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Általánosságban elmondható, hogy a túracipő- 
és bakancsgyártó cégek különféle lábbeliket ter-
veznek és ajánlanak erdei sétához, törmelékes ta-
lajon való hegyi sétához vagy a hágóvas-hasz-
nálatot is megkövetelő, csúszós, jeges, hóval bo-
rított terepen történő hegymászáshoz. Gyakran fel-
tett kérdés, vajon mi köze van a hegymászásnak 
a vadászathoz? Sokan úgy gondolják, hogy a va-
dászat abból áll, hogy a vadászt egy kényelmes te-
repjáróban elviszik a hajtás helyére vagy a ma-
gaslesig, és nem kell gyalogolnia. Ennél sok-
kal sportszerűbb, ha a vadat magunk cserkeljük 
be, netán napokig keressük eredeti élőhelyén, 
pl. hegyikecskék esetében akár a világ legmaga-
sabb hegyei között.

Hazai terepen sem mindegy, miben vágunk neki 
a túrának. Van, aki a jó magyar „surranóra”, azaz 
a katonai bakancsra esküszik, van, aki egyszerűen 
gumicsizmában indul terepre, de ha gyakran já-
runk túrázni, vadászni, talán megéri befektetni egy 
kényelmes túracipőre vagy bakancsra. Könnyű be-
látni, hogy más a szerepe egy könnyű, edzőcipő-
szerű túracipőnek, egy vadászcsizmának vagy egy 
magashegyi bakancsnak.

Fontos különbségek
Az egyes lábbelik felépítésükön kívül elsősorban 

anyagukban térnek el, hiszen különösen fontos a 
tartósság, a „lélegzés” és a vízhatlanság.

Az újabb fejlesztésű, könnyű, nejlonból és/vagy 
hasított bőrből készült cipők és bakancsok általá-
ban lélegeznek is. Emiatt sokan ilyenre vágynak, de 
használatuk elsősorban a meleg és mérsékelt égövi 
vidékeken javasolt. Előnyük, hogy olcsók és köny-
nyebb őket betörni, de kevésbé vízállóak, így ned-
ves vagy havas terepre nem alkalmasak.

A teljesen bőrből készült bakancsokat kicsit 
nehezebb betörni, de megfelelő ápolás mellett 
sokáig tartósak és vízhatlanok maradnak. Ez 
utóbbi tulajdonságot szinte mindenki megköve-
teli, a láb szárazon tartása – a különböző gom-
bás fertőzések és a bőr felpuhulásának elkerülése 
végett – a legfontosabb dolog egy hosszabb túra 
során. Ennek érdekében sok túracipőbe és ba-
kancsba beépítik az úgynevezett Gore-Tex (vagy 
az Air-Tex) réteget, mely egy szellőző, de köz-
ben vízhatlan réteg. Leegyszerűsített működési 
elve, hogy a vízcseppet nem engedi be, míg a 
kisebb izzadságcseppet kiengedi. Ezen tulaj-
donsága megfelelő ápolás mellett elvileg hosz-
szabb életű, mint a lábbeli, de a gyakorlatban 

Chiruca Husky High Boa
A népszerű spanyol Chiruca márka legújabb 

egyedi fejlesztése a cipőfűző nélküli bakancs. 
Ezt a technológiát Európában kizárólag a Chi-

ruca márkajelzésű lábbe-
liken lehet megtalálni. A 

nyelven található gomb 
segítségével lehet szo-
rítani, illetve engedni 
a cipő bőségén. A 12 
drótfonalból álló fűző 

annyira erős, hogy még 
késsel sem lehet elvágni.

Érdeklődni az Indi-
formnál lehet.

Surranás
Buzás Balázs

A vadász vagy erdész munkája és hobbija során a fél életét terepen 
tölti, így nem mindegy, hogy  egészségét milyen felszereléssel, ruhá-
zattal óvja az időjárás viszontagságaitól. Szerencsére egyre többen 
tehetik meg, hogy egy-egy vadászat alkalmával ne a „hagyományos” 
katonai surranó és gyakorló kombinációját öltsék magukra, hanem az 
alkalomhoz legjobban illő vadászruhát, illetve túraöltözetet viseljék. 
A vadász- és túraboltok, illetve a katonai ruházatot árusító military 
shopok nagy választékában nem könnyű eligazodni, ezért e sorozat-
tal próbáljuk megkönnyíteni a választást.
Szerzőnk évek óta túravezetőként dolgozik, szabadidejében nagyva-
dak után járja a vadont, így saját és mások bőrén tapasztalhatta meg 
a különböző cégek által gyártott öltözet előnyeit és hátrányait. Ezek 
kiválasztásához fogadjuk hát ismertetőjét és gyakorlati tanácsait.

Gronell Steppa
A Gronell vadászoknak gyártott modelljeit 

egytől egyig Sympatex vagy bőr védi a nedves-
ségtől. A 8 mm-es nejlon ugyanakkor merevsé-
get és tartást ad a bakancsoknak. A hét modell 

közül a Steppát bőrborítással és 
OutDry membránnal is ellát-

ták, így garantáltan víz-
álló, ugyanakkor lélegző 
sajátsággal bír. Minden-
napos használatra alkal-
mas, de elsősorban nehéz 
terepi körülményekhez 
ajánlott, magas szárú 
bakancs.

Érdeklődni a See-
land Vadászboltnál 

lehet.
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1-2 év alatt a réteg megtörik, és ott elveszti ezt a 
tulajdonságát.

Véleményem szerint a trópusokra Gore-Tex vagy 
gyorsan száradó vászonbakancs, hidegebb, téli tú-
rákra az igény szerinti hagyományos vagy méreg-
drága impregnáló szerekkel kezelt bőrbakancs a 
legjobb. Természetesen minél több részből áll egy 
cipő – azaz minél több varrással lett összeilleszt-
ve –, annál nagyobb a beázás és tönkremenés ve-
szélye.

Vásárlásnál fontos szempont a talp anyaga és mi-
nősége. Szinte mindenki a „csúszásmentes” Vibram 
talpra esküszik, melyről a szaküzletek eladóival be-
szélgetve, illetve terepen hamar kiderül, hogy igazi 
funkciója nem ebben rejlik. Tény, hogy vizes szik-
lán jó tapadást biztosít, de algás felületen vagy a 
konyhacsempén korcsolyaként is használható. Ha 
kicsit utánanézünk, kiderül, hogy a Vibram egy 
olasz cég bejegyzett márkaneve, mely a legnagyobb 
cégek fő beszállítója, így a legtöbb túracipőre és ba-
kancsra szerte a világban ezt szerelik. Mindeneset-
re érdemes megkérdezni a sarki cipőjavító és kulcs-
másoló kisiparost, mit gondol a cipők talpáról és az 
agyonreklámozott cipőgyártók termékeiről. Akár-

Meindl Colorado Men GTX
Felsőrész: nubuk bőr; bélés: Gore-Tex; talp: Meindl Duo-Dur Multigriff. 

Tömeg: 750 g (8-as méret); méret: 6–12; impregnálószer: TOKO Water 
Stop.

Magas szárú túracipő. Hosszabb túrákra, kisebb trekkingekre aján-
lott. Lélegző, vízálló Gore-Tex anyaggal bélelt. A lábat jól 
tartja, de a szára puha, így hosszú túráknál is kényelmes 
marad. A Meindl által fejlesztett Multigriff talp nem 
csúszik, biztos és kényelmes járást biztosít. Megfelelő 
impregnálás mellett vízállóságát sokáig megőrzi.

Érdeklődni a Tengerszem üzleteiben lehet.

csak a terepjáró autókra szerelt terepgumit, úgy a 
terepre szánt lábbelit sem szabad aszfalton koptat-
ni, de megdöbbentő, amikor a kizárólag túrán viselt 
bakancs talpa pár tíz nap alatt még akkor is leko-
pik, ha az ember nem vulkáni salakon teszteli. Ilyen 
szempontból a jó minőségű katonai bakancsok ver-
hetetlenek.

Vásárláskor
Ha vásárlásra szánjuk magunkat, érdemes a kö-

vetkező dolgokat szem előtt tartani! A próba so-
rán felmerülő leggyakoribb probléma, hogy egyik 
lábunk nagyobb, mint a másik. Ilyenkor természe-
tesen a nagyobb láb mérete az irányadó. Fontos, 
hogy olyan zokniban próbáljunk, amilyet terepen 
is viselnénk. A legtöbb szakboltban árulnak kife-
jezetten túrázáshoz való zoknikat, melyek pár ezer 
forintos árukkal elsőre drágának tűnnek, de hosz-
szú élettartamuk és kényelmes viseletük kompen-
zálja ezt.

Fontos, hogy mindkét lábbelit vegyük fel, fűzzük 
be és sétáljunk a boltban. A jó cipőnek körbe kell 
fognia a lábujjakat, a lábfej felső részét és a sar-

Gronell Sportsman
Az olasz gyártó összesen 14 könnyű túra-

cipő modellt kínál, melyek közül a vadászok-
nak szinte bármelyik ajánlható, könnyű, min-
dennapos használatra. A Sportsman a más gyár-

tóknál is ismert Sympatex 
membránnal védi a lábat a 

nedvesség ellen, ugyan-
akkor lélegző, így ked-
vező komfortot biztosít.

Érdeklődni a Seeland 
Vadászboltnál lehet.

Inertia H2 Hart
Spanyol gyártmányú vadász- és túrabakancs. Igen ked-

vező árfekvésben kapható. A Vibram Bifida talp és Sympa-
tex membránnal ellátott teljesen vízhatlan vadászbakancs 

igen népszerű a vadászok körében. A körben vulkani-
zált gumi és a kevlárbetét védi a bakancsot a sérü-

lésektől. Az Optium talpbetét teszi teljesen kom-
fortossá viselőjének. Méret: 39–46-ig.

Érdeklődni az Indiformnál lehet.
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kat, miközben elég lazának kell maradnia, azaz nem 
nyomhatja a lábat. A túracipők kevésbé, míg az új 
bakancsok elsőre kicsit merevnek tűnhetnek, de ké-
sőbb betörnek és kényelmessé válnak.

Ápolás otthon és terepen
Értelemszerű, hogy a cipő, bakancs vagy vadász-

csizma életkorát a gyakori ápolással növelhetjük. 
Ehhez nem kell katonásan tisztára súrolni és „bok-
szolni”, csupán az is elég, ha lekeféljük a port és sa-
rat, esetleg sima vízben leöblítjük lábbelinket. Ez-
után kitömjük (kaptafa hiányában újságpapír is meg-
teszi) és meleg helyen megszárítjuk. Elvileg tilos a 
száradást tábortűzzel vagy a kandalló melegével 
sürgetni, de bizonyos esetekben ez elkerülhetetlen. 
Ilyenkor számoljunk azzal, hogy bakancsunk nem 
lesz hosszú életű, viszont lábunk egészsége megma-

200090 Alphaburly Sport 
LaCrosse gumicsizma

100% kaucsuk 3,5 mm neoprén bélés, 
amely filccel van bevonva, hogy a 

nedvességet felszívja. Külső 
oldalán csatos, belső 

oldalán végig cip-
záros. Az YKK 
cipzár 100%-
osan vízhatlan. A 

lábfejnél látható 
barázdák, üvegszál 

erősítést tartalmaznak, 
aminek a célja, hogy a lábfejet úgy fogja, mint 
a bakancs. Méretek: 38–49,5-ig. Amerikában 
az egyik legrégebbi vadászcsizmagyártó cég, 
1897-ben alakultak.

Érdeklődni az Indiformnál lehet.

Meindl Engadin Men MFS
Felsőrész: olajos nubuk bőr; bélés: bőr; talp: 

Meindl Multigriff by Vibram. Tömeg: 910 g 
(8-as méret); méret: 6–12; impregnálószer: 
TOKO Leather Balm.

Magas szárú túrabakancs. A viaszos bőr fel-
sőrész hosszan tartó védelmet nyújt az időjárás 
viszontagságaival szemben. A megfelelő imp-
regnálás ez esetben is szükséges. A bakancs 
optimális illeszkedését a Meindl MFS-System 
is elősegíti – a sarkat és a bokát körbevevő, 
belső párnázást bizto-
sító műanyag hab a 
láb hőmérsékletének 
hatására a viselőjére 
alakul.

Érdeklődni a Ten-
gerszem üzletei-
ben lehet.

rad. Ha mindennap patakokban, folyóban gázolunk, 
és a magas páratartalom miatt bakancsunk nem szá-
rad ki, legalább a zoknit cseréljük, hogy lábunk ne 
nedvesedjen. A bakancs impregnálása, „bokszo-
lása” csak az anyagának megfelelő szerrel történ-
het. A Gore-Tex betétes cipőket szigorúan tilos zsí-
ros anyagokkal impregnálni, mert így eltömítjük a 
lélegző felületet. Léteznek drága, de kifejezetten a 
Gore-Texhez ajánlott ápolószerek, melyek haszná-
latával a cipő sokáig megőrzi lélegző és vízhatlan 
tulajdonságát.

Végül egy jó tanács: a vadonban cipőnket, bakan-
csunkat soha ne hagyjuk magára. Ez elsőre vicce-
sen hangzik, de a sátor vagy kunyhó elé száradni 
vagy erős szaga miatt szellőzni kitett bakancsot em-
ber vagy állat könnyen ellophatja, ami terepen ko-
moly gondot jelenthet. Persze ilyenkor rájön az em-
ber, hogy nincs az a terep, ahol jó időben mezítláb 
ne menne el…

Jövő hónapban a lábbelik típusait nézzük át rész-
letesen!

(magasles) 13


