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12,OLDAL Vadászíjászat

Ahogy őseink is elejtették a vadat
Az íj nagyobb esélyt ad a vadnak, nagyobb önfegyelmet követel meg a vadásztól.fotv-

tonos gyakorlást és kitartást tesz szükségessé. Ez az íj jóval több, napi rendszerességgel

végzett tréningetkövetel meg használólától,

Napjainkban újra reneszánszát éli az

íjászat. az fjjal végzett vadászat. égy-

. re többen döntenek úgy, hogy klpró-
bálják ezt a nehéz, ám élményekben

annál gazdagabb vadászati módot

Ma Magyarbrszágon minden va-

dászható vad elejthető íjjal, a törvény

egyetlen feltételt határoz meg, az íj

erejét, amely minimum 50 font kell

legyen nagyvad esetében, Hazánk-

ban az íjászok több nagyvadat ejte-

nek el íjjal. mint apróvad at Ez abból

adódik, hogy míg a nagyvad vadá-

szata kedvezőbb. feltételek mellett

(pl. lesből) lehetséges, az apróvadak

többségét mozgás közben kell elta-

lálni egyetlen nyílvesszővel.

Egy rendszeresen tréningező va-

dásznak nem okoz gondot 20-30

méterről egy 10 centiméter átmérőjű
körbe beletaláIni. Az íjászok körében

a legelterjedtebb vad a zsákmánylis-

tán a vaddisznó és az öz, Ennek egyik

oka, hogy hazánkban ez a két nagy-

vadfajunk fordul elő szinte az ország

egész területén, és ezek a vadfaíok.

vadászata szinte minden íjásznak

elérhető, A legtöbben csigás íjakat

használnak vadászatra, ám a va-

dászíjászat legmagasabb szintjét a

reftexíiak bevetése jelenti. Reflexíjjal

lőni lényegesen nehezebb; az íj meg-

feszítésekor a teljes energiát tartani

kell a célzás pillanatában, egészen a

nyílvessző kiröpítéséig.

Nagyobb esély a vadnak

A reflex íjászok általában nem hasz-

nálnak iránYzékot. hanem ösztönö-

sen lőnek, csak az érzékeikre, no és

persze a gyakorlásra hagyatkozva.

E~ az íj jóval több, napi rendszeres-

séggel végzett tréninget követel

meg használójától. A reflex íjjal főleg

apróvad ra vadásznak, de megfelelő

erősség mellett nagyvadat is le lehet-

terfteni vele. Az íjászok a vadat több-
nyire 20 és 40 méter közöttí tével-
ságból ejtik el.

- Sokszor halljuk, hogy egyre töb-

-ben szeretnének minél hamarabb

minél nagyobb trófeára szert tenni,

és mégis egyre többen vagyunk, akik

ebben a rotianó világban nyugalmat.

az ősi vadászat élményeit keressük -

fogalmazta meg a hitvallást a nyír-

egyházi Lukács Tamás vadászíjász,

aki szenvedélyét Keleti Turul szak-

üzletét megnyitva kapcsolta össze
munkájával.

Nyíregyházán is rendszeres lehetőség

adódik az íjászat gyakorlására - hívja

fel a figyelmet -, a Nyíregyházi Sport-
lövő Egyesület lőterén. Az edzésaken .

50 méteres távolságig gyákorolhat-

nak az íjászok, a szabadtéri lőtéren

fedett lőállásból történelmi tradici-
onális íjjal, sportíövö és vadászreflex

íjjal, valamint csigás íjjal.

Az ősi fegyver, az íj után nyúlunk. Ez

után a fegyver után, melynek ősével
háborúkat döntöttek el. és vadakat

ejtettek el a természet és az embert

körülvevő élővilág legnagyobb tisz-

telete mellett. Az élelema ruházat

és a használati tárgyak az ember

alapvető szükségletei voltak: de csak

e szükséglet mértékéig ejtették el a

vadat őseink, míközben a fennmara-

dás kényszerétől vezérelt zsákmány-

ejtésnek a lehető legsportszerűbb

módja volt az íj használata,

Ez a nemes .eszköz napjainkban

sporteszköz és fegyver is egyben,

egyre többen választ juk, mint a va-

dászat eszközét Az íj nagyobb esélyt

ad a vadnak, nagyobb önfegyelmet

követel meg a vadásztóI, folytonos

gyakorlást tesz szükségessé.
Az íj megismertetése, további nép-

szerűsítése a célunk, szeretnénk az

őt megillető helyre emelni az íjat és

ezt a vadászati módot a magyar kul-

túrában. Hazánkban CI '90-es évek-

től engedélyezi a törvény a vadász-

íjászatot. mégis sokan kételkedve

fogadják az íjat, mint vadászeszközt.

Bízom benne, hogy munkánkkal

segítünk jobban megismertetni va-

dászberkekben az íj használatát.be-

bizonyítani az íjászat sokszínűségét.

és elfogadtatni a vadászíjászatot.

mint vadászati módot - ad hangot

reményeinek Lukács Tamás,


