Állományfelmérő horgászat a Fényesi- vizen
2016. 06. 09 – 12.
A 72 órás teszthorgászat résztvevői voltak:
-

Salamon Zoltán
Szabó Attila
Busa Ferenc
Lőrincz András
Bedő Ferenc
Rodek Attila
Makovecz Tamás

Fogási statisztika:
-

44 db ponty
5 db leső harcsa
1 db csuka
nappali fogások: 46%
éjszakai fogások:54%
összsúly: 161 kg
átlagsúly: 3,42 kg
átlaghossz: 51,3 cm
a legnagyobb ponty: 5,1 kg – 63 cm
a legnagyobb harcsa: 13,45 kg – 125 cm
a legnagyobb csuka: 6,5 kg – 90 cm
a felkínált csalik: bojli, pop up, kukorica, csonti, tigrismogyoró, kárász, bodorka,
puhatestű
időjárás: változékony idő, ingadozó légnyomás - kánikula, aztán erős hidegfronti
betörés esővel

Beszámoló a Fényesin történt állomány felmérő horgászatról.
A megyei szövetség megkeresésének eleget téve Bedő Fercsi és jómagam alkotta párossal
vettünk részt a horgászaton a számunkra kijelölt keleti sarokban. Fejenként 4-4 bottal lehetett
horgászni, de mi ezt a lehetőséget nem mindig használtuk ki. Jómagam a Fényesit a lezárás óta
nem horgásztam, pedig előtte az egyik kedvenc vizem volt. Van, aki tudja, hogy tavasszal már
pár harcsát kivarázsoltam a vízből, bár azzal még nem találkoztam, akire én igazából vadászok.
Most lehetőségem nyílt a vízen csónak és radar segítségével térképezni a vizet, de inkább csak
a mi felünkön lehetett a többiek tiszteletben tartása végett. Amit láttam, az a következő: El kell,
hogy oszlassak minden olyan feltételezést, mely szerint a tó egy feneketlen kút. Ez egyáltalán
nem így van, a legmélyebb pontok 14-15m-nél vannak és az átlag mélysége 9m. Nagyon nagy
rézsűk húzódnak a vízben, van, hol úgy néz ki a meder, mint egy nagy tojástartó, de egy-két
helyen található nagy sima plató is.
Jellemzően a törések oldalát célszerű pecázni. A víz rendkívül tiszta szerintem ez is oka, hogy
a halak nem feltétlen a láb alatt vannak a partszélben. Nagyobb, fás akadós és haltartós részt

két helyen találtunk a tóban, az egyik a mindenki által tudott Kis- Fényesi felőli rész, a másik
pedig a vele szembeni partoldalon a nádas előtti rézsűben található pár nagy fa törzse.
A halak nincsenek elérhetetlen távolságban, nem feltétlenül kell a tó közepét dobni, van, hogy
elég 30m. A horgászat szempontjából egyébként nem a legjobb volt az időpont, de még így sem
lehet panasz a fogásokra. Célhalként mindenki az öregebb pontyokat és amurokat tűzte ki célul,
s természetesen a harcsák kerültek még bele a célkeresztbe. Az öreg békés halak megtalálására
ez az idő kevésnek bizonyult, sajnos senkinek sem sikerült jó halat (6kg felett) fogni. Nekünk
is csak egy közel 5-ös potyka volt a legnagyobb. Az viszont vigasztaljon mindenkit, hogy mind
radarral mind szabad szemmel lehetett látni 10kg feletti pontyokat, nem is keveset! Próbáltuk a
csali méretével befolyásolni a halak méretét, de a dupla 20mm-es golyót is húzza a kicsi.
A legfogósabb időszaknak a hajnal bizonyult, a csali szinte mindegy volt. Ha módszert kéne
ajánlanom a Fényesire a ponty horgászatára, egyértelműen egy methódos-feeder módszer lenne
lebegő pellet csalikkal. Az eredményes pecához a hely pontos feltérképezése a lényeg, de még
egyszer hangsúlyozom, hogy nem kell elérhetetlen távolságban horgászni.
Ragadozóra is érdemes menni, sőt a kifogott harcsák is ezt támasztják alá és harcsázáskor, mint
mellék halként szép darabos csukák jönnek horogra. Jó a tó harcsa állománya, szinte nem volt
olyan pecám, hogy ne fogtam, vagy fogtunk volna bajuszost. Itt ezen a pecán is tudtunk
bizonyítani, hisz nem mi választottuk sem az időt, sem a helyet, de mégis sikerült partra terelni
egy közel 8 és 14 kg-ost. Egyébként tavasz óta figyelemmel kísérem szokásaikat, s egyre több
árulkodó jelet mutatnak meg magukról a harik.
A víz kezelőjéről, mint a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségről remélhetőleg egyre
többen leszünk azon a véleményen, hogy jó kezekben van a tó, hisz el tudták érni, hogy a tó
horgászható legyen 40 mázsás telepítéssel indítottak, a vizet pedig folyamatosan felügyelik
hivatásos ellenőrök. Reméljük a közeljövőben még jobb együtt működéssel, a helyi igényekkel
és horgászokkal egy igazi kis horgász paradicsom válik a Fényesiből.
Tervek, elképzelések vannak, melyek megvalósításához csak mi kellünk, helyi horgászok. Ezek
itt délvidéken csak az első lépések. A Megyei Szövetség látószögébe került, amit már én is rég
mondogattam. Nem csak a Gébárti és a Csónakázó-tó létezik a megyében. Zala Megye és
Letenye térségnek a Mura folyó és ölelésében lévő kavicsbányák által keletkezett tavak, s azok
környezetében rejlő lehetőségek nem kihasználása hatalmas vétek. Örömteli, hogy a megyei
szövetség felkarolta ezeket a vizeket, tavakat melyek itt vannak a kertek alatt.
Azokhoz szólok, akik váltottak éves jegyet a Fényesire, ill. azokhoz is, akik ez után fognak
váltani. Nekem elhihetitek, hogy ez a víz egy-két év múlva nagyon jó horgászvíz lesz, mely
kimagasló horgász élményt fog adni!
Vigyázzunk a tóra, s a bent lakó halakra! Ne ürítsük ki a vizet, hisz horgászélményt a fagyasztott
hal nem tud adni! Módjával viszont fogyasszuk e tiszta vízben élő, s nagyon ízletes halakat.
Számomra is nagyon szép emlék marad, ahogy a szép pontyok, harcsák visszaengedéskor
komótosan elúsztak a mélybe, s éltet a remény hogy még találkozunk!
Üdv mindenkinek azt csak görbüljön!
Rodek Attila

