
Szerelési útmutató

1. Szerelje fel a kis 
állódobú orsót a botra.

2. EllenŒrizze az orsó 
kifogástalan 
elhelyezkedését és 
biztos tartását a boton.

3. Nyissa fel az orsón a 
felkapókart.

4. Az orsótól kiindulva húzza át 
a zsinórt a bot összes 
zsinórvezetŒ 
gyırıjén.

5. Szerelje fel a stoppert.

6. Fızze fel a kis 
üveggyöngyöt.

7 Húzzon fel egy max. 5 gramm
teherbírású csúszóúszót

8. Kapcsolja fel az ólomsörétet.

9. Fél, lekontrázott 
hóhérkötéssel rögzítse a 
kis forgót.

10. Húzáspróbával ellenŒrizze a 
csomó fix ülését és 
szilárdságát. 

11. A 12-es vagy kisebb 
horoggal ellátott elŒkét 

akassza be a forgó 
nyitott karabinerébe.

12. Zárja össze a 
forgókapocs karabinerét.

13. Az elŒke semmiképpen sem 
lehet erŒsebb a fŒzsinórnál.

14. Húzáspróbával ellenŒrizze az
elŒke csomóit. 

15. Zárja az orsón a felkapókart.

16. Állítsa be az állódobú orsó 
fékét.

17. Vigye magával a következŒ 
eszközöket:

a) szák
b) mérŒeszköz
c) kábító eszköz
d) kés
e) horogkiszedŒ

Ezzel a szerelékkel a leggyakrab-
ban fogott halfajok: kele, kárász-
keszeg, dévérkeszeg, pisztráng,
jászkeszeg és más halfajok.

FŒzsinór

Pisztrángozó/sügérezŒ bot
összeszerelési útmutató

A stopper felszerelése
Húzza át a zsinórt az úszó
gumiján (szelepgumi)

Ismételje meg a mıveletet

A zsinór 
megfeszítése

Csúszó orsó felszerelése

Sörétólom felszerelése
Helyezze a zsinórt az ólom résébe, 
és csíptesse össze

Forgókapocs felszerelése
Rögzítse a forgókapcsot fél,
lekontrázott hóhérkötéssel

1. Vezesse át a 
zsinórt a kapocs 
szemén

2. Tekerje 
legalább

ötször a fŒ
zsinór köré

3. Vezesse át a 
zsinórt a szemen 

a kapocs és 
a menetek 

között, majd 
kontrázza le 4. Nedvesítse be kissé a zsinórt

(a nyelve hegyével), és húzza a
csomóhoz

Az elŒke felszerelése
Akassza be a 12-es vagy kisebb
méretı horoggal felszerelt elŒkét a
forgó karabinerébe, és zárja le azt Orsó felszerelése

Rögzített orsótalp

Menetes 
orsótartó
ellenanyával

Mozgó 
orsótalp

Anya
Ellenanya

Tolja be az 
orsólábat az 
orsótalpba 

Az orsótalpat
rögzítse az 
anyával és 
biztosítsa be az
ellenanyával.

Horogméret 12-es
vagy kisebb

Az elŒkének vékonyabbnak kell
lennie, mint a fŒzsinór
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Horgászat a pisztrángozó/sügérezŒ bottal
Mártogató horgászatnál természetes csalit kínálunk
fel a halnak a szabad vízben, úszó segítségével.
A vízfelszínre helyezett csalihoz nincs szükség
kapásjelzŒre, mivel a kapást közvetlenül észleljük a
szemünkkel. Ha a csali a vízfenékhez ér, fenekezŒ
horgászatról (fenekezésrŒl) beszélünk.

A felszerelés
A könnyı mártogató horgászatnál, ahol az úszó
teherbírása 8 grammig terjed, 60 grammig terjedŒ
dobósúllyal rendelkezŒ botokat használunk.

A rövid bot könnyebben kezelhetŒ, a hosszú bottal
viszont könnyebben vezethetjük a csalit, és gyor-
sabb a bevágás.

Azt, hogy milyen a bot ideális hosszúsága, az adott
víz határozza meg.

A bot csúcsakciója pontos bevágást, gyors dobáso-
kat tesz lehetŒvé, és fárasztásnál biztosítja a hal
feletti kontrollt.

A nehéz mártogató horgászatnál, ahol az úszó
teherbírása 20 grammig terjed, nagyobb, 80 gram-
mig terjedŒ dobósúllyal rendelkezŒ botokat haszná-
lunk.

Mivel többnyire a nagy, puha csalik használata az
elterjedt, a botnak inkább kvázi-parabolikus akciója
legyen.

Az állódobú orsó mérete a kicsitŒl a közepesig ter-
jed. MérettŒl függŒen az orsócséve 0,20 mm-tŒl 0,35
mm-ig terjedŒ átmérŒjı monofil zsinórral van feltölt-
ve.

A felszerelést stopperek, üveggyöngyök, megfelelŒ
úszók, valamint különbözŒ méretı ólmok, forgókap-
csok és horgok teszik teljessé.

Elengedhetetlen tartozékok még a bot hosszúságá-
nak és a várható halméretnek megfelelŒ szák, egy
pontos mérŒkészülék, egy kábító eszköz, valamint
kés és horogkiszedŒ vagy horogkiszedŒ fogó.

Akinek nincs mérŒeszköze, az bankjegyekkel segít-
het magán.

Egy 5 eurós bankjegy hosszúsága 12 cm, egy 10
eurós bankjegyé 12,7 cm.

A kés legyen nagyon hegyes, hogy szívszúrásnál ne
csússzon el. Hajlékony pengével könnyebben megy
a filézés.

A horogkiszedŒk különbözŒ kivitelben kaphatók.
Célszerı olyan kiszedŒket használni, melyeknél a

horog nem akadhat be
másodszor is.

Ha bottartót használ, ügyeljen
arra, hogy legyen rajta bevá-
gás a zsinór számára, és
hogy a zsinórt lefutáskor ne
akadályozza semmi ill. éles
peremek ne dörzsöljék ki.

Ha természetvédelmi rendel-
kezések varsa használatát
írják elŒ, az új varsageneráci-
ót érdemes elŒnyben részesí-

teni, amely a kívül elhelyezkedŒ feszítŒgyırıknek
köszönhetŒen különösen tartós. A gyırık megaka-
dályozzák a háló idŒ elŒtti kidörzsölŒdését.
A háló anyag legyen csomómentes kidolgozású, az
átmérŒ legalább 45 cm és a teljes hosszúság lega-
lább kb. 3 m legyen.

A csali
A mártogató horgászatnál a legelterjedtebben a ter-
mészetes csalikat használják, mint pl. kukac vagy
giliszta. De a növényi csalik használata is elterjedt,
mint pl. gabona, kenyér és tészta.

Az egyetlen mıcsali, melyet ez a horgászmódszer
ismer, a déli lazac és a nagy maréna fogására alkal-
mas nimfa, valamint a legtöbb pontyszerı hal fogá-
sára alkalmas mormiska.

A horgászat
A felgyırızött mártogató bottal általában cyprinidák-
ra lehet horgászni. Mivel ezek a halak a vízfenék
közelében keresik táplálékukat, fontos, hogy ponto-
san meghatározzuk a vízmélységet; ehhez nyújt
segítséget a fenékkeresŒ.

Korszerı fenékkeresŒnek számít a szétnyíló fenék-
keresŒ. A fenékkeresŒk terhelhetŒsége messze
meghaladja a már besúlyozott úszó terhelhetŒségét.

Az úszót vagy a stoppert addig tologatjuk ide-oda a
zsinóron, amíg az úszó a fenék-
keresŒvel történŒ bedobás után
még éppen látszik a vízfelszín
alatt vagy felett.

A fenékkeresŒ többszöri bedo-
bása nyugtalanságot eredmé-
nyez a horgászhelyen. A követ-
kezŒ trükköt alkalmazva csak
egyszer kell bedobnunk a
fenékkeresŒt:

A vélt vízmélységnél jóval távolabb toljuk az úszót ill.
a stoppert. Ezután veszünk egy parafa dugót, és egy
meghajlított gémkapcsot nyomunk a dugó felsŒ,
egyet pedig az alsó
részébe. Az így kiala-
kult szemeken keresz-
tül vezetjük át a zsi-
nórt.

Ha a bedobás után
megfelelŒ mennyiségı
zsinórt engedünk utá-
na, a zsinór a fenék-
keresŒnek köszönhe-
tŒen súrlódásmente-
sen halad át a két sze-
men. Amikor a zsinór
megáll, vagyis a
fenékkeresŒ talajt
fogott, megfeszítjük a
zsinórt. Ekkor a zsinór
megfeszülve fekszik a
dugóra, és azt anélkül, hogy tovább vezetnénk, a
zsinór behúzásakor leemeljük a víz felszínérŒl. Ezzel
egyszeri kiméréssel meghatároztuk a pontos víz-
mélységet. KésŒbb már csak az úszót ill. a stoppert
kell a dugó helyére tolnunk. A szemeket kihúzva eltá-
volítjuk a dugót, az úszót nem kell levenni. Az úszó
besúlyozásának különbözŒ módszerei vannak.

Folyóvízben csepp vagy golyó formájú testet hasz-
nálunk, amely az áramlással szemben kis ellenállást
tanúsít. Ezután az úszót egyetlen ólommal (rúd-,
bogyó- vagy Catherine-ólom) súlyozzuk ki.

Állóvízhez a gyöngyszerelékes módszert használjuk.
Ennél a súlyozási módszernél az úszó által hordo-
zott súlyt amennyire csak lehet, az úszó alatti teljes
zsinórhosszúságon osztjuk szét. A csali lassan és
természetes módon lesüllyed a fenék közelébe, és
ezzel harapási ingert vált ki a halban.

A gyöngyszerelékes módszer tovább finomított válto-
zata a liftes módszer. Ennél a módszernél egy külön-
legesen hosszú antennával ellátott úszót alkalma-
zunk. Az antenna terhelhetŒségét egyetlen ólommal
határozzuk meg. Ezt az ólmot kétujjnyi távolságban
rögzítjük a horog fölött.

Amikor a csalit a hal bekapja, az ólom felemelkedik,
és ez tehermentesíti az úszót. Ennek következtében
az antenna kiemelkedik a vízbŒl, és észrevesszük a
kapást.

A szerelék érzékenységét a következŒ tényezŒk
befolyásolják: zsinór, úszó, ólom, forgókapocs és
elŒke. Minél vékonyabb a zsinór, minél finomabb az
úszó, annál kisebb a besúlyozandó ólomsúly. Ha a
legfinomabb elŒkét és vékony horgot használunk,
ezzel csökkentjük a hal bizalmatlanságát, amikor
bekapja a csalit. A következŒ aranyszabályt javasol-
juk: Minél nagyobb a hal, minél nehezebb a terep a
vízen, annál kevésbé érzékeny szereléket válasz-
szunk. 

A finom szerelékeknél külön problémát jelent a
dobás távolsága: minél finomabb szereléket alkal-
mazunk, annál nehezebb a megfelelŒ dobást elérni.
Itt egy kis ügyeskedéssel jó eredményt érhetünk el:
Egy vagy több kockacukrot rögzítünk bıvészcsomó-
val az elŒkére.

Mivel minden darab kockacukor súlya kb. 5 gramm,
még az érzékeny és kevés ólmot hordozó úszók
esetén is nagy dobótávolságot lehet elérni. A cukor a
vízzel érintkezve hamar feloldódik és kiesik a hurok-
ból, amely önmagától megszınik.

Sokszor elŒfordul, hogy a zsinórt az úszó fölött kell
kezelni. Szélcsendben, vagy ha kis szél van ill. kicsi
az áramlás, a zsinórt vékonyan bezsírozzuk, hogy
ússzon a víz felszínén. Erre a célra a legjobban a
szilikon alapú légyspray vált be.

Ha az idŒjárás és az adott vízállapotok ezt az elŒ-
készületet nem tennék lehetŒvé, egy mosogatószer-
rel megnedvesített kis ronggyal eltávolítjuk a már fel-
vitt szilikont. Ekkor a zsinór azonnal a víz alá merül
és a széllel szemben jóval kisebb ellenállást fejt ki, a
csali pedig pontosan egy megadott helyen kínálható
fel. Ennek a módszernek a hátránya, hogy a víz el-
lenállása következtében nehezebb lesz a berántás.
A bevágás a csali méretétŒl függ. Halgazdálkodási
és természetvédelmi szempontok alapján a korai
bevágást elŒnyben kell részesíteni a késŒbbivel
szemben. Aranyszabály: Minél kisebb a csali, annál
gyorsabb legyen a bevágás. Csak nagyobb csali
esetén engedélyezett a bevágás megfelelŒ mértékı
késleltetése. A bevágásnál és a fárasztásnál figye-
lembe kell venni a bot és az alkalmazott zsinór telje-
sítményét. A bot és a zsinór legnagyobb igénybevé-
tele a kiemelésnél jelentkezik. Ha túl hosszú botot
használunk túl rövid kiemelŒ hálóval, eltörhet a bot.

Ha valaki rendszeresen horgászik ugyanazon a
helyen, célszerı, ha bejelöli a boton a vízmélységet.
Ehhez megfelelŒen beállított úszó mellett be kell
akasztani a horgot a bot végén lévŒ zárókupakba, és
a bot csupasz részén gumikarikával meg kell jelölni
az úszó ill. a stopper helyét.

És végül még egy tanács:
A zsinór túl korai elöregedésének elkerülése érdeké-
ben, és hogy tudjuk, milyen átmérŒje van a zsinór-
nak, egy öntapadós cédulára feljegyezzük a zsinór
vastagságát és vásárlási idŒpontját, és a cédulát az
orsó belsŒ részére rögzítjük.

Tanácsok és trükkök az eredményes fogáshoz
Varsa kívül elhelye-
zett feszítŒgyırıkkel

Szétnyíló fenék-
keresŒ horog
befogással

FenékkeresŒ
beszúrható
horoggal

Mörrum-csomó

A "bankjegy
trükk”

HorogkiszedŒ

Bottartó

A dugó felszerelése
a vízmélység 

meghatározásához

Bıvészcsomó

Kockacukor

A bot helyes és túlzott
terhelése, megfelelŒ
és túl rövid kiemelŒ
háló esetén

Liftes
módszer

Állóvíz-
szerelék

Folyóvíz-
szerelék

H

Helyes

Helytelen



Szerelési útmutató
1. Szerelje fel a közepes méretı 

állódobú orsót a botra.

2. EllenŒrizze az orsó 
kifogástalan elhelyezkedését 
és biztos tartását a boton.

3. Nyissa fel az orsón a 
felkapókart.

4. Az orsótól kiindulva húzza át 
a zsinórt a bot összes 
zsinórvezetŒ gyırıjén.

5. Tolja rá a futóólmot a 
fŒzsinórra – ügyeljen a 
súrlódásmentes futásra.

6. Fızze fel a gyöngyöket.

7. Szerelje fel a stoppert.

8. Fél, kontrázott hóhércsomóval
rögzítse a közepes méretı
forgókapcsot.

9. Húzáspróbával ellenŒrizze a 
csomó fix ülését. 

10. Tolja a stoppert a csomó elé.

11. Akassza be a 2 - 8-as méretı 
horoggal ellátott elŒkét a 
forgókapocs nyitott 
karabinerébe. 

12. Zárja össze a forgókapocs 
karabinerét.

13. Az elŒke vastagsága semmi 
esetre sem lehet nagyobb a 
fŒzsinórénál.

14. Húzáspróbával ellenŒrizze az 
elŒke csomóit. 

15. Zárja az orsón a felkapókart. 

16. Állítsa be az állódobú orsó 
fékét. 

17. Vigye magával a következŒ 
eszközöket: 

a) szák
b) mérŒeszköz
c) kábító eszköz
d) kés
e) horogkiszedŒ vagy 

horogkiszedŒ fogó

Üveggyöngy

Az elŒke felszerelése
Akassza be a 2-8-as horoggal
ellátott elŒkét a forgókapocs 
karabinerébe, és azt zárja le

Alternatív szerelés 
feederspiccel
Ez a kosaras beetetŒ,
melyet élŒ csalival kell
megtölteni, egyúttal a
dobósúly is.

Angolna-/fenekezŒbot
összeszerelési útmutató

Fenék-futóólom

A stopper felszerelése
Húzza át a zsinórt az úszó
gumiján (szelepgumi)

Ismételje meg a mıveletet A zsinór 
megfeszítése

Forgókapocs felszerelése
Rögzítse a forgókapcsot fél,
lekontrázott hóhérkötéssel

1. Vezesse át a 
zsinórt a kapocs 
szemén

2. Tekerje legalább ötször 
a fŒzsinór köré

3. Vezesse át a zsinórt a
szemen a kapocs és  a
menetek között, majd 
kontrázza le

4. Nedvesítse be
kissé a zsinórt (a
nyelve hegyével), és
húzza a csomóhoz

Orsó felszerelése

Rögzített orsótalp

Menetes 
orsótartó
ellenanyával

Mozgó 
orsótalp

Anya
Ellenanya

Tolja be az 
orsólábat az 
orsótalpba 

Az orsótalpat
rögzítse az 
anyával és 
biztosítsa be az
ellenanyával.
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A fenekezés azt jelenti, hogy a csalit a vízfenéken
vagy valamivel afelett kínáljuk fel. Ezzel a hor-
gászmódszerrel szinte bármilyen halat lehet hor-
gászni.

A felszerelés
A szerelék a víz adottságaitól és a horgászni
kívánt haltól függ; de azon is múlik, hogy csónak-
ból vagy partról horgászunk. Ezért nem lehet pon-
tosan megmondani, hogy milyen dobósúlyt és
milyen hosszú botot célszerı alkalmazni.

Az alapbot akciója célszerıen fél-parabolikus vagy
parabolikus legyen. Ez lehetŒvé teszi, hogy puha
csalit (pl. burgonyát) is a kiszakadás veszélye nél-
kül tudjon kidobni.

Aki horgászás közben állandóan kezében tartja a
botot, annak ajánljuk a parafa nyél alkalmazását.
Az orsó ne legyen túl kicsi, mert különben a fene-
kezŒ horgászás közben kellemetlen meglepetés-
ekre számíthat a horgász.

A zsinórvastagság igazodjon a felszereléshez. A
fenekezŒ horgászáshoz különbözŒ ólmok és más
dobósúlyok léteznek (lásd az Ólmok c. fejezetet
is).

Különlegességnek számít a tiroli fadarab. Ezt a
dobósúlyt az alpesi országokban gyorsfolyású
vizeken használják, de alföldi környezetben, álló-
vizekben folyó horgászáshoz is elŒszeretettel fo-
lyamodnak hozzá.

Folyóvizekben és természetes csalival való hor-
gászásnál a tiroli fadarab megakadályozza, hogy
a csalit (pl. gilisztát) az áramlás kövek vagy vízi-
növények közé szorítsa, és ott a hal ne találja
meg.

De nimfás halászatnál is használják a tiroli fada-
rabot. Ilyenkor olyan nehéz súlyokat alkalmaznak,
hogy a hal a kapásnál szinte magától akad a ho-
rogra.

Állóvízben a tiroli
fadarab biztosítja, hogy a
csali ne süllyedjen el túl
könnyen az iszap-
ban, és a zsinór súr-
lódásmentesen tudjon lefutni.

Egy másik izgalmas dobósúly az ólomsörét sza-
lag. Különösen hasadozott fenéknél használható
elŒnyösen, ahol bármikor beakadhat az ólom.

Amikor az ólomsörét szalag néhány golyócskája
beakad, akkor azokat a tartó zsinór lehúzza, és a
fŒzsinór, a forgókapocs és a horog ismét szabad-
dá válik.

Nagy-Britanniából származik az egyre közkedvel-
tebb horgászati módszer az etetŒkosárral ill. fee-
der-kosárral.

Az etetŒkosár egyúttal a dobósúly szerepét is
betöltheti.

Létezik a kosaras beetetŒ, melyet élŒ csalival kell
megtölteni, valamint a spirálos etetŒ, melyre rá kell
gyúrni az etetŒtésztát.

A fenekezŒ horgászásnál nincsenek speciális hor-
gok. A horog típusa és mérete mindig a horgászni
kívánt halfajtához igazodik. Ugyanez vonatkozik a
forgókapocsra is.

A csali
A fenekezéshez úgyszólván bármilyen csali hasz-
nálható, kezdve a keléhez használt kukactól a
harcsához vagy csukához használt nagy, döglött
csalihalig.

A fenekezésnél a csalit a nagyobb dobósúly miatt
jóval messzebb lehet kidobni, mint más halászati
módszereknél. Vagyis sokkal nagyobb területet
tudunk behorgászni.

De magát a csalit is huzamosan kínálhatjuk az
egyszer már bevált helyen, mivel a zsinórt a szél
vagy az áramlás a nehezebb ólom miatt nem tud-
ja elsodorni.

Ugyanakkor ezeket az ólmokat úgy is el lehet
helyezni, hogy a hal a csali felvételekor nem érez
ellenállást.

A horgászat
Az úszóval történŒ horgászat-
nál a kapást az úszó fel-le
mozgása jelzi. A fenekezés-
nél viszont a kapást a legjob-
ban úgy lehet észrevenni,
hogy ujjunkat a zsinóron tart-
juk. Az ujjhegy ugyanis általá-
ban annyira érzékeny, hogy a
legkisebb rángatást is megé-
rezzük a csalin.

Így a módszernél nem szabad
a botot elengednünk, sŒt,
második botot sem használ-
hatunk. A kapás jelzésére egy
darab sztaniolpapírt is hasz-
nálhatunk.

A botot egy vagy két botállványra helyezzük, és a
zsinórt az orsó és a vezetŒgyırı között annyira
lehúzzuk, hogy a zsinór megfeszüljön.

Ezután a sztaniolpapírt a zsinórra tekerjük. A szta-
niolpapír súlya az esetek többségében elegendŒ
ahhoz, hogy a zsinórt lent tartsa.

Amikor a hal beveszi a csalit és a zsinórral együtt
lehúzza, ezzel felrántja a sztaniolpapírt, amibŒl a
kapás jól észrevehetŒ. 

KapásjelzŒt azonban különbözŒ cégek is forgal-

maznak. Ezeknél be lehet állítani a lehúzási elle-
nállást.

Ezzel a kapásjelzŒvel folyóvízben is lehetséges a
horgászás.

Emellett léteznek elektromos és elektronikus
kapásjelzŒk is, melyek részben hang- és fényjel-
zéssel mıködnek.

Mivel a kapásjelzŒ azonnal jelzi a kapást, két vagy
három bottal is lehetséges a horgászás.

Nagy-Britanniából származik egy különleges
kapásjelzŒ: a sarokpicker/a feederspicc és a rez-
gŒspicc.

Ahhoz, hogy a rezgŒspiccel horgászni tudjunk, a
bot zárógyırıjét rezgŒspicc-zárógyırıre kell ki-
cserélni. A régi gyırıt úgy lehet egyszerıen leven-
ni, ha elŒbb felmelegítik. Az új gyırıt szaküzlet-
ben beszerezhetŒ speciális ragasztóval lehet rög-
zíteni.

RezgŒspiccek különbözŒ hosszúsággal és súllyal
kaphatók; minden horgászott halfajtára kapható
megfelelŒ spicc. Minél könnyebb a bot, orsó, zsi-
nór és dobósúly kombinációja, annál vékonyabb
és könnyebb lehet a rezgŒspicc.

Fej fölötti dobásnál célszerı kissé megcsavarni a
botot, hogy a rezgŒspicc ne tekeredjen a botspicc
köré.

Kidobás után a botot két bottartóra fektetjük. A tar-
tókat úgy kell beállítani, hogy a rezgŒspicc csak
néhány centiméterrel nyúljon a vízfelszín fölé.
Ezután a zsinórt az orsóval olyan feszesre húz-
zuk, hogy a rezgŒspicc érintkezzen a csalival és
kissé megemelkedjen.

Amikor harap a hal, a zsinórnak még a legkisebb
mozgása is megjelenik a rezgŒspiccen.

Az ezekkel a kapásjelzŒ spiccekkel való halászat
kiegészítŒje egy széltábla, mellyel a kapás még
pontosabban felismerhetŒ.

A rezgŒspicc folyóvizes horgászáshoz nem hasz-
nálható. Ilyen esetben a feederbotot ill. winkelpik-
kert (egyszerıen pickert) használjuk. Ezek a

spiccbotok az áramlás nyomásának hatására
bizonyos mértékig meghajlanak, de még van ben-
nük elég tartalék ahhoz, hogy az apró kapásokat
észrevegyük.

Még a legérzékenyebb kapásjelzŒ sem használ
azonban akkor, ha a csali és a kapásjelzŒ között a
kapcsolat állandó feszültség alatt van. Ezért a
kidobás után a zsinórt visszahúzzuk annyira, amíg
nem érezzük a dobósúlyt. A kapásjelzŒ csak ekkor
lép mıködésbe.

A fenekezésnél meghatározó szerepet játszik az
elŒke.

Folyóvízben célszerı a 60 cm vagy annál hosz-
szabb elŒkék használata, mivel ekkor a csalit az
áramlás nem tudja olyan könnyen benyomni a
puha fenékbe.

Állóvízben legfeljebb 50 cm hosszú elŒkéket hasz-
náljon.

Hosszabb elŒke alkalmazása esetén nem veszük
azonnal észre a kapást, ha a hal a csalival a bot
felé úszik.

Gyakran tapasztalja a horgász, hogy a hal csak
játszik a csalival. A hal, amikor beveszi a csalit,
finom ajkaival érzi az elŒkét, és ilyenkor mindig
kiköpi a csalit. Ilyenkor valószínı, hogy túl erŒs az
elŒke, és a helyzetnek megfelelŒ finomabb elŒké-
re kell kicserélnünk. Ez azonban ellenkezik a
halászat igazságosságának elvével.

A jó megoldás az, ha a horgot nem egy, hanem
egyidejıleg négy vagy öt vékony elŒkére kötjük.
Rablóhalak halászásához a jól bevált acélelŒkét
használjuk.

Horgászat az angolna-/fenekezŒbottal

ElŒke
monofil/ merev

többszálas/ 
hajlékony

Feederbot állása

Feederspiccek

RezgŒspicc 
részletábrázolása

Fenék-futóólom
Üveggyöngy

Stopper

Biztonsági karabiner
ElŒke

Horogméret 2-8

RezgŒspicc 
széltáblával

Kosaras beetetŒ 
(etetŒkosár)

EtetŒspirál

„Tiroli fadarab“ - Folyóvizi szerelés

„Tiroli fadarab“-        Állóvizi szerelés

Ólomsörét szalag

HangerŒszabályozó
MozgásjelzŒ

Hangszóró

Normál menet állványhoz

Be-/kikapcsoló

KészenlétjelzŒ
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Szerelési útmutató
1. Szerelje fel a közepes 

méretı állódobú orsót
a botra.

2. EllenŒrizze az orsó 
kifogástalan 
elhelyezkedését és biztos
tartását a boton.

3. Nyissa fel az orsón a 
felkapókart.

4. Az orsótól kiindulva 
húzza át a zsinórt a bot 
összes zsinórvezetŒ 
gyırıjén.

5. A zsinór végén fél, 
lekontrázott 
hóhérkötéssel rögzítse a 
közepes méretı
forgókapcsot.

6. Húzáspróbával 
ellenŒrizze a csomót.

7. A forgókapocs karabiner 
részébe akassza be az 
acélelŒke egyik végét.

8. Zárja össze a 
forgókapocs karabinerét.

9. Az acélelŒke szabad 
végén rögzítse a 
mıcsalit.

10. Húzáspróbával 

ellenŒrizze az acélelŒke 
kötéseinek szilárdságát.

11. Zárja az orsón a 
felkapókart.

12. A zsinór erŒsségének és 
kötéseinek megfelelŒen 
állítsa be az állódobú 
orsó fékét.

13. Vigye magával a 
következŒ 
eszközöket: 

a) kiemelŒ eszköz
b) mérŒeszköz
c) kábító eszköz
d) kés
e) horogkiszedŒ fogó
f) szájfogó

Ezzel a szerelékkel a 
leggyakrabban fogott 
halfajok: süllŒ, csuka, harcsa
és nagy-szalmonidák  
(tavi pisztráng).

Csukázó/süllŒzŒ pergetŒbot
összeszerelési útmutató

Forgókapocs szerelése
Rögzítse a forgókapcsot fél,
lekontrázott hóhérkötéssel

1. Vezesse át a zsinórt a 
kapocs szemén

2. Tekerje legalább 
ötször a fŒzsinór köré

3. Vezesse át a zsinórt a 
szemen a kapocs és a 
menetek között, majd 
kontrázza le

4. Nedvesítse be 
kissé a zsinórt 

(a nyelve hegyével), 
és húzza a 
csomóhoz

Mıcsali szerelése
Akassza be a mıcsali szemét a
forgóorsó karabinerébe és zárja
azt össze

AcélelŒke szerelése
Akassza be az acélelŒke hurkát a
forgókapocs karabinerébe, és
zárja azt össze

Az orsó felszerelése

Rögzítse az anyával és
biztosítsa be az ellenanyá-
val az orsótalpat

Tolja be az orsólábat 
az orsótalpba

Ellenanya

Anya

Mozgó orsótalp

Menetes orsótartó
ellenanyával

Rögzített orsótalp

© Reprint and publication in
extracts only with permission of
HoSpo-Verlag, 
51674 Wiehl
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FIGYELEM!
Horgokat és kis
szerelvényeket ne hagyjon
olyan helyen, ahol 
gyermekek és háziállatok
hozzáférhetnek.
Ezeket a cikkeket csak
felnŒtt útmutatása mellett
szabad használni.
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Pergetésnek nevezzük a bottal, orsóval és
mıcsalival történŒ horgászást olyan halakra,
melyek más halakkal táplálkoznak. Könnyı
pergetŒbottal célszerıen pisztrángra, sügérre
és domolykóra, a nehéz pergetŒbottal csuká-
ra, süllŒre, nagyharcsára és balinra megyünk.

A felszerelés
A pergetŒ horgászáshoz használt eszközök a
legkeményebb igénybevételeknek vannak
kitéve. Ami az orsót illeti, a tapasztalt pergetŒ

horgász gyorskioldó
rendszerrel ellátott
állódobú orsót vagy
rögtön multiorsóval
felszerelt revolver-
nyeles botot választ.
A könnyı pergetŒ bot
esetén is fontos a
legalább 15 cm hosz-
szú acélelŒke.

A pisztrángos terüle-
tektŒl eltekintve a
csuka ugyanazokban
a vizekben fordul elŒ,
ahol a sügér és a
domolykó is ottho-
nos.

A horgászás fontos
segédeszköze az
elŒtét gubancolódás-
gátló. Az állandó
húzóerŒ miatt a zsi-
nór fokozatos ösz-
szegabalyodása és az
ezzel együtt járó idŒ
elŒtti zsinórkopás és
szakadás nem kerül-
hetŒ el. Ennek veszé-
lyét hivatott elhárítani
az anti-kink.

Mindent, amin akasz-
tószem van, egy biz-
tosítótı segítségével
könnyıszerrel rend-

ben lehet tartani.
A szükséges felszerelés mellett vigyünk

magunkkal sztaniolpapírt és rúzst is. A 
sztaniolpapírral világossá tehetjük a sötét
csalit, a piros rúzzsal pedig nagyobb vonzerŒt
biztosíthatunk neki.

A csali
A csali helyes megválasztásához a következŒ
aranyszabály alkalmazható: 
Borús idŒ,
zavaros víz = világos csali, 
Tiszta idŒ, 
tiszta víz = sötét csali. 
Aki méreten aluli halakat gyanít a vízben,
használjon mıcsalit egyes horoggal vagy
csípjen le fogóval két horgot a hármashorog-
ról. A tisztességes horgász még a horog viss-
záját is ellapítja.

Hogy a hal ne kívülrŒl akadjon a horogra,
ügyelni kell arra, hogy a horog ne legyen
mereven felhelyezve. 

A horgászat
Ahhoz, hogy eredményes legyen a mıcsalis
horgászat, megpróbáljuk a rablóhalak minél
több érzékszervét ingerelni. A hal elsŒ érzék-

szer-
vét, a
hallószer-
vet, már
akkor
ingereljük,
amikor a
csalit kidobjuk
és az a víz felszíné-
re csapódik. 

A csali hangos becsapó-
dása megijeszti és elriaszt-
ja a legtöbb halat. Ezért a
csalival "túl kell dobni” a
reménykeltŒ zsákmányolási
helyeket.

A rablóhalak hallószervükkel igen
erŒsen érzékenyek a pontyszerı
halak által evés közben keltett zajokra.
Ezeket a zajokat a halak garatfoga idézi
elŒ. A fogak összeütŒdését kíséreljük meg a
mıcsalik esetében közbensŒ vagy beépített
gyöngyökkel utánozni. Ezek többnyire a pergetŒ
tengelyében, valamint a wobbler belsejében
találhatók.

Ezekkel az imitált rágózajokkal felkeltjük a
rablóhal figyelmét a vélhetŒ zsákmányára.
Ekkor mıködésbe lép a második érzékszerv,
az oldalvonal, amely az érintés és a tapintás
érzékszerve. Ezzel az oldalvonal szervvel
minden hal képes a legapróbb vízmozgásokat
is észlelni és érezni. 

Ennek az érzékszervnek a hihetetlenül nagy
érzékenysége mellett a víz nagy sırıségének
köszönhetŒen (a víz kb. 300-szor sırıbb a
levegŒnél) a rablóhal már messzirŒl képes
"kitapogatni” vélt zsákmányát. Ezt a "tapintási
profilt” a pergŒlapok nyomáshullámai, a villa-
nótest kilengései, a wobblerben található rez-
gŒtestek és a mıanyag csalik idézik elŒ.

Amikor a zsákmány és a hal egymás közelé-
be ér, a következŒ érzékszerv, a szaglás lép
mıködésbe. A halak különösen fejlett sza-

glószervvel rendelkeznek, és a legapróbb
szagrészecskéket is képesek érzékelni. A
zsákmányhalak szagát aromákkal lehet utá-
nozni, melyeket a csali elé, a csalira vagy a
csaliba (mıanyag csalik) helyezünk.

Miután ez a három legfontosabb érzékszerv
mıködésbe lépett, már csak a ráharapás
kulcsingere, a zsákmány meglátása hiányzik.
Ha ez a négy kulcsfontosságú inger, a hallás,
a tapintás, a szaglás és a látás együtt van,
következik a ráharapás.

Amikor a rablóhal ráharap, a két utolsó
érzékszerv, azaz az ízlelés és a testi érzéke-
lés kerül elŒtérbe. Ha a vélt zsákmány nem
"ízlik”, és a rablóhal szájában keménynek,
természetellenesnek tınik, a hal nyomban
elengedi. Ilyenkor minden a horgász gyors
reagálásán múlik, aki a ráharapást, a kapást
megfelelŒ berántással nyugtázza. 
Ha megfelelŒ, aromákkal elŒkészített puha

mıanyag csalit használunk, a rablóhal nem
veszi olyan gyorsan észre, hogy hibázott, és a
berántás késŒbb is megtörténhet.

Egy vízfelület megfelelŒ meghorgászásához
elŒször is meg kell állapítani a vízmélységet.
Miután a mıcsali a vízbe érkezett, elkezdhe-
tünk számolni, mégpedig addig, amíg a zsinór
lefut az orsóról. Megjegyezzük a számot, ami-
kor a zsinór megállt és a csali feneket fogott
(pl. nyolc). Ha ebben a vízben a csalit valami-
vel a fenék fölött kívánjuk vezetni, a követke-

zŒ dobásnál hatig számolunk, és a felkapó-
kart ekkor kapcsoljuk át, és kezdjük el behúzni
a csalit. Ez a módszer természetesen csak
merülŒ csalival alkalmazható, mint pl. villantó,
pergetŒ, mıanyag csali vagy merülŒ wobbler.
Az ideális az, ha a csalit a botspiccel vezetjük
rá a vízfelületre. A rávezetés azonban ne
legyen szabályos, és ébressze a rablóhalban
a könnyı zsákmány érzetét. Aki nagyobb felü-
letet szeretne behorgászni, és még inkább
szeretné a rablóhalak érdeklŒdését felkelteni,
próbálja meg a spiccet a rávezetés közben
ide-oda mozgatni. A merülŒ mıanyag csalit a
spicc emelésével és leengedésével egyidejı
behúzás mellett vezetjük. A mıanyag csali
különösen erŒs ingereket vált ki a rablóhal-
ban, és rendkívül nagy kapásszámot lehet így
elérni. Mivel a legerŒsebb ingereket a csali-
nak nem a horoggal felszerelt hátsó része

váltja ki, sok esetben téves kapásokat érünk
el többnyire fiatal, méreten aluli rablóhalakkal.
Aki gyakran horgászik sok akadállyal
megtızdelt vizeken, az a mıanyag csalit leló-
gásmentesen alakíthatja ki. Ilyenkor a csalit a
rajzon látható módon kell elhelyezni.
Nagyobb tapasztalatot igényel a wobblerek
helyes vezetése. A különbözŒ megoldások-
nak számos változata van. Még a profik sem
ismerik mindet.
A merülŒ lapáttal történŒ úszó-wobblerezés-
nél a következŒ aranyszabályt alkalmazzuk:
Minél gyorsabb a behúzás vagy a sleppelés,
annál mélyebbre merül. Az állítható lapáttal
ellátott wobblerek esetén érvényes: minél
magasabban van a lapát, annál mélyebben
halad, és minél mélyebben van a lapát, annál
laposabban halad. Ha túl sok hal követi a csa-
lit, fel kell ébreszteni a halakban a zsákmány-
on való marakodás ösztönét. A "követŒ” azt
jelenti, hogy a hal egészen a partig követi a
csalit, de nem fogadja el. A legjobb eredményt
a "Paladin” elŒkével lehet elérni.

A fŒcsali elé felfızött öt-hat sztaniolfólia csík
azt az érzetet kelti a kisebb rablóhalban, hogy
kishalakból álló raj menekül elŒle. A zsák-
mányszerzési ösztön mellett ezzel serkentjük
a nagy rablóhalak területszerzési igényét is.

Horgászat csukázó/süllŒzŒ pergetŒ bottal

A rablóhal érzékszervei:
1. hallószerv
2. érzékelŒ- és tapintószerv

3. szaglószerv
4. fényérzékelŒ szerv (látás és felismerés)
5. ízlelŒszerv

MerülŒ lapátos wobbler
(mozgó)

Rendteremtés
biztosítótıvel

Rablóhal mıanyag csali 
alsó ábra: lelógásmentes szerelés

"Anti-Kink" 

Bot 30-60 g 
dobósúllyal

PALADIN-elŒke
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