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Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az Italica Fishing- 
Első Úszós Horgászkupa Versenysorozat megál-
modója. A 2023-as év egy mérföldkő a verseny-
sorozatunk életében. Minden évben más és más 
kihívásokkal kell szembenézni versenyzőként és 
szervezőként is. Próbálunk a lehető legjobb fel-
tételeket, és legjobb díjakat biztosítani a verse-
nyen részvevő horgászaink részére! 

Már két és fél évnyi sikeres úszós versenyévadot bo-
nyolítottunk le. Sok-sok tapasztalattal lettünk gazda-
gabbak, versenysorozatunk méltán nevezhető Ma-
gyarország legnagyobb úszós versenysorozatának. 
Az előző évben sorozatunk nemzetközivé vált, és sok 
külföldi horgász is megmérettette magát versenyein-
ken. Ebben az évben elindul a Finomszerelékes Feeder 
versenyekből álló sorozatunk is.  

Szervező csapatunknak és támogatóinknak köszön-
hetően a versenysorozatunk is folyamatosan egyre 
nagyobb, és remélhetőleg egyre jobb lesz. A verseny-
sorozatba, akár csak egy versenyre is lehet csatlakozni, 
a baráti hangulat, a kupák, és a pénzdíjak akkor sem 
maradnak el! És aki esetleg e cikk kapcsán gondolkodik 
el az induláson, az sem veszített semmit! 

Engedjétek meg, hogy megosszam veletek a 2023-
as év versenysorozat helyszíneit.

Az évadot, mint már minden 
évben a Gunaras Resort Spa**** 
Hotelben kezdjük egy évadnyitó 
versennyel és egy Családi Wellness 
Horgász hétvégével, a dátum pedig 
március első hétvégéje, március 
3-4-5.-e lesz. A hétvégére már ja-
nuárban elkezdtük a kedvezményes 
csomagok értékesítését, és a ren-
dezvényre ki lehet tenni a megtelt 
táblát.

A 2023-as évi Úszós Versenyso-
rozatunk 4 hétvégéből és 8 egyfor-
dulós versenyből fog állni, ezen fe-
lül nem maradhat el a Törökbálinti 
Páros Mazochista Horgász Derby 
sem.

A versenyeinken való jelent-
kezéskor lehetőséget adunk arra 
azon versenyzőknek, akik nem ter-
vezik a sorozatban való részvételt, 
csak egy versenyen indulnának, 
azon jelentkezőknek nem kell a 

sorozat külön díjazására elkülönített összeget befizet-
niük. Viszont, aki úgy dönt, hogy nem fizeti be a külön-
díj extra díját, az később már csak abban az esetben 
változtathat rajta, ha egy versenyt hagyott ki, vagy egy 
versenyre nem fizette be a plusz díjat, ebben az eset-
ben a normál díjas verseny extra díjának kétszeresét 
kell megfizetnie.

A versenysorozaton való részvételi díj 35.000 forint, 
amelyet akár több részletben is ki lehet fizetni. Ezt az 
összeget azoknak a versenyhorgászoknak kell kifizet-
nie, akik a különdíjazásból is szeretnének részesedni. 
Az általuk befizetett összeget a szponzoraink segítségé-
vel majdhogynem megtriplázzuk! A befizetett 35.000 
forint, minimum 105.000 forintot ér a fődíjazásban! A 
sorozatra befolyt összeget minden verseny után közzé 
fogjuk tenni a szponzoraink által megnövelt összeggel.

A versenysorozatban a Top 10-ben végzett verseny-
zők az Őszi Gunaras Családi Wellness Horgász Hétvé-
gére 30.000 forint kedvezményben részesülnek a Gu-
naras Resort Spa **** Hotel felajánlásából.

A verseny és a versenysorozat teljes egészében 
NON-PROFIT, több jelentkező esetében a díjazás ösz-
szege emelkedik. A versenyekre csak előzetes nevezést 
fogadunk el! Amennyiben a versenyre marad szabad 
hely, abban az esetben helyszíni nevezést is elfogadunk 
korlátozott számban. 

ITALICA FISHING-Elsô Úszós Horgászkupa 
2023 versenysorozat
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ITALICA FISHING-ELSŐ
ÚSZÓS HORGÁSZKUPA
2023 VERSENYSOROZAT
1.  Forduló: Leveleki Horgászparadicsom Gát felőli oldal, 

Levelek, 2023. 04. 01.
2.  Forduló: Leveleki Horgászparadicsom Gát felőli oldal, 

Levelek, 2023. 04. 02.
3.  Forduló: Palotavárosi-tavak, Székesfehérvár, 2023. 

05. 06.
4.  Forduló: Palotavárosi-tavak, Székesfehérvár, 2023. 

05. 07.
5.  Forduló: Maty-éri víztározó, Szeged, 2023. 06. 24.
6.  Forduló: Maty-éri víztározó, Szeged, 2023. 06. 25.
7.  Forduló: Ezüst-Tó Horgászcentrum, Kiskunhalas, Jó-

kai u. 80. 2023. 09. 23.
8.  Forduló: Ezüst-Tó Horgászcentrum, Kiskunhalas, Jókai 

u. 80. 2023. 09. 24.

A VERSENYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSA:
8 Fordulós Úszós versenysorozat. A négy hévégét 
magába foglaló versenysorozatunk helyszíneit a 
MOHOSZ versenynaptárát figyelembe véve alakí-

tottuk ki. A versenyeken az általános szabályoktól 
eltérő rendszabályok is életbe léphetnek a szóban 
forgó horgászvíz adottságai, időjárási viszonyok, 
és a halfajok védelme érdekében. A részletes ver-
senykiírásainkat megtalálhatjátok az FCMS.hu 
oldalon, ahol már a nevezéseket is leadhatjátok. 
Ezen felül pedig részletezem a Különversenyeink 
listáját:

V. Dombóvári Gunaras Csalási Wellnes Horgászkupa 
és Évadnyitó

Kiss Csaba Emlékverseny, Gombási Tanya és Hor-
gásztó

II. Törökbálinti Páros Mazochista Horgász Derby, Tö-
rökbálinti Horgászpark

VI. Dombóvári Gunaras Családi Wellnes Horgászku-
pa, és Ünnepélyes Évadzáró

A VERSENYSOROZAT 
DÍJAZÁSÁNAK ELOSZLÁSA:
A versenyek nevezési díja az alábbi elosztásban kerül 
levonásra:

ITALICA FISHING-Elsô Úszós Horgászkupa 
2023 versenysorozat

https://www.fcms.hu/hu/
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- A verseny nevezésekből befolyt teljes összeget a 
verseny fordulónkénti díjazására fordítjuk.

- Az extra befizetésekből befolyt összegek 2,5 sze-
resét a versenysorozat fődíjazásába 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 nyere-
mények összege.

- A versenyeinken a szektor első 3 helyezettje ke-
rül díjazásra kupa + vásárlási utalvány formájában az 
www.AZfishing.hu felajánlásából.

- A kupák költsége nem kerül levonásra a nyere-
ményalapból, ezek költségét a szervezők átvállalják.

- Fordulónkénti díjazás: A nevezési díj, a tóbérlet 
és az egyéb felmerült költségek levonása után 
teljes egészében visszaosztásra kerül a versenyzők 
között. 

- A versenyek nevezési díjai eltérhetnek az adott víz-
terület bérleti díja, és egyéb felmerült költségek szerint 
különbözhetnek. Várhatóan 18.000 és 22.000 forint 
között változnak, ehhez adódik hozzá a 
sorozat extra díja, amely 7.000 forint. / 
Mindösszesen 35.000.- Forint/

FINOMSZELÉKES
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 
figyelembe vettük a Finomszerelékes 
Feeder versenynaptárat is. 

Azon versenyzők, akik részt vesznek 
az általunk szervezett Finomszerelékes 
feeder versenyeinkből legalább 4 ver-
senyen, azok közül az összesítésben 
legjobb 3 helyen végzett versenyző 
megnyeri a feeder verseny különdíját 

a Gunaras Resort Spa **** Hotel  felajánlá-
sából. 

A különdíj pedig nem más, mint az egy őszi 
Gunaras Családi Wellness Horgász Hétvégé-
re szóló Standard, vagy Standard Plusz szoba 
félpanziós ellátással, 2 fő felnőtt részére. 

Ha egy versenyző mind az öt feeder verse-
nyünkön részt vesz, abban az esetben a leg-
jobb 4 helyezést számítjuk be.

FINOMSZERELÉKES FEEDER VER-
SENYEINK IDŐPONTJAI ÉS HELY-
SZÍNEI A 2023-AS ÉVADRA

AZFISHING.HU-FEEDER
KUPASOROZAT 2023 
- Adácsi Horgásztó, Adács, 2023. 03. 25.
- Nagykunsági-főcsatorna, Kunhegyes, 
2023. 06. 10.

- Alcsiszigeti-Holtág, Szolnok, 2023. 07. 01.
-   Fehérvárcsurgói víztározó, Fehérvárcsurgó, 2023. 

08. 05. 

Amennyiben a horgászversenyeink iránt felkeltet-
tem figyelmeteket, akkor látogassatok el a verseny-
sorozatunk hivatalos weboldalára a www.elsouszos-
horgaszkupa.hu oldalra, az www.instagram.com/
elsouszoshorgaszkupa/ oldalra és csatlakozzatok 
közösségünkhöz a Facebookon, melyet az alábbi lin-
ken keresztül értek el: https://www.facebook.com/
groups/2822201178038014 .

Az eddigi versenysorozatról készült kisfilmjeink mel-
lett a www.AZFishing.hu  termékeit bemutató filmjein-
ket is megnézhetitek a Youtube csatornánkon: https://
www.youtube.com/@elsouszoshorgaszkupa8501 A 
versenyeinkre már megindult az előzetes nevezés, és 
az online regisztráció is, amely a www.FCMS.hu olda-
lon is elérhető.

Várunk Titeket versenyeinken!
Tomozi Tamás

versenyszervező
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https://azfishing.hu/termek/perfect-kezdo-horgasz-szett-390-cm-es-matchbottal/
https://azfishing.hu/
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Egy nagy vízen, hogyan lehet behatárolt idő alatt, 
nagy pontyot fogni? Nos, lehet kedves Horgász-
társak! Ezt Andris barátomnak, aki nagy ponty-
horgász hírében áll, sikerült is bebizonyítani. Az 
utóbbi időben egy sor kapitális pontyot fogott, 
hatalmas kiterjedésű vizeken. Az alábbi sorok 
megpróbálják felfedni e siker titkát.

Egyik szakíró kollégám cikkében azt írta, hogy már 
nem emlékszik, hol is találkozott először a „kiterjedt 
területen való etetés” fogalmával. A kiterjedt területen 
való etetés elmélete, számomra szorosan összefügg a 
„terülj asztalkám” módszerrel – mely által a pontyot 
arra késztetjük, hogy figyelmét a csali felé fordítsa. 
A kiterjedt etetés taktikája egy sor kapitális pontyot 
hozott a számomra, kis és nagy vizeken egyaránt, itt-
hon és idegenben is, és meg vagyok győződve arról, 
hogy hasonló eredményeket hozhat akár Önöknek is, 
ha megfogadják tanácsaimat. A cikkében kollégám 
megemlítette a kiterjedt etetés néhány előzményét. 

Az egyik előzmény, egy angol horgásztól származik, 
akinek gondolkodása nagyban befolyásolt engem is, 
az évek során. Taktikája a következő volt: kenderrel és 
más magvakkal etetett, melyet szétszórt egy tenisz-
pálya nagyságú területen, ahelyett, hogy azt egy szűk 
területre koncentráltan tette volna. Ez a taktika, az én 
etetési stratégiámat is befolyásolta. Mégis a kiterjedt 
területen való etetés gondolatának kialakulásában, a 
meghatározó szerepet azok a problémák töltötték be, 
melyek a nagy tavi horgászataim során léptek fel.

Hogyan jutottam el a kiterjedt területen való ete-
tés fogalmához? Az első igazán nagy tavas horgásza-
tomra (közel 500 hektáros tavon) 1996-ban, külföldön 
került sor. Egy kétnapos pecára neveztem be, ahol a 
horgászhelyek kiosztása sorsolással történt. Tudják, 
ez úgy van: azon a helyen horgászol, amit kihúztál. Az 
ilyen versenyeken, túl sokat nem kell problémáznunk 
a halak lokalizációján, a szél irányán, a növényzet elhe-
lyezkedésén vagy a pontyok szokásain, mert végül is itt 
minden a szerencsén múlik, két nap alatt nem igazán 

Igy etess
nagy vizeken

A kiterjedt területen való 
etetés elmélete, számomra 
szorosan összefügg a „terülj 
asztalkám” módszerrel 
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fejthetjük ki tudásunkat. Így az első nagy tavi horgásza-
tom nem igazán sikeredett úgy, ahogy én azt elképzel-
tem, ugyanis, nem tudtam úgy nekilátni a horgászat-
nak, ahogy azt egy ilyen „édes vizű óceán” megkívánta 
volna. Azonban, a tó szépsége és mérete felébresztet-
te bennem a vágyat, hogy nagy pontyokat fogjak. Ez a 
tó adott néhány fontos leckét a nagy tavi horgászatról 
és az etetésről. Egy év múlva visszatértem, erre a szá-
momra igen emlékezetes tóra, egy több napos hor-
gászatra, majd pedig a rákövetkező évben újra. A két 
peca alatt, fogtam valamennyi halat, a legnagyobb 16 
kg-os volt. A méret szempontjából, nem mondhatnám, 
hogy nagy sikereket értem el, azonban a pontyhorgá-
szatban, néha többet lehet tanulni a kudarcokból, mint 
a sikerekből. 

Az egyik horgászatnak különleges jelentősége volt 
számomra. 2014 októberében az éjszakai hor-
gászat letiltása előtti öt napban horgásztam egy 
lakhelyemhez közeli bányatavon. Azt a részt, 
ahol az éjszakai horgászat engedélyezett volt, 
igencsak benépesítették a horgászok, úgy hogy 
nem tudtam termékeny helyre állni – az ered-
mény az volt, hogy borzasztóan rosszul horgász-
tam. Nem fogtam semmit. Néha megesik ve-
lünk, hogy jól horgászunk és mégse fogunk, de 
itt minden az én hibámból eredendően történt. 
Akkor egyszerűen borzalmasan horgásztam, fő-
leg azért, mert etetési stratégiáim abszolút té-
vesek voltak. Zavaros volt a hozzáállásom. A kor-
látozott időben, ami rendelkezésemre állt, nem 
tudtam kivitelezni a taktikámat. Minél hama-
rább tisztáznom kellett magammal az etetések-
kel kapcsolatos gondolataimat, egyébként ha 
nem ezt tettem volna, egész további életemet 
eredménytelen horgászatok töltötték volna ki. 

A probléma, amit felismertem a nagy tavi 
horgászatban a következő: a legtöbb ilyen jel-
legű vízben, ami engem érdekelt, nagy pon-
tyok éltek, melyek mellett kis százalékban, igen 
nagy pontyok is jelen voltak. Amikor kigondo-
lod, hogy mekkora mennyiségű etetőanyagot 
akarsz használni, azt is figyelembe kell venned, 
hogy esetleg meglátogat egy 20 kg feletti pél-
dányokból álló raj. Kicsi a lehetősége, de azért 
megtörténhet. 

Mennyi etetőanyag szükséges, hogy hely-
ben tarts egy ilyen rajt, úgy, hogy fogj is né-
hányat? Az eredménytelen bányatavi horgá-
szatomat, ezzel a gondolattal fejeztem be. Az 
úton hazafelé jutott eszembe, hogy ha a bee-
tetett területet csak egy vagy két nagy ponty 
látogatta meg, akkor az etetési stratégiám nem 
volt annyira jó, hogy az nagyobb eredményt is 
hozott volna. A jövőre nézve, úgy kellett etet-
nem, hogy fel tudjam kelteni jóval több ponty 
érdeklődését úgy, hogy ki tudjam fogni a terü-
leten áthaladó jelentősebb példányokat. Ebből 
a gondolatmenetből kiindulva született meg az 
új etetési stratégiám. 

Változtassunk irányt egy rövid időre! Majd visszaté-
rek a nagy vizeken használt taktikákra és néhány ered-
ményt is látni fogunk, de most úgy hiszem szükséges 
néhány sort magáról az etetőanyagról is írni. Meg va-
gyok győződve arról, hogy egy ponty csali, legfonto-
sabb aspektusa, a tápértéke. Rövidtávon a bojli illata, 
és a vonzó aromák hatása, elegendő a halfogáshoz. 
Hosszútávon a bojli illata és a tápértéke közti kombi-
náció, az ami számít. Ha a hal nem rendelkezik azzal 
az ösztönös képességgel, hogy felismerje a táplálék tá-
pértékét, akkor hogyan táplálkozik? És hogyan marad 
életben? Szinte minden horgászat alkalmával, amikor 
nagy pontyra megyek, tápértékükért és minőségükért 
elismert csalikat és bojlikat használok. Ha gyors ered-
ményt akarok, miközben próbálom hozzászoktatni a 
halat az adott etetőanyaghoz, akkor néha aromában 

Néha elvesz két-három napot, hogy megy-
győzzem a halat arról, hogy az etetőanyag, 
amit kínálok neki, lényeges része az ő ter-
mészetes táplálékának 

Éjszakai jövevény
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gazdag csalikat használok. A jó csalétek azonban mind-
végig inkább a táplálás, nem pedig a vonzás elve sze-
rint fog felépülni. Néha elvesz két-három napot, hogy 
meggyőzzem a halat arról, hogy az etetőanyag, amit 
kínálok neki, lényeges része az ő természetes táplá-
lékának. Azonban tapasztalataim azt mutatják, hogy 
a modern, tápláló etetőanyagok többségét elfogad-
ják a halak, táplálékforrásként. Azonnal elfogyaszt-
ják, ahogy észrevették és folyamatosan fogyasztani is 
fogják. Az ilyen tápértékben gazdag bojlik jól 
működnek szinte már az első naptól, de leg-
jobban, a második vagy harmadik naptól kez-
dik kifejteni hatásukat. Egy folyamatos, hosz-
szantartó vonzalmat gyakorolnak a halakra, 
ami azt jelenti, hogy a pontyok elismerik, mint 
táplálékforrást. A legjobb minőségű bojlik ese-
tében a vonzalom abból adódik, hogy azok a 
vízzel érintkezve, a természetes táplálék jeleit 
bocsátják ki magukból.

A külföldi vizeken történő horgászatok al-
kalmával (kevés az idő és drága a kint tartózko-
dás) nagy a kísértés, hogy alacsony tápértékű, 
magas vonzó képességgel rendelkező ete-
tőanyagokra alapozzunk. Ezeket általában há-
rom meggondolás alapján szokás kiválasztani. 

Költség. Egy teherautónyi bojlit akarok vá-
sárolni, ezért olcsónak kell lennie.

Kényelem. Egy hetet fogok a vízparton töl-
teni, tehát olyan bojlikra van szükségem, ami 

jól bírja, tartósítószerek vannak benne és a ponty 
szemszögéből nézve sem „járnak” le hamar.

Naiv pontyokat akarok fogni, akik bármit elfo-
gyasztanak, amit adok nekik.

A bármilyen összetételű bojli és a mindegy, 
hogy milyen szereléket használunk, teljesen hi-
bás felfogás! Ezeknek az érveknek lehetett vol-
na valamilyen értéke 20-25 évvel ezelőtt, kis 
nyomásnak kitett vizeken, azonban ma, legtöb-
ben már megismert pontyokat üldözünk inten-
zíven horgászott vizeken. Az a nagy ponty, aki 
már többször is tapasztalhatta a kímélő matrac 
vendégszeretetét és a fokozott nyomást, az vá-
logatós lesz és nem eszik meg akármit. Azért 
még akadnak buta halak is, de inkább a kevésbé 
horgászott vizekben. Legtöbben olyan tavakra 
járunk, ahol a sok horgász és a nagy nyomás mi-
att, nem könnyű megfogni a halat, a horgászatra 
szánt idő korlátozott és a kondíciók is előnyte-
lenek, mégis mi valami olyat akarunk fogni, ami 
megéri az erőfeszítést. Sok vízen a horgászstra-
tégiánk minden részlete rafinált kell legyen, hogy 
már indulásból megnövelhessük esélyeinket. 

Egy jó minőségű etetőanyag, legjobb körül-
mények közti megőrzése, problémát jelent a 
horgászatokon. Ha nem áll rendelkezésre egy 
hűtőszekrény, nyugodtan megbízhatunk a de-
hidratált bojlikban. Sok ideig elkerültem ezeket 
a bojlikat, de most nem csak, hogy megbékél-
tem velük, de arra is rájöttem, hogy előnyeik 

is vannak: a száraz bojlik a végtelenségig bírják! Ha a 
megszokott etetőanyaggá akarjuk alakítani, csak egy-
szerűen hidratálni kell, ott a parton, egy folyékony aro-
ma segítségével. Hatalmas pontyokat sikerült fognom 
ilyen dehidratált bojlikkal, közülük az egyik egy 25 kg-
os tükörponty volt. 

A kiterjedt területen való etetést tápértékben gaz-
dag bojlikkal végzik, vagy újabban, tápértékben gazdag 
bojlik és gyorsan ható aromás bojlik keverékével. A cél 

Legtöbben közülünk 
már megismert pontyo-
kat üldözünk intenzíven 
horgászott vizeken 

Ezzel már nem 
lesz gondom
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az, hogy minél több ponty figyelmét keltsük fel, a ren-
delkezésre álló területen, lehetőleg minél rövidebb idő 
alatt. 

Milyen nagy lehet az a terület, amit lefedhetek 
etetéssel? Ha 10 hektárnyi terület van előttem, amit 
meghorgászhatok, akkor az egész területen etes-
sek be, vagy csak kisebb részeken? A valóságban, a 
pontyhorgász rendelkezésére álló vízterület, való-
színűleg sokkal kisebb, mint 10 hektár. Ha lehetséges, 
akkor jó, ha az egész rendelkezésre álló horgászterü-
letet be tudjuk etetni anélkül, hogy kirobbantanánk 
a harmadik világháborút. Ezután fokozatosan azokra 
a helyekre kell vezetnünk a halat, ahol remélhetőleg 
megtudjuk fogni. 

Általában én kezdetnek, 10 -15 kg etetőanyagot do-
bálok be, minél szétszórtabban, a körülményektől füg-
gően, 20-40 áras területre. Úgy gondolkozom, hogy ha 
közel van a hal, ott akarom tartani, ha a környéken van, 
közel akarom hozni, ha pedig csak átutazóban van, 
akkor fel akarom kelteni a figyelmét, és meg akarom 
győzni, hogy ne menjen el. A nagy tavakon a pontyok 
egy része nagy területeket jár be, az egyik megszokott 
táplálkozási helytől a másikig. Azt akarom, hogy az én 
területem is minél hamarabb felkerüljön a halak listá-
jára. 

Az előzetes beetetés nagyon lényeges része a stra-
tégiának. Tudom, hogy eltarthat két – három napig, 
amire megjön a hatása. Idegen helyeken való horgá-
szatkor mindenre figyelni kell, mert nincs időnk pótolni 
a mulasztást. Ha kétségeid vannak eleinte a kiterjedt 
etetést illetően, máris megnehezíted saját dolgodat, 
mielőtt még belekezdenél. A pontyok tovább állnak és 
elveszíted az esélyt, hogy oda vonzzad őket. 

Ne essünk tévedésbe. Nem etetőanyag ágyakról 
beszélek, hanem kiterjedt etetésről. A lefedett terü-
let bármely részén, a halak meg fogják találni az ete-
tőanyagot, akár 10, 20, 50 szem bojli, akár 1 bojli for-
májában is. Meg fogják találni, tudni fogják, hogy ott 
van, meg fogják kóstolni. Ha tetszik és ízlik nekik, akkor 
még keresgélnek majd. Minél jobb a bojli összetétele, 
annál nagyobb az esélye annak, hogy a hal elfogadja. 
Tapasztalataim szerint a bojli minősége közvetlenül be-
folyásolja annak esélyét, hogy a keresett hal megeszi-e 
azt vagy sem. Tudom azonban, hogy nagy különbség 
van a között, hogy a hal elfogyasztja a bojlit és a között, 
hogy meglehet fogni vele. Ezért van szükség minél ha-
marabb, minél több etetőanyagra, az adott területen. 
A megszokás önbizalmat ad, és a táplálkozó halat fi-
gyelmetlen hallá tudja változtatni. 

Ha ilyen nagy hangsúlyt fektetek a bojli minőségére, 
hogy lehet az, hogy gyakran különböző minőségű boj-
likat használok? Azt akarom, hogy minél több éhes hal 
gyűljön össze a beetetett területen, viszonylag rövid 
idő alatt. A táplálkozó halak, újabb halakat csalnak oda. 
Bármilyen rendelkezésemre álló csalit felhasználok, 
hogy „asztalhoz” csábítsam a pontyokat, majd ezután 
válogatok az etetőanyagok, csalik és stratégiák között. 
Azokat használom, amelyekben megbízok, és amelyek 
segítenek nagy halat fogni. Az előzetes kiterjedt etetés 

után csökkentem az etetett terület méretét, az adagot 
napi 5-6 kg bojlira, majd még csökkentem, egészen 2-3 
kg-ig. 

Sokan azt mondják rám, hogy szeretek az agyone-
tetett helyeken horgászni. Ez egyszerűen nem igaz! A 
valóságban az intenzíven etetett területeken való hor-
gászat izgat. A kiterjedt etetés nagy mennyiségű ete-
tőanyag felhasználásán alapszik, de nem jelenti azt, 
hogy agyonetetünk egy 10-20 négyzetméteres terüle-
tet. Ezt a mennyiséget akár egy 20-40 áras területre is 
széthordhatjuk.

László Attila

Gyékényesi nagytó közvetlen vízpartján 
2-3 és 6-8 fős nyaralóházak, horgászházak kiadók.  

Kábeltévé, wifi, csónak, stég, zárt udvar, kutyabarát szálláshely.
info@gyekenyes-vizpart.hu

Tel.: 06-20/370-8851, 06-30/484-9535

 www.gyekenyes-vizpart.hu

Én azokat a csalikat 
használom, amelyekben 
megbízok, és amelyek 
hozzásegítenek a pon-
tyok megfogásához

Meg vagyok győződve 
arról, hogy egy ponty-
csali legfontosabb 
aspektusa, a tápértéke

https://www.gyekenyes-vizpart.hu/
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Ami az elmagyarosodott feketesügér horgászati 
szempontok alapján feltétlenül megismerendő 
szokásait illeti, maradjunk néhány szó erejéig az 
eltúlzott óvatosságnál, vizsgáljuk meg röviden, 
hogy ez a „paranoia” valójában miben is nyilvá-
nul meg, mert az eredményes feketesügér hor-
gászata szempontjából ezeknek a tényezőknek 
nagyon nagy jelentőségük van! 

Ami talán a legfontosabb (és a legbosszantóbb is egy-
ben): régi megfigyelés, hogy a feketesügér követi a 
műcsalit, de rávágásra az esetek túlnyomó többségé-
ben semmilyen módon nem tudjuk ingerelni. Más, ra-
gadozó módot folytató halfajok pergető horgászatánál 
ilyen esetekben nem volt semmi gond. Ha azt láttuk, 
hogy például egy túlzottan gyanakvó vagy nem elég 
éhes csuka követi műcsalinkat, de bekapni nem akaró-
dzik neki, csak annyit kellett tennünk, hogy a műcsalit 
egy gyors csuklómozdulattal jó alaposan megugrasz-
szuk. Ez volt az a kulcsinger (egy a sok közül!), mely-
lyel szinte holtbiztosan rávágásra lehetett ingerelni a 
túlzottan gyanakvó, vagy a nem kellőképpen éhes rab-
lót. Csakhogy az ilyen és ehhez hasonló, az őshonos 
magyar halfajok horgászata esetében jól bevált trük-
kök a feketesügér pergetőhorgászata során az esetek 
túlnyomó többségében csődöt fognak mondani. A fe-
ketesügér úgy követi a műcsalit, hogy szinte rátapad. 
Ha gyorsítunk a bevontatás ütemén, ő is gyorsít, ha 
lassítunk rajta, ő is lassítani fog. Ha egy gyors csukló-
mozdulattal jó alaposan megugrasztjuk a műcsalit, ő is 
megugrik, ha pedig megállítjuk, a feketesügér is meg-
áll. Tehát, mint említettem már, szinte rátapad, olyan 
módon, mintha csak a műcsali folytatása lenne vagy 
a műcsali után vonszolnák egy láthatatlan madzagon. 
Egy dologra azért nagyon vigyázz: nevezetesen arra, 
hogy szája és a műcsali közt mindig meg legyen az a 
biztonságos egy-két centiméteres távolság. Ilyen ese-
tekben a pergetőhorgász persze elgondolkodik: vajon 
mi lehet a gyanús?  Nem találtam volna el a műcsa-
li színét? Villantóm túl fényes, esetleg túl matt volna, 
azért gyanús, illetve ezért nem elég a feketesügér fi-
gyelmének felkeltésére? Esetleg maga a villantó típusa 
volt a hibás választás? Nem lenne jobb a twister? Vagy 
felkössek egy kisebb wobblert? 

Látszólag nagyon fontos kérdések ezek, de tényleg 
csak látszólag! Amennyiben ugyanis a tettek mezejére 
lépve műcsalit cserélünk, a dolgok ugyanúgy fognak 
az új műcsali ellenére is folytatódni, mint ahogy azt a 
régivel abbahagytuk. Mintegy tíz-tizenkét évvel ezelőtt 
még velem is előfordult jó néhányszor, hogy bő nyolc-
tíz órát dobáltam, cserélgettem a műcsalikat, igyekez-
tem a bevontatásukat a lehető legrapszodikusabbá 
tenni, de a feketesügér csak kísérgette őket, bekapni 
azokat, az istennek sem volt hajlandó. Akkoriban már 
minimum harminc-negyven darab műcsali nélkül el 
sem indultam pergetni, végigpróbáltam tehát a teljes 
arzenált. A horgász nap végén pedig elátkoztam azt 
az embert, aki ezt a megfoghatatlan, horgászbosszan-
tó halfajt hazai vizeinkben meghonosította. Dobtam 

ugyanis minimum ötszázat, ebből legalább ötvenszer 
kísérte műcsalimat feketesügér, nagyon gyakran egé-
szen a partig, a mindössze húsz centi „mély” vízből for-
dult csak vissza. Hát ilyenkor ne üsse meg a pergető-
horgászt a guta! S a látott halat nem megfogni! Kétség-
kívül a legbosszantóbb dolgok egyike, mely a pergető-
horgászokkal egyáltalán előfordulhat. Ráadásul engem 
a csukák akkoriban már alaposan elkényeztettek: meg-
szoktam, hogyha a műcsalimat rabló követi, azt meg 
is fogom, ha nem is az első dobásra, akkor majd a má-
sodikra, harmadikra, ha nem ezzel a műcsalival, akkor 
majd egy másikkal vagy egy harmadikkal. 

Személyes sértésnek vettem hát a feketesügerek vi-
selkedését, azt, hogy az összes ismert trükköt bevetve 
és teljes műcsali arzenálomat felvonultatva sem tud-
tam eredményt felmutatni. De aztán a harmadik-ne-
gyedik ilyen jellegű, végig mérgelődött és teljesen 
eredménytelen pergető horgászat után, végre visz-
szavettem nagyképűségemből kissé, beláttam, hogy 
pergetőhorgászként messze nem tudok annyit, mint 
amennyit addig képzeltem magamról. Beláttam, hogy 
a feketesügér nem csuka, és beláttam azt is, hogyha 
feketesügeret akarok fogni, akkor valamin (akkor még 
nem tudtam, hogy min), amit addig rosszul csináltam, 
nagyon sürgősen és drasztikusan változtatnom kell. 
Nem állítom, hogy túlzottan hamar jöttem volna rá a 
dolog nyitjára, de a lényeg az, hogy végül is sikerült. Ma 
már a műcsalimat követő, látott feketesügeret több-
nyire meg tudom fogni – tíz követésből hármat-négyet 
legalábbis biztosan meg. A feketesügér megfogásához 
elengedhetetlenül szükséges, eddig ismeretlen trükkö-
ket természetesen részletesen ismertetni fogom, de 
most maradjunk még néhány szó erejéig leendő zsák-
mányunknál! 

Természetesen a feketesügér túlzott gyanakvása 
nem csak és kizárólag abban a jelenségben nyilvánul 
meg, hogy kísérgeti műcsalinkat, de bekapni nem haj-
landó azokat. Ha azokat a trükköket alkalmazzuk, me-
lyek a feketesügér megfogásához elengedhetetlenül 
szükségesek, még akkor sem lehetünk biztosak a siker-
ben. Ugyanis oda kell figyelnünk még néhány, látszólag 
jelentéktelennek tűnő, apró tényezőre is, melyek az 
eddig megismert ragadozó életmódot folytató halfa-
jok pergetőhorgászata esetén egy cseppet sem számí-
tottak, ezért eddig a percig még nem esett szó róluk 

  Az első és az egyik talán legfontosabb ilyen apró, 
jelentéktelennek tűnő tényező a feketesügérre hasz-
nált pergetőzsinór színe. A feketesügereket általában a 
kifejezetten áttetsző, tiszta vizekben találjuk meg, ahol 
a zsinórok színe a vízben kitűnően látszik. (Ne tévesz-
szen meg senkit az a tény, hogy a legjobb feketesügeres 
vizek leggyakrabban hínárral, vízinövénnyel sűrűn be 
vannak nőve. A víznövényzet alatt, illetve között maga 
a víz ettől még lehet tiszta!) Eddig a pergetőzsinór szí-
néről még egyetlen szót sem ejtettem, mert nem volt 
rá szükség. A süllőt, a csukát, a kifejezettem jó szemű 
és nagyon óvatos, tanulékony, ravasz balint, de pláne 
a harcsát még csak egy kicsit sem zavarja, illetve ijeszti 
el a pergetőzsinór esetleg túlzottan feltűnő, élénk szí-
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ne. Ennek a ténynek ékes bizonyságaként elmondható, 
hogy egyik igen nagynevű amerikai gyártó méltán vi-
lághírű, és kifejezetten a pergetőhorgászat céljaira ter-
vezett és gyártott, a magyar pergetőhorgászok körében 
is igen nagy népszerűségnek örvendő zsinórtípusa a 
megszokott füstszínű kivitel mellett kapható még egy 
kimondottan rikító, fluoreszkáló sárgászöld kivitelben 
is. Amely színt nyílván azzal a céllal dobták a piacra, 
hogy a kezdő, tapasztalatlanabb (vagy az amerikai) per-
getőhorgász pontosan nyomon követhesse műcsalija 
mozgását, a zsinórt jobban látva. Csakhogy egy ilyen, 
ennyire rikító és kifejezetten feltűnő színt nyílván nem 
csak a horgász lát jól, hanem a jó színérzékelő képesség-
gel megáldott halfajok is. Ez azonban eddig nem jelen-
tett semmiféle problémát, mert a felsorolt halfajok (és 
az őshonos, amerikai feketesügér sem!) mindemellett, 
hogy nyílvánvalóan jól láthatják a színes pergetőzsinór-
okat, egész egyszerűen nem foglalkoznak vele, a zsinór 
láthatósága mintegy közömbös számunkra. 

Az elmagyarosodott feketesügér pergetőhorgásza-
ta esetében azonban merőben más a helyzet. Az el-
magyarosodott feketesügeret egy rikító, fluoreszkáló, 
vagy akárcsak az adott víz színétől túlságosan eltérő 
színű pergetőzsinór használata szinte holtbiztosan el 
fogja riasztani az esetek túlnyomó többségében. Jó-
magam is pontosan emiatt, a tényszerű megfigyelés 
miatt kényszerültem arra a lépésre, hogy kedvenc, és 

a más, ragadozó életmódot folytató hal-
fajok pergetőhorgászata során legjobban 
bevált pergetőzsinóromat, a feketesügér 
pergetőhorgászata esetén lecseréljem egy 
gyengébb minőségűre, a színe miatt! Én 
ugyanis kizárólag egy világhírű olasz ver-
senycég zsinórját használom a pergetés-
hez, amióta ez a zsinór a horgászcikkek pi-
acán megjelent, számos jó tulajdonságából 
ugyanis már számtalan alkalommal volt 
szerencsém profitálni. Ez a zsinórtípus bírja 
a napot, bírja a vizekben esetlegesen elő-
forduló szennyező anyagok zsinórkárosító 
vegyi hatásait, kopásálló, csomótűrő, és 
mindenekfelett rettenetesen erős. A 0.25-
ös méret gyárilag megadott, csomózatlan 
szakítószilárdsága például 8,5 kilógramm! 
(Egy zsinór dobozára persze bármilyen ada-
tot rá lehet írni, hiszen a papír sok mindent 
elbír, de ez valóban tudja ezt a gyárilag 
megadott szakítószilárdságot.) Hogy ennyi 
kritériumnak is kiválóan megfelelhessen, 
a zsinórt gyártó cég különleges eljárással 
gyártja ezt a zsinórtípust. (De többnyire 
más zsinórjait is.) Az átlagos horgászzsi-
nórok gyártástechnológiájához képest az 
egyik legfőbb különbség az, hogy a zsinór 
anyagát a megszokottnál 100 Celsius-fok-
kal magasabb hőmérsékleten „főzik”. Et-
től a hőtől a zsinór molekuláris struktúrája 
sokkal szebben rendeződik össze, mint az 
olcsóbb, gyengébb minőségű típusoké. 

A másik, szintén nagyon lényeges gyártástechno-
lógiabeli különbség pedig az, hogy a zsinór végleges 
keresztmetszetét háromszoros nyújtás során éri el, 
szemben a silányabb termékek egyszeres nyújtásával. 
Talán ennek köszönhetően merik ráírni azt a két szót a 
zsinór csomagolására: „Diametro Garantito”. A diamet-
ria ugye, keresztmetszetet jelent, a gyártó cég tehát ga-
rantálja, hogyha én például huszonötös zsinórt kérek, 
akkor valóban huszonötöst is kapok. Egy-egy silányabb, 
olcsóbb típusú zsinór keresztmetszetét laboratóriumi 
körülmények között megmérve leggyakrabban azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a zsinór a gyárilag megadott érték-
nél jóval vastagabb, huszonötös méret esetében álta-
lában huszonhetes-huszonnyolcas, és a gyárilag mega-
dott szakítószilárdság is igen gyakran sokkal magasabb 
az adott zsinór valóságos szakítószilárdságánál. 

Megszámlálhatatlanul sok zsinórtípust teszteltem, 
próbáltam már, és rengeteg gyakorlati tapasztalat 
alapján ragadtam le e mellett, és a fentebb leírt kivá-
ló tulajdonságai miatt sem sajnálom kiadni azt a több 
ezer forintot egy tekercs százötven méteres kiszerelé-
sű jó minőségű zsinórért. 

De amikor konkrétan a feketesügér megfogásáról 
szól a nóta, az egyéb ragadozó életmódot folytató hal-
fajok pergetőhorgászat során rengeteget bizonyított 
kedvenc pergetőzsinóromat bizony félre kell tennem. 
Színe ugyanis kifejezetten jól látható, feltűnő sötét-
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bordó! Ez az eddig megismert halfajok pergetőhorgá-
szata során ugyan semmiféle hátrányt nem jelentett, 
de a feketesügerek abszolút nem kultiválják. Ilyenkor 
tehát kényszerből ugyan, de lecserélem kedvenc, leg-
jobban bevált pergetőzsinóromat egy jóval gyengébb 
minőségű, de az adott horgászvíz színével megegyező 
színű, vagy még inkább egy teljesen áttetsző, színtelen 
zsinórra. Tudom, hogy ez első hallásra talán túlzásnak 
tűnhet, de nem az. Túlságosan sokszor fordult már elő 
velem ugyanis, hogy amíg a kedvenc zsinórommal még 
csak követésem sem volt, egy másik, színtelen zsinór-
ral rávágás, rávágást ért. Az ilyen esetek annyira gya-
koriak voltak, hogy ez már egész egyszerűen nem lehet 
a véletlen műve, ennyi véletlen nincs!

A pergetőzsinórról eddig leírtak természetesen 
csakis és kizárólag a monofil zsinórokra vonatkoznak. 
A fonott zsinórokkal pedig most, a feketesügér perge-
tőhorgászata esetén nem látom értelmét foglalkozni, 
hiszen a fentebb leírtak szellemében alkalmazásuk 
nyilvánvalóan tökfelesleges volna. 

Aztán, ha már itt tartunk, talán azt sem árt megemlí-
teni, hogy mi kerüljön (pontosabban: mi ne kerüljön!) a 
zsinór és a műcsali közé. Ha olyan műcsalikat használunk, 
melyek tengelyük körül megfordulni nem képesek (példá-
ul a wobblerek), akkor teljesen felesleges a forgókapocs 
alkalmazása. Lehetőleg mellőzzük a karabinerek haszná-
latát is, ezek is csak a felesleges és az esetleges gyanút 
felkeltő eszközök kategóriájába tartoznak. (Itt és most.) 

A különféle harapásálló előkék alkalmazása szóba sem 
jöhet, mert a feketesügeret nemhogy a kifejezetten dur-
va drótelőke, hanem még a leglágyabb, köthető előkék 
használata is elriasztja. Egyébként erre amúgy nincs szük-
ség, mert a feketesügér fogazata olyan felépítésű, hogy a 
zsinórunkat elharapni, előke használat nélkül sem tudja. 
Ha pedig a várt feketesügér helyett, esetleg csuka vág rá 
a műcsalinkra – és ez bizony elég gyakran előfordul - , hát 
az vagy kijön, vagy nem… Vannak viszont olyan apróságok, 
melyek használatát nem nélkülözhetjük. Ilyenek például 
a körforgóvillantók, használata esetén nélkülözhetetlen 
forgókapocs, a támolygó villantók kulcskarikái, vagy ami 
talán a legfontosabb, maga a műcsalin elhelyezett horog, 
vagy horgok. Ezekről egyetlen, nagyon fontos tudnivalót 
kell megjegyeznünk: soha ne használjunk fényesen csillo-
góra nikkelezett darabokat, ezekből legjobb a matt barna. 

Magukat a feketesügér megfogására alkalmas műcsa-
likat egy rövid időre tegyük még félre, mert ez egy tel-
jesen külön fejezet lesz majd. Most, hogy a feketesügér 
szinte paranoiásnak nevezhető gyanakvását, mint legjel-
lemzőbb tulajdonságát alaposan kiveséztük, vizsgáljuk 
meg röviden egyéb, horgászati szempontok alapján ta-
lán fontos tulajdonságait, viselkedésétformáit, táplálko-
zási és egyéb szokásait, tartózkodási helyeit, szervezeti 
felépítését stb., most már tényleg csak nagyon röviden, 
mindent egy kalap alatt! De ezt majd a „HorgászKalan-
dok”” következő számában…

FeTi

https://relaxandfishing.com/


  

16

m
ód

sz
er

ek
 é

s p
ra

kti
ká

k

Normális horgász-ésszel, úgy gondolja az em-
ber: ha végre itt a tavasz, akkor a télen jórészt 
koplaló halak mohón enni kezdenek, hogy 
pótolják az elveszett kondíciót, kalóriát, és 
készüljenek az igencsak kondi-igényesívásra. 
Könnyű ez, mint az egyszeregy! – vágják rá so-
kan. Aztán csodálkoznak, ha ezerig számolva 
sem jutnak eredményre, legalábbis olyanra, 
amely a szákban csillog és pocskol. 

A gond, mint már olyan sokszor, megint az ember ere-
dendő nagyképűségben keresendő: ha én, mint homo 
sapiens, azt gondolom, hogy valami úgy logikus, ahogy 
én annak tartom, akkor te, mint cyprinus carpio, azaz, 
ponty, ezt köteles vagy tudomásul venni! Pedig rá kéne 
végre jönni: ezt a tavaszi egyszeregyet a halak találták 
ki saját maguknak, és ezért nekünk kell megtanulni – 
tőlük! Hogy a filozófia helyett a gyakorlatra térjünk át: 

ez azt jelenti, hogy hiába tűnik egy horgászhely szerin-
tünk ideálisnak, hiába etetjük azt meg tökéletesen – ha 
egyszer Hal Őfelsége népes családjával éppen másfelé 
jár, mert évmilliók óta úgy szokta meg, akkor ez a meg-
szokás nagyobb úr mindenféle szuper horgásztech-
nikánál. És a tavasznak igen sajátos menetrendje van 
haléknál: hetente, néha naponta változik a „szabály”, 
amelyhez sok mindent figyelembe kell venni! 

Először is azt, hogy jégelmentétől számítva hánya-
dik napon, vagy héten vagyunk. Mert ez az, ami alap-
vetően nem mindegy! Rögtön jégveszte után minden 
hal megmozdul, szinte szívja magába a napfényt. És 
mozgás közben vadul eszik – vagy vadul beleúszik az 
éppen ott lévő horogba. Kettő, legfeljebb három na-
pig. Mert addigra már újra feltámad pikkelyes bará-
taink óvatossági reflexe, amely genetikusan öröklő-
dik. Ráadásul, ahogy emelkedik a vízhőfok, mondjuk 
egy fokról 5-7 fokra, úgy élednek fel az alacsonyabb 

Tavaszi praktikák
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rendű vízi élő szervezetek, a bolharákok, a kandics-
rákok, a moszatfélék, és a többi, a halak természetes 
étrendjéhez tartozó „fogas”. Ezek természetesen oda 
csoportosulnak, ahol a legmelegebb a víz. És hol a leg-
melegebb? Ott, ahol a legsekélyebb, mert azt süti át 
könnyebben a Nap, ott akár több fokkal is melegebb 
lehet a vízoszlopban, mint a mély, lassan melegedő 
vízrészekben.

Tehát a sok, hemzsegő kis életke ide koncentrálódik. 
A partmenti sekélybe. És a hal is utánamegy, reggelizni 
– ebédelni - vacsorázni. A baj csak annyi: lehet, hogy itt 
éppen félméteres-hetvencentis vízmélység van. Ahol 
a legtöbb csúszó-úszós, felfektetős wagler-csoda nem 
él meg, mert ahhoz másfél-kétméteres vízoszlop kell. 
Horgászunk tehát látja, hogy ott fürdik, ugrik, pocskol 
a hal a terített asztalnál, a laposon, de mert azt nem 
tudja meghorgászni, hát keres húsz méterrel mögötte 
egy másfél méter mélységű „pályát”, azt jól megete-
ti, és elégedetten hátradől, mert ő megtett mindent, 
amit a verseny-szakirodalom ajánl, most már egyen az 
a nyavalyás hal. Hát nem eszik, juszt se, az Istennek se! 
Mert szórhatsz Te neki negyven gombócot is, a part-
széli sekélyben százszor annyi a természetes kaja, mia-
jófenének menjen arrébb?

Aztán jön egy ismeretlen kupcihér, feltesz egy egy-
grammos, egy ponton rögzített úszót, húz egy 50 cen-
tis eresztéket, nem etet egy falatot sem, mégis fog 
tizenhat nagy kárászt, bodorkát, és két szép pontyot, 
hogy a guta ütné meg a mázlistáját! Hát nem felhábo-
rító? És ráadásul a parttól 3 - 4 méterre dob csak be, 

oda, ahol a tizenkét méteres rakós szuperbottal nem is 
tudunk horgászni…

No, itt kezdődik. Mármint az alkalmazkodás a halak-
hoz. Ha nem a reklámkatalógusnak hiszünk, hanem a 
saját szemünknek, akkor fogunk is! És ha a szemünk azt 
mutatja, hogy a hal egy lehetetlen, laposvízű, hülye he-
lyen van tömegével, a parttól egy köpésnyire – akkor 
ott kell megfogni. És úgy kell horgászni, ahogy ott ép-
pen lehet. Mert könnyen előfordulhat, hogy Józsi bá-
csi a húszas zsinórjával, a három méteres „úttörőbot-
jával”, a régi jó Szalontay-féle úszójával, 8-as horgával 
tízszerannyit fog fogni, mint a 8-as előkével szerelt, 14-
es „bolhahoroggal” ellátott szuperpecás, aki makacsul 
dobál a húsz méterre dobott gombócaira. Egyszerűen 
azért, mert az öreg a „halak kellős közepén” pecázik, 
míg a „szuperbajnok” egy aznap totál haltalan pályát 
faggat egy ökör makacsságával.

És még egy apróság: ez a szélvízre kifutó hal fizika 
törvényei miatt is igen óvatos. Ő néha a part szélében 
motoszkál, a kis vízben könnyebben tevődik át a part 
mindenféle rezgése a vízfenékre, tehát ha hangosko-
dunk, rámolunk, zörgünk, mint egy hetivásár, akkor 
elriad. No nem, akkor sem megy el messzebb, a mé-
lyebb vizekre, legfeljebb átszalad a másik parti sekély-
be, ugyanúgy a part mellé. De előttünk nem lesz, a fix!

Két viselkedésminta, a rossz és a jó: rossz, ha ko-
csival kiállunk a part szélére, a motort csak a parton 
állítjuk le, a kocsiajtót jól becsapjuk, nehogymár nyit-
va maradjon, vizet merünk locsogva az etetőanyagot 
keverő lavórba, majd 6-8 jó nagy gombóc bombázó 

Tavaszi praktikák
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zajával tetézzük az előadást. Ezen a helyen a márciusi 
hal-kiszaladáskor biztosan nem fogunk paptetűn kívül 
semmit.

A másik módszer: a kiszemelt helytől már húsz mé-
terre levesszük a gyújtást, a helyen a parttól öt-nyolc 
méterre állunk meg, de odáig is motor nélkül gurulunk. 
A kocsiajtót, ha kinyitottuk, csak visszahajtjuk magunk 
után, be nem csapjuk az istenért sem! / Ha olyan a ko-
csink, hogy ezért égve marad a belső világítás, ott egye 
meg a fene, kibírja egy órát az aksi…/ Lábujjhegyen kö-
zelítjük meg a partot, az etetés legfeljebb két marok 
apró szemű konzervkukorica, vagy ugyanennyi csonti, 
azt is „némán” hintjük be, 4-5 méterre. Minden han-
gos kipakolást mellőzzünk, egy kisszéket, vagy fedeles 
vödröt halálos csendben leteszünk, ráülünk, dobunk, 
és ennyi. Mindezt lehetőség szerint a pirkadati szürke-
ségben tesszük, amikor már világosodik egy kicsit, de 
Napról még szó sincs. Márciusban ez fél hat-hat órát 
jelent.

Ha olyan helyet választottunk, ahol látjuk a hal moz-
gását, túrását, akkor, mire a Nap felkel, már szákban 
lesz az adott vízen engedélyezett 2-3 ponty. A csali 2-3 
szem csonti fölé egy szem pici, puha kukorica tűzve. 
Nem baj, hogy ez csak tízes horogra megy rá – ilyenkor 
nem finomkodik a hal. És bizony ajánlatos a 16-18-as 
zsinór, mert meglepő módon az öregebb potykák is ott 
bóklásznak a hajnali szélvízen…

Ha a ponty már megvan, utána bánja kánya, lehet 
kipakolni, gyúrni, gombóccal etetni a keszegekre, ká-
rászokra, mert 2-3 fárasztás csobogása után úgyis bel-
jebb riadnak a csapatok 8-10 méterre, azt már nem 
tudjuk elzavarni. Legfeljebb nem jön több ponty.

A bajszos aranyhasú amúgyis csak hajnalban eszik, 
maximum 7-1/2 8-ig. Igaz, előfordul néha dél körül is 
egy-egy kapás, de ilyenkor még ez a véletlen. Persze, 
más a helyzet, ha nem a „tavalyi halra” horgászunk, 

hanem friss telepítés volt. A fris-
sen betett „bolond hal” eszik egész 
nap, eszik kint a partnál, és eszik 
középen, ilyenkor hiszi ezt a zajjal 
horgászó „szupercájgos”, hogy neki 
van igaza. És ez három napig így is 
van. Utána – milyen furcsa is az élet 
– a betett hal is gyanakvóvá válik, 
és nagyon gyorsan eltanulja már itt 
élő kollégáitól az „igazi menetren-
det”. 

Ez az egész partmenti eldorádó 
6-10 napig szokott kitartani. Ilyen-
kor még valamire nagyon figyelni 
kell: a szélirányra! A horgász álta-
lában nagyon utál szembeszélben 
pecázni, inkább elmegy 3 kilomé-
tert, hogy találjon egy „hátszeles 
pályát”. Aztán káromkodik ren-
desen, hogy hiába horgászott ott 
a „partszéli cserkészet” szabályai 
szerint, mégsem fogott semmit. A 
fohászkodás csak fokozódik, amikor 

kiderül, hogy a Jancsi gyerek lusta volt, leült a szem-
beszeles oldalon, pirosra fújta a pofazacskóját a cúg, 
bedobni is alig tudott, mégis utánunk kiabál, hogy neki 
már megvan a három ponty, fogjon-e nekünk is?

Pedig ennek is oka van, bizony ám! Ugyanis a már 
említett „terített asztal”, azaz, a vízben lebegő táplálék-
szervezetek tömege a vízzel együtt sodródik. És amer-
ről fúj a szél, mindig a szemközti part közelébe sodorja 
az „éttermet”. A hal meg megy utána. A hátszeles oldal 
nagyon szép, tükörvize van, kényelmesen lehet napoz-
ni, de a halhoz végképpen nincs semmi közünk, mert az 
köszöni, pont velünk átellenben, a túlparton nyüzsög. 
És ha napközben változik a szélirány, akkor helyet kell 
váltani, és utánamenni, hogy hol fúj éppen szemben, 
mert egy órával a szélváltás után már ott lesz a „potya-
kaja” is, és a hal is.

A „kiszaladás után” következő két hétben már más 
az irányadó. Például: a hal, amely addig előszeretettel 
napfürdőzött a sekélyben, most már nem szereti az 
egyre erősebb, és egyre meredekebb szögben betűző 
napfényt. Most már az árnyékos oldalt keresi, a na-
postól a hajnali félóra után oda vált át. És a haltápként 
szolgáló élő szervezetek is újra belakják a víz melege-
désével párhuzamosan az egész vizet. Most már távo-
labbi pontokon is feltűnnek. De néha szokatlan mély-
ségben. Mondjuk, egy négyméteres mélységű vízen 
vannak, 10-14 méterre a parttól. De csakis kétméteres 
eresztékkel eszik a hal. Igen, mert pont ott olyan a víz-
hőmérséklet, hogy oda koncentrálódnak a mini vízi lé-
nyek, és az őket evő pikkelyesek is. Ilyenkor már nappal 
is van kapás, sőt néha csak 7-8 óra körül indul meg a 
hal, és 11 körül eszik a legjobban.

De figyelem: ha mondjuk, a kiszaladás március 3. és 
12. közé esett, akkor ez a periódus olyan március 20.-
30. között lesz. És utána újra a partközelbe jön a hal, de 
most már más okból. A bodorka, a dévér már ivóhelyet 
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keres, hiszen egyik április 1-5, a másik április 18-24. kö-
zött ívni kezd. És amíg a helyét keresi, vadul eszik is, hi-
szen kell a plusz kondíció a következő hét vad szerelmi 
játékaihoz. Ráadásul ilyenkor általában „húsos menüt” 
fogyasztanak, abban több a fehérje és az energia, néha 
nem is annyira a csonti, mint a minél ficánkolósabb és 
izmosabb vörös giliszta a nyerő.

Ennek az ívás előtti rohamnak a legszebb játéka az, 
amikor fent van a hal, a mély vízoszlop felső 50 centijén. 
Látjuk az úszkáló csapatokat, az ugrásokat, forduláso-
kat, lépten-nyomom, órákon át. Elsősorban ezüst-ká-
rászokat, de köztük van a ponty, és jó néhány dévér, 
bodorka is. Ezeket csak egyféleképpen lehet megfog-
ni: olyan egypontos úszóval, amelytől a horog 30-50 
centire van, a súly pedig „félúton”. A stílólom, cseppó-
lom nem is jó, túl hangos a vízbeesése, a ráhajtogatott 
lapólom halkabb. Ráadásul az lassabban süllyed is. És 
ez mutatja meg a kapás mélységet.  Mert ha már a 
harmadik halat fogtuk úgy, hogy az úszó fel sem állt 
a dobás után, akkor még a kis eresztékből is addig kell 
visszavenni, amíg megtaláljuk azt a pontot, ahol a fel-
állt úszóra van kapás. Ugyanis, ha mélyebbek vagyunk, 
akkor vagy süllyedés közben elkapja a hal /ezért nem 
áll fel az úszó/, vagy, ha már beállt a cájg, várhatunk 
holnapig, hiszen már a felszíni halcsapat „evőmélysége 
alatt” vagyunk. Tiszta vízben, magasabb helyről látjuk 
is: ilyenkor a hal egyszerűen elúszik a 10-20 centivel 
mélyebben lévő csali felett, meg sem áll, nem érdek-
li. Ha viszont feljövünk az úszkáló csapat mélységére, 
ahogy odaérnek a csalihoz, az első megböki, a második 

visszafordul, hogy mi ez, és a harmadik már viszi is… 
Látványnak is csodálatos.

Két dolgot még tudni kell ehhez a „tető-faggatás-
hoz”: éppen az érzékeny halak és a kis mélység mi-
att két grammnál nehezebb súly soha ne legyen a 
szerelésen! Az már túl gyorsan süllyed, és abszolút 
nem érdekli a kóbor halbandákat. És semmiféle 20-
30 centis „csodaúszó” nem alkalmas erre a pecára, 
mert az eleve behatárolja: 40-50 centinél feljebb 
nem tudunk horgászni. Pedig néha 25 centis a nyerő 
mélység!

Néha még arra a szentségtörésre is vetemedik az 
ember, hogy „snecizik”, azaz, súlytalan úszóval horgá-
szik. Így a csalinak van ideje lassan, lebegve süllyedni, 
még kevésbé gyanús az óvatos halaknak. A kapás ilyen-
kor csak ennyi: elindul a fekvő úszó a víz színén, vagy 
lassan feláll 45 fokos szögig. Már lehet is bevágni.

És hogy mindez nem apró halak fogására való játék, 
azt néhány eredmény igazolja: Budapest, Francia-öböl, 
egy hónap alatt 20 ponty, 50 kárász, 40 laposkeszeg, 
sőt 4 balin /!/ vesztett így rajta. Cikola, felső ötös tó: 
sárga kárásztól kilós ezüstkárászig, pontytól süllőig /!/ 
vitték a felszínközeli gilisztát a páciensek. Szalkszent-
márton, kavicsbánya tó, párommal két nap alatt, napi 
két óra horgászattal fogtunk 31 ezüstkárászt 31 kiló 
összsúlyban! /Kilós átlagú kárász – az már nem „sneci-
zés”, ugye?/

Hát ennyit az egyszeregyről: Ha megtanulunk „halul 
számolni”, sokszor sok hal lesz belőle – a horgon.

Görbüljön!
Sz.-

https://cralusso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LdehfUhC8Bw&t=2s
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A horgászok zöme rendszerint a természetes 
csalik mellett műcsalikkal próbálja horogra ke-
ríteni a harcsákat. Sok esetben eredményesen. 
Általában a nagybajusszúakat a mederfenék 
közelében keresik, de egy igencsak érdekes és 
lendületes horgászat is kikerekedhet abból, ha 
a harcsát a vízfelszínen vagy a sekély vizekben 
keressük. Hogy egészen pontosan fogalmaz-
zak, a felszíni woblerekről szeretnék szólni, 
mint harcsa csalikról.

Miért éppen a wobblerek? Mert bízok ezekben a faha-
lacskákban. Gondoljunk csak az igencsak sokféle for-
mára, színre, méretre, mozgásra és nem utolsó sorban 
az általuk keltett rezgésekre. Mindezek a tulajdonsá-
gok igencsak ingerlően hatnak a harcsákra.

A harcsapergetés nyújtotta gyönyöröket megkezd-
hetjük kora tavasztól és egészen késő őszig élvezhet-
jük, mindaddig, amíg a harcsa el nem vermel és abba 
nem hagyja a táplálkozást. Az ideális időszak megtalá-
lása nagyban függ a helyi adottságoktól is. Azt azonban 
egyértelműen kijelenthetjük, hogy e halfaj életmódjá-
ból adodóan a legígéretesebb napszakok a kora hajnal 
és a szürkület, valamint az éjszakai órák (azokon a vize-
ken, ahol engedélyezett az éjszakai horgászat). Létez-
nek azonban kivételek is, amikor a harcsák napközben 
is fokozott aktivitást mutatnak. Ezt a nappali aktivitást 
jónéhány tényező befolyásolhatja, mint például a lég-
köri nyomás, a szél iránya és erőssége, a víz tisztasága 
stb. Rendszerint az est beköszöntével a harcsa elhagyja 
nappali búvóhelyét és nagy lendülettel kezdi keresni a 
táplálékot a vízfelszínen, a partok közvetlen közelében, 
a sekély vizekben. 

Vízparti portyáim alkalmával gyakran tapasztaltam, 
hogy napnyugta után a harcsák rendszeresen látogat-
ják a partmenti laposokat (0,5-2 m mélységű szaka-
szok), a vízinövényekkel borított területeket. Ezeken a 
helyeken rendszerint apró halakra, rákokra, kagylókra, 
nadályra, békára vadásznak.

Megfigyeléseim szerint a harcsák még az éjszaka 
folyamán is lesből rontanak gyanútlan áldozataikra. 
Ilyenkor a bedőlt fák, vastag gyökerek, patak vagy csa-
torna beömléseknél esetleg éppen a műtárgyak köz-
vetlen közelében találhatunk rájuk. Végűl pedig nem 
árt ha „olvasni” tudjuk a vizet, azaz a rengeteg tapasz-
talat felhalmozódásával szinte érezzük, hol is kell len-
nie a rejtőzködő útonállónak.

MÓDSZEREK
A műcsalit mindig közvetlenül a főzsinórhoz kötöm, 
esetleg egy darab 0,40-es jó minőségű monofil előke 
közbeiktatásával. 

A nyerő woblerek mindenképpen azok, amelyek 
a vízoszlop felső rétegeiben mozognak a leghatéko-
nyabban, méretük 7 és 16 cm között változhat. Mivel 
a harcsa látása köztudottan igencsak gyenge, a műcsali 
színének véleményem szerint nincsen különösebb je-
lentősége. Sokkal inkább lehet döntö a wobbler által 
keltett rezgések erőssége, mivel a harcsa e rezgések 
alapján dönti el, hogy éppen behörpinti-e csőrös faha-
lunkat, vagy hagyja tovább úszni. 

Léteznek wobblerek, amelyeknek a teste üreges 
és kis fémgolyócskákat rejtenek. Ezek a golyócskák 
készülhetnek egyszerűen csak acélból vagy lehetnek 
gumibevonatúak. Értelemszerűen az előbbiek sokkal 
erősebb rezgéseket keltenek, mint ahogyan a zömök 

testű műcsalik is „agresszívebbek” 
a nyújtott testű rokonaiknál. Mind-
ezek ismeretében nagy eséllyel vá-
laszthatjuk ki a harcsáknak éppen 
tetsző wobblereket. Éjszaka vá-
laszthatunk nagyméretű és inten-
zíven mozgó zajos wobblereket. 
Jómagam ugyanúgy használom a 
világhírű neves gyártók terméke-
it, mint az általam még soha nem 
hallottakét, amelyek ugyanúgy ki-
fogástalanul működnek és olcsób-
bak is neves társaiknál. 

A horgászat kezdetekor ered-
ményesen trükközhetünk a csali 
bevontatási sebességének vál-
toztatásával. Próbáljuk lassan és 
mérsékelten, gyorsan váltogatva 
vontatni. Amennyiben ez nem hoz 
eredményt próbáljuk meg wobble-
rünket a lehető leglassabban teker-
ni magunkfelé, néha hoszabb, rövi-
debb szüneteket beiktatva. A felú-
szó wobblerek nagy előnye, hogy 
ezeket helyben is tudjuk táncoltat-
ni, esetenként éppen ez a nyerő.

Rendszerint az est beköszöntével a 
harcsa elhagyja nappali búvóhelyét
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A popperek nagyon látványosan mozgó műcsalik, 
sok esetben megváltoztathatják a kudarcra ítélt hor-
gaszataink végkimenetét. Jellegzetesen egy kúp ala-
kú testből és egy erősen öblös terelőlemezből állnak. 
Jellemző rájuk, hogy a víz legtetején vontatható és 
minden erőteljesebb húzás nyomán egy jól hallható 
„pop” hangot hallat, miközben burványokat kelt és 
spriccel a vízfelszínen. A harcsák sokszor begerjednek 
tőle. Egy ügyesen vezetett popper képes 4-5 méter 
mélységből is felcsalogatni a harcsákat. A bevontatás 
közbeni két határozott húzás közötti várakozási idő 
(szünetek) hossza igencsak változó, lehet 2-4 másod-
perc, esetenként, nagyon csendes éjszakákon még 
ennél is hoszabb. Ahogyan a wobblerek is, a poppe-
rek is igencsak változatosak lehetnek. Igazi harcsabű-
völővé azonban egyik műcsalit sem teszi a szín vagy 

a forma, mindig figyeljünk a helyes csalivezetésre. A 
popperek használata esetén figyeljünk arra, hogy ne 
pancsoljunk velük meggondolatlanul, hiszen ez a pan-
csolás még a hadifogságból megtérő, kiéhezett har-
csát is elriasztja.

Ne felejtsük el továbbá azt sem, hogy annak elle-
nére, hogy a harcsa viszonylag kíváncsi halfaj és vadá-
szatai során rendszerint igencsak agresszív, de lehet 
óvatos is és a horgász által keltette erős zajok hallatán, 
azonnal menekülőre veszi a figurát.

Végszóként pedig csak azt tudom tanácsólni, hogy pró-
bálják ki ezeket a műcsalikat bátran és legyenek kitartóak, 
még akkor is ha kezdetben az eredmények elmaradnak. A 
lenyugvó nap vérében fürdő folyó partján belesétálni az 
éjszakába, már önmagában is felemelő élmény.

 Rezes Csaba

A 10 cm-es wobblerek, jó fogásokat eredményeznek
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Tavaszi
pontyok finom 
szerelékkel
Tavasszal a vizek csak lassan melegednek fel, 
ilyenkor hiába ülünk egész nap a „jól bevált 
dióverőkkel”, csak elvétve fogunk halat. Már 
ha fogunk. De az időnk nagy részét tétlenül, 
kapás nélkül tölthetjük el a parton. Tudom, 
hogy sok horgásznak csak az a lényeg, hogy 
kiszabaduljon a kőrengetegből, de ha már a 
parton ülünk horgászbottal a kézben, akkor 
már jól esne a halfogás.  

Ma már nem elég kiváltani az engedélyt, megfőzni a 
kukoricát, és a leforrázni a darát ahhoz, hogy megfog-
juk a halakat. Itt az idő a váltásra. Ha eredményesek 
akarunk lenni, akkor meg kell „tudni” fogni a halat. Eh-

hez pedig érzékeny szerelékre van szükségünk, és ez 
nem csak a vad vizekre, hanem a magán tavakra is igaz. 

Ezt az elvet vallottuk mi is idei első komoly horgá-
szatunk megtervezésekor. A kiszemelt víz egy kis, Pest 
környéki, horgásztó volt, ahol 2-4 kilós pontyok jelentik 
a fő halállományt. A tó átlagos vízmélysége 1,5 méter 
körül lehet.  Ennek megfelelően, a felszerelésünket az 
ésszerűség határain belül a legfinomabbra hangoltuk. 
Egy match- és egy bolognai bottal próbáltunk túljárni a 
halak eszén. Mindkét botra szerelt orsó dobjára 12-es 
jó minőségű zsinórt raktunk. Ennél vékonyabb zsinór 
használata szerintem nem volt indokolt. Másfél gram-
mos egy ponton rögzíthető úszókat választottunk, ami-
ket öt darab kis sörétólommal súlyoztuk ki úgy, hogy az 

Dolgozik a matchbot
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A pipálás a ponty
kimerültségét jelzi

No, ez már megvan

ólmokat 10 centiméterenként rögzítettük egymástól. 
Az első ólom a horogtól 15-20 centiméterre helyez-
tük el, klasszikus osztott súlyozással. Így a halak alig 
éreznek ellenállást, amikor felveszik a csalizott horgot. 
Külön horogelőkét nem használtunk, a 16-os szintén 
jó minőségű horgokat közvetlenül a főzsinórra kötöt-
tünk fel. Első hallásra kicsinek tűnhet, sokan eddig csak 
snecizésre használtak ekkora horgot, de nem kell félni, 
meg fog akadni. A horgászatunk alatt csak két kapást 
rontottunk, de azokat sem a horog, hanem figyelmet-
lenségünk miatt. A megakasztott halakat egytől egyig 
megszákoltuk, nem volt „veszteség a horgok jól tartot-
tak. Az „eresztéket” úgy állítottuk be, hogy a horog a 
fenéken feküdjön, a jelzőólom pedig éppen érintse azt. 

A kiszemelt horgászhelyen egy körülbelül négy 
négyzetméter területű 10 centiméteres mélyedés 
található a tó medrében, mi is ide koncentráltuk az 
etetést. Etető anyagnak 3 kiló vaníliás átlag árfekvésű 
keveréket használtunk, amibe egy kis angol morzsát, 
egy zacskó felolvasztott mirelit csemegekukoricát és 
négy deci csontit kevertünk. Az angol morzsa még 
tavalyról maradt, gondoltuk ártani biztosan nem árt. 
A csalogató anyag elkészítésénél több sza-
bályt kell betartanunk: mindig a vízparton 
készítsük el a mixet, azzal a vízzel nedvesít-
ve, ahol horgászni fogunk. A horgon felkí-
nált csali mindig legyen a keverékben és az 
etetőanyag nedvesítése is nagyon fontos. 
Több lépcsőben keverjük és mindig a vizet 
adagoljuk az etető anyaghoz, nem fordítva. 
Akkor jó, ha egy erőteljes nyomásra a ke-
verék egy darabban marad, de utána egy 
kis nyomás hatására szétesik. Így el tudjuk 
juttatni a horgászhelyünkre anélkül, hogy a 
levegőben ezer darabra esne szét, viszont 
a fenékre érve azonnal kifejti csalogató ha-
tását. Arra is figyeljünk, hogy a kukoricát, 
vagy egyéb más nedves adalékot a víz hoz-
záadása előtt adagoljuk a keverékbe, így el-
kerülhetjük az etetőanyag túlnedvesítését. 
A csalogató anyag kétharmadát a horgászat 

elején juttattuk a vízbe, a többit a helyben 
tartó etetésre tartogattuk. Csaliként cson-
tit és csemegekukoricát használtunk.    

Az első negyven perc teljes kapásta-
lansága után a pánik kezdeti jeleit véltem 
magamon felfedezni. A horgászatra két-
szer négy órát szántuk és nem szerettem 
volna „beégni”. Az első kapás az egy szem 
csemegekukoricával csalizott bolognai bo-
ton jelentkezett. Az úszó lassan elindult 
oldalra, majd elmerült. A behúzás „ült” és 
néhány perc múlva egy szép pontyocska 
„pihegett” a kiemelő szákban.

Mivel vékony, 12-es zsinórral és kicsi, 
16-os horoggal horgásztunk az „akasztást” 
is érzéssel kellett végrehajtani Inkább ne-
vezném behúzásnak, mint bevágásnak, a 
lényege pedig az, hogy a botot felemelve 

megfeszítjük a zsinórt. Miután a halakat megakasztot-
tuk nagyon fontos, hogy gyorsan eltereljük az etetés 
helyéről, nehogy a fárasztás alatt az etetésünkön lévő 
halakat szétzavarjuk. Ezért az első pillanatokban a ha-
lat valamelyik oldalra húzzuk. Némi gyakorlás után el-
érhetjük azt, hogy a hal arra menjen, amerre mi szeret-
nénk. Ne kényszerítsük azonnal a víz tetejére, hagyjuk, 
hogy a fenék közelében védekezzen. Így a hal nyugod-
tan fog viselkedni, hiszen a korán a felszínre kénysze-
rintett hal úgyis visszatör a mélybe. Ha ügyesen csi-
náljuk, a többi hal szinte észre sem veszi, hogy egyik 
társuk horogra került. Amint gyengül a hal ereje, egy 
erőteljesebb húzásra könnyen a felszínre kényszeríthe-
tő. A hal fejét a vízből kiemelve a szákot alá lehet tolni 
és minden erőlködés és pacsálás nélkül ki lehet emelni. 

Nagy élmény ilyen finom szerelékkel több kilós ha-
lakat fárasztani. A bot rugalmasságára nyugodtan 
támaszkodhatunk, nem kell félni, nem fog eltörni! 
Nincs szebb látvány egy karikába hajló botnál! Két-há-
rom kilós pontyot ki lehet venni anélkül, hogy az orsó 
megszólalna!  Miután kiemeltük a halat, bánjunk vele 
kíméletesen. A mai keresetek mellett azt sajnos nem 
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lehet remélni, hogy minden horgász rendelkezzen 
halmatraccal, amire a kifogott halat elhelyezhetjük, 
amíg a horgot eltávolítjuk, de a legtöbb horgásztónál 
már bérelhető pontymatrac vagy pontybölcső, és a 
körülményekhez képest vigyázzunk, ne okozzunk neki 
komolyabb sérüléseket. Minden esetben használjunk 
horogszabadítót, amivel gyorsan, kíméletesen lehet 
a horgot eltávolítani. Miután ez is megvan egy gyors 
fényképezés és mehet vissza közvetlenül a vízbe, vagy 
a szákba! 

Alig került vissza a szerelék, ismét elmerítette az 
úszót egy ponty, mialatt az én csontival csalizott hor-
gom eközben háborítatlanul feküdt a fenéken! Mivel 
elég nehezen viselem, ha „égetnek” ezért gyorsan csa-
lit váltottam. A halak szemmel láthatóan „beálltak” az 
etetésre, néhány szem kukoricával és csontival kínáltuk 
meg őket, amit tízpercenként és minden megakasztott 
hal után megismételtünk.   

A kétszer négy órás horgászatunk alatt 17 darab 
kettő és négy kiló közötti pontyot fogtunk. Az akasz-
tásnál a horog mindig jól ült és az általunk használt 
csalik közül némi meglepetésre csak a csemegeku-
koricával tudtunk halat fogni. Ez egy kicsit ellent 
mond az általános nézetnek, hogy a halak a tavasz 
kezdetén a fehérjékben gazdag táplálékot részesí-
tik előnyben. A két nap alatt egyetlen kapást nem 
tudtam elérni, sem csonti csokorral, sem vékony gi-
lisztával csalizva. Sok kellemetlenségtől kímélhetjük 
meg magunkat, ha nem csak egyféle csalival indu-

lunk neki a horgászatnak és a horgászat megkezdése 
előtt tájékozódunk a helyi horgászoktól, mivel fog-
ják a halakat.

Kísérletezni sem árt. Lehet, hogy a halak már ott 
vannak az etetésen, de az általunk felkínált csali nem 
kell nekik, ezért az első halak jelentkezéséig cserélges-
sük a csalikat. Lehet, hogy ez nálam már kóros, de 4-5 
perc „kapástalanság” után már csévélem is ki a zsinórt 
és cserélem a csalit.  

Nagyon érdekes volt, hogy a pontyokra jellemző 
„emelős, vagy más néven feltolós kapással nem is ta-
lálkoztunk. Az úszó vagy lassan elmerült, vagy csak egy 
gondolatnyit „oldalazott”. A horog mindig a szájszélbe 
akadt, egyet sem nyeltek „torokra”, vagyis a halak csak 
kóstolgatták a csalit. Egy ilyen kapást a két horgos öne-
tetős szereléken észre sem lehet venni.  

Itt az idő a váltásra, írtam a cikk elején. De milyen 
felszerelésre ruházzunk be? Ez egy jó kérdés, amire 
nem egyszerű a válasz. Egy dolgot tudok csak javasol-
ni. Ésszerűség.  

Az általunk használt felszerelések: A match bot 3.9 
méteres, 3 csapágyas match orsóval. Tavaly vettem 
kedvenc horgászboltomban, egy akció során. Azt hi-
szem 16-17 ezer forintból „megúsztam” a botot és az 
orsót. A bolognai 5 méteres, 30-as első fékes orsóval 
ellátva. Az ár körülbelül megegyezett. 

Kívánok mindenkinek eredményes horgászszezont, 
érezzétek jól magatokat!

Varga L.

https://www.cukk.hu/
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Fájdalomérzet 
a halaknál

Ennek a pontynak nem először
van horog a szájában
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Fájdalomérzet 
a halaknál

Ez egy olyan kérdés, amelyet  
minden többé vagy kevésbé 
érzékeny horgász, legalább 
egyszer az életben feltesz ma-
gának. Legfőképpen a nők és a 
gyerekek érdeklődnek az iránt, 
hogy a horgászat okoz-e fájdal-
mat a halaknak. Sokan közülük 
éppen ezért mondanak le a 
horgászatról, hogy hitük sze-
rint, ne okozzanak szenvedést 
a halaknak. Ez az érzés különö-
sen akkor intenzívebb, amikor 
a horog megszúrja az ujjukat 
és elképzelik, majd társítják 
a saját maguknak okozott fáj-
dalmat a halakéval. Tulajdon-
képpen  szokásunk, hogy  az 
emberi fajra jellemző érzése-
inket társítsuk az  állatokéhoz, 
viszont a valóságban  a dolgok 
teljesen másként állnak. 

Érzik a halak a fájdalmat? A kör-
nyezetvédők ilyen és ehhez ha-
sonló kérdéseket tesznek fel újra 
és újra a horgászoknak. A korábbi 
tudományos kutatások kimutat-
ták, hogy a madarak és az emlősök 
igenis éreznek fájdalmat. A fájda-
lom érzet a halak esetében is régi 
problémát jelent és évtizedek óta 
találgatások tárgyát képezi. Az  első hivatalos cikket az 
RSPCA (Angol Királyi Állatvédő Liga) adta ki 1980-ban. 
Viszont ebben a cikkben nem sikerült meggyőzni az 
olvasót arról, hogy a halak éreznek-e fájdalmat. Egy 
későbbi, 1999-ből származó tanulmány szerint azt ál-
lítják, hogy „nem tudjuk és valószínüleg nem is fogjuk 
megtudni, hogy az állatok (beleértve a halakat is) érez-
nek-e az ember által érzett fájdalomhoz hasonlót.”  

Hollandiában, pontosabban Utrecht-ben egy kísér-
let közben azt észlelték, hogy a pontyok levegőbuboré-
kokat engednek ki, amikor félelmet éreznek. Azonban 
a félelem és a fájdalom között nem sikerült kapcsolatot 
kimutatni. A kísérlet szerint „a horog okozta fájdalom 
a halaknál, ha egyáltalán létezik, akkor az nagyon ala-
csony értékű”. 

A dr. Lynne Sneddon által vezetett tanulmány, ame-
lyet szivárványos pisztrángokon végeztek és amit az 
Angol Királyi Liga publikált, kimutatta, hogy a halak  
fején bizonyos fájdalomérzékelő receptorok (nocicep-
torok) vannak, melyek az idegrendszerrel állnak kap-
csolatban és fájdalomingerekre válaszolnak. Ha a piszt-
rángokat rövid ideig ilyen ingereknek vetik alá, hosszú 
távon olyan viselkedésbeli és fiziológiai változásokat 
mutatnak, mint amilyeneket az emlősök esetében is 
leírtak.

A nociceptorok jelenlétét -azok a receptorok, me-
lyek specifikusan válaszolnak a szövetek sérülésére- 

elektrofiziológiai mérésekkel bizonyították. Érzéste-
lenített halaknál rögzítették az idegsejtek aktivitását, 
miközben a hal fejét mechanikai, termikus és vegyi 
ingereknek vetették alá. Ezáltal 58 receptor jelenlétét 
azonosították a pisztráng fején, melyek az alkalmazott 
ingerek közül legalább egyre válaszoltak. 18 közülük 
többféle ingerre is válaszolt és ezeket polimodális noci-
ceptoroknak nevezték el. A halaknál ezeket a recepto-
rokat mutatták ki elsőként, amelyek hasonló tulajdon-
ságokkal rendelkeznek mint a kétéltűeknél, madarak-
nál, emlősöknél, beleértve az embert is. 

Ezeknek a receptoroknak az átmérője, valamint a 
mechanikus és termikus ingerekre adott válaszuk meg-
egyezett a főemlősökével. Tulajdonképpen a mechani-
kus ingerekre adott válaszuk valamivel kissebb inten-
zitást mutat, mint az ember bőrében lévő receptorok 
válasza. Ez annak tudható be, hogy a halak bőre jelleg-
zetes módon reagál a sérülésekre. 

Annak ellenére, hogy a nociceptorok jelenlétét bi-
zonyították, ez még nem jelenti azt, hogy bizonyított a 
halak fájdalomérzékelése is. A nociceptorok jelenlétét 
reflexeknek kellene kísérniük. A fájdalom érzékelésé-
nek bizonyítására az állat negatív viselkedésmintákat 
kellett volna tanusítson a potenciálisan fájdalmat kel-
tő ingerekkel szemben, és az is ki kellett volna tűnjön, 
hogy ezek a viselkedések nem csupán egyszerű refle-
xek. Ezért vizsgálták a halak különböző ingerekre adott 

Fárasztás közben a halak annyira 
védekeznek, mintha egy kis fájdal-
mat sem éreznének
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válaszát. Pisztrángok „ajkába” méhek mérgét és ecetet 
fecskendeztek, másoknál sóoldatot használtak, a kont-
rollcsoportnál pedig semmit. „A méreggel és ecettel 
befecskendezett halaknál abnormális viselkedéseket 
lehetett megfigyelni. Ezek a mozgások hasonlóak vol-
tak azokhoz, melyeket a stresszhatásnak kitett maga-
sabbrendű gerinceseknél is megfigyeltek. A méreggel 
vagy ecettel beinjektált halak a szájukat az aljzathoz 
vagy az akvárium falához dörzsölték, ezeknek a visel-
kedéseknek pedig nem volt reflexes alapja. A méreggel 
vagy ecettel beinjekciózott halaknak háromszor annyi 
időbe telt amíg képesek voltak újra táplálkozni azok-
kal szemben, amelyeket sóoldattal injektáltak be vagy 
egyáltalán nem.” 

Ezek a tanulmányok a szerzők szerint azt bizonyítják, 
hogy léteznek fájdalmat érzékelő receptorok és hogy 
egy fájdalmat előidéző inger, a viselkedést és a fizio-
lógiai jelenségeket is negatívan befolyásolja. Cápákon 
is végeztek ehhez hasonló tanulmányokat és nem si-
került kimutatni a nociceptorok jelenlétét, tehát úgy 
tűnik, hogy a csontos halak az első állatcsoport, me-
lyeknél megjelennek ezek a receptorok. 

Dr. Sneddon szerint ezek az eredmények azt bizo-
nyítják, hogy a halak képesek a fájdalomérzékelésre. A 
tanulmány nagyon friss, mivel ez év májusában látott 
napvilágot, azonban a tudósok nagy részének más a vé-

leménye. Dr. Bruno Broughton, ismert ichtiológus, vé-
leménye szerint a halaknak nincs annyira fejlett agyuk, 
hogy fájdalmat érzékelni tudják! Annak ellenére, hogy 
Dr. Sneddon a tanulmányában kimutatta a halak szája 
szélén található érzékelő sejteket és párhuzamba állí-
totta ezeket a magasabbrendű emlősöknél előforduló 
receptorokkal, mégsem számolt a halak agyának azon 
képességével, hogy ezeket az ingereket feldolgozza. 

Dr. Sneddon következtetései egy nagyon komoly 
kísérlettel állnak szemben, amelyet J. D Rose a Wyo-
ming-i egyetem híres professzora végzett el. A profesz-
szor a „Reviews of Fisheries Science” (Halászat tudo-
mányának áttekintése) című lapban közölt cikkében 
elmondja, hogy a halaknak nincs neokortexe, amely 
lehetővé tenné, hogy fájdalmat vagy félelmet érezze-
nek. Rose professzor az utóbbi 15 évben állatok fáj-
dalomingerre adott válaszait vizsgálta és kételkedik az 
Angol Királyi Liga által közreadott cikkben, miszerint: 
„a fájdalom a tudatossággal áll szoros összefüggésben, 
a kulcsfontosságú dolog ebben az esetben a fájdalom 
érzékelése és a nocicepció között van. A fájdalom érzé-
kelése elsősorban úgy van megfogalmazva, mint egy 
tudatos átélés, míg a nocicepció a nociceptív recep-
torok ingerlésére adott tudattalan válaszreakció. Egy 
érzéstelenített személy fizikailag válaszol a fájdalomin-
gerre, de nem érzi a fájdalmat. Még ha egy levágott 

fejű csirke teste válaszolni is tud bizo-
nyos ingerekre, attól még nem érzi a 
fájdalmat.” Az a tény, hogy a halak Dr. 
Sneddon kísérletében érzéstelenítve 
voltak, ezzel mindenféle magyarázat 
az általuk érzett fájdalommal kapcso-
latosan hiábavalóvá vált. 

Dr. Rose szerint és még sok más tu-
dós szerint is ahhoz, hogy bebizonyít-
suk a halak fájdalom iránti érzékeny-
ségét, előbb ki kell mutatni azt, hogy 
egyáltalán képesek-e tudatos érzé-
kelésekre. Továbbá a fájdalom, mint 
tudatos érzékelés olyan specializált 
idegi struktúrákhoz van kötve, mint 
a neokortex és ez a halak esetében 
hiányzik, mi több más ehhez hason-
ló idegi struktúra sincs jelen., amely 
átvehetné ezt a funkciót. Az állatok 
úgynevezett emocionális központja, 
ami nem más mint az agykéreg, a ha-
laknál nagyon fejletlen és primitív, a 
neokortex pedig (emberben a fájda-
lomérzékelésben van szerepe) hiány-
zik, ezzel szemben az emlősöknél jól 
fejlett.

Sok tudós szerint a halak nem 
tudnának megélni ha éreznék a fáj-
dalmat, mert naponta éles tárgyak-
kal táplálkoznak (rákokkal, puhates-
tűekkel, más halakkal, melyeknek 
szúrós uszonyaik vannak), melyek 
állandóan felsebzik a szájukat. Ha 

A pisztráng fején 58 receptor
jelenlétét azonosították 
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minden egyes táplálkozás során éreznék a fájdalmat 
biztosan elkerülnék azt, de mint tudjuk ez a valóság-
ban nem így történik. Egyes tudósok még párhuza-
mot is vontak a horog okozta fájdalom és az ember 
által érzett fájdalom között, melyet egy injekciós tű 
okozhat (nagyon vékony tűvel) vagy egy egyszerű 
csípéssel. 

Tudott dolog, hogy amikor a hal felakad a horgon 
elkezd távolodni a horgásztól és persze ha érezné a 
fájdalmat akkor inkább közeledne, hogy a fájdalmat 
enyhítse. Példaként említhetjük a bikát vagy a disz-
nót, melynek az orrába karikát fűztek, mindig abba az 
irányba megy, amerre az orránál fogva húzzák. Az a 
hal, amelyik ráharap a csalira, de nem akad be a ho-
rogba (például egy csuka a fogai között egy halcsalival) 
ugyanúgy fog harcolni a zsákmányért, mint egy olyan 
csuka melyik felakadt a horogra. 

Továbbá számtalan esetben volt már olyan, hogy a 
horogra akadt halat megjelölték és visszadobták, majd 
ezt követően majdnem azonnal kifogták. Nehezen le-

het elhinni, hogy a halak érzik a fájdalmat, ha a kelle-
metlen élményt rögtön el is felejtik.

Mindezek ismeretében világossá válik, hogy azok az 
állatvédő csoportok hiszik el a Dr. Sneddon által közzé-
tett tanulmányokat, akik a horgászat betiltása mellett 
emelnek hangot! A PETA (Emberek az Állatokkal Való 
Etikus Bánásmódért) egyesület, mely rengeteg pénzt 
fektetett a horgászat-ellenes kampányokba, még min-
dig barbárságnak tartja a horgászatot!   

Sokan azt kérdezik, hogy vajon hová vezethet ez az 
ellenséges viselkedés, mellyel ezek az egyesületek világ-
szerte a horgászat ellen harcolnak? Vajon azt eredmé-
nyezheti, hogy a sporthorgászatot barbár hobbynak ne-
vezik majd és betiltják? Akkor majd az elsődleges vesz-
tesek a halak lesznek, melyekről a PETA különben azzal 
büszkélkedik, hogy védelmez. Mert azoknak a lenyűgö-
ző összegeknek és önkéntes munkáknak a hiányában, 
melyet a világ összes horgászegyesülete belefektetett 
az élőhelyek védelmébe és azok visszaállítására, az újra-
népesítésekre, a vadvizekben élő halak betegségeinek 
legyőzésére, valamint bármilyen káros hatás kivédésé-
re, mely a vizek élővilágát veszélyeztetné, mely külön-
ben a sporthorgászat elemét képezi, nyilvánvaló, hogy 
a halak lesznek a legnagyobb vesztesek. Ha abszurd 
módon betiltanák a sporthorgászatot, akkor majd hány 
horgász fog hozzájárulni a vízi élőhelyek újraállításához 
és a halpopulációk megőrzéséhez? Ki lesz majd az “őrző-
kutya” és ki fogja majd megkongatni a vészharangot, ha 
a vizeket szennyezik és felborítják az egyensúlyát?

Dávid

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

Vajon mennyire fáj
a pontynak az ilyen fajta fogás?

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

Tárkonyos harcsaragú leves

ELKÉSZÍTÉSE:
A harcsafilét és a vegyes zöldséget apró kockákra vágjuk. Kevés olajon a harcsát és a vegyes 
zöldséget lepároljuk, majd hozzá adjuk a tárkonyt. Kevés liszttel megszórjuk, lepirítjuk. Utána 
felengedjük halalaplével és felfőzzük. Tálalás előtt hozzáadjuk a tejszínt, majd citromlével íze-
sítjük. Forrón tálaljuk.

HOZZÁVALÓK
• 500 g harcsafilé
• 100 g zsír
• 200 g vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só
• őrölt bors
• kömény
• savanyú káposzta 1 kg
• tejföl 2 dl
• fehérbór 1 dl

ELKÉSZÍTÉSE:
A harcsafilét kockára vágjuk, besóz-
zuk. Ugyanúgy tesszük fel, mint a 
közönséges pörköltet csak a párolás 
kezdetén beletesszük az apróra vá-
gott fokhagymát és a köménymagot. 
Félig puhára pároljuk és hozzáadjuk a 
savanyú káposztát. Ízlés szerint fűsze-
rezzük, majd hozzá adjuk a fehérbort 
és összeforraljuk. Tálaláskor meglo-
csoljuk tejföllel és forrón tálaljuk.

HOZZÁVALÓK
• 500 g harcsafilé
• 250 g vegyes zöldség
• 100 g zöldborsó
• 2-3 darab babérlevél
• só, liszt
• őrölt bors
• 1 egész citrom leve
• tárkony ízlés szerint
• 2 dl tejszín
• olaj
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https://youtu.be/g7SrKH3Tkos


• 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

B4-B1-B2-B3.indd   2 2011.02.22.   14:33:29




