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Minden valamicskét magára is adó horgász, a 
horgászatai során felmerülő kérdésekre keresi a 
választ és azt általában hamar meg is találja. Egy-
szerűen levonja a következtetést, megállapítva a 
kudarc okait: holdjárás, légnyomás, hőmérséklet, 
vízállás, rosszakarók kívánságai stb. Ezek ismere-
tében eldöntik, hogy az adott napon megy-e a 
hal vagy sem. Én szerintem ez téves hozzáállás és 
úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben a horgász 
alkalmazkodó képességétől függ, hogy sikeres 
napja lesz-e, vagy sem. 

Egy nyerő variáció lehet az, ha megpróbálunk 
olyan helyen csukát fogni, ahol első ránézésre 
lehetetlen horgászni. Például a dús növényzettel 
benőtt kis vizek, nagyon jó terepet biztosítanak 
a felszínen úszó wobblerek használatára. Ezeket 
a műcsalikat nagyon könnyű ellenőrizve vontatni 

és ráadásul a nehéz terepen is kitűnően boldo-
gulnak. 

A zsákmányhalak költözése elkerülhetetlenül maga 
után vonja a csuka vadászterületének változását. A 
csuka nem szeret hosszú üldözés után támadni. Ked-
venc stratégiája a lesből való támadás, ezért szereti, ha 
rejtekhelye közelében vannak halak. 

A horgászvizek azon területén, ahol tilalom alatt is 
horgászhatunk, kivételes élményben lehet részünk. A 
kishalak ilyenkor felhúzódnak a kisebb, melegebb vi-
zekbe és könnyen áldozatul esnek a csukáknak, mivel 
az utódnemzés hevében megfeledkeznek a rájuk lesel-
kedő veszélyekről. A hidegebb időszakban, amikor a 
makacs tél nem akar helyet engedni a tavasznak, egyes 
fajok kitolhatják az ívás időszakát júliusig is. A csuka pe-
dig alkalmazkodik ehhez a változáshoz. 

Ezekben a valóságos víz alatti dzsungelekben már-
cius közepétől nyárig ajánlatos csukára horgászni, hi-

Felszíni wobbler és a csuka

Mindig oda kell figyelni a kör-
nyezeti tényezőkre és aszerint 
kell kiválasztani a műcsal
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szen nyáron a csuka már a magas hőmérséklet miatt is 
visszahúzódik a mélyebb, hidegebb, oxigénben gazda-
gabb vizekbe. Egy augusztus végi horgászatom során 
érdekes dolgot figyeltem meg. Három napos eső után 
mentem le a közeli bányatóra pergetni. A parton állva, 
észrevettem egy kb. 70 cm-es csukát, amint a fűszálak 
közé rejtőzött és a kishalakat próbálta elcsípni. Azt a 
következtetést vontam le, hogy kora ősszel, az időjá-
rás alakulása nagyon nagy befolyással van arra, hogy 
hol vadászik a csuka. Az eső hatására a vízszint egy pár 
centit emelkedett, ami elegendő volt ahhoz, hogy kü-
lönböző rovarokat, férgeket mosson bele a tó vizébe, 
odacsalva ezzel a kisebb halrajokat, amit persze a csu-
kanépség is követett. Ezért volt látható a több, közvet-
len partszéli rablás.

Az alábbiakban megpróbálok nagy vonalakban be-
mutatni egy ilyen szituációban használandó felszere-
lést.

A bot könnyűnek, kiegyensúlyozottnak kell lennie, 
hogy lehetővé tegye a wobbler életszerű vontatását. 
Ne feledjük, hogy a műcsali kis, szűk helyeken fog mo-
zogni, néhány centiméter mély, dús növényzetű víz-
ben. Hossza 1,80 - 2,40 méter legyen, 15-30 gramm 
dobósúllyal. Erre azért van szükség, hogy probléma-
mentesen partra tudjuk kényszeríteni a halat, nem 
adva meg neki a lehetőséget arra, hogy a vízinövények 
közé meneküljön. 

A zsinór legyen 0,25 mm-es monofil, mely rugalmas 
tulajdonságokkal rendelkezik és elég elasztikus ahhoz, 
hogy a könnyű dobásokat és a wobbler jó mozgását 
tegye lehetővé. Figyelembe véve a körülményeket, el-
kerülhetetlen a zsinór súrlódása, ezért fontos, hogy jól 
bírja a megpróbáltatásokat. Mindenképpen időnként 
alaposan vizsgáljuk meg az első 2-3 méter zsinórt, hogy 
ne érjen kellemetlen meglepetés fárasztás közben. 
Ajánlatos a vízben átlátszó monofil zsinórok használa-
ta, mivel a csuka igen érzékeny a vizuális jelenségekre. 
A csuka fogai igen élesek ezért kötelező a harapásálló 
előke használata. Én általában könnyű wolfram elő-
két használok, hogy a súlya ne befolyásolja a wobbler 
mozgását, játékát. 

A beakadások gyakoriak, viszont nem lehetetlen ki-
szabadítani a wobblert a vízinövények közül. Figyeljünk 
oda arra, hogy azokon a helyeken, ahol leakad a wobb-
ler és néhány próbálkozás után sikerült kiszabadítani, 
a csukák óvatosabbak lesznek és kevésbé támadnak. 
Ilyenkor jobb, helyet változtatni és csak később vissza-
térni. 

Az orsó méretét mindig a bot súlyához, hosszához 
és dobósúlyához igazítsuk. Áttétele: 1:4,8 vagy 1:5,2 
legyen. Persze a felszerelést mindenki a saját igényei 
és lehetőségei szerint állítja össze, de próbálják meg a 
fent említett szempontokat figyelembe venni.  

Vessünk egy pillantást a használandó műcsalikra is. 
Az úgynevezett floating vagy lebegő wobblerek a leg-
hatékonyabbak ebben a típusú horgászatban, mivel 
lassú visszahúzást, megállásokat és könnyű gyorsulá-
sokat tesznek lehetővé. Úgy vezessük a műcsalit, hogy 
a csukának legyen ideje észrevenni és megtámadni a 
lehetséges áldozatot. A dobás hosszúságától függően, 
szem előtt tartva a műcsali súlyát, a wobblert szinte 
egyhelyben lehet tartani, úgy egyensúlyozva, mintha 

Felszíni wobbler és a csuka
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egy sérült vagy beteg hal volna. A csuka biztosan rá-
ugrik. 

A popperek felépítésüknek köszönhetően na-
gyon jól utánozzák az ijedt, rémült kishal úszását. 
Ezeket a csalikat a felszínen vontassuk, gyorsulások-
kal és rövid szünetekkel tarkítva. A rövid megállások 
elhitetik a csukával, hogy összezavarodott, eltévedt 
hal van előtte – általában ilyenkor következik be a 
támadás. 

Természetesen nem csak a műcsalitól függ min-
den, a horgász tapasztalata is fontos: ha nem tudja 
használni, akkor a műcsali egy fölösleges fa vagy 
műanyag darabnak fog tűnni a hal szemében. 

A műcsalik méretét aszerint választjuk ki, hogy 
kb. mekkora csukák élnek az adott vízben. Ha sok 
kapitális példányra számíthatunk, akkor akár 20 

centiméteres wobblerrel is próbálkozhatunk. Én 
legtöbbször 8-14 centiméteres wobblereket, vagy 
6-10 centiméteres poppereket használok. 

Szín tekintetében ajánlatos természetes árnyala-
tokat választani, hogy minél inkább hasonlítson a 
kishalra és a csuka összetéveszthesse egy könnyen 
elejthető áldozattal. Kerüljük a túlságosan csillogó 
műcsalikat. Rossz látási viszonyok között előnyünk-
re válik, hogy a csuka nagyon jól érzékeli a rezgé-
seket is, könnyedén észreveszi, tehát felkelthetjük 
érdeklődését egy agresszívebb wobblerrel is. 

Mindig oda kell figyelni a környezeti tényezőkre 
és aszerint kell kiválasztani a műcsalit. Ha figyelünk a 
részletekre és helyesen használjuk felszerelésünket, 
izgalmas órákat tölthetünk a csukák társaságában.

- L-SZI -

Egy ilyen akadós pályán érdemes 
próbálkozni a felszíni wobblerekkel
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Lebegõ
pontycsalik
Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy nem 
vagyok nagy rajongója a „pop-up” szerelékeknek. 
Valahogy nekem nem jött be ez a módszer, kizáró-
lag csak akkor alkalmazom, ha nagyon muszáj: pél-
dául abban az esetben, ha az aljzatot vastag iszap 
borítja, vagy sűrű a növényzet. Magával a szere-
lékkel először 1986-ban találkoztam hazánk egyik 
taván. Akkoriban a tó igen látogatott volt, minden 
nagynevű horgász ott tolongott. Volt benne né-
hány kapitális méretű ponty is, melyek hamarosan 
hatalmas nyomásnak lettek kitéve, ezért ha valaki 
meg akarta fogni őket, kiváló szerelékeket kellett 
összeállítania. 

RÖVID POP-UP TÖRTÉNELEM
Pontyhorgászat terén a ’80-as évek eleje igencsak radi-
kális változásokat hozott. Ekkor jelent meg a köztudat-
ban a hajszálelőke alkalmazása is, de az első „igazi pon-
tyos” szereléknek nevezhető szerelékekről először Rod 
Hutchinson tesz említést híres könyvében a „The Carp 
Strikes Back-ben”. Ebben az információkban gazdag, de 

egyben provokáló kiadvány tízedik fejezetében, a szerző 
elmeséli, hogy valójában a pop-up szerelék ötlete vélet-
lenszerű volt. Az eredeti ötlet egy egyszerű önakasztós 
szerelékből indult ki, melyben a bojlit a horogra tűzték, 
majd egy rövid előke segítségével, közvetlenül az ólom 
alatt kínálták fel. Aztán megjelent a hajszálelőke, és ek-
kor Rod kitalálta a saját pop-up-os verzióját, amelyben 
ólom sörétet használt a szerelék fenéken tartása ér-
dekében. Azt hiszem azzal, hogy ez még egy igencsak 
kezdetleges szerelék volt, Rod is egyetértett. Ezt abból 
következtetem, hogy a következő időkben egyre csak 
kísérletezett. Speciálisabbnál speciálisabb szereléke-
ket állított össze annak érdekében, hogy az iszapos és 
növényzettel borított mederfenéken, szerelékét minél 
tökéletesebben lebegtesse. Így született meg az „iszap 
szerelék” (silt rig), amely a következő idők során, sok 
változáson ment át. Emlékszem, hogy Tim Paisley első 
könyvében, ő is már említést tesz egy hasonló szerelék-
ről, mint amilyen a Rod-é volt. Aztán más neves angol 
szakírók is kezdtek foglalkozni a témával, köztük Franck 
Warwick is, aki egy rövid előkén tálalta fel saját verzióját 

A norfolki tó

www.ho
rga

sz
ka

lan
do

k.h
u



9

Lebegõ
pontycsalik

egy leadcore zsinóron csúsztatva. Azonban Franck szere-
léke nem igazán az iszapos és dús növényzettel borított 
mederfenekekre volt kitalálva, inkább egy alternatíva 
volt, amelyet a kavicsos és keményebb aljzaton lehetett 
használni eredményesen.

Aztán jött 1983 és Ken Townley… Ken egy Norfolk 
közelében található horgásztavon horgászott barátjával 
Bill-el, amikor csalija cseréjére készülve, botja kiemelése 
közben megakasztott egy beszakadt zsinórt végén egy 
ólommal ellátott szerelékkel. Az előkét 8 lb-s monofil zsi-
nórnak vélték. Maga az előke át volt fűzve a horog fülén 
úgy, hogy egyben a hajszálelőke szerepét is betöltötte, 
végén egy bojli rögzítésére alkalmas csomóval. A hajszál 
része egészen rövid volt, de ami felkeltette Ken figyel-
memét az egy AA méretű sörét ólom volt, melyet a ho-
rog fölött 2,5 centiméterre helyeztek el az előkén. A bojli 
már rég feloldódott, ezért csak találgatni tudtak, hogy 
mi is lehetett az, amit kipecáztak. Egyébként ha a bojli 
rajta maradt volna, azonnal rájöttek volna, hogy lebegő 
csalis szerelékről van szó.

Így nem maradt hátra csak a találgatás, hogy vajon 
milyen szerepet tölthetett be a sörét ólom, az előkén. 
Tesztelni kezdték a szereléket a víz szélén, bojli helyett 
lebegő keksszel, és rájöttek, hogy nem is rossz ez a vala-
mi. Így fedezték fel a lebegőcsalit. 

Ezek után már csak az számított, hogy merjék-e hasz-
nálni új találmányukat és vajon hihetnek-e benne, hogy 
lehet vele halat fogni. Ken mivel Cornwall-ban lakott, Bill 

pedig Surrey-ben, a nagy távolság miatt nem igazán volt 
alkalmuk együtt horgászni, így csak egyszer-kétszer tud-
tak együtt összeröffenni egy évben. Így tehát a felfedezést 
követően mindenki ment a maga útján. Ken megmaradt 
az általa megszokott hagyományos csaliknál, viszont Bill 
egy megszállott lebegőszerelék gyártó lett. Nevetett is 
rajta Ken eleget, mikor Bill megmutatta neki kreatúráit. 
Aztán eljött az idő, amikor Ken arcára fagyott a mosoly, 
ugyanis Bill szerelékei működtek. Ezt be is bizonyította 
1987-ben a Ken lakóhelyéhez közel található College tá-
rozón. Az eredmény 5:1 lett Bill javára egy olyan vízen, 
amelyen Ken gyakorlatilag „otthon” játszott. Ken ekkor 
értette meg, hogy a lebegőszerelék igenis hatékony tud 
lenni bizonyos esetekben. Bill eredményei, gondolkodó-
vá tették Kent. Rájött, hogy a lebegőszerelék nemcsak 
egy olyan szerelék, amelyet akkor alkalmaznak, ha a 
mederfenék iszapos, hanem a lebegés egy alternatíva is 
lehet a kíváncsi pontyok megfogására.  Tudta jól, hogy a 
pontyok kíváncsi természetűek, és bármi olyan szokat-
lan szerelék (jelen estben egy úszó szerelék), eredményt 
érhet el náluk, főként egy olyan vízen, mint a College 
tározó, ami abban az időben nagy nyomásnak volt kité-
ve. A nagy nyomás miatt a pontyokat a hagyományos 
csalikkal már nem lehetett megfogni, csak a „valami új” 
után mutattak érdeklődést. Ezért tudta megverni 5:1-re 
Bill Ken-t, mivel a lebegőszerelék új volt a pontyok szá-
mára. 

Bill szereléke leginkább a D szerelék egyik változatá-
hoz volt hasonló. A D szerelék a 80-as évek elején jelent 
meg először, és nagyban különbözött az addigi hagyo-
mányos hajszálelőkés szerelékektől. Feltalálójával Roger 
Smith-el, Ken és Bill már horgászott együtt a híres Savay-i 
tavon, tehát az ismeretség már meg volt. Roger észlelte, 
hogy a Savay-i tavon a pontyok megtanulták elkerülni 
a süllyesztett csalikat, ezért megalkotta a D szereléket, 
mint egy alternatívát a hajszálas szerelékek mellé. Rog-
er ötletével arra törekedett, hogy lehetővé tegye a csali 
csúszkálását egy monofil zsinór darabon úgy, hogy az 
a horoghoz kötve egy D betű formájához hasonlítson. 
Működésének lényege abban áll, hogy a csali felvétele, 
majd az ezt követő kiköpés után, csak a csali repüljön 
ki, a horog maradjon a hal szájában. Roger a csalit egy 
vékony szállal rögzítette úgy, hogy a szálat egy kis acél 
gyűrűhöz is megkötötte, amely szabadon csúszkálhatott 
azon a monofil zsinór darabon, amelyet a füles horog-
hoz kötött D betű formájában. Innen ered a D szerelék 
elnevezés is.

A kezdetekben Roger szerelékét süllyedő bojlival 
használta, de különösebb eredményt nem tudott felmu-
tatni addig, amíg egyszercsak jött egy ötlete, és süllyedő 
helyett lebegő bojlit tett a horogra. A pop-up nevet adta 
neki. A D szerelék ekkor vált igazán halálos fegyverré. 

A Roger által feltalált D szerelék nagy lépés volt előre 
és felhívta a figyelmet a pop-up-okra. Azóta több válto-
zata is megjelent, amelyek nagyban vagy kevésbé ha-
sonlítanak az eredetihez.

A Roger féle változat inkább a lágy textil zsinórokra 
vagy az ahhoz hasonló lágy anyagokra koncentrálódott, 
de jól dolgozott monofil alapú előkékkel is. Egyik nagyon 
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jó változata a D szereléknek a függős változat (hinged 
D-rig), amelyet Terry Hearn készített el. 

Amint azt már többször is említettem, vannak szere-
lékek, amelyeket egyesek imádnak, mások meg teljesen 
elkerülnek. A jelenség legjobban a po-up-ra jellemző. 
Ismerek horgászokat, akiknek meg sem fordul a fejében 
a süllyedő bojlival való horgászat, mások meg egyene-
sen undorodnak, ha meglátnak egy pop-up-al teli bojlis 
üveget. 

Azt észleltem, hogy az angol horgászok többsége 
kedveli a pop-up-os szerelékeket. Kérdezem, miért? 
Egyetértek azzal, hogy bizonyos esetekben lehetnek 
hatékonyak is, de azzal nem értek egyet, hogy a pop-
up az egyetlen hatékony szerelék. A menő európai hor-
gászlapok is nagyobb hangsúlyt fektetnek a pop-up-ra, 
valósággal figyelmen kívül hagyják a félig lebegő vagy 
standard módon süllyedő bojlikat. Még a francia hor-
gászok is így vannak ezzel. Őrület! Úgy tűnik az egész 
európai pontyhorgász világ, a pop-up-ok lázában ég! 
Vajon a pop-up-os szerelék, jobb mint a többi? Szerin-
tem nem!

Ezek után lehet, hogy Önök is joggal teszik fel a kér-
dést: hogy ha az egész pontyos elit, pop-up-os szerelé-
keket használ, akkor Önök miért ne követnék a trendet? 

Azért itt megjegyezném, hogy a dolgok nem úgy áll-
nak, mint azt sokan hiszik. Gyakorlatilag e cikk megírásá-
hoz Steve Briggs egyik írása adta az ötletet. Steve cikké-
ben elárulja, hogy a Cassien tavon fogott pontyai közül, 
egyet sem fogott pop-up-os szerelékkel. Értik, egyet 
sem! Hogyne gondolkodnék el ezen!

Régebben én is a szerelékek rabja voltam. Állandó-
an váltogattam őket, anélkül, hogy tudtam volna, mit is 
akarok elérni. Megtanultam rengeteg szereléket össze-
állítani, de nem sokra mentem velük, mert nem jöttem 
rá, hogy nem a szerelék fogja a halat, hanem a szerelék 
és a csali együttvéve.  Csak jóval később értettem meg, 
hogy a jó szerelék összeállításában mekkora szerepe van 
a csalinak is. 

Ma, ha tehetem, inkább az egyszerű szerelékeket 
használom. Attól függetlenül, hogy sokat tudok a szere-
lékek anatómiájáról és mechanikájáról, nem igazán ej-
tettek rabul. Ritkán alkalmazok komplex pop-up szerelé-
keket, mert az én szemszögemből nézve, úgy gondolom, 
hogy a pop-up-ok inkább a horgászokat fogják, és nem a 
halat. Azt javaslom Önöknek is, hogy amikor a tóparton 
vannak, és a dobozukban keresgélnek, ne a legfrissebb 
lapokban megjelent hiper-szuperen kalibrált, leadcori-
zált, artikulált, szerelékekről áhítozzanak, hanem tegyék 
fel maguknak a kérdést és gondolkozzanak el azon, hogy 
tényleg szükségük van-e rájuk? Kit akarok becsapni, ma-
gamat vagy a halat? 

PRAKTIKUS ALKALMAZÁSOK
Nehogy azt gondolják, hogy teljes mértékben elutasí-
tom a pop-up-os szerelékeket. Nem erről van szó. Én is 
használom őket, amikor úgy érzem, hogy csakis ez lehet 
a hatékony egy olyan vízen, amelyen nagy a nyomás a 
horgászok részéről. Mint már mondtam a pontyok kí-
váncsi természetűek, és minden a számukra érdekeset 

felkutatnak. A probléma csak az, hogy gyorsan tanulnak 
és egy idő után már nem könnyű átverni őket. 

Véleményem szerint három esetben érdemes pop-
up-al horgászni:
 ha vastag iszapréteg van a vízfenéken
 ha az aljzatot sűrű növényzet fedi
 ha egyszerűen kíváncsiságot ébreszt a pontyban

Vegyük ezeket sorra.
Iszap. Ok! Készen állok arra, hogy elismerjem, hogy 

egyes tavakban túl vastag az iszapréteg ahhoz, hogy 
egy süllyedő csalit használjunk. Az iszapból felemelkedő 
pop-up-ok láthatóbbak, könnyebben érzékelik a pon-
tyok. De még mielőtt még szentírásnak vennénk ezt a 
tényt, hadd meséljek el egy történetet:  

1982-ben egy számomra ismeretlen tavon horgász-
tam. Nem tudtam milyen az aljzat és a pop-up-ról sem 
hallottam addig. Egy önakadós, tőlünk már megszokott 
szerelékkel horgásztam, amely egy 7,5 centiméteres elő-
kéből, hajszálelőkéből és egy 85 gr-os ólomból állt. Sok 
halat fogtam vele, anélkül, hogy tudomásom lett volna 
arról, hogy valószínűleg szerelékem belesüppedt pár 
centit az iszapba. Csak úgy két évvel később jöttem rá, 
amikor bementem a vízbe etetni, hogy szinte az egész tó 
fenekét 60 centiméteres iszap fedi. Vajon akkor, hogyan 
tudtam annyi pontyot fogni, egy gömbölyű ólommal az 
iszapba elmerült rövid szerelékkel? Biztos, hogy a pon-
tyok érzékelték a bojlit az iszapban is, és akkor joggal 
kérdezem, mi szükségem lett volna a pop-up-okra?  Az-
óta, bevallom én is használom a pop-up-os szereléket az 
iszapos vizeken, attól függetlenül, hogy tudom, hogy a 
pontyok képesek megtalálni az iszapba süllyedt csalikat 
is. És hogy miért? Szimplán csak azért, mert úgy gondo-
lom, hogy a ponty könnyebben felveszi a csalit az iszap-
ról, mint az iszapból.

Így is lehet sikeres
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De ismerek horgászokat, akik a mai napig is szándéko-
san az iszapba dobják a 140-170 g-os gömb ólmos, rövid 
előkés szerelékeiket, még akkor is, hogy tudják a meder-
fenék nem kicsit, hanem nagyon iszapos. És fognak! No 
akkor most mi van? A történelem úgy látszik ismétli ön-
magát. Vagy nem? 

Az általam használt szerelék, az iszapos vizek eseté-
ben, a Tim és Rod által is használt szerelék volt eddig, 
de ma már a Franck Warwick által kitalált pop-up-ot 
használom, mely egy leadcore-hoz van kötve úgy, hogy 
annak egy olyan kivételes mozgást ad, amellyel a ponty 
nem tud mit kezdeni, szájba vétel után rögtön akad. 

Növényzet. Újból csak azt tudom mondani, hogy 
nem mindig a pop-up a legmegfelelőbb választás a 
növényzettel borított aljzaton sem, főként, ha sűrű nö-
vényszőnyegről van szó.  A sok növénnyel rendelkező 
vizekben, én inkább félig lebegőszereléket használok, 
felturbózva egy kis lebegőhab használatával szereléke-
met, mint a Fox High Riser. Ezzel azt érem el, hogy a sze-
relékem nem lebeg, hanem lefekszik a növényszőnyegre 
lágyan. Azt is tapasztaltam, hogy érdemes bojli masszá-
ba becsomagolni a csalimat, mindjárt elmondom, hogy 
miért. Ami a szimpla szerelék módját illeti, nem hiszem, 
hogy van jobb a Jim Gibbinson által kitalált line-aligner 
szereléknél. Egy 20 éves szerelékről beszélek, amely 
csöppet sem veszített a hatékonyságából. A Terry Hearn 
féle függős D szerelék is szóba jöhet. Majdnem tutti a fo-
góssága a növénnyel benőtt vizek esetében, és ezt nem 
bizonyíthatja jobban semmi vagy senki más, mint maga 
Terry, aki a módszerrel rengeteg nagytestű pontyot fo-
gott.  

Ami engem illet, kifejezetten szeretek növényzettel 
beborított pályán horgászni, de ebben az esetben is a 
kedvelt szerelékem nem egy pop-up szerelék, hanem 
amit a legjobban kedvelek ilyenkor az egy hóember sze-

relék (snowman), amelyet bojli masszába tekerek. Még 
a horgot is a bojlival együtt beletekerem a masszába, így 
nem akad bele a növényzetbe. Próbálják ki, garantálom 
működni fog! 

Kíváncsiság. Szerintem a pontyok kíváncsisága volt a 
legfőbb oka annak, hogy a pop-up-ok ennyire népszerű-
vé váltak. Egy, a kavicsos mederfenék fölött pár centire 
elhelyezett pop-up szerelék annyira elüt az őt körülve-
vő környezettől, és annyira figyelemfelkeltő, hogy az a 
ponty, amelyik nem mutat semmilyen érdeklődést irán-
ta, az komplett agyalágyúlt. És mivel a pontyok roppant 
kíváncsiak az újra, fölveszik. De amint azt már említet-
tem, a ponty se hülye, hamar megtapasztalja, hogy a 
mederfenéken található és a nem odavaló nem termé-
szetes képződmények, vagyis a pop-up-ok, veszélyt je-
lentenek számára. Tehát a pop-up-os taktika nem hosz-
szú életű, rövid távú vele a siker. 

És akkor mit is használok én? 10-ből 9 esetben a már 
említett félig lebegtetett hóember szereléket haszná-
lom, bojli masszába becsomagolva, vagy egy szimpla 
süllyedő csalit használok Drop-Down szereléken, mo-
nofil előkén tálalva. Nagyon ritka, amikor a pop-up-ra 
vetemedem. 

Tudom, hogy Önök közt is sok olyan horgász van, aki 
csali frissítéskor rögtön a pop-up-os üveghez nyúl, cse-
lekményük már megszokottá vált. Nem tagadom, van-
nak esetek, amikor jobb eredményt hoz a pop-up, mint 
a többi más csali, de ezek az esetek ritkák. Az őszinte 
véleményem az, hogy a félig lebegtetett vagy a szimpla 
süllyedő szerelékek, hosszú távon hatékonyabbak. 

László Attila

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

Telefonszám: +36-30-494-66-77

SZOLGÁLTATÁSOK:
 szállás (fűthető szobák)  társalgóban TV  hűtő
 fedett terasz  sátorhely  fűthető rendezvénysátor

 büfé  csali  horgászfelszerelés
 horgászási lehetőség a tavon
 futballpálya  pin-pong asztal
 bográcsozási lehetőség

 parkoló (szállóvendégeink részére zárt parkoló )
WIFI

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

Akcióban a pop-up 

http://www.erdeszto-ravazd.hu/


     

12

ha
rc

sa
ho

rg
ás

za
t 

12

Amikor ponty
helyett harcsa jön

A harcsa gyakori vendég a pontyozó 
horgászok körében
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Ha egy pontyhorgászt a víz felszínén vadászó 
harcsa masszív alakja kísért, akkor a bojli aro-
mák lassan feledésbe is merülhetnek és az a 
gyanúm, hogy a különböző ízesítésű bojlik ez 
esetben egy bizonyos ideig a boltok polcain 
fognak pihenni. Ez egyszerűen nem más, mint 
egy természetes áttérés az egyik módszerről a 
másikra, egyik tudományról a másikra.

Az első szerelmem mindig is a pontyhorgászat ma-
rad, és ha tehetem, hétvégeimet a számomra leg-
kedvesebb tó partján töltöm. Mégis a víz tükrét bor-
zoló harcsa éjszakai látványossága nagyon felcsigáz-
ta kíváncsiságomat, ezért elhatároztam, hogy egész 
évben kizárólag csak harcsára horgászom, megpró-
bálva megdönteni az egyéni rekordomat, amit a 
tavalyelőtti nyáron pontyhorgászat közben sikerült 
elejtenem. 

Júliustól kezdve, felszerelve minden lehetséges 
csalival, hat héten keresztül váltogattam a helyeket, 
a stratégiákat, hogy elegendő tapasztalatot szerez-
zek a végső harc megnyeréséhez. Pontyozó barátaim 
azt gondolták megbolondultam. Engem pedig sem-
mi nem érdekelt csak a nagy Ő. Klasszikus pontyozó 
felszereléssel és egy paternoster szerelékkel kezd-
tem horgászni, mely utólagos változtatásokon ment 
keresztül a hat hét alatt. Felszerelésem olyan botok-
ból állt, melyeket kizárólag csak pontyra szoktam 
használni. Először a csalikat szerettem volna letesz-
telni. Használtam lótetűt, piócát, vastag gilisztát, tavi 
kagylót, kishalat. Az eredmények nem késlekedtek, a 
fogások 5-15 kg közötti egyedek voltak. 

A következtetéseim homályosak voltak, mivel a tó 
legjobb helyén horgásztam, és mert a harcsák nem 
ragaszkodtak különösebben egy csalihoz vagy szere-
lékhez sem. Szinte mindenre egyformán kíváncsiak 
voltak. Így eldöntöttem, hogy helyet változtatok. Az 
új helyen nem voltak zátonyok, az egész tó elém tá-
rult. A stratégia ugyanaz maradt: két szerelék, külön-
böző csalikkal. A halakat nem volt nehéz megtalálni, 
mert az éjszakai rablások elárulták hollétüket. A ka-
pások minden éjjel ugyanazon a helyen jelentkeztek, 
kb. 80 méterre a parttól. A tizenegy kapásból nyolcat 
sikerült megakasztanom, amiből hetet sikerült kifog-
nom. A harcsák súlya öt és 29 kg közöttiek voltak. A 
nagyobbak, a három napig szabadban tartott kagy-
lóval csalizott paternoster szereléket részesítették 
előnyben.

Még egy hétvége, még egy hét, újabb helyvál-
toztatás, majd újabb harcsák következtek. A mérleg 
egyre inkább a kagylók irányába látszott elbillenni, 
amelyekkel 12, 18, és 36,7 kg-os példányokat sike-
rült fognom. Nem becsméreltem le a fogásaim és a 
horgászat szépségét, viszont állandóan a 48,6 kg-os 
egyéni rekord megdöntéséről ábrándoztam. A leg-
nagyobb 36,7 kg-os fogás ezúttal arra késztetett, 
hogy kizárólag csak kagylóval horgásszak. 

  Miután áttértem a kagylós szerelékre, az első ka-
pás úgy 90-100 méterre a parttól jelentkezett, mega-
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kasztottam, a bot görbülete pedig 
egy nagy harcsa jelenlétét jelezte. 
Elkeseredett harc kezdődött, első 
kirohanásánál rögtön, több mint 
100 méter zsinórtól szabadított 
meg.

Nagy küzdelem következett, 
legalább harmincpercnyi, amely-
nek végén nem én kerültem ki 
győztesként. Nem tudtam meg-
saccolni az elszalasztott harcsa 
tömegét, de biztosan nagyobb 
volt, mint az egyéni rekordom. E 
tapasztalat után kissé keserű szá-
jízzel maradtam, de legalább kide-
rült, hogy a szerelékem és a csalim 
jól működik a nagy példányok csa-
logatásában.

Hat-hét keményebb fárasztás 
után készen álltam, hogy szembe-
szálljak a harcsával, mely éjszaká-
kon keresztül felkavarta álmaimat. 
Nem is jöhetett volna jobb lehe-
tőség, mint egy harcsafogó ver-
seny. Figyelmesen előkészítettem 
felszerelésemet és testvéremmel 
csapatot alkotva, beneveztünk az 
év egyik legrangosabb harcsafogó 
versenyére.

Az első éjszakán szörnyű vihar 
dobált esőt és szelet a versenyzők 
sátraira és reményeire. A helyhú-
záskor nem igazán állt mellénk a 
szerencse, a hely, amit kihúztunk 
nem adott túl sok önbizalmat. Úgy 
éjféltájra a vihar odébb állt, leszállt 
a csend, viszont az eső egész éjjel 

egyfolytában esett. Megjelentek az 
első harcsák 2 kg-tól 12 kg-ig.

A második nap a csapatoknak fo-
lyamatosan növekedett a pontszá-
ma, de mi meg kellett elégedjünk 
az egy darab alig 3 kg-os kis har-
csakölyökkel. A reményt még nem 
veszítettem el, hiszen a többiek fo-
gásaiból rájöttem, hogy a nagy har-
csák vadászni indultak. Néhány órá-
val sötétedés előtt, minden botot 
ugyanolyan szerelékkel és csalival 
szereltem fel. 

Ahogy leszállt az este, végre el-
kezdődtek a kapások a mi terüle-
tünkön is. Kicseréltem a kagylókat 
és minden botot 50 méternyire 
dobtam be a partról, a halőrház irá-
nyába. Éjféltájban az elektromos ka-
pásjelző hosszú visítása ébresztett 
fel a kétnapi fárasztó hadművelet 

A szerelékem

A csali
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kábulatából. A három másodpercben, ami az akasz-
tásig eltelt, az volt az érzésem, hogy megismétlő-
dik az egy hónappal ezelőtt lejátszódott, számomra 
nem túl fényesen végződött epizód. Erőset akasztok 
és érzem, hogy megvan a főnyeremény. Ugyanaz a 
mese: az idegen magával vitt legalább 100 méter 

zsinórt. Egyértelmű, hogy nagy. Elkezdtem a fárasz-
tást. A harcsa lassan a part felé közeledett, nagyobb 
nehézségek nélkül. Az előadás akkor kezdődött, ami-
kor megérezte a part közelségét. Újból a tó közepe 
fele indult. A hátamnál hatalmas zűrzavar keletke-
zett, odagyűlt mindenki, mert sejtették, hogy a ver-

seny lehetséges rekord méretű 
harcsájával van dolgom. Nem 
is szenteltem figyelmet a néző-
közönségnek, csak az öcsémet 
láttam, amint a merítőhálóval a 
vízbe megy. Végül a szörnyeteg 
megadta magát. A pontyozó 
merítőhálóba csak a feje fért 
el. Teste többi részét szabad 
kezemmel próbáltam tartani, 
így sikerült partra húznunk.

A gratulációk, meg a pálinka 
után, izgatottan vártuk a mér-
legelés eredményét. Kiderült, 
hogy megdöntöttem az egyé-
ni rekordomat! A harcsa súlya 
meghaladta az 56 kg-ot, pon-
tosabban 56,35 kg-ot nyomott, 
és ezzel sikerült megnyernem 
életem első harcsafogó verse-
nyét.

Losonczi   
Megdőlt a rekordom!

https://www.stihl-shop.hu/
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https://www.fcms.hu/eredmeny/676680


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

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

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

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

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

A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel, szabadtéri és beltéri 
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Gunaras Resort Spa Hotel
A Gunaras Resort SPA Hotel 2011. március elején nyitotta meg kapuit. A 8 hektáros parkosított területen fekvő, 93 szobás,
visszafogott eleganciát sugárzó szálloda a pihenést, gyógyulást kereső vendégeket kiváló szolgáltatásokkal várja. A vendégek 
kényelmét harmonikusan berendezett szobák, 200 fős étterem, hangulatos bár, szivarszalon, játékterem, gyermekjátszók, squash és
bowling pálya, valamint beltéri Diamant Spa wellness részlegünk szolgálja. A szálloda rendezvénytermei családi összejövetelekre,
baráti alkalmakra, céges megbeszélésekre, alkalmi rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmasak.
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stílussal várják kedves vendégeinket. A vendégek hat szobatípusból választhatnak. A
szobák mindegyike LCD Tv-vel, telefonnal, minibárral, internet hozzáféréssel (wifi), 
fürdőköntössel, hajszárítóval, fürdőszobai bekészítéssel és egyedi beállítású
hőmérséklet- és légkondicionáló szabályzóval felszerelt és pótágyazható. Szobáink
között mozgáskorlátozottak részére kialakított szobák is találhatók.

Gasztronómia
Az impozáns terasszal rendelkező első osztályú éttermünk akár 200 fő
egyidejű befogadására is alkalmas. Vendégeink széles körű hazai és
nemzetközi ételkínálatból, a diétás és a reformkonyha remekeiből, valamint
gazdag italkínálatunkból választhatnak. 
A szálloda földszintjén található drinkbár a vacsora után kiváló színhelye lehet 
a kikapcsolódásnak. Zártkörű rendezvények lebonyolítására is nagyszerű
lehetőséget ad, így nem csak a szálloda vendégei részére nyújt színteret a
szórakozáshoz.
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Tel: 74/566-390
E-mail: hotel@gunaras.hu
Web: www.gunaras.hu

http://www.gunaras.hu/
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A hangok, a mozgás illetve az illatok mellett, a ha-
lak nagymértékben a látásukra is támaszkodnak, 
hogy könnyebben be tudják azonosítani táplálé-
kukat, illetve a horgász csaliját. Ezért fontos tud-
ni, hogyan képesek a halak a vízben tájékozódni 
látásuk segítségével, tudván, hogy a víz sokkal 
nehezebben vezeti át a fényt, mint a levegő. 

Még egy nagyon tiszta víz esetében is a fény 99 szá-
zaléka elveszik az első 9 méter után, viszont a zavaros 
vizekben csak az első 3 méterig tud a fénysugár leha-
tolni. Amikor a nap egy 2000 lux erősségű fényt bocsát 
a vízfelszínre, mindössze csak 20 lux erősségű lesz a 
mélységben, amely az eredeti fénynek az 1 százaléka. 
Képzeljék el, hogy ez a csekély 1 százalék is elég ahhoz, 
hogy a halak lássanak táplálkozni.

Akárcsak az emlősöknél, a halak szemében is két 
fajta látósejt biztosítja a látást, illetve a fényérzékelést: 
a csap-sejtek a nappali, a pálcika-sejtek pedig az éjje-
li látáshoz nyújtanak segítséget. Kutató emberek fel-
fedezték, hogy a nappali látásról az éjjeli látásra való 
átállás nem működik egyik pillanatról a másikra, mivel 
ez a folyamat fajtól függően, körülbelül 2 órát vesz fel, 

vagy még többet.  Ez az átállási folyamat különösen 
a ragadózó halaknál tölt be fontos szerepet, így az ők 
esetében ez a folyamat minden reggel és este lezajlik. 
Ennek a ténynek az ismerete fontos lehet a horgászok 
számára is, főleg ha éjjeli horgászatról van szó. Mikor 
egy hal szemében már munkába álltak a pálcika-sejtek 
és ezt durván valamilyen fényforrással megsértik, ezek 
a sejtek egyszerűen rövidzárlatosak lesznek. Ezért nem 
tanácsos sötétben elemlámpánk vagy autónk fényszó-
róit a víz felé irányítani. 

Mégis egy parton fölállított tompa, állandó jelegű és 
rögzítet fényforrás, pozitív hatással lehet az éjjeli hor-
gászatra. Egyes horgászok szerint a parton rakott tűz-
nek csalogató hatása lehet a halakra. Az ok abban rej-
lik, hogy a partról beszűrődő tompa fény csalogatja a 
vízben élő planktonokat, melyek fontos táplálékforrást 
képeznek a halak táplálékláncában. A már sötétséghez 
szokott békés halak ezekre a plankton felhőkre jönnek 
elő rejtekhelyükről, és ezért van az, hogy a parton ra-
kott tűz fénye nem zavarja különösebben őket. Ilyen-
kor azok a halfajok vannak előnyben, amelyek a nap fo-
lyamán a legjobban tudnak alkalmazkodni a különböző 
fényviszonyokhoz. Mivel a legtöbb ragadozó halfaj jó 

A halak látásáról
A halak szeme kerek, ebből kifolyólag 
nem képesek fókuszálni a távoli látáshoz
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adaptációs kézséggel rendelkezik, emiatt ők előnyben 
részesülnek abban az esetben is, amikor a fényerősség 
csekély, ezért is előnyösebb ragadozóra horgászni a 
kora reggeli és az esti órákban. Persze ehhez még az 
is hozzájárul, hogy reggelre a halak bendője kiürül és 
megint éhesek lesznek. Ha sikerül a hajnali órákban jól 
telepakolni gyomrukat, ami általában meg is történik, 
egyhamar nem lesz szükségük az újbóli táplálkozásra, 
csak ha nem kezd újból kiürülni a gyomruk, amelyre 
várhatóan az esti órákban kerül sor. Persze ezt nem le-
het általánosítani, közbeléphetnek különböző környe-
zeti tényezők is, amelyek nagyban befolyásolhatják a 
halak emésztő rendszerét. 

A fentiek ismeretében, minden valamicskét magára 
adó pergetőhorgász tudja, hogy gyengébb fényviszo-

nyoknál a ragadozó halak horgászata könnyebben űz-
hető, mint a rendes látási viszonyok mellett. De nem 
kell elfelejtenünk, hogy az étkezési szokások mellett 
még fontos szerepe van a környezetnek is melyben a 
halak élnek. Így a vízfelszín közelében tartózkodó ha-
lak mindig hamarább kezdenek táplálkozni, mint a mé-
lyebb rétegekben élő társaik, mivel a víz tisztasága sze-
repet játszik a halak látásában. Normális körülmények 
között a halak jól látnak egészen 12 méter mélységig is, 
de amint a víz zavarossá válik, a látótávolság mértéke 
csökken. Ezért oly fontos, hogy a műcsalink a zavaro-
sabb vizekben a mozgás és a rezgés mellett egy „fény 
ingert” is közvetítsen a ragadozó hal felé. Ennek lehet 
egy hátul ütője is az olyan vizekben, amelyben a látási 
viszonyok jók. A túl sok csillogás riasztó hatást gyako-

A víz sokkal nehezeb-
ben vezeti át a fényt, 
mint a levegő
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rolhat a ragadozóra, ezért napsütéses időben inkább a 
bronz és a réz színű kanalakat használjuk, míg boron-
gós időben jöhetnek az ezüstős színű műcsalik.

A halak szeme kerek, ebből kifolyólag nem képesek 
fókuszálni a távoli látáshoz, igaz a gyenge fényviszo-
nyok mellett nincs is nagyon rá szükségűk. Ezért a ha-
lak többsége táplálékszerzésben a többi érzékszervére 
hagyatkozik, ezek segítségével ismerik fel a táplálékot 
és csak a közeli táplálékforrások felismeréséhez hasz-
nálják a látást. A halak nem tudják megváltoztatni a 
szemükben található jéglencse formáját, úgy ahogy 

azt mi emberek tudjuk, mégis egy izom segítségével, 
képesek közelebb vinni a jéglencsét a retinához. Ez a 
szemizom a barna pisztrángnál van kifejlődve a leg-
jobban, amiből következik, hogy a halak közt ő képes 
ellátni a legtávolabbra. Sőt, a retinán keresztül e halfaj 
egyszerre tud távolról és közelről is tiszta képet alkotni 
különböző dolgokról. Az ilyen típusú látási képességet 
szimultán működő bifokális látásnak nevezzük. Mivel a 
halaknál a szemek oldalt vannak elhelyezve, ezért na-
gyon nagy területet képesek bemérni, ami azt jelen-
ti, hogy mindkét szem egy-egy külön vizuális mezővel 
rendelkezik.

Ez a tulajdonság a halaknál nagy előnyt jelent. Mind-
két szemüket körülbelül 180 fokos látószögben is képe-
sek mozgatni külön - külön, igaz a fej háta mögött van 
egy zóna, ahol nem látnak. Ha a hal mindkét szemével 
előre néz, akkor a két látószög egymásra kerül és létre-

jön egy körülbelül 45 fokos sáv, amelyben a hal szete-
reoszkopikusan lát. Ebben a sztereoszkopikus sávban 
látnak legjobban a halak. Az oldal mezőkben elhelyez-
kedő látvány veszít a tisztaságból, mivel az innen jövő 
kép, a retina perifériáján fókuszálódik. Tehát ebből azt 
tudjuk következtetni, hogy a hal egy bizonyos tárgyról 
a legjobb képet akkor kapja, ha az pont a szeme előtt 
helyezkedik el. Ezért van az, hogy táplálkozáskor, ami-
kor az érzékelés tisztasága fontos, a ragadozóhal me-
rőlegesen fog lecsapni a prédájára. A pisztrángféléknél 
megfigyelték, hogy mielőtt lecsapna táplálékára, előbb 

egyet – kettőt fordul, jobbra vagy balra. Két dologgal 
is magyarázzák a kutatok ezt a viselkedési formát: az 
egyik az, hogy fordulásaival a hal próbálja minél jobb 
szögből behatárolni az áldozatát, hogy könnyebben 
bekaphassa. A másik ok, hogy a hal próbálja minden 
szögből felmérni zsákmányát, hogy megismerje azt a 
pontos távolságot, ami közte és a zsákmánya között 
van, majd e távolság szerint fejti ki azt az energiát, ami 
a zsákmány biztonságos elejtéséhez kell. 

A vízben, ahol általában gyenge fényviszonyok ural-
kodnak, a tárgyak szinte elvesznek a háttér színében, 
ezért a halak hamar észreveszik a vízben a mozgást és 
a kontrasztokat. Egy álló dolog észrevétlen maradhat 
egy ideig, de amint megmozdul, egyből reagálásra 
készteti a halat, mert a halak kíváncsi természetűek. 
Ezt igazolja az a tény is, hogy ha műcsalit dobunk a 
sügerek közé, egyből odaúsznak, hogy szemügyre ve-

Akárcsak az emlősöknél, a 
halak szemében is két fajta 
látósejt biztosítja a látást
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gyék, de nem reagálnak rá mindaddig, míg az meg nem 
mozdul. Mihelyt behatárolták, hogy egy esetleges táp-
lálékkal lehet dolguk, azonnal lecsapnak. 

  Különböző kísérletekkel kimutatták azt is, hogy a 
halak nagyon érzékenyek a kontrasztokra. Bármilyen 
tárgy, mely kontrasztban van a környezetével szemben 

(színben, fényben vagy csillogás-
ban) felkelti a halak érdeklődé-
sét. A horgász ügyességén múlik, 
hogy miként tudja úgy mozgatni 
csaliját, hogy a hal kíváncsiságán 
túllépjen és kiváltsa benne a tá-
madó ösztönt. Sok horgász elkö-
veti azt a hibát, hogy vontatás 
közben, amikor látja, hogy a hal 
követi a műcsaliját, megáll. Eb-
ben a pillanatban a hal is megáll, 
elveszítvén érdeklődését a csali 
iránt. Ilyenkor nem megállni kell, 
hanem rövid megszakításokkal 
emelni kell a vontatási sebessé-
get! Más horgászok úgy reagálnak 
erre az esetre, hogy egy gyorsabb 
vezetéssel, valósággal el akarják 
távolítani a műcsalit a közelítő hal 
elől, nehogy az túl szemügyre ve-
gye és gyanút fogjon. 

Más szakértők szerint, a szín 
nem befolyásolja a kapást, vagy ha igen, csak nagyon 
kis mértékben. Ha nincs kapás egy bizonyos színű csa-
lival, általában kicseréljük egy másik színűre. Viszont, 
ami fontosabb az a méret, úgyhogy a szín cserélésénél 
egyúttal cserélhetünk egy másik formára és méretre is.

Dávid E. 

Gyengébb fényviszonyoknál 
a ragadozó halak horgásza-
ta könnyebben űzhető

https://cukk.hu/
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Egy adott végszerelék hatékonyságáról órákon ke-
resztül lehetne meditálni, azonban a valóság az, 
hogy egy végszerelék egymagában még nem jelent 
biztos sikert. Ahhoz, hogy szerelékünk 100 %-os 
teljesítményt nyújtson, figyelembe kell vennünk 
egy-két olyan tényezőt még, amelyek nagyban hoz-
zájárulnak horgászatunk sikerességéhez. Gondolok 
itt a víz mélységére, a szél sebességére, a légnyo-
másra, a csalira, az etetésre és így tovább. Ezek a 
tényezők egytől egyig, mind befolyásolhatják hor-
gászatunk eredményességét. Az egész nem más, 
mint egy lánc, amelyben a végszerelék egy láncsze-
met képez.

A leghatékonyabban összeállított végszerelék is hiá-
bavaló lehet, ha nem megfelelően van alkalmazva. 
Viszont egy legelemibb végszerelékkel is lehet sikere-
sen horgászni, ha megfelelően alkalmazzák. Korábbi 
cikkeimben már beszéltem arról, hogy az időjárás és 
a helyszín feltérképezés mennyire fontos szerepet tölt 
be horgászatunkkor, ezért most nem fogom újratár-
gyalni ezeket. Abból indulok ki, hogy ezt már mindenki 

tudja. Ebben a cikkben a pontyozás egyik alapvető tör-
vényéről szeretnék beszélni, melyet a legtöbb ponty-
horgász elfogad. Ez nem más, mint a horog és a csali 
közti arány, vagyis a horog mérete arányos kell legyen 
az alkalmazott csali méretével…. Vagy mégsem? Lehet, 
hogy egyes esetekben ezt az alapvető törvényt nem 
mindig kell betartani?

Belátom, hogy az esetek túlnyomó többségében ezt 
a törvényt én is alkalmazom, így 2-es vagy 4-es méretű 
horgokat használok 18-24 mm átmérőjű bojlikhoz. Az 
ennél kisebb horgokat pedig a kisebb méretű bojlikhoz 
használom. Igaz, sokszor nevetségesnek tűnik egy 6 
vagy 8-as méretű horog egy 20 vagy 24 mm-es bojli-
val együtt kombinálva; elméletileg a 20 vagy 24 mm-
es bojlikhoz egy 2-4-es horog sokkal jobban dukálna. 
Azonban rájöttem, hogy az olyan vizekben, ahol a 
pontyok szeszélyesek, érdemes szembefordulni a tör-
vénnyel. Bizonyos esetekben, egy nagyobb csalit egy 
kisebb horoggal, vagy fordítva, nagyobb horgot kisebb 
csalival kombinálva, jobb eredményeket adhat, mint 
a törvényszerű arányos kombináció. Példának okáért 
hadd meséljek el egy történetet:

Bojlis trükkök, 
szerelékek
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2005 áprilisában barátaimmal egy horgásztúrára in-
dultunk. Csapatunk kilenc horgászból állt és hat külön-
böző helyre telepedtünk le. Én és a társam a túra alatt 
nem nagyon voltunk eredményesek, mivel én éppen 
kilépő félben voltam egy súlyos megfázásból és ebből 
kifolyólag eléggé le voltam gyengülve. Még a gyenge fi-
zikai állapotom sem tudott visszatartani a horgásztúra 
élményétől, úgyhogy bevállaltam. Hiába, ilyen egy vér-
beli horgász! Hogy nehogy újból megfázzak, mi nem a 
parton vertünk sátrat, hanem a tó közelében található 
szállodában foglaltunk helyet magunknak. Így részünk-
ről az éjszakai horgászat kimaradt, nem horgásztunk 
csak nappal. 

A nagy gondom az volt, hogy nem tudtam 50 méter-
nél nagyobb távolságra dobni, annyira gyenge voltam. 
Viszont ezen a tavon 100 méternél rövidebb távolság-
ban nem igazán lehetett halra számítani! Ezért én egy 
félsziget csücskére telepedtem le, mivel úgy gondol-
tam, hogy azon a helyen, a közepes és a kis távolságok-
ban is lehet halat fogni.

Egészségi állapotom a dobócsővel történő etetést 
sem igazán tette lehetővé számomra, ezért úgy dön-
töttem, hogy nagy, 24 mm-es golyókkal próbálkozom, 
gondoltam így nagyobbat tudok dobni. Frissen lefa-
gyasztott bojlikat használtam, mivel a megfagyott bojli 
nehezebb, így messzebb lehet dobni vele. (Ne feledjék, 
hogy minél többet szárítunk egy bojlit, annál könnyebb 
lesz. Sokaknak ez a tény elkerüli a figyelmét, és csak 
meresztik a szemüket azon, ha egy kiszáradt 24 mm-es 
bojli nem hord olyan távolságra, mint egy friss 18 mm-
es). Igencsak folyt a víz már a hátamon, mire azt a pár 
szem bojlit a könnyű dobócsővel sikerült bejuttatnom 
a kiszemelt helyre.

Ami a végszerelékemet illeti, egészen biztos voltam 
az eddig is jól bevált felállásban, amely eddig mindig 
bizonyított ezen a tavon, éspedig: egy 4-es szériájú 
4-es méretű Fox horog, egy 20 centiméteres 15 librás, 
fluorocarbon előkére kötve. Ahhoz, hogy további von-
zóerőt adjak a végszereléknek, a horgot és a csalit egy 
bojlimasszába álcáztam. (Ha már itt tartunk azt is tudni 
kell, hogy az álcázással megakadályozzuk, hogy az elő-
kénk összegubancolódjon.) 

Két eseménymentes nap következett, ami ezen a ta-
von igencsak meglepő dolog volt. Megtudtuk, hogy az a 
vízszakasz, amelyen mi is horgásztunk, tulajdonképpen 
még a szezon kezdete előtt is, vagyis egész télen aktí-
van horgászva volt, még egy héttel az odaérkezésünk 
előtt is. Ez nem kellett volna különösebb problémát 
jelentsen nekünk, de nekem az volt a gyanúm, hogy a 
halak az intenzív horgászat miatt, gyanakvóbbá váltak. 
Tisztán látszott, hogy a pontyok ott vannak a vízben, 
mert az etetés alatt volt mozgás, de csak igen gyenge. 
Időnként még a zsinórunkhoz is hozzáértek testükkel, 
de a kapásjelzőket nem szólaltatták meg. Arra is gon-
doltam, hogy eddig előttem nem sokan használhattak 
ilyen nagy szemű bojlikat, ez azonban előnyt kellett 
volna jelentsen nekem. Telt múlt az idő, de a pontyok 
továbbra sem mutattak semmilyen érdeklődést szere-
lékem iránt. Mondogattam is magamban: biztos azért 

ilyen érdektelenek, mert valószínűleg éjjel esznek, és 
mivel én éjjel nem horgászom, ezért….vajon ez lehet a 
baj, vagy a szerelékem nem jó? 

Kudarcomat felvázoltam a közelünkben horgászó 
barátainknak is. Ők is ugyanazzal a csalival horgásztak 
mint én, szerelékeink csak abban különböztek, hogy 
ők a nagyméretű bojlihoz, egy kisméretű horgot al-
kalmaztak. Volt is kapásuk bőven. Csodálkozva állapí-
tottam meg, hogy a csali nagy mérete nem képezett 
akadályt a horog előtt és nem akadályozta az akasztást 
sem. Minden hal úgy volt megakasztva, ahogy kellett, 
vagyis az alsó ajkán. A látottakan felbuzdulva én is kö-
vettem a példájukat és a négyes horogról áttértem a 
tízesre. Őszintén megvallom, hogy a 24-es bojlival az 
egész szerelék nevetségesnek tűnt, azonban az eddigi 
vérszegény kapások egyszerre erőszakosabbá váltak. 
Végül 12 pontyot sikerült fognom, köztük a legnagyobb 
16,6 kg-os volt.  

Tehát bátor cselekedetnek számít a nagy bolji kis 
horoggal, vagy kis bojli nagy horoggal való horgászat, 
de amint azt már a fentiekben én is tapasztalhattam, 
bizonyos esetekben, akár gyümölcsöző is lehet ez a két 
felállás. Jól működik a klasszikus önakasztó szerelékek 
esetében is, amely egy nehéz ólomból, egy rövid elő-
kéből, valamint egy kis csaliból áll. A szerelékünket bát-
ran összeállíthatjuk egy 14 mm-es bojliból és egy óriási 
2-es horogból is. Az előke legyen merev monofil zsinór 
és 10 cm hoszzú, az ólom pedig lehet 140 grammos. 
Ez effajta szokatlan szerelék az olyan halaknál válik be 
nagy eredményességgel, amelyek még nagy bizalom-
mal állnak rá az etetésre, vagy az olyan tavakban, ahol 
a pontyok nincsenek kitéve az intenzív horgászat által 
okozott nyomásnak.  A nagy horog kis csalis önakasztós 
szerelék taktikája az, hogy amint a hal felveszi a csalit, 
majd ezt követően távozni akar, a nehéz ólom és a rö-
vid előke miatt a szerelék beakad. Ez a fajta szerelék 
messze nem új találmány. Az önakasztós technika ép-
pen olyan régi, mint maga a pontyhorgászat, azonban 
kevéssé hatásosabbá lehet tenni, ha a 2-es horog he-
lyett, egy kisebb horgot teszünk fel, mint pl. egy 8-ast.

Véleményem szerint semmi sem biztosíthat olyan 
biztos önakasztást, mint az in-line módon szerelt ne-
héz ólom, melynek súlyközéppontja legyen minél kö-
zelebb az alaphoz. Természetesen vannak esetek, mi-
kor az akasztókkal tele vagy sűrű növényzettel benőtt 
vizeken, körte alakú ólmot kell használunk klipsszel 
rögzítve. Viszont ebben az esetben szem előtt kell tar-
tanunk az ólom viselkedését, ami csökkentheti az öna-
kasztós szerelékünk hatékonyságát. Ilyenkor az ólom, 
még mielőtt latba vetné súlyát, csúsznia kell egyet a 
klipsz körül, ezért az akasztás nem olyan biztos, mint az 
in-line ólom esetében. Viszont az in-line ólmos szerelé-
ket nem ajánlatos az akadós terepen használni. A lapos 
profillal rendelkező in- line Fox Kling On ólom, mely sú-
lyának legnagyobb részét a forgó körül osztja meg, a 
lehető legjobb akasztást biztosítja.

Ha mégis egy ilyen in-line-os módszert választanak 
egy növényzettel sűrűn benőtt terület mellett, akkor 
fontos, hogy a bottartó állványon a horgászbot megfe-
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lelően legyen rögzítve. Ez a legjobb módja annak, hogy 
kapás esetén megakadályozzuk, hogy a hal elmenekül-
jön a növényzet közé. Kemény idegzetre és nagyon ke-
mény felszerelésre van szükségünk, de ha mindezekkel 
rendelkezünk, akkor biztos vagyok benne, hogy miután 
kipróbálták ezt a módszert, szerelmesek lesznek bele 
és folyamatosan használni fogják.

Ha nem jártasak az akadós terepen való horgászat-
ban, akkor javaslom az ólomvesztős módszert, melyet 
úgy szereljenek fel, hogy könnyen leváljon a szerelék-
ről. Én személy szerint csak ritkán használom, de isme-
rek olyan horgászokat, akik nem bánják, ha minden 
egyes fogás alkalmával elvesztik az ólmukat. 

BOJLIMASSZÁBÓL KÉSZÜLT
ÉTVÁGYGERJESZTŐK
Korábbi cikkeimben már említettem a csalik bevonását 
bojlimasszával. Most szeretnék Önöknek erről részle-
teket is adni. Lényegében a massza egy erős vonzóerőt 
gyakorol a környéken lévő pontyokra, mivel a vonzó és 
illóanyagok nincsenek belezárva a bojliba, mely ráadá-
sul a főzés miatt egy külső szigetelő burokkal is ren-
delkezik. Amint a víz behatol a bojlimasszába a benne 
található illó és tápanyagok rögtön dolgozni kezdenek, 
így nagyobb hatást keltve, mint azt maga a bojli tenné 
egymagában. Továbbá a massza amint vízbe jut, azon-
nal lágyulni kezd, ami miatt azt javaslom, burkoljuk be 
az egész csalinkat horgostól, csalistól, hajszálelőkéstől. 
A masszából rögtön jelentkező anyagok pillanatok alatt 
a helyszínre csábítják az apróhalakat, amelyek freneti-
kus táplálkozásba kezdenek és ezáltal felkeltik a közel-
ben portyázó nagy pontyok figyelmét. A többit ugye 
nem kell már részletezzem. Egyetlen hátránya, hogy a 
pontyokon kívül, (ha van a vízben) a rákokra is igen in-
tenzív hatást gyakorol. Azonban még így is úgy gondo-
lom, hogy ez a massza sokat segíthet a horgász esélye-
in. Általában az év hidegebb hónapjaiban kapósabb ez 
a fajta csalizási mód, és ha még nem említettem volna, 
személy szerint a kedvencem.  

Egy hét napos horgászatra elég, ha készítünk egy 
500-600 grammos bojlimassza golyót, melyből folya-
matosan csipegethetünk horgászatunk alatt. Fontos, 
hogy a lágy masszát intenzívebben kell ízesítenünk, a 

folyékony íz és vonzóanyagok aránya legyen három-
szorosa a megszokott bojlinál. A bedobás előtt, csípje-
nek ki egy adag masszát, lapítsák ki tenyerükben, majd 
a csalit helyezzék a massza közepébe. (ajánlatos dupla, 
azaz két szem bojlit használni, mivel a massza elolva-
dása után egy része ott marad a két szem bojli között, 
így tovább tart a vonzereje).  Ezt követően nyomják rá 
a masszát a csalira és a horogra, úgy mint a tésztát a 
szilvára, a szilvás gombóc esetében. Nem kell aggódni! 
A massza nem gátolja meg az akasztást, mi több, job-
ban fognak kapni rá a halak, mivel nem látnak benne 
semmilyen idegen anyagot (horog) amitől elijednének. 
Továbbá ez a fajta szerelék megakadályozza az előke 
összegubancolódását. Ha úgy döntenek, hogy csak a 
bojliszemeket vonják be a masszába és a horgot sza-
badon hagyják, akkor számolniuk kell a gubanccal. A 
megoldás egy darab úszó hab elhelyezése a horog szá-
rára, úgy hogy a horog hegyét álcázza. Ennél jobb meg-
oldás nincs. Jó megoldás lehet még, ha az egész szere-
léket úgy vonjuk be, hogy a horog hegye kint legyen a 
bojli masszából úgy, ahogy régen tették azt a bojlival a 
hajszálelőke megjelenése előtt.

Amint a szereléket bedobtam a vízbe, a legtöbb 
esetben máris volt kapásom, de az is gyakran előfor-
dult, hogy még mielőtt a massza szétmállott volna, je-
lentkezett a kapás.  

DESSZERTKÉNT EGY SZERELÉK
Tudom, hogy a pontyhorgászok mennyire szeretnek 
kísérletezni, befejezésképpen lássunk akkor egy olyan 
szereléket, ami a kis csali nagy horog elméleten alap-
szik. Ezt a fajta szereléket elég gyakran használtam ha-
zai és külföldi vizeken is. Egy D típusú szerelékről van 
szó, pop-up módszerhez, mely kevésbé hatékony a fé-
lig lebegő vagy standard merülő bojlikkal. 

A szerelék összeállításához szükségünk van egy 
hosszú szárú horogra (egyenes vagy enyhén hajlított 
szárral), egy textil előke zsinórra, mint pl. a 25 lb. Fox 
Snare, egy rugalmas forgóra és egy kisebb ovális gyű-
rűre. (1. ábra)

Továbbá szükség lesz cérnára, amivel a csalit rög-
zítjük (egy időben az ilyen célra használt cérna az egy-
szerű fogselyem volt, mostanában azonban speciális 

1. ábra 2. ábra
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cérnát gyártanak) és egy ólomra a csali kiegyensúlyo-
zására. Kezdetnek egy Grinner csomót kell kötnünk 
úgy, hogy a szál egyik végét hosszabbra hagyjuk, mint 
a másikat. (2. ábra)

A csomó hurkát húzzák rá a horog szárára, a sza-
kállal ellentétes oldalon, és szorítsák rá a csomót. Ha 
szükségesnek tartják, egy csepp pillanatragasztót is te-
hetnek a biztonság kedvéért. (3. ábra)

A kis ovális gyűrűn húzzák át a zsinór mindkét szá-
rát, majd a mindkét szálat vezessék át a horog fülén. 
(4. ábra)

A zsinór egyik szárával készítsenek egy egyszerű cso-
mót, a másik szálat rövidítsék le, úgy hogy a kis ólom 
nehezéket rögzíthessék rajta. (5. ábra)

Most a csalit egy speciális dupla csomóval kössék 
fel. Ennek a csomónak több neve is van, egyesek Uni 
Slip csomónak hívják, mivel ugyanazon az elven alap-
szik mint az Uni csomó, mások egyszerűen csomón a 
csomó vagy hurok a hurkon néven emlegetik. Miután 
átvezették a zsinórt a karikán, kössenek rá csomót. (6. 
ábra)

A csalit erősen rögzítsék és máris kész a szerelék. 
(7. ábra)

László Attila

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

 www.gyekenyes-vizpart.hu

4. ábra

7. ábra

6. ábra

5. ábra

3. ábra

https://www.gyekenyes-vizpart.hu/
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A műcsalis horgászatban használt illataro-
mákat más szemszögből kell néznünk, mint a 
pontyhorgászatban használtakat. A műcsali 
ahhoz, hogy tökéletes érzéki hallucinációvá 
váljon a hal szemében, egy különlegesség, 
ínyencség ízével és illatával kell rendelkez-
nie. Amikor a halak aktívnak és agresszívnak 
mutatkoznak a műcsalikkal szemben, az illa-
taromák használatának csak egy oka lehet: az 
emberi eredetű anyagok, szagok eltüntetése. 
Másrészről a kevésbé aktív halak könnyen 
kimozdíthatók állapotukból az illataromák 
segítségével. Ezt a sikert olyan anyagokkal 
érhetjük el, melyek a ragadozó halak táplálé-
kának legfontosabb jellemzőit hordozzák ma-
gukban.

A kémiai anyagok felé vezető érzékenység létfontos-
ságú a halak életében. Az illat és az íz az élelemfor-
rás felé irányítja a halat, lehetővé teszi számára, hogy 
megvizsgálja azt, és ugyanakkor beazonosítsa a ve-
szélyforrásokat. Az illatanyagok vízben való oldódása 
következtében, a halak már távolról megízlelhetik a 
táplálékot az ízlelőbimbók segítségével, melyek nem 
csak a szájüregben, hanem a test különböző részein is 
megtalálhatóak. Furcsán hangzik, de a halak érintés ré-
vén is ízlelnek. Fajtól függően ez a képesség fejlettebb 
vagy fejletlenebb. A műcsalira kent aromák illata és íze 
elméletileg stimulálja a ragadozó halat, gyakorlatban 
azonban ez a dolog az adott fajtól függ. Ha ranglistát 
kellene készíteni íz és illat érzékelése szempontjából, az 
első helyre kerülne a harcsa, utána következne a piszt-
ráng, süllő, sügér, csuka és az utolsó helyen a balin. 

Illataromák
a mûcsalin
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Mint látják, ha illataromát adagolunk a műcsalikhoz, 

a harcsa vagy pisztráng távolabbról észreveszi, viszont 
a csuka vagy a balin viselkedését egyáltalán nem befo-
lyásolja. A kritikus fordulópont a hal és a műcsali kap-
csolatában az, amikor a hal közeledik a műcsalihoz. Ez 
olyan küszöb, melyen a hal csak azután lép át, miután a 
műcsalitól származó minden jelet részletesen elemez. 

Befecskendezve, beporozva vagy csak egyszerűen 
felkenve, a műcsalik számára az illataromák olyanokká 
váltak, mint valami szteroidok. A piacon található több 
illataroma tulajdonképpen nem más, mint egy olyan 
anyag, mely eltünteti a negatív szagokat és ízeket. Ha 
ezeket a negatív elemeket a hal megérzi, abban a pil-
lanatban elfordul és érdektelenné válik a műcsalival 
szemben. Persze olyan illataromák is léteznek, melyek 
a vonzás törvényei szerint működnek: enzimeket bo-

csátanak ki, melyek emlékeztetnek a ragadozó halak 
táplálékára, felkeltve így azok érdeklődését. 

A legtöbb horgásznak saját mágikus formulája van, 
melyet több termék összekeverésével nyer. Márkától 
függetlenül, minden illataroma maximum négy össze-
tevő keverékből áll: olajok, aminosavak, növénykivona-
tok és feromonok.

Olajok: Az olaj alapú aromák a következőképpen ké-
szülnek: rákokat, heringeket, szardíniát vagy garnélará-
kokat addig préselnek, amíg pasztát nyernek és ebből 
a pasztából vonnak ki bizonyos összetevőket, melyek 
az adott terméket fogják felépíteni. 

Aminosavak: Az aminosavak állati eredetű fehérjék-
ből származnak - minden faj más egyedi kombinációval 
rendelkezik. Vannak aromák, melyek aktív összetevő-
ként tartalmazzák az aminosavakat. Ezeket magasabb 
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rangú termékeknek tartják, mert távolról vonzzák a 
halakat.

Növénykivonatok: Az illataromáknál használt banán 
és fokhagyma aromák, természetes növényi kivonatok. 
Az ilyen aromákat tartalmazó termékek nem vonzzák 
úgy a halat, mint az aminosavak, viszont kíváncsiságot 
ébresztenek benne, mivel a vízben nem mindennap le-
het ilyet érezni. Másik hasznuk, hogy jól elrejtik az em-
ber kezének sokszor nem kívánatos szagát. 

Feromonok: Egyes aromák összetételében fero-
monok találhatók. Ezek olyan anyagok, melyek az 
ugyanazon fajhoz tartozó állatok használnak a kémi-
ai úton történő kommunikációhoz. A halak felismerik 
fajtársaikat a feromonoknak köszönhetően, azonban 
e kémiai üzenetek legfontosabb szerepe a vészjelzés. 
A feromonok tartalmaznak egy adott kémiai üzenetet 
rendeltetésüktől függően. Hamar leépülnek és rövid 
távú információ közvetítő szerepük van az íváskor, 
vagy amikor veszélyforrás jelenik meg. A horgászat-
ban használt leghatékonyabb feromonok a vészjelző 
feromonok, melyet az áldozat bocsát ki sérülés esetén 

jelezve ezzel a ragadozóknak, hogy táplálék van a kö-
zelben.

Az utóbbi években a hajlékony műcsalikba különbö-
ző íz és illatanyagokat építenek be: fokhagymát, sót, 
banánt stb. Egy érdekes elmélet azon a tényen alap-
szik, hogy egyes vízinövényeknek a fokhagymához ha-
sonló illatuk van, így ez a stimuláns természetes mó-
don is jelen van a vízben. Úgy tűnik, hogy ezek a vízinö-
vények egyfajta védekező reakcióként bocsátják ki a 
fokhagyma illatot, a növényevő halak ellen. Egy ilyen 
növénnyel táplálkozó hal, mely túllépi a növény kémi-
ai sorompóját, könnyen a ragadozó áldozatául esik. Ez 
még nincs tudományosan bizonyítva, viszont az illa-
taromákkal elért eredmények igazolják a fokhagyma 
használatának sikerességét. 

NEGATÍV JELEK
A dohány, az üzemanyag, a rovarirtók, a különböző pi-
perecikkek szintén erős jelekké válhatnak, melyek fel-
hívják a halak figyelmét a veszélyre. A listára még fel 
kell venni azt a vészjelző feromont is, melyet a kifogott 
hal bocsát ki. Az említett feromon először a műcsalira 
kerül, majd a kézre, amikor megérintjük a halat. 

Az illataromák általában el tudják rejteni a műcsalira 
került negatív jeleket, viszont ha a probléma fennáll, 
fordulhatunk a direkt erre a célra készített termékek-
hez. Azokról az anyagokról van szó, melyek eltávolít-
ják a nem kívánt illatokat, szagokat – ezeket szappan, 
krém formájában lehet megvásárolni és a horgászat 
megkezdése előtt, valamint közben kell használni. 

A halak világában igen bonyolult kommunikáció 
létezik, ezt pedig fontos figyelembe venni a horgá-
szat során is. Tegyük fel, hogy süllőre horgásznak és 
a műcsalit egy csuka támadja meg. A horog felsérti a 
csuka bőrét, ezért az vészjelző feromont bocsát ki. A 
csuka kifogása után folytatjuk a horgászatot ugyanaz-
zal a szerelékkel, azonban a süllők megérzik a műcsalin 
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maradt kémiai információkat. Ez arra fogja késztetni 
őket, hogy távolról elkerüljék a műcsalit. 

Kiderült, hogy a hajlékony műcsalik megkötik a nem 
kívánt szagokat a tárolás ideje alatt. Ha például a ga-
rázsban tartjuk több ideig vagy a csónakban, az üzem-
anyag tartály közelében átveszi a kellemetlen üzem-
anyag szagot. Ugyanakkor a bot nyele is tartalmazhat 
negatív szagokat. Sokszor a horgászok azt észlelik, hogy 
jobb eredményeket érnek el egy új bottal. Ez azért van, 
mert a bot nyele még nincs megfertőzve dohány, ben-
zin vagy rovarirtó szagával. Tehát a bot rendszeres tisz-
títása nem csak higéniai és esztétikai követelmény. 

Az illataromák fontos követelménye, hogy meddig 
maradnak aktívak a vízben. Minél ritkábban kell frissít-
se a horgász az aromát a műcsalin, annál hatékonyabb. 
Az olajos termékek kevésbé oldódnak és nem váltják 

ki a táplálkozási viselkedést távolról, viszont hosszabb 
ideig maradnak a műcsalin és hatékonyan működnek, 
amikor közvetlen kontaktusba kerülnek a hallal. A 
használt aroma mennyiségére, nagyon oda kell figyel-
ni, mert könnyen átváltoztathatunk egy hatékony csa-
lit rémálommá. A túl nagy adag elriasztja a halakat. Sok 
illataroma mérgezővé is válhat a hosszú tárolás után. 
Ha lejárt a szavatossági idejük, nem szabad használni. 
Általában két évig lehet tárolni. A helyzet változik, ha 
napnak, melegnek vannak kitéve, ilyen esetben rövi-
debb ideig maradnak jók. 

Ha az illataroma nem is válik mérgezővé, a feromo-
nok és az aminosavak egy idő után már nem aktívak, 
így a termék semlegessé válik a hal számára és semmi 
hasznot nem hoz számunkra.     

L-szi

https://hajosbolt.com/
https://www.facebook.com/Free-Boat-Service-101468542455125
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Sült és füstölt pisztráng 
kakukkfûvel

és rozmaringgal
A pisztráng Európában mindenütt otthonos, Magyarországon 
is megtalálható, de nálunk inkább a pisztrángtenyészetekből 
származó egyedeket telepítik. Nem vándorol, októbertől ja-
nuárig ívik. Ikrái számára kis gödröket váj a meder talajában 
és a termékenyítés után azokat befedi. Igen ügyesen és gyor-
san úszik, nagyon óvatos. Rovarokkal táplálkozik, de megeszi 
a csigákat, férgeket és kisebb halakat is. Húsa igen ízletes, 
finom.

Gyakran kerül az asztalra füstölt formában is. A pisztrán-
got kétféleképpen füstölik, hideg illetve meleg füstön. Ér-
demes a füstölni kívánt pisztrángokat egy nappal a füstölés 
előtt bepácolni, majd a páclétől jól megtörölgetve meleg 
füstre tenni 20-30 perc erejéig. Ennyi idő bőven elég neki és 
máris tálalható.

A mellékelt videóban pisztrángot sütünk és füstölünk, ka-
kukkfűvel és rozmaringgal ízesítjük. Próbálják ki Önök is, nem 
fognak csalódni benne! 

https://youtu.be/lXPfNveT2rM


https://youtu.be/ECGcLsiX2Q4


• Március 3. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 5. szombat 13.00, Március 8. kedd 20.30

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

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

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

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

pecamagazin
a csatornán látható!

Már most etesse be a távirányítóját!

HOGY MINDEN 
A HORGÁRA 

AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu
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