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A tengeri pisztráng partmenti horgászata skandi-
náv specialitás. Sok külföldi látogató semmit nem 
tud arról, hogy milyen bája van a horgászat ezen 
fajtájának, valósággal megigézik őket a szélcser-
zette, vízálló mellénybe öltözött sporthorgászok, 
akik sziklák és hínarak között derékig a vízben áll-
nak. Ilyenkor különleges dobási (fanning) techni-
kát kell alkalmazni és a partot méterről-méterre 
végig kell kutatni, míg végül eredményessé válik 
fáradozásuk. A partok többségén egyaránt van-
nak kitűnő és kevésbé jó partszakaszok. Gyakran 
van olyan kifejezett partszakasz, amely az év-
szaktól, időjárástól, vízhőmérséklettől és a nap-
szaktól függően vonzza a tengeri pisztrángokat. 

Mindig érdekes lehet a parti sziklákat végigvizsgál-
ni nem utolsósorban azért, mert a tengeri pisztráng 
az egyik partmenti sziklától gyakran átköltözik egy 

Tengeri pisztráng
partmenti horgászata

Tengeri pisztráng portré

Norvég pisztráng horgász
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másikhoz. Néha a parttal párhuzamosan, máskor 
cikcakk vonalban haladnak. Dobások sorozatával ke-
ressük meg a part halgazdag részeit! A fokoknál és 
a földnyelveknél a legjobb horgászati módszer a le-
gyezés, míg a sűrű hínáros és sziklás partok végigke-
resését általában kétoldalról történő hosszú pergető 
keresztdobásokkal célszerû végezni. Ugyanez érvé-
nyes azokra a területekre is ahol nagy sziklák és jel-
legzetes kagylós partok vannak. A homokpartokon 
és zátonyokon a legjobb hosszú keresztdobásokkal 
horgászni, hogy a műcsalival végig tudjuk keresni 
azokat a területeket, ahol a tengeri pisztráng általá-
ban várakozik. 3–4 dobás után lépjünk 2–3 lépést ol-
dal irányba, így tudjuk végighorgászni a tengeri piszt-
ráng összes lehetséges búvóhelyét. Ha egy területet 
már megfelelően végigkerestünk, jó ötlet még egy-
szer végigmenni rajta, de úgy, hogy új dobásszöggel 
próbálkozzunk. 

A tengeri pisztráng horgászatában semmi különös 
nincsen: ha a területen van hal, és ha éhes, ráharap 
csalinkra. Előfordulhat, hogy a partszakasz, ahol hor-
gászunk, több órán át „halott”, majd hirtelen életre 
kel. A vándorló tengeri pisztráng hirtelen arra veszi az 
irányt és ilyenkor már csak arról kell megbizonyosod-
junk, hogy a helyzet magaslatán állunk. Egy, két vagy 
akár több halat is elejthetünk, és egyszer csak ugyano-
lyan gyorsan véget is ér az egész, mint ahogy elkezdő-
dött. A horgászatnak számos, a gyakorlati életből vett 
alapszabálya van, de ezeket egy kis fantáziával megfű-
szerezve kell alkalmazni. Általában a sporthorgászok 
azok, akik mernek kísérletezni és konvencióktól men-
tesen horgásznak, és ezért ők viszik haza a trófeát is. És 
bár a szabályok alól mindig vannak kivételek gyakran 
mégis előnyös, ha erős napfényben és tiszta időben 
matt vagy sötét színű, azaz zöld, piros vagy változa-
tos színű pöttyökkel vagy csíkokkal ellátott műcsalit 
használunk. Ezzel ellentétesen felhős idõben a csillogó 
ezüst, illetve arany színű műcsali a jobb. Ám egy dolog 
az elmélet és egy dolog maga a horgászat: a kettő a 
gyakorlatban eltérő lehet.

A MEGFELELŐ FELSZERELÉSSEL GYEREK-
JÁTÉK A HORGÁSZAT
Nagyon fontos, hogy jól kezelhető botot válasszunk, 
aminek merev gerince van, és ezáltal némi erő is vihető 
a dobásba. A tengeri pisztráng horgászata aktív sport-
ág, a horgásznak naponta jó pár száz dobást kell vég-
rehajtani. Ezért felszerelésének kitűnő állapotban kell 
lennie, hogy még órák múltával is élvezetes legyen vele 
a horgászat: sem ormótlan, sem pedig túl nehéz nem 
lehet. Elvileg ezért, hogy az összes különböző körülmé-
nyen úrrá tudjanak lenni a pergetőhorgászoknak két kü-
lönbözõ felszerelésük is kell hogy legyen: egy nyolc láb 
(2,4 m) hosszú botjuk, amivel a partközeli vizeket hor-
gásszák és egy 10–11 láb (3–3,3 m) hosszúságú botjuk, 
amivel, ha feltámad a szembeszél nehezebb műcsalit is 
el tudjanak dobni. A 6–15 g-os csalihoz ajánlott botok 
általában a könnyűcsalis, partközeli horgászathoz jók, 
a 10–25 g-os jelölésűek pedig hosszú dobásokat ered-
ményeznek. A fjordokban és a nyugodt vizekben való 
horgászáshoz a 7–8 láb (2,1–2,4 m) hosszúságú bot a 
legjobb választás. Mivel az áramlás nem túl erős, a bot 
elbír a 2–6 kiló közötti súlyú tengeri pisztrángokkal is. 
Az ilyen bothoz kis peremfutó orsó a megfelelő, 0,25 
mm-es zsinór és öt, illetve húsz gramm közötti villan-
tókanalak, wobblerek és körforgó csalik. Az UL típusú
villantós horgászás a legjobb a Dánia körüli partokon,
a Svédországi és Norvég partokon viszont a könnyű vil-
lantós horgászat meglehetősen szokatlan.

A tengeri pisztránghoz általában 0,20–0,30 mm-es 
vastagságú horgászzsinórt kell használni, de gyakoribb 
a 0,23–0,25 mm-es. Azért van szükség a vékony zsi-

www.becseihorgasznyaralo.hu
www.becseivendeghazak.hu 

Horgásznyaraló Vendégház

http://www.becseihorgasznyaralo.hu/
https://becseivendeghazak.hu/
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nórra, hogy 60-100 méterre is el le-
hessen dobni, ami elengedhetetlen, 
ha a horgász el akarja érni a tengeri 
pisztrángot. Az orsót teljesen fel kell 
tölteni, mert minél kevesebb zsinór 
van a spulnin, annál rövidebb a do-
bás. 

Ha olyan helyeken akarunk hor-
gászni, ahol általában erős a szél 
– mint például a svéd és norvég 
partokon – fontos, hogy felszere-
lése erős legyen. Ilyen esetekben a 
20–25 grammos súlyok dobásához 
9–11 láb (2,7–3,33 m) hosszú bo-
tok szükségesek. Használjunk mul-
tiplikátor orsókat, a dobon pedig 
0,30-0,35 mm-es horgászzsinórt. Ha 
szükséges ezeket a viszonylag vas-
tag nylon szálból készült horgászzsi-
negeket kicserélhetjük a vékonyabb 
fonott zsinórokra. Ezeknek a fonott 
zsinó roknak köszönhetően, amelyek 
meglepően erősek, a szokásosnál 
sokkal vékonyabb zsinórokkal is hor-
gászhatunk. 

Alapvető kellék a derékig érő 
gumicsizma, de legyünk óvatosak 
és kerüljük a csúszós köveket! Szin-
te minden évben előfordul, hogy 
a váratlan hullámok vagy árapály, 
elsodor néhány sporthorgászt, és 
kisodorja őket a nyílt tengerre. To-
vábbá szükség van egy nagyméretű, 
lehetőleg lebegőtulajdonságokkal 
rendelkező meritő szákra is. A típus 
legjobb modelljeit gyárilag széles 
kerettel és mély hálóval szerelik fel, 
így segítségükkel a hal félméteres, 
vagy ennél nagyobb távolságból is 
könnyen kiemelhető. Szükség lesz 
egy műcsali szerelékes dobozra, 
amelyben a műcsalikat, műcsalirög-
zítőket, horogélezőket és egyéb ap-
róságokat elhelyezhetjük. A sok kü-
lön rekeszből álló, kis méretű és üté-
sálló műanyag dobozok a legjobbak, 
amelyekben mindennek megvan a 
maga helye. Alapvető feltétel, hogy 
minden eszköz a helyén legyen! A 
horog élezőt használjuk gyakran! 
Minden horognak borotvaélesnek 
kell lennie, sok hal ugyanis azért 
akadt le, mert a horog túl tompa 
volt. Mindig legyen nálunk horog-
eltávolító csipesz, forgókapocs és 
műcsalirögzítő, továbbá mérősza-
lag és mérleg. A part tengerészeti 
térképe igen jó segítség, amelyhez 
az 1:200.000-s léptékű térkép a leg-

Legyezőmódszerrel is jól fogható

Egy jó dobozban
minden elfér, amire
szükségünk lehet

Erős napfényben és tiszta időben matt 
vagy sötét színű, azaz zöld, piros vagy 
változatos színű pöttyökkel vagy csíkok-
kal ellátott műcsalit használunk

www.ho
rga

sz
ka

lan
do

k.h
u



7

pi
sz

tr
án

gh
or

gá
sz

at
 

jobb. Ezek feltüntetik a mély görbületeket általában 
ezek a legjobb helyek, különösen, ahol a 3- és 5 méte-
res görbület a part irányában laposodni kezd.

UGYANAZ A HAL – KÜLÖNBÖZÕ CSALIK
Tavasszal viszonylag hosszútestű műcsalikat haszná-
lunk, a nyári és az őszi horgászatnál pedig általában a 
kisebb „étvágygerjesztők” a jók, a tavaszi vadászattól 
ugyanis elmúlik a tengeri pisztrángok farkasétvágya. 
A tengeri pisztráng tengerparti horgászatánál az olyan 
műcsali használata a leggyakoribb, mint például a kör-
fogóvillantók, parti wobblerek és a vízigolyó. Mint az 
köztudott a tengeri pisztráng gyors és elegáns vadász. 
Látása alapján vadászik: szeme segítségével regisztrálja 
a préda formáját, méretét és mozgását. A tengeri piszt-
ráng a pillanat hatása alatt szinte reflexszerűen támad. 
Mikor prédáját meglátja, villámreakciót vált ki benne. 
Teljes sebességgel támad. Senki sem tudja biztosan, 
hogy a hal színe, formája, mozgása, illetve a préda ál-
tal kifejtett együttes benyomás-e az ami elindítja a ten-
geri pisztráng kapási ösztönét. Éppen ezért a műcsa-
ligyártók csalijaikban megpróbálják egyesíteni a színt, 
a mozgást és a formát. A körforgósvillantós csalikkal, 
kanálvillantókkal, és wobblerekkel történő parti horgá-
szat, a tengeri pisztráng vadászösztönének felkeltésére 
szolgáló módszerek valamelyike. A tengeri pisztrángok 
ugyanis egyéb táplálékot is fogyasztanak – mint példá-
ul páncélos tengeri állatokat – és nem csak olyanokat, 
amelyek formája a haléra emlékeztet. Egyes időszakok-
ban, a nyár legforróbb periódusaiban lehetetlennek bi-
zonyulhat körforgósvillantós csalikkal, kanálvillantókkal 
és wobblerekkel túljárni a tengeri pisztráng eszén. A 
hal gyakran csak követi a műcsalit, de nem harap rá. 
Ez általában annak jele, hogy másutt jár az esze, vagy 

Vizigolyók, úszók

A tengeri pisztránghorgászok között igen 
népszerű a parti wobbler

Garnélával is próbálkozhatunk
vizigolyóval kombinálva
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más van az étrendjén, valószínűleg apró tengeri rákok, 
egyéb páncélos állatok vagy a homokban élő férgek. 
Tavasszal általában a csillogó műcsalik a legjobbak, ősz-
szel és télen pedig a sötétebb műcsalikkal érhetjük el 
a legjobb eredményeket. Igen gyakran 
alkalmazzák a körforgóvillantót nyáron, 
ősz elején viszont a kisméretű műcsali 
az „adu ász”. A lomha tengeri pisztráng-
nál a vízben viszonylag magasan mozgó, 
6–12 grammos súlyú körfogóvillantók a 
leghatásosabbak, különösen, ha lassú 
ütemben húzzuk a sziklák hínárral be-
nőtt területei és osztrigákkal benőtt ho-
mokpadok mentén.

A tengeri pisztránghorgászok között 
igen népszerű a parti wobbler. Fából 
vagy műanyagból készül és mind kül-
sejét, mind mozgását tekintve a pré-
dát utánozza. Különösen az őszi, téli és 
kora tavaszi horgászathoz jó, amikor a 
víz hőmérséklete alacsony (2–8 °C) és 
a halak is kevésbé aktívak. A wobbler 
különleges volta abban rejlik, hogy 
nagyon lassan is vissza lehet tekerni, 
és mivel a tengeri pisztráng táplálé-
ka ugyanilyen lassan mozog, ezért a 
wobbler a természetes választás. A 
vízigolyón két rögzítő van: az egyikbe 
a főzsinórt kötjük, a másikon át pedig 
egy műléggyel – például kis hallal vagy 
hínárbolha utánzattal – ellátott 1,5–2 
m közötti hosszúságú előkét erősítjük. 

Egy másik változat, ha 1–12-es 
méretű egyszerű hurkot is kötünk 
a előkére, és ezen földigilisztát, élő 
apró rákot vagy egy 3–4 cm-es nagy-
ságú hering darabot használunk csa-
liként. Miután csaliztunk, dobjuk a 
vízbe a szereléket! Hagyjuk, hogy a 
garnéla, a giliszta vagy a hering hoz-
závetőleg 5–10 másodpercen keresz-
tül süllyedjen! Majd csévéljünk be 
pár métert, várjuk, hogy a légy vagy 
a természetes csali ismét a fenék felé 
süllyedjen! Ismételjük meg többször 
is ezt a cselekvéssort, ezáltal a terü-
letet sugárirányban végig horgász-
tuk. A dobóúszó funkciója azonos a 
vízigolyóéval. A különbség a dobóú-
szóban van, melynek belsejében súly 
található, és ezért nem kell megtöl-
teni vízzel. A dobóúszó alá kb. 1 vagy 
2 méterrel kössünk műlegyet vagy 
egy féreggel ellátott horgot, illetve 
hering darabot vagy rákot! A dobóú-
szóval és a vízigolyóval is a lassú von-
tatás az ajánlott. Semmiképpen ne 
mozgassuk túl gyorsan, de ne feled-
jük a műlégynek, a féregnek vagy a 

hering darabkának mindig mozgásban kell lennie! Ami-
kor a hal harap, oldalra húzza a vízigolyót, és ez az a pil-
lanat, amikor be kell vágni.  (Folytatjuk)

Losonczi

Tengeri pisztrángozáshoz
alkalmas wobblerek

Bekapta a legyet
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Videó megtekintéséhez klikk a képre

https://www.stihl-shop.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=x2G1_keL304
https://youtu.be/gIaD16TznwA
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„… Régente, – írja Herman Ottó – amidőn ez a va-
lóságos óriás még szerette a magyar vizeket, az 
érkező sereg olyan volt, hogy a víz duzzadozott 
tőle, s oly számmal került a szárazra, hogy nem-
zetgazdasági fontosságot öltött. Ma a viza meg-
fogyatkozott nálunk... Az bizonyos, hogy a régi 
híres vizafogók elnéptelenedtek, s a mázsás viza 
nagy ritkaság, holott régente akárhány tízmázsás 
is került szárazra…”

Sajnos ma már azoknak a ritka mázsás példányoknak is 
meg tudnánk örülni, hazánk területéről azonban telje-
sen kiszorult a viza, ugyanúgy, mint a régen nagy meny-
nyiségben előforduló többi, kisebb termetű tokféle is. 
Hazai vizekben egyetlen képviselőjük a kecsege, neki 
az a szerencséje, hogy életmódja nem köti a tengerhez.  

Vizát legtöbben valószínűleg csak fotókon és ter-
mészetfilmekben fogunk látni. Ettől függetlenül hor-
gászszívet megdobogtató érzés felidézni egykori hazai 
jelenlétüket. Nem siratódalnak szántam e pár sort, 
inkább megemlékezésnek, ami felpezsdíti kicsit a hor-
gászfantáziát. Bár méreteinél és ritkaságánál fogva 

sosem volt tipikus horgászhal, azért meg lehet fogni 
horoggal is. Napjainkban is szerveznek horgásztúrákat 
kifejezetten a vizára szerelkezve. Elejtése, ennek előké-
születei, az utazás nem kis költséggel járnak, átlagos jö-
vedelmű horgásznak egy vizakaland csak álom marad. 
Pedig régen ezrével úszkáltak itt a „kertek alatt”… 

A VIZA (HUSO HUSO)
A tokfélék családjának legnagyobb termetű tagja. 
Teste megnyúlt, áramvonalas. Orra fiatalkorban hosz-
szúkás, hegyes, idősebb korban vaskosabb, kúpszerű. 

Nagy szája félhold alakú, a hasolda-
lon nyílik, szélessége szinte eléri a 
fej szélességét. Felső ajka az orr felé 
domborodik, alsó ajka középen meg-
szakított. Négy szál bajusza hosszú, 
oldalról lapított, hátrasimítva eléri 
a felső ajkat. Hátán 11-14 tüske nél-
küli, sima, hasán 9-12 darab vértpik-
kely nő. 40-60 oldalvértje különálló, 
kicsi. A farkrészen nőtt hátúszója 62-
73, farkalatti úszója 28-41 sugarat 
tartalmaz. Háta sötétszürke, hasa 
és a csontos vértek piszkosfehérek, 
oldalai világosszürkék, orra sárgás-
fehér. Testhossza napjainkban ma-
ximum 700 cm, régebben néha 900 
cm-es, akár 1500 kg-os egyedek is 
előkerültek. Fenéklakó, gerinctelen 
állatokkal táplálkozik, növekedésé-
nek arányában fokozatosan tér át a 
halfogyasztásra.

A viza 
az eltûnt
óriás

Vizahalászat az Ural folyóból

Horgászata kemény felszerelést igényel
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Vándorló hal, elsődleges élőhelye a tenger, innen 
úszik fel íváskor a folyókon. Megtalálható a Fekete-, 
Kaszpi- és Azovi-tengerben, egy kisebb populáció az 
Adria északi részén is felfedezhető.

Aki látott már horgon védekező, küzdő, féltonnás 
vizát, az bizonyára felsóhajtott: „csak az életben egy-
szer én is megakaszthatnék egyet!” Ez azonban még 
akkor is bajos volna, ha a viza magyarországi ívásainak 
korát élnénk. Miért? Ennek a halnak a zsákmányolása, 
birtoklása már évszázadokkal ezelőtt is komoly kivált-
ságnak számított. A Képes Krónika szerint 1053-ban I. 
András király jelentős élelmiszer adománnyal segítette 
ki III. Henrik német császár éhező seregét. A Győr alá 
küldött segély többek között 50 darab vizát is tartal-
mazott. A viza halászatának, a vele való kereskedésnek 
engedélyezése egyenrangú volt egy birtok adományo-
zásával. A folyókon felállított vizafogók üzemeltetése is 
szigorú ellenőrzés alá volt vonva, a zsákmányt termé-
szetesen alaposan meg is adóztatta a mindenkori hata-
lom. Tette ezt azért, mert a viza nagyra becsült keres-
kedelmi cikk volt, ínyencségnek, ritkaságnak számított. 
Ívni ugyan évente csak kétszer hatoltak fel folyóinkon 
a vizák, de az ilyen alkalmakkor előfordult, hogy ezré-
vel fogták őket. 

A vizahús rendkívül ízletes, nem véletlen, hogy már 
az ókori görögök és a rómaiak is az egyik legbecse-
sebb ételként említik. Húsánál nagyobb megbecsü-
lés övezi az ikráját – a vizakaviárt. Ez manapság is az 
egyik legdrágább élelmiszer. Némely példányból elké-
pesztő mennyiség kerül elő, de az ikra kinyeréséhez 
sajnos, muszáj megölni a halat. Szintén világcikk a 
vizahólyag is. Számtalan területen használható fel, 
például kitűnő halenyvet ad, a konyhán különféle 
kocsonyák készítéséhez alkalmazható, akár a zse-
latin. Az erjesztési iparágakban, bor, pezsgő, likőr, 
sör, ecet stb. tisztítószerül szolgált, a gyógyászat-
ban az angol flastrom készítéséhez használatos. 
Gumival keverve selymet tisztítottak, keményítet-
tek a vizahólyaggal, de mesterséges gyöngyöt is 
állítottak elő belőle. Komplett vizamészárszékek 
üzemeltek vonulási útjuk mellett, példá-
ul a bécsi mészárszék látta el füstölt, 
szárított, sózott vizahússal Franciaor-
szágot, Németországot, Lengyelor-
szágot. A vizának megvolt az a be-
csülendő szokása, hogy csak nagyon 
kis példányszámban úszott feljebb a 
magyar érdekeltségű vizeknél. Bár 
néha, mint. 1692-ben előfordult a 
bajor Dunában is, Európa nagy ré-
sze importra szorult a bőséges kö-
zép-dunai fogásból. Egyébként ré-
gen Magyarország területén nem 
csak a Dunából fogtak vizát. Ebben 
a tekintetben említik még a Tisza, 
Maros, Vág, Körös, Zagyva, Dráva 
folyókat is. Hazánkban legnagyobb 
mennyiségben és legtovább a Dunában 
maradt meg ez a hal. 

MIÉRT NEM LÁTOGAT MÁR
MINKET A VIZA?
Mivel – mint már említettük – vándorló életmódot 
folytat, szüksége van az akadálymentes haladásra. Ezt 
nehezítette meg a folyamszabályozás, és végül tette le-
hetetlenné a Vaskapu 1. (1970) és a Vaskapu 2. (1984) 
megépülése. Igen ám, de a vizaállomány gyérülését el-
sősorban nem a XIX. sz. végi folyószabályozások idézték 
elő, hanem a túlzott halászat. Míg 1537-ben egy külö-
nösen eredményes dunai halászat okán ezer vizát em-
lítenek, 1877-ben Károli János már ritkaságként említi 
ezt a halat. Igaz, húsz évvel korábban – 1857 – fogták a 
legnagyobb feljegyzett dunai vizát, amely többet nyo-
mott nyolc mázsánál. Még 1763-ból is beszámolnak 
egy halászatról, ahol olyan bőséges volt a zsákmány, 
hogy a viza szinte eladhatatlanná vált. Az ezt követő 
időszakban már rohamosan csökkent a példányszám, 
és kapitális egyedek is egyre ritkábban mutatkoztak. 
1868-ban Orsovánál jegyeztek fel egy 480 fontos vizát. 
1911-ben ugyanitt mindössze 4 db-ot említenek. 1870-
ben még gyakori volt a Dunában a 300 font körüli viza, 
1879-ben már a 200 fontos is ritkaság. 

A Tiszából még fogtak vizát 1920-ban Vásárosna-
ménynál, 1933-ban Tiszafürednél, 1953-ban Tiszakécs-
kénél. Szegeden utoljára 1895-ben fogtak vizát, két, 
kb. 50-60 kg súlyút. Algyőn számolnak be egy 18 kg-
os vizáról 1909-ben. A Dunán Gemencnél 1922-ben 

került elő egy 2,2 méteres, 90 kg-os példány. 
Paksnál 1957-ben halásztak ki egy 270 

centis vizát.
Az adatokból látható, hogy a viza 

eltűnésének Magyarországon nem 
elsősorban a Vaskapu az oka, az 
csak „betette a kaput”. Megépü-
lése óta a magyar Dunán már csak 
Ercsinél zsákmányoltak egy vizát 
1972-ben, és az utolsó 1987-ben 
került hálóba Paksnál. Három 
méteres és 180 kg-os volt…

Kósza híreket lehet hallani 
itt-ott halászoktól, óriási 

kecsegék felbukkaná-
sáról, és valami nagy 
halról, ami egysze-
rűen „átüti” a hálót. 
Csak bizakodni tu-
dunk, hátha egy-két 

eltévedt viza rejlik a 
jelenségek mögött, 
számottevő jelenlétük 
viszont csak ábránd. 
Mindenesetre, ha vé-
letlenül egy nagyobb 

vizával hozná össze bár-
melyikünket a véletlen, a 

A viza 
az eltûnt
óriás

A viza kaviár igen ízletes,
főleg ha így van tálalva
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hal valószínűleg még egy férfiasabb harcsázó szerelést 
is azonnal „helyre rakná”.

Folytak és folynak kísérletek a viza újrahonosítására 
hazánkban. Az egyik félmegoldás a viza és a kecsege 
sikeres keresztezéséből kitenyésztett vicsege megjele-
nése volt, de a szaporítóanyag ellátás nehézségei miatt 
a program leállt. Egy másik megközelítés a Viza 2020. Ez 
a program vízügyi szakemberek, kutatók kezdeménye-
zésére indult el, ma már a WWF is csatlakozott hozzá. 
Merész célkitűzésük nem kevesebb, mint hogy 2020-ra 
térjenek vissza nagyobb folyóinkba a vizák! Bizonyára 
hatalmas erőfeszítésre, szakértelemre, összefogásra 
lesz szükség, de ha sikerrel végződik, az minden termé-
szetszerető emberben tiszteletet, jó érzést fog kiválta-
ni. A Viza 2020 ugyanis nem csak magáról a halról szól, 
hanem folyóinkról is. A viza csak hab lenne a tortán. 
Szerencsés egybeesés, hogy a program összecseng 
az Európai Unió új vízügyi politikáját meghatározó Víz 
Keretirányelvvel, miszerint 2015-ig hazánkban is ki kell 
alakítani a folyók jó ökológiai állapotát. Ez megkívánja 
az árterek helyreállítását, az akadálymentes, természe-
tes áramlást, a vízminőség jelentős javulását. Ebben a 
munkában a viza afféle „kóstolómester” szerephez jut 
majd, hiszen sajátos igényei és életmódja alkalmassá 
teszi a folyók tesztelésére. 

A túlzott halászat és a folyók szabályozása mellett 
még számos tényező szűkítette le a viza életterét. A 
vizek szennyezése már szinte elcsépelt téma, de akár 
még a fakitermelés is befolyásolhatja egy folyó életét, 
ahogy az a Duna esetében tapasztalható is volt. A XIX. 
században a Duna menti hegységekben sokszor óriási 
mértéket öltött a fakitermelés. A lecsupaszított lejtők 
sokszorosan ki lettek téve az eróziónak, egy-egy komo-
lyabb esőzés tonnaszámra mosta a termőréteget a Du-
nába. A lassuló szakaszokon ez a massza leülepedett, 
történetesen az olyan kavicságyakat iszaposította el, 
ahová a vizák rakták, vagy rakták volna ikráikat. 

Vagy egy másik apró összefüg-
gés – a géb. A dunai horgászok kis 
mumusa, viszont a viza legfőbb 
eledele. Az utóbbi évtizedekben 
igencsak elszaporodott ez a ször-
nyecske. Senki sem kívánja horgá-
ra, esetleg csalinak. Olyan fajtái is 
előkerülnek, amelyeket tapasztalt 
halászok sem ismernek fel teljes 
biztonsággal. Változatos megjele-
nésük annak is köszönhető, hogy 
a Duna-Majna-Rajna csatorna 
megépülésével bekerültünk egy 
új vízhálózatba. A bolgár és orosz 
olajhányó vontatóhajókat kiszorí-
tották a gyors járású belga, német, 
francia stb. önjáró uszályok. Ezek-
nek keringetőrendszerében, ill. a 
hajótestre tapadva a gébek villám-
gyorsan „bepotyautazzák” Euró-
pát, mindenhova jut belőlük. Has-
úszójukkal tapadnak a fenékhez, 

ha nem muszáj, nem úszkálnak. Általuk terített asztal 
várja a vizákat, ha megjelennének, kevesebb géb bosz-
szantaná a horgászt. Ilyen és hasonló tényezők száza-
ival kell szembesülni azoknak a szakembereknek, akik 
részt vesznek a Viza 2020 programban. Csak szurkolni 
lehet egy ilyen nagyszerű kezdeményezésnek. Talán az 
is segíti a munkát, hogy az európai országokkal össze-
hangolva folyhat a munka, hiszen az érdek közös. 

Sajnos a dunai viza nem csak a Vaskapuig szorult 
vissza, alatta is megfogyatkozott. Hiába védik a ható-
ságok, a vizakaviár olyan jövedelmező cikk, hogy je-
lentős orvhalászat épül rá Romániában és Ukrajnában 
is. Ezzel a természetvédelem nem sokat tud kezdeni. 
Viszont aggasztó hírek érkeznek néha a Fekete-tenger 
azon területeiről, ami a vizák fő tartózkodó-, kiinduló-
pontja. Itt a víz szennyezettsége ér el olyan értékeket, 
ami többszöröse az Atlanti-óceán legveszélyeztetet-
tebb részeinek. A nagy vizafogók már nem térnek visz-
sza folyóinkra, de ha a Viza 2020 és hozzá hasonló kez-
deményezések sikerrel járnak, ismét a Duna lehet a fe-
kete-tengeri vizák egyik bölcsője. Ha megépülnek azok 
a műtárgyak, amik lehetővé teszik a tokfélék szabad 
vándorlását, egy szép napon talán a magyar horgász 
ismét foghat vizát hazájában. A különböző deltákban, 
természetvédelmi területeken is folyik legális vizahor-
gászat, – természetesen a fogott halat szabadon kell 
engedni – talán néhány évtized múlva nálunk is lesz 
erre lehetőség.

HOGYAN FOGTÁK A VIZÁT?
Ennek az óriásnak a tömeges halászata horgászmód-
szerekkel elképzelhetetlen. A legelterjedtebb eszköz 
a vizafogó cége, vagy szégye volt. Már Herman Ottó 
is csak leírásokból ismerte, működő vizafogót nem lá-
tott. A vizafogó cége egy gerendákból készült hatalmas 
építmény. Szerepe az, hogy a felfelé úszó vizák útját 
elrekessze. Mivel jelenléte nem egyeztethető össze a 

Ilyen és ekkora példányokat
ritkán lehet látni
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hajózással, szigeteknél helyezték el a mellékágat lezár-
va. Egy ilyen építménynek állít emléket a Margitsziget 
mellett, a pesti oldalon elterülő negyed neve: Vizafo-
gó. A vizafogók felállításának helyét, használati jogát a 
király adományozta, építését, karbantartását jobbágy-
falvak lakossága végezte. Az építménynek alapvetően 
két változata működött. Az egyszerűbbik egy levert 
cölöpökből álló, halmegállító rekeszték. Az előtte ösz-
szeverődött halakat kerítőhálóval, vagy horoggal fog-
dosták össze. A másik változat már rendelkezett egy 
fogórésszel is. Ez vagy a levert cölöpfalban kialakított 
öblös rész volt, vagy a rekeszték kapujában elhelyezett 
zsákháló. Mivel a felfelé úszó vizákat terelték a cégébe, 
a hálót a sodrással szemben rögzíteni kellett. A meg-
fogott vizákat egy külön erre a célra formált bunkóval 
szabályosan agyonütötték. Sokszor a beterelt halak 
farkára hurkot szorítottak, és így vonszolták a seké-
lyebb vízbe a lebunkózáshoz. Ez a munka nem volt gye-
rekjáték, megesett, hogy a viza még a legmarkosabb 
legényt is agyonütötte egyetlen farkcsapással.

Egy szintén elterjedt eszköz volt a vizahorog. Általá-
ban arasznyi méretű, tűhegyes, kovácsoltvas vagy fe-
hér fém kampó. Véghorogként kötötték, de használata 
merőben más, mint a horgász horgoké. Csalétket nem 
tettek rá.  A horgokat egy kb. 60 cm-es, erős előkezsi-
nórra kötötték, majd az ilyen előkékből egy sorozatot 
kötöttek egy jóval vastagabb kötélre merőlegesen. A 
horgok öblébe vékony zsinórral ökölnyi faúszókat kö-
töttek, amik be voltak kátrányozva. Ezután az egészet 
elsüllyesztve kifeszítették keresztben a mederben. A 
horgokat a fadarabok lebegtették. Tavasszal és ősszel 
a Fekete-tengerből érkező halóriásoknak át kellett úsz-
niuk a horgok között, és erős farkcsapásaik következté-
ben szép számmal akadtak fel. Ekkor a halászok kihúz-
ták és leütötték őket. Hazánkban utoljára az 1900-as 
évek elején használtak vizahorgot, a tolnai halászok 
Baja alatt.

Szabályos horgászfelszereléssel is meg lehet birkózni 
a vizával, erre tanú az a viszonylag kevés sporttárs, aki-
nek megadatott a kaland. Az ilyen örömhorgászatok-
ról készült képi anyagokon látható, hogy egyszerű, de 
bivaly erejű alkotóelemekből áll össze a „vizázó cucc”. 
Fenekezve, úszózva is meg lehet akasztani az óriást, 

kishalat használva csalinak. Jó, a kishal fogalma relatív, 
ez esetben a kilós dévér is annak számít. A masszív csó-
nak nélkülözhetetlen, és a kifogástalan erőnlét is alap-
kívánalom. Az anyagi ráfordítás sem csekély, hisz vizát 
leginkább az egykori SZ. U. területén foghatunk, eset-
leg Romániában. Külön engedélyek, utazás, szállás, kí-
sérő, felszerelés, szabadidő… Mindenesetre az biztos, 
hogy egy termetes vizával történt erőpróba egy életre 
szóló horgászélmény marad.

Hogy kulináris élménynek sem utolsó ez a hal, erről 
számtalan korabeli szakácskönyv árulkodik. Csak két 
példa:

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból külön 
fejezetben taglalja, címe: „A vizábúl huszonkétképpen 
készíthetni”. Elképesztően változatos ételrecepteket 
sorakoztat fel, akárcsak Czifray István szakács mester 
Magyar Nemzeti Szakácskönyve, amelyet jóval később, 
1840-ben adtak ki.

Sokszor hallani a beluga kifejezést valamilyen vi-
za-összefüggésben. Például utazási iroda hirdetésében 
belugahorgászatot kínálnak, a mellékelt fotón pedig 
boldog horgászok feszítenek – egy vizával. Vagy ínyen-
cektől hallani áhítattal rebegve a mennyei belugaka-
viár szót. Nos, ez egy kicsit tévedés is, meg nem is. 
Magyarul ugyanis a beluga a fehér delfint jelenti, ami 
emlős, nem horgásszák, ikrája pedig végképp nincs. 
Ellenben oroszul a beluga azonos a vizával. Az orosz 
nyelvterületen történt vizahorgászatok hatására Ma-
gyarországon is használatba került a viza megnevezé-
se, mint beluga. Ezért lehetséges, hogy egy vizahorgá-
szaton készült filmen a kazah túravezető és a magyar 
résztvevők is egyöntetűen belugaként ünneplik a gyö-
nyörű vizákat. Ezt a kis átfedést leplezi le a „belugakő” 
kifejezés. Ez Révai szerint „a viza kiválasztó szerveiben 
előforduló, tojásdadalakú, fehér színű, foszforsavas 
mészből álló konkréció, melyet az oroszok háziszer-
ként használnak”.(A fehér delfin orosz neve egyébként 
beluha.)

Ha sikerrel is járnak a törekvések és majd újra vizák 
úszkálnak folyóinkban, biztos, hogy még hosszú évekig 
tabu marad horgászatuk. Vigasznak legyen mondva, 
már jelenlétük is árulkodni fog folyóink egészségéről, 
talán majd felidéznek bennünk egy letűnt világot, amit 
szerencsére még nem tettünk teljesen tönkre. 

Nevezzük így, vagy úgy, hiányzik a Kárpát medencé-
ből ez az óriás. Micsoda élet lehetett itt!
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Húsa is ízletes,
viza kebab

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

https://www.gyekenyes-vizpart.hu/
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ITALICA Fishing-Elsô Úszós Horgászkupa 2022

A nagy érdeklődésre való tekintettel engedjé-
tek meg, hogy bemutassam nektek az ITALICA 
Fishing-Első Úszós Horgászkupa 2022-es évre ter-
vezett versenynaptárát. A versenynaptárban még 
hiányzik két időpont, de a következő újságban már 
remélhetőleg ezek is publikusak lesznek.

Február utolsó hétvégéjén megrendezésre került a III. 
Gunaras Családi Wellness Horgász Hétvége és Italica 
Fishing-Első Úszós Horgászkupa 2022 Ünnepélyes Ver-
senysorozat Megnyitó Gálája. Helyszín ismételten a Dom-
bóvár Gunaras Resort Spa**** Hotel volt.

A wellness hétvégén a 93 szobából 65 szoba került fog-
lalásra, és mindösszesen 172 résztvevővel megtöltöttük a 
szállodát. A szombati napon a horgászverseny díjátadóját 
követően bemutattuk a 2022-es évre tervezett verseny-
naptárunkat, ahol szinte már minden időpont szerepel, 
mely helyszínek és a dátumok tekintetében segíti sok 
versenyzőnek a felkészülést több hazai és nemzetközi 
versenyre.

Meghívtuk a díjátadóra Szabó Jánost SOMOGYHESZ 
elnökét, aki az FCMS programmal kapcsolatos gyakorla-
ti tapasztalatokról számolt be, míg Marksz Pál a 2022-es 
terveket ismertette. 

Az első három versenyünkre elindítottuk a nevezést az 
FCMS.hu oldalán.

AZ ITALICA FISHING-ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA 
2022 VERSENYSOROZAT HORGÁSZVERSENYEI:

 I. FORDULÓ: FEHÉRVÁRCSURGÓI VÍZTÁROZÓ 
2022. 03. 20. VASÁRNAP 
Egynapos, 2 fordulós, úszós, egyéni, horgászverseny, 

maximum nevezők száma 60 fő.
 II. FORDULÓ: ETYEK, BOTI-TÓ 2022. 04. 17.  HÚS-
VÉT VASÁRNAP
Egynapos, 2 fordulós, úszós, egyéni, horgászverseny, 

maximum nevezők száma 60 fő.
3 VERSENY 1 VERSENYHELYSZÍN  
SZEGED, MATY-ÉRI EVEZŐSPÁLYA 2022. 05. 05-08. 

Többnapos, 2 fordulós, úszós egyéni horgászverseny, 
maximum nevezők száma 180 fő.

EGY SOK SZEMPONTBÓL RENDHAGYÓ HOR-
GÁSZVERSENY KERÜL MEGRENDEZÉSRE AZ ITALI-
CA-FISHING ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA 2022 VER-
SENYSOROZAT SORÁN.

A versenyhelyszín nem más, mint a Szeged, Maty-éri 
Kajak-Kenu pálya.

3 VERSENYKATEGÓRIA EGY HELYSZÍNEN!
IGNESTI-BONDUELLE NŐI VERSENY
 Többnapos, egyéni, 2 fordulós, finomszerelékes, úszós, 
horgászverseny.

 ITALICA FISHING-ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA 
VERSENYSOROZAT III. FORDULÓJA.
Többnapos, egyéni, 2 fordulós, finomszerelékes, úszós 

horgászverseny.

COLMIC-BONDUELLE NAGYVERSENY
Többnapos, egyéni, 2 fordulós, finomszerelékes, úszós 

horgászverseny.

 EZT AKÁR NEVEZHETNÉNK ÚGY IS, HOGY „VER-
SENY A VERSENYEN BELÜL”
Ebben a versenykategóriában azon horgászok jelent-

kezését várjuk, akik a versenysorozat többi állomásán is 
szeretnének részt venni, és kivenni a részüket a további 
3,5 millió forintos összdíjazásból!

 IV. FORDULÓ: SZÉKESFEHÉRVÁR, PALOTAVÁROS, 
FELSŐ-TÓ. DÁTUM HAMAROSAN!
 Egynapos, 2 fordulós, úszós, egyéni horgászverseny, 
maximum nevezők száma 68 fő.

 V. FORDULÓ: KISKUNHALAS, EZÜST TÓ 2022. 07. 
02. SZOMBAT
Egynapos, 2 fordulós, úszós, egyéni horgászverseny, 

maximum nevezők száma 44 fő.

A Gunarasi helyszín
Második forduló
előtti mozgolódás

A III. Gunaras Családi Wellness
Horgász Hétvége díjazottjai 
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ITALICA Fishing-Elsô Úszós Horgászkupa 2022
 VI. FORDULÓ: KISKUNHALAS, EZÜST TÓ 2022. 07.
03. VASÁRNAP
 Egynapos, 2 fordulós, úszós, egyéni horgászverseny,
maximum nevezők száma 44 fő.

 VII. FORDULÓ: PAKS, 6-OS HORGÁSZTÓ 2022. 08.
14. VASÁRNAP
 Egynapos, 2 fordulós, úszós, egyéni horgászverseny,
maximum nevezők száma 60 fő.

KÜLÖNVERSENY 
 SZOLNOK, ALCSISZIGET, HOLT-TISZA VERSENYPÁ-
LYA 2022. 10. 07-09.
 Többnapos, 2 fordulós, úszós, egyéni horgászverseny, 
maximum nevezők száma 120 fő.
 PÁROS HORGÁSZVERSENY SZÉKESFEHÉRVÁR, PA-
LOTAVÁROS, FELSŐ-TÓ. DÁTUM HAMAROSAN!
 Egynapos, 2 fordulós, úszós, páros horgászverseny, 
maximum nevezők száma 68 fő.

 IV. GUNARAS CSALÁDI WELLNESS HORGÁSZ HÉT-
VÉGE ÉS ITALICA FISHING-ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZ-
KUPA 2022 ÜNNEPÉLYES VERSENYSOROZAT DÍJÁ-
TADÓ GÁLA
Helyszín: Dombóvár, Gunaras Resort Spa****Hotel
Együttműködési megállapodást kötöttünk az www.

azfishing.hu online horgász webáruházzal. A díjazottak a 

webáruházban elkölthető vásárlási utalványokkal gazda-
godnak a sorozat fordulói során. 

A webáruházban az összes finomszerelékes márka 
képviseli magát, ITALICA, Sensas, Rive, Milo, Colmic, Ig-
nesti, MAP, Preston, Browning márkák mellett folyamato-
san bővülő kínálattal várja a horgászokat.

De továbbra is megtartjuk a versenysorozat fődíjazásá-
ban a komoly RIVE- Italica tárgynyereményeket.

A versenyeink érintésmentes sorsolással az FCMS 
Fishing Competition Manager System segítségével tör-
ténik, amely azonnali eredmények közlését is lehetővé 
teszi.

Korábbi versenyeinket megnézhetitek a youtube csa-
tornánkon: https://www.youtube.com/channel/UCIuP-
m6fPAa-jn2caGEB8Ajg

valamint a jelenlegi trendeket követő Instagram olda-
lon is.

www.elsouszoshorgaszkupa.hu
www.mediakalauz.hu
www.fcms.hu 
További érdekességekkel, információkkal a részletes 

versenykiírással találkozhattok a weboldalunkon is.
Várunk Titeket sok szeretettel az általunk szervezet 

rendezvényeinken, és horgászeseményeinken.

Üdvözlettel: 
Tomozi Tamás szervező

A III. Gunaras Családi Wellness
Horgász Hétvége díjazottjai

Videó megtekintéséhez klikk a képre

https://azfishing.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg
https://elsouszoshorgaszkupa.hu/
https://www.fcms.hu/hu/
https://youtu.be/VRyTi8FFbw8
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Nagy sügerek 
nyomában

A sügér horgászata mindig is egy komoly téma 
volt. Annyira komoly, hogy megérdemelne egy 
sporthorgászati kézikönyvet. Majdnem minden 
cikk, mindig a kis méretének kifogásával és ereje 
nagyságának dicséretével indul. Mégis mekkora 
lehet egy kapitális sügér? 

Az igazat bevallva, nemrég volt szerencsém egy olyan 
tavon horgászni, amelyben igazán kivételes példányok 
lakoztak. De ha a legpesszimistább horgászok távlatá-
ból is nézzük a dolgot, el kell ismernünk, hogy rekord 
méretű sügérekkel találkozhatunk bármilyen vízben. 
Fontos, hogy hol és hogyan keressük őket! A kiló kö-
rüli csíkozott, laza gerincű és élénk narancs szárnyacs-
kás sügerek, nemigen keverednek össze vizeink egyik 

csúcsragadozójával, a süllővel. De biztosra vehetjük, 
hogy mindig ott vannak a süllők mögött. Egy adott he-
lyen a sügerek jelenléte a zsákmány bőségéről árulko-
dik és ugyanez a bőség vonzza a süllőket is. Az ilyen 
helyen, ha akasztás után úgy érezzük, hogy egy erős 
hal van a botunk végén, gondolatunk ne szálljon egy-
ből a süllő felé, mert fárasztás után meglepetés érhet 
bennünket egy kapitális sügér személyében. Biztosak 
lehetünk benne, hogy egy ilyen élmény után egy idő-
re elfelejtjük a süllőket. Nagy hévvel fogunk horgászni 
tovább, azzal a rejtett szándékkal, hátha még fogunk 
egy sügeret.   

Amint már említettem, nagy sügeret lehet fogni bár-
hol, persze azzal a feltétellel, hogy ott legyen a vízben. 
Ha lehetőségük adódik egy olyan vízben horgászni, 

Csodálatos hal a sügér
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ahol nagyobb sügerek is élnek, akkor bát-
ran kereshetik őket a gazdag növényzeti 
övezetekben, a part mellett, sekély- vagy 
mély vízben, gödrökben és törésekben 
egyaránt. Eddigi tapasztalataim alapján a 
legjobb fogási eredményeket a meredek 
partmenti küszöbök melletti részek adták, 
lehet azért is, mert roppantul tudnak rám 
hatni az ilyen jellegű helyek. Az ilyen he-
lyeken nem a fogások gyakorisága az erős 
pont, hanem a fogások nagysága.

A fent említett helyeket kétféleképpen 
közelíthetjük meg: partról vagy csónakból. 
Mindegy, hogy partról vagy csónakból hor-
gászunk, különféle stratégiákat kell felépí-
tenünk magunkban, hogy lépre csaljuk a 
nagy sügereket. A tálalás és bemutatás mi-
kéntje, egyenlő arányban diktálja a csali és 
a felszerelés választását.

A PARTRÓL VALÓ HORGÁSZAT 
Ott lehetséges, ahol a küszöb eléggé közel van a part-
hoz és jól érzékelhető a küszöb melletti hírtelen törés. 
Hogy ne akasszuk be csalinkat a küszöbbe, ajánlatos 
egy 3 méternél hosszabb botot használni, még ak-
kor is, ha az ilyen jellegű botot nem igazán kedvelik a 
pergetőhorgászok.  A bothossz ebben az esetben egy 
elengedhetetlen ütőkártya. Nincs szükség hatalmas 
dobásokra. Az övezet, amelyet kutatni kell, kevéssel 
van távolabb az Ön által használt bothossznál, azaz 3 
méternél. (1. ábra)

Ami ebben a helyzetben történik, nagyban hason-
lít a léken való horgászathoz, vagyis a módszer a csali 
függőleges mozgatásán alapul.  Mivel a műcsali és an-
nak vízzel való találkozása nem okoz nagy csobbanást, 
érdemes nehezebb csalikkal próbálkozni. Szerintem a 
nehéz és a kisebb méretű műcsalik a leghatékonyab-
bak, így a speciálisan és a függőleges bemutatásokra 
kitalált jig-spoon-ok jöhetnek szóba, továbbá próbál-

kozhatunk súlyos-fejű és 1/0-s horgú gumihalakkal, 2-3 
centiméteres a jerkbait-kel és cicadakkal is. Műcsalink 
felépítésüktől függetlenül, mindig a mederfenéken 
táncoló tapogatás eszköze lesz, rövid szünetekkel és 
diszkrét emelgetésekkel. A zsinór félig kifeszített álla-
potban való tartása segít a legfinomabb kapások ér-
zékelésében. A szemmel követett zsinórmozgások na-
gyon fontosak, főleg a műcsali emelésekor lehetséges 
a kapás, ilyenkor a zsinór oldalra mozdul, mely mozdu-
latot egy újabb zsinór kifeszítés követi. Ez azt jelenti, 
hogy csalinkat támadás érte még akkor is, ha nem ész-
lelünk semmilyen rángatást vagy rezgést. Határozottan 
be kell vágni! Mivel nem szükséges távolra és hosszan 
bedobni, a monofil zsinór használata a legértelmesebb 
választás. Még egy érv szól a monofil mellett, éspedig: 
csökkent láthatósága kiküszöböli a nagyon jól látó sü-
gerek minden gyanúját. 

A fent említett csalik mellett, kipróbálhatjuk a ratt-
ling woblereket is, kis méretekben max. 2 centimétere-

seket és a tail spinnereket is. Ez 
utóbbi nem más, mint egy fém-
ből készült két szemmel és két 
kulcskarikával ellátott műcsali. 
A hátán található kulcskarikához 
kötjük a zsinórt, a hastájékon 
található karikába pedig a hár-
mas horgot kapcsoljuk. Maga 
a műcsali teste egy halformájú 
ólomból készül, ami egy forgó-
kapoccsal ellátott villantó lemez-
ben végződik.

A partok vonalán húzódó me-
redek törések horgászatát a nyílt 
vízről is megvalósíthatjuk, felté-
ve, ha van csónakunk. Fontos, 
hogy diszkréten közelítsük meg 
a partot. Ez döntő fontosságú 
művelet, főleg, amikor nagy sü-
géreket keresünk. (2. ábra)

1. ábra

2. ábra
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10–15 méterre a parttól lehorgonyzunk, merőlege-
sen az átkutatásra kiválasztott helyre. Ez egy szükséges 
intézkedés, mely a mérsékelt szelű napokon működik 
a legjobban, akkor, amikor a hullámok felzavarják a 
sekély, küszöb előtti vizet. Ilyenkor a ragadozó halak, 
a parttól távolabb tartózkodnak ott, ahol a mélyebb 
és a sekélyebb víz keresztezi egymást. Pontosabban 
a küszöb fölött. A szél és a hullámok hatása ebbe az 
övezetbe vonzza a sügereket, azonban jó tudni, hogy 
a küszöb teljes hossza nem mindig adakozó. A gyakor-
lat azt bizonyítja, hogy vannak helyek, ahol a zsákmány 
sűrűsödik a talált élelem és menedék függvényében. 
Ezek lehetnek bokros, fás területek. Ez az-az ok, amiért 
a küszöböt átvizsgáljuk teljes hosszában, mindaddig a 
pillanatig, amíg felfedezünk egy 
olyan helyet, ahol a támadások 
gyakoriak.

A csónakból való horgászatunk 
során használhatunk hasonló csa-
likat, mint a parti horgászat ese-
tében. De megsúgnám, hogy a 
karcsú testű ólomfejjel felszerelt 
műcsalik a legfogósabbak. A part-
ra merőlegesen bedobott műcsa-
li, a törés előtti sekélyebb vízben 
kell landoljon. Ezután az orsónk 
segítségével vontassuk lassan ma-
gunk felé a csalit, egészen addig a 
pillanatig, amíg érezzük, hogy a 
törés küszöbéről a csalink a mé-
lyebb rész felé veszi az irányt. No 
ekkor jön legtöbbször a kapás! Ha 
mégsem volt kapás, akkor a bo-

tunk spiccének emelgetésével 
ugráltassuk a csalit. Meglátják 
sikerük lesz! 

A jerkbaitek, a shadek, a rövid 
4–6 cm-es twisterek, mind jól 
használható műcsalik a küszö-
bök, törések felkutatásánál. Szí-
neik változhatnak a természetes, 
világosabb színű fényes fehér-
től - hátán fekete, kék vagy zöld 
árnyalattal, egészen a nagyon 
rikító színig. (narancs-sárga, pi-
ros vagy firetiger). Az ólomfejek 
horgai azonosak a süllőnél hasz-
náltakéval (2/0, 3/0 és akár 4/0)  
- 7–14 g-os súllyal. 

Használhatunk minnow flo-
ating (az ultra-light osztályból) 
típusú wobblert is. Különösen 
hatékony csali, ha tudjuk tartani 
a partra merőleges dobásokat. A 
wobblert a part melletti részre 
dobjuk és lassú mozgással von-
tatjuk magunk felé egészen a 
küszöb széléig, ahol a mozgását 
felgyorsítjuk, időnként röviden 

meg-megállítva, hogy a wobbler közben a felszínre 
emelkedjen.

Ha deep-runner wobblert használunk, akkor a be-
dobás iránya megváltozik. Ilyenkor ajánlatos a küszöb-
bel párhuzamos, hosszanti bedobás. Ennek érdekében 
még jobban meg kell közelíteni a küszöböt, a parttal 
párhuzamosan. A vízbe érést követően a wobbler a 
vontatás hatására máris a mély felé tőr, melynek kö-
vetkeztében érezni fogjuk, amint a terelőlemez érni 
fogja a törés vonalát. A jelenség segíti egyben a törés-
vonalak feltérképezését is. (3. ábra)

Zavaros vízben a 2-es és 3-as számú körforgó villan-
tók, valamint a kis támolygók jó eredményt hoznak fő-
leg, ha a sügerek aktívak. 

3. ábra

A nagy sügerek vagy magányosak, vagy 
pár fős csapatokban vadásznak
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A csónakból való törések és küszöbök felkutatása 
relatíve hosszú bedobásokra kötelez, hogy ne áruljuk 
el a jelenlétünket. A vékony és sötétszínű fonott zsinór, 
egy plusz érzékenységet ad a felszerelésnek és bizto-
sítja a legfinomabb támadások érzékelését. Ne alapoz-
zunk arra, hogy a sügér egy vehemensen támadó hal. 
Vannak helyzetek, amikor a lassúságban jeleskedik, 
riadókészültsége főleg akkor maximális, amikor a víz 
átlátszó.

Nem új keletű, hogy a horgász megszokottan a nagy 
halakat keresi. Közülünk mindenki álma: a trófea, attól 
függetlenül, hogy harcsa vagy sügér. Ha egy 30 kg-os 
harcsa elejtésének gondolatára elveszítjük a fejünket, 
még akkor is, ha nem írták be a rekordok kategóriájá-
ba, akkor egy kilós sügér kifogásáról nem is beszélek. 
A horgászok a 200–300 g-os sügereket „szépnek” tart-

ják, a félkilósakat pedig már „monstrumoknak”. A ki-
lós határt átlépő sügér a horgász szemében nem más, 
mint egy vízum egy jobb horgászvilág felé.

Amikor a reményeink egy-egy kapitális sügér kifo-
gásáról kezdenek savanyodni, figyelembe kell venni a 
szaporodás piramisszerű növekedését. Sokkal többen 
vannak a kis sügerek, mint a közepes méretűek és ösz-
szehasonlítatlanul többen, mint az óriásak. Mivel a sü-
gér egy olyan ragadozó hal, mely vadászati stratégiá-
ját a csoport erejére alapozza, kedveli az akadályokkal 
teli helyeket és olyan helyeken szeret vadászni, ahol 
a zsákmány eltűnése korlátozott. Itt a kishalakat ösz-
szezsúfolják egy szűk helyre és gyorsan felfalják őket. 
A nagy sügerek nem keverednek a kicsikkel, azok a 
csendesebb vadászatot kedvelik, még akkor is, ha nem 
magányosak. Általában csoportosulnak ők is. Az irány-
adó a méret, nyilvánvaló, hogy ezek a csoportok nem 
annyira népesek, mint a fiatal sügéreké.

A csukás és süllős tavakban, a nagy sügerek cso-
portjai egy kommandós csapat stratégiájával „lépnek 
fel”. Örökös mozgásban vannak és készek arra, hogy 
beavatkozzanak, amikor a versenytársak felfedeztek 
egy zsákmányt. Ha süllőről van szó, a sügér küldetése 
egyszerűbb. A süllő hamar lemond a huligánok és ge-
rinccsíkosok hatására a zsákmányról és a külső vadász-
övezetben helyezkedik el. A vadabb, falánkabb csukák 
nem fogadják el ezt a dolgot és a szerepek felcse-
rélődnek. A sügerek a külső övezetben helyezkednek 
el, ahonnan befelé irányítják támadásaikat.  Mindkét 
esetben, a főszereplő nagy testű sügerek megfelelő 
számban jelen vannak. Ellenkező esetben, ezek az akci-
ók egyértelműen öngyilkos jellegűek lennének.

Íme néhány ok arra, hogy amikor csukára vagy sül-
lőre horgászunk, számíthatunk egy sügéres harmadik 

típusú találkozásra is, amelyet addig esetleg csak fény-
képen láttunk. Az egy kiló alatt és felett váltakozó súlyú 
sügerek kifogása, biztos hogy egy időre elfelejteti ve-
lünk a csuka és a süllő horgászatát. Biztosítom Önöket, 
hogy ez nem hiba.

- Losonczi -

ELADÓ
Ráckevénél közvetlen Kis-Duna partján déli fekvésű 
panorámás, 7 szobás, 3 fürdőszobás, nagy garázsos, 
táv.kapus, wifis családiház, összközműves 720 nm-es 

telken, 60 nm-es új, térkövezett, félfedett terasz, nagy, 
új, dupla stéggel, 75.000.000.- Ft ért eladó. A családi-
ház adómentes és többgenerációnak is kiváló. 16 éve 

bejáratott szálláshely, 15 személyre apartmanház.

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

Egy kapitális sügér kifogása
roppant nagy élmény
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Bojli összetevõk

Gondolom sokan feltették maguknak már azt a 
kérdést: mitől vonzóbb az egyik csali, mint a má-
sik, mi az oka annak, hogy egyes csalikkal vagy 
etetőanyagokkal jobban lehet halat fogni, má-
sokkal pedig nem? A válasz véleményem szerint 
egészen egyszerű: a tápérték. A csalik és ete-
tőanyagok tápértéke az, ami képes különbséget 
tenni siker és sikertelenség között és bátran me-
rem állítani, hogy a halak egytől egyig képesek 
felismerni ezen értéket. Véleményem szerint, 
és ezt is bátran állítom, hogy a pontyhorgászok 
többsége nincs tisztában azzal, hogy a csali, ami-
vel horgászik, miből is tevődik össze. 

Az alábbiakban arra szeretnék rámutatni, hogy a csalik 
esetében egy teljes kép kialakításához nem elegendő 
elindulni az összetevő elemektől, hanem az összete-

vő elemek összetevőitől kell kezdeni. (Egy kissé fur-
csán hangzik a dolog, de ne ijedjenek meg, olvassák 
csak tovább). A bojlikat grízből, szójából, magvakból, 
hallisztből, kukoricadarából, aromákból, tojásból stb. 
készítik, melyek tartalmaznak fehérjéket, cukrokat, 
zsírokat stb. Míg a gríz, a szója és a halliszt olyan ösz-
szetevők, melyeknek megértése nem okoz problémát, 
addig ezek összetevői – aminosavak, fehérjék és a töb-
bi – olyan fogalmak, melyek sokakat összezavarnak, 
és amelyek betekintésébe szükség van némi magya-
rázatra.

BIOLÓGIAI SZEMPONTBÓL NÉZVE
A fehérjék természetes kémiai anyagok, melyek min-
den élő sejtben megtalálhatók, ezek biztosítják a szer-
vezet fejlődését. A fehérjék biológiai funkciói enzimati-
kus, hormonális, immunális természetűek. A fehérjék 
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aminosav láncolatokból állnak. Minden fehérje számá-
ra léteznek specifikus aminosavak, pontosan meghatá-
rozott mennyiségben. A fehérjék két csoportba sorol-
hatók: teljes és nem teljes fehérjékbe. 

A teljes fehérje felépítése tartalmazza elsősorban a 
kilenc lényeges aminosavat. Ezek azért fontosak, mert 
ezeket a szervezet nem tudja előállítani csak nagyon 
kis mennyiségben. Ez a fő oka annak, hogy a ponty 
nagy mennyiségben fogyaszt vízinövényeket és lárvá-
kat – ugyanis így szerzi be a szükséges aminosavakat. A 
teljes fehérjék általában állati eredetűek, de kis meny-
nyiségben a növényekben is jelen vannak.

A nem teljes fehérjék korlátolt számú lényeges ami-
nosavakat tartalmaznak, melyek főként növényi ere-
detűek. Ha a fent leírtakból levonjuk a következtetést, 
rögtön rájövünk, hogy egy jó és minőségi csali eléré-
séhez kombinálni kell a hallisztet vagy az állati eredetű 
fehérje koncentrátumokat a növényi fehérjés lisztek-
kel. Íme, miért is oly sikeresek a halliszten és a szója-
liszten alapuló csalétkek!

A szénhidrátok a cukrok összetevői, melyeket a nö-
vények a fotoszintézis során hoznak létre, és amelyek a 
legfontosabb energiaforrást jelentik egy élő szervezet 
számára. Három nagy szénhidrát típus létezik: egysze-
rű cukrok, komplex és rostos szénhidrátok. A szénhid-
rátok szerepe igen lényeges a szervezetben: biztosítja 
az izmok védelmét, szabályozza a cukrok mennyiségét 
a szervezetben, segíti a kalcium felvételt az élelemből, 
továbbá a barátságos baktériumok élelméül is szolgál, 
melyek segítenek az emésztésnél. 

A cukrok vagy az egyszerű szénhidrátok megtalál-
hatók a gyümölcsökben, tejben, cukorban. A ponty 
számára ajánlott a NYERSCUKOR, vagy a MÉZ hasz-
nálata ízesítőként, mert 99 %-os szénhidráttartalom-
mal rendelkeznek, és ugyanakkor egy édes ízt is ad a 
csalinak. A komplex szénhidrátok megtalálhatók pél-
dául a krumpliban. A ponty szénhidrát szükséglete 
több tényezőtől függ: súlya, életkora, étvágya, napi 
mozgékonysága. Becslések szerint a pontynak 5–10 
gramm szénhidrátra van szüksége kilónként, na-
ponta. Ősszel ez a mennyiség akár a duplájára is 
növekedhet.

Az élelmiszer rostok a szénhidrátok azon 
részei, melyeket nem lehet megemész-
teni. Megtalálhatók a gabonákban, gyü-
mölcsökben és zöldségekben egyaránt. 
Két fajta élelmiszer rost létezik, melyek 
különböznek fizikai tulajdonságuk alap-
ján és az élő szervezetre gyakorolt ha-
tásuk módja szerint:
1. OLDHATATLAN ROSTOK. Ezek 
merevek, kemények és nem oldód-
nak vízben. Tulajdonságuk, hogy 
teleszívják magukat vízzel, a bélbe 
jutva megnövelik térfogatukat, mi-
által visszatartják a vizet az emésztő-
rendszerben.
2. OLDÓDÓ ROSTOK. Kevésbé vasko-
sak, mint az oldhatatlan rostok és oldód-

nak a vízben. A vízzel kapcsolatba lépve olyan anyagot 
alkotnak, mely védi, kíméli a belek falait. Az oldódó 
rostok megtalálhatók a puha húsú gyümölcsökben és 
zöldségekben.
A ZSÍROK. Hat fontos szerepet látnak el a szervezet-
ben: nagy energiatartalékot biztosítanak, védik a szer-
vezetet, szigetelnek, (ami által meleget tart, főként 
télen, amikor a ponty hibernál és a víz hőmérséklete 
nagyon alacsony) szállítja a vitaminokat, és ami a leg-
fontosabb, szétosztja a savakat. Egy grammnyi zsira-
dék kb. 9 kalóriát tartalmaz. Szükséges napi mennyiség 
a ponty számára csupán 0,3 gramm kilónként. Egy 5 
kg-os ponty kb. 7000 kalóriát raktároz el energiatar-
taléknak. 
A VITAMINOK. B és C vitamin: szerepük általánosság-
ban az, hogy segédkeznek az enzimeknek az energia 
előállításánál. Nincsenek elraktározva a ponty szerve-
zetében, ezért szükséges a folyamatos felvételük. 
A, D, E VITAMINOK: az A vitamin alapvető szerepet 
játszik a retina működésében, a csontok növekedésé-
ben és újraképződésében. Ugyanakkor még antioxi-
dáns szerepet is betölt. Az E vitaminnak is antioxidáns 
szerepe van, ugyanakkor erősíti az immunrendszert. A 
D vitaminnak a kalcium csontokban való lekötésében 
van szerepe.
ÁSVÁNYI ANYAGOK. A kalcium nagyon fontos ösz-
szetevő a szervezet számos folyamata számára, de 
szilárdságot is biztosít a csontoknak. A magnézium 
anti-stressz hatású, a vas pedig fontos az oxigén vér-
ben való szállításában. A vashiány a fizikai képessé-
gek csökkenéséhez vezethet, amitől fáradság jelent-
kezhet, a ponty nem tud erőfeszítése-
ket tenni a táplálékszerzésért és a 
szaporodásért. A cink a nö-
vekedési folyamatban, 
a bőr és a pikkelyek 

egységében, 
az agy működésé-

ben és az immunrend-
szer felépítésében is fontos. 

A mangán és réz beépül a szer-
vezetben található fontos enzi-

mekbe, a szelén pedig szintén 
fontos antioxidáns. 

A kalória szükséglet vál-
tozik a ponty mozgékonysá-

gától függően. A folyókban 
nagyobb a kalória szükség-

let, mert az erős áramla-
tok miatt a pontyok több 
energiát használnak. A 
tavakban valamivel ki-
sebb a szükséges meny-
nyiség, a könnyebb táp-
lálék-hozzáférhetőség 

miatt. Általában kilón-
ként 35 kalória biztosít-

ja a szükséges energiát a 
ponty napi tevékenységéhez. 
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ESETELEMZÉS.
Nos, kedves horgásztársak, ugye 
most már Önök is tisztában látják, 
hogy mi mindent is tartalmaznak 
a bojlik és az etetőanyagok, amit 
használunk. Bármit is dobjunk a 
vízbe a pontynak, mind egytől 
egyig ugyanazokat az összetevő-
ket tartalmazzák, csak különböző 
mennyiségekben. Elemezzük tehát 
az egyik legjobb csalit, a kukoricát 
és lássuk annak tápláló összetevőit 
(1. táblázat): 

Ha figyelmesen nézik a táblá-
zatot, láthatják mennyire tápláló 
a kukorica! Még vonzóbb lehet 
pl. a búza, mely kb. 15 % fehérjét, 67 % szénhidrátot, 
2 % zsiradékot, 1,6 % ásványt és 2,2 % rostot tartal-
maz. 

Tehát a kukoricaliszt, búzaliszt, gríz használata a 
bojli elkészítésében elengedhetetlen kellék, hiszen 
ezek nagyon gazdagok szénhidrátokban, optimális 
fehérje mennyiséget tartalmaznak, és a bennük lévő 

anyagok könnyen felszívódnak. Azonban nem mond-
ható el ugyanez a száraz kukoricáról vagy a száraz 
búzaszemekről. Még ha jó is a tápértékük, feldolgo-
zás nélkül, csak úgy szárazon a vízbe dobva, a ku-
korica egyáltalán nem jó a pontynak, mert nagyon 
nehezen és hosszasan emészthető, minek követ-
keztében nagy erőfeszítésekre kényszeríti a ponty 

1. táblázat
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emésztőrendszerét. A sok száraz kukorica, puffadást 
és irritációt okoz a pontynak. Éppen ezért rövid sike-
res időszak után, a kukorica veszít vonzalmából és a 
ponty jó ideig elkerüli. A megoldás a kukorica meg-
felelő elkészítése. 

Térjünk át a bojlikra és főként az alapkeverékekre. 
Egy sikeres keverék egyszerűen azzal jellemezhető, 
hogy tartalmazza az összes tápláló anyagot és tisz-
teletben tartja azok arányait. Ez az arány a fehérje, 
aminosav és az energiaadó anyagok közti arányt je-

lenti. Ajánlott, hogy tavasszal 1 a 3-hoz legyen, nyá-
ron 1 az 5-höz, ősszel pedig, amikor a pontynak na-
gyobb szüksége van a szénhidrátokra, a hibernálásra 
való készülődéskor, 1 a 10-hez legyen. (2. táblázat)

A fenti táblázat leírja a bojliban felhasznált anya-
gok tápértékét. Önöknek csupán annyit kell tenniük, 
hogy figyelembe veszik ezen tápértékeket és úgy ké-
szítik el az alapkeveréket, hogy az a legkiegyensúlyo-
zottabb legyen fehérje és az energia szempontjából. 

Főzéssel emészthetőbbé tesszük a bojlit, viszont 
kevésbé lesz tápláló. Például a 
kukoricaliszt főzés előtt 10 % fe-
hérjét tartalmaz, míg főzés után 
mindössze csak 4 %-ot.

Az összetevők tápértékének is-
merete és használata nélkül nem 
lehet jó minőségű, vonzó, könnyen 
emészthető bojlit készíteni. Vigyázni 
kell a boltokban vásárolt bojlikkal is, 
hiszen közülük sokan igencsak sok kí-
vánnivalót hagynak maguk után. Ha 
nem tudják saját maguk elkészíteni a 
bojlit, akkor törekedjenek arra, hogy 
komoly, elismert gyártók termékeit 
vásárolják meg, még akkor is, ha az 
drágább, mint a többi. Csupán csak 
így lehet biztos sikert elérni. 

László Attila

2. táblázat

https://cukk.hu/
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A harcsa fárasztása kőkemény, egész embert 
próbáló feladat, talán a horgászgyönyörök csú-
csa. Mégis, ha harcsára méretezett pergetőfel-
szereléssel, 80-120 grammos bottal, 0,35-ös mo-
nofil vagy ennek megfelelő erejű, tehát olyan 
tizenöt-tizenhat kilogrammos szakítószilárdságú 
fonott zsinórral nagyobb harcsát akasztunk, fel 
kell rá készülnünk, hogy esetleg nem mi győzünk.
 
Először is azért, mert mint azt már említettem, har-
csapergetés során sokkal, de sokkal több a rossz aka-
dás, mint az egyéb, pergetve, műcsalikkal fogható 
halfajok esetében. Ennek a jelenségnek két oka is van. 
Először is, a harcsa nem egyenes vonalban kapja el a 

műcsalit, hanem egy csak rá jellemző, hullámzó moz-
gással támad, és ahogy bekapta a műcsalit, rögtön 
fordul is vele. Ennek „köszönhetően” a műcsali gyak-
ran akad olyan helyre (sokszor még szabályos rávágás 
esetén is kívülre), ahonnan a horog könnyen kiszakad. 
A rossz akadások másik oka pedig, a harcsa más halfa-
jokétól jelentős mértékben eltérő „szájberendezése”. 
A harcsa szájában, több sorban helyezkedik el e kefe-
szerű gerebenfogazat, és a műcsali nagyon gyakran a 
fogak közé akad. Ilyen esetekben a horog nem tud mé-
lyen beülni, hanem csak a fogsor felső rétegeit csiklan-
dozza hegyével. A horog hegye pedig, nem alkalmas a 
nagyobb igénybevételekre, vagy kinyílik, vagy pedig a 
fárasztás közben egyszerűen, de törvényszerűen ki fog 

A harcsafárasz tás 
titkai
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pattanni a harcsa szájából, miután a fogsor felszínét 
kissé felszínesen végigkaristolta. De, ha jó az akadás – 
amiről egyébként természetesen sohasem tudhatjuk, 
hogy milyen – még akkor is igen gyakori esetben a har-
csa győz. 

Úgy vélem, létezik egy felső mérethatár, melyet a 
pergetőfelszereléssel még ki lehet fogni. (A módszer-
hez alkalmazott, irgalmatlan erejű felszereléseket most 
tegyük félre egy időre.) Ezt a mérethatárt pedig, min-
dig a meghorgászott víz jellege szabja meg. Ha teljesen 
nyílt, akadásmentes állóvízen (például s Balaton kellős 
közepén) akasztanék egy nagy harcsát, azt a 200 mé-
ter, 0,35-ös zsinórral nagy valószínűséggel ki is tudnám 
fárasztani, legyen akármilyen kapitális példány, még 

akkor is. Ellenben, ha mondjuk bedőlt fák között per-
getek, még egy ennél lényegesebben erősebb felsze-
relés is gyengének fog bizonyulni, nem csak a kapitális, 
hanem a „kisebb”, 20-30 kilós harcsák akasztása ese-
tében is.

A harcsafárasztás tulajdonképpen a bevágással kez-
dődik. A kisasszonykodást elfelejtve akkorát vágjunk 
be minden esetben, amekkorát csak lehetséges, sőt, 
a többszöri bevágás sem hiba. A harcsa kőkemény po-
fájába csakis erőteljes bevágással tudjuk olyan mélyre 
ékelni a hármas-horgot (hármas-horgokat), hogy az 
elég mélyre üljön be ahhoz, hogy fárasztás közben ki 
ne szakadjon. Ha a túl gyenge akasztás miatt harcsánk 
fárasztás közben „elköszön”, a rossz akadásnak – és így 
végső soron halunk elvesztésének – magunk voltunk 
okai. Ez volt az első alapszabály.

A harcsafárasztás második alapszabálya, hogy fel-
szerelésünk erejét a maximális mértékben kihasznál-
juk. Terheljük tehát a bottörés, a zsinórszakadás küszö-
béig, a fárasztás első pillanatától kezdve egészen a hal 
kivételéig, mert ha csak játszadozunk vele, a harcsának 
nem lesz mitől elfáradni. Ráadásul szelídebb bánás-
módot megérezve a harcsa rögtön nekiáll sumákol-
ni, vagyis ahogy csak teheti, rögtön lefekszik. Ha ezt 
hagyjuk, a fenéken fekve szépen kipiheni a fárasztás 
okozta addigi fáradalmakat, és kezdődhet minden 
elölről. Tehát ne engedjük lefeküdni! Ha érezzük, hogy 
megakasztott harcsánk mozgása lassul, nehogy mi is 
„leeresszünk” kissé, hanem ilyenkor keményítsünk rá 
a legjobban! Biztosak lehetünk abban, hogy a kemé-
nyebb bánásmódot megérezve a harcsa el fog állni a 
lefekvés szándékától. 

És mit tehetünk, ha harcsánk mégis csak lefekszik? 
Ne hagyjuk pihenni, az biztos. Sokan ilyen esetekben 
a zsinór pengetésével próbálják meg felijeszteni az 
elfeküdt harcsát, tapasztalataim szerint igen kevés 
sikerrel. Amennyiben ugyanis a harcsa tőlünk távo-
labb feküdt le, ezek a rezgések a zsinóron már olyan 
mértékben lecsillapodnak, mire a harcsáig érnek, 
hogy ilyen „kis adagokban” a harcsát már nem képe-
sek felijeszteni. Ilyenkor a nyers erőnek jön el az ideje, 
annak, hogy a fenéken fekvő harcsát felszerelésünk 
erejének teljes igénybevételével a fenékről kimozdít-
suk. Biztosan állíthatom, hogy 0,35-ös zsinórral akár a 
legnagyobb harcsát is ki tudjuk mozdítani a fekvésből, 
hiszen Arkhimédész törvénye „minden vízbe mártott 
testre”, így a harcsára is érvényes – legalábbis, amíg 
nem védekezik, csak fekszik. (Soha nem felejtem el, 
mikor egyszer vékony, talán 20-as zsinórral egy kb. 2 
méter hosszú, egy méter széles és vagy 40 centi vas-
tag matracba akadt a horgom a Dunán, áradás idején. 
Ez így jól átázva volt vagy másfél mázsa, ha nem kettő, 
ennek ellenére a vékony zsinórral is sikerült szakadás 
nélkül a partra húzni, mert a vízben ennyit veszített 
a súlyából. A fekvő, nem védekező harcsa pontosan 
ilyen, mint egy átázott matrac: amíg újra el nem kezd 
mozogni, védekezni, pontosan ilyen lehetetlen, amíg 
nem mozog, és nem védekezik, ő is csak egy „vízbe 
mártott test”!)

A harcsafárasz tás 
titkai
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Ha nem hagytuk lefeküdni, illetve fekvéséből sike-
rült kimozdítanunk, maga a fárasztás már majdnem a 
megszokott módon zajlik: a harcsa lehúz x méter zsi-
nórt, majd irányt vált, erre is, arra is elbóklászik egy 
kicsit, mi pedig igyekszünk eltéríteni az akadóktól 
őkelmét, és igyekszünk a lehúzott zsinórt lassan vissza-
nyerni. Az egy irányban történő hosszabb kirohanások 
a harcsára abszolút nem jellemzőek. Az egyik döntő 
pillanata a fárasztásnak, mikor a harcsát sikerül meg-
fordítanunk. Ez az első biztos jele annak, hogy a harcsa 
már alaposan kezd fáradni, bár erőtartalékai ilyenkor 
még jócskán vannak. Ekkor kezdjük el a 
klasszikus pumpálást, ennél a pillanatnál 
előbb nem sok értelme van a még nem 
kellőképpen kifáradt harcsát megkísé-
relni a part, illetve a csónak közelébe 
vonszolni. A megakasztott harcsának 
ekkor fog tudatosulni, hogy lassan el 
fogja veszíteni az életéért folytatott küz-
delmet, és ilyenkor szokta bevetni utol-
só előtti fegyverét: farkával jókorákat 
csap a zsinórra, így próbálja elszakítani 
azt. Ezeket a próbálkozásokat botunk 
rúgásai kitűnően közvetítik, és a harcsa 
kifogása után megláthatjuk a harcsa 
testén szinte ostorcsapásszerű nyoma-
it is. A lassan kifáradó harcsa ilyenkor 
már nem a fenéken, hanem a vízközt 
jár. Nagyon gyakori, hogy a fárasztás-
nak ebben a szakaszában buborékokat 

(levegőt) enged ki magából. Ez ismét csak csalhatatlan 
jelei annak, hogy harcsánk már alaposan kezd kifárad-
ni. Amelyik harcsa eddig a pillanatig nem tudta magát 
a horogról leügyeskedni, az ezután már nem is nagyon 
fog tudni meglépni.

Ilyenkor nem árt, ha lazítunk kissé a fenéken. A par-
tig vagy a csónakig pumpált harcsát jobb, ha meg sem 
próbájuk elsőre megvágózni. A már-már legyőzött har-
csának ugyanis az utolsó trükkje, hogy a végső erejével 
még egyszer, utoljára megpróbál a mélybe törni. Erre 
az utolsó, kétségbeesett kitörési kísérletre szinte min-
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den esetben törvényszerűen sor kerül, számítsunk rá 
tehát, és még egy picit lazítsunk a féken. Ha harcsánkat 
már teljesen elhagyta az ereje, ezt azzal jelzi, hogy eltű-
ri a simogatást. Az igazán profi har-
csahorgászok ugyanis a vágóhorog 
öblével vagy akár kézzel simítanak 
végig a legyőzött harcsa buksiján, 
és ha az ezt újabb mélybetörési kí-
sérlet, vagy hátrálás nélkül tűri, csak 
akkor fogadják el, hogy a harcsa tel-
jesen elfáradt, csak ekkor készülnek 
a harcsa kiemelésére.

A harcsát legbiztosabban meg-
bízható vágóhoroggal húzhatjuk a 
partra, illetve a csónakba. Ezt a szer-
számot nevével ellentétben soha 
ne vágjuk bele a harcsába, hanem 
annak alsó állkapcsába húzzuk bele, 
kívülről és alulról. Ha ez sikerült, pró-
baképpen mindig emeljünk rajta egy 
kicsit, hogy meggyőződhessünk ar-
ról, hogy a vágóhorog valóban bizto-
san tart-e? Ha igen, jöhet a kiemelés, 
most már „izomból”!

Kisebb harcsák esetében, ha a 
hármashorog egyetlen ága sem áll ki 
annak szájából, szóba jöhet a nagy-
méretű és erős merítőszákok hasz-
nálata is. Sokan azonban puszta kéz-
zel veszik ki a harcsát, a kisebb pél-
dányokat így veszem ki én is. Hogy 
mekkora a kisebb példány, ez ebben 
az esetben mindig kezünk méretétől 
függ. Ha ugyanis hüvelykujjunk rövi-
debb, mint amilyen széles a harcsa 
alsó fogsora, a puszta kézzel való 
kiemelés nem biztonságos. Ameny-
nyiben viszont hüvelykujjunkat jól 
betudjuk tolni a harcsa alsó fogsora 
mögé, további négy ujjunkat pedig 
az álla alá toljuk, a harcsát úgy meg 

lehet markolni, mint egy szatyor fü-
lét. A harcsa ilyen esetben sem tud 
fájdalmasan megharapni minket, 
a kefeszerű gerebenfogazat csak a 
bőrt horzsolja fel kissé.

A harcsát hosszú ideig életben 
tarthatjuk, ha kikötjük. Ilyenkor az 
alsó állkapocs valamelyik sarkának 
puha és vékony bőrét kell átlyukasz-
tanunk, de használhatjuk erre a célra 
a vágóhorog ütötte lyukat is, ameny-
nyiben az nem pont szájközépre 
esik. Az alsó fogsor mögött átfűzött 
kötélről a harcsa semmiféleképpen 
nem tudja leszakítani magát, és ha a 
kötél elég hosszú, hamar megnyug-
szik a mélyben.

A haltartó szák és a szájbilincs 
használatáról mindenkit lebeszélek, és nem a legjobb 
megoldás a hagyományos felkantározás sem.

 -tibi

 

KLIKK 
IDE! 

https://hajosbolt.com/
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Beszélgetvén horgásztársaimmal kiderült, hogy 
többé-kevésbé mindannyian el vagyunk téved-
ve a „horgászati mértékrendszerek” és jelöléseik 
erdejében. Ha áttekintjük kelléktárunkat, nincs 
olyan horgász eszköz, amihez ne fűződne vala-
miféle számozás vagy rövidítés. Bot, orsó, zsinór, 
horog, úszó, ólom, műcsali – mind hordoz magá-
val valamilyen számadatot. Mivel ezek közül a 
botok adják a legtöbb okot a félreértésekre, őket 
taglalnám most. 

Botjaink több családba oszthatók, de számozásuk és 
eredetük alapján két fő csoportba tartoznak: EURÓ-
PAI és ANGOLSZÁSZ. (A tengeri botokkal itt nem fog-
lalkozunk, magyar használatuk elenyésző.) Az európai 
szemléletű botoknál (1. ábra) a feltűntetett értékek a 
következők:

– hossz
– szállítási hossz
– dobósúly
– önsúly
– teleszkóp botoknál a tagok száma
–  cserélhető spiccű botoknál a mellékelt 

spiccek száma
– akció
A hossz méterben van megadva, pl.: Lenght: 2.70 M. 

Elterjedt, hogy a hosszról már a márkanév is árulkodik. 
Spicc és bolognai botoknál jellemző, hogy már mesz-
sziről látható az 500, 600, stb. számok feltűntetése, 
ami centiméterben sugallja a bot hosszát. A szállítási 
hossz, vagyis az összecsukott állapotban mért hossz 
(Travelling Lenght) minden botnál fontos tényező, akár 
hátizsákos, akár autós horgászok vagyunk. Ezt az előzé-
kenyebb gyártók legalább a bot tokján feltűntetik.

A dobósúly (Casting Weight, CW) egy érdekes adat, 
legalábbis abból a szempontból, hogy jóval kevesebb 
horgász van vele tisztában, mint hinnénk. Ez az érték 
grammban van megadva és azt jelenti, hogy botunkkal 
milyen tömegű csalit és súlyozást tudunk eldobni a le-
hető legideálisabb távolságra úgy, hogy a bot a legjobb 
paraméterekkel dolgozzon. És akkor is jól működjön, 
ha visszafelé már egy halat is húzunk…Ez az érték lehet 
tól-ig, pl. 20–40 g, de van olyan gyártó, aki csak egy 
adatot közöl, pl. 80 g. Ez egy támpont, ennél sokkal ki-
sebb vagy nagyobb súlyú szereléket nem ajánlatos a 

Számok, 
rövidítések
a botokon

1. ábra
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nevezett bottal dobálni. Vagy kínlódás, vagy spontán 
bottörés lenne az eredmény, még mielőtt a szerelék a 
vízzel találkozott volna. 

Szélsőséges példa: Egy 100–300 g dobósúlyú bottal 
egy 18 g tömegű villantót mindössze néhány lépésre 
tudnánk eljuttatni. Ennek velejárója az a bizonyos „su-
hantó” hang, amihez hasonlót talán még helikopter 
rotorlapáttal lehet előidézni. Ugyanezt a villantót egy 
10–30 g dobósúlyú pergetőbottal hangtalanul, erőlkö-
dés nélkül tekintélyes távolságra, ráadásul pontosan 
célozva tudjuk dobálni. A példa fordítottja: A 10–30 g 
dobósúlyú botra hagyományos „hazai pontyozó” sze-
relést kötünk… Ez általában tartalmaz egy spirál ete-
tőkosarat félökölnyi máléval, vagy legalább egy 100 g 
tömegű cseppólmot. A dobás következménye nyilván 
bottörés lenne, ha a zsinór el nem szakad előtte. Ter-
mészetesen ez nem jellemző gyakorlat, csak az erővi-
szonyok szemléltetése. Itt jön a képbe az angol felfogás. 
Ők valahogy jobban tisztában vannak azzal, hogy ha a 
bot, a zsinór, a súlyozás és az orsó nem harmonizálnak 
egymással, akkor hiába erőlködünk. A legdrágább orsó 
is mutathat úgy a legdrágább boton, mint tehénen a 
nyereg, ha nem oda való…

Az önsúly azoknál a botoknál jelentős 
tényező, amelyeket kézben tartva hasz-
nálunk akár hosszú órákig is. „Letett” 
botoknál nincs jelentősége, nem is tűn-
tetik fel. Szintén grammban adják meg, 
SW – self weight, ritkán „net weight” – 
mint netto jelzéssel.

A tagok számát a SEC. – mint sections 
– rövidítés után találjuk. Ha egy egysze-
rű tele boton az látható, hogy SEC.: 5, 
akkor a bot öt tagból van felépítve. 

A feeder és picker botokhoz többnyi-
re adnak cserélhető spicceket is. Ezek 
általában tömör anyagból készült, kü-
lönböző színű tagok. Ilyen esetben talál-
kozhatunk a 3+2, 2+3, stb. felirattal, ahol 
a + után a spiccek száma látható, előtte 
az alapbot tagjai. A spiccek tulajdonsá-
gait nem számszerűsítik, „heavy”, „me-
dium”, „light” kategóriába sorolják őket, 

ami erős, közepes és lágy hajlékonyság-
ra utal. 

Az „akció” jelölése már kezd kimenni 
a divatból, de érdemes megemlíteni. (2. 
ábra) Ez az érték a bot rugalmasságá-
nak eloszlására vonatkozik. Ha a botot 
képzeletben nagyjából elharmadoljuk 
és a spicc felől elnevezzük A, B, C, -nek 
a harmadokat, megkapjuk az akció zó-
nákat. Ezek szorosan összefüggnek a 
dobósúllyal! Egy A 5–15-ös bot egészen 
másképpen viselkedik, mint egy B 5–15-
ös. C jelzésű bot nincs, nem volna éssze-
rű. Elég sok kalamajkát okozott a botok 
efféle kategorizálása, ezért kezd kikopni 
a köztudatból. 

AZ ANGOLSZÁSZ JELLEGŰ BOTOK 
Van néhány horgász stílus, ami vitathatatlanul az an-
gol szokásokat hordozza magában. A teljesség igénye 
nélkül, ezek a BOJLIZÁS, a MATCH horgászat és a LE-
GYEZÉS. Az angol értékrend – mint tudjuk – gyökere-
sen más, mint a kontinentális. Aki járt már Londonban 
tudja, hogy Dovertől északra mindenki szembe jön az 
autópályán…

Az angolszász horgász szemlélete más, mint a mienk. 
Ők a horgász felszerelést egységében látják, nem „oszt-
ják le” botra, orsóra, zsinórra. Elsődleges szempontjuk 
a harmónia az egységek között. Ezért is, de alapvetően 
is másképpen számozzák a botjaikat. Erre a célra pedig 
a számunkra kissé idegen „LIBRA” (lbs) mértékegysé-
get használják leginkább. Az angol botoknál (3. ábra) az 
alapvető feltűntetett értékek a következők:

– hossz
– teherbírás
Érdekes módon a hazánkban forgalmazott angol jel-

legű botok hossza sokszor már méterben van megad-
va, bár az angolok „feet”-ben, azaz láb-ban és „inch”-
ben, azaz hüvelykben gondolkodnak. (1ft=30.48cm, 1 

2. ábra

3. ábra
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inch 2.54 cm. Pl. egy 3.05 méteres bot angol jelzése ez 
lenne: 10’0”, vagyis 10 láb, nulla hüvelyk) A jellemző 
bojlis méretek metrikusan: 3.00, 3.60, 3.90, de match 
botoknál ez nyúlhat 4 m fölé is. Ha esetleg nekiesnénk 
botunknak egy mérőszalaggal és nem pont annyit mé-
rünk, mint a botra írt szám, az nem jelenti azt, hogy be 
lettünk csapva. A brit mértékrendszerről a mi decimá-
lis rendszerünkbe átszámított összegek sosem lesznek 
kerek számok. Ez csak egy előzékenység a gyártótól, 
hogy ha nincs jó szemmértékünk, akkor is tudjuk nagy-
jából, hogy milyen hosszú a bot. Viszont a dobósúlyt 
„odaát” nem értékelik. A teherbírás, ez az érték az, 
amit alapul vesznek és a következő értéket fejezi ki:

- az a súly, amit a bot még károsodás nélkül elvisel 
úgy, hogy a gerinc derékszöget zár be a bot spiccének 
utolsó szakaszával. Ez nem azt jelenti, hogy a bot ezu-
tán már el fog törni, hanem azt, hogy maximálisan „fel-
keményedett”. Ezt a határértéket Libra-ban (lbs) adják 
meg. (4. ábra)

AZ A FRÁNYA LIBRA!
Sok vita tárgya ez horgász berkekben, próbálom osz-
latni a félreértéseket. A múltban szinte minden ország 
egyik alap súlymértékegysége a font volt Mexikótól Bé-
csen át Svédországig. Két egyforma font viszont nem 
létezett, de többnyire a mai fél kiló környékén mozog-
tak. Minden nemzet más nevet adott a fontjának, ez 
többnyire a latin világban a „libra” volt. A folyamatos 
globalizációval viszont az járt, hogy jelenleg egyetlen 
hivatalos font van nemzetközileg érvényben és ez az 
angol font, vagyis POUND. Ki tudja miért, az angoloknak 
megtetszhetett a Libra kifejezés, ezért némely terüle-
teken, lásd horgászat, a pound-ot lbs-ként rövidítik. Te-
hát egy mai angol font (pound) = 453.59237gramm=1 
libra (lb)(többes számban librák=lbs). Nem véletlen, 
hogy ínyenc berkekben a botokat csak úgy minősítik, 
hogy „hány fontos…” (Alighanem erről az íjászok is tud-
nának mesélni.)

Ennek alapján a bojlizó botokat is besorolhatjuk 
könnyű és távdobó kategóriákba. Tehát a közhiede-
lemmel ellentétben nem minden bojlizó bot távdobó. 

A 2–2,75 lbs pálcák számítanak 
könnyűnek és 3 lbs-től felfelé 
már lehetnek távdobók, felté-
ve, hogy megvan a min. 3,90 
m hosszuk és a megfelelő gyű-
rűzésük. Előbbiekkel is szép do-
básokat érhetünk el, de utób-
biak esetében az eldobott sze-
relék sebessége akár 200 km/h 
is lehet! Ezeknél árulkodó jel az 
orsó utáni első, gyűjtő- vagy 
keverőgyűrű. Ez a „Low Rider” 
gyűrű sokakat megtéveszt, 
úgy tűnhet, hogy fordítva van 
felbandázsolva a bottestre, 
pedig nem. A feladata a zsinór 
lehető legideálisabb elosztása 
extrém sebességnél, torlódás-, 

gubanc- és szakadásmentesen. Ennek köszönhetően a 
dobás távolsága tekintélyt parancsoló lehet.

Amit mindkét felfogásban készült bot típusokon 
még szokás feltűntetni, az anyaguk és annak minősé-
ge. Korunk legkeresettebb „blank”-ja, vagyis horgász-
bot-alapanyag csöve carbon, azaz szénszálas alapanyag-
ból készül. Mivel ez a tényező emeli a bot teherbírását 
és csökkenti a tömegét, így a piaci árának is lényeges 
összetevője. Ennél fogva nincs gyártó, aki ne jelölné a 
boton, hogy „carbon”, ill. „graphite”. A szénszál tarta-
lom jelzésére más-más rövidítéseket használnak, a leg-
elterjedtebb talán az IM6, IM8, IMX10 stb. Minél maga-
sabb számmal találkozunk, annál jobb minőségű bottal 
állunk szemben. Az X utalhat a keresztszövéses kivitelre 
is, de az anyag „eXtra” minőségére is. A keresztszövé-
ses megerősítés látványosan mutatkozik is, jellemzően 
„X-WRAP”- ként jelzik. Ha a „composit” kifejezéssel 
találkozunk, az azt jelenti, hogy kevert, vegyes anyag-
ból készült bottal van dolgunk. Jól hangzó kifejezés, ál-
talában gyengébb minőségű textilbakelit botokra írják 
rá, mert jól cseng. A specifikusan márkához kötött jel-
zéseket hitelesen csak az adott gyártó katalógusa vagy 
a hozzáértő eladó információi alapján tudjuk pontosan 
értelmezni. „Kérdezze meg kedvenc gyártóját, horgász-
boltosát!”

A legyező és rakós botok témáját szándékosan nem 
feszegetem. Mindkét műfaj művelői túl vannak már az 
alapkérdéseken és ritka eset, hogy valaki máris ezekkel 
kezdi horgász pályafutását. A legyezés AFTMA (Ame-
rican Fishing Tackle Manufacturers Association) para-
métereit csak azon kevesek tudják teljes biztonsággal 
követni, akik űzik is ezt a nemes sportot és érdeklőd-
nek a matek iránt.  Mint tudjuk, Trianon óta a magyar 
legyezés csak egy apró színfolt a horgászat palettáján. 

A rakós botok használói általában a versenyhorgá-
szat résztvevői, de legalábbis olyan horgászok, akik 
már tisztában vannak az összes horgászmódszer adta 
lehetőséggel. Mivel többnyire profi horgászokról van 
szó, óvakodom eszközeiknek konyhanyelven való tag-
lalásától, mert nem értek hozzá annyira, mint ők.
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• Március 3. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 5. szombat 13.00, Március 8. kedd 20.30

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

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

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

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

pecamagazin
a csatornán látható!

Már most etesse be a távirányítóját!

HOGY MINDEN 
A HORGÁRA 

AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu
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https://www.youtube.com/watch?v=qipJDMyKrns&t=176s



