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A
parti horgászatok során – legyen szó versenyrôl
vagy hobbihorgászatról – mindig nagyon szerettem
a mesterséges anyagokkal történô lebegtetést.
Nagy kedvenceim voltak a szivacslapkák vagy a

szivacsokból készített golyók. Ezek mind kiváló lebegô ké-
pességgel rendelkeztek, hihetetlenül sok variációs lehetôség
rejlett bennük a csalizás terén. Volt még egy nagy elônyük,
mégpedig a csalik vonzóbbá tétele terén a dipelésnél. Jelen-
tôs mennyiségû dipet szívtak magukba, melyet a vízben csak
lassan engedtek ki magukból, s így vontak maguk köré csá-
bító íz- és illatfelhôt. Nekem mégis, ami igazából bevált ezek-
kel a csalikkal kapcsolatban, az a számtalan felkínálási lehe-
tôség volt. Manapság is szívesen használom ôket, sôt, ha va-
lami oknál fogva nem vagy csak alig tudok halat fogni, ezek
a mûcsalik mindig kihúznak a bajból.

L. T. 

Egy éve használom a horgászataim során a
Taska Wazzup Foam lebegô csalikat. Szinte
nincs olyan horgászhelyzet, amikor ne nyúj-
tanának komoly segítséget. Fôleg a finnyá-
san, kényesen táplálkozó halaknál lehetünk
velük sikeresek

Mielôtt belevágnánk a különbözô lebegtetési
variációk jellemzésébe, egy újdonságra sze-
retném felhívni a figyelmet. Nem szeretem az
anti-tangle, gubancgátló csöveket. Inkább
használok rövidebb elôkéket, az ólommal
együtt. Így viszont pár esetben feltekeredhet
az elôkénk az ólomból kiálló kis csôre

Ezeket a mûanyag csövecskéket pillanatok
alatt ki lehet cserélni a hosszabb változatra

Az idei évtôl már kapható a belsô zsinórveze-
tésû ólmokhoz olyan hosszabb mûanyag csö-
vecske, ami garantáltan meggátolja a rövi-
debb elôkék feltekeredését, gubancolódását

Ha a mûanyag csô végébe belenyomjuk az
odaillô forgót, kiválóan mûködô, fixen rögzí-
tett végszerelékkel horgászhatunk

Ezek a szivacsok elképesztô mennyiségû di-
pet tudnak magukba szívni. Ha összenyom-
juk két ujjal a szivacsgolyókat, és úgy he-
lyezzük bele ôket a dipbe, komoly mennyisé-
get töltenek fel magukba

Lebegtetési variációk
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Különleges csalikat is balanszírozhatunk,
megemelhetünk. Ezek az édes, „cukordarab-
kákkal panírozott” bojlik nagyon fogósak a
tíz milliméteres szivacsgolyókkal együtt

A kisméretû szivacsgolyó a két bojlit már
nem emeli fel, viszont megfelelô mértékben
kibalanszírozza

A 14-es Wazzup Foam könnyedén megemeli
a 18-20 milliméteres bojlikat, még a 24 milli-
méterest is jelentôs mértékben kibalanszí-
rozza

A pelletekkel szintén készíthetünk különbö-
zô csalizási kombinációkat, hiszen léteznek
már pellet formájú lebegô szivacsok. Fûzôtû-
vel könnyedén átfúrhatók, gyorsan lehet ve-
lük csalizni

A „hóember” csalizás során egy speciális
kötést használok. Négy tekerést követôen el-
tartom a horogszártól a hajszálelôkét, és úgy
fejezem be a kötést. Ez a kötés ennél a csali-
zási módszernél félelmetes hatékonysággal
mûködik

A pellet formájú lebegô szivacsok jó felhajtó
erôvel rendelkeznek, gond nélkül megemelik
a pelleteket

A lebegô szivacsot ebben az esetben is
„megtölthetjük” dippel, mely az oldódó pel-
lettel együtt így dupla csalogató hatást jelent

A csalizások során a hajszálelôkére felhe-
lyezhetünk egy szem szivacsgolyót is, ami ta-
lán a legfogósabb módszer lehet az összes
közül. Ebben az esetben nagyon kell figyelni
arra, hogy ha a csali felemeli a horgot teljes
elôkehosszban, akkor az elôkét a horogtû
közelében súlyozzuk le

Ebben az esetben a csali a fenék felett két-
három centire fog lebegni, és ha figyelembe
veszünk egy minimális iszapréteget, akkor
éppen megfelelô magasságban fogja várni az
etetésünkre érkezô halakat


