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A Fishmania horgásztó rovata

Pontyhorgászat
2. rész

A ponty a legszélesebb körben elterjedt édesvízi halfaj. Eredeti élőhelyét
az alföldi jellegű, nyáron felmelegedő,
sekély vizű tavak, holtágak, a folyók középső és alsó szakaszának mellékágai,
kiöntései képezik. A ponty a lassú folyású folyókat, illetve lassú áramlású állóvizeket kedveli. Jól viseli a melegebb,
oldott oxigénben szegényebb vizeket
is, mivel bizonyos fajtái képesek a bőrön keresztüli oxigénfelvételre is (pl.:
tükörponty).
Igen kedvelt halfajta, amely a horgászok fogásainak jelentős részét képzi. A tavakban, állóvizekben folyamatosan mozgásban van, ősszel a lehülő
vízben a mélyebb részeket keresi fel a
téli nyugalmi időszak eltöltésére, ilyenkor is táplálkozik. A víz melegedésével
aktívabbá válik. Tavasszal, élelem után
kutatva gyakran előfordul, hogy
a part menti sávban apró állati
és növényi szervezeteket keres.
A víz melegedésével olyan helyet igyekszik magának keresni,
amely védett és környezete táplálékdús. Kitűnő erre a part menti nádas. A nagy nyári melegben,
amikor a víz oldott oxigénszintje
alacsony, a ponty gyakran feljön a vízfelszínre és légköri levegő „pipázásával” pótolja az
oxigént, ilyenkor a legnehezebb
megfogni. Vannak olyan egyértelmű jelek, amiről határozottan
fel lehet ismerni, hogy pontyok
tartózkodnak a horgász közelében.
Egyik ilyen a ponty vízből való kiugrása, ez főleg nyári melegben tapasztalható. A vízfenékről felszálló
buboréksor is lehet jele a halnak,
fő jellemzője a „pontytúrásnak”,

hogy a buboréksor egy bizonyos irányba halad. A nádszálak finom ütemes
rezgése is lehet bíztató jel, ekkor a
ponty éppen az egyik legkedveltebb
táplálékát, a vándorkagylót csipegeti
a nádszálak tövéről. A ponty gyakran
szeszélyes halként viselkedik azokon a
vizeken, ahol megfelelő mennyiségű
táplálékot talál, ilyenkor bizalmatlanná
válik, a vízben gyanúsan úszó, lebegő
csalival szemben. Egész évben fogható,
persze ehhez meg kell találni a bandázóhelyet. A napszak tekintetében sincs
semmi különleges, éppúgy fogható
éjjel is, mint nappal, gyakran az esti,
éjjeli illetve a hajnali órák kedvezőbbek, főleg állóvizeken. Ez a hal viszont
eléggé érzékeny az időjárásra, főleg a
frontokra, illetve a frontokat kísérő légáramlatokra. Hidegfront betörés előtt,
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mikor a déli szél megélénkül (meleg
szél fúj), az idő fülledt meleg, főleg nyári napokon, a ponty étvágya csökken,
miután betört a front és megérkezett
a hűvösebb levegő, a szélirány északi,
északkeleti irányú lesz, a ponty elkezd
enni, gyakran annyira, hogy egymást
érik a kapások. Amint az időjárás megnyugszik, frontmentessé válik, a ponty
étvágya kissé csökken, de még ekkor
is eredménnyel fogható. Melegfrontbetörés előtt az étvágya visszaesik, s
amíg tart a front, kevés táplálékot vesz
magához. Fenekező módszerrel eredményesen horgászhatunk pontyra, főleg ott, ahol a parttól messzebb tanyáznak. A fenekező módszerek között is
van többféle, van mikor a súlyt a szerelék végére tesszük, ilyenkor végólmos
szerelékről beszélünk. Különböző lehet
az ólom formája is, állóvizeken a
gömbölyűeket részesítsük előnyben. Csúszóólmos módszernél a
hosszirányban átfúrt ólom a zsinóron szabadon fut, tehát a hal
mikor felveszi a csalit, akkor csak
egy idő után érez ellenállást.
Az ólom formája itt is változó, a
gömbólmot inkább állóvízre, a
lapos, téglaólmot folyóvízre alkalmazzuk. Amikor etetőanyagot
is akarunk juttatni a csali mellé,
akkor etetőkosaras szereléket
alkalmazzunk, az etetőkosár egy
bordázott belül üreges vagy drótból, vagy kemény műanyagból
készült eszköz. Ebbe lehet belegyúrni
az etetőanyagot, ami a vízre érés
után (attól függ, hogy milyen keményre gyúrtuk), kimosódik a víz
által, és felkelti a halak figyelmét.
Jó fogást!
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