Boszorkánygyűrű

CÉLKERESZTBEN
AZ ŐZ VADÁSZATÁRA AZ ÉV NAGY RÉSZÉBEN LEHETŐSÉGÜNK NYÍLIK ÉS AMILYEN VÁLTOZATOS A BAKOK AGANCSFORMÁJA, ANNYIRA VÁLTOZATOS A VADÁSZATA IS. ÉPPEN EZÉRT
SOKFÉLE KIHÍVÁS ÉS HELYZET ELÉ ÁLLÍTJA A VADÁSZT, VALAMINT ANNAK FELSZERELÉSÉT, NEM ÁRT TEHÁT AZ „ŐZES CÉLTÁVCSÖVEK” HÁZA TÁJÁN KICSIT SZÉTNÉZNI. A „TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN” A VADVIL KFT.-TŐL KAPTUNK KIPRÓBÁLÁSRA ÖT KÜLÖNFÉLE
NIKON ÉS EGY AKAH CÉLOPTIKÁT, AMELYEK NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTOTTAK A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK ELDÖNTÉSÉHEZ.
A céltávcsövek tárháza ma már szinte kimeríthetetlen, és
a széles választékból bárki kiválaszthatja a neki megfelelőt, a ballisztikai tornyos vagy távmérős „okos látcsövektől” kezdve, a világító pontos, variábilis és a ﬁx nagyításúakig bezárólag, nem beszélve a szálkeresztek fajtáiról,
melyek terén ugyancsak színes a paletta.
Régebbi vadásznovellákban olvasható, hogy sokáig leginkább nyílt irányzékkal vadászták az őzet, majd később
a kis nagyítású, 6x42-es távcsövek váltak elterjedtté.
Ezek nyilvánvalóan megfeleltek az őz vadászatához, lévén
a múlt század közepéig igazából erdei vadfajnak számított
és általában jó lővilágban, napközben történtek az elejtések. Mára azonban az őz a mezei, alföldi jellegű területeket
is benépesítette, ezzel együtt megváltozott a viselkedése,
emiatt sokszor csak erős szürkületben vagy nagy távolságokra lőve van esély a terítékre hozatalára.
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Ezért érdemes megkülönböztetni a mezei és erdei őzes
céltávcsöveket. A rövid lőtávolságok és a fokozott takarás
miatt erdőben ritkán van szükség 12-szeres vagy ennél nagyobb nagyításra, viszont a nagy látómező előnyös lehet.
A kis lencseátmérő a nyiladékokon és tisztásokon, ahol
az őzek általában tanyáznak, elégséges szokott lenni, de
általában elmondható, hogy amivel egyébként vadászunk
– hajtásra megyünk, vadkáros részeken leselkedünk –, azzal a puskával, következésképp ugyanazzal a céltávcsővel
próbálkozunk az őzek esetében is. Ha valaki mégis tart egy
őzes puskát, arra az erdősültebb területeken elegendő ﬁx
6-szoros vagy 8-szoros nagyítású optikát szerelni, ám hívásban előfordulhat, hogy még ez is sok. Nagy előnye a ﬁx
eszközöknek, hogy könnyebbek, mint variabilis rokonaik,
ami egy hosszabb cserkelés során nem elhanyagolandó
szempont. Ez utóbbiak viszont 2,5-3-szoros minimumna-

Név
Nikon Prostaff MNP

Nagyítás

Objektív (mm)

Tubus (mm)

Szálkereszt

Tömeg (g)

Ár (Ft)

3-9x

50

25,4

Duplex

495

74 990

2,5-10x

50

25,4

Duplex

510

134 990

Nikon Monarch 7 SF IL

2,5-10x

50

30

Duplex (világítópont)

670

337 990

Nikon Prostaff 7 Mate BDC

2,5-10x

50

30

BDC

575

112 990

Nikon Prostaff 5 SF IL Duplex

3,5-14x

50

25,4

Duplex (kettős megvilágítás)

565

179 990

AKAH 2,5-10X50 LA4

2,5-10x

50

30

LA4 (világítópont)

610

79 990

Nikon Monarch 3 W/NP

gyításukkal a hajtástávcsövekhez hasonlóan nagy látómezőt biztosítanak,
így a sípra a takarásból hirtelen elénk
lépő őzet könnyen meg tudjuk célozni
és nem kell egy barna „pacát” kergetni
a látómezőben. Az általánosan használt
távcsövek objektívátmérője általában
50-es vagy 56-os, mindkettő megfelelő,
az utóbbival viszont nyerhetünk egy negyedórányi plusz lővilágot.
A mezei élőhelyeken a széles látómezőnél sokkal fontosabb a kellő nagyítás.
A ﬁx távcsöveket sem kell elfelejteni, de
a variábilis előnyösebb. Az idény kezdetekor, kis takarásban történő őzbak-,
valamint a téli, nyílt placcokon történő
tarvad-vadászatok során a nagyobb
nagyítás sok esetben jól jöhet, azonban
üzekedéskor más a helyzet: a látómező
szerepe felértékelődik.
Az Alföldön a távcső tömege nem jelent problémát, mert legtöbbször barkácsolva vadászunk, esetenként rövid
cserkelésekkel tarkítva, ezért aztán
nem válik terhessé a nehéz „okulár”.
Az elején említett optikai tornyos
„mega-távcsövek” használatát én magam nem tartom sem vadásziasnak,
sem indokoltnak hazánk vadászterületein, hiszen egyrészt nem az eredményért vadászunk, másrészt a technika

semmiképpen sem helyettesíti a hiányos lőtudást, ezért ha mégis ilyen eszközökre költjük a pénzünket, szánjunk
elég időt a gyakorlásra, nehogy „bakot
lőjünk” a nagy távcsövünkkel.
Végül, de nem utolsó sorban a szálkeresztekről pár gondolat. Ezt hagytam
a végére, mert ez tényleg megszokás és
részben ﬁzikai állapot függő. A régi távcsövek legtöbbször bajor szálkeresztesek voltak, a világítópontok megjelenése
előtt szürkületkor ezt lehetett a legjobban látni, azonban nagyobb lőtávolságon elég sokat kitakarnak a vad testéből,
így hosszabb lövésekre inkább a vékony
szálkereszt alkalmas. Igaz, azok csekély
lővilágnál, alkonyatkor vagy pirkadat-

ban még a „sasszemű” vadásztársakat
is megtréfálhatják. Erre nyújt a világító
szálkereszt, és a mostanság sokkal divatosabb világító pont jó megoldást.
A választás lehetősége, mint látható,
adott. Legyen azonban bármilyen a céloptikánk, a lényeg, hogy olyat használjunk, amelynek segítségével minél „tisztább lövéssel” és minél kíméletesebben
tudjuk terítékre hozni a vadat. Ezért aztán, amikor a vadászboltban vagy a világhálón céltávcsövek után kutatunk,
érdemes feltenni a kérdést: mikor és milyen körülmények között fogunk vadászni, majd ennek tudatában megvásárolni
jövendőbeli „vadásztársunkat”.
Vik

Tesztünk során kipróbáltuk a távcsöveket nappali és esti fényviszonyok között is.
A súlyuktól és szálkeresztjüktől függetlenül egyaránt kiváló, kontrasztos képet adtak,
és a nagyítás állítása is könnyen ment. Képtisztaságban, élességben és szürkületi
értékben mindegyik kipróbált optika felveszi a harcot a nagyobb árkategóriás távcsövekkel, amelyek egyébként is csupán annyiban különböznek, hogy 10-15 perccel
meghosszabbítják a lővilágot, viszont akár félmillióval többe kerülnek. Ár-érték
arányban mind a Nikon, mind az Akah termékei verik a vetélytársakat (én magam is ez
utóbbival vadászom), s nemcsak őzvadászathoz alkalmasak, hanem igazi mindenes
céltávcsőként is kiváló alternatívát nyújtanak. Akinek pedig a tubuson látható embléma és az imént említett fertályórányi fényelőny megér 3-4 havi átlagbérnek megfelelő
pénzösszeget, annak szíve joga azt választani…
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