
A
tél folyamán sokakkal együtt én is
vártam a tavaszi szezonnyitást, a
horgászat kezdetét. Persze ez nem
volt mindig így, évekkel ezelôtt télen

is ugyanolyan intenzitással horgásztam, ke-
restem, kutattam a halakat, mint más évsza-
kokban. Kicsit lenyugodva rájöttem arra, hogy
a halaknak is jár egy kis pihenô, és ez különö-
sen igaz a téli, nyugalmas idôszakra. Persze
azért akadnak kivételek! Ilyen a lékhorgászat,
de erre sajnos manapság a gyenge tél miatt
alkalmatlanok a vizeink, mivel nem képzôdik
rajtuk megfelelô vastagságú jégréteg. De ha-
marosan teljes intenzitással belevethetjük
magunkat a horgászatba! Az idô egyre jobb,
melegednek a vizeink, indulhat a szezon!

Minden horgászvíznek megvan a megfe-
lelô csalija és végszereléke, de ez, úgy gon-
dolom, igaz az évszakokra is. Az ôszi, lehûlô
vízben teljesen másként kell csalizni, mint a
nyári, melegebb hónapokban. Nézzük ezúttal
a tavaszt, hogy a még hideg vizû, éppen csak
éledezô vízparton mi lehet a nyerô!

Ladányi Tamás
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Itt a tavasz, 
indul a szezon!

Egy tökéletesen mûködô végszerelék alapja
a jó minôségû elôkezsinór. Legnagyobb örö-
mömre egy igazi legenda, a Kryston újból tért
hódít Magyarországon, egyre több helyen ta-
lálkozhatunk vele. Nagyon sok horgásznak
fognak örömet szerezni a többféle vízre és
helyzetre alkalmas elôkezsinórok

Közel egy év kísérletezést követôen végre
összeállt az a pellet, ami elképesztô ered-
ményeket produkált már tavaly is a vízpar-
ton. A horgászatban sokat láttam, megéltem
már, de ilyen fogós csalival nem találkoztam
még. Éppen azért adtam hozzá a nevemet,
sok örömet fog még okozni ez a pellet a hor-
gászoknak! A húsos-halas jellegû íze az ol-
dódáskor brutális erôvel vonzza a halakat!

A Kryston Quick Silver számomra az egyik
etalon elôkezsinór, többek között az eddigi
legnagyobb, 32,3 kilós pontyom megfogásá-
ban is komoly érdemei vannak. Az elsô bevo-
natos elôkezsinórok közé tartozik, a lebegte-
tett csalik felkínálásában van komoly szerepe

Új generációs elôkezsinór a Taska Evolve. Ez
már az „ûrtechnológia” idôszakából való,
olyan tulajdonságokat egyesít magában, me-
lyek elképzelhetetlenek voltak 15-20 évvel
ezelôtt. A fonott és a fluoro-carbon elôkék
legjobb tulajdonságait ötvözték, s tették be-
le egy bevonatos elôkébe. Így jött létre az
Evolve. Egy késôbbi cikkben részletesebben
is foglalkozunk majd vele

Tavasszal is illik, sôt, kell etetni – de mérték-
kel! Az aprómagvakat, a kendert soha ne
hagyjuk otthon. A pelletek mellett az egyik
legjobb csalogatóanyag a kora tavaszi hóna-
pokban

A megfelelô horog kiválasztására is oda kell
figyelni, tavasszal ez fontos szempont. Ha
egy mód van rá, kisméretû, könnyû és vi-
szonylag vékony húsú horgokat kössünk fel
az elôkénkre

A pontyon kívül az amurra is nagyon szeretek
horgászni, de erre 10-12 Celsius-fokos vízben

még nem igazán nyílik lehetôség. 
Szerencsénk azért lehet, egy-egy 

kósza amurral összefuthatunk. 
Ilyenkor nem árt, ha a csalink 

lebegtetve van!
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Kísérletezni, újdonságokat kipróbálni, 
haladni a korral hatalmas elôrelépés, 

a sikeres és eredményes horgászat záloga.
Az egyik legszebb spanyol pikkelyzetû 

pontyomat is egy váratlan húzásnak, 
egy olyan csalikombinációnak 

köszönhetem, amit igazán bátorság volt 
kipróbálni. A félelmem ellenére 

mégis fantasztikusat alakított!

A bevonatos elôkékkel tudjuk elkészíteni a
legfogósabb lebegtetési csalikombinációkat

Már évtizedekkel ezelôtt is tavasszal nagyon
sok esetben készítettem el a végszerelékei-
met a Kryston Silkworm elôkezsinórból.
Rendkívül lágy süllyedô zsinór a tavaszi hor-
gászat egyik ásza!

A pelletstoppert rögzítsük az elôke fülében…

A pelletek rögzítését elvégezhetjük kisméretû
lebegtetô csalikkal is, de tavasszal én inkább
a pelletstoppereket részesítem elônyben

… majd azt húzzuk bele az átfúrt pelletbe.
Megfelelô csalirögzítést kapunk így kézhez

A tavaszi hónapokban a csalizásra ajánlom a
megfelelô oldódási idôvel rendelkezô pelle-
teket. Miközben leoldódnak róla a mikro-
szemcsék, komoly felhôt vonnak maguk köré
a pelletek
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Sokan meg vannak gyôzôdve arról, 
hogy márciusban és áprilisban általában
nappal lehet csak horogra csábítani 
a kapitális méretû pontyokat, amikor a nap
megfelelô intenzitású, nagy erôvel melegíti
a vízfelszínt. Ez nem minden esetben igaz,
én sok szép halat köszönhetek a tavaszi, 
hideg éjszakáknak is. Éppen ezért érdemes
éjjel is próbát tenni

A bedobások során könnyen elôfordulhat gu-
bancolódás, éppen ezért ajánlott eltartót al-
kalmazni. A gyors rögzítésre alkalmas forgót
is használjuk, mivel így bármikor könnyedén
cserélhetjük az elôkénket

Viszont a PVA-hálóknak van egy nagyon
fontos tulajdonsága, amit a hideg vízi 

horgászatoknál feltétlenül figyelembe kell
venni. Csak a vékony szövésû hálókat 

használjuk! Ezek a hideg vízben is 
megfelelôen oldódnak

Kevés olyan jó minôségû PVA-háló kapható,
ami alkalmas arra, hogy a hideg vízben is

oldódjon, és a csalink köré koncentrálja 
az etetôanyagot. Ilyen a Monster PVA-háló,
ami, ahogy a kép is mutatja, finom munka,

vékony szálakból tevôdik össze, 
és oldódik a hideg vízben is

Tavaszi hónapokban az elôke ne legyen
hosszabb 10-12 centiméternél

És következzenek nagy kedvenceim, a PVA-
termékek. Nincs jobb eszköz a koncentrált
etetésre, a tavaszi hónapokban e nélkül csa-
lit bedobni nem szabad


