
a legjobban mélybetörő, hatalmas terelőlapkájú, vagy
süllyedő wobblert is lehet a felszín közelében remegtetni. Csak az imént említett tényezőket kell megfelelően kombinálnunk.
A táskánkban fekvő csalikat alaposan ismerjük meg!
Ne ragadjunk le egy-egy kedvencnél. Mindegyik, tulajdonunkban lévő darabról pontosan tudnunk kell, hogy
milyen sebességnél, váltja ki a kívánt rezgést, és milyen
intenzitással süllyed vagy emelkedik. Csak így tudjuk a
megfelelőt kiválasztani. Ne röstelljük nézegetni, úsztatgatni, tesztelgetni őket. Én a mai napig nem dobok
el úgy wobblert vagy más műcsalit élesben, hogy felkapcsolás után ne húzzam meg párszor tesztelésként
magam előtt. Ez nem csupán emlékezetünket frissíti
fel, de a felkötésből adódó, csalink mozgását károsan
befolyásoló gondatlanságokat is feltárhatja. Minden
vízterületre érve határozzuk meg az elsődleges célt! Ne
azt kezdjük összeszedni, hogy melyik csalink nem jöhet
szóba, hanem, hogy mit tartunk a legfontosabbnak. Ha
rosszul határozzuk meg a célt, esetleg olyan csalik is a
táskánkban maradnak, amelyek sikert hozhattak volna.
Mondok erre példát. Egy alkalommal olyan terepen
kellett pergetnem, ahol a vízmélység 20-35 cm közötti
volt. Tudtam, hogy a területen rengeteg csuka leselkedik áldozatra várva, hiszen ezt hangos rablásokkal adták tudtomra. Az elsődleges cél ez esetben számomra
nem az volt, hogy a csalink ne törjön, vagy ne süllyedjen mélyre, hanem hogy a verető vibráció már nagyon
lassú behúzásnál is létrejöjjön. Ezek után választottam
ki azt a 10-15 csalit, amelyek ennek a követelménynek megfelelnek. Mindegyiket kipróbáltam a sekély
vízben egymás után. Azt tapasztaltam, hogy csak 3-4
darabot kellett visszaraknom a helyére, mert képtelen
voltam úgy vezetni őket, hogy ne érjenek állandóan
feneket. Olyan kifejezetten mélyebb vizekre ajánlott
csalik is maradtak a használhatók közt, mint a nagycsőrű wobblerek, süllyedő kéttestűek, nagyobb súlyú
körforgók. Mondanom sem kell, hogy annak a napnak
a legnagyobb favoritja is egy olyan darab volt, melyet
gyártója 2,7-3,6 m közötti vízmélységre javasol.
Ne feledjük, a műcsalik gyártásakor a megfelelő
verető úszás vagy vibráció kialakulását, legtöbbször
hosszú gyári tesztelési, mérési munka előzi meg. Ha
ők annyit nézegetik, mi is megnyugodhatunk: van mit
vizsgálgatni a mozgásán. És az igazi tesztelés még csak
a vadvíz partján kezdődik. Az eredményesség nekünk
felhasználóknak legalább olyan fontos, ezért ne érjen
véget a megismerés a gyártmányról szóló leírás elolvasásával. Alakítsuk ki saját véleményünket a tapasztalás
útján! És köztünk legyen szólva, a gyönyörűen meg-

pergetőhorgászat

Folyóiratok olvasói hasábjait, vagy az Internet
horgász-fórumait böngészve gyakran találkozom
a kérdéssel: Te hogyan vezeted a műcsalit? Érdekes, hogy a pergetőhorgászok kevésbé tapasztalt
rétege mennyire érdeklődik ez iránt a téma iránt.
Bár jómagam nem ezt a tényezőt ítélem a legfontosabbnak, azt elismerem, hogy a rosszul vezetett villantó, wobbler vagy körforgó jelentősen
csökkenti esélyünket a halfogásra. Nálam a csalivezetés fontosságát bőven megelőzi a megfelelő hely és időpont kiválasztása. Azonban számtalanszor előfordult velem olyan, hogy a nem
előírás szerint húzott wobblerre vágott rá a hőn
áhított ragadozó, és ez engem is elgondolkoztat a
„hogyan húzzam” fontosságát illetően.
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ezen a vízen, olyan vezetési módszerrel, hogy a felúszó
wobblert nem engedem alámerülni, hanem nagyon
sokáig hagyom a felszínem a kívánt helyre, akadó közelébe sodortatva lebegni, és a bot spiccet megemelve
néha fellibbentem, megpöccintem a csalit. Így szinte a
halacska terelő lapkáját nem is az alámerülésre, mint
inkább az oldalirányú kacsázó mozgás kiaknázására
használom. Ajánlom ezt a technikát az összes olyan folyóvízen, ahol nem átlátszó a felszín, a sodrás nem túl
erős, a mélység egy, maximum másfél méter körüli és
jól látható akadókat, növényszegélyeket, parti beugrókat, halrejtő helyeket szeretnénk becserkészni. De ez a
módszer hozott eredményt egy dunai kőrugany végén
is, amelyet sokadszorra látogattam meg a nyár-esti domolykó invázió miatt, de hiába váltogattam a legkívánatosabb dolgokat, néhány bátortalan bökésen kívül
sosem jutottam tovább. Amikor a fent említett lebegtetős eljárást használtam, hamar sikerem lett.
A késő tavaszi, kora nyári küsz-ívás már lecsengett
a Tisza-tavon. Az öblítő csatornákon azonban, éjszakánként még mindig buffogott a folyó a rablásoktól,
mutatva, hogy a helyi harcsák még nem laktak jól
egészen. Egy amerikai, kövérkés, felszíni wobbler féleséggel (egy Tadpollyval) sikerült már néhányat fogni az
ívás alatt, de egy idő után elmaradtak a kapások. Pár
napja nem volt értékelhető fogás, de ennek ellenére
a sötétedés most is a parton talált. Amikor beköszönt
a teljes sötétség, az ember vakond módjára próbál a
szemét kiiktatva egyéb érzékszerveire, hallására, tapintására hagyatkozni. A bevontatásnál gyakran nem
láttam, nem hallottam, nem éreztem, hogy hol tart a
csalim, és csak a megérkező wobbler spiccgyűrűn hallható koppanása jelezte ügyetlenségemet. Ilyenkor a
botot csaknem függőlegesig emelve és az orsó zsinór
vezető karját felváltva, a partszélen állva hagytam a
halutánzatot a lábam elé, a vízre pottyanni, hogy onnan lassan feltekerve új dobáshoz készüljek. Egy ilyen
beejtéskor azt hittem a szívroham jön rám, amikor az
éjféli néma csendben a beeső woblerre, nagy robajjal rámart a harcsa. A belazított zsinór okán azonban
nem akadt meg, és én megszeppenve álltam ott egy
pár percig gondolkodva, majd kis idő múltán, most
már szándékosan ismételtem meg a vízre toccsantást.
Először még nem történt semmi, de a harmadik ilyen
beejtésre már rányúlt egy dög, és bár még 3 kilós sem
volt, az akkori kapástalanságban nagyon megvigasztalt. Annál is inkább, mert egész reggelig nem sikerült
a hagyományos vezetési stílussal uszonyos érdeklődőt találnom. A bepottyantós csalira viszont volt még
egy rávágásom, amit elrontottam. Örök életre szóló
tanulság volt, és azóta is rendszeresen űzöm a vadászat ezen formáját. A módszer nagy nehézsége egyébként két dologban rejlik. Az egyik, hogy a parton teljes
csendben, sokáig mozdulatlanul kell ácsorognunk a kiszemelt hely fölött, hiszen csak így van esélyünk, hogy
a harcsa a közelünkbe merészkedik. A másik tényező,
hogy a beejtéskor a zsinór mindig laza, ezért a horgok
megragadásának kicsi a valószínűsége. Ha a bajuszos
jól beszippantja a vasat, és mi villámgyorsan bevágunk,
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munkált és színezett fém- műanyag- és balsa-kütyük
gyűjtögetése, vizsgálgatása már önmagában is szórakoztató.
Az írott szabályok felrúgására késztet minket sok
olyan példa is, amely nem ritkán esik meg, a rablóhalat
műcsalival kergető horgásszal.
Egy kis erdei folyón pergettem, főként süllőt remélve. Nem túl sok eredménnyel, talán néhány kisebb
kapás adott reményt, mely nem akadt meg. Délután
volt, amikor megrezzent a mobilom a zsebemben.
Gondoltam kicsit pihenek így felvettem a telefont,
pedig horgászat közben ritkán teszek ilyet. A beszélgetés hosszabbra sikeredett, így balkezemben tartva
a telefont unalmamban, a jobb kezemben lévő bot fél

w

Gyakran előfordul az is, hogy
a nem szakszerűen vontatott
műcsalira is rárabol a csuka

w

méter hosszú zsinórján fityegő rapalát a part szegélyében fel alá kezdtem húzogatni nem is figyelve, mintegy
kavargatva, ostorozva a vizet, ráadásul ezen hintázó
mozgás gyorsasága a beszélgetés előre haladtával, és
idegességemmel egyenes arányban egyre nőtt. Talán
két-három perc is eltelt, amikor hirtelen egy ezüst pofa
emelkedett ki a vízből, és elkapta a játszadozásból libegtetett, a felszínt alig érintő fahalat. A telefont elejtettem meglepetésemben. Bevágnom nem kellett,
mert a süllő megakasztotta magát és pár másodpercen
belül kezemben pihegett 45 centi hosszú teste. Azon
a nyáron még 3 szép méretes példány fogtam ugyan-
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csak akkor reménykedhetünk a megfelelő akadásban.
Persze ennek a technikának a valódi kiaknázása dobással összekötve történik. A lényeg, hogy számítsunk a
beérkezés pillanatában a kapásra.
Jó pár éve, a Körös egyik holtágán régóta kergettük a balinokat. Forró nyár volt és hiába raboltak az
orrunk előtt és távolabb is, nem akarták megízlelni
egyetlen kínálatunkat sem. Az erős napfény és a
tiszta víz miatt a natúr, küszre emlékeztető színekkel próbálkoztunk. Egyikünk egy kis hídról figyelte a
ragadozók portyázó mozgását és irányította a másikat, hogy merre érdemes a fahalat elhajítani. Hiába

pergetőhorgászat

A legfontosabb dolog, hogy
halutánzatunkkal a sebesült kishal
verdeső úszását tudjuk imitálni

navigáltuk egymást tökéletesen, az őnök gyakran
az orruk előtt elhúzott műhalra sem vágtak oda.
Nem adtuk fel és hosszabb dobásokkal operáltunk,
remélve, hogy így kisebb gyanút keltünk a halakban. Egy ilyen erősebb dobásom rosszul sikerült és
a zsinór feltekeredett a rapala felső horgára. Kissé
idegesen, extrém gyorsasággal kezdtem a csalit behúzni, hogy a madzagot minél előbb kiszabadítsam.
A fahalacska a felszínen pattogva, körözve, a vizet
szántva süvített felém. Tizenöt méterre tőlem, hatalmas erővel kapta el a balin. Meg is akadt szépen
és partra került a méretes jószág. Az eset után elgondolkodtunk. Én a wobbler szokatlan mozgásának, míg társam a nagyobb sebességű behúzásnak
tulajdonította a sikert, és neki lett igaza. A következő
dobásokat mind iszonyú gyorsasággal tekertük be,
és lám, azokra a csalikra, melyekre rábiccentésünk
sem volt, most olyan kapásaink lettek, hogy a botokat alig bírtuk megtartani. Nyilvánvaló volt tehát,
hogy a hal számára kevésbé felmérhető, elsuhanó
csali jobban kiváltotta a támadó szándékot.
Sokáig sorolhatnám még azokat a példákat, melyek
folyamatosan okítanak a vízparton, és ráébresztenek
arra, hogy nincsenek beváltható, előre megírt receptek. A legszebb, legnagyobb sikerélményt az adja, amikor magunk jövünk rá egy törvényszerűségre, és azt
tapasztaljuk, hogy az a későbbiekben is működik.
Ehhez azonban három dolgot kell tennünk: pergetni,
pergetni, pergetni!
E. B.

https://ho-ho.hu/mura-vadvizi-horgasztura-nyeremenyjatek--c124
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Sziasztok!
Tomozi Tamás vagyok az Italica Fishing Első Úszós
Horgászkupának a szervezője. Eltelt egy újabb
hónap és engedjétek meg, hogy a versenysorozatunk történéseit megismertessem veletek.

.h
or

horgászverseny

ok

.h
u

ITALICA FISHING
ELSÕ ÚSZÓS
Horgászkupa
Versenysorozat 2022

w

w
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Június hónapban A HOFESZ vízkezelésébe került
Hajnal-tóra látogatott a versenysorozatunk, ahol három szektorba mérték össze horgászaink tudásukat
és ismerkedtek a tóval, mivel ez a horgásztó a legtöbb versenyző számára még ismeretlen ezért nagy
fejtőrés okozott, hogy a kerítés felőli oldalon vagy a
nagyobb területet biztosító faházas oldalon kerüljön
megrendezésre a verseny. Végül a lustaság győzött.
A versenyzők többsége nem szeretett volna pakolni.
Ez rányomta a bélyegét a halfogásra a legtöbb helyen
előkerültek a matchbotok és sokan a rakósbotra nem
jelentkező sekélyebb vízben való horgászat helyett
beváltottak a tóközepi vagy a túloldalra való horgászatra. A halak a túlparton a mélyebb vízbe tartózkodtak és nem nagyon mozdultak el a mélyebb meder
nyújtotta biztonságból. Délutánra, a verseny vége
előtt, azért már rakósbot távolságon is lehetett hallal találkozni. Erre a horgász versenyünkre sajnálatos
módon a Horogra Akadva stábja nem tudott ellátogatni, ezért erről a versenyünkről nem készült filmes
beszámoló helyette a július első hétvégéjén megrendezésre kerülő Kiskunhalasi Ezüst tavon találkozunk
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velük, ahol egy horgász maratoni hétvégén rakósbottal hódítjuk meg a feeder horgászok előtt méltán
népszerű vizet. A versenyünk a freestyle rakósbotos
horgász magyar bajnokság előtti hétvégén zajlik és
nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy megismerhessük
rakósbottal is ezt a halairól méltán híres vizet.
A versenysorozatunk közepénél, a Hajnal tavi eredményeket, itt találjátok: https://www.fcms.hu/eredmeny/496269
A versenysorozatunk folytatódik a júliusi kiskunhalasi versenyünk után, igazodva a freestyle rakósbotos versenysorozathoz, szintén egy héttel a paksi
magyarbajnokság elődöntője előtt kerül majd megrendezésre augusztus 14-én, vasárnap: https://www.
fcms.hu/hu/reszletek/892832 ahova még várjuk a
jelentkezőket. A versenynek a kiírását megtaláljátok
az FCMS.hu oldalon. A versenyt két fordulóban, egy
napon rendezzük meg, maximum 40 fő részvételével.
Reggelivel és a két forduló között ebéddel várjuk a
versenyzőket, nevezési díj 25.000 forint.
A versenyen összesen 23 versenyző vett részt, a
harmadik sorozatot 409,220 kg-os összfogással zártuk. A dobogón, első helyen Szarka Tibor, második
helyen Wiszkocsil Attila, harmadik helyen pedig Tomozi Alexandra végzett, innen is gratulálunk nekik!
Az Első Úszós Horgászkupa youtube csatornánkon
megtaláljátok korábbi versenyeinkről szóló videóinkat.
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Tel: 74/566-390
E-mail: hotel@gunaras.hu
Web:
www.gunaras.hu
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harcsahorgászat
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Harcsázás
a vízfelszínen

w

Régi adósságomat tudom le ezzel az írással,
mert történt ugyanis, hogy egy tücsökciripelős, halcsobogós, emelkedett hangvételű
horgászestén (no, de melyik nem az, jó társaságban) tettem egy könnyelmű ígéretet
egy jó barátnak, hogy egyszer összefoglaló
jelleggel bemutatom neki és az érdeklődőknek becses, bár sokak számára felettébb bizarr kegytárgyaimat. Nos, még mielőtt bárki
szabad fantáziája a rózsaszín felhők között
kezdene kutakodni, le kell szögeznem, hogy
a felszíni harcsázás általam használt kellékeiről beszélünk.

14

Nézték már őket etetőbójáknak, bográcsállványnak és
még ki tudja minek. Azt is vállalnom kell, hogy a horgászok kifogyhatatlan leleményessége által ezen eszközök talán már egy-két év múlva elavultnak számítanak
majd, mégis, ha egyetlen sporttársnak szerzek vele
közvetetten maradandó élményt, már érdemes volt
"papírra" vetni eme sorokat.
Engedjen meg az olvasó annyi elfogultságot, hogy
ez a számomra legizgalmasabb horgászmódszerek
egyike: a felszíni harcsázás. Ezt a nem túl gyakori
(bár egyre jobban elterjedő) módszert szeretném
ismertetni a felszerelés sajátos eszközein keresztül.
Akinek már volt szerencséje átélni az éjszaka fekete

harcsahorgászat
csendjében a csónaktól
néhány méterre felrobbanó víztükör adrenalin
pumpáló érzését, és tapasztalni ezzel egy időben
a „pálcatáncot”, annak
már nem kell magyarázni, hogy ez az érzés rabul
ejt, és fogva tart. Abban
is biztos vagyok, hogy sokan más eszközöket használnak, de az elv ugyanaz.
Felszínen felkínálni a különböző méretű csalihalat
(lehetőleg még csobogjon
is), hogy úgy kellesse magát egy „ezerfogú pokolkapu”-ba.
Az ötlet egy régebben
megjelent újságcikkből
ered, amely egy úgynevezett „óriás antennás úszóról” szólt. Az első megépítése, és „bevetése” nyo15

mán azonban rá kellett jönnöm körülményes használatára hisz a nagy súlynál fogva nehezen dobható
(pedig ennek köszönhetem, hogy beszereztem egy
bivalyerős Sportex „nehézfegyvert” is) és néhány a
cikkben nem említett hátrányára (csak kb. 20–30 cm
eltérésű vízmélységet lehet vele meghorgászni). Így
ki kellett találnom valamit…

ok

vízfenék
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tőkesúly 350–450 g.
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1. ábra
A prototípus működése

A bambuszból készített „testvérek” már elérték a
kívánt eredményt: dobhatók és különböző vízmélységekben használhatókká váltak. Persze néhány apró
változtatást kellett eszközölni. Először is az anyagválasztás rengeteget könnyített a súlyon. A 45 fokos
meghajlított, fémmel erősített vég szintén eltűnt róla
(megszabadulva a „bográcsállvány” elnevezéstől).

A zsinórt annyira kell feszíteni, amennyire a csalihal (előke hossza) megkívánja.

forgó (ami egyben ütköző is)

A zsinór feszítésével és az előke hos�szával állítható be a helyes szög. Függ
a távolságtól is, de mindent összevetve
néhány próba és már a feszítéssel elég
korrigálni

w

w

20–25 cm
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harcsahorgászat
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Viszonylag állandó vízmélységre jó
egy-egy úszó (plusz–mínusz 10 cm),
és a súlyából adódóan sajnos nem
túl egyszerű eldobni

w

locs–pocs

250–300 g. ólom

2. ábra
…így már egy kicsit praktikusabbá vált
A fix szerelhetőséget a „csúszó-úszós” váltotta le.
Így a vízmélységhez jobban alkalmazkodó, könnyebben dobható, kényelmesebb eszköz lett belőle.
16

20–25 cm

locs–pocs
rugalmasan állítható mélység

3. ábra
…így már a mélyebb vizeken is alkalmazható

150 g. ólom

Mindezt továbbgondolva, és építve elkészült a folyóvízi változat is, amely szintén eredményesnek bizonyult, de csak lassabb folyású vizeken, mert egyébként
nagyon remeg az úszó az áramlástól. A változtatás
lényege, hogy a folyás sebességéhez mérten a fix,
ezúttal végúszóként működő bambuszpálcára „tőkesúlyként” ragasztjuk az ólmokat, így a kívánt szögben
tartható. Nagyobb csalihal is bejuttatható vele, hiszen
csak a csónak mellé kell tenni, a többit a folyó „intézi”. Előnye, hogy közvetlen az ígéretes helyek mellé
juttathatjuk a csalihalat. A csónakkal lesúlyozunk 1015 m-rel feljebb és ráengedjük a bedőlt fára, vagy az
egyéb ígéretes tereptárgyra. Talán ez a változat a leginkább újdonságot jelentő a folyóvízi, felszíni rablóhal
horgászatban (kivéve a halászok, és sajnos a rabsicok
által használt csapóhorgot).

A bot feltámasztási szögével és az előke hosszával
állítható be a helyes szög. Függ a távolságtól is,
de mindent összevetve néhány próba és már elég
a bot dőlésszögét korrigálni.
20–25 cm

locs–pocs
100–200 g. tőkesúly

Folyás irány

Remélem felkeltettem az olvasók figyelmét. Ez a
módszer talán áprilisban a legeredményesebb, hiszen
a sekély (gyorsan melegedő) vizekbe húzódnak a fehérhalak és vele a harcsák jelentős része is. Ha tudjuk, hol a tanyája ezekkel a módszerekkel egész évben
eredményesek lehetünk, hiszen a kishal vergődése által keltett rezonancia mágnesként vonzza a harcsákat.
Persze ne lepődjünk meg, ha jókora süllő, vagy csuka a
„vendég”, persze csak merő véletlenségből.
Barna Norbert

ELADÓ

harcsahorgászat

4.ábra
…és a folyóvízi változat

A 770 NM-ES TELKEN,
3 SZINTES, ÖSSZESEN 580 NM-ES
STIHL ÜZLET,
MEGBÍZHATÓ ÜGYFÉLKÖRREL,
PARKOLÓVAL.
ÁR:
320 MILLIÓ FORINT.
STIHL SZAKKERESKEDÉS

Szada, Dózsa György út 33, 2111
06-28/503-475, 06-30/560-5535
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ÖNÖK KÉRDEZTÉK,
MI VÁLASZOLUNK
BAITRUNNER ORSÓ MŰKÖDÉSE
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önök kérdezték…
feketesügér
horgászat
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A beállítást bármelyik fékrendszerrel lehet kezdeni – mindkettőt a helyzettől függően kell beállíVásároltam egy duplafékes (baitruner) orsót, ám a tani. A fék beállításánál számítanak az adott körülfékek használata nem teljesen világos számomra. Egye- mények is, amelyben horgászunk, a zsinór típusa
sek azt mondják, hogy először közepes erősségűre kell és vastagsága, a bot akciója vagy a dobási távolság.
állítani az első féket, majd olyan szintre állítjuk a hát- Amit elsődleges szempontból figyelembe kell vensót, hogy a hal könnyedén tudja húzni a zsinórt. Végül nünk a baitruner orsóknál, hogy mekkora mozgásszabadságot kívánunk adni a szerelékünk végére
is hogyan kell használni a két féket?
Lelkes Jenő akadt pontynak, természetesen ez függ az adott
Mátészalka körülményektől is.

18

önök kérdezték…

Bármelyik tényező befolyásolhatja a szabályozást. Íme, néhány ötlet: ha erős bottal horgászunk,
lazábbra hagyhatjuk a féket, úgy, mint egy lágyabb
bot esetében. Lazább fékbeállítást használhatunk
még, ha esetleg partközelben horgászunk, vagy ha
a zsinórunk fonott, úgy mintha távol horgásznánk
vagy monofil zsinórt használnánk. A gyengére
vagy szorosra állított fék, minden egyes horgásznál mást jelent. Ugyanaz a beállítás az egyiknél
gyengének, a másiknál szorosnak tűnik. Nincsenek
konkrét szabályok. Ez egy olyan dolog, ami értelmezés kérdése, függ a felszereléstől és a horgászhelytől is.
A nyeletőfék szabályozása függ a mozgásszabadságtól, amit hajlandóak vagyunk megadni a megakasztott
pontynak. Akadók közelében ajánlott minél szorosabban vagy lezárva tartani. Ha áramlatban horgászunk,
közepes vagy szoros beállításra van szükségünk. Egyesek azt gondolják, hogy a nyeletőféket nem lehet
áramlatban használni, de ez nem igaz – függ, hogy milyen mértékű az áramlat és a baitrunner.
Ezek csupán általános elvek, igazából a tapasztalat
fogja megtanítani Önnel, mi is a hatékony beállítás. A
bot minősége hihetetlenül fontos. Minél teljesebbek
és finomabbak a beállítások, annál többet lehet véghezvinni velük.

POPPEREKKEL BALINRA
Mennyire hatékonyak a popperek a balin horgászatában? Esetleg tudnák-e néhány sorban jellemezni főbb
tulajdonságait?
Somogyi János
Poroszló
A popperek talán a leglátványosabban működő
műcsalik. Mozgásuk, valamint a hal támadása is a víz
felszínén, a szemünk láttára történik. Ahhoz, hogy a
popper hatékony legyen, nem lehet nagyobb 2-3 cmnél. Játéka igen diszkrét, mivel a tölcsér átmérője kicsi.
Amikor a víz túl tiszta, a popper az árnyékos területeken lehet eredményes vagy olyankor, amikor a nap
nincs túl magasan az égen. Ennek magyarázata, hogy
az alulról felfele törő halat elvakítja az erős napfény,
ami miatt elvétheti a támadást.
Az UL osztályba tartozó popperek mozognak a legjobban a vízben. Ezen műcsalik egyik alapszabálya,
hogy álló helyzetben, amikor nem vontatjuk őket, a víz
felszínén lebegnek, úgy, hogy a test legalább egyharmada kint van a vízből. A vontatás ideje alatt a botot
hegyével lefele kell tartani, egyébként a műcsali kiemelkedik a vízből és ugrálni fog.
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önök kérdezték…

Van számomra néhány tisztázatlan dolog a pontyok
viselkedésével kapcsolatosan. Próbálom összehasonlítani a domolykó viselkedésével, mert azt jól ismerem. A
dominál azt vettem észre, hogy egy adott útvonalat követnek, így a nap egy adott pillanatában egy bizonyos
helyen találom meg őket. Korán reggel legtöbbször az
összes nagy példány egy adott helyen összegyűl a gyors
folyású részeken, este pedig általában a mély vízbe vonulnak. A halak csoportosan ugyanazon az útvonalon
haladnak. Érvényes ugyanez a ponty esetében is?
Olvastam cikkeket a helymeghatározásról, szezonális költözésekről, azonban nem találtam semmit, ahol
az egy nap alatt lezajló mozgásukat írná le.
Homoki László
Páty

ok

PONTYSZOKÁSOK

A ponty a nap vagy az év periódusai szerint mozog.
Egy adott vízen rendelkeznek megszokott pihenő, táplálkozó, telelő, és szaporodó helyekkel. A pontyok folyamatosan ezen helyek között mozognak. Mozgásuk
lehet szezonális vagy egy nap alatt lezajló. Akárcsak a
többi állat esetében, a hal is rendszeresen látogatja az
olyan területeket és az azokat összekötő útvonalakat,
amelyekhez valamilyen érdek fűzi. Amikor a körülmények stabilak, a halak követik a napi „programjukat”,
néha percnyi pontossággal. Ha Ön esetleg sejti, hogy
hol tartózkodnak a pontyok és hogy tartózkodási helyüket, milyen útvonalon közelítik meg, akkor néha
nagy precizitással kitalálhatja, hol tartózkodnak a halak
a nap bizonyos szakaszaiban. Az ilyenfajta mozgás, folyókon és tavakon egyaránt megfigyelhető. A mozgásnak nincsenek konkrét szabályai: a halaknak minden
tóban és minden folyóban megvan a maguk programja és útvonala, különböző érdekeltségi pontok között,
különböző órákban és távolságokon. Csak alapos megfigyeléssel és letapogatással lehet kisebb-nagyobb
precizitással beazonosítani viselkedésüket.
A halak napi mozgását azonban megváltoztathatják
bizonyos speciális körülmények is, mint a hőmérséklet,
szél, oxigén szint változása, a víz keménysége, szennyeződés, viharok.
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Vannak popperek, melyeket egy darab hármas horoggal vagy két darab hármas horoggal szereltek fel és
vannak olyanok, melyeket egyetlen szimpla horoggal,
mely szolidáris a műcsali testével. Típustól függetlenül
az UL popperek nagyon jó választásnak bizonyultak
nyári napokon, amikor a balinok zajosan vadásznak a
víz felszínén.

A domolykó horgászatát az egyik legszebb és legfelemelőbb horgászatnak tartom. Az érdekel, hogy lehet-e
match botot használni a folyóvízi horgászatnál?
Laki Zoltán
Érd

Lehet, méghozzá „stick” típusú úszóval a legtökéletesebb. Egy angol barátom, a következő sorokat írta
nekem: „A stílus az 1870-es években indult, amikor sok
sheffieldi horgász, hogy halat tudjon fogni a versenyeken egy könnyű nád botot használt, kb. 3 métereset,
nagyon vékony zsinórral és kis horoggal. Az úszók aprók voltak, varjú vagy holló tollból készültek és csak egy
kisméretű ólmot bírtak el. Amikor fújt a szél, az úszónak
csak egyik vége volt rögzítve, hogy
lehetővé tegye a zsinór süllyedését.
E horgász stílus elterjedését a
Sheffield – Lincolnshire vasútvonal
megépítése tette lehetővé, mivel
a sheffieldi horgászok ezt vették
igénybe, hogy vasárnaponként a
Witham folyóhoz menjenek horgászni. Aztán az eljárás 1906-ban,
az első angol bajnokság alkalmával
debütált, amikor az ezt alkalmazó
horgászok dominálták a versenyt. A
bajnokság, amiről a barátom beszélt
a Tamisa folyón került megrendezésre, mely akkor is, ma is márnával,
domolykóval van tele.
Egy évszázad elteltével az angol
horgászok még mindig használják
a folyókon népszerű sokgyűrűs
botjaikat, könnyű zsinórokkal, stick
úszókkal. Mai becsületes neve:
match bot.

önök kérdezték…

MATCHBOT ÉS DOMOLYKÓ
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Érdemes az etetőanyagot
jól összedolgozni, hogy homogén állaga legyen
22

Egyszóval: az érvényes recept összeállításához ismernünk kell az etetőanyag alkotóelemeinek viselkedését az adott vízen. Minden egyes alkotóelemnek megvan a maga szerepe és tulajdonsága, ezek
ismerete nélkül azt kockáztatjuk, hogy olyan recepteket készítünk, amelyek nem felelnek meg az adott
horgászat körülményeinek és nem érjük el vele a
várt eredményt. Tudnunk kell, hogy az etetésnek nagyon fontos szerepe van a horgászatban, mivel ezzel
a mozzanattal tudjuk odacsalni a halakat a horgászhelyhez. A jól összeállított etetőanyag illatával, ízével
és színével is tud hatni a halakra, amiből az következik, hogy az etetőanyag elkészítésének helyes módja
nagyon fontos kritériumként van számon tartva a
horgászatban.

ka

Vannak horgászok, akik csak abban az etetőanyag összeállításban bíznak, amelyet saját
maguk állítanak elő. Hogy egy adott vízen a saját összeállítású etetőanyag ki is fejtse hatását,
ahhoz a horgásznak ismernie kell egy-két olyan
tényezőt, amely döntően befolyásolhatja az
etetőanyag helyes működését. Horgászunknak
többek között ismernie kell az etetőanyag komponenseinek viselkedését az adott módszerhez
viszonyítva, ismernie kell a mederfenék összetételét,(iszapos, homokos, stb.) ismernie kell a
vízben működő áramlatok tulajdonságait, a víz
mélységét és nem utolsó sorban ismernie kell a
meghorgászandó halfaj viselkedését és azok vélt
tartózkodási helyeit.
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Hogyan és mitôl
mûködnek az
etetôanyagok

Az etetőanyag hatékonysága legfőképpen az összetételtől és annak mechanikai hatásaitól függ. A horgász
nem az alkalmazott horgászmódszert
kell az etetőanyag mechanikus hatásához igazítania, hanem annál is inkább, az etetőanyag összetételét kell
a módszerhez igazítania.
Ahhoz hogy jó etetőanyagot tudjunk készíteni, figyelembe kell vennünk néhány alapvető szabályt: figyelembe kell venni az etetőanyag
tápértékét, az alkotórészek egymáshoz való viszonyát, és a keresett halak
viselkedéseinek formáit. Mint tudjuk
az etetőanyag szerepe az, hogy odacsalja és evésre bírja, valamint a horgászat helyén tartsa a halakat. Tehát
„Dolgozik” az etetőanyag
amint azt már fentebb is említettem,
az egyik fontos kritérium az etetőanyag tápértéke, a másik pedig az,
hogy a halak csak akkor veszik észre
az etetőanyagot, ha az szétbomlik és
szétterjed a vízben. Innen származik
az etetőanyag mechanikai tulajdonságának fontossága.
A hatékony etetőanyag egyszerű.
Ha nagyon sok az alkotórész benne,
akkor ezek egymáshoz való viszonya döntően befolyásolhatja az etetőanyag mechanikai tulajdonságát.
Minél egyszerűbb összetételű egy
etetőanyag, a horgász annál kön�nyebben meg tudja állapítani, hogy
mit kell rajta változtatni az adott
helyzetben. A mechanikai hatások
szempontjából nézve az etetőanyag
három anyagból áll: egymáshoz taTéli hónapokban a sötépadó, egymást ellökő és semleges
tebb színű etetőanyagokat
anyagokból. Ezeknek az anyagoknak
használjuk
a különböző mértékű adagolásával
zsonglőrködve, minden helyzethez
alkalmazkodhatunk. Így lehetséges, hogy ugyanaz a hogy a nedvesség vagy a szárazság függvényében, az
recept más adagolásokkal, nagyon változatos helyze- etetőanyag mikor és hogyan bomlik szét. Ezáltal a hortekben is alkalmazható.
gász megérti a halak reakcióját, és tudni fogja, mikor
A fő cél az, hogy megtaláljuk az etetőanyagban a kell helyben tartó etetést kezdeményeznie.
tápérték és a mechanikai hatás közötti egyensúlyt,
az adott horgászati feltételek mellett. A jó receptet
www.gyekenyes-vizpart.hu
viszont nem könnyű eltalálni. Ezt csak számos próbálkozás eredményeként lehet elérni, és csak ezek után
tudjuk a megfelelő adagokat eltalálni. A dolognak
azonban van egy pszichológiai oldala is, ami egyáltalán
nem elhanyagolható. Az a horgász, aki ismeri a pontos receptet, nagyobb önbizalommal rendelkezik és
Gyékényesi nagytó közvetlen vízpartján
ezáltal csakis a horgászatra tud koncentrálni anélkül,
2-3 és 6-8 fős nyaralóházak, horgászházak kiadók.
hogy állandóan azt kérdezné önmagától, hogy vajon
Kábeltévé, wifi, csónak, stég, zárt udvar, kutyabarát szálláshely.
info@gyekenyes-vizpart.hu
az etetőanyag jól dolgozik-e vagy megvan-e a kellő táTel.: 06-20/370-8851, 06-30/484-9535
panyagértéke. Továbbá tudatában kell lennie annak is,

horgászcsalik
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halakra horgászunk, amelyek általában a vízközt tartózkodnak. Amikor a nagytestű és fenéken táplálkozó halakra horgászunk, akkor a
vízszintes mechanikai hatásra van
szükségünk. Az egyik ilyen anyag,
amely ezt a hatást eredményezi,
az a kukoricaliszt.
A ragasztóanyagok közül megemlítjük a PV1-et (elsőrendű növényi fehérje, amely nagymennyiségű melaszt tartalmaz, amelyet
az állattenyésztésben a szarvasmarhák etetésére használnak),
a TTX (kukoricacsírából készült
pogácsa, amelyet melegpréseléssel állítanak elő a kukoricaolaj kivonása során), a mogyorólisztet,
hallisztet, kenyérbelet, tojást vagy
tojásport, melaszt és szójalisztet.
A legfontosabb semleges anyagok a következők: a fehér zsemlemorzsa, vörös zsemlemorzsa,
sima keksz dara, alacsony olajtartalmú napraforgó pogácsa, stb.
Az egymást taszító anyagok
legfontosabb tulajdonsága, hogy
felgyorsítják az etetőanyag bomlását, szétesését. A leggyakrabban
használt bomlasztó anyagok: a főzött és ledarált kender, kókuszdió
bél lereszelve és kisütve, kukoricadara, búzadara, só, krumpli pehely, különböző magvak, és az élő
csali belekeverve az etetőanyagba.
Minden alkotóanyag másképpen bontja szét az etetőanyagot a vízben. A főt és
ledarált kender felszívja a vizet, ezáltal a gombóc
azonnali szétesését eredményezi. A kendermag magas olajtartalommal rendelkezik, amely felemelkedik
a víz színére. A kukoricadara nem hidratálódik és az
etetőanyag többi alkotórészének összetartó hatását
csökkenti. Amikor ezek az alkotóelemek dolgoznak,
levegőbuborékok felszabadulását eredményezik,
amelyek az etetőanyag összegyúrásakor kerültek bele
a gombócba. Ekkor mondjuk azt, hogy az etetőanyag
„dolgozik”. Minél nagyobb egy gombóc, annál gyorsabban fog a vízben szétbomlani, mivel a testesebb
gombócokat nem tudjuk annyira erőteljesen összenyomni, mint a kisebbeket.
Egy verseny alkalmával jól megfigyelhetjük, amint
a horgászok több méretű etetőanyag gombócot készítenek. A versenyhorgászok az alapozó etetéskor
mindig a nagy gombócokat juttatják előbb be a vízbe. Ily módon bizonyosak lesznek abban, hogy a vízbe
érve az etetőanyag azonnal elkezd dolgozni, kiengedve magából az élő csalit és a növényi részeket és ezzel
odacsalja a halakat.
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A kendernek magas az olajtartalma

A vízben, ugyanaz az összetételű etetőanyag egészen
másképp viselkedik, ha a nedvességtartalma magas, és
másképp viselkedik, ha szárazabbra van keverve.

A MECHANIKAI HATÁS
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A mechanikai hatás alatt értjük azt a módot, ahogy
az etetőanyag viselkedik a vízben. Az összetétel és a
tapadás függvényében a mechanikai hatás lehet nulla
is, főleg ha az etetőanyag komponensei közömbösek
egymáshoz.
Erős mechanikai hatásról akkor beszélünk, amikor
az etetőanyag erőteljesen bomlik, súrlódik, állandó
kapcsolatot tartva fenn a víz alkotórészeivel vízszintes
és függőleges irányban is. Akkor mondjuk azt, hogy
egy etetőanyag „jól dolgozik”, amikor az etetőgombócból kiszabadult anyagok vízszintes és függőleges
irányban is bomlanak. Az etetőanyag függőleges aktivitásának eléréséhez lisztes anyagokat használnak,
amelyek sok vizet szívnak fel, mint pl. a zsemlemorzsa
és a keksz, valamint olajos magvakat, mint a kenderés lenmag. Az etetőanyag függőleges aktivitásának
növelését akkor végezzük, ha kis vagy közepes méretű
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Az etetőanyag alkotóelemeinek azonosítása
után érdemes meghatározni ezeknek az arányát,
hogy a horgászfeltételeknek megfelelő masszát
hozhassunk létre. Mivel minden horgászhelynek
más és más jellegzetessége van, beleértve ide
a víz mélységét, sodrását, aljzat típusát, meg
lehet állapítani néhány általános szabályt. Az
etetőanyag viselkedésének egyik fontos jellemzője az, ahogyan a vízben lágyul. Egy normálisan lágyuló keverék másképpen fog viselkedni,
mint egy túlnedvesített keverék. A keverékben
található lisztfélék minél nedvesebbek, annál
lassabban fognak dolgozni az etetőanyagban,
vízbe kerülés után.
Mindenki számára világos tehát, hogy a célunk az, hogy egy iszapos aljzatú vízben az etetőanyag hamar szétessen, viszont egy gyors
folyású vízben több ideig egyben maradjon. És
mivel a horgászat nem egy egzakt tudomány,
ezért nem tudunk az etetőanyagok előállítására
se pontos szabályokat előírni. A siker elérésének
érdekében az a fontos, hogy az etetőanyagunkat a halak szükségleteihez igazítsuk. Ha nem
ezt tesszük, akkor nehéz vagy lehetetlen lesz a
saját akaratunkat a halakra erőltetni, és akkor
ne csodálkozzunk azon, ha nem fogunk semmit.
László Attila

Az alapozó etetésnél a nagyobb gombócokat dobjuk
be először

horgászcsalik
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Sokakban felvetődik a fenti kérdés, amikor először látnak legyező orsót. – Hogy lehet ezzel egyáltalán megtartani a halat? Hogyan lehet egy
ilyen „primitív” szerkezettel fárasztani? Ilyen és
hasonló kérdések motoszkáltak az én fejemben is
az első „találkozáskor”. Az idegenkedésem addig
tartott, amíg egy jól megtermett domolykóval vívott összecsapásban meg nem tapasztaltam azt,
hogy mit jelent a legyezésben orsóról fárasztani.

w

Előtte soha, semmilyen módszerrel horgászva nem tapasztaltam még a felszerelés ilyen tökéletes összhangját, mint akkor. A könnyű, rugalmas bot és a vastag zsinór olyan összeköttetést teremtett a hallal, hogy szinte
minden uszony csapását éreztem. A legérdekesebb
és legszokatlanabb dolog a fékezés volt, mert bár az
orsóm tárcsafékkel is fel volt szerelve, de azt teljesen
kiengedve, a tenyeremmel fékeztem a dob forgását.
Ezt az élményt nagyon nehéz szavakban visszaadni, ezt
meg kell tapasztalni!
A horgászat fejlődésében mindig a legyezésé volt az
úttörő szerep. Szinte minden új anyag és eljárás innen
indult el. Az orsók területén ellenben úgy látszik, megállt az idő. Ki horgászik manapság még tároló orsóval?
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Néhány megszállott angol horgászt és néhány öreg tiszai harcsázót kivéve nemigen akad, aki ilyen régiséggel vacakolna. A legyezésben viszont csak ez van, de ez
természetes is, hiszen a nehéz és vastag zsinór tárolására csak nagy átmérőjű és a botra merőleges tengelyű
orsó alkalmas. A klasszikus tároló orsók és a legyező
orsók közt azért van némi különbség, a legszembetűnőbb a hajtókarok számában van, míg az előbbieknél
kettőt, addig az utóbbiaknál csak egyet találunk
Nem tudjuk, hogy ki és hol készítette az első „spulnit” a horgász készségére, de az első nagyüzemben
készülő orsók szülőföldje az Anglia közepén fekvõ Nottingham volt. Ez a város hajdanán leginkább a környékén elterülő sherwoodi erdőben bujkáló Robin Hoodról, esetleg a 80-as 90-es években szép sikereket elérő
focicsapatáról lehet ismerős. A mi szempontunkból
viszont a legfontosabb az, hogy Nottingham a Trent
folyó völgyében terül el, és ennek vize teli volt pisztránggal és lazaccal. Az addig használt felszereléssel
szemben, amely tulajdonképpen spiccbotos horgászatnak felelt meg, az orsós bot óriási újításnak számított. A legyezőzsinór megjelenése is az orsó elterjedéséhez kapcsolódik, és bár a mi szemünkben nagy
ötletnek tetszik a zsinór saját súlyának felhasználása a

dig, egyszerű ház benne forgódobbal. A rim fly kialakítás ezt úgy változtatta meg, hogy nem csak benne, hanem úgymond a házon rajta forog a dob, így mód nyílik
a fékezésre a tenyérnek a peremre való rászorításával.
A forgódob ujjal való fékezése a belső peremes orsóknál is lehetséges, csak nem az első, hajtókar felőli
oldalon, hanem azok hátsó lapjának a ház falához való
nyomásával. Ennek a megoldásnak az a hátulütője,
hogy teletöltött orsónál nagyon kicsi lehet a hely az
ujjak számára, így kevés fékezőerőt tudunk kifejteni.
A külső peremes technikánál teli dobot is jól tudunk
fékezni, és annak a veszélye is kevésbé fenyeget, hogy
a zsinór bekerül a dob széle és a ház közé. Mára a rim
FEJLŐDÉS ÉS HAGYOMÁNY
használata olyannyira elterjedt, hogy majdnem teljeA mai legyező orsók csak első ránézésre hasonlítanak sen kiszorította a hagyományos megoldást.
nagyapáink „motolláira”. Anyagukban és belsejükben
is rengeteg eltérés van. A legalapvetőbb különbség a ÚJÍTÁSOK ÉS RÉGISÉGEK
súlyukban mutatkozik. A régi nehéz anyagokból (bam- Természetesen a fejlődés nem áll meg, és egyre-másra
busz, üvegszál) készült botokhoz megfelelt a nagy sú- jelennek meg az új megoldások. A legfontosabb iránylyú, olcsóbb fémekből, jórészt vasból és acélból gyár- zat jelenleg az, amelynél a dob tárolófelületét a tentott orsó. A súlyproblémákat inkább az okozta, ha túl gelytől a lehető legtávolabbra próbálja kitolni.
könnyű volt a „kurbli”. Minden orsó egyszerű zárókiEnnek az elrendezésnek a legnagyobb előnye abban
lincses, kerepes fékkel rendelkezett, bár e műszaki sza- van, hogy a zsinór egyenletesebben van tárolva, nincs
vak helyett inkább a németből átvett racsni elnevezés nagy különbség a dob belső és külső átmérője közt. A
terjedt el nálunk. Nem is igazán beszélhetünk igazi hagyományos elrendezésnél minél több zsinór van a
fékekről, legalábbis mai szemmel nézve, hiszen ezzel dobon, annál nagyobb az átmérőnk, vagyis egy tekea megoldással bár szabályozható a dob forgatásához réssel annál több zsinórt szedünk fel. Az egyik klassziszükséges erő nagysága, de elsődleges funkciója a dob kusnak tekinthető orsónál, a Hardy Princessnél például
túlpörgésének megakadályozása. Az egy vagy két zá- feltöltött dobnál kb. 25 cm zsinórt tudunk feltekerni
rókilincset legtöbbször laprugók szorítják a forgó rész egy fordítással, de ha a halunk lehúzza a legyező zsifogaskerekéhez. Egyszerű, strapabíró megoldás, fillé- nórt teljesen, akkor már csak 14 cm a kerülete az orres alkatrészekkel könnyedén javítható az esetleges ru- són maradt alátétzsinórnak (backing), sőt, ez lemehet
gótörés, kerep- vagy fogaskerékkopás. A piaci verseny teljesen 5 cm-re is, ha a hal ezt is letekeri. Ugyanezek
leginkább az orsók külső megjelenésében, díszítései- az adatok a Tioga egyik új elrendezésű orsójának eseben nyilvánult meg.
tében 24, 20,5 és 15 cm, de vannak még ettől is jobbak.
A botanyagok fejlődése a 60-as évek közepétől fel- Különösen a Loop és a Sega cég neve fémjelzi az orsógyorsult. Az egyre könnyebb
botokhoz pedig könnyű orsókra volt szükség. Megjelent
az alumínium és a különböző könnyű ötvözött anyagok,
majd pedig a szénszál. Ezzel
párhuzamosan megindult a
kísérletezés, újabb, hatékonyabb fékrendszerek bevezetésére. Minden bizonnyal
a peremfutó orsók pontosan
szabályozható fékrendszerei
ihlették meg a tervezőket, és
próbáltak valami hasonlót készíteni a legyezésben is. Sok kísérletezés után a legjobb megoldásnak a tárcsafék bizonyult,
de mégsem vált általánossá,
ugyanis egy egyszerű ötlet, a
rim (angolul; perem, szegély)
orsók megjelenése borította
fel a piacot. Az orsók elrendezése alig változott valamit ad-
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dobáshoz, ez abban a korban teljesen természetesnek
tünhetett, hiszen minden zsinórjuk vastagabb, fonott,
gyakran nedvszívó anyagból készült, amelyeknek eleve
elég tekintélyes súlyuk volt. Bárhonnan származott is
az orsó ötlete, a nottinghamieknél jó talajra hullt. (A
lázadó, újító szellem mindig is jellemző volt rájuk, talán
nem véletlen, hogy az Angol polgárháború is innen indult el.) A környéken sok, jó minőségű keményfa volt,
és ezek szolgáltatták az első orsók alapanyagát. (Ennek
a kornak kései emlékeként, mind a mai napig fentmaradt a keményfából készült orsótartó díszdoboz, amelyet néhány cég a tradicionális modelljeihez kínál.)
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Érdemes tehát alaposan megfontolni az orsóvásárlást. Gondoljuk át milyen zsinórral, vagy zsinórokkal
akarjuk használni, nézzük meg a tárolási adatait (ezeket
általában a dobozon feltüntetik), hogy megfelelnek-e
az elképzeléseinknek. Rendkívül fontos, hogy legyen
elég alátétzsinórunk! Ezt igazán csak akkor érti meg
az ember, amikor összehozza a sors egy olyan megtermett hallal, amelyik első kirohanásával lehúzza az
összes legyes zsinórunkat. Hogy mennyi az elegendő
backing, az attól is függ, hogy hol akarunk horgászni.
Egy kis patakon talán évekig is elhorgászhatunk anélkül, hogy egyszer is szükségünk lenne az alátétünkre,
míg egy nagyobb vízen, ahol van helye a halnak a kifutásra, gyakran még száz méter backing is kevés lehet.
Van még egy orsófajta, amely időről időre felbukkan,
mindig újabb és újabb változatokban. Ezek az önfelhúzós típusúak. Mivel a legyező orsók nem áttételes szerkezetűek, vagyis a hajtókar egy tekerésére a dob nem
fordul meg többször is, mint a peremfutó orsóknál, (bár
volt néhány kísérleti gyártmány, amely ezt próbálta
megvalósítani, de a nagy súlyuk miatt nem váltak be)
ezért olyan rugós szerkezeteket építettek az orsóba,
amelyet a zsinór lefejtésekor felhúzunk, majd ha fel
akarjuk tekerni a zsinórt, egy kis billentyű megnyomá-
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építésnek ezt az irányzatát. Kétségtelen előnyei mellett van néhány hátránya is ennek az orsótípusnak. Az
első az ár, a „széles tengelyűek” (large arbour) másfél,
kétszer annyiba is kerülhetnek, mint a hagyományosak. A második probléma a dob tárolókapacitása, mert
bár szélesebbek is az új orsók, mégsem fér rájuk annyi
alátétzsinór, mint a régi elrendezésűekre. A már említett Tioga esetében például a hagyományosra, WF-6os zsinórnál 125 yard, míg az újnál csak 50 yard fér fel.
Persze mondhatjátok erre, hogy az is pont elég, de ha
nem WF-es zsinórral, hanem DT-sel akarjuk használni,
akkor már tényleg alig jut hely a backingnek, hiszen a
DT-s zsinórnak más a profilkialakítása. (lásd a táblázatot)
Zsinórfajta
Az alátétzsinór hossza (yardban)
DT-4
80
DT-5
60
DT-6
40
WF-4
140
WF-5
130
WF-6
120
(Az adatok a Ross Reels Colorado 2-es orsójára vonatkoznak, RIO 20-as alátétzsinór használatával.)
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sával aktiválhatjuk a rugót, amely megteszi ezt helyetA másik szempont, hogy a legyező horgászatban
tünk. Kétségtelenül elmés szerkezetek, de a súlyuk és a bot előre-hátra mozgatása eléggé megterheli az
az áruk nem teszi igazán versenyképessé őket, és sokkal ember kezét, és egy nagyobb hal fárasztásakor, a
könnyebben meghibásodnak, mint egyszerűbb társaik. hosszabb statikus erőkifejtést, nem biztos, hogy
a fáradtabb kar jól viseli. További érv az is, hogy a
szákolásnál az ember „ügyesebb” keze a biztosabb.
JOBB VAGY BAL?
Van még egy kérdéskör, amelyről beszélnem kell, ez A fentiek miatt kialakult a legyezésben az a szokás,
pedig a hajtókar tekerésének iránya. Más horgászmód- hogy jobbal dobunk, de ha fárasztani kell, akkor
szereknél természetes a dolog, a jobbkezesek ballal, a egy gyors mozdulattal áttesszük a balba a botot, és
balkezesek jobbal tekerik az orsót. De a legyezésben ez a jobbal tekerjük az orsót. (Természetesen a balkekorántsem egyértelmű. Először is, itt jóval kisebb a te- zesek fordítva csinálják.) Elsőre talán ez furcsának
kerési sugarunk, kb. 5-6 cm, míg a peremfutó orsóknál tűnik, de nagyon hamar meg lehet szokni, és ha az
ennek 2-3 szorosa az átlag. Az utóbbiakat már könyök- ember kipróbálja, hamar rájön, hogy ez nem csak
ből is tekerjük, míg a legyeseket csak csuklóból, és bi- egy „anglicizmus”, hanem jól bevált, ésszerű megzony a jobbosok jobbal, míg a balkezesek ballal tudnak oldás. A régi orsókat így szinte kizárólag jobbkezes
csak csuklóból gyorsabban tekerni, és nem mindegy, tekerésre gyártották, és nem lehet őket átállítani,
hogy milyen sebességgel tudjuk a kint lévő zsinórunkat mint a maiakat.
behúzni.
Proof
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könnyű. A folyókon történő horgászatkor, az ólomfejes
műcsali helyes felvezetése és kontrollja az alaptechnikák közé tartozik. Ahhoz, hogy lerövidítsük azt az utat
amely köztünk és a kívánt fogásaink közt áll, szem előtt
kell tartanunk ezen technikákat.
Mire jó a „line dressing”?
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A Rába folyó partjáról történő műcsalis horgászatot,
nem lehet semmiféleképpen összehasonlítani egy tavon történő csónakos pergetéssel. Semmi közük egymáshoz. Viszont létezik egy bizonyos hasonlóság a Dunai horgászat és a csendes csatornákon történő horgászat között. Az áramlat arra kényszeríti a horgászt,
hogy speciális technikákat alkalmazzon. A süllők olyan
helyeken táplálkoznak, ahol lassúbb az áramlás, hasonló fedezéket keresve,
mint a tavakban.
Természetesen a folyóvízi műcsali nagyobb
súllyal
rendelkezik,
mint amit használunk
a tavi horgászat esetén. A nagy mélység és
főként az erős áramlat
a nehezebb, nagyobb
testű műcsaliknak kedvez. Ha érzékeny és jól
kiegyensúlyozott felszereléssel rendelkezünk,
nem nehéz észrevenni
azt a pillanatot, amikor
a műcsali a vízfenékre
ér. Ha felszerelésünkkel
minden rendben van és
mégsem érezzük az alj
zattal való találkozást,
akkor a műcsalink túl
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Léteznek-e olyan egyedülálló horgásztechnikák süllőre, melyeket jól lehet alkalmazni olyan vizeken, mint
mondjuk a Rába?
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Ha lefordította volna a fogalmakat magyarra, kérdése a következőképpen hangzott volna: „Mire jó a zsinór karbantartása”. Viszont ez a fordítás kissé távoli, a
dressing szó, itt ebben az esetben kikészítést jelent. A
fogalom abból az időből származik, amikor a legyező
zsinórok selyemből készültek és karbantartásuk nagy
odafigyelést igényelt, ami kezdődött a szárítással és
tartott az impregnálásig, mely szükséges a lebegés biztosításához. Ráadásul a zsinórt nem tartották az orsón,
hanem leszedték, és nagy tekercsekben szárították.
Manapság a zsinórok szintetikus anyagokból készülnek, és általában senki nem tekeri le a dobról,
hogy megszárítsa, még ha vizes, akkor sem. Azonban
ha hosszú ideig nem használjuk, a száradás után rajta
maradt szennyeződések, a felszín megtöredezéséhez
vezetnek, aminek lehetnek kellemetlen következményei. A tiszta zsinór egészséges zsinór és kellemes vele
horgászni!
Tehát a zsinór karbantartása fontos, jó ha minden
horgászat után megtakarítjuk különböző anyagokkal:
sprayekkel, különböző kenőcsökkel stb. Egyes anyagokat a horgászatot megelőző használatra készítenek,
másokat horgászat utáni karbantartásra. Ha ilyenekre
lenne szüksége, biztosan megtalálja a horgászboltokban.

HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

