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A ponty horgászataA ponty horgászata
Néhány általános tudnivaló kezdőknek és horgásziskolánk növendékeinek

Fishmania horgásztavunk fő jelleg-
zetessége a ponty, három különböző 
fajtája található meg horgászvizünk-
ben.  

1.) Tükörponty: teste kerekded ala-
kú, pikkelyei csak a gerinc mellett  illet-
ve a farkúszó tövénél található. 

2.) Tőponty: hosszúkás alakú, egész 
testén pikkellyel borított  hal. 

3.) Nyurga- vagy vadponty: torpedó 
alakú, egész testén pikkellyel borított , 
rendkívül erős hal. A ponty alapjá-
ban növényevő hal, de egész évben 
fogható földigilisztával, csonti val és 
szúnyoglárvával is. A ponty méretkor-
látozás alá esik, a legkisebb kifogható 
mérete 30 cm. Pontyra horgászhatunk 
úszóval és fenekezővel egyaránt. A 
horgászat megkezdése előtt  az orsón 
a féket ellenőrizzük, és ha kell, állítsuk 
be. Úszós horgászat: leginkább a tava-
szi időszakban ajánlott  horgászmód-
szer, de egész évben sikeresek lehe-
tünk vele. A kora tavaszi időben 18-as 
főzsinórnál vastagabbat nem ajánlott  
használni.

A legkisebb pontyozóhorgot és 
könnyű úszót használjunk. Az úszó 
kiegyensúlyozásához használt ólmot 
fi xen rögzítjük a horog fölött  3-5 cm-
re. A víz felmelegedése után az úszós 
szereléket megerősíthetjük. A víz fel-
melegedése előtt  a pontyot megta-
lálhatjuk akár vízközt akár fenéken is, 
ilyenkor a legjobb az élő csali (giliszta, 
csonti , szúnyoglárva). Ebben az idő-
ben a ponty kapása nagyon fi nom, 
úgymond maszatoló, ezért elenged-
hetetlen a fi nom, érzékeny szerelés. 
A víz felmelegedése után a ponty ide-
je legnagyobb részét a fenéken tölti . 
Ilyenkor az úszó eresztékét úgy állítjuk 
be, hogy a horog a fenéken feküdjön. 
Nagyon sikeres módszer lehet az, hogy 
a vízpartot járva fi gyeljük a vízfelszínre 
feltörő buborékokat, ahová rászórunk 
5-6 szem csemegekukoricát a halak 
helybentartása miatt , és úszósbotunk-
kal erre a helyre rádobunk. 

Fenekezős horgászat: A víz felme-
legedése előtt  leginkább a fi nom sze-
relékes feederezés válhat be. Ennek 
a szerelésnek az összeállításakor ne 
használjunk 20-asnál vastagabb főzsi-
nórt, a szerelék további része a gu-
bancgátló csövön lévő feederkosár és 
egy kb. 15 cm-es előkén lévő közepes 
feederhorog. Csalinak leginkább élő-
csalit használjunk, melyet felkínálha-
tunk fenéken fekve vagy lebegtetve 
is. A lebegtetést hungarocell golyó 
segítségével érhetjük el. A víz felme-
legedése után minden fenekező mód-
szert használhatunk (feeder, boilies, 
stb.). Zsinórból 20-tól 35-ig, horogból 
a közepestől nagyobb pontyozóhorgot 
válasszunk. Használhatunk etetőkosa-
rat de dobóólmot is. A felmelegedett  
vízben a ponty nagy erővel kap, nem 
ritka, hogy a botot a bott artó villáról 

a vízbe rántja, éppen ezért a nyári idő-
ben a nyeletőfékes vagy a harcifékes 
orsó kellemetlen percektől kímélheti  
meg a horgászt. Pontyra csalizhatunk 
a következőképpen: csonti , giliszta, 
szúnyoglárva, csemege- száraz- főtt , 
kemény- áztatott  kukorica, búza- előre 
gyártott  csalikukoricák- ti grismogyoró- 
pelletek- boiliek- valamint ezeknek a 
„szendvicsként” való felkínálásával.

MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK 
KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST 

KÍVÁNUNK TAVUNKON! 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS KÖTELEZŐ!
Online horgászhely-foglalási

lehetőség! 

Biztos zsákmány – Fishmánia 
horgásztó Martonos

Téli szünet: október 1. – március 31.


