
Tisztelt olvasó! 

 

Van egy rossz hírem a tisztelt olvasó számára elmúlt a nyár, vagy ezt már önök is észrevették? 
Szóval a horgászat ez évi izgalmasabb szakasza a múlté. De ami hátra van ebből az évből azt 
sem szabad lenézni mivel a ragadozók zöme megkezdte a télre való felkészülést, ez bizony 
kihívás a pergető és természetesen az élőhalas horgászok számára is. Aki ilyen tájon a 
természetben jár, az tapasztalhatja a fák ezerszínű lombját, a vonuló madarak sejtelmes alakját, 
és a tiszta vizű folyók pillanatra megmutatott alakjait. Picit visszanézve az elmúlt hónapra a 
polgármesteri hivatallal együtt próbáltuk a mi kis falunkat népszerűsíteni egy két fesztiválon. 
Úgymint Hajdúböszörményben, és Hortobágyon én a település hímzései, virágai mellett 
hangsúlyozni szerettük volna a Tisza közelségét és a halakat. Számomra nem várt sikerrel. 
Remélem a befektetett étkekre, és Tiszagyulaházára emlékezni fognak. A jövőbe nézve pedig 
azt tudom mondani, hogy az iskolába újra, indítjuk a peca sulit amivel a nebulók között 
szeretnénk a természet szeretetét és a horgászatot közelebb hozni hozzájuk. Picit 
elkalandoztunk az őszi horgászattól. Voltak egy páran, akik kérdezték, hogy de hol lehet ezeket 
a halakat keresni helyileg. A mi környékünkön a Tisza az a víz amin a rablók hadát érdemes 
keresni. egyetlen egy nagyon fontos dolgot kell szem előtt  tartani a rabló mindig ott található 
ahol a zsákmánya is előfordul. Aki ismeri, a halak téli tartózkodási helyeit télen sem marad hal 
nélkül. Na de hol lehet egy jó süllőt fogni merül fel a kérdés   A süllőt folyóvízen elsősorban 
akadókban és ezek környékén találjuk, de nem minden akadóban áll meg. Arra figyeljünk, hogy 
a választott hely ne csak a víz felett nyújtson búvóhelyet, olyan bedőlt fát keressünk, amelynek 
ágai feltételezhetően a fenékig lenyúlnak, vagy eleve gyökérzetükkel együtt csúsztak be. Nem 
túlbiztató a zöldellő növény, hiszen ez azt jelzi, nemrég került a folyóba, nem biztos, hogy már 
felfedezték a halak. A kiválasztott hely értékét nagyban növeli, ha a fenék nem túl iszapos és 
az akadó valóban megfogja, megforgatja, eltereli a vizet. Ebből látjuk, hogy a mélyben is 
komoly méretű búvóhelyet ad Egyes folyószakaszokon sokat találunk, egyes részeken csak 
egy-egy darab van. Ezeket nagyon jegyezzük meg, nagyobb területről gyűjtik össze a halat, 
több süllőt tartanak egy helyben. A következő alkalmas hely lehet a kövezések meder 
felőli lába. Ezt partról nehéz meghorgászni az elakadások miatt, de alacsony vízállásnál itt 
találjuk a szebb példányokat. Áradáskor, különösen, ha több napig tart, a homokpadokon, a 
csatornák torkolataiban találjuk a süllőket, sokszor méteres vízben. Szintén áradó víznél találjuk 
meg a ragadozót a belógó bokrok, feltorlódott uszadékok alatt. E helyeken időszakosan jelenik 
meg, de ha ekkor mi is ott vagyunk, érhetnek meglepetések. Ez általában nem akadós pálya, 
ezért itt kényelmesen horgászhatunk. Süllőzésre, ha élőhallal horgászunk, egy fontos 
szempontot figyelembe kell venni, ez pedig a csalihal mérete. Ugyanis a süllőnek nincs akkora 
szája, mint a csukának, így nem képes elnyelni egy átlagos süllő egy 10 cm-nél nagyobb 
csalihalat. A kishalak közül is a hosszúkásabbakat részesíti előnyben. A hal fajtája is döntő 
fontosságú lehet, a szivárványos ökle áll az első helyen a második a küsz, követi a kisebb 
bodorka, vörös szárnyú keszeg, sügér, naphal apróbb példányai. Sokan horgásznak élettelen 
csalihallal, itt is figyelembe kell venni, hogy semmi esetre se legyen hosszabb 5-7 cm-nél. 
Előszeretettel alkalmazzák főleg a Balatonon a “megtaposott halat”, amelyet a horogra való 
feltűzés előtt szabályosan laposra tapossák, ezáltal a kishalnak az összes tartóváza eltörik, és a 
vízben lágyabb himbálózva mozog, így kelti fel a ragadozók figyelmét. 

 


