
1. Szerelje fel a nagy 
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 gyırıjén.

5. Az elsŒ stopper 
felszerelése.

6. A gyöngy felfızése.

7. A 20 gramm és 50 
gramm közötti 
teherbírású csúszó úszó 
felhelyezése.

8. Fızzön fel az úszó 
besúlyozásához 
elegendŒ futóólmot a 
fŒzsinórra.

9. A második stopper 
felszerelése.

10. Fél, lekontrázott 
hóhérkötéssel rögzítse a
nagy forgót a fŒzsinóron. 

11. Húzáspróbával 

ellenŒrizze a csomó 
ülését és szilárdságát.

12. Tolja a második stoppert 
(lásd a 10. pontot) a 
forgó fél 
hóhércsomójáig

13. Akasszon legalább 
45 cm hosszú, hurokkal 
és horoggal ellátott 
acélelŒkét a forgó nyitott
karabinerébe. 

14. Zárja össze a 
forgókapocs karabinerét.

15. Az acélelŒke 
vastagságának 
kisebbnek kell lennie a 
fŒzsinór vastagságánál.

16. Húzáspróbával 
ellenŒrizze az acélelŒke 
rögzítŒ elemeit. 

17. Zárja az orsón a 
felkapókart. 

18. Állítsa be az állódobú 
orsó fékét. 

19. Vigye magával a 
következŒ 
eszközöket: 

a) szák/szigony
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 bot
összeszerelési útmutató

AcélelŒke felszerelése
Akassza be a drillinggel vagy 
egyes horoggal ellátott acélelŒkét 

a forgó karabinerébe, 
és zárja azt le

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

Ismételje meg a mıveletet

A zsinór
megfeszítése

Üveggyöngy

Csúszó 
ólomgolyó

A csúszó úszó felszerelése
angol módszerrel

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

Az elŒkének vékonyabbnak kell 
lennie a fŒzsinórnál
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Vizeinkben nagy ragadozóhalak pusz-
títanak. A felvett tápláléknak csak egy
töredéke gyarapítja saját súlyukat.

A csuka például élete elsŒ éveiben
rendkívül jól hasznosítja a táplálékot.
Másfél kiló táplálékhal fél kiló testsúllyá
alakul át. Ám ez a 3:1 arány már nem
érvényes akkor, amikor a harcsa test-
súlya eléri a 7-7,5 kilogrammot. Kapitá-
lis harcsáknál a táplálék és a súlygya-
rapodás 50:1 arányra romlik.

Tekintettel a halállomány ilyen nagy
mértékı pusztítására, halvédelmi intéz-
kedésekhez kell folyamodni. A rablóha-
lak törzshelyét célzottan horgásszuk
meg.

A felszerelés
A rablóhal-bot legalább 2,70 m hosszú,
mivel sokszor nagy távolságra kell dob-
ni. Egyenletesen erŒs parabolikus akci-
óval a kapitális rabló a fárasztáskor
hamarabb adja meg magát. A legjobb
dobási, megakasztási és fárasztási
tulajdonságokat a szénszálas bottól
várhatjuk. Ezért ezt a fajta botot elŒny-
ben részesítjük az üvegszálas bottal
szemben.

A botnak – a súlyos csali miatt – 100
grammig terjedŒ dobósúllyal kell ren-
delkeznie. 

A zsinór átmérŒje legyen legalább 0,40
mm, és az orsó legyen alkalmas lega-
lább 175 m zsinór felvételére. Erre a
zsinórhosszúságra azért van szükség,
mert a rablóhalra gyakran nagy távol-
ságból vadászunk.

A mérŒszalag, a kábító eszköz, a kés
és a horogkiszedŒ mellett a felszerelés-
hez tartozik egy nagy méretı kiemelŒ
szerszám, ami lehet egy nagy befoga-
dóképességı szák vagy egy könnyen
kezelhetŒ szigony.

A horog eltávolításának feltétlen kellé-
ke a szájfogó. A kímélŒ szájfogó nem
sérti meg a halat. A szájfogó sarokzárát
a fogott hal méretének megfelelŒen kell
beállítani.

A csali
Ha a mıcsalival nem jutunk eredmény-
re, élettelen vagy élŒ csalihallal horgász-
szunk tovább.

ÉlŒ halat csaliként csak a halvédelmi
szempontok maradéktalan figyelembe-
vétele mellett használhatunk. Más
megoldás nem összeegyeztethetŒ az
állatvédelmi törvénnyel. Az élŒ csalival

való horgászatot kérelmezni kell a hor-
gászati felügyeletnél, és annak ezt
engedélyeznie kell.

Szóba jöhetŒ halfajták a vízben leggyak-
rabban elŒforduló halak, mint pl. kele,
kárászkeszeg vagy domolykó. A rabló-
halak a vizeikben elŒforduló táplálék
állatokra vannak "ráállva”. Élettelen hal
mellett halcafatokat is használunk csa-
liként. A csali nem lehet túl kicsi. A kele
esetén például a megfelelŒ hosszúság

20 cm. A horgászok közül sokan hasz-
nálnak túl kicsi csalit.

A horgászat
A hallal úgy járunk el a legméltányo-
sabban, ha egyes horog szereléket
használunk és a csalit az orron át
fızzük fel.

A horgot ne a száj felŒl akasszuk be.
Ennek következtében ugyanis nagyon
gyakran félresikerül a harapás, mivel a
csali lenyelése közben a horog tovább
hatol a csaliba, és a megakasztás csak
a csalit érinti.

A helyes megoldás, ha a
horgot a orrlyukon át vezet-
jük a szájüregbe, és a
végét kivezetjük a szájból.
Így elkerüljük, hogy a hara-
pás félre sikerüljön.

Dobás elŒtt a féket "puhára”
állítjuk, mivel a kidobás

után a feltekert zsinórmennyiség csök-
kenése következtében növekszik a for-
gatónyomaték, és a fék nagyobb telje-
sítményt ér el.

Ha például teli orsó (180 m, 0,40-es
zsinór) mellett a féket a zsinór terhelhe-
tŒségének felére állítjuk be, és a csali
bevágáskor 90 m-re van (tehát a teljes
zsinórhosszúság felénél), az orsón lévŒ

kisebb zsinórmennyi-
ség miatt megkétsze-
rezŒdik a fékezŒerŒ.
Egy heves menekü-
lés túlterheli a zsi-
nórt, és az elszakad.

ÉlŒ csalihallal nem
végezhetünk távdo-
bást. Ehelyett a halat
óvatosan engedjük a
vízbe. Ehhez olyan
helyet választunk,
ahol hosszas megfi-
gyelés alapján tud-
juk, hogy valamely
rablóhalnak ott van a
törzshelye.

Élettelen csalihallal is
eredményesek lehetünk. Ezt lebegŒ
halként vagy élettelen pergetŒ csaliként
kínáljuk fel különbözŒ rendszerekkel.

A fontos, hogy acélelŒkét használjunk,
melynek a hosszúsága 1 m-ig terjed-
jen. Ennek nagyon egyszerı oka van:

A gyomorzsák a hal közepén helyezke-
dik el. Ha egy 1,20 m-es nagy ragado-
zóhal lenyeli a felkí-
nált csalit, ezzel egy-
idejıleg 60 cm acéle-
lŒkét is vele nyel. Ha
túl rövid az elŒke, a
ragadozóhal fogai
hozzáérnek a mono-
fil fŒzsinórhoz.

Ha túl rövid az elŒke,
ugyanakkor a csúszó
ólom is a hal oldalá-
ba ütközik, a rablóhal
ismét kiköpné a fel-
vett csalit. 
A rablóhal harapását
azonnali bevágással
nyugtázzuk. Várni
arra, hogy a hal tény-
legesen is lenyelje a
csalit, egyrészt feles-
leges, másrészt
ellenkezik az állattal
szembeni méltányos-
ság elvével.

Késleltetett bevágás
csak 20 cm-nél hosz-
szabb csalihalak
esetében indokolt.

Mivel a rablóhalas bot megfelelŒ keze-
lésének elsajátítása az egyik legnehe-
zebb horgásztudomány, javasoljuk,
hogy az elsŒ halvadászatra vigyen
magával egy tapasztalt személyt is, aki
tanácsokat tud adni.

A rablóhal érzékszervei:
1 hallószerv
2 érzékelŒ- és tapintószerv
3 szaglószerv

4 fényérzékelŒ szerv 
(látás és felismerés)
5 ízlelŒszerv

Horgászat csukázó/süllŒzŒ bottal

HELYTELEN 
csalifelfızés az orron

HELYES 
csalifelfızés az orron

Horogrendszer élettelen csa-
lihalhoz

1-es horogrendszer élettelen 
csalihallal való pergetéshez

2-es horogrendszer élettelen 
csalihallal való pergetéshez

Szájfogó 
(félig nyitva)

Sarokzár
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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. A zsinór végén fél, 
lekontrázott 
hóhérkötéssel rögzítse a
kis forgókapcsot.

6. Húzáspróbával 
ellenŒrizze a csomót.

7. A forgókapocs karabiner 

részébe akassza be az 
acélelŒke egyik végét.

8. Zárja össze a forgó-
kapocs 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

Forgókapocs fel-
szerelése
Fél, lekontrázott hóhér-
csomóval rögzítse a
forgókapcsot

1. Vezesse át a zsinórt a
forgókapocs 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

Pisztrángozó/sügérezŒ pergetŒbot
összeszerelési útmutató

Mıcsali felszerelése
Akassza be a mıcsali szemét a forgókapocs 
karabinerébe, és zárja azt le

Az orsó felszerelése

Fix orsótalp

Menetes 
orsótartó 

ellenanyával

Tolja be az
orsólábat az 

orsótalpba

Rögzítse az 
orsótalpat az anyával
és biztosítsa be
ellenanyával

Mozgó orsótalp

Anya
Ellenanya
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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, ter-
mészetellenesnek tınik, a hal nyomban elen-
gedi. Ilyenkor minden a horgász gyors reagá-
lásán múlik, aki a ráharapást, a kapást meg-
felelŒ 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.MerülŒ lapátos wobbler

(mozgó)

Rendteremtés
biztosítótıvel

Rablóhal mıanyag csali 
alsó ábra: lelógásmentes szerelés

"Anti-Kink" 

Bot 30-60 g 
dobósúllyal

PALADIN-elŒke

Horgászás a pisztrángozó/sügérezŒ pergetŒbottal
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A rablóhal érzékszervei:
1. hallószerv
2. érzékelŒ- és tapintószerv

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

H



Szerelési útmutató
1. Szerelje fel a közepes 

méretı állódobú orsót a 
botra.

2. EllenŒrizze az orsó kifo-
gástalan elhelyezkedését 
és biztos tartását a boton.

3. Nyissa fel az orsón a 
felkapókart.

4. Húzza át a zsinórt az ösz-
szes zsinórvezetŒ gyırın.

5. Szerelje fel a stoppert.

6. Fızze fel a gyöngyöt.

7. Húzzon fel egy max. 
20 gramm terhelhetŒségı
csúszó úszót.

8. Az úszó terhelhetŒségétŒl
függŒen kapcsoljon fel 
ólomsörétet, vagy húzzon
fel ólomgolyót vagy 
ólombogyót.

9. Ha ólomgolyót vagy 
ólombogyót használ, egy 
további stoppert kell 
felhelyeznie, hogy védje 
a csomót a forgón.

10. Fél, lekontrázott 
hóhérkötéssel rögzítse a 

közepes méretı forgót.

11. Húzáspróbával 
ellenŒrizze a csomó fix 
ülését.

12. Futóólom használata 
esetén most kell a 
korábban felszerelt 
stoppert (lásd a 9. pontot)
felhúznia a csomóra, 
hogy védje az ólom 
felfutása ellen.

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

14. Zárja össze a 
forgókapocs karabinerét.

15. Az elŒke semmiképpen 
sem lehet vastagabb a 
fŒzsinórnál. 

16. Húzáspróbával 
ellenŒrizze az elŒke 
csomóit. 

17. Zárja az orsón a 
felkapókart. 

18. Állítsa be az állódobú 
orsó fékét. 

19. Vigye magával a 
következŒ 
eszközöket: 

a) szák
b) mérŒkészülék
c) kábító készülék
d) kés
e) horogkiszedŒ vagy 

horogkiszedŒ fogó

Ezzel a horgászmódszerrel a
leggyakrabban fogott halfaj-
ták: ponty, compó, sügér,
pisztráng, domolykó és más
nagyobb édesvízi halak. 

A kúpos stift nagyobb
része a forgócsomó
felé néz

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

Csúszó orsó felszerelése
az átfızŒs módszerrel

1. 1. Vezesse át a
zsinórt a 

kapocs szemén

Forgókapocs felszerelése
Rögzítse a forgókapcsot fél,
lekontrázott hóhérkötéssel

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

Az elŒke felszerelése
Akassza be a 2-8-as méretı
horoggal felszerelt elŒkét a
forgó karabinerébe, és zárja le
azt

Üveggyöngy

A zsinór
megfeszítése

Ismételje meg 
a mıveletet

A fŒzsinórt a stift és az
ólombogyó résébe kell
behelyezni

A stiftes ólom 
felszerelése

A stiftet dugja be az 
ólombogyó nyílásába, 
és közben forgassa el

Pontyozó bot
összeszerelési útmutató
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Horgászás 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 nehéz mártogató horgászatnál, ahol az úszó
teherbírása 20 grammig terjed, nagyobb, 80 gram-
mig terjedŒ dobósúllyal rendelkezŒ botokat haszná-
lunk.

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.

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

Az állódobú orsó közepes méretı legyen. MérettŒl
függŒen az orsócséve 0,30 mm-tŒl 0,4 mm-ig terjedŒ
átmérŒjı monofil zsinórral van feltöltve.

A felszerelést stopperek, üveggyöngyök, megfelelŒ
úszók, valamint különbözŒ méretı ólmok, forgókapc-
sok 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
bevágás a zsinór számára, és hogy a zsinórt lefutás-

kor ne akadályozza semmi ill.
éles peremek ne dörzsöljék ki.

Ha természetvédelmi rendel-
kezések varsa használatát
írják elŒ, az új varsageneráci-
ót kell elŒnyben részesíteni,
amely a kívül elhelyezkedŒ
feszítŒgyırıknek köszönhe-
tŒen különösen tartós. A
gyırık megakadályozzák a
háló idŒ elŒtti kidörzsölŒdését.

A háló anyag legyen csomó-

mentes kidolgozású, az átmérŒ legalább 45 cm és a
teljes hosszúság legalább 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.

A horgászat
A felgyırızött mártogató bottal általában cyprinidá-
kra 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 fenékkeresŒvel történŒ
bedobás után még éppen látszik a vízfelszín alatt
vagy felett.

A fenékkeresŒ többszöri bedobása nyugtalanságot
eredményez a horgászhelyen. A következŒ trükköt
alkalmazva csak egyszer kell bedobnunk a fenékke-

resŒt:

A vélt vízmélységnél jóval távo-
labb toljuk az úszót ill. a stop-
pert. Ezután veszünk egy para-
fa dugót, és egy meghajlított
gémkapcsot nyomunk a dugó
felsŒ, egyet pedig az alsó részé-
be. Az így kialakult szemeken
keresztül vezetjük át a zsinórt.

Ha a bedobás után megfelelŒ
mennyiségı zsinórt engedünk

utána, a zsinór a fenékkeresŒnek köszönhetŒen súr-
lódásmentesen halad át a két szemen. Amikor a zsi-
nór megáll, vagyis a fenékkeresŒ talajt fogott, meg-
feszítjük a zsinórt.
Ekkor a zsinór meg-
feszülve fekszik a
dugóra, és azt anélkül,
hogy tovább vezet-
nénk, a zsinór behú-
zásakor leemeljük a
víz felszínérŒl. Ezzel
egyszeri kiméréssel
meghatároztuk a pon-
tos vízmélységet.
KésŒbb már csak az
úszót ill. a stoppert kell
a dugó helyére tol-
nunk. A szemeket
kihúzva eltávolítjuk 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



A hullámtöréshez használt
bot összeszerelési útmutatója

Szerelési útmutató
1. Szerelje fel a sósvízi 

álló dobú 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. Ezután 
hóhércsomóval kösse 
össze a fŒzsinórt és 
a shock-elŒkét, és 
próbálja ki 
húzáspróbával.

6. Fél, lekontrázott 
hóhércsomóval 
rögzítse a nehéz 
tengeri forgókapcsot a 
zsinór végén.

7. Húzáspróbával 
ellenŒrizze a csomó 
stabilitását és tartását.

8. A dobóólom fülét és az
elŒke hurkát akassza 
be a forgókapocs 
nyitott karabinerébe.

9. Zárja össze a 
forgókapocs 
karabinerét.

10. Húzáspróbával 
ellenŒrizze az elŒke és 
a horog csomóját.

11. Zárja az orsón a 
felkapókart.

12. Az álló dobú orsó 
fékét teljesen rögzíteni 
kell.

13. Vigye magával a 
következŒ 
eszközöket:

a) mérŒeszköz
b) kábítóeszköz
c) kés
d) horogkiszedŒ vagy 

horogkiszedŒ fogó

Ezzel a horgászmódszerrel
a leggyakrabban fogható
halak a tŒkehal, a lepény-
hal és az angolna.
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A shock-elŒke szerelése
A shock-elŒkét kösse össze az itt látható
módon hóhércsomó segítségével a fŒzsinórral

Forgókapocs szerelése
A forgókapocs rögzítése fél, lekontrá-
zott hóhércsomóval

1. Fızze át a zsinórt a forgókapocs fülén

2. Tekerje rá legalább ötször a
fŒorsóra

3. Vezesse át a 
zsinórt a szemen a 

forgókapocs és a 
menetek között, 

és kontrázza le

4. Nedvesítse be kissé a
zsinórt (nyelve hegyével) és
húzza meg csomóra

ElŒke és 
dobóólom szerelése
Az elŒke hurkot és a dobóólom
fület akassza be a forgókapocs
karabinerébe, és zárja össze

Az orsó felszerelése

Rögzítse az 
orsótalpat az 
anyával és biztosítsa 
be az ellenanyával

Rögzített 
orsótalp

Menetes 
orsótartó

ellenanyával

Anya
Ellenanya

Tolja be az
orsólábat az
orsótalpba

Mozgó 
orsótalp



A tengerpartokon egész évben kiváló lehetŒ-
ség kínálkozik tengeri halak partról történŒ hor-
gászatára. A hullámtörésben való horgászat
elŒfeltétele az érvényes éves horgászati enge-
dély beszerzése mellett, hogy ismerjük és
betartsuk az illetŒ ország parti horgászatról
szóló rendelkezéseiben megadott elŒírásokat.

Léteznek egyes védett körzetek, ahol nem sza-
bad horgászni, miközben tekintettel kell lenni
arra is, hogy tilalmi idŒk vannak egyes tengeri
halfajokra, valamint tilalmi méretek is.

A felszerelés
Azt, hogy milyen horgászfelszerelést használ-
junk, a part adottságai (elsŒsorban föveny) és
a fŒ halfajok (tŒkehal és lepényhalak) határoz-
zák meg. Természetesen további tengeri halfa-
jokat is foghatunk, mint például anyaangolna,
angolna és tengeri skorpióhal.

A bot legyen minél könnyebb és vékonyabb,
dobósúlya legyen 150 és 200 gramm között,
hossza pedig 3,5-tŒl 4.5 m-ig terjedjen.

Nagyobb álló
dobú orsókat
használjunk,
ahol az orsó
pereméig meg
van töltve
monofil fŒzsi-
nórokkal
(átmérŒ 0,35-
0,45 mm).

Mivel sokszor horgászunk sötétben, célszerı
magunkkal vinnünk egy zseblámpát vagy – ami
még jobb megoldás – egy fejlámpát is. Ha fej-
lámpát használunk, mindkét kezünket szaba-
don használhatjuk a csali felhelyezéséhez és a
fogás kezeléséhez.

A celluxszal a bot végére erŒsíthetŒ világító
patronokkal könnyebben felismerhetŒ a kapás
a sötétben.

A csali
A hullámtörés-
ben való hor-
gászathoz leg-
jobb a világító
féreg és a ten-
geri giliszta, de
rövidfarkú
rákokkal, rákok-
kal, kagylóhús-
sal, halcafatok-
kal és más csa-
lifajtákkal is rá
lehet szedni az
uszonyosokat. 

A kukacot cél-
szerı egy tı
segítségével
feltolni a horog-
ra, hogy a csali
minél sértetle-
nebbül és
minél tovább
használható
állapotban
maradjon a horgon. 

Ez a hullámtörésben való horgászatban hasz-
nált csalitı egy 2-3 mm átmérŒjı és 25 cm
hosszú fémcsŒ. Egyik végén ki van hegyezve.
Miután a csalit felhelyeztük a tıre, a horog
hegyét beszúrjuk a csövecske nyílásába, és a
csalit a tırŒl áttoljuk a horogra.

A csalit száraz, hıvös helyen, célszerıen
újságpapírba csavarva tartjuk. A világító férgek
nagyon érzékenyek az esŒvízre. A csalit állan-
dóan cserélni kell. Még akkor is, ha nincs
kapás, a világító férgeket kb. 20 percenként
húzzuk ki és cseréljük ki friss féregre, mivel a
kifolyó folyadék csábítja a halakat, de a már
régi féreggel ezt a hatást nem érjük el.

A horgászat
A legjobb eredményeket erŒs hullámverésben,

a tenger felŒl fújó szélben, áradásnál, az alko-
nyattól röviddel éjfél elŒttig terjedŒ idŒszakban
érhetjük el. Ilyen viszonyok közepette ill. ebben
az idŒszakban nagy számban érkeznek halak
a partközelbe, hogy táplálékot vegyenek fel.

Célszerı nagy
dobást alkalmazni,
hogy a csalit a mély
vízbe juttassuk.
Biztonsági okokból
csak fej feletti
dobást alkalmaz-
zunk.

Az ilyenkor hasz-
nált dobóólmok
súlya 100 és 180
gramm között van.
ErŒs hullámverés-

ben és oldaláramlatnál póklábú ólmot haszná-
lunk, hogy a csali a fogás helyén maradjon.

Az ólomnak legyen aerodinamikailag kedvezŒ
csepp-alakja. A dobóólom kedvezŒtlen alakja
ill. csapkodása lerövidíti a dobás távolságát.
Hogy megakadályozzuk az ólom és a csali le-
szakadását, használjunk dobóelŒkét, melynek
a hosszúsága legalább a bot hosszának két-
szerese plusz 1,5 m, átmérŒje legalább 0,55
mm, és melyet biztos csomóval a fŒzsinór elé
kötünk.

A dobóelŒke végére stabil karabineres forgó-
kapcsot kötözünk. Ebbe a forgóba akasztjuk be
felsŒ hurkával a tulajdonképpeni elŒkét, pl. egy
0,5–0,6 mm átmérŒjı és kb. 0,8 m hosszú 
zsinórdarabot. Az elŒke alsó végére egy másik
karabineres forgókapocs kerül. Ebbe az alsó
karabineres forgóba akasztjuk be a dobóólmot.
Emellett az elŒke  és a dobóelŒke karabineres
forgójába két úgynevezett ajakzsinórt akasztunk
hurkaikkal. Az ajakzsinórok hossza általában 
30 cm, átmérŒjük 0,35 mm, és hosszú szárú
horgokkal vannak összekötve. A méret a fŒkép-
pen fogni kívánt halfajtához igazodik.

Az elmúlt években, a hullámtörésben való hor-
gászat új rendszerek alkalmazásával hihetetlen
mértékı fejlŒdésen ment keresztül (lásd a sze-
relési útmutatót).

A hullámverésben való horgászatot általában
két bottal ızik, mindegyiken két horoggal. A
fenékólom elmozdulásának és a felszínen
sodródó növények beakadásának megakadá-
lyozására hosszú bottartóra van szükségünk. A
tartó alul hegyes szögvasból készül, melyen
felül van egy gyırı és egy ráhegesztett stop-
per, amely a bot nyelét tartja.

A bottartó a zsinórt a ráfutó hullámok fölé tart-
ja. A bottartót szilárdan kell rögzíteni a talajban.

A dobás 45°-os szögben történjen. Amikor az
ólom és a csali bemerült a
vízbe, behúzzuk a zsinórt,
és a botot a tartóba állítjuk.

A kapást azon veszi észre a
horgász, hogy a botspicc
erŒsen rázkódik, ill. a zsinór
hirtelen belóg.

ErŒs bevágásra a hullámtö-
résben való horgászatnál
nincs szükség. Az orsófék
fixen be van állítva, és a
halat amilyen gyorsan csak
lehet a szárazföldre vezet-
jük. Amikor a hal partközel-
ben van, néhány lépést
hátrébb megyünk, és a
halat a bottal a víz fölött
húzzuk ki a partra.

A hullámtörésben való hor-
gászatnál nem kell igazod-
nunk a halászhajókhoz, bár-
mikor ızhetjük, a háborgó
tengeren pedig különösen
eredményesek lehetünk.
Legalább olyan fogási ered-
ményeket érhetünk el, mint
a hajóról történŒ horgászat-
nál.

Ennek a horgászmódnak a

sportos jellege, a nagy erŒvel, távolra végzett
dobás és a hosszú bottal történŒ fárasztás egy-
re több tengeri horgászt hoz tızbe.  
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