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Miből választhatunk?
• Sportszandálok: Furcsa ötletnek tűnik szandál-

ban útnak indulni, de ha egyszer felpróbálunk egy 
valódi sportszandált, nem fogunk csalódni. Elsősor-
ban vízi túrákhoz ajánlott, így akár a vadkacsava-
dászathoz is megfelelőek például a Teva cég sport-
szandáljai, de vehetünk az amerikai hadsereg kü-
lönleges egységénél rendszeresített szandált (Solz) 
is, mely annyira védi lábujjainkat, hogy még a mo-
csárban lapuló keselyűteknős sem bírja leharap-
ni őket. Eközben a robusztus, redős gumitalp jó ta-
padást biztosít a csúszós, sáros terepen is. Ezek a 
szandálok rögzítése tépőzáras hevederekkel törté-
nik, ami személyre állítva tartja a lábfejet és – bár-
mennyire meglepő – még a bokát is.

• Könnyű kirándulócipők (egyszerűbb „trek
kingcipők”): Ezek a cipők kizárólag kirándulásra 
és kisebb túrákra készültek. Kényelmükben vete-
kednek a legjobb edzőcipőkkel, ami nem csoda, hi-
szen a nagyobb cégek (például a Nike) is gyártják 
őket. A minőség itt is fontos, de általánosságban el-
mondható, hogy a jó minőségű bakancs gyártásáról 
kevésbé híres cégek – mint például a Merrell – is 
képesek tartós és jó kirándulócipőket gyártani. Ha-
bár kényelmesek és egyes helyeken a teherhordók 
ennél egyszerűbb lábbelikben cipelnek fel a hegy-

Meindl Borneo Pro MFS
Közepes szárú túracipő komoly túrákhoz. 

Jól tartja és követi a láb vonalát. Felsőrésze 
nubuk bőrből készül. A belül puha, párnás 
szár hosszabb túráknál is végig kényelmes 
marad. A hegyi utakhoz használatos Vibram 
talp puha lépést biztosít, lehetővé teszi a hosz-
szabb, nehezebb túrákat 
is. Megfelelő impregná-
lás mellett vízállóságát 
sokáig megőrzi.

Érdeklődni a Ten-
gerszem üzleteiben 
lehet.

Courteney Adventure szandál
A Courteney bakancsokat kimondottan a 

dél-afrikai bozótos vadászterületekre tervez-
ték. Költségesek, kézzel készülnek, eredeti 
vadbőrből, melyeken kétszeres varrás van, 
azért, hogy rendkívül erősek legyenek. Az 
Adventure a Courteney szafariszandálja egy-
aránt alkalmas hegymászásra és vadászatra. 
Ez a lábbeli igen erős és kényelmes viselet, 
minden terepre alkalmas.

Tájékozódni a www.
courteneyboot.
hu honlapon 
lehet.

Surranás

Buzás Balázs

re 25-30 kg terhet, a nagyobb felszerelés vagy há-
tizsák cipelése esetén fennáll a bokaficam vagy bo-
katörés veszélye.

• Túracipők (komolyabb „trekkingcipők”): 
Első ránézésre nem sokban különböznek a kirán-
dulócipőktől, de itt már megjelennek a magas szá-
rú változatok. Elsősorban olyan túrázásra válasszuk 
ezeket, ahol csak közepesen nehéz hátizsákot cipe-
lünk, és a terep adottságai nem követelik meg a ba-
kancsot. Ezeknél a lábbeliknél kevésbé fontos szem-
pont a víz- és kopásállóság, ezért anyaguk könnyű 
textil vagy textilbőr. Többféle márka közül választ-
hatunk, a legjobbak a Garmont, Lafuma, LaSportiva 
és Meindl túracipők.

• Túra és hegymászó bakancsok: Nehéz terepre, 
hosszú túrára és nehéz felszerelés cipeléséhez elen-
gedhetetlen a jó bakancs. Ezen belül megkülönböz-
tetünk túra- és hegymászó bakancsokat. Főbb jel-
lemzőik, hogy stabilan tartják a bokát, védik a láb-
fejet, valamint típustól és kezeléstől függően töb-
bé-kevésbé vízállóak. Talpuk vastagabb, redői erő-
sebbek, és olyan helyeken is könnyedén átjutunk 
bennük, ahol a túracipőben ez már nehezebb.

A hegymászó bakancsok – mint nevük is mutatja 
– kifejezetten hegymászásra lettek kitalálva. Talpuk 
merev, robusztus felépítésű, felsőrészük kemény 

Baffin csizmák
A kanadai Baffin cég által gyártott lescsizma, 

mely a téli lesvadászatok során minden igényt 
kielégít. Előnyei a hideg elleni biztos véde-
lem, a csekély súly és a járás közbeni komfort. 
A felsőrész bőr, az alsó új gumitechnológiá-

val készült. A középső talp GelFlex, ráz-
kódáslekötő, vízálló konstrukcióval, lak-
kozott varrással. A belső rész 50% poli-
észter és 50% Polyether hab. A kilyug-
gatott belső talp az alsó részre van 
varrva. A kivehető belső rész speciális 
HidroMax rostjai a nedvességet a lábtól 
a külső részbe vezetik. Onnan a ned-
vesség a lyukacsokon keresztül egy 

szabad térbe áramlik a belső rostok 
alá. Ez a szabad tér egy kis var-

rással a belső rostok 
alá van beépítve. A 
vékony levegőréteg a 
belső és a külső talp 
között biztos védel-

met nyújt a hideg ellen.
Bővebb információval az S. 

P. Jagd Vadászüzletben szolgálnak.

(magasles)
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Blimey gumicsizmák
A kiváló minőségű csizmák 100% gumiból 
készülnek, puha, neoprén béléssel. A hideg-
ben nem merevednek, illetve nem törnek meg, 
gyártásuknál vulkanizáló technológiát használ-
nak. Három kivitelben készülnek: felső szélén 

szétnyitható, cipzáros és egyszerű. Mindegyiket 
kiváló vízállóság és – bélésének köszönhetően – 

komfort, jó hőtartás jellemzik.
Bővebb információval a Magnum Vadászfel-

szerelések üzleteiben szolgálnak.

LaCrosse magas szárú bakancs
A LaCrosse cég egyik legújabb fejlesztésű bakancsánál is, mint mindig, 

elsősorban a praktikusságot vette figyelembe. A bakancsot az OCH elneve-
zésű ultrakönnyű talppal és az EVA talpbetéttel látták el, utóbbi jelentősége 

a lépésenkénti ütődések csillapításában van, így kisebb igénybevételnek 
van kitéve a láb. A bakancs orra és sarka védett és erősített. A puha 

bőr, a Gore-Tex membrán és az Ultra könnyűsége alapján 
nyugodtan sorolhatjuk a luxusbakancsok nem túl széles 

táborába.
Érdeklődni az Indiformnál lehet.

Gronell Active
A Gronell egyik könnyű túracipője kisebb 

túrákra, kirándulásokra készül, kimondot-
tan kényelmes és komfortos. OutDry memb-
ránjának köszönhetően teljes mértékben víz-
álló, ugyanakkor lélegző, így biztosítva a láb 

számára a megfelelő védelmet. A 
cipő felsőrésze nubuk bőrből 
készül, míg a talprészen az 
ismert Vibram márka fémje-

lét láthatjuk. Tömege kb. 
680 g (darabonként).

Érdeklődni a See-
land Vadász-

boltnál 
lehet.

kelő kollégája ezt már nem teheti meg. Az olyan cé-
gek, mint a Sorel, Kamik vagy a finn JahtiJakt ki-
fejezetten nehéz terepre (de nem hegymászásra) 
gyártanak magas szárú, meleg bélésű, kicsit katonás 
megjelenésű bakancsokat. A Kamik cég választé-
ka kiegészül a vízivadra vadászók számára készült 
gumicsizmával és terepszínű bakancsokkal is. Le-
zseren elegáns, sík, például afrikai szavannás tere-
pen használható lábbeliket például a Courteney cég 
gyárt.

Katonai bakancsok
Logikusnak tűnik, hogy a legstrapabíróbb láb-

belik a nagy igénybevételnek kitett katonai bakan-
csok. Ez valóban így van, de ne feledjük, hogy ezek 
is különböző minőségben és változatokban készül-
nek. Léteznek kifejezetten utcai viseletre (például 
a Hi-Tech Magnum) vagy ejtőernyős ugráshoz ki-

fejlesztett változatok, és a bevetés helyétől függően 
gyártják őket bőrből vagy erős vászonanyagból is. A 
gyártóknak fontos, hogy a bakancs jól tartsa a bokát, 
de az már kevésbé, hogy a talpa ne kopjon el. Ne fe-
ledjük, hogy a katonai megrendelések hozzák a leg-
több pénzt a konyhára, és a felszerelés elég gyak-
ran selejtezésre kerül. Ennek ellenére talán a ka-
tonai bakancsok talpa bírja legtovább, és az olyan 
fejlesztések, mint például a sárlepergető, pár hosz-
szanti „recéből” álló talp, megkönnyítik túránkat. A 
falklandi háború során a katonák rájöttek, hogy nem 
érdemes a bakancs talpára ragadt sarat hosszan ci-
pelni, de a folyamatos pucolásra nem volt módjuk, 
így több cég – például az Altama – kikísérletezte a 
sárlepergető talpakat.

Trópusi esőerdőbeli túrákhoz nincs jobb viselet, 
mint a könnyen átázó, de tábortűznél hamar meg-
száradó vászonbakancsok (Palladium), és a köztu-
dottan meleg sivatagi séta is könnyebben teljesíthe-
tő egy Altama bakancsban.

Léteznek orvosi (gyógyászati) célokra és utcai vi-
seletre gyártott bakancsok, mint például a jól ismert 
Martens és Getta cég termékei. A Martens valóban 
kényelmes, de főleg utcai viselet, a Getta egyetlen 
előnye az orr-részbe épített masszív acélbetét (ere-
detileg munkásbakancs volt) és a csavarokkal rögzí-
tett, így házilag is könnyen cserélhető talp.

Hegymászók körében népszerűek a kicsit drágább, 
de nagyon strapabíró Meindl és a Hanwag gyárt-
mányok, míg a Bestard cég kifejezetten a vadászok 
igényeinek megfelelően átalakított hegymászó ba-
kancsokat kínál.

Vadászcsizmák
A vadászat mint hagyományápoló tevékenység 

szinte megköveteli a hozzá illő ruházatot és az ah-
hoz stílusban passzoló lábbelit. Legjobban talán 
itt érvényesül a divat, a terepjáróból szinte ki sem 
mozduló úrvadász bátran vásárolhat méregdrága, 
elegáns öltözéket, míg a napokig magas hóban cser-

Scarpa Lite Trek GTX
A Scarpa cég egyik könnyű túrákra javasolt 

komfortos modellje verhetetlen áron. A vízál-
lóságról és a lélegzésről a Gore-Tex membrán 
gondoskodik, míg a Cordurával kombinált nu-

buk felsőrész szinte el-
nyűhetetlen. A strapa-

bíró Vibram talp ga-
rantálja a stabilitást 
és a komfortot. Tö-
mege kb. 1290 g.

Érdeklődni az 
RP Outdoor tú-

raboltokban 
lehet.

bőr vagy erős, speciális műanyag, így nagyon tartós 
lábbelik. A hegyi adottságoknak megfelelően talpuk 
merev, így jó kapaszkodást tesznek lehetővé akkor 
is, ha csak lábujjaink érik a talajt. Jól védik a lábat 
a szélsőséges időjárási viszonyoktól, a hidegtől és 
a nedvességtől. Magashegyi, havas terepen jól jön, 
hogy mindegyik modellre szerelhető hágóvas.

Bakancsokból árban és minőségben is széles a vá-
laszték, a jobb minőségű bakancsok ára 25-30 ezer 
forintnál kezdődik. Ne vásároljunk a nagy áruhá-
zakban kapható, divatos, ismert márkák közül, in-
kább forduljunk szaküzlethez, és keressük az AKU, 
Lowa, LaSportiva, Lafuma és Garmont termékeit. 

Hanwag Eagle GTX
A német Hanwag cég bakancsa, az Eagle GTX a már ismert Gore-Tex memb-

ránnal és Vibram talppal készül. Elsősorban könnyű túracipőnek szánják, ami 
azt jelenti, hogy egész napos használata sem jelent akadályt. Jellemzői: a 

boka szélességének megfelelően állítható rögzítő; különösen kicsi súly; a 
felsőrészben és a talpban speciálisan kialakított hideg elleni védelem és 

kiegészítő szigetelő réteg a talprész alatt.
Tájékozódni a www.hanwag.hu honlapon lehet.

Vadásztarisznya
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