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SZANOWNI KOLEDZY MYÂLIWI!

Podobnie jak w poprzednich latach, tak×e obecnie wiele 
osób, zarówno m∏×czyzn jak i kobiet, decyduje si∏ na 
dołàczenie do grona myÊliwych. Ta utrzymujàca si∏ tendencja 
do podtrzymywania jak×e starej tradycji Êwiadczy wyraênie 
o jednym: myÊlistwo nie poddaje si∏ zmianom zachodzàcym 
we współczesnym Êwiecie. Jest ono prawdziwym, 
historycznym dziedzictwem kulturowym, a właÊnie w 
dzisiejszym, skomputeryzowanym Êwiecie nabiera nowej 
wartoÊci jako wspaniały sposób na zbli×enie si∏ do natury.

W f irmie SWAROVSKI OPTIK, u wiodàcego producenta 
myÊliwskich przyrzàdów optycznych, tradycjà jest nie tylko 
samo myÊlistwo, lecz równie× najwy×sza z mo×liwych jakoÊć. 
Dotyczy to w szczególnoÊci naszych produktów i stanowi 
jednoczeÊnie najwa×niejszy motyw naszej broszury: jej celem 
jest przedstawienie mechanicznych i optycznych podstaw, 
co w przyszłoÊci ułatwi Paƒstwu dokonanie trafnego wyboru 
lornetki, teleskopu czy lunety celowniczej.

Podstawowymi wartoÊciami myÊlistwa, pokrywajàcymi si∏ 
w bardzo du×ym stopniu z ideałami SWAROVSKI OPTIK, 
jest tradycja, miłoÊć do przyrody oraz obowiàzek jej ochrony. 
Hołdujàc tradycji, jesteÊmy – jak dawniej – rodzinnym 
przedsi∏biorstwem, wyznajàcymi zasad∏ najwy×szej jakoÊci.

Zrozumiałe jest, ×e czujemy si∏ zobowiàzani do anga×owania 
si∏ w ró×ne projekty na całym Êwiecie, majàce na celu 
ochron∏ przyrody. Ju× zało×yciel f irmy Daniel Swarovski 
z miłoÊci do pi∏kna przyrody przed ponad 100 laty 
zdecydował, ×e siedziba b∏dzie znajdowała si∏ wÊród gór 
Tyrolu. þyczymy wielu doÊwiadczeƒ pełnych wra×eƒ 
i niezapomnianych chwil na Paƒstwa myÊliwskiej drodze.

Darz bór!
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Poza tym lunet dotyczà nast∏pujàce wskazówki jakoÊciowe: 

Do zadaƒ myÊliwskich krà×ek 
ten musi być regularnie okràgły, 
jasny i mieć neutralnà barw∏.

Przyciemniony, czworokàtny, 
szary albo wr∏cz kolorowy 
krà×ek Êwiadczy o zastosowaniu 
„tanich pryzmatów“, a tym 
samym o złym kontraÊcie 
i przebarwieniu obrazu.

B

A

B

A
1.2  UKŁAD ODWRACAJÑCY
Odwrócenie obrazu odbywa si∏ w układzie odwracajàcym, 
składajàcym si∏ w lornetkach z pryzmatów, a w lunetach – 
z soczewek. Rozró×niamy dwa układy pryzmatów: porro oraz 
dachowy.
W układach tych nast∏puje wielokrotne całkowite odbicie 
padajàcego Êwiatła.

JeÊli chodzi o prac∏ z lunetà, nale×y uwzgl∏dnić dwa ró×ne 
układy optyczne: układ techniczny, np. lornetka oraz układ 
biologiczny – oko. Oba układy tworzà w praktyce nierozłàcznà 
całoÊć i muszà być do siebie doskonale dopasowane.

Pod poj∏ciem przyrzàdu optycznego typu luneta nale×y 
rozumieć ró×ne układy soczewek i pryzmatów, a tak×e ich 
opraw.
Układ soczewek składa si∏ z:
• obiektywu, zwróconego w kierunku obserwowanego obiektu,
• okularu, zwróconego w stron∏ oka oraz
• układu odwracajàcego, znajdujàcego si∏ pomi∏dzy jednym 

a drugim elementem.
Zale×nie od rodzaju i jakoÊci lunety stosuje si∏ w nich nie 
tylko pojedyncze soczewki, lecz równie× drobiazgowo 
dopasowane do siebie grupy soczewek i pryzmatów.

Działanie obserwacyjnego przyrzàdu optycznego

UKŁAD PRYZMATÓW PORRO

Rozstaw oczu Rozstaw oczu

Rozstaw obiektywówRozstaw obiektywów

DACHOWY UKŁAD PRYZMATÓW

1.4  èRENICA WYJÂCIOWA
W lunecie dochodzi do skupienia padajàcego Êwiatła obiektu, 
po czym opuszcza ono lunet∏ przez okular, kierujàc si∏ 
do oka przez otwór o Êrednicy tzw. êrenicy wyjÊciowej. 
Ârednic∏ t∏ oblicza si∏ ze stosunku „Êrednicy obiektywu 
i powi∏kszenia”.

èrenica wyjÊciowa w lornetce widoczna jest podczas 
patrzenia w okular z odległoÊci ok. 30 cm. Widoczny tam 
jasny krà×ek – to êrenica wyjÊciowa. Jej Êrednica osiàga 
w lornetkach do 8 mm, w lunetach celowniczych / lunetach 
obserwacyjnych – zale×nie od powi∏kszenia i Êrednicy 
obiektywu – jest znacznie mniejsza albo wi∏ksza. èrenica 
wyjÊciowa Êwiadczy jednoczeÊnie o iloÊci Êwiatła, 
przechodzàcej przez lunet∏. Jest wi∏c ona mi∏dzy innymi 
wskaênikiem sprawnoÊci zmierzchowej.

1.3  OKULAR I PRZYSŁONY
Okular na zasadzie lupy powi∏ksza istniejàcy w płaszczyênie 
obrazu zmniejszony obraz.
Okulary lunet o wysokiej jakoÊci odpowiadajà pod wzgl∏dem 
konstrukcji wysokogatunkowym obiektywom fotograf icznym.

Wewnàtrz układu optycznego znajduje si∏ szereg przysłon, 
słu×àcych jako „zdef iniowane otwory“. Działajà one jak 
przysłona, regulujàca iloÊć Êwiatła (przysłona aperturowa; jest 
jednoczeÊnie oprawà obiektywu), i redukujà padajàce Êwiatło 
albo ograniczajà powstajàcy w lunecie obraz do „cz∏Êci 
u×ytecznej“ (przysłona pola widzenia). Ta „cz∏Êć u×yteczna“ 
w lunetach o wysokiej jakoÊci zaprojektowana jest tak 
perfekcyjnie, ×e uzyskuje si∏ obraz ostry na kraw∏dziach przy 
du×ym polu widzenia. Celowe zastosowanie przysłon wpływa 
wi∏c pozytywnie na jakoÊć obrazu.

I. PODSTAWY KONSTRUKCJI LUNET

1.1 OBIEKTYW
Obiektyw w lunecie zbiera Êwiatło, tzn. promienie wysyłane 
przez obiekt padajà na powierzchni∏ obiektywu, po czym 
nast∏puje ich skupienie i w poło×onym za soczewkà 
ognisku powstaje zgodny co do szczegółów, lecz wyraênie 
zmniejszony rzeczywisty obraz obiektu. Zgodnie z prawami 
optyki obraz ten jest jednak odwrócony, zarówno w poziomie 
jak i pionie. Dlatego te× musi zostać dostosowany do oka, 
czyli optycznie przestawiony.

1. BUDOWA UKŁADU OPTYCZNEGO

Poni×sze opracowanie dotyczy optycznych i mechanicznych podstaw 
optyki myÊliwskiej. Dla uproszczenia nazywamy te przyrzàdy „lunetami“, 

nie wskazujàc na ×aden okreÊlony typ. Lunety dzieli si∏ na:
przyrzàdy obserwacyjne (lornetki dwuokularowe/

lunety obserwacyjne jednookularowe) 
oraz przyrzàdy celownicze (lunety celownicze).

Lornetka SLC       7 x 42        B

èrenica 
wyjÊciowa

èrenica 
oka

42 642 : 7 = 6

Ø obiektywu

PRZYKŁAD:

7 6



60 x

1x

2x

4x

8x

2.1  POWI¢KSZENIE
Ogólnie, jako najwa×niejszy parametr optyczny uznaje 
si∏ powi∏kszenie. Mówi ono o tym, ile razy bli×ej wydaje si∏ 
usytuowany dany obiekt. Na przykład stojàcy w odległoÊci 
100 m kozioł sarny, przez lornetk∏ o 10-krotnym 
powi∏kszeniu wyglàda jakby był obserwowany gołym okiem 
z odległoÊci 10 m.

PRZYKŁAD:

Oddalony o 100 m kozioł sarny wyglàda przy…

... 2-krotnym powi∏kszeniu jakby si∏ znajdował w odległoÊci 50 m.

... 4-krotnym powi∏kszeniu jakby si∏ znajdował w odległoÊci 25 m.

... 8-krotnym powi∏kszeniu jakby si∏ znajdował w odległoÊci 12,5 m.

W przypadku lunet obserwacyjnych mo×liwe jest w wielu 
przypadkach uzyskanie za pomocà wymiennych okularów 
powi∏kszeƒ stałych albo zmiennych.
W lunetach celowniczych stosuje si∏ najcz∏Êciej rozwiàzania 
z powi∏kszeniem zmiennym. Ze wzgl∏du na ró×ne rodzaje 
polowaƒ, wybór właÊciwej lunety celowniczej wymaga 
fachowego doradztwa.

2. PARAMETRY OPTYCZNE

I. PODSTAWY KONSTRUKCJI LUNET
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2.2  POLE WIDZENIA
Spoglàdajàc przez nieruchomà lunet∏, widzimy kołowy 
wycinek obrazu rzeczywistego. WielkoÊć tego wycinka 
nazywamy polem widzenia. W lornetkach i lunetach 
obserwacyjnych wielkoÊć (Êrednic∏) pola widzenia okreÊla si∏ 
w metrach dla odległoÊci 1000 metrów, a wi∏c m/1000 m. 
W lunetach celowniczych podaje si∏ t∏ wielkoÊć dla 100 m 
(m / 100 m). Alternatywà dla okreÊlania wielkoÊci pola 
widzenia w metrach mo×e być wartoÊć wyra×ona w stopniach 
(np. 6,6°).
W przypadku lunet zawsze po×àdane jest mo×liwie jak 
najwi∏ksze pole widzenia. Jednak×e technicznie mo×liwa 
do uzyskania wielkoÊć pola widzenia w ogromnym stopniu 
zale×y od powi∏kszenia. Im wi∏ksze jest powi∏kszenie, tym 
mniejsze jest pole widzenia! Dlatego wybór powi∏kszenia 
zale×y od zastosowania.
W lunetach celowniczych stosowanych podczas polowaƒ 
leÊnych, szczególnie p∏dzonych, du×e pole widzenia ma 
decydujàce znaczenie, dlatego wtedy wybiera si∏ małe 
powi∏kszenie. Do polowaƒ w górach, gdzie cz∏sto strzela si∏ 
z du×ych odległoÊci, konieczne jest wi∏ksze powi∏kszenie, 
pole widzenia ma znaczenie drugorz∏dne.

2.3  SPRAWNOÂĆ ZMIERZCHOWA
Badania wykazały, ×e dla jednakowych êrenic wyjÊciowych 
sprawnoÊć zmierzchowa lunet wzrasta wraz z powi∏kszeniem.
Dlatego wprowadzono poj∏cie współczynnika sprawnoÊci 
zmierzchowej, okreÊlanego wzorem:
   powi∏kszenie x Êrednica obiektywu w mm. 

Stwierdzenie „im wi∏kszy jest współczynnik sprawnoÊci 
zmierzchowej, tym lepsza przydatnoÊć o zmierzchu“ jest 
jednak prawdziwe tylko wtedy, gdy êrenica wyjÊciowa 
jest wi∏ksza albo co najmniej równa êrenicy oka. Je×eli 
êrenica wyjÊciowa jest mniejsza, to Êwiatło dociera tylko 
do cz∏Êci êrenicy oka. Oko otrzymuje zbyt mało Êwiatła 
i obraz wydaje si∏ ciemny. Dotyczy to w szczególnoÊci 
lunet obserwacyjnych. Ze wzgl∏du na du×e powi∏kszenie 
i du×e Êrednice obiektywów ich współczynniki sprawnoÊci 
zmierzchowej sà szczególnie wysokie, jednak×e ze wzgl∏du 
na małà êrenic∏ wyjÊciowà nie nadajà si∏ one w ogóle do 
u×ycia o zmierzchu. Dlatego współczynniki sprawnoÊci 
zmierzchowej nie majà w praktyce ×adnego znaczenia dla 
myÊliwego, sà wr∏cz mylàce. Wa×niejsza jest mo×liwie du×a 
Êrednica êrenicy wyjÊciowej.

Typowe współczynniki sprawnoÊci zmierzchowej dla lornetek, 
lunet obserwacyjnych i lunet celowniczych

Przykłady

Lornetki 13 do 21   7 x 42 =  17

Lunety obserwacyjne 41 do 71 60 x 85 =  71

Lunety celownicze 4 do 35   8 x 56 =  21

èRENICA WYJÂCIOWA
Im wi∏ksza jest êrenica wyj∏ciowa, tym wi∏ksze jest 
nat∏×enie Êwiatła.
Teoretycznie, êrenica wyjÊciowa oraz êrenica oka nie tylko 
powinny si∏ znajdować w jednej osi, lecz równie× mieć 

jednakowà Êrednic∏. Praktycznie mo×liwe jest to tylko 
w ograniczonym stopniu, poniewa× ×renica oka nie tylko 
stale zmienia Êrednic∏, lecz równie× stale przemieszcza si∏ 
we wszystkich kierunkach. Ruchy te sà nieuchronnie coraz 
wyraêniejsze wraz z czasem obserwacji.

Zmiana pola widzenia w zale×noÊci od powi∏kszenia
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30 x

15 x

7 x

Współczynniki sprawnoÊci 
zmierzchowej



3.1 KONTRAST I USZLACHETNIENIE
Je×eli obserwator uzyskuje za pomocà lunety obraz ostry, 
z wyraênym rozgraniczeniem przejÊć od partii jasnych do 
ciemnych, mówimy o obrazie o wysokim kontraÊcie. Pod 
poj∏ciem kontrastu nale×y rozumieć stosunek luminancji 
do graniczàcych ze sobà powierzchni o ró×nej jasnoÊci. 
Obraz dobrej lornetki musi być nie tylko ostry, lecz równie× 
przyjemny, o klarownej strukturze. Obraz o małym kontraÊcie 
sprawia na obserwatorze wra×enie matowego i bez wyrazu.
Kontrast, z optycznego punktu widzenia, jest wynikiem 
dobrze wypolerowanych powierzchni szkieł optycznych 
i ich dalszego ulepszania przez uszlachetnianie / nadawanie 
właÊciwoÊci antyref leksyjnych. Te ostatnie działajà na 
zasadzie interferencji, za pomocà tzw. „cienkich warstw“. Aby 
to zrozumieć, musimy koniecznie omówić krótko podstawowe 
zasady optyki.

Promieƒ Êwiatła odbija si∏ od nieprzezroczystego medium, 
np. od lustra. W przypadku szkła dzieje si∏ jednak inaczej: 
Êwiatło przenika przez szkło. Na ka×dej powierzchni styku 
szkła z powietrzem nast∏puje odbicie ok. 5% padajàcego 
Êwiatła.

W miejscu, w którym promieƒ Êwiatła opuszcza szkło, 
nast∏puje kolejna strata 5% Êwiatła na skutek odbicia. Ta 
zredukowana iloÊć Êwiatła pada na nast∏pnà soczewk∏, 
gdzie znów nast∏puje jej cz∏Êciowe odbicie, zgodnie 
z powy×szym opisem. W 6-soczewkowym, 
nieuszlachetnionym przyrzàdzie optycznym na 
12 powierzchniach odbijajàcych wyst∏puje strata Êwiatła 
(strata transmisji) rz∏du 45%.

100 %

0,4 %

99,6 %
100 %

46 %

54 %

I. PODSTAWY KONSTRUKCJI LUNET

   1110

Dla lepszego zrozumienia Êwiadomie zrezygnowano do tego 
miejsca ze wzmianki na temat jakoÊci optycznej obrazu, 
uzyskiwanego z lunety, a wi∏c na temat jakoÊci obrazu. 
W lunecie najwy×szej klasy zale×y ona od tego, w jaki 
sposób producent wykorzysta zasady optyki, materiał i jego 
uszlachetnienie. Konstrukcja układów optycznych opiera si∏ 
na prawach optyki i f izyki. Podczas produkcji lunet konieczne 
jest podj∏cie ogromnych staraƒ w zakresie konstrukcji 
i technologii, aby uzyskać optymalny wynik koƒcowy, 
spełniajàcy wszystkie stawiane wymagania.

W zwiàzku z powy×szym jakoÊć lunety to:
• Wysokiej jakoÊci projekt układu optycznego
• Utrzymanie si∏ w mo×liwie wàskich granicach tolerancji
• Doskonała obróbka
• Zastosowanie materiałów o wysokiej jakoÊci
• Stała kontrola jakoÊci
• Długi okres gwarancji, zobowiàzujàcy do zachowania 

wysokiej jakoÊci
Aby spełnić najwy×sze wymogi jakoÊciowe, tolerancje oraz 
etapy obróbki np. w zakresie optyki mieszczà si∏ w granicach 
rz∏du stutysi∏cznych cz∏Êci milimetra. O jakoÊci obrazu 
decydujà opisane poni×ej szczegóły z zakresu optyki 
i mechaniki precyzyjnej.

3. JAKOÂĆ OBRAZU I PRODUKCJI

Strata transmisji z uszlachetnieniem – 0,2% 
straty na ka×dà powierzchni∏ styku szkło-powietrze

Strata transmisji bez uszlachetnienia – 5% 
straty na ka×dà powierzchni∏ styku szkło-powietrze

3.2  PRZEPUSZCZALNOÂĆ ÂWIATŁA ALBO TRANSMISJA
PrzepuszczalnoÊć Êwiatła w lunecie jest wielkoÊcià wzgl∏dnà. 
Nale×y zawsze rozpatrywać wydajnoÊć Êwietlnà kompletnego 
układu optycznego od wejÊcia do wyjÊcia Êwiatła. Lunety 
najwy×szej klasy osiàgajà przepuszczalnoÊć ok. 90%, 
wi∏ksze przepuszczalnoÊci sà prawie niewykonalne przy 
realnych nakładach produkcji. JeÊli reklamuje si∏ lepsze 
wartoÊci, to odnosi si∏ to cz∏sto tylko do jednej soczewki 
lub grupy soczewek albo te× chodzi o porównanie układu 
pryzmatów porro z układem dachowym. Faktem jest, ×e 
układy porro, dzi∏ki ich elementom optycznym, uzyskujà 
nieco lepszà transmisj∏ ni× układy dachowe. W dobrych 
lornetkach z układem pryzmatów dachowych, dzi∏ki 
niezwykle du×ym nakładom pracy oraz zastosowaniu 
wysokiej jakoÊci luster interferencyjnych (SWAROBRIGHT) 
przewaga ta zostaje skompensowana z nawiàzkà.

SWAROVSKI OPTIK stosuje układy pryzmatów dachowych 
Schmidta-Pechana, pozwalajàce zasadniczo na zmniejszenie 
długoÊci konstrukcji. W porównaniu z układem porro, układ 
dachowy wymaga, ze wzgl∏du na rodzaj odbicia Êwiatła, 
przeprowadzenia dodatkowych procesów technicznych. Na 
jednej z powierzchni pryzmatów konieczne jest lustrzenie, 
×eby odbicie Êwiatła nastàpiło w tym właÊnie miejscu. 
Zale×nie od producenta, stosuje si∏ ró×ne sposoby lustrzenia.

Rewolucyjne lustro interferencyjne SWAROBRIGHT odbija 
99,5 % Êwiatła! Umo×liwia ponadto celowe sterowanie 
barwami Êwiatła tak, aby uzyskać dokładnie zdef iniowane 
długoÊci fal. Transmisj∏ i wiernoÊć odzwierciedlenia barw 
zwi∏kszono przez to do granic mo×liwoÊci technicznych.

Naniesiona w tym celu „warstwa lustrzana“ 
• ma gruboÊć tylko 0,002 mm (dla porównania: gruboÊć 

włosa wynosi 0,07 mm)
• składa si∏ z ponad 30 (!) „cieniutkich warstw“, z których 

ka×da ma gruboÊć od 10 do 130 milionowych cz∏Êci 
milimetra.

 Ten stosunek wielkoÊci mo×na obrazowo porównać do 
uło×enia kartki papieru (warstwy uszlachetniajàcej) na 
wielopi∏trowym domu (soczewce).

W efekcie koƒcowym uszlachetnienie i lustrzenie układu 
optycznego Êwiadczà o ogromnych nakładach poniesionych 
na produkcj∏ i zastosowaniu absolutnie najlepszych 
technologii. Niech przykładem b∏dzie ponownie lornetka 
SLC 7x42 B. W ka×dej jej połówce znajduje si∏:

• 14 powierzchni szkieł uszlachetnionych za pomocà 
SWAROTOP albo SWARODUR

• 2 powierzchnie pryzmatów z warstwà fazowà (warstwa P)
• 1 powierzchnia pryzmatu lustrzona za pomocà 

SWAROBRIGHT

Je×eli liczby te pomno×yć przez nało×one w ró×ny sposób na 
poszczególne soczewki/pryzmaty „cieniutkie warstwy“, oka×e 
si∏, ×e pakiet warstw składa si∏ z ponad
80 ró×nych warstw w ka×dej połówce lunety.
Przy tak zło×onym wykoƒczeniu produkcja nisko- albo 
Êredniobud×etowa jest niemo×liwa.

zwykle wyst∏puje spadek 
jakoÊci w zakresie Êwiatła 
niebieskiego, co w efekcie 

powoduje za×ółcenie

Lustro srebrne

jaÊniejszy obraz o wy×szym 
kontraÊcie i wiernie 

odzwierciedlonych barwach – przy 
takiej samej jakoÊci produktu

Porównanie uszlachetnienia SWAROBRIGHT z powszechnie stosowanym lustrem srebrnymStrata transmisji na 2 powierzchniach styku szkło-powietrze 
z uszlachetnieniem

Strata transmisji na 12 powierzchniach styku szkło-powietrze bez 
uszlachetnienia
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SWAROCLEAN jest powłokà, nakładanà na zewn∏trzne 
powierzchnie soczewek, znacznie ułatwiajàcà czyszczenie 
soczewek obiektywu i okularu, przede wszystkim 
w przypadku kontaktu z zasuszonymi pozostałoÊciami 
substancji mineralnych (plam po wodzie), Êrodkami 
ochronnymi przeciw owadom oraz ×ywicà drzew. Dzi∏ki 
polepszonej odpornoÊci na brud, aby uzyskać optymalnà 
klarownoÊć, soczewki te nale×y czyÊcić mniej intensywnie. 
Zwi∏ksza to istotnie trwałoÊć wyrobów optycznych.
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„Pakiet warstw“ w lornetce Habicht SLC 7x42 B

Nazwa Numeracja na rysunku Liczba warstw

SWARODUR 1 + 20 ........................................................................ =        2 x 4 =  8

SWAROTOP 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 13 + 15 + 16 + 17 + 18 .. =       12 x 3 = 36

SWAROBRIGHT 8 ................................................................................ = 1 x ca. 30 = 30

Powłoka fazowa 10 + 11 ...................................................................... =         2 x 3 =  6

Warstwa kitu 4 + 14 +19 ................................................................. =        3 x 1 =  3

Nazwa Numeracja na rysunku         Razem   =  83

I. PODSTAWY KONSTRUKCJI LUNET

3.3  DYSTORSJA
Podczas patrzenia przez lunet∏, poÊrodku obrazu, a wi∏c 
tam, gdzie znajduje si∏ punkt ostrego widzenia, obiekt taki, 
jak np. krzy×, wyglàda zgodnie z rzeczywistoÊcià, czyli ma 
odpowiednie kàty oraz linie pionowe i poziome. PoÊrodku 
obrazu powstaje odwzorowanie bez przerysowaƒ. W 
przeciwieƒstwie do tego, kontur zewn∏trzny obiektu np. 
prostokàtnego nie ma linii prostych, lecz lekko skrzywione 
(w kształcie poduszki).

Takà, niewielkà dystorsj∏ zaplanowano celowo w konstrukcji 
lunety. Dzi∏ki temu przy przesuwaniu lunety na boki, 
wywołany przez perspektyw∏ efekt toczenia zostaje 
skorygowany. Powstały obraz pozostaje dla obserwatora 
płaski. W lunetach bez efektu dystorsji poduszkowej obraz 
wydaje si∏ wypukły jak beczka.

Z dystorsjà

beczkowàpoduszkowà

Bez dystorsji
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MyÊlistwo w ekstremalnych warunkach jest wskaênikiem 
obcià×alnoÊci lunet. Sà one pełnowartoÊciowymi przyrzàdami 
myÊliwskimi dopiero wtedy, gdy długo wytrzymujà wszystkie, 
du×e obcià×enia mechaniczne. W tanich przyrzàdach 
optycznych w celu obni×ania kosztów produkcji stosuje si∏ 
pasowania obrotowe elementów mechanicznych o du×ych 
luzach. To powoduje, ×e bez nadmiaru smaru poszczególne 
elementy mechaniczne „grzechoczà“. 

„Lekkie“ poruszanie si∏ mechanizmu jest mo×liwe poprzez 
Êwiadomie stosowanie intensywnego smarowania. Smary te 
t∏×ejà w niskich temperaturach, w wysokich zaÊ nie stawiajà 
niezb∏dnego oporu i topniejà, nie powracajàc do swoich 
pasowaƒ. Z czasem jakiekolwiek, przydatne w praktyce 
ustawienie staje si∏ niemo×liwe. 

Niskotemperaturowe badanie porównawcze lunet 
celowniczych, wykonane w temperaturze –20° C, 
wykazało, ×e – z wyjàtkiem wyrobów o wysokiej jakoÊci – 
wszystkie lunety celownicze o ni×szej jakoÊci wykazywały 
bardzo ograniczonà mo×liwoÊć poruszania elementami 
regulacyjnymi. W takim przypadku lunetami tymi nie mo×na 
bezpiecznie manipulować, co czyni je bezu×ytecznymi! 

Lunet obserwacyjnych teleskopowych nie da si∏, ze 
wzgl∏dów technicznych, hermetycznie uszczelnić przed 
działaniem wilgoci, z powodu ruchu rozsuwajàcego 
i zwiàzanego z tym efektu ssania. Jednak×e w tym wypadku 
pierÊcienie prowadzàce muszà być na tyle precyzyjne, 
×eby mimo długiego roz- i zsuwania zachować prawidłowe 
centrowanie.

Wodoszczelne lornetki umo×liwiajà, oprócz 
stosowania podczas deszczu, tak×e 
optymalne czyszczenie z brudu i kurzu pod 
strumieniem wody

I. PODSTAWY KONSTRUKCJI LUNET
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4. SOLIDNOÂĆ I TRWAŁOÂĆ
W lornetkach konieczne jest stabilne mechanicznie połàczenie 
obu połówek, poniewa× miejsce to nara×one jest na 
szczególnie du×e obcià×enia mechaniczne. Dlatego wa×ne 
jest wykonanie wysokogatunkowego mostka z metalu, 
gwarantujàcego stabilnoÊć mechanicznà na długie lata.

Obcià×enia mechaniczne lunety celowniczej podczas strzelania 
sà niezwykle du×e, strzelcy podczas polowania rzadko je 
jednak tak mocno odczuwajà z powodu skupienia uwagi na 
zwierzynie. Dlatego nieodzowne jest nadzwyczaj kosztowne 
i odporne na wstrzàsy uło×yskowanie elementów optycznych 
w obudowie lunety celowniczej. Wszystkie soczewki sà 
przykr∏cone i uło×one na specjalnie ukształtowanych 
powierzchniach tak, aby podczas strzału nie nastàpiło 
wyłamanie szkła przez ostre kraw∏dzie itp.

Temperatura działania wysokiej jakoÊci lornetek mieÊci si∏ w zakresie –25° C do +55° C

4.1  ELEMENTY OBSŁUGI
Niezakłócone działanie elementów regulacyjnych w lunetach 
jest niezb∏dne w czasie eksploatacji w ekstremalnych 
warunkach, w szczególnoÊci w niskich i wysokich 
temperaturach.

Ustawieniu podlegajà ...

w lornetkach:  rozstaw oczu, ostroÊć, kompensacja 
dioptrii

w lunetach:  rozciàganie i zsuwanie, ostroÊć, 
powi∏kszenie w okularach o zmiennej 
ogniskowej

w lunetach celowniczych:  nastawienie krzy×a „na kliki”, 
kompensacj∏ dioptrii, powi∏kszenie 
w wersjach ze zmiennà ogniskowà, 
ew. odległoÊć/wyrównanie paralaksy

Wszystkie elementy regulacyjne muszà przesuwać si∏ 
płynnie przy niewielkim nakładzie siły. Elementy regulacyjne 
nie mogà ani spr∏×ynować, ani te× powodować „ruchu 
jałowego“. Opisane działanie elementów regulacyjnych nie 
mo×e si∏ pogarszać w zakresie temperatur mi∏dzy 
+55° C a –20° C w przypadku lunet i lunet celowniczych, 
a w przypadku lornetek do –25° C (temperatura robocza).
Aby zapewnić spełnienie tych wymagaƒ, konieczne 
jest zastosowanie wysokogatunkowych smarów, 
nietwardniejàcych, niewypływajàcych ani te× nieulegajàcych 
z×ywiczeniu w zakresie temperatur od –25° C do +85° C 
(temperatura składowania). W ró×nych podzespołach 
lunet stosuje si∏ do 10 (!) ró×nych smarów, zgodnie ze 
szczegółowym planem smarowania. Wysokogatunkowe 
smary zapewniajà długoletnià, nienagannà prac∏ równie× bez 
dosmarowywania.



1.2  LORNETKI DO ZASTOSOWANIA O ZMIERZCHU / NOCÑ
W tego typu lornetkach êrenica wyjÊciowa musi być co 
najmniej tak du×a, jak êrenica oka, dzi∏ki czemu do oka 
mo×e si∏ dostać jak najwi∏cej Êwiatła. Nale×y jednak 
wybierać jak najwi∏kszà Êrednic∏ êrenicy wyjÊciowej tak, 
aby oko mogło obserwować bez napi∏cia równie× 
w niedogodnych warunkach oÊwietleniowych. Do tego 
rodzaju myÊlistwa nadajà si∏ szczególnie dobrze wszelkie 
lornetki o Êrednicy obiektywu co najmniej 42 mm i 7-krotnym 
lub wy×szym powi∏kszeniu. Klasycznym przykładem 
jest lornetka 8x56, przy czym, wraz z wiekiem, dobrym 
rozwiàzaniem okazuje si∏ bardzo jasna lornetka 8x50 albo 
7x42.

1.1  BUDOWA I PARAMETRY OPTYCZNE
Lornetki składajà si∏ z dwóch pojedynczych połówek (lunet 
binokularowych), połàczonych ze sobà mechanicznie, co 
umo×liwia widzenie przestrzenne. Ka×da połówka lornetki 
stanowi sama w sobie układ optyczny. Zawierajà one 
skierowany w stron∏ celu obiektyw, układ odwracajàcy oraz 
skierowany w stron∏ oka okular. 

Układy pryzmatów porro mo×na rozpoznać po 
uwarunkowanej konstrukcyjnie, wi∏kszej szerokoÊci. 
Ich przepuszczalnoÊć Êwiatła jest wysoka, co nie 
stanowi jednak×e cechy jakoÊciowej. W nowoczesnych 
konstrukcjach lornetek u×ywa si∏ układów pryzmatów 
dachowych, ktore jednak sà du×o bardziej kosztowne 

w produkcji. Układy pryzmatów dachowych umo×liwiajà 
generalnie bardziej smukłà konstrukcj∏.

Dziedziny zastosowaƒ w łowiectwie sà na tyle ró×ne, ×e 
poszczególne lornetki, pod wzgl∏dem optyki, wielkoÊci 
i masy nie zawsze b∏dà w sposób optymalny spełniać dane 
wymagania. Zasadniczo obowiàzuje reguła: polowanie 
wymagajàce du×o ruchu, wymaga odpowiednio lekkiej 
lornetki. W przeciwieƒstwie do tego, w polowaniu z zasiadki 
masa lornetki nie jest czynnikiem decydujàcym. Jednak×e 
wybór odpowiedniej lornetki oznacza cz∏sto kompromis, 
którego nale×y być Êwiadomym w momencie zakupu. 
Decyduje główny rodzaj polowania!

II. PRZYRZÑDY OPTYCZNE OBSERWACYJNE I CELOWNICZE
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Lornetka jest niezb∏dnym sprz∏tem optycznym w r∏kach 
myÊliwego, bez którego nie mo×e on prawidłowo wykonywać 
swoich zadaƒ w dzisiejszych warunkach w obwodach 
łowieckich. Szczególnie wysokie wymagania co do jakoÊci 
obrazu stawia si∏ lornetkom w przypadku polowaƒ 
o zmierzchu oraz nocnych, np. na zwierzyn∏ czarnà czy 
podczas polowaƒ w górach, gdzie strzela si∏ na du×e 
odległoÊci. Aby w sposób pewny i bezbł∏dny zlokalizować 
w tych warunkach zwierzyn∏, potrzeba lornetki wysokiej 

jakoÊci, o wspaniałej jakoÊci obrazu, na której mo×na 
polegać w ka×dych warunkach. W przeciwnym razie, 
na skutek złej jakoÊci optycznej sprz∏tu, dojÊć mo×e do 
bł∏dnego strzału.
Charakterystyka lornetki jest prosta: 8x56 oznacza 8-krotne 
powi∏kszenie i Êrednic∏ obiektywu równà 56 mm. „B“ 
oznacza wykonanie przeznaczone dla osób noszàcych 
okulary, a „W“ lornetk∏ szerokokàtnà.

1. LORNETKI

Na poni×szej ilustracji 
przedstawiono rzeczywisty 
przebieg promieni Êwiatła 
(promieni głównych) na obrazie 
rzeczywistym, z układem 
pryzmatów porro.

1.3  LORNETKI UNIWERSALNEGO ZASTOSOWANIA
Sà to wszystkie lornetki, które z racji swojej wielkoÊci, masy, 
ale tak×e parametrów optycznych nadajà si∏ do stosowania 
we wszystkich typowych dla myÊlistwa warunkach. Decyduje 
indywidualne spektrum zastosowaƒ.
Do myÊlistwa górskiego zaleca si∏ lornetk∏ o powi∏kszeniu 
10-krotnym, do zastosowaƒ na co dzieƒ – lornetki o 7- do 
8-krotnym powi∏kszeniu. Powi∏kszenia wi∏ksze ni× 
10-krotne mo×na – zgodnie z doÊwiadczeniem – stosować 
bez statywu tylko w ograniczonym zakresie. Powodem 
jest naturalne dr×enie ràk, wzmocnione wielkoÊcià 
powi∏kszenia.

1.4  OBSŁUGA

KOMPENSACJA DIOPTRII
Aby uzyskać jak najlepszy obraz, nale×y dostosować 
lornetk∏ do obu oczu.
Ró×nà sprawnoÊć lewego i prawego oka mo×na 
skompensować za pomocà regulacji dioptrii.

Kompensacja dioptrii na przykładzie lornetki EL:
1.  Spojrzeć lewym okiem przez lewy okular i ustawić 

za pomocà pokr∏tła regulacji ostroÊci ostroÊć obrazu 
wybranego obiektu.

2.  Wyciàgnàć pokr∏tło regulacji ostroÊci.
3.  Spojrzeć prawym okiem przez prawy okular na ten sam 

obiekt i ustawić optymalnà ostroÊć obrazu za pomocà 
pokr∏tła regulacji ostroÊci.

4.  Nast∏pnie z powrotem wcisnàć pokr∏tło.

ZASTOSOWANIE DLA OSÓB NOSZÑCYCH OKULARY
W lornetkach SWAROVSKI OPTIK serii SLC i EL muszle 
oczne mo×na odkr∏cić i wymienić na inne lub specjalne 
muszle, zabezpieczajàce przed wpadaniem Êwiatła 
bocznego. Odkr∏cane muszle oczne sà zaletà, jeÊli chodzi 
o czyszczenie, ze wzgl∏du na wodoszczelnà konstrukcj∏ 
okularu.
Spłukanie brudu pod bie×àcà wodà nie stanowi problemu. 
Do u×ywania lornetki bez okularów muszle nale×y wykr∏cić 
do oporu, dzi∏ki czemu mo×na ustawić optymalnà odległoÊć 
mi∏dzy êrenicà wyjÊciowà a êrenicà oka. Osoby, u×ywajàce 
okularów, muszà wkr∏cić muszle do oporu.

Pełne pole widzenia z i bez okularów
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Lunety w r∏kach myÊliwych sà skutecznymi przyrzàdami 
optycznymi, słu×àcymi do zlokalizowania zwierzyny 
z du×ych odległoÊci, oraz rozpoznawania szczegółów. Przy 
30-krotnym powi∏kszeniu niejedna koza przeistacza si∏ 
w rogacza! Nawet jeÊli lunety, z racji wysokiej rachunkowo 
wydajnoÊci zmierzchowej, wydajà si∏ teoretycznie najlepsze 
do obserwacji w nocy, sà one w tym wypadku bezu×yteczne.

Ârednica êrenicy wyjÊciowej w spektywach jest bowiem 
znacznie mniejsza i wynosi np. przy 60-krotnym 
powi∏kszeniu tylko 1,7 mm. PrzepuszczalnoÊć Êwiatła 
jest wi∏c odpowiednio mniejsza. Poza tym, orientacja 
w ciemnoÊci jest prawie niemo×liwa.

Cz∏sto mo×liwa jest wymiana okularów na inne, o innym 
powi∏kszeniu. Szczególnie popularne sà lunety ze 
zmiennym powi∏kszeniem, poniewa× nadajà si∏ lepiej do 
orientacji z wykorzystaniem najmniejszego z mo×liwych 
powi∏kszenia, a nast∏pnie do obserwacji szczegółów 
w du×ym powi∏kszeniu.

Nowoczesne lunety o dobrych parametrach umo×liwiajà 
myÊliwym równie× fotografowanie. Za pomocà dobrego 
sprz∏tu fotograf icznego, jak adapter do aparatów 
cyfrowych DCA, podstawa do aparatów cyfrowych DCB 
i TeleLensSystem (TLS), mo×na łàczyć z lunetami prawie 
wszystkie, dost∏pne aparaty kompaktowe i lustrzanki, 
zarówno analogowe, jak i cyfrowe.

Lunety celownicze stanowià standardowe wyposa×enie 
broni myÊliwskiej. Umo×liwiajà one precyzyjne strzelanie 
z typowych dla polowaƒ odległoÊci. Wbudowany do lunety 
celowniczej drobny krzy× celowniczy zast∏puje muszk∏ 
i szczerbin∏ oraz umo×liwia, w połàczeniu z powi∏kszeniem, 
kontrolowane oddanie strzału. Pod poj∏ciem krzy×a 
celowniczego nale×y rozumieć ró×nego rodzaju siatki 
celownicze w lunetach celowniczych, umo×liwiajàce e oku 
jednoczesne, ostre widzenie celu i krzy×a.

Spotyka si∏ lunety celownicze o powi∏kszeniu stałym bàdê zmiennym.

Modele o zmiennym powi∏kszeniu majà wi∏kszy zakres 
zastosowania. Tak wi∏c, pewne lunety celownicze 
nadajà si∏ zarówno do stosowania o zmierzchu, jak i do 
szybkiego strzelania podczas polowania p∏dzonego, czy 
te× do precyzyjnego strzelania z du×ej odległoÊci. Lunety 
celownicze nie mogà jednak czynić rzeczy niemo×liwych, 
szczególnie zaÊ zamieniać nocy w dzieƒ. Tak wi∏c, 
du×e powi∏kszenie, np. lunety 2-12x50 mo×na najlepiej 
wykorzystać podczas polowaƒ w dzieƒ, w nocy jednak obraz 
w lunetach celowniczych o powi∏kszeniu ponad 8-krotnym 
jest zbyt ciemny. W przypadku wi∏kszych powi∏kszeƒ 
êrenica wyjÊciowa jest bowiem mniejsza, co redukuje iloÊć 
Êwiatła wpadajàcego do oka. Mo×liwie du×e powi∏kszenie 
nie jest podczas celowania ×adnym panaceum, poniewa× 
pole widzenia podczas obserwacji staje si∏ znacznie 
mniejsze. Przy 12-krotnym powi∏kszeniu jego wielkoÊć 
wynosi tylko ok. 3,5 m na 100 m.

2. LUNETY OBSERWACYJNE

3. LUNETY CELOWNICZE
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3.2  KRZYþE CELOWNICZE W LUNETACH CELOWNICZYCH
Pod poj∏ciem krzy×a celowniczego myÊliwy rozumie mask∏ 
siatki celowniczej w lunecie. Sà ró×ne formy krzy×y, takie jak 
krzy×e nitkowe, groty, punkty, okr∏gi albo ich kombinacje.

Krzy×e celownicze sà zasadniczo dost∏pne w dwóch 
wersjach: 
1. bez podÊwietlenia
2. z podÊwietleniem

Do podÊwietlania krzy×a słu×y zainstalowana dioda, Êwiecàca 
na okreÊlone cz∏Êci krzy×a. Przy czym podÊwietlane mogà 
być zarówno cz∏Êci poziome, jak i pionowe.
NiepodÊwietlane lunety celownicze od pewnych wersji mo×na 
doposa×yć w podÊwietlenie.

Bez włàczonego podÊwietlenia, w lunetach celowniczych 
SWAROVSKI OPTIK pozostaje dotychczasowy 
krzy× dzienny, co pozwala na u×ywanie go w stanie 
niepodÊwietlonym (np. w przypadku wyładowania si∏ baterii).

1 3
2

Luneta celownicza, oko i broƒ – prawidłowo usytuowane wzgl∏dem siebie

3.1  BUDOWA
Podstawowe elementy optyczne lunety celowniczej 
to soczewki obiektywu (1), system odwracajàcy (2) z 
soczewkami odwracajàcymi (w przeciwieÀstwie do lornetek 
gdzie stosowane sà pryzmaty) oraz soczewki okularu (3). 
W zwiàzku z budowà układu optycznego (u¿ycie soczewek 
odwracajàcych) w lunecie celowniczej wyró×nia siê dwa plany 
(płaszczyzny) obrazu (plany na których pojawia siê rzeczywisty 
obraz). Za soczewkami obiektywu obraz jest odwrócony 
i przenoszony osiowo na pierwszy plan (plan soczewek 
obiektywu).

II. PRZYRZÑDY OPTYCZNE OBSERWACYJNE I CELOWNICZE

Pod wzgl∏dem optycznym układ odwracajàcy ma 
nast∏pujàce zadania:
• Wyprostowanie obrazu
• Sterowanie zmiennym powi∏kszeniem w lunetach 

o zmiennym powi∏kszeniu
• Pozycjonowanie krzy×a celowniczego wzgl∏dem broni
• Przemieszczenie êrenicy wyjÊciowej o 8–9 cm na zewnàtrz.
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Pierwsza płaszczyzna obrazu1

Obraz i krzy× 
celowniczy majà takie 
samo powi∏kszenie

Obraz jest 
powi∏kszony, wielkoÊć 
krzy×a celowniczego 
pozostaje bez zmian

Druga płaszczyzna obrazu2

2

3.3  POWI¢KSZENIA STAŁE I ZMIENNE
JeÊli chodzi o wykorzystanie krzy×a celowniczego, 
znaczàce jest rozró×nienie na lunety o stałym i zmiennym 
powi∏kszeniu.

W lunetach o stałym powi∏kszeniu nie mo×na zmienić 
wartoÊci powi∏kszenia. Mo×na to jednak z powodzeniem 
wykonać w lunetach o powi∏kszeniu zmiennym. MyÊliwy 
mo×e przy tym zmieniać powi∏kszenie płynnie w okreÊlonym 
zakresie.
W lunetach celowniczych krzy× mo×e si∏ znajdować zarówno 
w pierwszej płaszczy×nie      (płaszczyzna obrazu obiektywu), 
jak i w drugiej płaszczy×nie obrazu      (płaszczyzna okularu). 
Je×eli krzy× znajduje si∏ w pierwszej płaszczyênie, nast∏puje 
jego powi∏kszenie wraz ze zwi∏kszaniem powi∏kszenia, tj. 
krzy× roÊnie razem z powi∏kszonym obrazem.

Powi∏kszany wraz z obrazem krzy× mo×e – w przypadku 
wi∏kszych powi∏kszeƒ – zasłaniać w pewnych 
okolicznoÊciach zbyt du×à cz∏Êć celu. Jako rozwiàzanie 
alternatywne oferuje si∏ lunety celownicze z krzy×em w 
drugiej płaszczy×nie obrazu. Dzi∏ki temu rozwiàzaniu 
nast∏puje powi∏kszenie obrazu, ale nie krzy×a, tj. przy 
zmianie powi∏kszenia wielkoÊć krzy×a nie zmienia si∏!

1     



3.5  REGULACJA KRZYþY CELOWNICZYCH
Aby traf ić w punkt celowania, szczerbina i muszka 
w przyrzàdach celowniczych typu otwartego muszà pokrywać 
si∏ z tym punktem (punktem na obserwowanym obiekcie).
W lunetach celowniczych szczerbina i muszka, mówiàc 
obrazowo, skupione sà w jednym punkcie krzy×a, punkcie 
obserwacji.
 
 

Podczas celowania za pomocà lunety celowniczej myÊliwy 
musi doprowadzić do pokrycia si∏ tylko dwóch punktów – 
obserwacji i celowania. Krzy× nie mo×e si∏ przesun∏ć na 
skutek oddziaływaƒ czynników zewn∏trznych, np. odrzutu, 
poniewa× powoduje to niekontrolowane przesuni∏cie punktu 
traf ienia przestrzeliwanej broni.

Jednak do przestrzeliwania broni krzy× musi być we wn∏trzu 
lunety ruchomy i posiadać mo×liwoÊć regulacji. Regulacja 
krzy×a celowniczego pokr∏tłami przy lunecie celowniczej 
odbywa si∏ za pomocà mechanizmu zapadkowego – „na 
klik“. Ka×de klikni∏cie zmienia poło×enie punktu traf ienia 
z odległoÊci 100 m np. o 1 cm. Zapadkowy mechanizm 
regulacyjny mo×e mieć, w zale×noÊci od producenta, ró×nà 
konstrukcj∏. Wyst∏pujàce przy tym przemieszczenia krzy×a 
celowniczego w układzie odwracajàcym majà wielkoÊć rz∏du 
setnych cz∏Êci mm.

Je×eli pominiemy czas trwania oddziaływania przyspieszenia, 
to przyspieszenie przy strzelaniu pociskami .460 Weatherby 
Magnum mo×na przedstawić nast∏pujàco: broƒ, łàcznie 
z lunetà celowniczà, przyspiesza ok. 770x szybciej od 
samochodu Formuły 1.

W praktyce oznacza to, mówiàc obrazowo, ×e powstajàcy 
odrzut odpowiada w przybli×eniu uderzeniu kuli stalowej 
o Êrednicy 10 cm, o masie 4,5 kg, spadajàcej z wysokoÊci 
2,5 m na ziemi∏.

3.4 WSPÓŁCZYNNIK ZOOM
Zoom – to zmienny zakres powi∏kszenia urzàdzeƒ 
optycznych. Im wi∏kszy współczynnik zoom, tym wi∏kszy 
jest ten zakres. Najmniejsze powi∏kszenie charakteryzuje 
si∏ szerokim polem widzenia, natomiast maksymalne 
powi∏kszenie pozwala na wierne odzwierciedlenie 
szczegółów obiektu. Wi∏kszoÊć lunet celowniczych 
o zmiennym powi∏kszeniu charakteryzuje si∏ 
współczynnikiem zoom 3 albo 4. Lunety celownicze Z6 
z 6-krotnym zoomem pozwalajà na maksymalne 
wykorzystanie obydwu tych cech jednoczeÊnie: maksymalnie 
szerokiego pola widzenia i maksymalnego powi∏kszenia 
detalu.

II. PRZYRZÑDY OPTYCZNE OBSERWACYJNE I CELOWNICZE

Uło×yskowanie układu odwracajàcego ew. krzy×a celowniczego w lunetach celowniczych f irmy SWAROVSKI OPTIK

Krzy×e celownicze
Elementy spr∏×yste 
i precyzyjny 
przegub kulisty 
do uło×yskowania 
krzy×a celowniczego 
ew. układu 
odwracajàcego bez 
luzów.

Regulacja krzy×a celowniczego
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Odpowiada to w przybli×eniu normalnemu rozrzutowi 
broni myÊliwskiej dla odległoÊci 100 m. Je×eli rozpatrzymy 
obni×enie toru pocisku w odległoÊci 250 m, wyniesie ono 
w przypadku naboju 7x64 ok. 25 cm. Z danych tych mo×na 
wywnioskować, ×e przy strzelaniu na du×à odległoÊć, 
dokładne okreÊlenie odległoÊci celu jest o wiele wa×niejsze, 
dla skompensowania odchylenia, uwarunkowanego torem 
pocisku. Poza tym, przy tak du×ych odległoÊciach nakłada si∏ 
na siebie wiele czynników, powodujàcych bł∏dny strzał, 
takich jak:

• rozrzut broni i amunicji
• boczny wiatr
• rozrzut ze strony strzelca
• nieprawidłowe okreÊlenie odległoÊci
• paralaksa, spowodowana bł∏dem popełnionym przez 

strzelca

Zasadniczo wyró×nia si∏ cztery typy połàczeƒ:
• monta× wahliwy
• monta× wsuwany/rozkładany
• monta× specyf iczny dla producenta
• monta× jednohakowy Suhler

Dobry monta× lunety celowniczej zapewnia równie× 
długotrwałà wytrzymałoÊć na niezwykle silne obcià×enia od 
strzałów, bez pogorszenia celnoÊci. Kto tutaj oszcz∏dza na 
jakoÊci – co dla laików jest ledwo zauwa×alne – oszukuje sam 
siebie. Monta× lunety celowniczej jest kwestià zaufania. Złe 
właÊciwoÊci strzeleckie broni myÊliwskiej mo×na w bardzo 
wielu przypadkach przypisać marnie wykonanym przez 
rzemieÊlników monta×om.

Paralaksà nazywa si∏ błàd celowania, powstajàcy podczas 
strzelania na du×à lub małà odległoÊć przy nieosiowym 
patrzeniu przez lunet∏. Dochodzi przy tym do przesuni∏cia 
celu i krzy×a celowniczego. Paralaksa wyst∏puje tylko 
w przypadku ustawienia oka poza osià optycznà, np. 
podczas skoÊnego patrzenia w okular. Z małymi wyjàtkami 
broƒ myÊliwskà przestrzeliwuje si∏ dziÊ na odległoÊć 100 
m. Producenci lunet celowniczych przyjmujà równie× t∏ 
odległoÊć i nastawiajà lunety fabrycznie w taki sposób, ×eby 
dla delete odległoÊci podstawowej obraz obiektu znajdował 
si∏ dokładnie w płaszczy×nie krzy×a celowniczego. Dla tej 
odległoÊci obraz obiektu oraz krzy× zawsze si∏ pokrywajà, 
równie× wtedy, gdy strzelec patrzy przez lunet∏ skoÊnie 
wzgl∏dem osi optycznej. W takim przypadku luneta 
celownicza jest ustawiona na odległoÊć 100 m bez paralaksy.

Dla odległoÊci wi∏kszych albo mniejszych od odległoÊci 
bez paralaksy obraz obiektu w lunecie celowniczej znajduje 
si∏ kilka setnych cz∏Êci milimetra przed albo za krzy×em. 
Dopóki strzelec patrzy przez lunet∏ nadal dokładnie prosto, 
prawidłowe poło×enie punktu traf ienia pozostaje zachowane. 
Je×eli jednak strzelec celuje przez lunet∏ „skoÊnie“, punkt 
celowania wydaje si∏ nieznacznie przesuni∏ty wzgl∏dem 
krzy×a. Dla celów oddalonych o 250 m obraz obiektu 
przesuwa si∏ w ten sposób o 0,164 mm od krzy×a (patrz 
rysunek poni×ej). Odpowiada to w przybli×eniu gruboÊci 
dwóch kartek z zeszytu i powoduje błàd wskazania (błàd 
paralaksy) 3,7 cm przy odległoÊci celu wynoszàcej 250 m.

100 m 0,000 mm

250 m 0,164 mm

III. SZCZEGÓLNE WŁAÂCIWOÂCI, WAþNE DLA MYÂLIWEGO
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1. PARALAKSA



III. BESONDERHEITEN FÜR DEN JÄGER
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Suchy kurz usuwa si∏ najlepiej za pomocà małego p∏dzla 
z włosia, poniewa× tylko w ten sposób mo×na usunàć 
ziarenka kurzu z soczewki bez jej dociskania. Silnie 
zakurzone soczewki dobrych lunet celowniczych wytrzymujà 
ostro×ne zmywanie delikatnym strumieniem bie×àcej wody.
Koƒcowego czyszczenia powierzchni soczewek dokonuje si∏ 
czystà Êciereczkà. Do czyszczenia soczewek najlepiej nadaje 
si∏ aceton, poniewa× nie zawiera on dodatków chemicznych 
i wyparowuje, nie pozostawiajàc ×adnych sladów. Płyn do 
mycia okien nie nadaje si∏, poniewa× zostawia Êlady. 
Uwaga: Pod ×adnym pozorem nie wolno „polerować“ suchych 
soczewek!!! Przewa×nie wystarczy chuchni∏cie na soczewki 
i lekkie ich wytarcie za pomocà Êciereczki do czyszczenia 
szkieł optycznych.

Generalnie „polerowanie“ albo wycieranie soczewek palcami 
czy u×ywanymi chusteczkami do nosa jest dla powierzchni 
soczewek „zabójcze“. Niewidoczny kurz zostaje przy tym 
roztarty na powierzchni soczewki i pozostawia poczàtkowo 
niewidoczne zadrapania, zwi∏kszajàce si∏ wraz z dalszym 
polerowaniem i wyraênie pogarszajàce jakoÊć obrazu. 
Twardego, krystalicznego kurzu nie wytrzymajà nawet 
najodporniejsze powłoki uszlachetniajàce soczewek. Wbrew 
obiegowej opinii, zadrapaƒ na soczewkach nie da si∏ 
„wypolerować“.

Uwaga: Nigdy nie wolno wycierać powierzchni soczewek bez 
uprzedniego usuni∏cia kurzu!!!

WłaÊciwoÊci nieprawidłowo konserwowanych i czyszczonych 
powierzchni soczewek mo×na wykazać na poni×szym, 
zaczerpni∏tym z ×ycia przykładzie lornetki. Niektórzy 
myÊliwi odsyłajà swoje lunety f irmy Swarovski do naprawy 
w zakładzie wytwórcy. Zgodnie z myÊliwskà praktykà, 
przyrzàdy sà najcz∏Êciej doÊć mocno zanieczyszczone lub 
wykazujà normalne Êlady u×ytkowania. Po czyszczeniu 
stwierdzono nast∏pujàce, zmierzalne ró×nice:

6% udział Êwiatła fałszywego zmniejsza kontrast o ok. 
12%. Tak zmniejszona transmisja i zwi∏kszony udział Êwiatła 
fałszywego obni×ajà w sposób widoczny jakoÊć obrazu!

Przyrzàd optyczny odpowiedzialnego myÊliwego musi 
wykazywać najwy×szà jakoÊć, zwłaszcza ×e codziennie 
nara×any jest na szczególne obcià×enia. Kto w tej dziedzinie 
dokonuje tanich zakupów albo zadowala si∏ Êrednià jakoÊcià 
– która te× nie jest tania – działa krótkowzrocznie. Dlatego 
zakupu lunet nale×y dokonywać, majàc to zawsze na 
uwadze. MyÊliwy musi wymagać najlepszej jakoÊci obrazu dla 
bezbł∏dnego zlokalizowania zwierzyny, a tak×e wytrzymałoÊci 
mechanicznej, tak aby przyrzàd nie stał si∏ bezu×yteczny, 
równie× podczas eksploatacji w ci∏×kich warunkach. 
Wymaganiom tym mo×e sprostać tylko precyzyjnie wykonane 
urzàdzenie, które – rzecz jasna – ma swojà cen∏. 
W zamian za to nabywca uzyskuje jednak produkt najwy×szej 
klasy o trwałej wartoÊci i z długim okresem gwarancji. Kto 
wi∏c, wybierajàc przyrzàdy optyczne, oszcz∏dza w êle 
poj∏ty sposób, na dłu×szà met∏ traci na tym, a dodatkowo 
przysparza sobie kłopotów z powodu niskiej jakoÊci.

2. CZYSZCZENIE PRZYRZÑDÓW OPTYCZNYCH

W stanie tu× po dostawie Po czyszczeniu

Transmisja 77 % 86 %

Udział Êwiatła fałszywego   6 %   1 %
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