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Na most, ahogy ez ló gott a haj szál elõ -
ké men, to tál rö he jes nek tûnt szá mom ra –
leg alább is az évek óta hasz nált 10 mm-es
csa lik után –, de ki kel lett pró bál nom.

Egész hor gász éle tem ben a má sok tól
va ló kü lön bö zés re tö re ked tem. Azt hi -
szem, ez a ter mé sze tes lá za dás a gén je im -
ben van, egy sze rû en nem sze re tek meg fe -
lel ni az el vá rá sok nak.

Nem kel lett vol na ag gód nom… Az el sõ
nagyc salis tú ra olyan volt, mint azok a na -
pok, me lye ket már meg szok tam an no, és
több szö rös fo gás jött ös  sze.

A nagy csa li el mé le te meg ál lás nél kül
mû kö dött, amíg el nem hagy tam az egye -
sü le tet.

Az elõb bi ek ben két szél sõ ség rõl, két tel -
je sen el té rõ bojliról (10 mm-es rõl a 24
mm-es rõl) esett szó, me lyek jól szem lél te -
tik, hogy va la men  nyi mé ret be vá lik. Az el -
ér he tõ leg jobb ered mény tit ka csu pán az,
hogy a meg fe le lõ pil la nat ban ha tá roz zuk
el a csa licse rét.

Jól tu dom, hogy ha a Mang ro vén 15-20
mm-es csa lik kal in dí tok, ak kor is fog tam
vol na né há nyat, ám kö zel sem an  nyit,
mint amen  nyit a 10-esek kel si ke rült.

Ha son ló an foly tat va to vább (ez zel az
amúgy ra gyo gó mód szer rel), a fo gá sa im
kezd tek el apad ni. Így az tán, az zal együtt,
hogy a kis csa li kat ré sze sí tem elõny ben, ha
nem vál tot tam vol na na gyob bak ra, a fe lét
sem fog tam vol na meg azok nak a ha lak nak,
ami ket meg szá kol hat tam ta valy nyá ron.

VE GYES CSAL IMÉRETEK

Vál to za tos nagy sá gú ho rog ra va ló csa li kat
hasz ná lok, és ugyan csak sze re tem egy ki -
csit va ri ál ni az ete tés re szánt „ingyen fala -
tokat” is.

Bojliméret
– szá mít egy ál ta lán?
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Bojliméret
– szá mít egy ál ta lán?

Nos te hát, so kat nyom a lat ban, hogy mek ko ra bojli val hor gá szunk?
Hir te len jé ben azt vá la szol nám, hogy „Igen, na gyon is so kat!”

Szám ta lan ese tet fel tu dok so rol ni,
ami kor a szo ká sos tól va ló el té rés
mes  sze át la gon fe lü li fo gá so kat

ered mé nye zett. Ezen si ke rek elõ for du lá sa
min dig egy be esik az zal, hogy a hor gász
va la mit to tál más ként csi nál, mint a töb bi -
ek. Ar ról szól a do log, hogy le gyünk elég
bát rak szem be men ni a nor mák kal – és ez
se hol más hol nem fon to sabb, mint a csa -
lik nál.

Hig  gyék el, pusz tán az is ha tal mas vál -
to zást okoz, ha egy tel je sen más mé re tû
csa lit te szünk fel.

Csak azért, mert az em ber egy nagy ha -
las tú rá ra megy, még nem je len ti azt, hogy
ki zá ró lag óri ás boj likat kell ma gá val vin -
nie. A fran cia or szá gi ki rán du lá sa im zö -
mében éve ken át ki csi, 10 mm-es csa li kat
hasz nál tam.

KI CSI VAGY NAGY?

Sok év vel ez elõtt még elég rit kán for dult
elõ, hogy 10 mil li mé te res nél na gyobb bojli -
val hor gás  szak. Még min dig ez a ked venc

mé re tem, bár már nem von zó, ami ó ta egy -
re több és több cég kí nál 10 mm-es boj likat.

Azt mond ják, hogy mi vel a 10-es boj lik
elõ ál lí tá sa hos  szú és ala pos mun kát igé -
nyel, ezek ára meg ha lad ja a ha gyo má -
nyos, so kak ál tal ked velt 15 és 20 mm-es
csa li két (de kö zel sem olyan drá gák, mint
amen  nyi re le het né nek, ha az elõ ál lí tá si
költ sé get pon to san be le pré sel nék az ár ba),
így nagy sze ren csém re ez az ext ra költ ség
kis ha la dé kot adott ne kem, mi vel tá vol
tar tot ta a több sé get a 10 mm-es csa lik tól.

Ami kor csat la koz tam a hí res Mang ro ve
szin di ká tus hoz (a Mang ro ve-tó hor gász tár -
sa sá ga – a szerk.), az volt az én nagy do bá -
som – jó el lá tást biz to sí tot tak a 10 mm-es
boj lik ból.

At tól bá mu la to sak a ki sebb csa lik, hogy
a pon tyo kat hos  szabb idõn át tart ják az
ete té sen, mint az ugyan ak ko ra men  nyi sé -
gû 15-20 mm-es go lyók. Bár ki meg gyõ -
zõd het er rõl sa ját ma ga is, ha le dob a fû be
egy ma rék 10-es és egy ma rék na gyobb
mé re tû bojlit, az tán le mé ri, hogy men  nyi -
vel to vább tart fel sze de get ni a ki seb be ket.

Mi nél hos  szabb ide ig tud juk a ha la kat
táp lál ko zás ra kész tet ni, an nál na gyobb az
esély ar ra, hogy egyi kük hi bá zik, ahogy a
táp lá lé kért fo lyó ver seny ben a mo hó ság fe -
lül ke re ke dik az óva tos sá gon.

Volt pár re mek sze zo nom, ami kor 
10-es csa lik kal fog tam a ha lat a Mang ro -
vén, mi e lõtt még má sok is el kezd tek vol na
hasz nál ni ha son ló mé re tû e ket. Az tán ez a
for tély szép las san meg szûnt a pri vát hor -
gá sza tom ré sze len ni. Nem egy ér tel mû,
hogy mi kor kez dõ dött, de egyik nap
eltûnõd tem raj ta, hogy mi lyen ha son ló an
hor gász tunk, be le ért ve a fel kí nált csa li
mére tét is…

Már nem jött be az ál ta lam írt „hat hal,
egy tú ra” for ga tó köny ve. Per sze fog tam,
de nem an  nyit, mint az elõtt.

Tet tem egy lé pést hát ra, majd min dent
új ra gon dol tam: ar ra ju tot tam, hogy amíg
ott hor gász tam a Mang ro vén, so ha sen kit
nem lát tam nagy csa lit hasz nál ni.

Elõ ke rül tek a nagy rol le rek és ha ma ro -
san már ké szí tet tem is az el sõ adag 24
mm-es bojlit.

Ál ta lá ban van egy fõ mé re tem, de nagy
a szó rás a töb bi mé ret kö zött is, kö zöt tük a
da ra bolt csa lik kal. Ügyel jünk rá, hogy
tart suk az el té rõ mé re tû csa li kat kü lön
egy más tól a ha té ko nyabb ete tés ér de ké -
ben, kü lö nö sen, ha csúz lit hasz ná lunk, és
egy szer re na gyobb men  nyi sé get aka runk
be lõ ni. Amen  nyi ben ve gyes mé re tû csa li -
kat pró bál nánk egyi de jû leg be jut tat ni, a
na gyob bak mes  szebb, a ki seb bek kö ze lebb
száll nak a kí vánt pont hoz ké pest.

Kön  nye dén meg old ha tó ez a prob lé ma,
ha egy szer re csak egy mé re tet csúz li zunk,
majd jö het a kö vet ke zõ adag.

Ha mes  szi re hor gá szunk, a csúz li ha tó -
tá vol sá ga ke vés le het, ilyen kor Spom bot
(spe ci á lis ete tõ ra ké ta) hasz ná lok. Tel je sen
meg va gyok ve le elé ged ve, de jobb, ha eb be
is csak egy fé le mé re tû csa lit te szünk, kü -
lön ben nem re pül olyan jól. Ki csit ráz zuk
ös  sze a do bás elõtt, ez zel tud juk a ben ne
lé võ anya got egyen le te sen el osz ta ni.

10 mm-es csalit vett fel, a ponty súlya
közel 25 kg volt

Spombok különbözõ
méretekben

Bedobás a Spomb
etetõrakétával

Egyszerre csak egyfajta
méretû csalikat csúzlizok
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egy já ru lé kos prob lé má ja: a na gyobb csa li
meg kö ze lí tõ leg sem dob ha tó be olyan
mes  szi re, mint a ki csi. Aki még nem pró -
bál ta le mér ni a do bá sá nak a hos  szát, az
meg le põd ne, mek ko ra tá vol sá got le het ve -
szí te ni 15-ös he lyett 20 mm-es bojlit al kal -
maz va. Te gyük fel mind ket tõt hó em ber -
sze re lék for má já ban, és még to vább csök -
ken az el ér he tõ leg na gyobb do bó táv. Ad -
junk hoz zá az egyen let hez még egy
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Nem szük sé ges min den, a ho rog kö ré
szánt in gyenfa lat nak ugyan úgy ki néz nie.
Az egyik do log, amit rend sze re sen el kö ve -
tek, hogy az etet ni va ló ba egy pá rat la nul
fé nyes csa lit is te szek. Agyon hor gá szott vi -
ze ken ez kü lö nö sen gya nút éb reszt a ha -
lak ban, ami az tán a mi ja vunk ra vá lik.

Az ete tés re egy nél több al ka lom mal
vissza té rõ pon tyok tisz tá ban van nak az -
zal, hogy a szo li dabb boj lik mel lett van
egy fel tû nõbb is, de rit kán ve szik fel azt a
táp lál ko zás el sõ sza ka szá ban. Meg va gyok
gyõ zõd ve ró la, hogy ez ben ne van a tu dat -
alat ti juk ban, és szá mí ta nak rá, hogy ve -
szé lyes le het. Et tõl még per sze nem hagy -
ják ab ba a ka já lást. Tel je sen tisz tá ban
van nak ve le, hogy me lyik a ke rü len dõ, vi -
szont ott ra gad nak az ete té sen és min den
mást fel esz nek. A fé nyes csa li fel te he tõ leg
azt jel zi szá muk ra, hogy „ez rossz táp lá -
lék, ami koc ká za tos le het”, ugyan ak kor
ki sebb gya nak vást mu tat nak a töb bi csal -
étek iránt.

EGYE DI MÉ RET
Át la gos mé re tû horogc sa lik a leg több
hor gász bolt ban kap ha tók. De ha ké pe -
sek va gyunk ar ra, hogy ma gunk ké szít -
sük el, sok kal fo gó sab bá te het jük egy
olyan mé ret tel, ami lyen nel má sok ga -
ran tál tan nem ren del kez nek.

Ne fe led jük, eb bõl nem kell ki ló nyi
ah hoz, hogy ha té ko nyan dol goz zon!

Egy kis ki té rõ, de ha már a strin -
gereknél tar tunk: önök kö zül há nyan
csaliz nak egy ál ta lán bojlifüzér rel?
(A stringerdi vat ki szo rí tot ta, ami nek a
vége az lesz, hogy tel je sen ki írt juk õket?)

Nem fel tét le nül kell ete tés vé gett egy
ra kat stringert PVA-ra köt ni. Egy da rab
szá raz spa get tit át nyom va a csa li kon,
ugyan azt a ha tást ér het jük el: szo ro san
egy más mel lett fek sze nek a fe né ken.

Ez az egész megint csak ar ról szól,
hogy le gyünk má sok, és pró bál juk meg a
pon tyok kor lá tolt inteligen ciáját saját
maguk el len for dí ta ni.

Ha meg pró bál ják az út mu ta tá som sze -
rin ti ál ta lá nos ete tést kü lön bö zõ mé re tû
csa lik kal szí ne sí te ni, a pon tyok egy sze rû -
en meg fe led kez nek ar ról az óva tos sá guk -
ról, ami sza bá lyoz za, hogy a boj lik vizs -
gál ga tá sa köz ben mi lyen erõ sen szív ják fel
azo kat – szá mít va eset leg a na gyobb el len -
ál lásra, amit a zsi nór és a ho rog okoz hat.

Amen  nyi vel töb bet kell le el len õriz ni ük,
an  nyi val töb bet kell por szí vóz ni uk, ez zel
nõ an nak az esé lye is, hogy hi báz nak.

MI NI MÁLPRO JEKT

Ahogy az elõ zõ ek ben már ír tam, va ló ban
sze re tem hasz nál ni a ki sebb csa li kat.
Még pe dig azért, mert táp lál ko zás köz ben
a pon tyok is elõny ben ré sze sí tik eze ket.
Ko ráb ban em lí tet tem, hogy a 10 mm-es
okos ság má ra már nem egé szen azt je len -
ti, mint ré gen. Ezen a prob lé mán én úgy
ke re ked tem felül, hogy tel je sen az el len -
ke zõ vég let hez nyúl tam, de en nek is van

stringert is, ami vég képp vis  sza ve ti azt a
ha tárt, amed dig ké pe sek va gyunk el dob ni.

Tu dom, na gyon sok he lyen nincs is
szük sé günk tá vo li do bá sok ra, de né ha
igen. Emel lett pe dig mi nél ki sebb erõ fe -
szí tést igé nyel a ha jí tás, an nál pon to sabb
lesz a cél zás.

Ül tem az erõs szél fút ta Shrop shire
Mere-en té len, azért küzd ve, hogy el ér jem
azt a tá vot, ahon nan ko ráb ban már né -
hány ha lat si ke rült ki fog nom. A lágy gu -
mi ból kö tött zsi nór je lö lõ im még ott fi tyeg -
tek az or sók dob ján a ko ráb bi ered mé nyes
tú ra óta, de hi á ba pró bál tam, egy sze rû en
kép te len vol tam meg dob ni a kí vánt tá vol -
sá got az erõs ol dal szél mi att.

Le rö vi dí tet tem a hor gá sza tot a reg gel
leg jobb ré szé re, mi u tán meg nye se get tem a
hor ga i mon lé võ csa li kat a még jobb ae ro -
di na mi ka ér de ké ben.

Ez ugyan je len tett né hány plusz mé -
tert, de nem ele get…

Az tán eszem be ju tott az a né hány ap -
rócs ka, négy mil li mé te res, élénk színû gu -
mi lab dacs, amit még pár he te vet tem egy
horgász bolt ban. Az zal a cél lal sze rez tem
be õket, hogy jók lesz nek majd né hány
sze re lék ki egyen sú lyo zá sá ra, de so ha nem
kezd tem ve lük sem mit.

Néz tem eze ket a lab dá kat – amik ha -
son lí tot tak az iga zi mi niboj likhoz –, az tán
ki te ker tem az egyik bo tot, és fel kö töt tem
egyet kö zü lük, majd be pot  tyan tot tam a
szél víz be, hogy lás sam, ho gyan is fest.
Nos, fel tét le nül lát vá nyos volt, de úgy
tûnt, hogy az ál ta lam hasz nált ho rog gal
egy ki csit gyor san sül  lyed. Fel tet tem még
egy gu mi go lyót, ami vel már job ban né zett
ki, mi vel egy ki csit las sult a sül  lye dés. Ki
kel lett pró bál nom egy do bás ere jé ig…

Meg küld tem, majd kel le me sen csa lód -
va vet tem tu do má sul, hogy lá tom a zsi -
nór je lö lõt le fut ni az or só ról, az tán ahogy

min den meg fe szült, a spicc gyû rû kö ze lé -
ben meg ál la po dott a je lö lés, akár csak a
múlt hé ten, ami kor egy fe no me ná lis hor -
gá szat ban le he tett ré szem.

Szó val, sze re lé kem most már az ete té -
sen he vert két je len ték te len, 4 mm-es gu -
mi da rab bal a hor go mon. Ké szí tet tem egy

ÓVA KOD VA A TÖR PÉ TÕL…
Mind an  nyi an tud juk, men  nyi re le hen ger lõ en si ke res az ap ró szem csés ka ja, amit
gyak ran beete tünk, mint pél dá ul a ken der mag, a cson ti, a báb stb. És még is: 10 mm-
es nél ki sebb boj likat szin te sen ki sem hasz nál.

Lás suk be, a bojli az egyik leg ké nyel me sebb csa li ab ban a te kin tet ben, hogy bár mi -
lyen mé ret ben, for má ban, szín ben és íz ben an  nyit ké szít he tünk, amen  nyit csak tu -
dunk…

Egy má sik csa lis trükk nél is ha son ló a
sé ma. Ami kor a strin gerek (az az
bojlifüzérek rö vid PVA-zsi nó ron) nem
hoz nak an  nyi ha lat, mint az elõtt, sze re -
tem egy fel tû nõ fü zér rel ki egé szí te ni az
ete tést, megint csak azért, hogy a ha lak
gya nak vá sá nak fõ irá nyát er re te rel jem a
stringer nél kü li sze re lé kem rõl. A do log
egy sze rû en ki vi te lez he tõ egy csúz li val,
vagy si mán be dob hat juk bot tal is, ha utá -
na vis  sza húz zuk azt.

Egy téli tükrös,
amelyet szintén
mini csalival
sikerült becsapni

Az etetni szánt
bojlik közé

néhány szem
élénk színû

csalit is
belekeverek

Remek csalis trükk

Száraz spagetti tésztából is
készíthetünk bojlifüzért

A 4 mm-es gumigolyók eredményre vezettek

Áramvonalasra faragott csalival
nagyobbat dobhatunk

Forgalomba hoztam a titkos 6–8 mm-es  bojlijaimat



friss italt, és azon el mél ked tem, hogy ta lán
fo gok ez zel a cuc cal egy bodor kát…

Kis vár tat va azon ban a csa lit meg ta lál ta
egy ponty, amit ha ma ro san már fá raszt -
hat tam is. Ki de rült, hogy egy 13 ki ló fe let ti
(font ban: 30 plu szos) feb ru á ri tük röst ho -
zott az ál ta lam va la ha hasz nált leg ki sebb
csa li – úgy, hogy kö rü löt te egy ál ta lán nem
kí nál tam fel sem mi csa lo ga tást.

Kép zel he tik, ez ala po san el gon dol kod -
ta tott, és a mi ni a tûr go lyók be is ke rül tek a
fegy ver tá ram ba. Ha ma ro san a 10 mm-es
boj lik már nagy nak tûn tek ös  sze ha son lít -
va azok kal, ame lyek kel el kezd tem fog ni a
pon tyo kat a hi de gebb hó na pok alatt –
ami kor ezt a fe hér ha lak hi á nya le he tõ vé
te szi.

Nem so ká ra ne ki lát tam le gyár ta ni az
ap ró csa li kat, ami ket ál ta lá ban élénk szí -
nû vé tet tem, hogy még job ban fel kelt sék a
ha lak fi gyel mét. So ká ig el szó ra koz gat tam,
míg ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy
a haj szál elõ kén a leg jobb mé ret a 6 mm-es
volt, úgy a fel kí ná lás te kin te té ben, mint az
élet tar tam szem pont já ból.

Az elõb bi ek te hát né hány éve még ré szei
vol tak a té li és tá vo li hor gá sza tokon hasz nált
tit kos fegy ve re im nek, de mi vel egy re töb ben
raj ta kap tak ve lük hal fo gás köz ben, ez a kü -
lön le ges sé gem is ha ma ro san oda lesz…

Nem gond – a fe jem ben már ke re sem a
kö vet ke zõ da rab ká ját en nek a cso dás
pontyki ra kós nak…

Min den jót!
Hajnalban a Mangrovén

Kisméretû csalival
nem csak kishalakat

foghatunk


