Bojliméret
– számít egyáltalán?
SHAUN HARRISON ÍRÁSA
Nos tehát, sokat nyom a latban, hogy mekkora bojlival horgászunk?
Hirtelenjében azt válaszolnám, hogy „Igen, nagyon is sokat!”

Na most, ahogy ez lógott a hajszálelõkémen, totál röhejesnek tûnt számomra –
legalábbis az évek óta használt 10 mm-es
csalik után –, de ki kellett próbálnom.
Egész horgászéletemben a másoktól
való különbözésre törekedtem. Azt hiszem, ez a természetes lázadás a génjeimben van, egyszerûen nem szeretek megfelelni az elvárásoknak.
Nem kellett volna aggódnom… Az elsõ
nagycsalis túra olyan volt, mint azok a napok, melyeket már megszoktam anno, és
többszörös fogás jött össze.
A nagy csali elmélete megállás nélkül
mûködött, amíg el nem hagytam az egyesületet.
Az elõbbiekben két szélsõségrõl, két teljesen eltérõ bojliról (10 mm-esrõl a 24
mm-esrõl) esett szó, melyek jól szemléltetik, hogy valamennyi méret beválik. Az elérhetõ legjobb eredmény titka csupán az,
hogy a megfelelõ pillanatban határozzuk
el a csalicserét.
Jól tudom, hogy ha a Mangrovén 15-20
mm-es csalikkal indítok, akkor is fogtam
volna néhányat, ám közel sem annyit,
mint amennyit a 10-esekkel sikerült.
Hasonlóan folytatva tovább (ezzel az
amúgy ragyogó módszerrel), a fogásaim
kezdtek elapadni. Így aztán, azzal együtt,
hogy a kis csalikat részesítem elõnyben, ha
nem váltottam volna nagyobbakra, a felét
sem fogtam volna meg azoknak a halaknak,
amiket megszákolhattam tavaly nyáron.

VEGYES CSALIMÉRETEK
zámtalan esetet fel tudok sorolni,
amikor a szokásostól való eltérés
messze átlagon felüli fogásokat
eredményezett. Ezen sikerek elõfordulása
mindig egybeesik azzal, hogy a horgász
valamit totál másként csinál, mint a többiek. Arról szól a dolog, hogy legyünk elég
bátrak szembemenni a normákkal – és ez
sehol máshol nem fontosabb, mint a csaliknál.
Higgyék el, pusztán az is hatalmas változást okoz, ha egy teljesen más méretû
csalit teszünk fel.
Csak azért, mert az ember egy nagyhalas túrára megy, még nem jelenti azt, hogy
kizárólag óriás bojlikat kell magával vinnie. A franciaországi kirándulásaim zömében éveken át kicsi, 10 mm-es csalikat
használtam.

S

KICSI VAGY NAGY?
Sok évvel ezelõtt még elég ritkán fordult
elõ, hogy 10 milliméteresnél nagyobb bojlival horgásszak. Még mindig ez a kedvenc
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méretem, bár már nem vonzó, amióta egyre több és több cég kínál 10 mm-es bojlikat.
Azt mondják, hogy mivel a 10-es bojlik
elõállítása hosszú és alapos munkát igényel, ezek ára meghaladja a hagyományos, sokak által kedvelt 15 és 20 mm-es
csalikét (de közel sem olyan drágák, mint
amennyire lehetnének, ha az elõállítási
költséget pontosan belepréselnék az árba),
így nagy szerencsémre ez az extraköltség
kis haladékot adott nekem, mivel távol
tartotta a többséget a 10 mm-es csaliktól.
Amikor csatlakoztam a híres Mangrove
szindikátushoz (a Mangrove-tó horgásztársasága – a szerk.), az volt az én nagy dobásom – jó ellátást biztosítottak a 10 mm-es
bojlikból.
Attól bámulatosak a kisebb csalik, hogy
a pontyokat hosszabb idõn át tartják az
etetésen, mint az ugyanakkora mennyiségû 15-20 mm-es golyók. Bárki meggyõzõdhet errõl saját maga is, ha ledob a fûbe
egy marék 10-es és egy marék nagyobb
méretû bojlit, aztán leméri, hogy mennyivel tovább tart felszedegetni a kisebbeket.

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

Minél hosszabb ideig tudjuk a halakat
táplálkozásra késztetni, annál nagyobb az
esély arra, hogy egyikük hibázik, ahogy a
táplálékért folyó versenyben a mohóság felülkerekedik az óvatosságon.
Volt pár remek szezonom, amikor
10-es csalikkal fogtam a halat a Mangrovén, mielõtt még mások is elkezdtek volna
használni hasonló méretûeket. Aztán ez a
fortély szép lassan megszûnt a privát horgászatom része lenni. Nem egyértelmû,
hogy mikor kezdõdött, de egyik nap
eltûnõdtem rajta, hogy milyen hasonlóan
horgásztunk, beleértve a felkínált csali
méretét is…
Már nem jött be az általam írt „hat hal,
egy túra” forgatókönyve. Persze fogtam,
de nem annyit, mint azelõtt.
Tettem egy lépést hátra, majd mindent
újragondoltam: arra jutottam, hogy amíg
ott horgásztam a Mangrovén, soha senkit
nem láttam nagy csalit használni.
Elõkerültek a nagy rollerek és hamarosan már készítettem is az elsõ adag 24
mm-es bojlit.

Változatos nagyságú horogra való csalikat
használok, és ugyancsak szeretem egy kicsit variálni az etetésre szánt „ingyenfalatokat” is.

Egyszerre csak egyfajta
méretû csalikat csúzlizok

Általában van egy fõ méretem, de nagy
a szórás a többi méret között is, közöttük a
darabolt csalikkal. Ügyeljünk rá, hogy
tartsuk az eltérõ méretû csalikat külön
egymástól a hatékonyabb etetés érdekében, különösen, ha csúzlit használunk, és
egyszerre nagyobb mennyiséget akarunk
belõni. Amennyiben vegyes méretû csalikat próbálnánk egyidejûleg bejuttatni, a
nagyobbak messzebb, a kisebbek közelebb
szállnak a kívánt ponthoz képest.
Könnyedén megoldható ez a probléma,
ha egyszerre csak egy méretet csúzlizunk,
majd jöhet a következõ adag.
Ha messzire horgászunk, a csúzli hatótávolsága kevés lehet, ilyenkor Spombot
(speciális etetõrakéta) használok. Teljesen
meg vagyok vele elégedve, de jobb, ha ebbe
is csak egyféle méretû csalit teszünk, különben nem repül olyan jól. Kicsit rázzuk
össze a dobás elõtt, ezzel tudjuk a benne
lévõ anyagot egyenletesen elosztani.

Spombok különbözõ
méretekben

Bedobás a Spomb
etetõrakétával
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Egy kis kitérõ, de ha már a stringereknél tartunk: önök közül hányan
csaliznak egyáltalán bojlifüzérrel?
(A stringerdivat kiszorította, aminek a
vége az lesz, hogy teljesen kiírtjuk õket?)
Nem feltétlenül kell etetés végett egy
rakat stringert PVA-ra kötni. Egy darab
száraz spagettit átnyomva a csalikon,
ugyanazt a hatást érhetjük el: szorosan
egymás mellett fekszenek a fenéken.

Egy téli tükrös,
amelyet szintén
mini csalival
sikerült becsapni

egy járulékos problémája: a nagyobb csali
megközelítõleg sem dobható be olyan
messzire, mint a kicsi. Aki még nem próbálta lemérni a dobásának a hosszát, az
meglepõdne, mekkora távolságot lehet veszíteni 15-ös helyett 20 mm-es bojlit alkalmazva. Tegyük fel mindkettõt hóemberszerelék formájában, és még tovább csökken az elérhetõ legnagyobb dobótáv. Adjunk hozzá az egyenlethez még egy

Száraz spagetti tésztából is
készíthetünk bojlifüzért

EGYEDI MÉRET

Nem szükséges minden, a horog köré
szánt ingyenfalatnak ugyanúgy kinéznie.
Az egyik dolog, amit rendszeresen elkövetek, hogy az etetnivalóba egy páratlanul
fényes csalit is teszek. Agyonhorgászott vizeken ez különösen gyanút ébreszt a halakban, ami aztán a mi javunkra válik.
Az etetésre egynél több alkalommal
visszatérõ pontyok tisztában vannak azzal, hogy a szolidabb bojlik mellett van
egy feltûnõbb is, de ritkán veszik fel azt a
táplálkozás elsõ szakaszában. Meg vagyok
gyõzõdve róla, hogy ez benne van a tudatalattijukban, és számítanak rá, hogy veszélyes lehet. Ettõl még persze nem hagyják abba a kajálást. Teljesen tisztában
vannak vele, hogy melyik a kerülendõ, viszont ott ragadnak az etetésen és minden
mást felesznek. A fényes csali feltehetõleg
azt jelzi számukra, hogy „ez rossz táplálék, ami kockázatos lehet”, ugyanakkor
kisebb gyanakvást mutatnak a többi csalétek iránt.

Átlagos méretû horogcsalik a legtöbb
horgászboltban kaphatók. De ha képesek vagyunk arra, hogy magunk készítsük el, sokkal fogósabbá tehetjük egy
olyan mérettel, amilyennel mások garantáltan nem rendelkeznek.
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A 4 mm-es gumigolyók eredményre vezettek

minden megfeszült, a spiccgyûrû közelében megállapodott a jelölés, akárcsak a
múlt héten, amikor egy fenomenális horgászatban lehetett részem.
Szóval, szerelékem most már az etetésen hevert két jelentéktelen, 4 mm-es gumidarabbal a horgomon. Készítettem egy

ÓVAKODVA A TÖRPÉTÕL…

Ne feledjük, ebbõl nem kell kilónyi
ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzon!

Egy másik csalis trükknél is hasonló a
séma. Amikor a stringerek (azaz
bojlifüzérek rövid PVA-zsinóron) nem
hoznak annyi halat, mint azelõtt, szeretem egy feltûnõ füzérrel kiegészíteni az
etetést, megint csak azért, hogy a halak
gyanakvásának fõ irányát erre tereljem a
stringer nélküli szerelékemrõl. A dolog
egyszerûen kivitelezhetõ egy csúzlival,
vagy simán bedobhatjuk bottal is, ha utána visszahúzzuk azt.
Remek csalis trükk

Az etetni szánt
bojlik közé
néhány szem
élénk színû
csalit is
belekeverek

Lerövidítettem a horgászatot a reggel
legjobb részére, miután megnyesegettem a
horgaimon lévõ csalikat a még jobb aerodinamika érdekében.
Ez ugyan jelentett néhány plusz métert, de nem eleget…
Aztán eszembe jutott az a néhány aprócska, négymilliméteres, élénk színû gumilabdacs, amit még pár hete vettem egy
horgászboltban. Azzal a céllal szereztem
be õket, hogy jók lesznek majd néhány
szerelék kiegyensúlyozására, de soha nem
kezdtem velük semmit.
Néztem ezeket a labdákat – amik hasonlítottak az igazi minibojlikhoz –, aztán
kitekertem az egyik botot, és felkötöttem
egyet közülük, majd bepottyantottam a
szélvízbe, hogy lássam, hogyan is fest.
Nos, feltétlenül látványos volt, de úgy
tûnt, hogy az általam használt horoggal
egy kicsit gyorsan süllyed. Feltettem még
egy gumigolyót, amivel már jobban nézett
ki, mivel egy kicsit lassult a süllyedés. Ki
kellett próbálnom egy dobás erejéig…
Megküldtem, majd kellemesen csalódva vettem tudomásul, hogy látom a zsinórjelölõt lefutni az orsóról, aztán ahogy

Ez az egész megint csak arról szól,
hogy legyünk mások, és próbáljuk meg a
pontyok korlátolt inteligenciáját saját
maguk ellen fordítani.
Ha megpróbálják az útmutatásom szerinti általános etetést különbözõ méretû
csalikkal színesíteni, a pontyok egyszerûen megfeledkeznek arról az óvatosságukról, ami szabályozza, hogy a bojlik vizsgálgatása közben milyen erõsen szívják fel
azokat – számítva esetleg a nagyobb ellenállásra, amit a zsinór és a horog okozhat.
Amennyivel többet kell leellenõrizniük,
annyival többet kell porszívózniuk, ezzel
nõ annak az esélye is, hogy hibáznak.

stringert is, ami végképp visszaveti azt a
határt, ameddig képesek vagyunk eldobni.
Tudom, nagyon sok helyen nincs is
szükségünk távoli dobásokra, de néha
igen. Emellett pedig minél kisebb erõfeszítést igényel a hajítás, annál pontosabb
lesz a célzás.
Ültem az erõs szél fútta Shropshire
Mere-en télen, azért küzdve, hogy elérjem
azt a távot, ahonnan korábban már néhány halat sikerült kifognom. A lágy gumiból kötött zsinórjelölõim még ott fityegtek az orsók dobján a korábbi eredményes
túra óta, de hiába próbáltam, egyszerûen
képtelen voltam megdobni a kívánt távolságot az erõs oldalszél miatt.

Mindannyian tudjuk, mennyire lehengerlõen sikeres az aprószemcsés kaja, amit
gyakran beetetünk, mint például a kendermag, a csonti, a báb stb. És mégis: 10 mmesnél kisebb bojlikat szinte senki sem használ.
Lássuk be, a bojli az egyik legkényelmesebb csali abban a tekintetben, hogy bármilyen méretben, formában, színben és ízben annyit készíthetünk, amennyit csak tudunk…

MINIMÁLPRO JEKT
Ahogy az elõzõekben már írtam, valóban
szeretem használni a kisebb csalikat.
Mégpedig azért, mert táplálkozás közben
a pontyok is elõnyben részesítik ezeket.
Korábban említettem, hogy a 10 mm-es
okosság mára már nem egészen azt jelenti, mint régen. Ezen a problémán én úgy
kerekedtem felül, hogy teljesen az ellenkezõ véglethez nyúltam, de ennek is van

Áramvonalasra faragott csalival
nagyobbat dobhatunk

Forgalomba hoztam a titkos 6–8 mm-es bojlijaimat
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friss italt, és azon elmélkedtem, hogy talán
fogok ezzel a cuccal egy bodorkát…
Kisvártatva azonban a csalit megtalálta
egy ponty, amit hamarosan már fáraszthattam is. Kiderült, hogy egy 13 kiló feletti
(fontban: 30 pluszos) februári tükröst hozott az általam valaha használt legkisebb
csali – úgy, hogy körülötte egyáltalán nem
kínáltam fel semmi csalogatást.
Képzelhetik, ez alaposan elgondolkodtatott, és a miniatûr golyók be is kerültek a
fegyvertáramba. Hamarosan a 10 mm-es
bojlik már nagynak tûntek összehasonlítva azokkal, amelyekkel elkezdtem fogni a
pontyokat a hidegebb hónapok alatt –
amikor ezt a fehérhalak hiánya lehetõvé
teszi.
Nemsokára nekiláttam legyártani az
apró csalikat, amiket általában élénk színûvé tettem, hogy még jobban felkeltsék a
halak figyelmét. Sokáig elszórakozgattam,
míg arra a következtetésre jutottam, hogy
a hajszálelõkén a legjobb méret a 6 mm-es
volt, úgy a felkínálás tekintetében, mint az
élettartam szempontjából.

Hajnalban a Mangrovén

Kisméretû csalival
nem csak kishalakat
foghatunk

Az elõbbiek tehát néhány éve még részei
voltak a téli és távoli horgászatokon használt
titkos fegyvereimnek, de mivel egyre többen
rajtakaptak velük halfogás közben, ez a különlegességem is hamarosan oda lesz…
Nem gond – a fejemben már keresem a
következõ darabkáját ennek a csodás
pontykirakósnak…
Minden jót!

