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Az ősz beköszöntével, a folyóvízi horgászat nagy
kihívást tartogat a fenekezőhorgászok számára.
A vizek érezhetően hidegebbek lettek és a domolykótól eltérően, mely egész évben fogható,
a márnának ilyenkor jön el az „ideje”. Főként a
nagyobb példányokat lehet ilyenkor megfogni,
mert a tél közeledtével vermelni kezdenek és az
egész nyáron rejtőzködő szép példányok, csupán
késő ősszel bújnak elő.
A márna kedveli a gyors folyású, mély vizű, erős
sodrású szakaszokat. Legszívesebben agyagos vagy
sóderos, de mindenképp kemény mederfenéken
tartózkodik. Kedveli a szennyvízcsatornák torkolatait, ahol a szennyezett víz ellenére is nagy számban megtalálható. Ami az életmódját illeti, nagyon
energiaigényes életet él, ezért meglehetősen falánk
és semmilyen táplálékra nem finnyás. Ezzel magyarázható, hogy ősszel nagyobb csoportokban talál-
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ható meg a szennyvízbefolyók környékén, ahol nagy
mennyiségű szerves anyaghoz juthat. Ezek a szenny
vízbefolyók szinte minden évben a legjobb márnázó-helynek számítanak és érdemes ide minden évben visszatérni.
Mint már említettem a márna egyáltalán nem a
finnyás halak táborából való, ezért szinte mindenféle
szerves, illetve szervetlen tápláléknak tűnő dolgot elfogyaszt. Kedveli a: földigilisztát, harmatgilisztát, nadályt, csonti-csokrot, sajtot, piócát, különböző már
bomlásnak indul hústermékeket, stb. A nagyobb példányok még a kishalat is elfogyasztják. A márnahorgászat legnagyobb nehézsége nem a halak megtalálásában és horogra csalásában, hanem azok megakasztásában, illetve fárasztásában rejlik. Kapása
villámszerű, amire gyors akasztással kell válaszolni.
A márna rövid, átfogó jellemzése után az alábbiakban szeretnék egy rövid történetet elmesélni, amely
valamilyen szinten ellentmond a fent leírtaknak.

Gyorsan szerelek, csalizok, majd bedobom egyszerű úszós szerelékemet egyenesen az orruk elé
reménykedve abban, hogy az árral sodródó trágyagiliszta felkelti érdeklődésüket. Megijednek a
vízbe csapódó ólom zajától és elillannak. Egy kissé
visszatartva a szereléket, fenéken hagyom a csalit
és várok. Kis idő multán visszatérnek, észreveszik a
csalit, de nem harapnak rá. Az jár a fejemben, hogy
talán a zsinór vastagsága zavarja őket. Ki is cserélem a zsinórt 0,14 mm-esre, csalizok, majd szinte
milliméteres pontossággal, bedobom ugyanarra a
helyre. Egy kis várakozással eltelt idő után végre
kapás. Óvatosan akasztok, és már megy is a bot a
kezemből. Akarom mondani menne, ha hagynám!
Rövid fárasztás után megszákolok egy 1,70-es márnát. A következő fél órában az eset kétszer ismétlődik meg: egy 2,10 és egy 1,40 kg-os márnát sikerült partra kényszerítenem, majd a mérlegelés után
utjukra eresztenem. Újabb dobások, aztán semmi.
Úgy láttam eljött az ideje, hogy büszkén és elégedetten hazatérjek
Ez az eset számomra újabb bizonyíték volt arra,
hogy a horgászatban nincsenek szabályok, nem mindig a mély vízben kell keresni a márnát és nem mindig
a horgászkönyvekben, szakkönyvekben leírt dolgokra
kell alapozni. Ott is lehet márnát fogni, ahol nem is
gondolnánk. Egy biztos: mindenképp érdemes feláldozni néhány késő őszi napot, hogy találkozzunk a folyók királyával.
Kokas Péter

márnahorgászat

Vízmélység 1-1,5 m, áramlása lassú. A két hete folyamatosan apadó víz annyira tiszta, hogy szinte iható. Az
aljzat durva, nagyobb kövekkel és kevés növényzettel,
néhány kisebb-nagyobb gödörrel tarkítva. A part meredek és ha tiszta a víz, fentről sokszor látni a vízfenéken
turkáló paducokat, márnákat. A horgászat előtt szinte
mindig felmászom a meredek partoldalon és egy kis ideig kémlelem a vizet, figyelem a halak mozgását, a balinok
rablását. Így vettem észre azon a bizonyos októberi napon is öt hatalmas árnyékot a vízfenéken, amik folyamatosan az árral szemben úsztak. Márnára tippeltem.
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Azt mondtam volna, hogy arany
ezüsttel? Már nem is tudom miket
beszélek, annyira összemosódtak a
képek a dobozban lévő műcsaliktól.
Nem hiszem, hogy egy is maradt
érintetlenül. Mindent kipróbáltam:
Mepps-et, DAM-ot, ABU-t, STORMot mindet, ami a dobozomban volt,
mégsem tudtam eldönteni, hogy
melyik a csuka kedvence. De lehet,
hogy nem ez a probléma, hanem
az, hogy a folyókban kis létszámuk
miatt a csuka egyik helyről a másikra vándorol, ezért nagyon nehéz
rájuk találni. A csuka egy olyan halfaj, mely érzékeny mindenféle külső
tényezőre. Nem szereti, ha megzavarják, vagy behatolnak felségterületére és igazán megérdemli, hogy
kellő tisztelettel és alázattal beszéljünk róla.
A legkényelmesebb megoldásra hivatkozva, a csukahorgász
sokszor feladja, mondván: „Nem
Három dobás, két csuka
esznek” vagy „Nincsenek csukák”,
ugyanarról a helyről. Ő
mivel nehezebb út tesztelni az isaz egyik
meretlent, új helyeket, új csalikat
kipróbálni, mint csak állni egy helyen és dobálni.
A csukának is vannak jó vagy rossz napjai, akár a
A csuka és a műcsali közti egyetértés olyan, mint horgásznak. A körülményektől függően a csuka nem
az alany és az állítmány kapcsolata. A mi alanyunk a mindig van táplálkozó kedvében, ezért minden részcsuka, egy ragadozó, mely nagymértékben támaszko- letre figyelni kell a csali kiválasztásakor. Egy műcsalit a
dik látására. Ez a hal, csak precíz vizsgálódás után tá- következő paraméterek jellemeznek: méret, szín, formadja meg az általunk felkínált műcsalit. Az állítmány, ma és csillogás. Minden műcsali más-más mennyiséga műcsali, melynek feladata, hogy becsapja a csukát. ben kombinálja ezen összetevőket. A mi feladatunk,
Itt bejön a forma, a szín, a mozgás, de maga a horgász hogy a megfelelő körülményekhez alkalmazkodva, a
ügyessége is. A csuka nem fogad el bármit, alaposan legmegfelelőbb paraméterekkel rendelkező műcsaliösszehasonlítja a műcsalit a természetes táplálékával. kat válasszuk ki.
De ez nem minden, számtalan más körülmény is közA támolygó kanál a vízben egyfajta jelzőként műrejátszik. Sok minden függ a külső tényezőktől, melyek ködik, mely rövid fényjelzéseket küld egyenlőtlen időkorlátozzák a fény behatolását a vízbe. Ezek az átlát- közönként. Két fényjelzés között, csak egy kis rezgést
szóság és a mélység. A csuka ahhoz, hogy lásson, kell érzékelhet a csuka, amit a műcsali egyenlőtlen játéka
lennie valaminek, amit láthat. Egy színeire támaszkodó okoz. Ez nagyban hasonlít a sérült, támolygó kishal
műcsali, melyet zavaros víz vesz körül, nem fog érvé- mozgására. Eredményes lehet azokban az időszakoknyesülni. Ilyen esetben inkább a rezgésre kell fektetni ban, amikor a csuka agresszivitása minimális, és csak az
a hangsúlyt.
előtte elhaladó sérült kishalakra támad.

csukahorgászat

Szél, ősz, eső, hideg, arany
ezüsttel, ezüst pirossal – így
írható le néhány szóval annak a bizonyos napnak az első
órája. Három dobás, két csuka
ugyanazon a helyen. Ez jó kezdés. A siker elfeledteti velem
a nedves zimankós időjárást,
a fagyos kezeket és talán ez a
kezdeti lökés elég is lesz ahhoz,
hogy egész nap eszeveszetten
dobáljak.
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A körforgó villantók csillognak, erősen vibrálnak,
és előrelátható útvonalon
mozognak. Felkeltik a halak érdeklődését, kiváltják
a ragadozó reflexeket, a
menekülő kishalat utánozva. Főleg a kisebb gyanútlan példányokat lehet vele
becsapni, melyek fejüket
vesztve, szinte játszadozva
kergetik a körülöttük úszkáló kishalakat.
A wobblerek dinamikája és külalakja természetes, jól mozognak a növények közt. Ideális áldozat
azoknak a csukáknak,
amelyek hagyják, hogy becsapják őket.

A csuka kiszámíthatatlan viselkedésétől függünk
8

Elérkeztünk a gumihalakhoz, melyek képesek letapogatni a víz alatti szerkezeteket, ahol a csukák rejtőzködnek. A legtitokzatosabb
műcsalik. Hatékonyan behatolnak a csuka intim világába,
ezáltal időt adva neki, hogy
döntéseket hozzon.
Nekünk horgászoknak van
egy rakás műcsalink, van modern felszerelésünk és vannak tavaink, ahol sok csuka él.
Vannak vizek, melyeket sűrűn
látogatnak horgászok, és ahol
a szabály arra int, hogy szabadon engedjük őket. De mi
van a folyókkal vagy a vadvizekkel, ahol a szabályok csak
pappíron léteznek, és sokszor
tudomást sem veszünk róla.
Egyedül rajtunk múlik itt a kifogott csukák sorsa.
Bármennyire is részleteznénk a témát, a csuka viselkedésére vonatkozóan nem
találunk egyértelmű válaszokat, sem most, sem később.
Csak próbálunk megérteni
egy ragadozó viselkedését,
melyben sok az ismeretlen.
A csuka kiszámíthatatlan viselkedésétől függünk. Adják
hozzá ehhez saját horgász
teóriájukat és felfedezik a
műcsalis horgászat valódi
szépségét.
-ger
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Cudar időben is lehet
pontyot fogni
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ban horgászom? Azért teszem fel magamnak a kérdést,
mert vannak horgászok, akik ugyanezen a vízen éjjel a
csendes vízben fogják a legtöbb halat. A szeles állításom
természetesen csak akkor igaz, ha a fenéken horgászom,
vízfelszínen, vagy vízközt nem állítom ugyanezt. Ezzel ellentétben vannak tavak, ahol csak tiszta, meleg időben
szeretek horgászni és csakis a szélében. Ezekben a vizekben fogtam akkor is halat, amikor olyan dög meleg volt,
hogy majd megvesztem az ernyő alatt. Tehát a legoptimálisabbnak mondott időjárás - horgászat szemszögéből
nézve -, függ az adott víztől, a horgásztól és nem utolsó
sorban az alkalmazott horgásztechnikától is.

ka
l

Nem sokkal hazaérkezésem után hívott az egyik horgászcimborám, aki aznap szintén horgászni volt. Ő három
pontyról tudott beszámolni, az egyik közülük egy 10 kg
feletti tükrös, ami azt igazolja, hogy igenis lehet fogni
cudar időben is pontyot. Igaz ennek a fordítottja is igaz,
ugyanis minden horgásszal megesett már, hogy egy időjárás tekintetében tökéletesnek mondott napon is, ponty
nélkül távoztunk. Ezek után jogosan tesszük fel magunknak a kérdést: befolyásolja-e az időjárás a fogást?
Meggyőződésem, hogy jó vagy rossz időjárásban is
nagyjából ki tudjuk számítani fogási esélyeinket, mivel
a legtöbb vízen a pontyok viselkedése megjósolható.
Az első dolog, amit le kell szögezni e tekintetben, hogy
minden egyes víz más és más módon reagál az időjárási
körülményekre. Az pedig, hogy hogyan érzékeljük ezeket a reagálásokat, nagyban függ horgászási szokásainktól. Például ismerek olyan vizet, amely erős szélben
termékeny, vagyis akkor adja a legtöbb halat, amikor a
szél hatására erőteljesen hullámzik a víz. Vajon állításomat befolyásolja-e az, hogy én általában csak a világos-
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A halak sokkal aktívabbak azon a partszakaszon, ahol a szél felkorbácsolja a vizet
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Hűvös, csípős szél, ponty egy
szál se. Kénytelen vagyok feleleveníteni emlékeimet és
gondolkodnom kell azon,
hogy ilyen drasztikus időjárási
körülmények között fogtam-e
valaha pontyot. Egy eset sem
ugrott be. Kis időt még várakoztam, aztán összepakoltam
és hazafelé vettem az irányt,
mivel a további maradásnak
nem láttam értelmét.
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Meteorológus
pontyok

A SZÉL HATÁSA A PONTYOK VISELKEDÉSÉRE

Az angolok voltak az elsők, akik felismerték a szél fontosságát a pontyhorgászatban (hát ki más lehetett volna).
Rájöttek, hogy a hűvös szél, mely lehűti a part menti sekély területeket, a mélyebb vizek felé tereli a pontyokat.
Én is már pontyhorgász karrierem kezdetén tudatára ébredtem a szél eme hatásának, annak fontosságára, mivel
szeretek az átlagosnál nagyobb vizeken horgászni és köztudott, hogy egy nagyobb víz a nagyobb területénél fogva jobban ki van téve az időjárás viszontságainak, mint
egy átlagos társa. Az első lényeges észrevételem az volt:
hogy a halak sokkal aktívabbak azon a partszakaszon,
ahol a szél felkorbácsolja a vizet. Nem kellett sok időnek
eltelnie, hogy rájöjjek arra is, hogy a szél amellett, hogy
segít a halak hollétének felderítésében, egyben még intenzívebbé teszi a halak táplálkozását is. Magyarul: úgy
pecáztam, ahogy fújt a szél. Aztán idővel megjelentek
olyan tényezők is, melyek ráébresztettek arra, hogy nem
minden szél egyformán jó. Általánosságban elmondható,
hogy a halak jobban követnek egy „meleg szelet”, mint
egy hideget. Ebben a kontextusban, hogy hideg és meleg, a szél hőmérsékletét értem a víz hőmérsékletéhez
viszonyítva, vagyis minél erősebben fúj egy szél és minél

hagyná el a ponty a vegetációban gazdag sekélyebb vizeket, - ahol a fotoszintézis hatására magas az oxigéntartalom és sok a táplálék - egy olyan szél kedvéért, mely
mélyebb vízbe terelné? Tehát, ha a táplálékot sem és az
oxigént sem keresi, akkor mégis mi készteti a pontyot a
szél követésére? Véleményem szerint a szél által keltett
áramlatok gyakorolnak nyomást a pontyokra, és innen
jön az ösztön. Véleményemet azzal támasztom alá, hogy
a ponty eredetileg egy folyóvízi hal, olyan folyókból származik, amelyek a Földközi-, Fekete-, Kaszpi-tengerekbe
torkolnak vagy az Aral-tóba. Éppen ezért ösztönük arra
késztette őket, hogy a vízzel szemben ússzanak. Ha nem
lett volna ez az ösztönük, előbb vagy utóbb, eljutottak
volna a tengerbe és tengeri halfajjá alakultak volna át.
Lássuk, mi történik, amikor erős szél fúj egy nagy tó felett. A felszíni áramlás egyirányú a széllel. Erre válaszként
létrejön egy áramlat a mélyben is, ami ellentétes irányú.
Ez az ellenáramlat elég erős tud lenni, és azt gondolom,
hogy ezzel az áramlattal szemben haladnak a halak. Tulajdonképpen ösztöneiknek engedelmeskednek.
Ezzel vissza is tértünk az előzőleg megválaszolatlanul
hagyott kérdésünkhöz: miért nem teszik ezt ugyanúgy
akkor is, amikor hideg szél fúj? Miért nem követik a hideg
szél irányát? Miért változik reakciójuk, amikor jön az ősz?

pontyhorgászat

nagyobb a szél hőmérséklete és a víz hőmérséklete közti
különbség, láthatóan annál nagyobb a halak reakciója a
horgászat szemszögéből nézve, rossz vagy jó irányba. A
pontynál nem jellemző, hogy egész évben csak a meleg
szelet követi, szeptember végétől ez a tendencia csökken, mivel a hideg szél hatására a ponty ösztönszerűen
búvóhelyet keres. Ezt értem, azonban ez nem érvényes
egész évben, bármilyen körülmények között. A szél iránya is fontos, egyrészről a vele járó karakterei miatt, másrészről az őt előidéző időjárási viszonyok miatt, de nem
határozhatunk meg egyetlen irányt sem, ami mindig jó
vagy mindig rossz.
A fentiekben már említettem, hogy a pontyok reakciója a széllel kapcsolatosan változik, általában szeptember végétől, de néha, ez a változás október közepéig is eltolódhat. Ez igazából egy határ a nyár és az ősz
között. Előtte a pontyok hajlamosak a meleg szeleket
követni, utána viszont nem. Miért történik ez? Egyáltalán miért követik a pontyok a szél irányát? Viselkedésüket általában azzal magyarázzák, hogy a természetes
táplálék vonzza őket, ami a szél által okozott áramlat
hatására felemelkedik az aljzatról. Ha jobban megvizsgáljuk ezt az állítást, észrevehetjük, hogy nem áll biztos lábakon. Igaz, hogy a vízben felemelkedő termé-

A rövid ideig tartó, zuhany jellegű eső jól jön
a kánikulában
szetes gerinctelenekből álló táplálék csábítja a kisebb
testű, vízfelszínen táplálkozó halakat, de vajon egy
olyan nagytestű és általában vízfenéken táplálkozó hal,
mint a ponty, jól tud e lakni belőlük és vajon egy ilyen
táplálékforrás rákésztetheti-e arra a pontyot, hogy a
tó egyik végéből a másikba szambázzon miatta? Hát
nem. Csakis nagyon ritka esetben cseréli fel a ponty
a kagylókban, csigákban, lárvákban gazdag mélyebb
vizeket a gerinctelenekből összeállt táplálékforrásra.
Egy ilyen ritka eset úgymond a daphniák (vízibolhák)
burjánzása.
Egy másik elképzelés szerint azért követik a pontyok
a szél irányát, mert a szél által megmozgatott part menti
víz, oxigénben gazdagabb. Ez az állítás valamivel hihetőbb, mint az előző, én mégis kételkedem benne. Igaz,
hogy a ponty szél követési szokása a nyári hónapokra
jellemző, mikor a meleg hatására kevesebb a vízben oldódott oxigén mennyiség, de nem értem, hogy miért

A köd jelenlétét nagyon
kevés horgász kedveli
Szerintem a hideg szél kellemetlen környezetet teremt, mivel lehűti a víz hőmérsékletét. A pontynak nagyon fontos a hőmérsékleti stabilitás ezért menedéket
keres. Ősszel és télen, ahogy esik a hőmérséklet, úgy
esik a ponty életfunkciója is, már nem annyira aktív,
mint a melegebb hónapokban. De ez még nem minden. Feltételezésem szerint, a téli időszakban a pontyot
befolyásolja a naphossz is. Szerintem nem mindegy
neki, hogy meddig van világosság. Ezzel a ténnyel meg
tudjuk magyarázni, hogy késő őszi kánikulákban, miért
nem, vagy miért csak nagyon ritkán követi a ponty a
szél fuvallatát, még ha az meleg is. Erre példa az 1996os év október vége, amikor nagyon meleg volt az idő,
annyira meleg, hogy az emberek napozni jártak ki. Nos
én ebben az időszakban is kint voltam a vízen és abszolút semmi jelét nem láttam annak, hogy a ponty felvenné nyári hónapokra jellemző szokását és követné a
szél irányát.
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hogy a vihar fákat döntött ki. Megfognak lepődni, fogtam halat ebben a cudar időben is, mivel sikerült találnom egy védettebb helyet egy sziget mögött, ahol nem
fújt annyira a szél. Ott volt egy kis „csendesebb” rész,
de a sziget másik felét hatalmas hullámok korbácsolták.
Rettenetes volt! Visszagondolva, nem is tudom, hogy lehetett ennyi eszem ilyen időben elindulni. Ma már nem
tenném.
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Új vizeken, vagyis addig általam nem horgászott vizeken,
gyakran mondogatták: „Ó, itt a pontyok nem követik a
szelet!” Csak legyintettem és végeztem a dolgomat. Nem
azt állítom, hogy nincsenek ilyen tavak, de én eddig nem
találkoztam ilyennel. Egyes vizeken a halak reakciója a
szélre sokkal kevésbé hangsúlyos, mint máshol. Ezeken
a helyeken a víz fizikai jellegzetességei csökkentik a szél
hatását. Vegyük például a dús növényzetű tavakat. Ha a
növényzet ellepi az egész vizet, lassítja a felszíni áramlatot és így megakadályozhatja a mélyben az ellenáramlás kialakulását. Ha az én teóriám igaz, hogy a pontyok
szél esetében az áramlattal szemben úsznak, akkor a dús
növényzetű vizek magyarázatot adnak arra, hogy az itt
található halak miért reagálnak kevésbé a szélre. Még az
is igazolhatja feltevésemet, hogy ha a pontyok egy olyan
helyen tartózkodnak, amely kétfelől hosszanti irányban
víz alatti partszakasz határol, akkor nem reagálnak a szélre. Ez csak akkor igaz, ha az áramlat a szél hatására merőlegesen hat a víz alatti csatornára. Abban az esetben,
ha a szél hatására az áramlat hosszanti irányban gyakorol
nyomást a csatornára, a halak máris elindulnak.
Biztos vagyok benne, hogy minden ponty követi a szél
irányát, ám azt én is elismerem, hogy egyes vizekben, a
növényzet vagy a vízben található szerkezetek nagyban
befolyásolják viselkedésüket, esetenként az is előfordul,
hogy miatta nem is reagálnak a halak az időjárás alakulására. Mielőtt áttérnék más tényezőkre, essék még egykét szó a hosszanti vizekről is. Az évek folyamán többször
is volt lehetőségem olyan vizeken horgászni, amelyek
akár több kilóméter hosszúak, de szélességük alig éri el a
100 métert. Mikor a meleg szél e tavak hosszanti irányát
követi, akkor a pontyok követik, de amint a szél átlósan
fúj, a pontyok alig mozognak.
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Az erős napsütés magában
nem mondható se túl jónak,
se túl rossznak

sz

Sokan azt gondolják, hogy ahhoz, hogy a szélnek hatása legyen a pontyok felett, egy jó ideig fújnia kell. Már
hallottam olyat is, hogy „Kisapám, a szél már négy napja
fúj egyfolytában, itt az ideje, hogy kimenjek a vízpartra
pontyozni. A pontyok már biztos ott vannak!” Az én tapasztalatom az egészről egészen más. Azt vettem észre,
hogy a legjobb hatása az új keletű szélnek van. A legtöbb
halat az új keletű szél első napja hozza. Még a második
nap is lehet jó, de ahogy telik az idő, csökken a hatása.
Horgásztársaim eleinte radikálisnak tartották az elméletemet és szkeptikusan is fogadták azt, de azért elég hamar helyt adtak neki. Ma már hisznek benne, hogy az új
keletű szél a nyerő, csak azt nem tudják megítélni, hogy
a pontyok mennyire gyorsan állnak át egyik szélirányból
a másikra. Hallottam már ilyet is tőlük: „Hirtelen megváltozott a szél és pontosan ellenkező irányba kezdett fújni.
Csak arra törekedtem, hogy egy kiterjedt és bő etetéssel,
helyben tudjam tartani a pontyokat.” Nos, megsúgnám,
hogy ez nem igazán így történik. Amint változik a szél
iránya, abban a pillanatban a pontyok is tovább állnak.
Még egy 15 hektárnál nagyobb vízen is ez történik. A szél
fordulatával a pontyok 1-2 órán belül máris az ellenkező
partszakasz közelében bukkannak fel.
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A NÖVÉNYZET VAGY SZERKEZETEK JELENLÉTE

AZ ESŐ HATÁSA
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A hosszantartó eső teljesen lehangol, állok az ernyő
alatt, és elitéltnek érzem magam. Éjszakai horgászatkor
még rosszabb, mert arra is kell figyelnem, hogy szárazon tartsam a fekhelyemet. De milyen hatása van az
esőnek a pontyokra? Hosszú napokig esetleg hetekig
tartó esőben csak nagyon ritkán sikerült fognom pontyokat. A rövid ideig tartó, zuhany jellegű eső azonban
A SZÉL ERŐSSÉGE
Minden egyes meleg és új keletű szél, mozgásra készteti teljesen más, igazi áldás lehet, főleg kánikulában. És ha
a pontyokat, de a legjobbak a hirtelen eredetűek. Ezek azt egy meleg szél övezi, akkor az igazi. Azonnali jótéközöl is azokat kedvelem, amelyek közepes erősségűek kony hatása van, hiszen oxigénnel telített, így stimulálja
vagy annál egy kicsit csak erősebbek. Ha viszont már vi- a táplálkozást. Az eső lehet savas is, ami miatt hirtelen
harossá változik, akkor már nem szeretem. Előfordult ve- változhat a víz ph értéke. Nos, hogy ez mennyire befolem már olyan eset is, hogy a meteorológus tanácsainak lyásolja a pontyok étvágyát? Megéri ezt is elemezni a
ellenére, akkora viharos szélben mentem ki horgászni, későbbiekben.
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Az alacsony légnyomás felhővel, széllel, esővel jön.
A köd jelenlétét nagyon kevés horgász kedveli. Én egyetlen Ami a nyomás csökkenését vagy növekvését illeti,
egy esetre emlékszem, amikor ködben halat fogtam. Viszont nem tudok világos következtetést levonni. Az igazság
cimborám egy téli, ködös reggelen négy nagy pontyot fogott az, hogy külön a légnyomás számomra szinte semmit
egymás után. Nem tudok konkrét érveket hozni sem, a köd nem jelent, hiszen mindig más tényezőkhöz kötődik.
mellett sem ellene. Nekem nem szimpatikus, úgyhogy ha lá- Amikor magas a légnyomás, a meleg szelet kedvelem.
tom, hogy köd fog kialakulni inkább lemondok a horgászat- Alacsony légnyomás estén is, de így van ezzel minden
ról. Összességében igen keveset horgászom ködben, tehát horgász is. Ha választanom kellene két meleg szél között, amelyből egyik alacsony, másik magas légnyonem csodálkozok, hogy nem igen fogok ilyenkor.
más alatt fúj, nem tudnék, mivel nem hiszem, hogy
egy bizonyos légnyomás érték, egyértelműen jobb
A NAPSÜTÉS ERŐSSÉGE
Az erős napsütés magában nem mondható se túl jónak, lenne a többinél.
se túl rossznak. Hatása más tényezőktől függ: hőmérséklettől, a szél irányától, évszaktól. Az erős napsütés kom- METEOROLÓGIA
binálva meleg déli széllel, kitűnő körülményeket teremt, A meteorológia mindig is érdekelt. Mint horgász, a
ám ha a szél észak-kelet irányú, a horgászat valószínűleg meteorológia iránti érdeklődésemnek gyakorlati haszna is van, mivel segít megérteni, miképpen befolyásolnagyon nehéz lesz.
A horgászat módja is számít: jó a napsütés, ha a part- ja az időjárás a horgászvizeket, a halak viselkedését.
hoz közel horgászunk. A víz típusa és az évszak is beke- A meteorológia segítségével és ismeretével könnyebrül az egyenletbe. Különösen akkor szeretek horgászni, ben ki tudom választani azt a tavat, ahol a legtöbb
amikor egy dérrel átitatott éjjelt, egy szikrázó napsüté- esélyem van halat fogni.
Néha az időjárás váratlanul viselkedik és felborítja
ses, szél nélküli időszak követi. De ezt csakis a novemberi
hónapban és mély vízen kedvelem. Tehát nagyon sok té- terveimet. Ám legtöbb esetben minden úgy megy,
ahogy előre elképzeltem. Biztos vagyok benne, hogy
nyező összhatást kell figyelembe venni.
az időjárás tanulmányozása segíthet abban, hogy
több halat fogjunk és, hogy jobban felkészülhessünk
A LÉGNYOMÁS VÁLTOZÁSA
Nyáron a magas légnyomás általában forró, tiszta időt az esetleges időjárási változásokra.
jelent, télen fagyos éjszakákat, tiszta, hideg nappalt.
László Attila

pontyhorgászat

A KÖD HATÁSA
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pár saját módosítást is tartalmazott. Az első fordulóban nem nagyon közelítettek a halak a belső távolságokról és sok helyen a csodálatos dévér-állomány fogásába kezdtek, ami jó taktikának számított. Az első
fordulót 25.850 gramm fogással, az első helyen zártuk.
A halakat a 45 méteres etetésről fogtuk, és rakósboton
csak 2 pontyot, és egy dévért sikerült fogni. Hozzá kell
tenni azt, hogy az első halunk egy botelvivős kapással
jelentkezett, amelyet Szandi egy ugrással mentett és
kb. 15 méteres úszás után ért el. Persze ezek után an�nyira nem bíztunk a rakósban.
A második fordulót fél óra csúsztatással 19:30 kor
kezdtük, a finom húsos bőségtálak és az extra pizza,
amelyet kaptunk, bőven adott energiát mindenkinek
a második fordulóra, ami vészjóslóan kezdődött, mert
már jöttek is a hírek több 8 kilós hal fogásáról, és a
szektorunkban Karsai András egy közel 12 kilós pontyot terelt rakósbottal 3-4 perc alatt a szákba. Nekünk
az etetés éjjel 10 óra után kezdett beérni, és a meglévő
3 ponty mellé továbbiak érkeztek. Nagy hajrával több,
mint 50 kilós fogással a 2. helyen végeztünk. Mindös�sze 750 gramm hiányzott az újabb szektorgyőzelemhez. Nekünk így 3 pontunk volt, a pálya másik szélső
helyén a Kiss Csaba - Tóth Róbert párosnak 4 pontja,
és a Nagy József -Vörös Balázs párosnak pedig 5 pontja
volt! Semmi sem dőlt még el!
Az utolsó fordulót hajnali 3 kor kezdtük meg, egy
finom babgulyás elfogyasztását követően. Nehéz várakozás, és csend jellemezte pirkadatig a horgászhelyünket. Sajnos beigazolódott az, ami miatt ki szerettük volna hagyni ezt a szélső helyet! A hajnali órákra
lehűlő vízből elmentek a halak a tó mélyebb részeire.
Reggel 6 óráig 4 beleúszáson és egy szereléket elvivő
a vízből akrobataként kiugráló amúron kívül semmi
sem történt. A felkelő nap sugaraival megérkeztek a
halaink is, és a 8 órás horgászat vége előtt egy 6 kilós
bónuszhal is érkezett a rakósbotra. Csak bízhattunk
abban, hogy szerencsénk lesz és a versenyben a dobogóért küzdő csapatok egymástól vesznek el pontokat.
A Fortuna most mellénk állt! A nagyon szoros végjátékban a dobogóra három 8 pontos csapat állhatot
fel! Több fogott súllyal 101,250 gramm összfogással
megnyertük a versenyt.
A csodálatos emlékek mellett az izomláz, és jó pár
törött merítőszáknyél, merítőfej, és leamortizált topset
jellemezte a versenyt! De mi szeretjük ezt az érzést, és
szeretnénk jövőre is ennyire elfáradni!
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A Törökbálinti Horgászpark méltán híres a csodálatos
halállományáról, sajnos ezen a hétvégén a halak „kivették az utolsó szabadságukat”. A sorsolást a szabályok ismertetését követően, 10 órakor kezdtük. A versenyre 15 faház volt bérelve, a faházak számozása adta
a helyeket. Csak 1 csapatnak nem volt faháza, ők a 16os sorszámmal egy öbölben kialakított horgászálláson
foglaltak helyet.
Csapatunk az A-Z Fishing Team Tomozi Tamás,
Tomozi Alexandra és segítőnk Balabás György volt.
Sorrendben 14.-ként húztunk, két abszolút szélsőhely, és egy szektor középső 11. hely maradt a kifolyónál. Sikerült az 1-es horgászhelyet kihúzni, amely
elsőre nem volt annyira ígéretes. Én személy szerint
bármelyik másik kettő helyre elcseréltem volna ezt a
számot! A horgászhely előtt 50-80 centis víz volt, és a
tónak ezen a részen a legtöbb az iszap, és az akadó is.
A verseny első fordulójában a halak nagyon nehezen
viselték a zaklatásainkat, és csak egy pár keszeg jellemezte a fogásokat. A szemközti oldalon befejeződött a
Fidesz Kupa, ahol szintén nagyon gyenge fogások születtek. Ez nem túl jó előjel volt a versenyünk további
részére. A taktikánk egy mérsékletes, de folyamatos
rakósbotos távolságra, szemes magvas etetésből, és a
45 méterre található nádfal előtti matchbotos horgászatból állt. Itt az etetőanyag Sensas Babycorn pellet,
keménykukorica, csemegekukorica, kender, és az idei
évben nagyon sokszor bevált 2 mm-es Sensas Mini
STICKY Sweet Magic és Magic Fruty pelletjéből állt. A
megfelelő állagot pedig a Milo őrölt TTX adagolásával
értük el. Ebből a pelletből rakósbotra is kupakoltunk
be. Egyszerűen imádják a pontyok! Az általunk használt magmixeket Jámbor János versenyző által készített, Jámbor Mix készítményeit használtuk, amely egy
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Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az ITALICA
Fishing-Első Úszós Horgászkupa és a Gunaras
Családi Wellness Horgász Hétvége szervezője.
Szeptember első hétvégéjén a Törökbálinti Mazochista Hétvégi Páros Horgász Derby került
megrendezésre, ahol szervezőként és indulóként
is részt vettem. A versenyre 18 csapat jelezte a
részvételét, amelyből kettő visszalépett, így a
versenyt 16 páros kezdte meg. Az általunk szervezett versenyek egyre nagyobb nyilvánosságot
kapnak. Ennek köszönhetően a 16 csapatból egy
Szerbiai egy Szlovákiai és egy Cseh csapat is részt
vett a versenyen.
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Törökbálinti Mazochista
Hétvégi Páros Horgász
Derby versenybeszámoló
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módszerek és praktikák

Fontos szempont az etetőanyag
összetétele, szerkezete
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Általában horgászatkor, amikor rá kell bírni a
halakat arra, hogy odajöjjenek a kiszemelt horgászterületre, az etetés elengedhetetlen. De
gyakran előfordul, hogy a gyakoribb fogás reményében túlzott mennyiségű etetőanyagot szórunk a vízbe. Ezzel épp ellenkező hatást érünk el,
hogy eredményesek legyünk, fontos szempont
az etetőanyag összetétele, szerkezete, de mégis
a legfontosabb az adott körülmények figyelembevétele, az etetőanyag mennyisége és az etetés
ritmusa.
Mielőtt szákba tennék, sok esetben a versenyhorgászok alaposan tanulmányozzák a kifogott halakat. Ha
a hal az etetőanyagba gyúrt élő csalit, például csontit
öklendez vissza, azt jelenti, hogy a horgászterületünkön nincs túl sok hal és jobb, ha területet váltunk, legalább egy rövid időre, annak reményében, hogy még
érkeznek halak a beetetett területre. Ha ugyanott folytatjuk a horgászatot, fennáll a veszély, hogy az ott lévő
halak is megijednek és elmennek, vagy esetleg mindet
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kifogjuk. Ha inkább ott hagyjuk, van esélyünk rá, hogy
újabbak érkezzenek. Ha a kifogott hal már etetőanyagot öklendez vissza, akkor több hal van az etetésünkön. Ez azzal magyarázható, hogy a halak először az
etetőanyagba gyúrt élőcsalit fogyasztják el. Ha kevesen vannak, ez lassabban megy, de ha egy nagyobb raj
érkezik az etetésre, akkor pillanatok alatt összeszedik
az élőcsalit.
Tudott dolog, hogy a halak könnyebben észrevesznek egy beetetett területet, ha ott már más halak táplálkoznak és a félelmük is sokkal kisebb ebben az esetben. Létezik egy kidolgozott elmélet, mely azt mondja,
hogy nem tanácsos rögtön az etetés után kifogni a
nagy, vezérpéldányokat, mert az pánikot kelt a többiek
közt és arra készteti őket, hogy visszavonuljanak rejtekhelyükre. Tudjuk, hogy a halak képesek kommunikálni egymás között, például kémiai anyagokkal (feromonokkal), melyeket kibocsátanak magukból.
Egy gyakori kérdés, ami elhangzik a horgászok között: Hány helyre etessünk? Azok számára, akik azt
vallják, hogy a több helyen való etetés a halak szét-

A csúzli hasznos eszköz az
etetőanyag bejuttatásához

Elég nehéz elméleti tanácsokat adni, mert a horgászatnak sok fortélya van
Ez a halak szétszóródásához vezet. A kapások akkor is
szünetelhetnek, ha egy ragadozó észreveszi az összegyűlt halakat és igyekszik kihasználni a helyzetet. Ilyen
esetben csak abban reménykedhetünk, hogy miután a
ragadozók jóllaknak és továbbállnak, a türelmes „túlélők” még visszatérnek falatozni.
Már a kapásokból tudni lehet, hogy milyen halakkal állunk szemben. Sok esetben segíthet megérteni,
hogy mi folyik a horgász területünkön az, ahogyan az
úszó jelzi a kapást. Ha „játszik”, gyorsan elsüllyed, majd
hirtelen felbukkan, a horgász pedig üreset akaszt, azt
jelenti, hogy a kis halak vették át a területet. Ilyen kapások általában a horgászat kezdetén szoktak jelentkezni, mert a kishalak veszik észre előbb az etetést.
Ha nagyobb halat szeretnénk fogni, nem kell mindjárt
szereléket vagy helyet változtatni, hanem türelmesen
várni kell, mert a nagyobbak is megérkeznek. Abban
az esetben, ha a nagy halak nem teszik tiszteletüket
és továbbra is csak a kis halak kapnak, kicserélhetjük a
zsinórt vékonyabbra és a horgot kisebbre, hogy kevesebb legyen a szalasztásunk. Ha az úszó ugrálni kezd,
vagy arról van szó, hogy a halak jóllaktak, és csak játszani akarnak a csalival, vagy pedig valamit helytelenül
szereltünk és észrevették, hogy nem természetes dolgokról van szó, ilyenkor is szükséges a szereléket lefinomítani. Azok a kapások, melyek felemelik az úszót
általában közvetlen a fenéken táplálkozó halakra utalnak, például: dévér vagy kárász. Nyugodtan csökkenthetjük a mélységet, amelyen horgászunk, mert nyáron
gyakran tartózkodnak a halak 20-30 cm-re a mederfenéktől.
Elég nehéz elméleti tanácsokat adni, mert a horgászatnak sok fortélya van és még sok mindent nem
tudunk. Minden horgásznak megvannak a saját helyei,
melyek nagyon különbözőek és az említett szituációk
nem illenek rájuk. Mindenki jobban tudja (vagy gondolja, hogy jobban tudja), hogyan lehet sok halat fogni.
Valószínű, hogy a halak azonos szituációban hasonlóképpen fognak viselkedni és éppen ezért egyetlen tanácsot sem kell figyelmen kívül hagyni, mert egyszer
még használható lehet.

módszerek és praktikák

szóródásához vezet, el kell mondani, hogy általában a
csalétek vonzereje csak néhány méteren belül hatásos.
Folyókban ez a távolság egy kissé megnőhet az áramlatnak köszönhetően, mely szállítja az illatanyagokat
és az etetőanyag kisebb elemeit. Folyókban tanácsos
mindig a víz folyásának megfelelően a meghorgászandó helytől 1-2, vagy esetleg több méterre etetni. Minden esetben a használt csalétek mennyiségét a jelen
lévő halak méretéhez és számához kell igazítani. Mivel,
nehéz ezeket az adatokat indulásból megszerezni, jobb,
ha elővigyázatosan etetünk az elején, majd később, ha
szükséges bármikor tudjuk növelni a mennyiséget.
Amikor egy ideig szünetelnek a kapások, meg kell
próbálnunk megérteni, hogy mi történik a víz alatt,
miért nem esznek a halak. Legtöbbször a kisebb halak
veszik észre a beetetett területet, majd pedig az ők tolongása vonzza a „komolyabb” nagyobb testű halakat.
Ezek közeledése a kicsik meneküléséhez vezet. A nagy
halak mielőtt elkezdenének enni, megbizonyosodnak
arról, hogy nincs semmi veszély. Ilyen esetekben fordulhat elő, hogy szünetek adódnak a kapások ritmusában.
Egy tapasztalt horgász megérzi a nagy halak jelenlétét
az adott területen és valószínűleg a kialakult helyzethez fogja igazítani szerelékét: vagyis leereszti a csalit a
fenékre. Ha elkezd fújni a szél, akkor nem csak a víz felszíne hullámzik, hanem a fenéken is áramlatok alakulnak ki, ami szétszórja az általunk beszórt etetőanyagot.
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mindennapos környezetből. Aki csak
Egy sikeres horgászat nem azonos
arra hajt, hogy minél több hal gyűljön
egy pusztítással. Minden horgász
a szákjába, az elrontja az egészet,
szeretne sok halat fogni és este a
és valószínűleg stresszesebben
teljes fogással hazamenni, hogy
megy haza, mint ahogy eljött
megtöltsék a hűtőszekrényt,
otthonról. Meg kell értenünk,
vagy szétosszák a halakat a
hogy nem erőszakolhatjuk a
barátok között. Ez nem hetermészetre a saját akaralyes gondolkodás, nem csak
tunkat, hanem nekünk kell
a mából áll a világ! Ezt ne feigazodnunk hozzá. Amikor
lejtsük el.
ezt megértjük akkor válunk
Sokszor lehet a parton
„igazi” horgásszá, addig csak
olyan embereket látni, akik
a természet tolvajai leszünk.
horgászattal akarják levezetni
Amikor egy ideig szünetelVégezetül minden horgásza feszültséget, próbálják kiélni
nek a kapások, meg kell
nak van egy sor összetevője,
ösztöneiket, és minden hal leapróbálnunk megérteni,
melyekből elkészíti otthon az etekadásnál hatalmas méreg önti el
hogy
mi
történik
a
víz
alatt
tőanyagot, vagy pedig hatékonyabbá
őket. Ha szóvá tesszük nekik, hogy el
teszi az üzletben vásároltakat. A mellékelt
kellene engedni a halakat, melyek nem
táblázatban bemutatom az általam leggyakrabérik el a minimális megengedett méretet, még
ban használt anyagokat, melyeket szinte mindig hozjobban felmérgelődnek. Talán nincs, mit egyenek?
Dehogynem! Nagyrészük nem is tudná megma- zákeverek az üzletben vásárolt etetőanyaghoz. Mindig
gyarázni, mit csinál a néhány grammos halacskákkal, vigyázzunk a mennyiségre úgy az etetőanyag keveréazonban a gondolatot, hogy el kellene engedni, még sekor, mint az etetésnél. A kevesebb, de jó minőségű
nem tudják elfogadni. Az „igazi” horgászat többet je- etetőanyaggal jobb eredményt érhetünk el, mint a
lent a halfogásnál: egyesülni a természet harmóniá- gyengébb minőségű, de több etetőanyaggal.
László Attila
jával, kipihenni a fáradalmakat, kilépni a megszokott,
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Õszi pontyok

„Ha esik az eső, akkor véged van. Egyszerűen
képtelen vagy megközelíteni úgy a partot, hogy
az autóddal ne ragadjál bele a hatalmas sárba.”
Feri barátom erre hívta fel a figyelmemet indulás
előtt. Tapasztalata volt neki bőven, ugyanis egy
horgászat erejéig már volt szerencséje kilátogatni a szóban forgó vízre. Pechére kifogott egy elég
esős időszakot, melynek következménye az lett,
hogy kocsijával beragadt a sárba, ahonnan csak
egy helybéli tudta kihúzni egy lovas szekér segítségével.

w

w

hogy van az ilyenkor, most is a tó titokzatos vonzalma
erősebb volt, mint az emberi logika. Az indulás reggelén
fél órára elállt az eső és ez bizalmat adott nekünk, pedig
alig 250 km út állt előttünk. Útnak indultunk. Útközben
többször is eleredt az eső, majd egy kis szünet következett. Reméltük szerencsénk lesz, azonban ahogy a
tóhoz érkeztünk, azonnal zuhogni kezdett az eső. Rábíztam Péterre a kocsi őrzését, majd elindultam egy kicsit
körülnézni, de már az első száz méter megtétele után
egy olyan mocsaras rész került az utamba, amin még a
terepjáróval sem lehetett volna átjutni, nemhogy gyalog. Ekkor a semmiből előkerült egy kedves halőr, aki
Már két napja esik folyamatosan, ilyenkor ugye az volna segítséget ajánlott. Közölte, hogy van itt egy út, mely
a logikus, hogy üljek le a fenekemre és maradjak otthon. fűvel borított, azon valószínűleg meg tudjuk közelíteni
Nem kéne éppen erre a helyre kiruccanni, de tudják a vizet. Visszafordultam a kocsihoz és utána indultam.
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gével összekötöttük a két járművet, majd a traktor sikeresen kihúzott a sáncból, majd egy röpke fél óra alatt
kivonszolt maga után a hatalmas sárban, egészen arra
az aszfaltozott útra, ahol annak idején megérkeztünk.
– Hazamegyünk! – jelentettem ki idegesen – Nekem
nagyon elment a kedvem a horgászattól!
– Jó – mondta a barátom - de ha tudnád, hogy mekkora pontyokat láttam ugrálni….Majdnem elküldtem
melegebb éghajlatra….
Az idevezető reggeli 250 km után, majd az ezt követő
roppant jó szórakoztató nap után, az újabb hazavezető
250 km-es éjjeli út is szörnyű volt. Végig zuhogott az
eső, az utat is alig lehetett látni a sok víztől, de elhihetik
nekem soha nem vezettem még ennyire nagy élvezettel. Az a tudat, hogy megyünk haza, az többet ért mindennél, főleg amikor a civilizáció jeleként fel-feltűnt

A tó nem kicsi, 80 hektáros

pontyhorgászat

Eleinte jó volt az út, aztán egyre rosszabb és rosszabb
lett, aztán felakadtam. Az őr elment és szerzet valahonnan egy lovas szekeret, amellyel sikerült kihúznia,
így mehettünk tovább. Az autóm azonban nem igazán érezte jól magát ezen a hepehupás terepen, csak
úgy dülöngött egyik oldalról a másikra. Egy kanyarban
sikerült úgy megcsúsznom, hogy rögtön az út menti
árokban találtam magam. Az árok egyáltalán nem volt
mély, á dehogyis, csak úgy négy méter lehetett, alján
vízzel! Lehet, hogy holmi off-roadosoknak ez igencsak
jó buli lett volna, de nekem egyáltalán nem tűnt annak.
Igencsak besz….-tam! A kanyarba érvén autóm megcsúszott, aztán az árok szélét átlépvén, 45 fokos szögbe dőlt, csúszni kezdett befelé és amikor csak fél méter
volt hátra ahhoz, hogy kompletten beboruljak, hirtelen
megállt. Csak az őr segítségével tudtam kikecmeregni
a kocsimból, annyira meg volt dőlve! Ekkor láthattam
csak igazán, hogy minek köszönhettem, hogy nem álltam fejre azonnal. Hála Istennek, a kocsim beakadt valami bokorfélébe, amely volt annyira erős, hogy meg
tudta tartani. De vajon meddig képes rá?
Az ezután következő órák eseményei joggal képezhetnék egy „Hogyan oldjuk meg a horgászatban fellépő krízis helyzeteket” című cikk témáját. Az eső nem
szűnt, ruháim, aktáim, pénzem és a telefonom az autóban maradtak. Visszamászni nem tudtam értük, mert
fenn állt a veszélye annak, hogy akár egy jelentéktelennek tűnő érintés hatására is, kocsim fejre állhat, és akkor lőttek az egésznek. Még az volt a szerencsém, hogy
Péter még az elején kiszállt a kocsiból és gyalogszerrel
elindult megtalálni azt a csapást, ahol le tudtunk volna
ereszkedni biztonságban a tóhoz.
– Nos, hogyan húzzuk ki az autót? - kérdeztem az
őrt.
– Traktorral. Csak kell keresnünk egyet - jött a válasz,
majd elindult.
Közben dél lett. Ott álltam egyedül, mint egy rakás
szerencsétlenség, vizesen, egy szál nadrágban, fekete
zokniban, ami reggel még fehér volt és amely ezerszámra tele volt dekorálva tüskés magvakkal, no meg a
libafos zöld színű divatos „Catepillar” márkájú vízhatlan
dzsekimmel, amely annyira beázott, mint egy törülköző egy jó nagy fürdés után. El tudják képzelni, mennyire esztétikusan néztem ki, közben azon töprengtem,
hogy egyáltalán normális vagyok-e, és megéri-e az a
pár ponty ezt a sok szörnyűséget.
A traktor nem jött, helyette megérkezett Péter, akit
nyomban elküldtem az őr után. Aztán négy óra elteltével megérkezett a traktor is. És hogy a lúd legyen kövér
és a tragikomédiába illő történet is jól folytatódjon,
amint a traktor megérkezett, nyomban kifogyott belőle a gázolaj! A kedves halőr, újból elindult egy újabb
traktor becserkészésére. Mi pedig Péterrel bebújtunk
a hoppon maradt traktor hideg fülkéjébe, ahol találtam egy nagydarab irtózatosan mocskos szivacsot,
majd azt pokróccá átalakítva bebugyoláltam vele nedves testemet.
Végül nagy nehezen megérkezett a második traktor
is, a nagyon kedves halőrrel együtt. Egy kábel segítsé-

egy-egy kivilágított benzinkút, benne illatozó jó forró
kávéval… Hmmmm, az volt a csoda!
Másnap reggel úgy éreztem magam, mint akin áthaladt egy gyorsvonat. Újabb sokkos állapotba csak akkor
kerültem, amikor rápillantottam megviselt autómra, és
rögtön újból magam elé képzeltem, amint lassan csúszik befelé egy láthatatlan nagy gödör felé. Rögtön azt
éreztem, innom kell valamit….
Aztán teltek múltak a napok és lassacskán a pontyok
is visszatértek képzeletembe, de annyira, hogy barátom biztatására belementem egy újabb horgásztúra
részvételébe. Hát persze, hogy az úti cél ugyanaz volt,
viszont az előző utunkhoz képest a körülmények csak
annyiban változtak, hogy most kivételesen az időjárás
is kedvezőnek mutatkozott. Ami még az indulásra késztetett, hogy horgászat terén az év eme időszaka a legproduktívabb időszak, éppen ezért kár és vétek lenne
egy ilyen lehetőségeket kihagyni, főleg, hogy ilyenkor
szeretek a legjobban horgászni.
Tehát egy otthon töltött jó hét után, máris úton voltunk újból, csak most nem ketten indultunk el, hanem
hárman. Ezúttal csatlakozott hozzánk Zoli is, akivel már
vagy 25 éve együtt horgászom rendszeresen. Szeretek vele horgászni, ugyanis ami a horgászatot illeti,
abban a stílusunk és hozzáállásunk is majdhogynem
ugyanaz. Horgászataink során, mindig ugyanazt a csa21
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mélységet. Megvizsgáltam a radart, de mindent rendben találtam. Beszambáztunk egy egészen nagy területet, az eredmény mindvégig ugyanaz lett: 60-70 centiméteres víz, alján egy vékony iszapréteggel. A nyarat
végig olyan tavak mellett töltöttem, ahol rögtön a part
mellett máris meg lehetett fulladni, olyan mély volt a
víz, így az itt tapasztalt térdig érő víz első látásra igencsak nevetségesnek tűnt.
– Hát ez van, - mondtuk – végül is az ilyen sekély
víz nem okozhat nekünk problémát, volt már dolgunk
ilyen helyzetekkel bőven, így hát tudtuk mit kell tennünk. Ez az ideális hely a kiterjedt etetések alkalmazásához. Azon töprengtem, hogy milyen bojlikkal kezdjek
etetni, aztán végül úgy döntöttem, hogy gyors reakciójú ready-made bojlikkal kezdek, fehér csokis és Tangee
Peach ízesítésben. Péter is egyetértett a bojlival való
etetéssel, csak ő egy picit spórolt és ready-made helyett a saját maga által gyártott és pár hónapig száradni
hagyott dehidratált pikáns ízesítésű Robin Red-es fish
meal bojlikat választotta. Közben én a ready-made-jeinkre öntöttem még a tápláló dipjeinkből is, majd Zoli
adott még hozzá vizet, melyet egy csermelyből hozott.
Mi hat botra, hat kiló bojlit szórtunk szét, Péter pedig
csak 1 kilót használt el, amit maga elé egyenes vonalban és a parttal párhuzamosan szórt szét.
Összeállítottuk a szereléket és behúztuk. Én először
egy kisebb méretű horoggal felszerelt szereléket alkalmaztam, rajta kukorica, ugyanis első lépésként nem a
nagy testű pontyokat akartam megfogni (nincs is túl
sok belőle a tóban), helyettük inkább a gyors eredményre vágytam. Ezzel meg akartam tudni, hogy milyen halakkal is állok szemben. Horgaim mellé szórtam
még pár CSL paszturából készült gombócot, melyhez
különböző magvakat is kevertem. Az első kapásom
véletlenszerűen jött, de annál erőszakosabb volt. Egy
kb. 5 kg-os ponty volt a tettes, de sajnos mielőtt még
megmeríthettem volna, kiköpte a horgot és odébb állt.
Nemsokára ismét kapásom volt. Ezúttal egy alig kilós,
hosszú, élénk színű kis pikkelyes vette fel a horgot. A
következő fél órában jött kb. 10 ugyanakkora méretű.
Alighogy bevittem a szereléket, máris akaszthattam.
Úgy tűnt, hogy a kis pontyok igencsak odavannak a
főtt és könnyen emészthető kukoricáért, melyeket
ráadásul kezeltünk is még egy kis édes kukoricacsíra
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lit, ugyanazt a felszerelést használjuk mindketten, sőt
még a horgászattal kapcsolatos ötleteink is mindenben
egyeznek. Zoli rendelkezik még egy nagyon jó vízérzékkel is és a csónakot is úgy tudja irányítani egy darab
evezővel, mint senki más. Ha jó passzban van képes
úgy horgászni, mint egy gép, nem érzi a fáradságot, kitartása folyamatos, ami ugye nem egy elhanyagolható
szempont a több napig tartó bojlis horgászatban.
A jelenlegi stratégiánk a tóról szerzett kevéske begyűjtött információinkból indult ki. Tudtuk, hogy egy
körülbelül 80 hektáros tározóval van dolgunk, amit egy
patak táplál. A víz nem mély, átlagmélysége két méter körüli, hal sok van benne, de azok nem túl nagyok.
Tudtuk, hogy a halak növekedési idejét egy ideig takarmánykukoricával serkentették, tudtuk azt is, hogy az itt
horgászók, zömével száraz kukoricával horgásznak és
etetnek, továbbá tudtuk azt is, hogy az itt szolgálatot
teljesítő halőrök eléggé engedékenyek, pár korty pálinkáért, bármennyi halat el lehet vinni. Sajnos!
Arról is volt információnk, hogy a tó üzemeltetői
engedélyezik a szerelék behordását, viszont arról nem
volt semmilyen információnk, hogy szoktak-e bojlival
horgászni a tározón. Péter csepegtetett még némi információt az itt szerzett tapasztalataiból, de az én tervem az volt, hogy alkalmazzunk egy egyedi technikát.
Dél körül tértünk le az aszfaltról arra a hepehupás
útra, amely egy jó héttel ezelőtt még egy mocsaras
vidék volt. A száraz idő hatására a víz javarészt felszáradt, így sikerült a töltések mentén problémamentesen körbejárnunk a tavat, közben természetesen
próbáltunk egy megfelelő helyet találni, ahová letelepedhetünk. Egyedüli segítségünk egy műholdas felvétel volt a tóról, amit az internetről nyomtattam ki.
Végül úgy döntöttünk, hogy a tó egy olyan részén telepedünk le, ahol egy elégé jelentős tavirózsa kolónia
terült el. A tavirózsák mellett balra egy jónak tűnő állást véltem felfedezni, amelyet rögtön el is foglaltam.
Úgy gondoltam kezdetnek jó lesz, közben tőlem balra
pedig Zoli telepedett le. A csónak felfújása után, gyorsan előkerestem a radart és máris vízre szálltunk, hogy
nézzük meg, mi minden rejtőzik az ígéretesnek vélt
víz alatt. Első pillantásra úgy tűnt nem rejtőzik semmi.
Azt hittük, hogy biztosan rosszul szereltük fel a radart,
ezért mutat folyamatos és egyenletes 70 centiméteres
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Az apraja

horgász a halat, inkább azt várja, hogy a hal találja meg
horgászt.
A tavat megkerülve, az északi részen találtam egy
csendes helyet, ahol egyetlen horgász sem tartózkodott. Úgy nézett ki, mint egy strand. Balra egy ugyanolyan tavirózsa szőnyeg terült el, mint a másik helyen
ahol horgásztunk. Viszont jobb oldalról el lehetett érni
annak a nádszigetnek a szélét is, amely szerintem a
legprominensebb szerkezet volt az egész tavon. Kb. 90120 méterre volt a sziget legközelebbi, és kb 200-210
méterre a legtávolabbi része, tehát különösebb akadálya nem volt annak, hogy behúzhassuk szerelékeinket.
A tavirózsák és a nádsziget szegélye között egy kb. 160170 méteres szabad vízfelület terült el, amit könnyedén be lehetett volna etetni. Szomszédok sem voltak,
így a hely igencsak vonzónak tűnt.
Visszaérve a táborba elmeséltem társamnak, hogy
mit találtam és próbáltam meggyőzni, hogy táborozzunk át arra a helyre, de végül sikerült meggyőznie,
hogy maradjunk. Azzal érvelt, hogy a bojlis etetésünknek csak ezután fog megjönni a hatása. És mennyire
igaza lett! A kis nemkívánatos potykáink újraszerveződtek és ráindultak a bojlira. A félbevágott golyók épp
úgy vonzották a kis pontyokat, mint a kukorica. Főleg a
fehér csokoládéízesítésű volt az igazi mágnes a kishalak
számára. Közben Péter is megjött a hírrel, hogy megfogta ő is az első potykáját a száraz bojlijával. „Nagyszerű hír”, tehát az övé sem jobb a miénknél.
Azaz igazság, hogy kezdtem rájönni, hogy mi is történik valójában, és ha a méreteket nézzük, úgy tűnt
nem állunk túl jól. A halak szerették a bojlit, erről nem

Mindenkit szeretettel várunk!

pontyhorgászat

likőrrel. Zoli gyakori bejárásai már lassan ösvényt képeztek a vízen. Alighogy bevittük az egyik szereléket,
máris húzhattuk a másikat. Azonban egy idő után kezdett unalmassá válni a kis pontyok fárasztása, ezért a
négy szem kukoricából álló szerelékekről átváltottam
a hét szemesekre, és melléjük kötöttem egy nagyobb
horgot is. A tervem nem igazán jött be, az apróbb
pontyok ugyanúgy húzták, mint azelőtt. Az éj ideje
alatt is hasonló volt a helyzet, kivéve azt az egy darab
2,5 kg-os pontyot, melyet 2 óra tájt fogtam. Reggelre
valószínűleg mi voltunk a hely bajnokai a bojlis bottal
fogott potykák terén.
Péternél más volt a helyzet. Nem fogott csak egykét darabot, de azok sem voltak nagyobbak a mieinknél. Pedig ő egészen nagy horgokat használt a kukorica
fűzér mellé, követve azt a filozófiáját, hogy ha egy hal
fel akarja venni a csalit, akkor felveszi a nagy horgot is.
Máskor röhögtem volna ezen a badarságon, de most
az foglalkoztatott, hogyan szabaduljunk meg ettől a
sok kis potykától. Ennek érdekében fel is hívtam a Ferit, hogy adjon tanácsot abban, hogy mit lehet ilyenkor
tenni, hiszen ő már pecált itt többször is. Azt mondta,
nála inkább a nagyja jött, az aprajából csak két-három
darab volt per nap. Hoho, akkor az gyenge volt kiscsávó, hasonlóan nálunk is jön két-három darab az aprajából, csak az a baj, hogy óránként!
Mindenféleképpen új stratégiát kell kitalálnunk,
nincs más kiút, bojlival kell csaliznunk. Mi nagy halat
akarunk fogni, nem kicsit! Ezért a kukoricás szerelékek egy részét 20 mm-es bojlikra cseréltük, melyeket
félbe vágva tettünk fel a horogra úgy, hogy a két fél
bojli a gömb részüknél találkoztak, így egy pillangó
formájú hatást keltettek. Rádobáltunk még néhány
kiló bojlit az etetésre és vártuk a nagyobb pontyok
felbukkanását.
A délután csendesen telt, este pedig megérkezett
az első komolyabbnak tűnő kapás. Egy kb. 7 kg-os
ponty volt a felelős az egészért, ami perceken belül
már a pontymatracon várta a fertőtlenítést és a fotózást. Az eset után azonnal kivettem az utolsó kukoricás
szerelékemet is, és az összesre bojlit tettem fel. Péter
megkérdezte, vajon tegyen fel ő is bojlit. Hát nem elég
egyértelmű! - feleltem neki. A második éjszakám potykamentesre sikeredett. A pár darab 3 és 6 kiló közötti
nagyobb ponty megfogásával úgy nézett ki jó úton haladunk.
A harmadik nap az értékelés napja volt. Maradjunk
ugyanezen a helyen, vagy menjünk máshova? Etessünk
tovább, vagy hagyjuk abba? Maradjunk a két fél darab
pillangó csalinál, vagy tegyünk fel két szem egész bojlit
csalinak? Megmondom őszintén, az állásom már nem
nagyon tetszett, kezdett számomra egy kissé unalmassá válni. Gondoltam egyet és tettem egy sétát a parton, hátha sikerül egy olyan helyre bukkannom, ami
esetleg jobban termel. A szemben lévő másik oldal tele
volt horgászokkal, viszont az ottani állások jelentéktelennek, unalmasnak tűntek. Nem volt látható előttük
semmilyen szerkezet, és valószínűleg a vízben is ugyanez volt a helyzet. Az ilyen helyeken nem találja meg a

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

SZOLGÁLTATÁSOK:

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

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
E-mail cím: erdeszto@freemail.hu
Telefonszám: +36-30-494-66-77
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Az utolsó nap igencsak viccesen alakult. A fehér
csokis meghalt, a Tangee Peach jól fogott, a Scopex
Liquid Livers nagyon jól fogott, a dehidratált bojli pedig egyszerűen hihetetlenül jól teljesített. Éjszaka én is
jól fogtam, nappal viszont mindig lemaradtam. A végső
megaláztatás az volt, amikor Péternek adtam néhány
szem fehér csokis golyót, ami ugye nálunk már nem
működött, és lás csodát, ez a lütyő még azzal is fogott!
Nem jött, hogy elhiggyem, mintha nem is ugyanabban
a tóban horgásztunk volna mindannyian! Péter a tó
egy olyan részén fogott halat, amelyen gyakorlatilag
nem volt semmilyen szerkezet, ami vonzotta volna a
pontyot. Az egy vonalban és a dió nagyságú dehidratált bojlival beetetett helynek sikerült ellenállnia a kis
potykák támadásainak, így meg tudta várni a nagy
pontyok jelentkezését.
Aztán jött az utolsó éjszaka, amely már igencsak
hűvösre sikeredett. Dacolva a hideggel és a széllel, folyamatosan dolgoztunk és reggelre öt halunk volt, a
legnagyobb 9,70 kg-os, amit természetesen a társam
fogott.
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volt semmilyen kétségünk, de ezt nem a mi etetésünknek köszönhettük. Helyesen használva, általában
a ready-made bojlik, mint például a fehércsokoládés
vagy az őszibarackos, két-három nap alatt szinte bármelyik olyan vízen képesek nagy halat fogni, ahol a
halak nem ismerik a bojlit. De itt a halak bizonyára ismerték már a bojlit, és ezt nem bizonyította jobban
mint az, hogy mi már két-három óra leforgása alatt
fogtunk bojlival halat. Valószínűleg mi a régebbi etetések hatását élveztük, az olyan egynapos horgászok
etetését, akik reggel beszórnak egy zacskó bojlit,
amelyről azt hallották, hogy csodákra képes, majd
estig várják a hatást, aztán hazamennek egyetlen hal
nélkül. Azonban az így bejuttatott bojlit a hal előbb
vagy utóbb elfogyasztja és megbarátkozik vele. Ilyen
tavakon a ready-made alkalmazása nem a legjobb
választás. Szerencsére az ilyen helyzetekre is fel szoktam készülni, így volt nálam egy zacskó házi gyártású
Scopex Squid Livers bojli is.
Napközben már többet nem etettünk, este pedig a
fehér csokisról áttértünk a Tangee Peach ready-made
bojlikra. Ezeket egy komolyabb mixből állítják elő, mint
amilyenből készül a fehér csokoládés, tartalmaz S Mixet, amely nem más, mint egy tintahal alapú fishmeal.
Nem vágtuk már ketté a golyókat, hanem áttértünk a
két szem 20 mm-es bojli per szerelék változatra. Botjaim közül kettővel jobban behatoltam a tavirózsák közé,
ezekre házi készítésű bojlikat tettem. Az evési szokások
kezdtek körvonalazódni, napközben ugyan idegesítettek még a kis pontyok, de ahogy kezdett besötétedni
megérkeztek a nagyobbak is. Éjfélig húzott folyamatosan, majd lelassult annyira, hogy reggel felé már egyáltalán nem húzott a hal. A tavirózsás rész a házi készítésű bojlimra 11 óráig adott egy 8 kilósat, majd kettő felé
még egyet. Viszont a nyílt vízre bevitt másik botom,
amelyen Tangee Peach bojli volt felfűzve csalinak, az-az
éjszaka folyamán fogott egy 9 kg-os halat, mellé még
pár darab 6-7 kilóst is. Összességében jó éjszaka volt,
hisz sikerült reagálnunk az adott szituációra és ennek
megvolt az eredménye is.
Reggel ellátogattam Péterhez, aki jóval messzebb
horgászott tőlünk. Nagyon aktív volt, sürgött-forgott a
sátor körül, fújta fel a csónakot, hidratálta a bojlit. Mi
ez a nagy izgalom? –kérdeztem. Talán fogtál valamit?
Kezével intette, hogy 6 darabot fogott az éjjel és mind
szépeket, mindegyik 10 kg feletti és mind a sajátkészítésű dehidratált bojlijára jött. Közben már be is ugrott
a csónakba, hogy bevigye az egyik szerelékét. Én pedig
nagyot nyelve, visszatértem a saját helyemre. Mérges
voltam magamra, hogy voltam képes otthon hagyni
azt a 25 kg kemény dehidratált bojlit, ami most aranyat
ért volna. A rohadt életbe!
Ismét etettem. Bojlik, pellettek, magvak, dipek –
mindent bedobtam a játékba, de estig semmi érdemlegesről nem tudtam beszámolni. Bezzeg Péter már
a 9-dik 5 kg feletti pontyát mutogatta. Éjjel jött még
nekünk egy 6,5, egy 8 és egy majdnem 10 kg-os ponty,
de Péter ezen az éjjelen is ránk vert, ugyanis ő dupla
ennyit fogott a „szaros” száraz bojlijával. Pfujj!!

Egy tízen felül
Reggelre sűrű köd ereszkedett le a völgybe, így várnunk kellett délig, hogy összeszedhessük sátorfánkat.
Az autóban átbeszéltük az elmúlt nap eseményeit és
arról győzködtük egymást, hogy a végére nem is lett
olyan rossz ez a horgászat, és ha ez most egy verseny
lett volna, valószínűleg mindenkit lemostunk volna a
pályáról. Persze ez nem így van, hisz akkor másak lettek volna a körülmények és a halak is másként reagáltak volna a csalira. A lényeg az, hogy minden helyzetben találtunk megoldást és a fogási ritmusunk is napról napra nőtt, no meg a végén sikerült néhány olyan
pontyot is átvernünk, amelyek ebben a tóban, igen is
tiszteletre méltónak számítottak.
Engem és Zolit a kétszámjegyű halak sajnos elkerültek, valószínűleg azért, mert rosszul választottunk csalétket, de Pétert őt nem. Ez mindenképpen tanulságos
horgászat volt, legközelebb tudni fogjuk, mivel készüljünk. Legyen tele a szák!
Dobai Imre
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a hideg hónapokra

A hidegebb hónapokban a
süllő táplálkozási szokásai
megváltoznak
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A vizek hőmérsékletének csökkenésével arányosan csökken a süllő vadászterülete is. Tavasszal
és a nyár elején a süllő vadászterülete elérheti
az akár 10-15 méteres átmérőt, amely azt jelenti, hogy a süllő képes még ekkora távolságokból
is érzékelni zsákmánya jeleit. Viszont a késő őszi
hónapokban, amint a víz hőmérséklete egyre alacsonyabb lesz, a süllő táplálkozási szokásai megváltoznak és vadászterületének átmérője akár 1
méter alá is csökkenhet.
A következő sorokban szeretnék bemutatni Önöknek
két igen hatékony műcsalit, amelyek segítségével tucatszámra apríthatjuk a téli hónapok süllőit. Hazánk
pergető horgászai nem igen használják őket, pedig
kéne. E két műcsali nem más, mint a cicada (ejtsd:csikádá) és a jig spoon.
A cicadat az amerikai horgászok gyakran használják
az amerikai süllő (walleye) horgászatánál. Nálunk kevésbé terjedt el ez a műcsali. Mint ahogyan a „twis-
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ter” név (a feltaláló cég neve) esetében is, a „cicada”
megnevezést is a gyártó (Reef Runner) találta ki. A
tulajdonképpeni neve („sonic blade”), ami egy erős
vibráló mozgást végző, lapos, fém csalit takar. A csali
felső részén található három lyukacska, mely lehetővé
teszi, hogy a karabinert annak függvényében akasszuk
egyikbe vagy másikba, hogy milyen mélységekben szeretnénk csalinkat vezetni. Amennyiben úgy döntünk,
hogy az első lyukba fűzzük a karabinert, tudnunk kell,
hogy műcsalinkat a lehető legmélyebben fogjuk vezetni. A középső lyuk a sekélyebb vizeken és a vízközt
történő horgászatot teszi lehetővé, míg a leghátsó lyukacska közvetlen a felszín alatti keresgélésre szolgál. A
függőleges csalivezetés-tapogatás esetében (ezt tárgyaljuk mi is) a kapcsot akasszuk a középső lyukba.
A cicada nagyszerű csalinak bizonyult a partmenti
mély mederszakaszok meghorgászásában. Egy olyan
csaliról van szó, amely főleg emeléskor mozog ingerlően és akkor a leghatásosabb, amikor a süllők bátrabban támadnak, felemelkedvén a fenékről. Abban az

esetben, amikor az aljzat nem egyenletes, a műcsalit
fenékig ajánlott leengedni, majd rögtön ez után a bot
spiccének hirtelen megemelésével felkapni. A „pumpálások” közé iktathatunk kisebb szüneteket is. Próbálkozhatunk úgy is, hogy a cicadat úgy engedjük lefelé,
hogy az ne érje el a meder fenekét, vagyis még mielőtt
elérné a meder fenekét pár centiméter távolságban a
fenéktől megállítjuk, majd hirtelen mozdulattal botunk
spiccét megemeljük.
Ha csónakból horgászunk, a műcsali bedobása a
nyíltvízről a part felé történjék, majd ezt követően
fokozatosan vontassuk csalinkat a mélyebb víz felé. A
csónak közelébe ért csalit tovább ugráltathatjuk függőlegesen, amíg az a felszínre nem ér. Ez a műcsali
nagyon jól használható a lesüllyedt növények
felett történő tapogatásra is. Általában a ciA másik
cadara a süllő határozott mozdulattal reagál,
a jig spoon
ilyenkor botunk spiccét gyorsan engedjük le,
majd határozottan vágjunk be.
A másik jó süllős műcsali, amelyet az amerikaiak csak „jig spoon”-nak neveznek nem
más, mint egy kanál, amely mozgása vízszintesen vezetve a legígéretesebb. Ezek a kanalak Europában legelőször az észak-európai
fjordok pisztránghorgászai között terjedtek
el. Jellemző rájuk, hogy nehezek, tömörek,
kisméretűek és nem a billegő mozgást „lovagolják meg”. Arra lettek kitalálva, hogy azokban a nagyon mély vízrétegekben bolondítsák meg a halakat, ahol már rosszak a látási
viszonyok. Egyaránt jól mozognak emelés és
ejtés közben is.
Ahhoz, hogy eredményesek legyünk a jig
spoonnal, nagy kitartásra van szükségünk, és
nem utolsó sorban nagy jelentősége van a finom csalivezetésnek is. Az emelem-ejtem csaliterelgetés közben az emelések legyenek hos�-

süllőhorgászat

Az egyik tutti süllő
csali a cicada

szabbak, határozottabbak, míg a
visszaejtések rövidebbek, rövid
szünetekkel. Egy másik alternatíva lehet a partmenti vizek vallatása. Ebben az esetben szintén
csónakból ajánlott horgászni.
Csónakunkat engedjük a part
mentén lefele „csorogni”, azonban figyeljünk arra, hogy még
véletlenül se érjen a csali előtt a
süllők vélt táplálkozási helyére.
Ugyan a függőlegesen vezetett jig spoonok rendszerint
hármas-horgokkal vannak felszerelve, mégis a süllő nem
mindig akad meg magától. Az
esetek többségében a ragadozó csak megállítja a csalit, ezáltal a horgász mindössze egy nagyobb ellenállást érez a boton.
Vannak helyzetek, amikor anélkül, hogy a legkisebb ellenállást
éreznénk a zsinór elindul oldalra. Mindkét esetben a
bevágásnak határozottnak és gyorsnak kell lennie, ellenkező esetben a süllő egyszerűen kiköpi csalinkat.
A szabadon álló hármashorgok könnyen elakadnak,
ajánlott akadálymentes vízterületeket faggatni ezekkel a csalikkal.
Mellékes, hogy milyen csalit használunk, cicadat
vagy jig spoont, a függőlegesen történő mártogatás
nem más, mint a halak téli, hibernálási időszakához
való alkalmazkodás. Mivel ez a horgászmódszer rokona a lékhorgászatnak, azt hiszem bevallhatjuk, hogy
annak előfutára is. Felkészít azokra a napokra, amikor
a vízfelszínt vastag jégpáncél fogja majd beborítani.
Nám Csongor
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A merülô
F/S zsinór
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A merülő végű F/S zsinórt kevesen használják.
Nemcsak nálunk, de a világ más részein is méltánytalanul hátérbe van szorítva, az úszó és a teljes egészében merülő társai mellett. Pedig vannak
olyan tulajdonságai, amit a többi zsinór nem tud,
de a horgászok sincsenek mindig tisztában ezekkel.
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karásában. Ritkábban, a kanyar külső ívén, a csukákat
és süllőket rejtő, 1,5–2 méter magas szakadt part alatt
lévő akadók környékén legyeztünk, illetve a belső íven,
de itt semmiféle takarás nincs, így az itteni nagy balinok
horogra csalása bizony elég reménytelen vállalkozás.
A fekete ellipszissel jelölt területen, a vízmagasságtól függően alakul a halállomány. Nagy víznél leginkább balinok találhatók itt, a part felől pedig domik.
Alacsony vízmagasságnál viszont a balinok bentebb
húzódnak, és csak nagy ritkán jönnek be a homokzátony mögötti területre, az itt hemzsegő küszök közé. A
domolykók is eltűnnek innen, és a terület urai ilyenkor
a süllők. Számtalanszor láttam jellegzetes rablásaikat a
zátony mögötti területen, és sokat kísérleteztem is a
horogra csalásukkal, de nem sok sikerrel.
A fő gondot az okozta, hogy a meder mélyén, a kanyar belsejében nagyon sok kő és elakadt régi tuskó
van, így a merülő zsinór használata nem volt túl gazdaságos. Rengeteg légy maradt a mélyben, bár néhány
süllőt azért sikerült fogni, de éreztem ez így nem az igaA piros nyilak a rendes vízállásnál mutatják a sod- zi. Hiába tudtam leküldeni a legyeket teljesen a süllők
rás irányát, míg a kékek a mostani nyári, rendkívül tartózkodási helyére, nagyon sokszor csak azt értem
alacsony víznél tapasztalható vízmozgást próbálják be- el, hogy a halak kikövették teljesen a partig a csalit, de
mutatni. A mederben lévő szürke foltok a homokzáto- akárhogyan is próbáltam a legcsábítóbban mozgatni
nyokat jelölik.
nekik a hallegyet nem kaptak rá.
A folyó itt 30-35 méter széles lehet, a kanyarban
Néha teljesen a felszín közelében raboltak az eb45-50 méterre szélesedik. Leginkább a térkép bal szé- fogúak, ezért megpróbáltam súlyozott léggyel és F-es
lén jelölt területen szoktunk horgászni. Itt nagyon szép zsinórral megfogni őket. De, az úszó zsinór sem volt jó,
domolykók húzódnak meg a víz fölé hajló bokrok ta- bár néhány halat sikerült közvetlenül a zátony mögöt-

ELADÓ
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Először is a horgász helyet kell bemutatnom, hogy a
történet érthető legyen. A Sajó egyik, Sajópetri melletti kanyarban horgásztam. A mellékelt kis térkép segít
megérteni a vízmozgásait és a meder szerkezettét.

A 770 NM-ES TELKEN, 3 SZINTES,
ÖSSZESEN 580 NM-ES ÉPÜLET,
PARKOLÓVAL. ( KORÁBBAN STIHL
SZAKÜZLETKÉNT MŰKÖDÖTT )
ÁR: 320 MILLIÓ FORINT.

CÍM: 2111 SZADA, DÓZSA GYÖRGY ÚT. 33. ÉRDEKLŐDNI: 06-30/450-9393
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A megoldás nagyon egyszerű, amikor a kiszemelt célterülethez ér a legyünk, az eddig folyásiránnyal ellentétesen tartott botot, lefordítjuk a folyás irányába. (Az ábrán a szaggatott vonal.) Így a sodrás, a képződött hurkot
(lila vonal) már a saját sebességével fogja levinni, és a
légy nem húzza meg a felszínt.
Főleg pisztrángok, vagy nagyon óvatos domolykók
esetében válik be ez a csel, de a pérek horgászatában
is hasznos lehet. Én elég sokat alkalmazom jászokra, főleg a kisebb, negyed kiló körüli példányok horgászatakor érdemes kísérletezni vele. Természetesen a száraz
legyek használatára találták ki, de én gyakran (szívem
csücske) nedves legyeimnél, sőt néha még nimfáknál is
alkalmazom. Ez utóbbira általában „nyuszizás” közben
vetemedem, könnyű nem súlyozott úszó nimfára rengeteg rávágást produkálnak, a kisebbik
domolykófaj, gyakran nem is olyan kicsi
példányai.
A Sajón gyakran fogunk 25 cm felettieket, és nagyon rendes halak, mert ha
az ember tudja, hogy hol keresse őket
akkor szinte bármilyen körülmények
közt, biztos kilehet fogni néhányat a
csapatból. Ezt a tulajdonságukat a kezdő legyesekkel való első horgászatokkor
ki is szoktam használni, direkt olyan területre viszem őket, ahol tudom, hogy
vannak nyúldomolykók, mert egy kis
sikerélmény mindenkinek használ.
Ezt ajánlom másoknak is, különösen
akkor hasznos, ha feltétlenül muszáj
valami eredményt felmutatni, mert
mondjuk éppen oldalbordánk szeretne
megismerkedni a legyezés rejtelmeivel.
Proof
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Egy legyezni most kezdő barátommal beszélgettünk, és
ő mesélte egyik horgász túráján tanult új módszerét,
amivel kisebb patakokon eredményesen horgászott.
Mint kiderült, a dolog nem egészen új és ismeretlen,
csak eddig nálunk még nem írta le senki, így barátom
saját maga fedezte fel ezt a technikát, mint ahogy én
is magamtól jöttem rá pár évvel ezelőtt. Akár csak a
söprést, ezt a trükköt is sokan és sokféleképpen leírták
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már nyugaton, legtöbbször az utánaengedés bemutatásával együtt.
A gondot mindkét esetben a víz gyors sodrása okozza, és ezt kell valahogy kivédenünk. Képzeljük el a következőt, egy kisebb folyón vagy patakon horgászunk,
tőlünk lefelé úgy 8-12 méterre van a hal. A sodrás
nagyon erős, így ha simán kíséreljük meg leengedni a
legyet, csíkot húz a víz tetején, mert nem tudjuk elég
gyorsan, vagy jó ütemben utánaengedni a zsinórt.
(lásd az ábrát)

sz
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ti kis vízben megakasztanom ezzel a módszerrel is. Ez
főleg a szürkületi órákban volt sikeres, amikor a rablók
kimerészkedtek a mélyből, és teljesen a zátony végéig
jöttek a snecikre vadászva.
A megoldást a kettő elegyítése hozta meg. Az F/S
zsinórral ritkán akadtam le, és a kapások száma a sokszorosára nőtt. Érdekes módon nem csak süllők, de az
általam a területről eltűntnek nyilvánított balinokból is
akad néhány egészen mélyről, általában a húzás kezdetekor, amikor a meder alján lévő legyet a zsinór, a
gumihalas, twisteres horgászathoz
hasonlóan megemeli. A süllők ellenben, a visszaeső légyre durrantottak
rá gyakrabban. Néhány domolykót is
fogtam, még pedig a szebbek közül, és
ha gyakran voltak apró ütések a légyre, de nem sikerült a halat megakasztani, akkor szinte biztosan nagy jászok
érdeklődtek. Ilyenkor egy kis horgú,
ugyanolyan légyre cseréltem az előzőt, és jó néhány kiló körüli jaszkót
sikerült szákba terelni itt. Sügérek, és
egy pár kölyökharcsa színesítette még
a halpalettát.
Azt hiszem hasonló vízterületen, máshol is érdemes
megkísérelni az ezzel a zsinór fajtával történő horgászatott. Itt nagyon jól bizonyított, és szerintem a sajátos mozgásával mindenütt, a süllőkre való legyezés
egyik legeredményesebb eszköze lehet.
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A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel, szabadtéri és beltéri
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időszakos
üzemeltetésű.)
A szállodához tartozó gyógyfürdő európai színvonalú gyógyászati központ, ahol szakképzett személyzet, és a
A legmodernebb
szállodához tartozó
gyógyfürdő
színvonalú
gyógyászati
központ,
ahol szakképzett személyzet, és a
gyógyászati
kezelésekeurópai
biztosítják
a vendégek
gyógyulását,
regenerálódását.
legmodernebb gyógyászati kezelések biztosítják a vendégek gyógyulását, regenerálódását.

Tel: 74/566-390
E-mail: hotel@gunaras.hu
Web:
www.gunaras.hu
A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel,
szabadtéri
és beltéri medencékkel, (b

HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

