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Harcsázzunk 

az Ebrón!
Mielôtt belemélyednénk az Ebró 
csodálatos világába, nézzük meg, 
hogy melyik módszerrel sikerült 
a legtöbb harcsát kifognom a folyón.

Csalizás harcsára 
a pelletes 
horgászat során

Ha „pelletcsokorral” csalizunk, akkor vastag
fonott elôkezsinór, erôs és vastag húsú ho-
rog, valamint egy strapabíró forgó a harcsá-
zó elôke lelke 

A nagyon fogós és tökéletes oldódási idôvel
rendelkezô – 6-8 óra –, 22-24 milliméteres
Szuper Fish halas pellet már az idén bevetés-
re kerül az Ebrón. Az eddigi tapasztalataim
alapján nagy reményeim vannak a használa-
tával kapcsolatosan

A 24 milliméteres pelletbôl öt-hat darabot
húzzunk fel a hurokra, ebbôl fogunk majd
egy „csokrot” képezni. Egy hosszú fûzôtû
megkönnyíti a csalizás ezen részét

A Sasame Kamikaze horog tûhegyes, vastag
húsú, ráadásul széles öböllel rendelkezik.
Mindezen jó tulajdonságai és a viszonylag
rövid szára miatt tökéletesen megfelel a pel-
letes harcsázásra

Speciális horogkötésre van szükség, mely-
nek tulajdonképpen a csomó nélküli kötés a
lelke

Az Ebró a felduzzasztásnak köszönhetôen
elvesztette rohanó, folyóvízi jellegét. 
A gátak között hatalmas vízfelületek 

alakultak ki, melyek minimális, 
alig érzékelhetô folyással rendelkeznek.

Szinte állóvízi jellege lett az ilyen 
szakaszokon az Ebrónak!



Az országot járva rengeteg kérdéssel
szembesülök – és ha ritkán is, de nem
mindig tudom a választ. A leggyako-

ribb kérdôszavak: hol, hogyan és mivel? Ér-
dekes kérdéseket kapok a harcsázással kap-
csolatban, ami nem meglepô, hiszen tudják,

hogy kedvelem ezt a fantasztikus képessé-
gekkel megáldott ragadozó halat. A legtöb-
ben az ebrói harcsahorgászat felôl érdeklôd-
nek, sokan szeretnének kijutni a spanyolor-
szági folyóra. Abszolút megértem ôket, hiszen
olyan harcsabôség, ami ott található, példát-
lan a maga nemében. Úgy gondolom, a vilá-
gon nincs még egy ilyen hely! 

Ahol nincs, ott ne keresd! – szoktam mon-
dani a harcsázással kapcsolatosban. Ma-
gyarországon két horgásztavat részesítek
elônyben a harcsahorgászat során, ahol na-
gyon jó esélyünk lehet egy-egy szebb harcsa
kifogására. Ezek a nagyrédei és a nemes-
nádudvari horgásztavak. Máshol rengeteget
kellene kiülni a vízpartra azért, hogy legalább
a kapásig eljussunk. Na már most az Ebró
nem ilyen víz! Éppen ezért érdeklôdnek ren-
getegen a horgászati lehetôségekrôl, a har-
csázás spanyolországi feltételeirôl. Sajnos
nagyon sok embert el kell szomorítanom a
válaszaimmal, hiszen az elsô és legfontosabb
tényezô a helyszín és az ott élô harcsák is-
merete. Mindig azt mondom, hogy csak
olyan horgász társaságában menjenek ki,
akik jártak és horgásztak már az Ebrón, vagy
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A csalizás utolsó lépésében hurkoljuk fel a
horog öblére a pelleteket

A pelletes harcsázás során nagy jelentôsége
van az elôke hosszának. Nekem a 90-100
centiméteres hossz vált be a legjobban

Erdôk, épületek is víz alá kerültek, de vasúti
hidakkal vagy akár alagutakkal is találkozha-
tunk a meredek sziklafalak alján. Mindezek
nagyon jó haltartó helyek és ideális horgász-
pályák egyben 

A kevés horgásznak, a halak visszaengedé-
sének, valamint az megfelelô szaporodási vi-
szonyoknak köszönhetôen rengeteg hal él a
folyóban

A harcsák mellett természetesen a pontyok-
ra is figyelek, melyek igazi „kagylózabálók”.
Persze erre van is lehetôségük, hiszen félel-
metes mennyiségû „kecskeköröm” kagyló
van a folyóban

Természetesen nemcsak harcsára, hanem
pontyra is tökéletes csali és etetôanyag lehet
a pellet. Volt már arra is példa, hogy harcsá-
zás közben 20 kilón felüli pontyot fogtam!
Addig-addig „szopogatta” a pelletcsokrot,
míg véletlenül „fel nem akasztotta” magát a
horogra. Volt is meglepetés, amikor meglát-
tam a fárasztás elején!

A pontyra kiváló csalizás lehet az, ha félbe-
vágott bojli közé helyezünk egy pelletet

Hihetetlen mennyiségû pelletet 
tudnak „megzabálni” a harcsák. 
Persze ezen nem kell csodálkozni, 
hiszen a könnyen megszerezhetô 
táplálékot szinte habzsolják, 
s van is hová férjen a sok pellet

Nagyon jó harcsázóhely a gátak környéke,
az itt „feltorlódott” kispontyok szinte 
mágnesként vonzzák az éhes harcsákat
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olyan horgásztató cég ajánlatát fogadják el,
akik megfelelô referenciával rendelkeznek.
Na, ilyen nem sok van! 

Éppen ezért gondolkoztam el azon, hogy
miért ne szerveznék harcsa- és pontyhorgász
túrát az Ebróra. Több mint húszszor horgász-
tam már a folyón, mázsás harcsán és 20 kilón
felüli pontyfogásaim vannak. Bejártam az Eb-
ró tározói részének jelentôs részét, még a
legeldugottabb helyekre is eljutottam. Nem
tudom, mit hoz a jövô, könnyen elképzelhetô,
hogy már idén ôsszel, de lehet, hogy jövôre
létrejön egy ilyen horgásztúra. Addig is néz-
zünk körbe jobban az Ebrón, és ismerjük meg
az ott élô halakat.

Ladányi T.

A pelletes harcsázás alapfeltétele a csónak!
Etetni, szereléket behordani csak ezzel lehet.
A partról történô bedobás közel sem olyan
eredményes, mint a behordás

A „fogd meg és engedd vissza” 
elvet az Ebrón a harcsák is megérdemlik.
Bár ez ellen Spanyolországban évekig 
tiltakoztak, mára már sokat javult a helyzet

Ahol nincs, ott ne keresd! 
Ha igazi harcsás kalandokra, 
jó horgászatra vágyom, 
mindig az Ebrón kötök ki

A pellet az oldódásának 
köszönhetôen hamar magára

irányítja a pontyok és harcsák
figyelmét. Ez jó, de ha nagy

pontyot szeretnénk fogni, 
akkor rossz hír is lehet. 

A sok kicsi ponty mellett
azért néha beeshet egy-egy

jobb, húsz kilón felüli 
példány is

Nagyon szeretem az ebrói
horgászatokban a nappali 
kapások lehetôségét. 
Szinte mindig lehet számítani
pontyra, de a harcsákat 
általában a nappali órákban
tudtam horogra csábítani


