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Készülünk a 2023-as
versenysorozatra!

4

Az évadot, mint már minden évben a Ho-
tel Gunaras Resort Spa****-ban kezdjük

Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az Italica Fishing- 
Első Úszós Horgászkupa Versenysorozat megál-
modója. Amikor ezt a cikket olvashatjátok, még 
sokan ki sem pihenhettétek a rengeteg karácso-
nyi étel általi sokkot, amelyet követett a szilvesz-
teri másnaposság. 

A világ horgászbotgyártásának csúcsát képviselő 
olasz Italica gyár magyarországi forgalmazója Magyar 
Szilárddal kötött támogatói megállapodás keretében 
a versenysorozat névadója az ITALICA. Ezen csúcsmi-
nőségű termékek képviselik a sorozatban nyerhető 
fődíjakat. 

Már két és félévnyi sikeres versenyévadot bonyo-
lítottunk le. Sok-sok tapasztalattal lettünk gazdagab-
bak, versenysorozatunk méltán nevezhető Magyaror-
szág legnagyobb úszós versenysorozatának. Az előző 
évben sorozatunk nemzetközivé vált, és sok külföldi 
horgász is megmérettette magát versenyeinken. Szer-
vezőcsapatunkkal és támogatóinknak köszönhetően a 
versenysorozatunk is folyamatosan egyre nagyobb, és 
remélhetőleg egyre jobb is lesz. A versenysorozatba, 
akár csak egy versenyre is lehet csatlakozni, a baráti 
hangulat és a kupák, pénzdíjak akkor sem maradnak el! 
És aki esetleg e cikk kapcsán gondolkodik el az indulá-
son, az sem veszített semmit! 
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Engedjétek meg, hogy megosszam veletek a követ-
kező évre vonatkozó terveinket.

Az évadot, mint már minden évben a Hotel Gu-
naras Resort Spa****-ban kezdjük egy évadnyitó ver-
sennyel és egy Családi Wellness hétvégével, a dátum 
pedig március első hétvégéje március 3-4-5. lesz. A 
hétvégére már januárban elkezdjük a kedvezményes 
csomagok értékesítését. Márciusban ezen a hétvé-
gén megismerhetitek az ITALICA gyár újdonságait is 
az AZFishing.hu webáruház jóvoltából. A 23-as évadra 
vonatkozóan próbáljuk a horgászok, versenyzők 
igényeihez igazítani sorozatunkat. A 23. évi Úszós 
Versenysorozatunk 5 hétvégéből és 10 egyfordu-
lós versenyből fog állni, ezen felül nem maradhat 
el a Törökbálinti Páros Mazochista Horgász Derby 
sem. Hamarosan megosztjuk veletek a 2023-as 
versenyévad versenynaptárát, remélhetőleg a 
februári számban. 

A következő évre vonatkozóan változásokat ve-
zetünk be a versenysorozaton való indulás során. A 
versenyeinken való induláskor lehetőséget adunk 
arra azon versenyzőknek, akik nem tervezik a so-
rozatban való indulást és akár csak egy versenyen 
indulnának, hogy nem kell a sorozat különdíjazá-
sára elkülönített összeget befizetniük. Viszont aki 
már úgy dönt, hogy nem fizeti be a különdíj extra 
díját, az később már csak abban az esetben vál-
toztathat rajta, ha egy versenyt hagyott ki, vagy 
egy versenyre nem fizette be a plusz díjat. Ebben 
az esetben a normál díjas verseny extra díjának 
kétszeresét kell megfizetnie. A versenysorozat-
ban résztvevők részére az extra befizetések után 
befolyt összeg minimum 2,5 szeresét adjuk át a 
díjazásban. A sorozatra befolyt összeget minden 
verseny után közzé fogjuk tenni a Szponzoraink 
által megnövelt összeggel. A verseny és a ver-
senysorozat teljes egészében NON-PROFIT, több 
jelentkező esetében a díjadás összege emelkedik. 
  A versenyekre csak előzetes nevezést fogadunk 
el! Amennyiben a versenyre marad szabad hely, 
abban az esetben helyszíni nevezést is biztosítunk 
korlátozott számban.

A VERSENYSOROZAT 
LEBONYOLÍTÁSA:
10 Fordulós Úszós versenysorozat. Az 5 hévégét 
magába foglaló versenysorozatunk helyszíneit a 

MOHOSZ versenynaptárát figyelembe 
véve alakítjuk ki. 

A versenyeken az általános szabá-
lyoktól eltérő rendszabályok is életbe 
léphetnek az adott víz adottságai, idő-
járási viszonyok, és a halfajok védelme 
értelmében.

KÜLÖNVERSENYEINK: 
V. Dombóvári Gunaras Családi

Wellness Horgászkupa és Évadnyitó
Nemzetközi verseny részletek ha-

marosan
II. Törökbálinti Páros Mazochista Horgász Derby,

Törökbálinti Horgászpark
VI. Dombóvári Gunaras Családi Wellnes Horgász-

kupa Ünnepélyes Évadzáró

A versenysorozat díjazásának eloszlása: A versenyek 
nevezési díja az alábbi elosztásban kerül levonásra:

- A versenynevezésekből befolyt teljes összeget a
verseny fordulónkénti díjazására fordítjuk.

Készülünk a 2023-as
versenysorozatra!

Idén lesz négy külön verseny is

Már most élesítsd be a horgászbotokat

https://azfishing.hu/
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- Az extra befizetésekből befolyt ösz-
szegek 2,5 szerese a versenysorozat fő-
díjazásában kerül kiosztásra a díjazottak 
közt. 

Az erre elkülönített összeg az indulók 
számának függvényében változik. Minél 
több nevező jelentkezik, úgy csökken 
személyenként az erre elkülönített ösz-
szeg, és így emelkedik a fordulónkénti 
kiosztott nyeremények összege.

A versenyeinken a szektor első 3 he-
lyezettje kerül díjazásra kupa + vásárlási 
utalvány formájában az AZfishing.hu fel-
ajánlásából.

-  A kupák költsége nem kerül levo-
násra a nyereményalapból ezek költsé-
gét a szervezők átvállalják.

Fordulónkénti díjazás: A nevezési díj 
a tóbérlet költségének és az egyéb fel-
merült költségek levonása után teljes 
egészében visszaosztásra kerül a ver-
senyzők között. 

A versenyek nevezési díjai eltérhet-
nek, mint pl. az adott vízterület bérleti 
díja, és az egyéb felmerült költségek mi-
att különbözhetnek. Várhatóan 15.000 
és 18.000 forint közt változnak, melyhez 
hozzáadódik a sorozat extra díja, amely 
7.000 forint.

FINOMSZERELÉKES FEEDER 
VERSENYEK!
Elindítjuk az úszós versenysorozat mel-
lett a feeder versenyeinket is! A 2023-as 
évadra 5 versenyt szeretnénk szervezni. 
A helyszínek és időpontok tekintetében 
szeretnénk mindenképpen figyelembe 
venni a Finomszerelékes Versenynap-
tárat is. A versenysorozatról a februári 
számban, a versenysorozat honlapján 
és a Facebook oldalainkon olvashattok 
hamarosan.

Ha felkeltette a figyelmeteket ez 
a kis bemutató, akkor látogassatok 
el a versenysorozat hivatalos web-
oldalára a www.elsouszoshorgasz-
kupa.hu oldalra, ahol a versenyso-
rozatról készült kisfilmjeink mellett 
az AZfishing.hu termékeit bemuta-
tó filmjeinket is megnézhetitek.

Valamint a versenysorozatról 
a https://www.facebook.com/
groups/2822201178038014/ face-
book oldalunkon, és az Instagram 
oldalunk elsouszoshorgaszkupa  
oldalon is rengeteg információt és 
fényképet találhattok.

Jó meccsek lesznek idén is

Reméljük idén is sok hal
kerül a szákokba

Elindítjuk az úszós versenysorozat mellett 
a feeder versenyeinket is

https://azfishing.hu/
https://elsouszoshorgaszkupa.hu/
https://azfishing.hu/
https://www.facebook.com/groups/2822201178038014
https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/
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Csak pár éve fedeztem fel a téli domolykóhor-
gászat varázsát, amikor egy kedves barátom un-
szolására egy kétnapos horgásztúrára mentem. 
Bevallom szenzációs volt, rengeteg domolykót 
sikerült fognunk. Mégis emlékezetemben legin-
kább a csodálatos téli táj maradt meg, a hólepte 
fákkal, jeges folyópartokkal.

Az első hely, ahol próbálkoztunk egy nagy öböl volt, 
mely a homokkitermelés következtében keletkezett. 
A víz 6-7 méteres mélységű lehetett és úgy gondoltuk 

itt bizonyosan telel néhány domolykó. Elsőként egy 
három centiméteres feketehátú és zöld hasú wobb-
lert választottam. Mivel az öböl nemrég volt kiásva, 
ezért egyáltalán nem ismertem a meder fenekét és 
nem tudhattam, hogy milyen akadályokba fogok majd 
ütközni. Az első dobásom párhuzamosan ment a part-

tal, körülbelül egy méterre a parttól. Hagytam, hogy 
wobblerem egészen a fenékig süllyedjen, majd lassan 
vontatni kezdtem. Semmi. Újabb dobás, most távolabb 
a parttól. A negyedik dobásnál éreztem, amint a wobb-
ler súrolja a meder fenekét, majd jött hirtelen egy gö-
dör. Néhány másodperc és kapás, egy alig érezhető 
apró rántás formájában. Tekerés közben halam elég 
„vérszegénynek” tűnt, majd nagyobb nehézség nélkül 
sikerült is megszákolnom egy fél kiló körüli domit. Ez az 
első télen fogott domolykóm! Nagy volt a boldogság, 
nagyon hasonlított egy nyáron fogott kilós domi által 

nyújtott élményre. Ezt követően még dobtam néhá-
nyat, de eredménytelenül. 

Az eredménytelenség arra késztetett, hogy más 
csalit is kipróbáljak. Egy 2-es és ezüst színű körforgót 
tettem fel, és rögtön az első dobásnál alig hogy süllyed 
egy fél métert, máris rávágott egy alig 20 centiméte-

Téli domolykózás

A helyszín
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res sügér, ide-oda rángatva a körforgót. A barátom 
nem hagyhatta szó nélkül: „Mi domiért jöttünk, de 
azért a sügér is megteszi!” Még jött három sügér erre 
a szerelékre, aztán semmi. Nem értettem, hogy ezen a 
domival tele vízben, miért kell nekem sügeret fognom. 
Felmelegedve a sügerekkel való harctól, eszembe ju-
tottak a nyári horgászatok, melyek hatására felszerel-
tem egy 4 centiméteres wobblert. E wobblernek erős 
fej-farok egyensúly kilengése van és a belső golyóknak 
köszönhetően nagyon zajos a vontatáskor. Dobok, 
majd hagyom, hogy a wobbler lassan süllyedjen a fe-
nék közelébe. Megkezdem a vontatást 
és pár méter után erőteljes kapást ér-
zek, pont amilyenről álmodtam. Az erős 
ütés és a nagyobb ellenállás arra utalt, 
hogy ez egy nagyobb domi lehet, körül-
belül kiló körüli. Rövid harc után halam, 
lassan a part felé közelít. Nagyon szép, 
nem számítottam ekkora halra. Kive-
szem a szája széléből a horgot, és rövid 
gyönyörködés után kis ideig az áramlás-
ban tartva engedem, hogy elmenjen.

Volt még néhány kapásom ezen a he-
lyen, főként egy csutak közelében, mely 
az áramlat közepén helyezkedett el. 
Megpróbáltam rávenni a halakat, hogy 
kibújjanak a rejtekhelyükről. Ez sikerült 
is egy Deep Runer wobblerrel. Lassan 
húztam vissza, míg az aljzathoz nem ért, 
majd hagytam, hogy lassan emelkedjen 
a csutak hátánál, aztán ismét vontatni 
kezdtem, így próbálva kapásra késztetni 
a halakat. 

Ezt követően még három helyet pró-
báltunk ki, amelyeket már ismertünk 
még a nyárról. Végig szórványos kapása-

ink voltak, és a kisebb méretű do-
mik szépen jöttek a 3 centiméteres 
wobblerre. Kapásaik gyengék vol-
tak, nehezen észrevehetők. Inkább 
a domik saját magukat akasztották 
meg, ugyanis a szerelék nem sok 
esélyt adott nekik. Ezúttal a kapá-
saim nem a fenék közelében jelent-
keztek, hanem kb. 2 méteres mély-
ségben. Dobtam és hagytam, hogy 
a wobbler a megfelelő mélységbe 
merüljön. Hogy minél biztosabb le-
gyek a kapásban, mindig a bot spic-
cét figyeltem: ha egyet vagy kettőt 
rándult, akkor tudtam, hogy csak 
a kövekbe, vagy valami akadályba 
ütközött. Viszont a több egymás 
után jelentkező ütésre bevágtam, 
ugyanis biztos voltam abban, hogy 
ilyenkor a domi okozza botom apró 
rándulásait. A nap végér elég sok 
domit sikerült fognunk, de egytől 
egyig visszaengedtük, annak remé-

nyében, hogy másnap úgyis fogunk néhány szebb da-
rabot a család részére is.

Másnap korán keltünk és módszert váltottunk. A 
pergetés helyett az úszózást választottuk, így hát az 
5 méteres bolognai botomat 12 mm-es főzsinórral, 
10-es előkével, 4-es számú horoggal és egy alig 1 gr-
os úszóval szereltem fel. Csalinak falárvát használtam. 
Ezek 2-3 cm-es fehér színű kukacok, melyek a rothadó 
fában élnek. Műanyag dobozban és kukoricalisztben 
tárolom őket, így akár 2-3 hétig is elélnek (a domik na-
gyon szeretik). 

Az első domim

Minden halunkat 
visszaengedtük
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Ezúttal barátommal ellentétben főként a part köze-
lében horgásztam. Leginkább olyan helyeket kerestem, 
ahol az áramlás gyenge, a víz mély és a nap sugaraitól 
kissé melegebb. Dobtam és hagytam a szereléket együtt 
haladni az áramlattal. Az első kapásom egy könnyebb 
lökés formájában érkezett, majd az úszóm megállt egy-
helyben. Sajnos nem sikerült megakasztanom.

Két elszalasztott kapás után a horog hegyét kifordí-
tottam a kukac testéből és újból dobtam. Ezzel a kis 
trükkel szinte minden halat sikerült megakasztanom, 
igaz nem jöttek nagyok, de így is jól szórakoztam. Csak 
egy volt a baj: minden kapás, vagy fogás után csalit kel-
lett cserélnem, és ezért hamar csali nélkül maradtam.

Az így kialakult helyzet arra kényszeríttet, hogy csa-
lit váltsak. Kishallal próbálkoztam és a szereléket kicse-
réltem egy nagyobb úszóra és egy speciális horogra. 
Hogy a csalihal minél több ideig életben tudjon ma-
radni, nem húzom fel a horogra, hanem közvetlenül a 
hátúszójába egy 10-es számú horgot akasztok, így a sé-
rülés kisebb és a hal is több ideig él, majd a horgot egy 
másik 4-es számú horoghoz rögzítem, mely biztosítja 
az akasztást. Az eredmény egy dupla horog lesz, mely 
igen hatásos. 

Először annál a kiálló csutaknál próbálkoztam, ahol 
előző nap több domit is fogtam. De most semmi nem 

jött, ezért úgy döntöttem, hogy továbbállok és más 
helyet keresek. Ezúttal egy beszakadt mart mentén kö-
rülbelül 2 méteres vízben próbálkoztam. Az első kapás 
nagyon hamar jött, az úszó óvatosan elsüllyedt majd a 
megakasztott hal az árral szemben kezdett úszni. Talán 
túl hamar akasztottam, mert a hal egy pár másodperces 
huzavona után lemaradt. Megjegyzem nem volt kicsi. 

Újra helyet váltottam: kis öböl, 4 méternél mélyebb 
csendes vízzel. Felhúztam az úszót egészen a bot hegyéig, 
majd bedobtam egészen az öböl közepéig. Tíz perc után 
az úszóm gyengén remegni kezdett, feldőlt, majd eltűnt. 
Gyorsan és erőteljesen beakasztottam. A hal nehéznek 
tűnt, de attól függetlenül elég hamar sikerült partra té-
rítenem a közel 80 dekás domit. Ekkorra az idő is elszállt 
és mivel eléggé átfagytam, ezért a hazatérés mellett dön-
töttünk.

Következtetésképpen: a két nap alatt számos domit fog-
tunk úgy műcsalival, mint élővel egyaránt. Én a legnagyob-
bakat, egy kivételével, wobblerrel fogtam, sőt a körforgó 
iránt még a sügerek is érdeklődtek. Megfigyelésem szerint 
akkor jelentkezett a legtöbb kapás, ha a wobblert lassan, 
a fenék közelében vontattam. Barátom megelégedett a 
kisebb példányokkal, ő nem kísérletezett, hanem megma-
radt a fakukac, és a csonti mellett. Igazán nagy élmény volt!

Szeki

Második nap, úszóval 
próbálkoztam



https://savage-gear.com/products/clothing?Category=%5bJackets%2FVests
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Mi befolyásolja
a ponty étvágyát?
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Köztudott, hogy a ponty a hazai vizek kedvence. 
Ki nem áhítozott volna legalább egyszer, hogy ki-
fogjon egy rekorder pontyot? Ismert az a tény, 
hogy egy ponty minél öregebb annál ravaszabb. 
Főleg azok az egyedek válnak óvatosabbá, me-
lyek már megkóstolták a horog „izét” és ez teszi 
még érdekesebbé egy termetesebb ponty kifo-
gását. Mivel sporthorgászok vagyunk, ki kell vár-
nunk azt, míg a hal felveszi a csalit. Legyen az egy 
1-2 kilós potyka vagy egy 30 kilós példány, egyi-

kük sem vesz fel táplálékot állandóan. Több té-
nyező is hatást gyakorol a halak étvágyára, 

de talán egyik legfontosabb az időjárás. 

A ponty 8-10 Celsius fokos vízben kezd el 
igazándiból táplálkozni, és a 16-18 fokos 

vízben táplálkozása már intenzívnek 
mondható. A hőmérséklet felső ha-

tára, amikor még felvesz táplálékot 
az a 28-29 Celsius fok. A ponty 

már észleli az 1-2 fokos hőmér-
sékletváltozást is, így mindig 

a számára legmegfelelőbb 
vízréteget keresheti meg. 
Ezért egy hőmérő segítsé-

gével megtudhatjuk, hogy 
a vízhőmérséklet megfele-

lő-e a ponty táplálkozásá-
hoz.

Egy másik fontos 
paraméter számunk-
ra a légnyomás. A lég-
nyomást millibarban 
(mbar) mérik. 1000 
mbar-ig alacsony lég-
nyomásról, míg 1010 
mbar felett már ma-
gas légnyomásról be-
szélünk. Az alacsony 

légnyomás általában 
felhős eget, szelet és esőt 

jelent, míg a magas légnyomás a szép idővel párosul. 
A pontyfélék családja, tehát a ponty is, nagyon érzé-
keny a légnyomás ingadozására. A fogási lehetőségek 
nagyobbak, amikor az időjárás állandó jellegű, minél 
hosszabb időn keresztül. Ez alól kivételek a nyári nagy 
melegek, amikor a víz hőmérséklet 29 fok fölé emel-
kedik. Próbálkozhatunk akkor is, amikor a légnyomás 
csökkenőben van, vagyis az idő „romlik”. Viszont nem 
ajánlatos horgászni, amikor a légnyomás emelkedik. 
Azt is mondhatjuk, hogy az alacsony légnyomású idő-
járás a legjobb horgászattal kecsegtet, mert ilyenkor 
a hőmérséklet állandó jellegű. Gyakran szél és eső is 
párosul hozzá.

Hogy miért is jó a szél? Hát három indokot sorolnék 
fel:

• oxigént juttat a víz felső rétegeibe. Az oxigén 
köztudottan javítja egy víz minőségét, és egy víz 

minél oxigéndúsabb, a halak is annál jobban ér-
zik benne magukat

• a szél vízmozgást idéz elő, mely egy bizonyos 
pontba koncentrálja a táplálékot. Ez főleg a ta-
vakra jellemző. Ezért javasolják, hogy mindig a 
széllel szemben horgászunk. Ilyenkor közelre kell 
a csalit bevetni vagy abba az irányba, amerre a 
fúj szél

• a hullámok megjelenésével csökkenek a látási 
viszonyok. Ugyanakkor nő a sötétség a víz mély-
ségében, ezáltal a halak nagyobb biztonságban 
érzik magukat. Ilyenkor a parton álló horgászt is 
nehezebben veszik észre az óvatos halak.

Egyszóval a szélnek pozitív hatása van. Sokan kénye-
lemből választják, hogy háttal a szélnek horgásznak, 
mikor pedig pont ellenkezőleg kellene.

Az esőnek is ugyanolyan pozitív hatása van, mint 
a szélnek. Vagyis oxigént visz a vízbe, bemossa a táp-
lálékot a partokról és megtöri a víz tükrét, ezáltal ki-
csalogatja a pontyokat búvóhelyükről. Egy nyári zápor 
azért oly hasznos, mert gyorsan feldúsítja a víz oxigén 
tartalmát, ezáltal a halak mohon kezdenek táplálkoz-
ni. Vigyázni kell azért a villámokra, főleg ha a horgász 
csónakból pecázik. A karbon szálas botok tökéletes 
áramvezetők, ezért amíg a vihar el nem múlik, inkább 
tegyük le a botot a kezünkből.

A holdállás is befolyásolja a pontyhorgászatot. Ami-
kor telihold van a halak bizonytalanabbak, mint amikor 
sötét az éjszaka. Ilyenkor inkább távolabb a parttól kell 
őket keresni, míg a sötét éjjeleken inkább kimerész-
kednek a partközelbe.

A ponty igazi horgászidénye júniustól szeptember 
végéig tart. Közép-európai statisztika szerint az évi 
pontyfogás közel 60 %-a erre az időszakra tevődik. 
Májusban és októberben az évi zsákmány 10-10 %-át 
fogják, míg a hideg hónapokra alig 1 %-a esik, ami bizo-
nyítja, hogy a téli hónapokban is táplálkozik. Erre főleg 
üres gyomra készteti.

A fent említett tényezők inkább egy zárt vízre jel-
lemzőek. Sőt, minél kisebb egy tó (területileg, de főleg 
vízmélységre) annál érzékenyebb ezekre a meteoro-
lógiai faktorokra. Kedvezőtlen időjárás esetén inkább 
egy folyón próbálkozzon a horgász, ahol a szélsőséges 
időjárás nem befolyásolja annyira a halak kapókedvét.

László Attila

Mi befolyásolja
a ponty étvágyát?
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Maga a módszer Angliában született és fejlődött 
a mai szintre. A ponty forradalomnak is hívott 
bojlizást kb: 4 és fél évtizede kezdték használni 
a szigetországban. Bár még nem tökéletesen a 
mai formában, de alapelemeiben és felfogásá-
ban szinte ugyanazt a sémát űzték már akkor is 
Albion különösen kísérletező kedvű és kreatív 
horgászai. Próbálkozásaik alapját a ponty táplál-
kozása és a halfaj által fogyasztott élelem adta. 

Hogy minél eredményesebbek legyenek rengeteget 
variáltak mind csalival, mind módszerrel és eszközzel, 
és ennek eredményét használja manapság a világon 
több tízezer pontyhorgász. A teljesség igénye nélkül 
megemlíteném néhányukat név szerint is: először is je-
gyezze meg mindenki Jim Gibbinson nevét, akit szerte 
a világon csak a bojlizás atyjaként, tartanak számon. A 
másik „öreg” Kevin Maddocks, akinek igazi pionír sze-
repe nélkül meglehet homlokegyenest más lenne a 
stílus napjainkban. Végül, de nem utolsó sorban még 
két név Rod Hutchinson és Kevin Nash, őket elsősor-

ban az általuk gyártott professzionalis-
ta és csúcsminőségű felszerelésekről és 
csalikról ismerheti a nagyközönség. A 
pontyhorgászok szemében ők – s még jó 
pár itt név szerint nem említett társuk – 
amolyan „félisten” státuszt vívtak ki ma-
guknak. 

A módszer nem véletlenül keletke-
zett Angliában. Az, hogy a brit pecások 
szakítottak az addigi hagyományokkal, 
talán épp az egészen különös ottani ész-
járásnak és gondolkodásmódnak volt 
köszönhető. Nem kell messzire menni 
összehasonlítási alapért, elég csak az el-
térő irányú és oldalú szigetországi köz-
lekedésre gondolnunk. Mindezt a furcsa 
hozzáállást, szinte az összes olyan do-
logra ki lehet vetíteni, ami valamiképp 
is kapcsolatban van az angolokkal. Asz-
szociáljunk csak az ottani máig érvény-
ben lévő többszáz-éves és más nációbéli 
számára abszolút, de furcsa törvények-
re, vagy a vallási életükben jelenlévő 
különállásukra, lásd az anglikán egyház. 
Ahogy majd minden dolgot más oldalról 
és másképp közelítenek meg ezek a hű-
vös britek, a horgászat sem képez ez alól 
kivételt. Talán épp ez a fajta másság az, 

ami hozzásegítette az angliai horgászokat a rengeteg 
újítás – köztük a bojlis módszer – kikísérletezéséhez. 
Persze ne feledkezzünk meg arról, hogy névjegyüket 
már rengeteg mindenre rátették a mai sporthorgászat-
ban: a finom szerelékes horgászattól kezdve, a különfé-
le ragadozóhalak horgászatán át, egészen a legyezésig 
mindenben ott vannak az abszolút spiccen. Ők jegyzik 
a match, a lengő és rezgő spicces találmányokat a le-
gyezéssel egyetemben. Az ottani profik közül bárki 
bármikor előjöhet még újabb világhódító újítással, oly 
nagy a fantáziájuk és a kreativitásuk. A horgászathoz 
való közelítésük alapja talán a következő is lehetne: kö-
vess el mindent és próbálj ki mindent, amivel azt, amit 
teszel hatékonyabban, spot sze rűb ben tudod csinálni, s 
ha ez másképp nem megy, akkor állítsd a feje tetejére 
a dolgokat, hátha ez lesz a megoldás mindarra, amit 
keresel! A megoldás aztán meg is született, miután a 
pontyot olyan tüzetes és különféle kísérleteknek és 
megfigyeléseknek vetették alá, hogy az már példátlan! 
Mindenre kiterjedt a figyelmük, az élőhelyre, a táplá-
lékra, az élelemfelvétel mechanizmusára (lásd a ponty 

A bojlizás, mint 
módszer
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harmonikaszerűen nyíló száját) egyszóval mindenre, s 
talán még annál is többre. Mégis, a bojli a tápanyagban 
gazdag csali előállításától nagyon sok lépésben haladt 
úttörő munkájuk az addig járatlan úton, míg az első 
bojlis kapásra figyelmeztető elektromos kapásjelző sí-
polni kezdett. Nemcsak a minél eredményesebb pecá-
zás utáni vágy hajtotta őket új módszerük próbálgatása 
közben, hanem egy másik el nem hanyagolható tény is. 
Angliában szinte ismeretlen fogalom a telepítés, főleg 
az olyan eszement mértékű, mint kis hazánkban. 

Rengeteg külföldi horgásszal beszélgetve egysze-
rűen nem hitték el, hogy van olyan magyar víz, ahova 
hektáronként 3-5, sőt akár 10 mázsa halat tesznek a 
nagyon sok mindenről megfeledkező horgászegyesü-
letek és tógazdák. A magyar viszonyoktól némileg elté-
rő halbőségű – pontyból jóval kevesebb, akár 5-10 db/
hektár!, egyéb halfajokból viszont nagyságrendekkel 
többel és nagyobbal bíró tavakkal rendelkeznek. Mind-
ezen tényeket figyelembe véve szükségszerűen követ-
kezett, hogy minél rafkósabb, 
kifinomultabb módszereket al-
kalmazzanak a jóval kevesebb hal 
megfogása érdekében. És itt ju-
tottak el új módszerüknek ahhoz 
a pontjához, ami egészen meg-
változtatta a horgászstílusok ten-
geréből a bojlizást. S ez nem más, 
mint egy jelmondat, ami a lehető 
legtömörebben fejezi ki mindazt, 
amit ez a módszer képvisel: Cath 
and Release – vagyis, Fogd meg 
és engedd vissza! Miután a szisz-
téma megvolt a minél több és 
nagyobb átlagsúllyal rendelkező 
halak fogásához, elkerülhetetlen 
tényezők késztették a horgá-
szokat a jelmondat tartalmának 
társításához. Ezek a következõk 
voltak: ugyan a módszert rette-

netesen titokban tartották kikísérletezői, 
mégis egyre többen kezdték használni a 
modern pontyhorgászat ezen vívmánya-
it! Ezekről a titokzatoskodásokról csak 
néhány szót említenék: módomban volt 
például hét német pontyhorgász beszél-
getését végighallgatni, aminek a témája 
egy térkép volt, s ezen néhány jó és nem 
publikus pontyos víz volt bejelölve. Ezt 
szerette volna az egyikük megvásárolni a 
másiktól 1000 euroért!!! Mégsem cserélt 
gazdát a térkép. S ez nemcsak azért volt, 
mert anyagilag némileg jobban állnak, 
mint az átlag magyar! Más… Angliában 
odáig fajultak a dolgok, hogy az úgyne-
vezett fishing teamekbe összeállt hor-
gászok autóval követik a másik csoport 
horgászait kifigyelve a hétpecsétes titok-
ként kezelt vizeket, helyeket. Ugyanilyen 
titok övezi az igazán jó bojli recepteket, s 

a horgászatokban alkalmazott szisztémákat egyaránt. 
Egy vérbeli profitól rákérdezve csalijára, általában ud-
varias, de szinte minden esetben kitérő válaszokat fo-
gunk kapni. Próbálják csak ki bátran!

De vissza az alap szituációhoz. Mivel a módszer 
nagyon nagy hatékonysággal működött és egyre töb-
ben kezdték űzni, az alapjában sem kimeríthetetlen 
pontyállomány fogyni kezdett. Persze nem azért mivel 
hazavitték a fogott halakat, egyszerűen előjött a „sok 
eszkimó kevés fóka” effektus. Vagyis az egy horgászra 
eső halak mennyisége drasztikusan lecsökkent.

A bojlizás kiagyalói már a kezdet-kezdetén is vissza-
engedték az összes halat, és ez biztosította és biztosítja 
számukra ma is a nagy fogás és az igazán eredményes 
peca lehetőségét. Nem csak szimplán az volt a céljuk, 
hogy a lehető legnagyobb tömegű halat fogják meg, 
hanem, hogy közben a lehető legkevesebbet ártsanak 
a környezetnek, és minél többet megőrizzenek belőle 
az utókor számára. Mára az ortodox bojlizásnak létre-
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jött egy íratlan etikettje, amit a nyugat-európai profik 
kőkeményen betartanak és betartatnak. A meghatá-
rozó irányvonal a minél nagyobb tömegű, vagy minél 
óvatosabb hal zsákmányul ejtése mellett, a fogott hal 
életének, épségének mindenek feletti óvása és tisztele-
te. Meggyőződésem, hogy a „catch and release” valós 
jelentése egyszerűen nem kerülhető meg, sőt csak ezt 
teljesen magunkévá téve kap igazi értelmet a bojlizás. 
E helyűt nem a félmegoldásokra gondolok, pl. hogy 
kisebb pontyot meg a keszegeket elviszem a nagyobb 
pontyot, meg talán visszateszem! Nem! Csak is a radi-
kális, kompromisszumot nem ismerő álláspont az elfo-
gadható. A visszaengedést és a kíméletes bánásmódot 
be nem tartva kimerem jelenteni: a módszer igen is 
káros a pontyállományára, s ha a jelenlegi magyar ten-
dencia folytatódik az a hazai bojlizás 
és kapitális pontyállomány együttes 
halálát, jelentheti! Mindemellett nem 
szimplán csak a visszaengedésről szól 
a jelmondat. A kíméletes bánásmód 
sokkal inkább a módszer nemes ré-
szét képezi, mint a felületes szemlélő 
által a bojlizást azonosítandó világí-
tó-sípoló kapásjelzők, vagy kényelmes 
horgászágyak. A mindmáig le nem írt, 
mégis betartott etikett, tehát azt is 
világossá teszi, hogy az összes fogott 
halat olyan bánásmódban kell része-
síteni, ami minden élőlénynek kijár 
ezen a világon. Épp ezért olyan prakti-
kus és speciális felszerelési tárgyakat 
fejlesztettek ki, amikkel maximálisan 
biztosítani lehet a kifogott bármilyen 
fajtájú és méretű hal testi épségének 
megóvását. Gondolok itt a horogsza-
badító matracra, vagy a selyemmel 
megegyező lágyságú mégis erős és 

sérülést nem okozó kiemelõ, 
haltartó és mérlegelő szákokra. 
Netán a fertőtlenítő sprayre és 
ecsetelőkre, amivel kezelve a 
horogütött, zsinór kidörzsölt se-
beket, megelőzhető a sérült fe-
lület gombásodása, elfertőződé-
se, jelentősen elősegítve ezzel a 
hal életben maradási esélyeit. 
A lényegi rész persze itt sem 
ezekben a gyakorlatokban, kissé 
teátrális mozdulatsorokban ke-
resendő igazából. Akárhonnét is 
nézzük minduntalan oda jutunk, 
hogy a zsákmányt – úgymint az 
ember egy érző lény – tudnunk 
kell értékén kezelni, megbecsül-
ni. Ha ez sikerül, akkor egy sok-
kal tisztább, egészségesebb ter-
mé szet kö ze li világkép fog kiala-
kulni bennünk. Ez felbecsülhe-
tetlen előnyökkel járna a jövőre 

nézve. Talán nem tekintenénk a természetet – benne a 
vizeket is – és az ott élő állatokat, növényeket szimplán 
kizsákmányolandó és leigázni való közegnek. A „catch 
and release” azért is forradalmi jelentés tartalom, mi-
vel egyszerre szól a máról és mutat a jövőbe. Idővel, 
majdhogynem biztosra veszem, ha nem önmagunktól, 
akkor törvényi szabályozás által leszünk rákényszerítve 
a visszaengedés alkalmazására. Más utat nem látok a 
bojlizás – de nyugodtan említhetném az összes horgá-
szati módszert – fennmaradására. Nyugat-Európában 
már rég nem használnák a módszert, ha „catch and 
release”-t nem érvényesítették volna. Egyszerűen elfo-
gyott volna a hal az ottani vizekből! Megjegyeznék itt 
néhány dolgot, jellemzésül a kinti állapotokra: ott nem 
csak a pontyot, de a vörösszárnyútól a harcsáig, a com-
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pótól a périg, mindent visszatesznek a vízbe. Persze ez 
odakint sem száz százalékig általános.

Figyelembe véve mindezt, nem kell csodálkozni, ha 
az „agyon szennyezett” nyugat-európai vizekben több 
és nagyobb hal él, mint például a pontynak eszményi, 
természetes feltételeket biztosító magyar vizekben.

Manapság sok német, belga, angol tavon és csator-
nán horogszabadító-matrac nélkül nem engedik meg 
a pecázást…, vagy próbálna csak meg valaki elvinni 
egy pontyot, mondjuk a francia Salagou vagy Orient 
tavakról, minden bizonnyal a testi épségével játszana. 
A hozzáállás furcsának tűnhet, de majd-
hogynem a szükséges rossz kategóriájá-
ba sorolhatjuk. Azért ott kint nyugaton 
is vannak negatív dolgok. Először is rop-
pant mód megnőtt a ponty hor gásztá bor, 
ez pedig elkerülhetetlenül felhígította a 
mozgalmat. Odakint nem visszatartó erő 
az, hogy drága a felszerelés, az engedély 
stb. Már eleve az itthon méregdrága fel-
szerelések beszerzési lehetőségei jobbak 
és olcsóbbak odaát. Bárki, bármikor neki 
kezdhet a boj li zás nak, hisz egy átlag né-
met havi keresetéből egész jó felszerelést 
tud vásárolni magának. Aztán…

A fiatalok nem járják ki az elengedhe-
tetlen lépcsőfokokat, kezdve az apróha-
lazástól, s mindenféle alap nélkül állnak 
neki az óriás ponty vadászatának. Nincs 

meg náluk a fokozatosság, a megfelelő alap mind arra, 
amit egy kapitális hal fogása jelent, vagy kéne, hogy 
jelentsen egy horgász számára. Szerény véleményem 
szerint ez sem javítja a sporthorgászat helyzetét. Egy-
szerűen szükség van a rengeteg tapasztalatra, megfi-
gyelésre, hogy a módszert igazából eredményesen és 
tisztességesen tudjuk használni. Hála Istennek ez az a 
dolog, ami pénzel ki nem váltható és meg nem vehető! 
Ezen megállapítás érvényes épp úgy nyugatra, mint kis 
hazánkra egyaránt.

C&R

https://gyekenyes.eu/
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Horgászat 
a jégpáncél 
alatt 

Készül a lék



19

m
ód

sz
er

ek
 é

s p
ra

kti
ká

k

Egy keménynek mondott tél képes elűzni a hor-
gászokat a vizek partjáról, ilyenkor még a legbát-
rabb horgászok is beadják derekukat a csontfa-
gyasztó hideg és a metsző szél hatására,  jobbnak 
látják, ha inkább otthon maradnak. De vajon a 
halak hogyan élik túl az igazi kemény telek viszon-
tagságait? Azt feltételezik, hogy a halak lehúzód-
nak a mélybe és lecsökkentik életfolyamataikat, 
éppen ezért nem is érdemes rájuk horgászni és 
főleg nem fagyoskodni, hiszen úgysem fognak 
majd semmit. Mintha csak látnák lelki szemeik-
kel a szegény remegő halacskákat, amint az eny-
hébb időjárásért sóvárognak. Azonban akinek a 
szó szoros értelmében volt bátorsága bedugni az 
orrát egy lék alá, annak teljesen megváltozik a 
véleménye.

A jégpáncél alatti vízi világban az állandó csend és nyu-
galom uralkodik, talán éppen ezért van az, hogy az iga-
zi nagy horgászok tudják, hogy még a teljesen be nem 
fagyott vizekben is ott kell keresni a 
halat, ahol már van egy kis kialakult 
jégrétek, ugyanis a jég alá a hideg szél 
már nem tud behatolni. A jég alatti vi-
lág többé már nem függ a szeszélyes 
téli időjárástól, amely csökkentheti 
vagy teljesen leállíthatja a halak étvá-
gyát. Talán paradoxnak tűnhet, de ép-
pen a jég az, amely megvédi a halakat 
azoktól a mostoha körülményektől, 
amely a horgászokat kint a felszínen 
próbára tesz. A jég alatt a víz hőmér-
séklete állandó marad (kb. 4 fok körül 
az aljzat közelében és kevesebb a fel-
színen) és a halak többsége továbbra 
is folytatja a táplálkozást, de termé-
szetesen nem annyira intenzíven, mint 
ahogy azt a meleg szezonban teszik. A 
táplálék felvételének csökkenése nem 
az étvágytalanság számlájára írható, 
mert a hal enne, csak nem igazán van 
mit, vagy ha van is mit, az elég kevés. 

Tehát nem az étvágytalanság, hanem inkább a 
táplálék hiánya az, ami előidézi a halak vegetálá-
sát. Azonban vannak olyan rákfélék és rovarlár-
vák, amelyek a jég alatt is aktívak maradnak. Az 
algák vagy az állati mikroorganizmusok által kép-
viselt planktonok sem tűnnek el teljesen, csak a 
hideg miatt csökkentik biomasszájukat. Tehát a 
jég alatti vízi világban az élet folytatódik, nem áll 
le, és a halak is tovább keresik a táplálékot.

Ha esetleg valaki nem tudná, mormiskázásnak 
hívjuk magát a módszert és mormiskának a csali-
kat, amelyeket használnak a módszerhez. Mivel a 
gyakorlat is azt mutatta, hogy néha a csali egysze-
rű felkínálása nem mindig vezet a sikerhez, ezért 
a sikertelenség kiküszöbölésére a lékhorgászok 
próbáltak különböző trükköket bevetni a halak 
kapásra bírására. A kanalas mormiska vonzerejé-

nek növelésére az egyik módszer az, amikor a horogra 
tűzött csali közvetlen közelébe élénk színű gyöngysze-
meket vagy golyócskákat fűznek fel. Az ily módon ösz-
szeállított csalival igen hatásosan lehet horgászni raga-
dozó halakra, és még a békés halak sem ijednek meg a 
színes gyöngyöktől.

Egy másik bevált módszer, amikor a műcsalit ter-
mészetes csalikkal kombinálják. A fentebb említett 
gyöngyökkel felvértezett csalit kifejezetten a rablóha-
las horgászatra fejlesztették ki, viszont a közönséges 
mormiskát a békésebb halakra és a kisebb ragadozók 
horgászatánál alkalmazzák. A lékhorgászat legújabb 
fejlesztései általában az északi országokból jutnak el 
hozzánk, onnan, ahol hosszabbak a telek és a léghorgá-
szat már-már vallásnak számít. Az elképesztően gazdag 
vízhálózatával és a lékhorgászat százéves hagyományá-
val rendelkező Oroszország tartja a rekordot e téren. 

Az orosz lékhorgászok fejlesztettek ki egy olyan 
csalit, amely egyesíteni tudja a mormiska és a gyön-
gyös-kanalas csalik előnyeit. A hármas horoggal ren-

Rákocskát utánzó mormiska

A „kis-ördög”
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delkező mormiskáról van szó, amelyet az orosz hor-
gászok egyszerűen csak „kis-ördögnek” neveztek el. 
A ragadozó és a békés halak horgászatára is használ-
ják egyaránt. Sok orosz horgász nem fektet kellő bi-
zalmat az egyszerű kivitelezésű mormiskákba, ezért 
ezek horgaira még néhány árvaszúnyog lárvát is fel-
tűznek, növelve ezzel is a csali fogósságát.

A „kis-ördög” egymagában is kiváló csali, de a kü-
lönböző színű gyöngyökkel felszerelt változatai 
egyszerűen ellenállhatatlanok. Azonban, ha a 
halak még erre sem reagálnak kellőképpen, 
akkor a gyöngyök helyett használhatunk 
élő csalit is. Ez esetben a gyöngyök helyett 
árvaszúnyog lárvákat tűzhetünk fel a kisör-
dög horgára. Ez a kombináció a legtöbbször 
ellenállhatatlan a halak számára és mivel a 
halak télvíz idején csoportokba verődnek, a 
mindhárom horogszárra feltűzött árvaszúnyo-
got megcélozva a mormiska játékát folyamatos 
támadás érheti. A mormiska méretétől függően, 
a horogszárra feltűzött árvaszúnyog lárvák 
befolyásolhatják a mormiska játékát.  

Azonban, ha a halak aktívnak bizonyul-
nak, nem ritka eset, hogy akár egyszer-
re két hal is horogra akad, főleg, ha 
durbincsokról van szó. A rávágások 
gyakoriságát és erősségét tovább le-
het módosítani az árvaszúnyog lár-
vák felszúrásának módjával - a fe-
jétől vagy a farkától fogva - ennek 
értelmében, ha a fejüktől szúrjuk 
fel a lárvákat a rávágások ritkáb-
bak, de annál energikusabbak 
lesznek. Ha a lárvákat a farkuk-

tól szúrjuk fel, akkor a rávágások gyakorisága nő, de 
erejük csökken.

A mormiskák általában szimmetrikus alakkal rendel-
keznek, de a „kis-ördög” esetében elvégzett kísérle-
tek kimutatták, hogy ha a súlypontját aszimmetriku-
san áthelyezik, akkor a kisördög mozgása kanyargós-
sá válik, amely mozgás még jobban vonzza a halakat. 

Az így kialakult hosszúkás test és a zsinór csato-
lásának módja a kanalas mormiskára emlé-

kezteti a horgászt, de maga az előállítása, 
annak öntése, hasonlít a közönséges 

mormiskáéhoz. Tulajdonképpen egy 
hibrid csaliról beszélünk, amely a 

két különböző típusú mormiskából 
alakult ki. 

A „kis-ördög” különleges alakja 
és mozgása lehetővé teszi a lék 

környékének alapos átkutatá-
sát. A csali kiemelése kissé 

ferdén, a leengedése 
pedig szakaszo-

san, fokoza-

Szép dévér lékről

A sügér is beadta derekát
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tosan a lék függőleges síkja mentén történik. Az is-
mételt leengedésekkel és felhúzásokkal felerősíthető 
a csali lengőmozgása, amelyet a „kis-ördög” felhaj-
tóereje, azaz a felülete és súlya közötti arány is befo-
lyásol, továbbá még a víz áramlata is hozzájárulhat a 
csali által megtett út hosszához. 

Általában a dévérkeszeg, a bodorka és a kisebb sü-
gér az aljzaton kapja be a csalit, míg a nagyobb süge-
rek és süllők, süllyedés közben támadnak. A „kis-ör-
dög” méretétől függően felkeltheti az érdeklődést a 
békésebb halak vagy a kisebb ragadozók közt, mint 
dévér, bodorka, vörösszárnyú, kárász, durbincs, sü-
gér és a fejedelmi fajok, mint a nagyobb sügér, süllő 
és csuka között. 

Egy másik lékhorgászatra alkalmas műcsali a rákfé-
lék imitálására fekteti a hangsúlyt, azokra a rákokra, 
amelyek amúgy is a halak téli táplálékforrásai közé 
tartoznak. Egy kis kézügyesség segítségével mi ma-
gunk is elkészíthetjük a műcsalinkat: kell hozzá egy 
sárgarézből készült és szegélyekkel rendelkező kör-
forgóvillantó test, amelyhez hozzáerősítünk két hor-
got, majd a horgokra szúnyoglárvát tűzünk.  A lékből 
való felhúzáskor ezek billegő mozgást írnak le, hason-
lót a rákocskákéhoz. A horgok rögzítésére vörösrézd-
rótot használunk. Hogy ne kelljen elrontanunk a jó 
és használható körforgókat, az olcsóbb modelleket is 
feláldozhatjuk, vagy érdemes a bolhapiacot átkutatni 
régi villantó alkatrészek után, vagy esetleg barátoktól 
is beszerezhetjük. A műrákocska mozgásának utánzá-

sa nem egy nehéz feladat, tulajdonképpen függőle-
ges mozgások ismétléséből és az aljzat ütögetéséből 
áll. 

Ugyanúgy készíthetünk egy másik lékhorgászatra 
alkalmas csalit is, amellyel a vízi rovarok mozgását tud-
juk utánozni. Kell hozzá egy kis harang, olyan amilyent 
a vibrax típusú villantóknál használnak, majd ennek 
a harangnak belsejébe egy hármashorgot helyezünk 
úgy, hogy annak a füle felül kint legyen a harangból. 
Hogy a horgot rögzíteni tudjuk, és hogy megadjuk az 
egész szerkezet súlyát, ólmot öntünk bele. Nagyon jól 
lehet vele horgászni süllőre és nagyobb sügerekre, no 
meg nagyobb mélységeket (akár 15 m-ig) is fel lehet 
fedezni vele. A kisebb testű harangocskákkal nagy 
eséllyel horgászhatunk bodorkára és sügérre, főleg 
ha a horogra még árvaszúnyog lárvákat is feltűzünk. 
A halak legtöbbször a csali süllyedése közben támad-
nak. Étvágyuktól függően változtatni lehet a játékán: 
intenzíven az aktívabb halaknál, és lassabban, apró 
megállásokkal a kevésbé aktívaknál. 

Természetesen a legnagyobb sikere mindig azok-
nak a műcsaliknak lesz, amelyek mozgatásával vagy 
formájával a leghűbben tudjuk imitálni a halak ter-
mészetes táplálékát. Ha ebből a szempontból nézzük 
az egészet, akkor rájövünk, hogy a horgászok fantá-
ziája határtalan és kiapadhatatlan, kreativitásuknak 
köszönhetően mindig lesznek újabb és újabb típusú 
műcsalik. 

Konrád Péter

https://relaxandfishing.com/
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Pontyok 
hidegvízi 
horgászata
Angliában, ebben a cudar hideg időben is kint van-
nak a horgászok a vízparton.  Most lehet, hogy 
többen azt hiszik, hogy ez hülyeség, de megnyug-
tatom Önöket, az angol pontyhorgász társadalom 
zöme ezt teszi. Tehetik is, hiszen náluk rengeteg 
az olyan kiadvány és szakirodalom, amely kifeje-
zetten a hideg vízben való horgászatra buzdítja 
a horgászokat. Nálunk ez nem így van. A magyar 
pontyhorgászok zöme csak főszezonban horgászik, 
ami azt jelenti, hogy tavasszal elkezdik és ősszel 
befejezik. Jómagam a szakadárok közé tartozom, 
ugyanis nálam a szezon januárban kezdődik és de-
cemberben ér véget, nem sokkal a téli ünnepek 
előtt. Ezért gondoltam úgy, hogy írok pár szót a hi-
deg vízben történő pontyhorgászatról, hátha még 
valaki kedvet kap hozzá. 

Sok horgász azt állítja, hogy a hideg évszak kezdetével a 
pontyok lecsökkentik a tevékenységüket, teljesen abba-
hagyva a táplálkozást. Az igazság az, hogy ez csak bizo-
nyos feltételekhez kötötten történik meg és csak bizo-
nyos példányok esetében igaz. Tudományosan igazolták, 
hogy a nyári hónapokhoz képest a téli hideg hónapok-
ban a 10 kilónál nagyobb példányok körülbelül tízszere-
sére csökkentik az emésztésük folyamatát, de attól még 
táplálkoznak. Úgy tűnik, hogy a pontyok esetében a 10 
kilogramm jelenti azt a relatív határt, amelyen túl a pon-
tyok anyagcseréje a hidegben lelassul, ennek következ-
tében a testhőmérsékletük is alacsonyabb lesz, egészen 
addig, amíg teljesen le nem állítják a táplálkozást. Mivel 
a halak hidegvérű állatok, a testhőmérsékletük egyenlő 
a víz hőmérsékletével. Kísérletekkel igazolták, hogy a na-
gyobb példányok, a 4-5 foknál alacsonyabb vízben már 

Hidegben is lehet horgászni
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nem táplálkoznak, ellentétben a kisebbekkel, amelyek 
6-7 foknál hagyják abba a táplálkozást.  Ez a két fokos 
különbség nagyon fontos lehet. A 10 méternél mélyebb 
vizekben a vízhőmérséklet soha nem esik 4 fok alá, így ez 
a két fok különbség éppen annak a hőmérséklet küszöb-
nek felel meg, amely lehetővé teszi, hogy egy nagyobb 
ponty egész évben táplálkozzon, persze ha a víz eléggé 
mély. Tehát a tudomány is alátámasztja azt a horgászál-
lítást, hogy az első hóharmat után, már csak a nagyobb 
pontyok akadnak a horogra.

Az évek során nekem is sikerült tapasztalnom ezt a 
jelenséget. A nyári meleghez képest, és amint elkezd 
csökkeni a hőmérséklet, a kapások száma megnő egé-
szen addig a pillanatig, amíg egyszercsak meg nem áll, és 
akkor attól a pillanattól kezdve a nagyobb példányokat 
már csak a mélyebb vizekben lehet keresni.

Ez már nem titok és minden magára valamicskét adó 
pontyhorgász tudja, hogy a tél küszöbén vagy azután, a 
nagy pontyot a mélyebb vízben kell keresni. Ezek után 
joggal teszik fel a kérdést: akkor miért nem jegyeznek 
több nagy fogást decemberben vagy márciusban? Ennek 
két oka is van: mert, keveset vagy egyáltalán nem hor-
gásznak ezekben a hónapokban, vagy mert sokak szá-
mára lehetetlennek tűnik, hogy 4 fokos vízben is lehet 
pontyot fogni! A legtöbb horgászt az utóbbi tartja ott-
hon, még a pontyfogásra legalkalmasabb időben is. Te-
hát nekik megsúgnám, az hogy télen nem eszik, az nem 
minden pontynál igaz!

A téli pontyhorgászatnak két lehetséges forgatóköny-
ve van: az egyik az, hogy a ponty kíváncsiságát külön-
böző csalikkal mi magunk keltjük fel, a másik pedig az, 
hogy esetleg jó kedvében találjuk őnagyságát, és sikerül 
elkapnunk nála egy olyan pillanatot, amikor hajlandó 
magától is táplálkozni. Az utóbbi ritkán fordul elő, ezért 
nézzük előbb az első variációt. 

Ezt minőségi és nagy vonzóerővel rendelkező csalival 
meg lehet oldani. A fluoreszkáló és élénk színű, erősen 
ízesített pop-up bojlik, ezekben a szituációkban ideális 
eredményt hozhatnak. Tulajdonképpen az effajta pop-
up bojlik képviselik a horgász utolsó fegyverét abban 
az estben is, ha már a közönséges bojlik nem váltak 
be. A színük és a bennük rejlő aromák magas koncent-

rációja miatt, olyan kémiai hatást tudnak gyakorolni a 
ponty összes érzékszervére, hogy az egyszerűen nem 
tud ellenállni neki.  Én szoktam használni a meleg nyári 
hónapokban is, pontosabban akkor, amikor a nap folya-
mán hirtelen emelkedik a hőmérséklet. Ezeket a kémi-
ai „bombákat” nem habozok bevetni az olyan vizeken 
sem, ahol az intenzív horgászat miatt a pontyok nagy 
nyomásnak vannak kitéve. De természetesen használom 
őket télen is, hogy az eltunyúlt pontyokat fel tudjam ráz-
ni apátiájukból. Egy zöldesen fluoreszkáló és intenzíven 
ananász ízű pop-up bojli hozta tavaly februárban az első 
pontyomat is. Barátommal együtt hat botot vetettünk 
be, és a túránk ideje alatt fogott két ponty, erre az erős 
ananász aromájú csalira jött, amely azt bizonyítja, hogy a 
siker teljes mértékben a csalinak köszönhető.

Most nézzük a másik variációt, amikor a ponty magá-
tól indul el táplálkozni. Ritka az ilyen eset, de ha mégis 
előfordul, hogy télvíz idején, minden zokszó nélkül asz-
talhoz fárad a ponty, akkor igazi megelégedés tölt el, 
és roppant boldog vagyok. A tavalyi szezont november 
30.-án zártam ugyanazon a tavon, amelyen márciusban 
elkezdtem, azonban az eredmény teljesen más volt. Lát-
szólag azonos körülmények voltak, mint márciusban. 
Mondhatnám azt is, hogy lehet még rosszabb is volt, 
mert eszméletlen milyen fagyos szél fújt, amelytől in-
kább elbújna az ember, nemhogy horgászna. A nyári hű-
vös szellőktől eltérően, - amely oxigénnel dúsítja a vizet 
és kiéhezteti a pontyokat -, a novemberi hideg szél igen 
káros lehet, mivel drasztikus módon lehűti a víz hőmér-
sékletét. 

Úgy döntöttem, hogy a lehető legnagyobb mélység-
ben horgászok azt remélve, hogy ott a szél hatása nem 
érvényesül annyira, és a telelés miatt a halak is odagyűl-
tek már. A meglepetés az est beálltával és a szél mérsék-
lődésével következett be. Ekkor a pontyok körülbelül 7 
méteres mélységben frenetikus lakmározásba kezdtek. 
És nem volt egy rövid ideig tartó táplálkozás még annak 
ellenére sem, hogy egyre hidegebb lett és reggel felé 
már 0 fok köré esett le a hőmérséklet. Annak ellenére, 
hogy pár óra alatt a hőmérséklet 10 fokról 0 fokra süly-
lyedt, a pontyok ugyanúgy ettek. Nem igazán érzékelték 
a nagy hőingadozást, mivel a 7 méteres mélységben a 

hőmérséklet állandó volt és nem befolyásolta a 
táplálkozásukat. 

Az ilyen helyzetekben, amikor az alacsony hő-
mérséklet ellenére a halak jól táplálkoznak, nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk az etetőanyagunk 
emészthetőségére és táplálóságára. Ámbár képe-
sek még ilyenkor is enni, vigyázzunk, mert a pon-
tyok energiaforrásai korlátoltak ebben a hideg idő-
szakban. Ösztöneiből fakadóan nem fogja energi-
áját elpazarolni holmi gyenge minőségű kajáért, 
ezért nem is fogja megenni csalinkat, hiszen egy 
rossz minőségű táplálék megemésztésére fordí-
tott energia nem kifizetődő neki. 

Azonban a dolgok nem állnak meg itt. Az egy-
magában nem elég, hogy az etetőanyag magas tá-
pértékű, könnyen hozzáférhető is kell lennie a hal 
számára. Egy hosszú ideig hatékony és könnyen 
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a nagy pontyot a mélyebb 
vízben kell keresni
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emészthető nyári bojlit nem biztos, hogy télen is elfo-
gyaszt a hal, ugyanis emésztése teljes mértékben függ 
az adott víz hőmérsékletétől. Megtörténhet, hogy egy 
nyáron használt igen hatékony és könnyen emészthető 
bojli, a tél beálltával nem lesz elég vonzó a ponty szá-
mára. 

Az is igaz, hogy télen a pontyok ritkábban táplálkoz-
nak. Rendszerint, rövidke kis étvágyuk mindig egy bizo-
nyos típusú táplálék felé irányul. Bármely ponty számára 
a téli időszakban a legkeresettebb természetes táplálék-
forrás: az árvaszúnyog lárva. Ez pedig nem véletlen. És 
hogy miért? Mert tápláló és könnyen emészthető. Ma-
ximális nyereség, minimális fáradtság! Hogyan tud egy 
pontyhorgász, e lárvához hasonló tápértékű és könnyen 

emészthető csalit előállítani? A megoldás a tápláló és 
könnyen emészthető lisztfélék használatában rejlik, mint 
például az enzimekkel előkezelt hallisztek, (mondhat-
juk úgyis, hogy előemésztett), amelyek emészthetőség 
szempontjából majdnem 100%-ak. Ezek tápértéke két-
szer nagyobb, mint a hagyományos liszteké, ezért fele-
annyi energia felhasználása mellett, a ponty dupla nye-
reséget kap. 

Halliszt télen? Hogyan? Nem azt tanultuk a ponty-
horgászat magas iskolájában, hogy a hideg évszakban 
kerülni kell a halliszt alapú keverékek használatát?  So-
kan úgy tartják, hogy a hideg vízben a halliszt lelassítja 
a folyékony vonzóanyagok elterjedését. Ezt a jelenséget 
azzal magyarázzák, hogy a hallisztből kicsapódó olajok 

a bojli felületén megkötnek, így egy burok keletkezik a 
bojli körül, amely meggátolja az aromák kibontakozását. 
Következtetésképpen: a burok miatt a bojli vízhatlan lesz 
és mivel a víz nem juthat be, a vonzóanyagok sem tud-
nak kijutni belőle. 

Nem tagadom a jelenség létezik, azonban ez a folya-
mat csak akkor zajlik le, ha a horgász az alapkeveréké-
ben nagyobb adag igen zsíros szardínia vagy szardella 
hallisztet használ, vagy nagyobb mennyiségű halolajat 
ad hozzá. Tehát a halliszt alapú bojlikat használhatjuk 
télen is, csak vigyázzunk arra, hogy milyen hallisztet és 
milyen halolajat használunk az alapkeverék elkészítésé-
nél. Merem állítani, - és ezt nemcsak én teszem -, hogy 
a hideg vízben a megfelelően elkészített halliszt alapú 
bojli jobban „muzsikál”, több halat fog, mint az egyszerű 
madáreledel alapú bojli. A komplex hallisztek, mint pél-
dául az S Mix All Seasons a Nutrabaits-tól, a Red Herring 
a Solar-tól, vagy a Mainline által piacra dobott aktív ke-
verékek, minden télen eredményesen használhatók. Az 
eredmények magukért beszélnek!

A ponty az ételemésztésre nem szán túl sok időt, 
mivel emésztőszervei között nem találunk olyat, hogy 
gyomor. Éppen ezért, ha egy könnyen összeroppantható 
és nem túl kemény állagú bojlit tudunk felkínálni neki, 
akkor azt gyorsabban meg tudja emészteni. Ezzel nem-
hogy ártunk, hanem éppen hogy segítünk neki. Mecha-
nikai szempontból nézve sok horgász úgy gondolja, hogy 
egy bojli akkor jó, ha az könnyen be tud jutni a ponty 
emésztőszervébe, azonban ha ez bojli túl kemény, akkor 
a ponty nehezen tudja összeroppantani és így kevésbé 
lesz jól emészthető. Tehát mechanikai szempontból néz-
ve az a jó bojli, amelyet a ponty minden nehézség nélkül 
el tud ropogtatni, éppen ezért a madáreledelek (CLO, 
Meggablend, Nectarblend, Red Factor és mások) elen-
gedhetetlen összetevői bármelyik könnyen emészthető 
keveréknek. 

Fontos előrelépést és fejlődést jelentett az oldó-
dó-bojlik megjelenése a piacon. Az elnevezés nem egé-
szen pontos, mivel a bojli egy főtt anyagot jelent, viszont 
ezeket az oldódó-bojlikat nem főzik. Semmi baj, hiszen 
annyira hasonlítanak a főzött társaikra, hogy nyugodtan 
nevezhetjük így is őket.

Az emészthetőség terén, a pelleteken kívül, nem is-
merek más olyan csalit, amely felvenné a versenyt az 
oldódó bojlival. Összetételük nem kemény, inkább ru-
galmasnak mondható. Ugyanolyan keverékből készül-
nek, mint a hagyományos bojlik, csak tojás helyett egy 
instant (oldódó) kötőanyagot használnak. Az én ked-
venc kötőanyagom egy saját készítésű kukorica kivonat, 
melynek két fontos alkotóeleme van: egy energiaforrás, 
amely a lehető legegyszerűbben van tálalva és a ponty 
is könnyen emészti, a másik alkotóelem egy természe-
tes emulgeáló szer, amely az olajokat segíti a vízzel való 
keveredésben. Amint látják, kötőanyagom segítségével 
két olyan fontos problémát oldottam meg, amelyek 
döntően befolyásolják a hidegvízi etetőanyagok haté-
konyságát. Az oldódó bojlikkal, a hideg vizekben alkal-
mazott etetőanyagok problémája, majdnem teljesen 
kiküszöbölődik.

Télvíz idején is, minden 
zokszó nélkül asztalhoz 
fárad a ponty

Ha jó a csali van 
eredmény is
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Egy másik fontos szempont az aromák oldódásának 
elősegítése. A hideg időszakban a pontyok lecsökkentik 
tevékenységüket, portyázásaik kisebb területekre korlá-
tozódnak. Tehát az aromának az a dolga, hogy a pontyot 
ebből az „álló helyzetéből” kizökkentse. Hideg vizekben 
azokat az aromákat ajánlom, melyek alapösszetételük-
ben egy vízben könnyen oldódó szert tartalmaznak. 
Értelemszerűen kerülnünk kell az olajos oldószereket 
tartalmazó aromákat, mivel az olajoknál leírt kicsapódá-
si tulajdonság rájuk is vonatkozik. Ezek hideg vizekben 
hatástalanná válnak. Egy jó hidegvízi csali összeállításá-
ban egy olyan aromára van szükségünk, amely alacsony 
hőmérsékleten is könnyen tud oldódni a vízben, ezért 
erre az alkoholos vagy az észteres alapú aromák a leg-
ideálisabbak. Viszont ezek az aromák igen illékonyak, és 
főzéskor el is párolognak, folyamatos problémát okozva 
ezzel a horgásznak. És akkor hogyan tudjuk meggátolni 
azt, hogy főzéskor ne párologjon el az aroma a bojliból? 
A válasz egyszerű: nem kell megfőzni! Tehát még eggyel 
több érv az oldódó-bojlik javára, hiszen így az aroma tel-
jes harckészültségben meg tud maradni a bojliban. 

Foglaljuk össze még egyszer: az igazán nagy pontyok 
hideg időben is táplálkoznak, az olyan mélységekben, 
ahol a hőmérséklet négy fok körül van. A horgászatukhoz 
alkalmas etetőanyag tápláló és főképpen jól emészthető 
kell legyen. Az ajánlott hozzávalók: az egyik az előkezelt 
lisztek, melyeket úgy kell tálalnunk a halaknak, hogy 
azok előszeretettel fogyasszák. A másik ajánlott össze-

tevő az aroma, melyeket oldékonyságuk függvényében 
kell megválasztani. Ha ezeknek mind eleget teszünk és 
egy oldódó bojliba foglaljuk bele, megkaptuk az ideális 
hideg időszakban bevethető bojlit.

Az etetőanyag és a csali helyes kiválasztásával, vala-
mint a halak helyzetének lokalizálásával a téli horgásza-
tot sikeresen végre lehet hajtani. Ha szabad a víz, vagyis 
nincs befagyott állapotban (a lékhorgászat itt most nem 
jön szóba) és megvan a megfelelő mélysége, akkor min-
dig számíthatunk táplálkozó pontyokra, csak meg kell 
találnunk őket. 

László Attila

Ha nincs befagyva, 
akkor irány a víz 

https://cukk.hu/
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Nézzük, mi is az a feromon? A feromonok bo-
nyolult kémiai anyagok, melyeket a halak azzal a 
céllal bocsátanak ki, hogy információkat közve-
títsenek ugyanazon faj tagjainak részére. A fe-
romonok minden halfajnál egyediek. Különböző 
feromon kategóriák léteznek, melyeket a halak 
sajátos helyzetekben használnak és melyek kü-
lönböző viselkedésmódokat váltanak ki. 

Léteznek riasztó feromonok, melyeknek szerepe, hogy 
felhívják a fajtársaik figyelmét, a közelgő veszélyre. 
Vannak feromonok, melyek célja a szexuális vonzás – 
ezek megkönnyítik a partnertalálást a szaporodás idő-
szakában. A vadászterületét védő fajoknál (territoriális) 
ezen feromonok arra is szolgálnak, hogy figyelmeztes-
sék az áthaladó halakat, a hely urának a jelenlétéről.  
Táplálkozó feromonok is léteznek, melyek jelzik, főleg 
a csapatban élő fajoknál, az élelem jelenlétét egy adott 
helyen. Ezek az anyagok, főleg az ürülékkel kerülnek a 
vízbe.

Az első kutatásokat a táplálkozást stimuláló fero-
monokra vonatkozóan, az angol kormány támogat-
ta. A lazacokat intenzíven kezdték tenyészteni a világ 

számos részén, mert nagy népszerűségnek örven-
dett a fogyasztók körében és elég drága volt ahhoz, 
hogy jelentős jövedelmet hozzon. Hogy növeljék a 
termelékenységet és csökkentsék a költségeket, az 
ilyen farmokat főként úszó, lehorgonyzott meden-
cékben alakították ki, a partok közelében. A farmok 
sok országban megjelentek, ahol adottak voltak a le-
hetőségek: Norvégia, Kanada, Chile, Nagy Britannia 
stb. A lazacok intenzív növekedése nagy szennyezési 
problémákat okozott. Másrészt, lévén ragadozó faj 
táplálékukat 90%-ban hal alkotja. Kiszámították, hogy 
egy tonna lazachoz 3 tonna hal felhasználására van 
szükség, amit a környező vizekből halásztak le. Ha  a 
medencében a halak zsúfoltság miatt agresszivitást 
tanúsítanak, sok sebesülés történik az úszókon és a 
testen, melyek könnyen elfertőződnek a baktériumok 
miatt. A sebek megjelenése a halak elpusztulásához 
vezet, ami nagy anyagi veszteségekkel jár. Ennek el-
kerülése miatt hatalmas mennyiségű antibiotikumot 
tesznek a medencébe. Természetesen ezek az anya-
gok beépülnek a lazacok húsába, de mit számítanak 
az esetleges veszélyek a fogyasztókra nézve, amikor a 
termelékenység magas arányokat ér el. 

A feromonokról

A tengeri halászat nagy hasz-
nát veszi a mesterségesen elő-
állított feromonoknak
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Ezek a problémák sajnos a pisztrángtenyészetekben 
is jelen vannak. Ezekkel a gondokkal küszködve az an-
gol kormány elhatározta, hogy kutatásokat támogat, 
melyek elősegíthetik a halhús szennyezésének csök-
kentését.

A lazacokat nem lehetett rákényszeríteni arra, 
hogy csakis olyan élelmet fogyasszanak el, melynek 
haltartalma kisebb mint 90% - ezért tanulmányokat 
végeztek azon feromonok beazonosítása érdekében, 
melyek stimulálják a táplálkozást. Ezek a feromonok 
éhség érzetet keltenek és egy táplálékforrás jelen-
létét jelzik. Az a nagy előnyük, hogy direkt az agy 
szaglólebenyére hatnak és ezért a halak nem tudják 
megszokni a hatást úgy, mint ahogy megszokják az 
átlagos vonzókat, melyek hatása így múlandó. Miután 
izolálták ezen feromonokat és megismerték kémiai 
felépítésüket, elkezdődött pontos lemásolásuk a la-
boratóriumban. Ezzel kezdetét vette a mesterséges 
feromonok készítése, melyeknek hatása azonos a ter-
mészetes feromonokéval. Csak az utolsó pár évben az 
angol kormány jó pár millió fontot különített el, egy 
mesterséges feromon előállítására. Az angol kormány 
és egy magán cég, mely különböző aromákat és hal-
csalikat gyárt, együtt néhány év alatt kifejlesztett egy 
mesterséges feromont, melyet azóta sok területen 
használnak. 

A lazacok esetében, ha eledelükbe feromonokat 
építenek be, rávehetik őket, hogy olyan táplálékot is 
elfogyasszanak, melynek hústartalma csupán 50%. Rá-
adásul a hús csökkentésének köszönhetően kevesebb 
baktérium és gomba fog kialakulni a medencében, ami 
a használt antibiotikum mennyiségének csökkenésé-
hez vezet, ezért a hús minősége is jobb lesz. A kereske-
delmi halászat területén, a speciális, egy fajra jellemző 
feromonok vízbe juttatása a halászat helyén, hozzáse-
gíti a halászokat, hogy több mint 90%-os arányban az 
adott faj halait fogják. Ez nagy előnyt jelent a váloga-

tásnál és segít elkerülni a vé-
dett vagy szükségtelen halak 
kifogását.

Mint várható volt a mester-
séges feromonokat elkezdték 
alkalmazni a sporthorgászat-
ban is, de ez nem versenyezhet 
anyagi szempontból az előző 
területekkel. Itt a feromonok 
szerepe az, hogy a beetetett 
területre csábítsák a halakat 
és felkeltsék éhségérzetüket. 
Laboratóriumi vizsgálatok be-
bizonyították, hogy az éhségér-
zet kiváltódik attól függetlenül, 
hogy a hal emésztőrendszere 
tele van vagy üres.

Egy grammnyi mesterséges 
feromon előállításának költsé-
ge hatalmas, viszont a költsé-
gek folyamatosan csökkennek 
a kereslet rohamos növekedé-

sével. Amíg a kezdeti stádiumban egy gramm előállítá-
sa több százezer angol fontba került, ma csak néhány 
tízezerbe kerül. Valószínűleg felteszik önök is a kérdést: 
hogy lehetséges az, hogy ilyen árak mellett a termé-
kek eladása jövedelmező, főleg, hogy itthon egy fiola 
eladási ára 1 euró. Meg kell jegyezni, hogy ezen fero-
monok ereje teljesen elképesztő, éppúgy mint a halak 
azon képessége, hogy észrevegyék. A végső termék 

A feromonokról

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

Telefonszám: +36-30-494-66-77

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

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

 parkoló (szállóvendégeink részére zárt parkoló )
WIFI

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

A lazacokat intenzíven kezd-
ték tenyészteni a világ szá-
mos részén 

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
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eléréséhez, egy gramm feromon feloldódik 1.000 kg 
folyadékban. A végső termék, amit a sporthorgászok 
használnak, három elemet tartalmaz: 

Az úgynevezett X faktort, ami a mesterséges fero-
mon kereskedelmi megnevezése.

Egy csalogatót, melynek szerepe, hogy az adott 
helyre csábítsa a halakat.

Egy alkoholos adalékot, 
melynek szerepe, hogy meg-
őrizze a feromon tulajdonsága-
it az egész garancia alatt, ami 
általában 5 év.

Laboratóriumi vizsgálatok 
arra is fényt derítettek, hogy a 
feromonok hatása valószínű-
leg nő az idő múlásával. Ha ez 
bebizonyosodik a mélyreha-
tó kutatások során is, vagyis, 
hogy a régi feromon hatá-
sosabb, mint a friss, akkor a 
gyártók a feromonok mes-
terséges öregítését is elfogják 
végezni, hogy növeljék a haté-
konyságot. 

Azonban a gyártók nem 
garantálják, hogy a felhasz-
náló bármilyen körülmények 
között sikeres lehet. Lesznek 
olyan helyzetek is, amikor 

nem fog a várt módon működni, sok más nem kívá-
natos körülmény összejátszása miatt. Tehát ez nem 
egy csodaszer, mint amiket a nevetséges reklámok-
ban láthatunk. Ez a termék forradalmi és csupán kez-
dete valaminek, ami biztosan megváltoztatja a hor-
gászatot.

L-szi

A lazacokat nem lehetett rá-
kényszeríteni arra, hogy csakis 
olyan élelmet fogyasszanak el, 
melynek haltartalma kisebb 
mint 90%

A horgászatban a feromonok 
szerepe az, hogy a beetetett 
területre csábítsák a halakat 
és felkeltsék éhségérzetüket
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Kötések
a matchbotos 
horgászatban

A különböző kötésfajtákról mostanában nagyon 
kevés szó esik, pedig nélkülözhetetlen eleme a 
match horgászatnak. Nagyon sok bosszúságot 
meg tudunk előzni egy jó kötéssel. Sok szép ha-
lunk elmehet egy-egy rosszul, nem biztonságo-
san megkötött csomó miatt.  Azokat a kötéseket 
ismertetem, amelyeket én használok és nagyon 
jól beváltak. A matchbotos horgászatnál a for-
gókba, úgynevezett fülekbe kell kötnünk leg-
többször a csomót.

Én minden esetben csak füles horgokat használok 
match horgászatra. Miért? Amikor még lapkás hor-
gokat használtam előfordult, hogy egy-egy nagyobb 
ponty vagy amur hosszú idejű fárasztása során a zsi-
nór lecsúszott a horogszárról, vagy a lapka éles pere-
me eldörzsölte a zsinórt. Ez 10 esetből 1-2 alkalommal 
fordult elő, de általában mindig a legszebbnek vélt hal 
távozott angolosan. Ekkor tértem át a füles horgokra. 
A fül karikájába kötött csomóval ilyen meglepetések 
nem érhetik a horgászt. 
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MEGERŐSÍTETT VAGY MÓDOSÍTOTT 
CLINCH CSOMÓ. 

Az egyik legegyszerűbb, könnyen elsajátítható kötés-
forma, ami emellett nagyon biztonságos még a vékony 
zsinóroknál is. A zsinór végét átvezetjük a karikán, majd 
4-5 alkalommal körbetekerjük a főszálon, visszabujtat-
juk a fülnél keletkezett keresztben, és átbújtatjuk az így 
kialakult hurkon. Ezután a meneteket szépen egymás 
mellé rendezve húzzuk meg a főszálat és kész egy biz-
tonságos erős horogkötés. A fölöslegesen megmaradt 
szárat a csomó fölött vágjuk le. Nagyon ügyeljünk arra, 
hogy a menetek egymás mellett szép sorban legyenek, 
ne keresztezzék egymást, mert az a zsinór elvágódá-
sához vezethet. Ugyanezt a kötést lehet alkalmazni a 
forgóknál is. Mellesleg jegyzem meg, hogy horgász ba-
rátaim a fonott zsinóroknál is ezt használják. 

HERKULES CSOMÓ  

A clinch csomónál van egy sokkal erősebb és bizton-
ságosabb kötés, ez a régen elfeledett Herkules cso-
mó. Azért nem használják, mert sokkal bonyolultabb 
kötési mód, mint a clinch és sok gyakorlás, valamint 
jó kézügyesség kell hozzá. Az egyik legbiztonságosabb 
kötés, hiszen itt nem egy főszálra kötjük a csomót, 
hanem, mint a rajzon látható 3 szálra. Ez a zsinór el-
nyíródásának veszélyét csökkenti szinte a nullára. A 
fülön kétszer átvezetjük a zsinórt, ügyelve arra, hogy 
szál ne keresztezze egymást, majd visszahajlítva az 
így keletkezett 3 szálra 4-5 menetet készítünk vissza-
felé, és a keletkezett hurkon átbújtatjuk a főszálat. A 
legfontosabb mozzanat a csomó rögzítése. Nagyon 
ügyeljünk arra, hogy a menetek szép sorban legye-
nek, és máris kész egy nagy csomótűrő képességgel 

rendelkező kötés. Hozzáteszem, nagy türelem és sok 
gyakorlás szükséges hozzá.  

BLOOD CSOMÓ  
Amikor nincs nálunk forgó, vagy két zsinórt kellene 
összekötni, akkor én a két középszál kivezetéses Blood 
csomót használom. Az előke felkötésére is használom, 
ha nincs forgóm. A két szálat szembe egymás mellé te-
szem és az egyik zsinórra 3-4 menetet tekerek, majd 
a szálat visszahajtom alulról a két szál találkozásához, 
és ugyanezt teszem a másik szállal, csak ellentétesen 
rakom a meneteket és felülről hajtom vissza a szálak 
találkozásához. A fölösleges szálakat zsinórvágó csi-
pesszel távolítsuk el. Zsinórok összekötésére is ezt a 
kötést használom.

ÜTKÖZŐ KÖTÉSE
Amikor csúszóra szereljük a waggler úszót és nincs kéz-
nél ütköző, jól jöhet a következő egyszerű csomó. Le-
het kötni vastagabb zsinórból, cérnából stb., ami nem 
csúszik a monofil zsinóron. Arra figyelni kell, hogy a 
csomó meghúzásakor vizezzük be.

Egy jól megkötött megbízható csomó sok bosz-
szúságtól menti meg a horgászt. Tiszteljük és adjunk 
esélyt a halaknak!

Losonczi



https://youtu.be/8KnEjI3rWTA


• 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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