
 
 
 

 

  

 

Les sátor teszt 
Írta : Lukács Tamás és Baló Attila 
 
Hazai vadászviszonyok között sajnos kevés a vadászterület, amely felkészült a vadászíjászok 
vadásztatására. Több helyen ahol egy vadászíjász található a társaságokban olyan leshelyek 
vannak kialakítva, amely megfelelı takarást adnak vagy olyan magaslesek melyek elég közel, 
vannak a vad kiváltó helyéhez, hogy ott a vadászíjász jó esélyekkel indulhasson a vad 
elejtésére. Sajnos nem minden alkalommal van megfelelı fa ill. takarás. 
 
Több alkalommal volt lehetıségem földi lesrıl várni a vadat de a vad sok esetben, ha 20-25 
méterre váltót ki nem minden esetben volt megfelelı takarás, hogy az íjamat kifeszítve 
sikeresen tudjam ezen a kiszemelt vadat elejteni. A íj feszítése mely nem csekély mozgással 
jár sok esetben elég gyanút ébresztett a vadban, hogy ne várja, meg míg pontos célzás után 
útjára tudjam bocsátani a veszıt, hanem megugorva lıtávon kívülrıl szemlélje a neki 
gyanúsan mozgó fatörzset. 
Mit tehet ilyen esetben a vadászíjász? 
Az egyik legmegbízhatóbb dolog, ha kikerülünk a vad látóterébıl és a mozgásunk, ezáltal 
rejtve marad a figyelı szemek elıl. Ez mind igaz és jómagam is elıszerettel mázok fára, ha 
van alkalmas magas és vastag fa a környezetben. De mi a teendı, ha az erdınek híján 
vagyunk? Ha nincs csak egy fiatalos vagy egy sarjerdı, ami ugyan takarást ad de annyit nem, 
hogy a vadak szeme elıl is védve maradjunk. 
 
Nemrégiben több alkalma volt ız tar vadra vadászni egy egyszerő nádfonat takarásában 
melyet kihelyeztünk a vad váltó mellett melyen az ızek, elıszeretettel közelítették meg a 
szórót. Magam is meglepıdve tapasztaltam, hogy takarásban, volt, hogy 10-15 méterre 
mellettem váltót ki a vad nem is sejtve, hogy rá az adott pillanatban vadásznak. 
 
Az ilyen lesek nagyon hasznosak, ha az embernek van egy bejáratot saját területe, ahol ismeri 
a vad mozgását. De mi a helyzet, ha az embernek nincs területe, és mikor merre viszi a 
vadásszenvedéje és olyan helyeken is szerencsét próbál, ahol korábban még nem vadásztattak 
íjas vendégeket? 
 
Ezekkel, a gondokkal szembesültem mikor nem kis utánajárás után, több emberrel egyeztetve 
sikerült megrendelnem egy lessátrat mely az óta is használok. 
 
Egyik barátom jóvoltából ki szintén használja a vadászíjászatban még nem annyira elterjedt 
les sátras módot lehetıségem nyílt kéttípusú lessátor összehasonlítani. 



 

Dog House 
 

� Alapterület:   2,32 m2  1,52 m x 1,52 m 
� Magassága:   1,73 m 
� Kilövési irányok:   Három irányba a bejárati 

     ajtó oldaláról nem lehet 
     kilıni 

� Lınyíllások száma:   2db/ oldal össz.:6 db 
� Lınyilások nyithatósága: ablakok zip-zárral  

Terepháló tépızár 
� Befogadó képesség:  1-2 fı 

 

� Belsı tároló helyek:  2 db zseb 
� Sátor rögzítése:   leszúró cölöpök és  

      oldalankénti kötelek 
� Súly:    8,2 kg székkel együtt 
� Szállítása:   Gyári tároló zsák 
     háti hevederekkel 

   
� Felállítási idı kb.:  2 perc 
� Külsı álca:   gyárilag felvarrt 3 D  

      minta 
 
A sátor elınyei a felhasználó szemszögébıl: 

Könnyő, gyorsan felállítható. A lırések nagysága széles 
skálában variálható. A legkisebb lırés nyitása esetén 
szúnyogháló rögzítésére van lehetıség, mely állítólag 
fixheggyel átlıhetı. (Ezt soha nem próbáltam.) A sátor 
anyaga vízálló, szagblokkoló. A mintázata alapján a 
környezetbe jól illeszkedik egyéb álcázásra nincs 
szükség. A praktikusan kialakított táska hátizsákként is 
használható. A lı nyílások kívülrıl és belülrıl is 
nyithatóak. 
 
A sátor hátrányai a felhasználó szemszögébıl: 

 
A kísérı vadász számára aránylag kevés a hely.  
A hozzátartozó szék magassága nem fele meg az  
lınyílások magasságának, így csak alacsonyabb vadász  
tudja igazán használni. Állva nem lehet lövést leadni. 
Esıben a sátor anyaga miatt nem igazán használható,  
az esıcseppek hangosan „kopognak” rajta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ground Max® The Eclipse™ 

 
� Alapterület:   1,95 m x1,95  
� Magassága:    1,8 m 
� Kilövési irányok:    négy irányba lehetséges, mert 

  a bejárati ajtó a sátor   
  oldalélén található. 

�  Lı nyílások száma:   3db/ oldal + 1 db tetı felé  
� Lı nyílások nyithatósága: ablakok zipzárral  

Terepháló tépızár 
� Befogadó képesség:   2 fı 
� Belsı tároló helyek:   2 db zseb 
� Sátor rögzítése:   leszúró cölöpök és 

oldalankénti kötelek 
� Súly:     7 kg  
� Szállítása:    Gyári tároló zsák háti  
    Hevederekkel 

   
� Felállítási idı kb.:   2 perc 
� Külsı álca:    A sátor tetején mind a négy 

Oldalán akasztófülek vannak  
kialakítva az álca ágak  
beillesztéséhez  

 
A sátor leírása a felhasználó szemszögébıl: 

 
A sátor egyik nagy elınye, hogy nem egy, hanem két személy tud 
benne egyidejőleg tartózkodni, így lehetıség van, hogy a vadász 
mellett, ha kel akár egy kísérı is tartózkodjon. Több esetben 
kivittem magammal a kamerámat is hogy vadászataimat 
megörökítsem és minden esetben, ha egyedül voltam volt hely arra 
is, hogy a kameraállványt kellıképpen el tudjam helyezni magam 
mellet úgy, hogy az adott pillanatban már csak egy gombot kellett 
megnyomni és indul is a felvétel. 
 Továbbá anyagát tekintve ellenáll az esınek így rosszabb idı esetén 
is nyugodtan kint maradhatunk a sátrunk védelmében, bár belülrıl 
elég kopogós hangot hallat. Ebben az esetben mindig rögzíteni kell a 
sátrat, hogy a szél fel ne tudja borítani. A rögzítéshez segítséget 
nyújtanak a gyári cölöpök és az oldalankénti kötelek is. A sátor falán 
kialakított zseb biztosítja a cölöpök tárolását, így soha nem tudjuk 
ıket otthon hagyni. A sátor sötét belseje elrejti mozgásunkat a vadak 
szeme elıl. A belsı zsebek praktikusak, bár ha a vad a 
látókörünkben vannak, akkor nem mindig célszerőek, mert kicsit 
zörög. A tökéletesebb álcázás érdekében minden oldal tetején 
akasztó fülek vannak kivülre felrakva melyekbe az adott tereprıl győjtött ágakkal tovább, 
tökéletesíthetjük sátrunk álcázását. 
A sátorban található egy íjakasztó kampó, melynek fémes részét bevonjuk valami puha anyaggal 
akkor elég praktikusan használható. A sátor mind a négy oldalán 3 db háromszöglető lı nyílás 
található melyeket, belülrıl tudunk nyitni, zárni zipzár segítségével. Ezek természetesen nem akkor 
kinyitandóak mikor meglátjuk a vadat, mert ahhoz hangosak, de ha elıre lehúzzuk, akkor egy belsı 
gumifül segítségével hangtalanul tudjuk ıket lenyitni. Az ablakok elıtt minden esetben álcaháló 
tartozik, amit tépızár segítségével tudunk le és felrakni. A sok lıirány kedvezı felállítási variációkat 
biztosít a felhasználónak. A sátor tetejének egyik iránya nyitható így adott esetben vadkacsára is 
eredményes lıhetünk belıle. 
A lesátor összecsomagolva egy zsákba helyezzük melyet a gyári pántok segítségével akár a vállunkra 
de, akár a hátunkra is vehetünk. 


