
 
 

Azt mindnyájan tudjuk, hogy aki íjat vesz a kezébe és ezzel a hagyományos vadászati 
móddal próbál vadat elejteni, nem könnyő és gyors vadászatoknak néz elébe. Az íjas 
vadászokra még inkább jellemzı lehet a klasszikus idézet, miszerint: 
 „a vadászat nem más, mint vadőzés és erdızúgás, de több erdızúgás”  
Az íj hatótávolsága 20-40 méterig, terjed de, a vadak nagy részét 20 méteren belül ejtjük el. 
Jómagam is ezt szoktam meg, hogy bizony sokszor kell kimenni a természetbe ahhoz, hogy 
íjjal vadat ejtsek el a vadászati módból adódó nehézségek miatt. 
  
Mindamellett ne feledjük el, hogy természet anyánk több lehetıséget ad nekünk íjászoknak 
arra, hogy megismerjük mindazt a csodát, amit a természet közelsége nyújthat nekünk. Mi 
nem csak távcsövön és céltávcsövön nézzük a vadakat, hanem sok esetben 5-10 méteres 
távolságból is láthatjuk ıket. Sokszor elıfordul, hogy olyan vad jön elénk melyet, nem 
akarunk meglıni (vagy mert nincs idény rá, vagy mert bérvadászat keretein belül nincs rá 
mód) de minden vad jó lehetıséget ad arra, hogy megfigyeljük, tapasztalatokat győjtsünk, 
vagy cserkelési tudásunkat tökéletesítjük, vagy egy szórón ülve megnézhessük, hogyan reagál 
a vad az íj kihúzásával történı mozgásra és íjunk halk neszére. Legjobb mikor sehogy. 
Ilyenkor kedvünkre fantáziálhatunk arról, hogy hova lınénk 10-20- 30 méterrıl. 
 

Jómagam nem elégszem meg azzal, hogy ezeket az 
élményeket átélem, hanem szeretném másokkal is 
megosztani azokat az élményeket melyekkel az íjas 
vadászat adta közelség ajándékoz meg. Ezért viszek szinte 
minden esetben egy kamerát (Handy cam) magammal, ha 
lesre megyek, vagy kiülök egy-egy helyre. Ma már a 
technika segítségével kicsi kamerák léteznek, hangtalanak, 
akár digitális rögzítési móddal, melynek nem szab határt a 
tároló kapacitása. Nyugodtan filmezhetünk szinte mindent 
kedvünkre. Egy egyszerő számítógépes program 
segítségével - melyet akár a Windows is tartalmaz - 
egyszerően készíthetünk, szerkeszthetünk videókat.  
Természetesen az íjas vadászat egy emberes tudomány és 

én sem viselek el sok embert magam mellett amikor vadászom, így kutakodni kezdtem, hogy 
mik azok a lehetıségek, hogy felvételt tudjak készíteni egy-egy kiülésemrıl. 
 
Az elsı és legtöbbször tesztelt szerkezet melyhez a véletlen folyamán jutottam hozzá egy 
német régi szalagos kamera tartozéka volt. Miután megtaláltam és kipróbáltam szinte minden 
alkalommal viszem magammal, ha lesre ülök. 
 
Egy egyszerő szerkezet melyet a fába, csavarba magam mellé, ill. karnyújtásnyira elhelyezek 
és belövök a szóróra, vagy arra a helyre, ahol a vadat várom és 
egy gombnyomással indíthatom is a felvételt. 
Elınye a gyors csendes felszerelés és a több irányba való 
állíthatósága. 



 
A kamera csavaros gyári kötéssel van a tartóhoz rögzítve melyen a dılési szögeket mind 
oldalirányba, mint elıre-hátra buktatva lehetıségem van a kedvezı pozícióba állítani a 
felvevı készüléket, legyen az fényképezıgép vagy kamera. 
 
Egy másik rögzítési mód, ha egy vékonyabb ág 2-3 cm vastag van a közelemben, mely 
biztonságosan megtart egy kamerát, akkor ki szoktam használni a szorítógyőrős lehetıségét 
is, mely emlékeztet egy íróasztalra szerelhetı lámpa rögzítésére. 
Ezzel a módszerrel is biztosan tartja a felvevı gépet a tartó szerkezet, viszont hátránya, hogy 
nagy szélben az ágak mozoghatnak így a kamera is bemozdulhat. 
 

Végezetül, pedig ha sikeres vadászat után csoportképet szeretnénk 
készíteni mellyen mi is szerepelni akarunk, vagy ápolva a 
vadászhagyományokat egy vadásztársunkat szeretnénk elsı vadja 
alakalmával vadásszá avatn, akkor lehetıség van arra, hogy az 
állványunkat lábra leállítva használni tudjuk. 
 
A szerkezet további elınye, hogy kis helyigénye miatt akár a 
zsebemben vagy egy övtáskában is elvihetı, sokoldalú rögzítési 
lehetıségei pedig szinte minden alkalommal kínálnak rögzítési 
lehetıséget, melyet kihasználhatunk. 
 

Hátránya, hogy a kamera rögzítése után nincs rajta egy nagyobb mozgató kar mint a 
hagyományos háromlábú állványokon így ha menet közben módosítani kell a felvétel szögét 
azt nem tudjuk megtenni a könyökünkkel hanem minden esetben leköti az egyik kezünket. 
Illetve ha nagy a lombtakarás viszonylag helyhez van kötve a felszerelés, mert csak a fa 
vastagabb ágaihoz tudjuk rögzíteni a készülékünket. 
 
Innen adódott az ötlet, hogy egy külföldi minta alapján magamnak is legyártsak egy olyan 
szerkezetet mely nagyobb beállítási lehetıséget, biztosit számomra.  
Természetesen a gyári dolgok minden esetben kedvezıbbek lehetnek, de miután utána 
érdeklıdtem egy hasonló kameraállvány ára után azt kezdtem el számolni, hogy minimum 
egy süldıt is tudok 
lıni az állvány 
árából, így amellett 
döntöttem, hogy ezt 
a szerkezetet 
magam is le tudom 
gyártani. 
Az állványhoz nem 
kellett sok minden 
egy multiban 
beszerezhetı alumínium profil kb. 1000 Ft, meg egy állványos fúrógép. Továbbá egy másik 
multi áruházban beszerezhetı kameratartó kis 3 lábú állvány, melynek a felsı része 
egyszerően lecsavarozható. 
 
A tartó alapelve, hogy egymás alatt találhatóak a szárak melyek egymáshoz 
5-ös csavarral rögzülnek olyan módon, hogy kihajtva egy 90-95 cm hosszú 
egyenes tartót alkotnak és mivel harmonika szerő állapotban lehet a karokat 



hajlítani így lehetıség van egy-egy ág kikerülésére ill. sokkal nagyobb szabadságot ad . 
 
A kamerát tartó alaplemez két hevederrel van a fához biztosítva így nem tud elfordulni és 
kellı tartást biztosít. A talplemezre szegecsekkel történt a rögzíts így viszonylak kis súllyal 
tudtam megoldani, hogy kellıen merev kötést kapjak. Hogy a karok között a csavar ne 
szorítsa be nagyon a karokat és szabadon tudjanak mozogni mégis elég nehezen, hogy ne 
mozduljanak el, a kötések alá gumitömítéseket helyeztem. 

Így kellıképpen meg tudtam húzni a csavarokat és 
hangtalanul tudom állítani a karokat a megfelelı 
állásba. 
 
A szerkezet talán egyetlen hátránya, hogy sajnos a 
kameratartó egységhez nincsen egy kar mely 
segítségével, sokkal gyorsabban és könnyebbben 
lehetne a videót és dılésszöget állítani. 
A gyárin természetesen rajta van, de ezzel a kis 
hibájával azt hiszem, hogy együtt fogok tudni élni. 
 
 

Elınye:  
• Olcsó, egyszerő anyagok felhasználása mellett bárki elkészítheti 
• Kicsire összehajtható és könnyő súlya nem jelent gondot famászás esetén sem. 
• Nagy szabadságfokot ad abban, ha a kameránk elé egy-egy ág belóg. 
• Minden mérető fatörzsre felszerelhetı 

 
Remélem, hogy íjásztársaimnak egy kis kedvet tudtam csinálni cikkemmel ahhoz, hogy 
maguk is filmezzenek csak amatır szinten, de megpróbáljuk visszaadni barátainknak is azt az 
élményt, amit átélhetünk az íjas vadászat jóvoltából. 
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