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Κυνηγετικά Όπλα
1. Γενική περιγραφή του κυνηγετικού όπλου
1.1 Ορισμός
Πυροβόλα λέγονται τα όπλα, στα οποία η προώθηση του βλήματος γίνεται με την
παραγόμενη ενέργεια από την καύση της πυρίτιδας. Είναι δηλαδή «μηχανές εσωτερικής καύσεως», οι οποίες μετατρέπουν την παραγόμενη θερμότητα από την καύση
της πυρίτιδας σε κινητική ενέργεια, η οποία αποδιδόμενη στο βλήμα ή τα σκάγια της
γόμωσης, θα τα στείλει από το όπλο μέχρι το σώμα του θηράματος για να το καταβάλουν.
Κυνηγετικό όπλο είναι το επωμιζόμενο πυροβόλο τυφέκιο, με μη πτυσσόμενο κοντάκι,
που έχει μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα (50) εκ. και συνολικό μήκος τουλάχιστον
ενός (1) μέτρου και έχει το εσωτερικό της κάννης λείο*.
(*) Κυνηγετικά όπλα υπάρχουν και με το εσωτερικό της κάνης ραβδωτό. Η χρήση τους
όμως για κυνήγι δεν επιτρέπεται προς το παρόν από την Ελληνική νομοθεσία, γι αυτό
δε θα αναφερθούμε σ’ αυτά στο παρόν.
1.2 Τύποι λειόκανων όπλων
Τα λειόκανα όπλα διακρίνονται, ανάλογα με τον
τρόπο σύνδεσης της κάννης με τη βάση τους, σε
δύο κατηγορίες: Τα αρθρωτά και τις καραμπίνες.
1.2.1 Αρθρωτά είναι εκείνα που η κάννη (ή οι κάννες) συνδέεται με τη βάση δια μέσου ενός πείρου
(άρθρωση) και περιστρεφόμενη γύρω απ’ αυτόν
οπλίζει τον μηχανισμό πυροδότησης και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να γεμίσει
το όπλο με φυσίγγια τα οποία τοποθετούνται «με
το χέρι» απ’ ευθείας στη θαλάμη.

4

Τα αρθρωτά όπλα διακρίνονται σε:
• Μονόκαννα: Είναι αυτά που φέρουν μία κάννη (Εικ. 2.2)

Εικ. 2.2 - Μονόκανο

• Δίκαννα: Είναι αυτά που φέρουν δύο κάννες και διακρίνονται σε:

Εικ. 2.3 - Πλαγιόκαννο δίκαννο

• Πλαγιόκαννα: Κάννες τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη (Εικ. 2.3).
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Εικ. 2.4 - Αλληλεπίθετο δίκαννο ή Σουπερποζέ

• Αλληλεπίθετα: Κάννες τοποθετημένες η μια επάνω στην άλλη. Συνήθως τα αποκαλούμε με τον αντίστοιχο γαλλικό όρο, ως «Σουπερποζέ» (Εικ. 2.4).
1.2.2 Καραμπίνες είναι τα όπλα εκείνα που η κάννη τους είναι «φυτεμένη» στη βάση,
ακλόνητη, και τα φυσίγγια τοποθετούνται πρώτα στην αποθήκη και ακολούθως ένας
ειδικός μηχανισμός αφενός τα προωθεί στη θαλάμη και αφετέρου οπλίζει τον μηχανισμό πυροδότησης. Οι καραμπίνες διακρίνονται σε:
• Επαναληπτικές: Είναι αυτές που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός προώθησης του
φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη, καθώς και ο μηχανισμός εξώλκευσης του
κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν χειρωνακτικά από τον
χειριστή. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν:
- Οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεως τον ξυστό. Αποκαλούνται και χράπα χρούπα ή
pump action (Εικ. 2.5).

Εικ. 2.5 - Καραμπίνες «Χράπα - χρούπα»
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- Οι καραμπίνες με κινητό ουραίο ή bolt action (Εικ. 2.6).

Εικ. 2.6 - Καραμπίνα με κινητό ουραίο

- Οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεως τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης ή lever
action (Εικ. 2.7)

Εικ. 2.7 - Lever action

• Ημιαυτόματες ή αυτογεμείς: Είναι αυτές που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός
προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη και ο μηχανισμός εξώλκευσης του κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν αυτόματα,
εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια που παράγεται από την καύση της πυρίτιδας και με
κάθε τράβηγμα της σκανδάλης πυροδοτούν μόνον ένα φυσίγγιο (Εικ. 2.8).

Εικ. 2.8 - Ημιαυτόματες καραμπίνες ή αυτογεμείς
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1.3 Κύρια σημεία του κυνηγετικού όπλου - περιγραφή
Εικ. 2.9 Κύρια σημεία του όπλου: 1. Μεγάλη κλίση, 2. Μικρή κλίση, 3. Μοχλός
ανοίγματος (πεταλούδα), 4. Ασφάλεια, 5. Προσωμίδα, 6. Κοντάκι, 7. Μήκος κοντακίου, 8. Σκανδάλη, 9. Υποφυλακτήρας της σκανδάλης, 10. Βάση (μπάσκουλα), 11.
Ξυστός (πάπια), 12. Κάννες, 13. Υποστηρίγματα της ρίγας, 14. Στόμιο της κάννης,
15. Ρίγα, 16. Στόχαστρο

Εικ. 2.9

• Κοντάκι. Στο πίσω μέρος του όπλου βρίσκεται το κοντάκι με το οποίο ο κυνηγός
επωμίζει το όπλο, ώστε οι κάνες του όπλου να ευθυγραμμιστούν με τον στόχο.
Το κοντάκι κατασκευάζεται από ξύλο, συνήθως καρυδιάς και σπανιότερα οξυάς σε
φθηνές κατασκευές ή από συνθετική ύλη (πλαστικό). Στο πίσω μέρος φέρει κατάλληλα
διαμορφωμένη προσθήκη την προσωμίδα (πέλμα), η οποία έχει δύο ρόλους: Αφενός

Εικ. 2.10 - Τύποι κοντακιών - 1. Ημιπιστολοειδές, 2. Πιστολοειδές, 3. Μόντε Κάρλο, 4. Αγγλικό

την απορρόφηση μέρους της ανάκρουσης λόγω της ελαστικής της κατασκευής και
αφετέρου την καλή πρόσφυση του κοντακιού στον ώμο του κυνηγού με την κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειάς της. Το κοντάκι στο πρόσθιο τμήμα του και στην
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επιφάνεια ακριβώς την οποία αγκαλιάζει η παλάμη του κυνηγού, φέρει πυκνή ή αραιή
χάραξη, την λεγόμενη «ψάθα», η οποία σταθεροποιεί το χέρι του κυνηγού στη σωστή
θέση τη στιγμή της βολής.
Τα κοντάκια, ως προς τη μορφή τους και τη θέση που τοποθετείται η παλάμη του σκοπευτή επ’ αυτών, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
- Αγγλικού τύπου (αγγλέ), τα οποία προορίζονται για δισκάνδαλα όπλα, ώστε κατά την
μετακίνηση του δείκτη από τη μια σκανδάλη στην άλλη, η παλάμη να γλιστρά προς
τα πίσω χωρίς πρόβλημα.
- Πιστολοειδή (πιστολέ), τα οποία προορίζονται για μονοσκάνδαλα όπλα και προσφέρουν στον σκοπευτή καλύτερη αίσθηση πρόσφυσης απ’ ότι τα προηγούμενα.
- Ημιπιστολοειδή (ντεμιπιστολέ), τα οποία αποτελούν μια ενδιάμεση κατηγορία των
δύο προηγουμένων, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες κοντακιών που χρησιμοποιούνται σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως τα «μόντε κάρλο» που χρησιμοποιούνται στα όπλα του τραπ, τα
Βαυαρικά που χρησιμοποιούνται σε όπλα για μεγάλο θήραμα, τα «λαιμός κύκνου», κ.α.
• Βάση. Αμέσως μπροστά από το κοντάκι βρίσκεται η βάση του όπλου, η οποία έχει
σκοπό να στεγάσει τον μηχανισμό πυροδότησης (σκανδάλη, σχαστηρία, σφύρα, επικρουστήρες, οπλιστήρες, κ.α.) όσον αφορά στα αρθρωτά όπλα ή τους μηχανισμούς
προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη, εξώλκευσης του κάλυκα
και πυροδότησης, όσον αφορά στις καραμπίνες. Πάνω στη βάση βρίσκεται προσαρτημένη η σκανδάλη, προστατευμένη από τον υποφυλακτήρα της, καθώς και η ασφάλεια η οποία διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.
- Μηχανισμός πυροδότησης.
Αποτελείται από τη σκανδάλη, τη σχαστηρία, τη σφύρα και τον επικρουστήρα.

Εικ. 2.11 - Μηχανισμός πυροδότησης σε αλληλεπίθετο δίκαννο
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Εικ. 2.12 - Μηχανισμός λειτουργίας καραμπίνας

- Η γέμιση.
α) Αρθρωτά. Στα αρθρωτά όπλα η γέμιση δηλ. η τοποθέτηση φυσιγγίων στη θαλάμη
γίνεται με το «χέρι».
β) Καραμπίνες. Στις καραμπίνες το πρώτο φυσίγγι τοποθετείται στη θαλάμη και τα
δύο άλλα στη αποθήκη πυρομαχικών. Μετά την πρώτη βολή στις μεν ημιαυτόματες η απόρριψη του άδειου κάλυκα και το πέρασμα του επομένου φυσιγγίου από
την αποθήκη στη θαλάμη γίνεται αυτόματα, στις δε επαναληπτικές η διαδικασία
αυτή γίνεται με κίνηση του μοχλού οπλίσεως από τον χειριστή.
- Το κλείδωμα βάσης και κάννης.
Το κλείδωμα μεταξύ κάννης και βάσης είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι αυτό που
προσδίδει στιβαρότητα στο όπλο σαν κατασκευή και δεν θα επιτρέψει τη διαφυγή
αερίων προς τα πίσω κατά την εκπυρσοκρότηση.
α) Αρθρωτά. Στα αρθρωτά όπλα το κλείδωμα αυτό γίνεται με τα λεγόμενα «κλειδιά»
και το άνοιγμα με τη βοήθεια της «πεταλούδας», την οποία ο χειριστής κινεί περιστροφικά με τον αντίχειρα. Η περιστροφική κίνηση της κάννης ή των καννών γύρω
από το κεντρικό πείρο (άρθρωση), χωρίς να λύνεται το όπλο, επιτυγχάνεται με τη
βοήθεια του ξυστού.
β) Καραμπίνες. Στις καραμπίνες το κλείδωμα γίνεται με το κλείστρο το οποίο, όταν
«κλείσει», αγκιστρώνεται στην «ουρά» της κάννης με ένα ειδικά κατασκευασμένο
«κλειδί». Το κλειδί «ξεκλειδώνεται» με το τράβηγμα του μοχλού οπλίσεως που ανοίγει το κλείστρο.
- Οι εξωλκείς.
Εξωλκέας είναι ο μηχανισμός με τον οποίο βγαίνει από τη θαλάμη ο άδειος κάλυκας.
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α) Αρθρωτά. Στα μονόκαννα και στα δίκαννα οι εξωλκείς είναι δύο ειδών:
Ι) Απλοί. Αυτοί με το άνοιγμα του όπλου εξάγουν ελαφρώς τον κάλυκα από τη
θαλάμη και ο χειριστής τον τραβά ακολούθως με το χέρι του.
ΙΙ) Αυτόματοι. Αυτοί με το άνοιγμα του όπλου εκτινάσσουν τον κάλυκα βίαια έξω
από τη θαλάμη.
β) Καραμπίνες. Στις καραμπίνες ο εξωλκέας είναι τοποθετημένος πάνω στο κλείστρο
και στο εμπρόσθιο τμήμα αυτού, οπότε κινούμενο αυτό προς τα πίσω, τραβά τον
άδειο κάλυκα από την θαλάμη και τον απορρίπτει έξω από τη βάση του όπλου
(πλάγια).
- Η ασφάλεια. Η ασφάλεια των κυνηγετικών όπλων είναι ένα κομβίο τοποθετημένο
στη βάση του όπλου και πιο συγκεκριμένα στα μεν αρθρωτά είναι συνήθως πίσω από
την πεταλούδα, στις δε καραμπίνες στον υποφυλακτήρα της σκανδάλης.
Προσοχή! Η ασφάλεια των περισσότερων όπλων (χαμηλής και μεσαίας ποιότητας)
ασφαλίζει μόνο τη σκανδάλη και όχι τις σφύρες και έτσι το όπλο μπορεί να εκπυρσοκροτήσει με ένα δυνατό χτύπημα. Το πραγματικά ασφαλές όπλο είναι αυτό, που όχι
μόνο είναι «άδειο», αλλά είναι και «ανοιχτό» («σπασμένο» αν είναι αρθρωτό ή με πίσω
το κλείστρο αν είναι καραμπίνα).
• Κάννη (ες).
- Γενικά χαρακτηριστικά.
Μπροστά από την βάση και προσαρτημένη σ’ αυτή βρίσκεται η κάννη (ή οι κάννες
αν πρόκειται για δίκαννο), η οποία στα μεν αρθρωτά προσαρτάται στη βάση με τη
βοήθεια ειδικών κατασκευών, των λεγόμενων «κλειδιών», στις δε καραμπίνες είναι
φυτεμένη στο πάνω μέρος της βάσης και στερεώνεται με ειδικό δακτύλιο, που είναι
συγκολλημένος σ’ αυτή (την κάννη) και αγκαλιάζει περιμετρικά την σωληνωτή αποθήκη, στης οποίας το άκρο βιδώνεται περικόχλιο που την σταθεροποιεί.
Ρόλος της κάννης είναι να οδηγήσει το βλήμα ή τα σκάγια στα πρώτα εκατοστά της
διαδρομής τους και να τους προσδώσει ευθεία πορεία προς το στόχο.
Είναι κατασκευασμένες από ειδικούς χάλυβες, συνήθως νικελιοχρωμιομολυβδαινιούχους, και σε πολλά όπλα έχουν εσωτερικά επίστρωση χρωμίου για προστασία από τη

Εικ. 2.13 - Η κάννη
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διάβρωση.
Στα λειόκαννα όπλα του εμπορίου το μήκος των καννών κυμαίνεται από 51 έως 91 cm.
Τα όπλα με μήκος κάνης 51-61 cm προορίζονται για κυνήγι δάσους (μπεκάτσα, αγριόχοιρος), αυτά με 66-71 cm για γενική χρήση και αυτά με 76-91 για κυνήγι με καρτέρι
(φάσσα, υδρόβια, τσίχλες, κ.α.)
- Το εσωτερικό (το κοίλο).
Σύμφωνα με την εικ 2.13 στο εσωτερικό της κάννης διακρίνουμε:
1) Την θαλάμη που είναι ο χώρος όπου τοποθετείται το φυσίγγιο. Το μήκος της είναι 65
mm (2½΄΄) ή 70 mm (2¾΄΄) για τα απλά όπλα και 76 mm (3΄΄) για τα όπλα magnum.
Σήμερα, υπάρχουν και θαλάμες 89 mm (3½΄΄) στα λεγόμενα «souper magnum»
όπλα. Τα magnum και souper magnum όπλα χρησιμοποιούν φυσίγγια που στο ίδιο
διαμέτρημα φέρουν γομώσεις με μεγαλύτερο βάρος πυρίτιδας και σκαγίων και μπορούν να έχουν αποτελέσματα σε αποστάσεις οριακές για τα απλά όπλα.
2) Τον κώνο συναρμογής. Είναι ο κώνος ο οποίος αποτελεί τη μετάβαση από τη θαλάμη
στον «αυλό» (κυρίως κάννη). Ο κώνος συναρμογής συντελεί, ώστε κατά την πυροδότηση του φυσιγγίου τα χείλη του κάλυκα να ξεδιπλωθούν, έτσι ώστε τα σκάγια να
περάσουν ομαλά από το φυσίγγιο στον αυλό και να μην υπάρξει διαφυγή αερίων
μπροστά απ’ αυτά.
3) Τον αυλό. Αυτός αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κοίλου της κάννης και έχει σχήμα
κατά κανόνα κυλινδρικό.
4) Το τσοκ (σύσφιξη). Στα τελευταία 5 cm της κάννης υπάρχει μια κωνική διαμόρφωση
του κοίλου της κάννης, η οποία καταλήγει πάλι σε κυλινδρικό σχήμα λίγο πριν το
στόμιο και η οποία στενεύει τη διάμετρο του κοίλου από 0,1 έως 1,2 mm. Η διαμόρφωση αυτή γίνεται για να προσδώσει στα σκάγια πιο στενόμακρη δέσμη με αποτέλεΠίνακας 2.1 Βλητική απόδοση των κυριότερων τσοκαρισμάτων στο διαμέτρημα Cal. 12
Ονομασία τσοκ

Διαφορά διαμέτρων
αυλού - στομίου (mm)

Συνήθεις ενδείξεις

Βλητικές αποδόσεις*

Κύλινδρος

0

Cyl ή *****

40%

Βελτιωμένος
κύλινδρος ή 1/4

0,1 - 0,3

Imp. Cyl. ή ****

50%

Ντεμί τσοκ ή 1/2

0,4 - 0,6

Mod ή ***

60%

3/4

0,7 - 0,8

Imp. Mod ή **

65%

Φούλ τσοκ

1

Full ή *

70%

* Βλητική απόδοση είναι το ποσοστό των σκαγιών που θα μπει μέσα σε κύκλο διαμέτρου 76 cm μετά από βολή
με γόμωση 32 gr σκαγιών Νο 5 ή 3 σε απόσταση 36 m.

12

σμα μεγαλύτερη συγκέντρωση στον στόχο και άρα μεγαλύτερο ωφέλιμο βεληνεκές.
Προτεινόμενη χρήση τσοκαρισμάτων:
- Κύλινδρος ή βελτιωμένος κύλινδρος σε κυνήγι δάσους
- Ντεμί τσόκ έως φουλ τσοκ σε ανοιχτά πεδία
- ¾ ή φουλ τσοκ σε κυνήγι βάλτου

Χρήσιμες πληροφορίες για τα τσοκαρίσματα:
- Στα πλαγιόκαννα δίκαννα συνήθως η δεξιά κάννη, που αντιστοιχεί στην πρώτη σκανδάλη, φέρει πιο ανοιχτό τσόκ από την αριστερή. Στα αλληλεπίθετα (σουπερποζέ)
συνήθως η κάτω κάννη, που αντιστοιχεί στην πρώτη σκανδάλη, φέρει το πιο ανοιχτό
τσοκ. Έτσι, πάντα η κάννη που αντιστοιχεί στη δεύτερη σκανδάλη έχει μεγαλύτερο
ωφέλιμο βεληνεκές.
- Εξειδικευμένοι οπλουργοί μπορούν να ρυθμίσουν (ανοίξουν) τα τσοκ ενός όπλου,
αρκεί οι κάννες να μην είναι εσωτερικά χρωμιομένες.
- Στην αγορά διατίθενται και όπλα με εναλλάξιμα (βιδωτά) τσοκ, εσωτερικά ή εξωτερικά.
Το εξωτερικό
1. Οι εξωλκείς. Πάνω στην κάννη ή κάννες βρίσκονται προσαρτημένοι οι εξωλκείς, μόνο
στα αρθρωτά όπλα, των οποίων η λειτουργία περιγράφηκε παραπάνω.
2. Τα κλειδιά. Πάνω στην κάννη (ες) των όπλων βρίσκονται και τα κλειδιά με τα οποία
«κλειδώνει» η κάννη με τη βάση στα αρθρωτά ή η κάννη με το κλείστρο στις καραμπίνες. Η λειτουργία τους περιγράφηκε παραπάνω.
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3. Τα σκοπευτικά όργανα
• Η ρίγα. Στο επάνω μέρος της κάννης των μονόκαννων, των αλληλεπίθετων δίκαννων
και των καραμπινών βρίσκεται συνήθως η ρίγα, που υποβοηθά την σκόπευση, προσφέροντας καλύτερο οπτικό πεδίο. Στα πλαγιόκαννα δίκαννα η ρίγα βρίσκεται μεταξύ
των δύο καννών.
• Το στόχαστρο. Στο εμπρόσθιο μέρος της ρίγας, κοντά στο στόμιο, είναι τοποθετημένο
το στόχαστρο το οποίο βοηθά τον σκοπευτή να ευθυγραμμίσει την κάννη του όπλου
προς τον στόχο.
• Σκοπευτικά ραβδωτού. Υπάρχουν όπλα τα οποία είναι κατασκευασμένα για να βάλουν
μονόβολα και οι κάννες τους είναι κατασκευασμένες με προδιαγραφές ειδικές για τον
σκοπό αυτό. Στις κάννες αυτές δεν υπάρχει η κλασική ρίγα, αλλά έχουν τοποθετηθεί
από τους κατασκευαστές μεταλλικά σκοπευτικά όργανα ραβδωτού όπλουδηλ. στόχαστρο μπροστά και κλισιοσκόπιο πίσω. Οι κάννες αυτές είναι γνωστές ως «slug».
• Ξυστός (πάπια). Αυτός είναι το ξύλινο ή πλαστικό τμήμα του όπλου, που βρίσκεται
προσαρτημένο με ποικίλους τρόπους στο κάτω μέρος της κάννης ή των καννών και
έχει το ρόλο να προσφέρει λαβή στο σκοπευτή βοηθώντας τον να κατευθύνει το όπλο
προς το στόχο. Ο ξυστός φέρει χάραξη ψάθας στα σημεία που τον αγκαλιάζει το χέρι
του σκοπευτή, προσφέροντας έτσι καλύτερη πρόσφυση.
2. Διαμετρήματα
Διαμέτρημα είναι η εσωτερική διάμετρος της κάννης και πιο συγκεκριμένα η
διάμετρος του «αυλού». Το διαμέτρημα
των λειόκαννων πυροβόλων όπλων δε
μετριέται με μετρικές μονάδες μήκους
(mm), ούτε με αγγλοσαξωνικές (ίντσες).
Μετριέται με το λεγόμενο Cal. (Calibre:
Καλίμπρ). Τα συνηθέστερα διαμετρήματα είναι τα: Cal. 12, 16, 20, 28, 32 και
Εικ. 3.1 12 Μπάλες Cal 12 = 1 λίμπρα
36. Υπάρχουν όμως και τα: Cal. 8, 10 και
24 τα οποία είναι σπανιότερα. Το Cal 36, στην Αμερική κυρίως, το αποκαλούν και 410,
επειδή η διάμετρος του «αυλού» αυτού του διαμετρήματος είναι ίση με 0,410΄΄.
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει Cal ας δώσουμε ένα παράδειγμα: Cal 12 είναι η διάμετρος μιας σφαίρας (μπάλας) από καθαρό μολύβι που ζυγίζει 1/12 της λίμπρας (1
λίμπρα = 453,6 γρ) δηλ. 453,6:12 = 37,8 γρ. Μια σφαίρα από καθαρό μολύβι που ζυγίζει 37,8 γρ περνάει ακριβώς από μια κάννη δωδεκάρα. Όπως γίνεται αντιληπτό το Cal
16 είναι στενότερο από το Cal 12, το Cal 20 στενότερο από το Cal 16, κ.ο.κ. Η βασική
διαφορά μεταξύ των διαμετρημάτων είναι ότι τα μεγάλα έχουν δυνατότητα βολής
βαρύτερων γομώσεων σε σκάγια απ’ ότι τα μικρότερα. Και στα μικρά και στα μεγάλα
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διαμετρήματα πάντως, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα,
πλεονέκτημα των μεγάλων διαμετρημάτων είναι οι καλές κατά κανόνα κατανομές που
αποδίδουν οι κάννες τους, ενώ πλεονέκτημα των μικρότερων διαμετρημάτων είναι η
ελαφρότερη κατασκευή των όπλων και το μειωμένο λάκτισμα.
3. Πυρομαχικά
3.1 Τα φυσίγγια
Περιγραφή. Το φυσίγγιο του λειόκαννου (Εικ. 4.1) αποτελείται από:
1. Μία πλαστική ή χάρτινη θήκη.
2. Ένα κυλινδρικό μεταλλικό
τμήμα, το «πυθμένιο», το οποίο
καταλήγει σε πατούρα, ώστε να
επιτυγχάνεται η εξώλκευση.
Το πυθμένιο και η θήκη μαζί
αποτελούν τον «κάλυκα». Είναι
το τμήμα του φυσιγγίου που
απομένει στη θαλάμη του όπλου
μετά τη βολή. Οι κάλυκες ανεξαρτήτως του διαμετρήματος
έχουν μήκος ανάλογο με την
θαλάμη για την οποία προορίζονται. Έτσι, έχουμε κάλυκες
μήκους από 65 έως 70 mm για
κάννες με θαλάμη 70 mm (2¾΄΄),
76 mm για κάνες με θαλάμη 76
mm (3΄΄ «magnum») και 89 mm
για κάννες με θαλάμη 89 mm
(3½΄΄ «souper magnum»).
Προσοχή: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσίγγια μικρόΣύγχρονο
Παραδοσιακό
τερου μήκους σε μεγαλύτερη
Εικ. 4.1 Το φυσίγγιο του λειόκαννου
θαλάμη. Το αντίθετο απαγορεύεται. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του όπλου ή ακόμη και ρίξης της κάννης. Για να αποφευχθούν τέτοια λάθη οι κατασκευαστές αναγράφουν επάνω στην κάνη το διαμέτρημα και το μήκος της θαλάμης μαζί π.χ. Cal. 12-70 ή 12-2¾΄΄.
3. Το καψύλι στο κέντρο του πυθμενίου, το οποίο χτυπά ο επικρουστήρας του όπλου.
4. Το κλείσιμο, το οποίο γίνεται ή με ένα δισκοειδές χαρτονάκι πάχους 1 mm και γύρισμα των χειλιών του κάλυκα (ρέλιασμα) ή με αστεροειδές θερμικό «δίπλωμα» των χειλιών του κάλυκα.
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5. Την πυρίτιδα, η οποία βρίσκεται σ’ επαφή με το καψύλι και αναφλέγεται απ’ αυτό σε
χρόνο 1/1000 του δευτερολέπτου.
6. Τη βυσμάτωση, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα σκάγια και την πυρίτιδα. Είναι αυτή
που, ωθούμενη από την πίεση των παραγόμενων αερίων από την καύση της πυρίτιδας, ωθεί με τη σειρά της τα σκάγια προς το στόμιο της κάννης και εμποδίζει ταυτόχρονα το πέρασμα αερίων προς τα σκάγια. Τα βύσματα διακρίνονται στα παραδοσιακά που μπορεί να είναι κατασκευασμένα από μαλλί (κετσέ) ή πεπιεσμένο χαρτί και
στα σύγχρονα που έχουν τη μορφή κυαθίου (κύπελου) και είναι κατασκευασμένα από
πολυαιθυλένιο. Τα σύγχρονα, οι λεγόμενοι συγκεντρωτήρες, δίνουν καλύτερα βλητικά αποτελέσματα και ως προς την συγκέντρωση και ως προς την κατανομή.
7. Τα σκάγια, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα στο πάνω μέρος του φυσιγγίου,
μεταξύ του βύσματος και του κλεισίματος, είναι αυτά που θα φύγουν απ’ την κάννη
και θα ταξιδέψουν προς το στόχο με σκοπό να τον πλήξουν. Στις περιπτώσεις που το
βύσμα είναι συγκεντρωτήρας, το μεγαλύτερο μέρος των σκαγιών βρίσκεται μέσα σ’
αυτόν και έτσι αποφεύγεται η τριβή τους με τα εσωτερικά τοιχώματα της κάνης.
8. Τον διασπορέα, ο οποίος είναι μια πλαστική σταυροειδής διάταξη, που βρίσκεται
μέσα στον συγκεντρωτήρα και έχει σκοπό να αυξήσει την διασπορά των σκαγιών σε
κοντινές αποστάσεις, όπως π.χ. στο κυνήγι της μπεκάτσας. Η αποτελεσματικότητα του
διασπορέα είναι μεγαλύτερη στις τσοκαρισμένες κάνες παρά στις «ανοιχτές».
Λειτουργία. Με το χτύπημα του επικρουστήρα στο καψύλι, αυτό παράγει ισχυρό σπινθήρα, ο οποίος κάνει την πυρίτιδα να αναφλεγεί βίαια δηλ. να εκραγεί και να παράγει
μεγάλη ποσότητα αερίων. Τα αέρια αυτά, επειδή βρίσκονται σε περιορισμένο χώρο
(φυσίγγιο), αναπτύσσουν πολύ ισχυρή πίεση. Η πίεση των αερίων ωθεί το βύσμα και
αυτό με τη σειρά του τα σκάγια, τα οποία ανοίγουν το κλείσιμο του φυσιγγίου και
κινούνται προς το στόμιο της κάννης με μεγάλη ταχύτητα.
3.2 Τα σκάγια
Γενικά χαρακτηριστικά. Τα σκάγια είναι πολυάριθμα μικροσκοπικά βλήματα με
σχήμα κατά κανόνα σφαιρικό που περιέχονται στην ίδια γόμωση. Με ελάχιστες εξαιρέσεις (κυβικά ή φακοειδή σκάγια, σκάγια από ελαστικό) έχουν σχήμα απόλυτα σφαιρικό και είναι κατασκευασμένα συνήθως από κράμα μόλυβδου και αντιμονίου και
μπορεί να είναι επινικελωμένα ή επιχαλκωμένα για να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διάτρηση. Επίσης κατασκευάζονται και σκάγια ατσάλινα για ειδικές χρήσεις, κυρίως στον
βάλτο, όπου ο μόλυβδος μπορεί να προκαλέσει μολυβδίαση στις πάπιες. Το βάρος
της γόμωσης των σκαγιών δεν είναι σταθερό στο ίδιο διαμέτρημα, αλλά κυμαίνεται
μέσα σε όρια που έχει καθορίσει η διεθνής πρακτική και τα οποία έχουν σχέση με την
αντοχή των όπλων και το μήκος της θαλάμης.
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Πίνακας 4.1 Βάρος γόμωσης σκαγιών στα διάφορα διαμετρήματα ανάλογα
με το μήκος της θαλάμης.
Μήκος θαλάμης
Διαμέτρημα Cal

65 - 70 mm ή
2 ½΄΄ - 2 ¾΄΄
Κανονική

70 mm ή 2 ¾΄΄
Semi magnum

76 mm ή 3΄΄
Magnum

89 mm ή 3½΄΄
Super magnum

12

28* - 36 gr

36 - 40 gr

40 - 52 gr

52 - 64 gr

16

24 - 32 gr

-**

-

-

20

21 - 28 gr

-

28 - 36

-

24

18 - 25 gr

-

-

-

28

16 - 21 gr

-

-

-

32

12 - 15 gr

-

-

-

36

8 - 15 gr

-

16 - 21

-

* Τα φυσίγγια Cal 12 που προορίζονται για το άθλημα του Trap φέρουν γόμωση 24 γρ σκαγιών, γιατί έτσι ορίζουν οι
κανονισμοί του αθλήματος.
** Η παύλα σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη γόμωση στο διαμέτρημα.

Τα νούμερα των σκαγιών
Τα σκάγια είναι τυποποιημένα σε νούμερα από το 0 έως το 12, έτσι ώστε όσο αυξάνεται το νούμερο να μικραίνει η διάμετρος του σκαγιού. Μεταξύ δύο διαδοχικών νούμερων η διαφορά στη διάμετρο είναι 1/4 του χιλιοστού. Οσο πιο βαριά είναι η γόμωση
τόσο πιο πολλά σκάγια στο ίδιο νούμερο παίρνει, και όσο πιο μεγάλα είναι τα σκάγια
και επομένως πιο μικρό το νούμερό τους, τόσο πιο λίγα σκάγια παίρνει η γόμωση του
ιδίου βάρους.
Πίνακας 4.2 Ονομασία και διάμετρος σκαγιών με την τυποποίηση διαφόρων χωρών.
ΙΤΑΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΠΑ

No

Διάμετρος
(mm)

No

Διάμετρος
(mm)

No

Διάμετρος
(mm)

No

Διάμετρος
(mm)

No

Διάμετρος
(mm)

12

1,50

12

1,57

12

1,25

12

1,25

12

1,27

11

1,70

11

1,67

11

1,50

11

1,50

11

1,52

10

1,90

10

1,78

10

1,75

10

1,75

10

1,78

9,5

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

9

2,10

9

2,03

9

2,00

9

2,00

9

2,03

-

-

-

-

8,5

2,10

-

-

-

-
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ΙΤΑΛΙΑ
Διάμετρος
No
(mm)

8

2,30

ΑΓΓΛΙΑ
Διάμετρος
No
(mm)
8
2,21

ΓΑΛΛΙΑ
Διάμετρος
No
(mm)

No

2,25

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Διάμετρος
No
(mm)
8
2,25

8

ΗΠΑ
Διάμετρος
(mm)
2,29

8

7,5

2,40

-

-

7,5

2,40

Τ7

2,41

7,5

2,41

7

2,50

7

2,41

7

2,50

7

2,50

7

2,54

6

2,70

6

2,59

6

2,75

6

2,75

6

2,79

5

2,90

5

2,79

5

3,00

5

3,00

5

3,05

4

3,10

4

3,05

4

3,25

4

3,25

4

3,30

3

3,30

3

3,25

3

3,50

3

3,50

3

3,56

2

3,50

2

3,43

2

3,75

2

3,75

2

3,81

1

3,70

1

3,63

1

4,00

1

4,00

1

4,08

0

3,90

0

3,91

0

4,25

0

4,25

0

4,33

2/0

4,10

ΒΒ

4,09

-

-

-

-

ΒΒ

4,60

3/0

4,30

ΒΒΒ

4,32

-

-

-

-

-

-

Επιλογές
• Ανάλογα με την κάννη: Βάζουμε γενικά φυσίγγι με πιο ψιλά (μεγαλύτερο Νο) σκάγια
στην πρώτη βολή και με χοντρότερα στη δεύτερη ή τρίτη (αν έχουμε αυτογεμές), για
να έχουμε αυξημένο βεληνεκές στη δεύτερη και τρίτη βολή.
• Ανάλογα με την εποχή: Χρησιμοποιούμε πιο χοντρά σκάγια στο ίδιο θήραμα αν το
κυνηγήσουμε χειμώνα απ’ ότι το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα τα μεν τριχωτά έχουν
πιο πλούσιο τρίχωμα, τα δε πτερωτά πιο πλούσια πούπουλα.
• Ανάλογα με το θήραμα: Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε προτεινόμενα νούμερα
σκαγιών και βάρη γομώσεων στο Cal 12, για διάφορα είδη θηραμάτων. Οι διακυμάνσεις που βλέπουμε είναι ανάλογες με το τσοκάρισμα της κάννης και την αναμενόμενη απόσταση που τουφεκάμε συνήθως τα θηράματα αυτά.
• Ανάλογα με τον τύπο της βολής: Τα θηράματα όταν βρίσκονται σε κίνηση είναι πιο
ευάλωτα απ’ ότι όταν στέκονται ακίνητα και ιδίως τα πτερωτά, διότι όταν πετούν
εκθέτουν μεγαλύτερο όγκο του σώματός τους στη δέσμη των σκαγιών. Γι’ αυτό, όταν
ρίχνουμε σε μια καθιστή πάπια για παράδειγμα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε
ένα νούμερο πιο ψιλά σκάγια απ’ ότι θα χρησιμοποιήσουμε αν ήταν σε πτήση.
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Πίνακας 4.3 Κατάλληλο νούμερο σκαγιών και βάρος γόμωσης
στο Cal 12 για διάφορα είδη θηραμάτων
ΘΗΡΑΜΑ

ΣΚΑΓΙΑ Νο

ΒΑΡΟΣ ΓΟΜΩΣΗΣ

ΛΑΓΟΣ

3-4-5

35 - 37 γρ.

ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΟ

7

34 - 36 γρ.

ΑΓΡΙΟΧΗΝΑ

0-3

36 - 52 γρ.

ΠΑΠΙ (ΜΕΓΑΛΟ)

4-5-6

36 - 42 γρ.

ΣΑΡΣΕΛΑ

6-7

33 - 35 γρ.

ΠΕΡΔΙΚΑ

6-7

33 - 35 γρ.

ΜΠΕΚΑΤΣΑ

8-9

32 - 34 γρ.

ΚΑΛΙΜΑΝΑ

7

32 - 34 γρ.

ΦΑΣΣΑ

5-6

34 - 42 γρ.

ΤΡΥΓΟΝΙ

7-8

31 - 33 γρ.

ΤΣΙΧΛΟΚΟΤΣΥΦΑ

9 - 10

30 - 32 γρ.

ΟΡΤΥΚΙ

8 - 11

30 - 32 γρ.

3.3 Οι σεβροτίνες (δράμια)
Γενικά χαρακτηριστικά
Οι σεβροτίνες ή δράμια είναι σφαιρίδια (μπίλιες) τέτοιας διαμέτρου που δεν εντάσσονται στην κλασική ταξινόμηση και αρίθμηση των σκαγιών και σε καμιά περίπτωση
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως σκάγια, αφού έχουν και εντελώς διαφορετική βλητική συμπεριφορά. Η διάμετρός τους κυμαίνεται από 5 έως 9,6 mm. Συνήθως είναι
μολύβδινα και μπορεί να είναι και επινικελωμένα ή επιχαλκωμένα. Σπανιότερα, είναι
κατασκευασμένα και από άλλα κράματα εκτός του μόλυβδου. Τα φυσίγγια που έχουν
γομώσεις με δράμια στην αγορά ονομάζονται συνήθως με τον αριθμό των σφαιριδίων που φέρουν π.χ. οκτάβολα, εννιάβολα, κ.ο.κ.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τυποποιήσεις διαφόρων χωρών στην ονομασία
των σεβροτινών.
Επιλογές
Τα δράμια χρησιμοποιούνται για βολές μικρών και μεσαίων αποστάσεων στο κυνήγι
των μεγάλων τριχωτών θηραμάτων. Στη χώρα μας χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στο
κυνήγι του αγριόχοιρου, αφού είναι το μόνο μεγάλο θήραμα που κυνηγιέται στους
ανοιχτούς κυνηγότοπους. Τα δράμια δε συμπεριφέρονται βλητικά σαν τα σκάγια και
σε μικρές αποστάσεις, δηλ. έως 10 μέτρα, έχουν την ίδια ισχύ περίπου με το μονόβολο. Σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν στο θήραμα το λεγόμενο «υδραυλικό
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πλήγμα» όπως το μονόβολο ή η βολίδα του ραβδωτού, αλλά τα πολλαπλά τους τραύματα είναι εξίσου δραστικά, αρκεί να βάλλονται από μικρές αποστάσεις, ώστε να διατηρούν υψηλές ταχύτητες, οι οποίες θα δώσουν και την απαραίτητη διατρητικότητα.
Για τον αγριόχοιρο, στις συνθήκες που τον κυνηγάμε στη χώρα μας, καλό είναι να χρησιμοποιούνται δράμια διαμέτρου τουλάχιστον 8,4 mm και όχι μικρότερα. Τα συνήθη
φυσίγγια των 70 mm που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν 9 δράμια των 8,4 8,6 mm, 8 δράμια των 9,14 mm ή 6 δράμια των 9,6 mm. Υπάρχουν βέβαια και εκδόσεις semi magnum και magnum που έχουν αναλογικά περισσότερα δράμια. Αυτά τα
πυρομαχικά πάντως δεν πρέπει να βάλλονται σε αγριόχοιρο από απόσταση μεγαλύτερη των 30 m.
Πίνακας 4.4 Εμπορική ονομασία και διάμετρος σεβροτινών
με την τυποποίηση διαφόρων χωρών
Διάμετρος (mm)

ΙΤΑΛΙΑ

5,00

5/0

5,16

ΑΓΓΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΠΑ

4/0

4/0

T

AAA

5,25
5,60

5/0 ή 43G
6/0

CA B

6/0

6,10
6,20

4 BK
7/0

C4

27G

6,35

3 BK

6,80

8/0

7,40

9/0

SSG

C3

7,50

P.V ή 20G

C1 B

7,90

C1 B
10/0

8,13

0 BK

8,40

ΛΑΓΟΣ

8,60

11/0

9,14
9,60

2 BK

P.IV

7,62
8,00

F

SG

9G
C1

LG

00 BK

P.III
000 BK
0000 BK
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Εικ. 4.2 - Διαφόρων τύπων μονόβολα: Foster, Blonteau, Gualandi,
Sauvestre, Brenneke & Brenneke Cal.36

3.4 Τα μονόβολα
Γενικά χαρακτηριστικά
Τα μονόβολα είναι φυσίγγια που προορίζονται για λειόκαννα όπλα και η γόμωσή τους
περιέχει μία μόνο βολίδα.
Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλοί τύποι βολίδων που προορίζονται για το σκοπό
αυτό, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στη μορφή και στο βάρος. Οι κυριότεροι τύποι
είναι:
• Το παραδοσιακό βόλι που είναι μια συμπαγής σφαίρα (μπάλα) από μόλυβδο διαμέτρου ελαφρώς μικρότερης από τη διάμετρο της κάνης. Το Cal. 12 για παράδειγμα
έχει διάμετρο 17,6 mm και βάρος 33 γρ περίπου. Ο τύπος αυτός της βολίδας αποτελεί την αρχαιότερη μορφή βολίδας των πυροβόλων όπλων και χρησιμοποιήθηκε
αποκλειστικά για περισσότερο από τρεις αιώνες.
• Η βολίδα τύπου Brenneke με τις χαρακτηριστικές ελικοειδείς ραβδώσεις και την
κατευθυντήρια μάλλινη ή πλαστική τάπα που είναι βιδωμένη στο πίσω μέρος της.
• Η βολίδα τύπου Foster κωδωνοειδούς μορφής η οποία φέρει και αυτή χαρακτηριστικές ελικοειδείς ραβδώσεις.
• Οι βολίδες απορριπτομένου κελύφους, οι οποίες έχουν αρκετά μικρότερη διάμετρο από αυτή της κάνης. Οι βολίδες αυτές για να καθοδηγηθούν από την κάνη περιβάλλονται από ένα συνθετικό κυλινδρικό κέλυφος εξωτερικής διαμέτρου ίσης με τη
διάμετρο της κάννης το οποίο εφάπτεται σ’ αυτήν. Κατά την έξοδό της από την κάννη
το κέλυφος απορρίπτεται και η βολίδα ταξιδεύει μόνη της εμποδιζόμενη λιγότερο
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από την αντίσταση του αέρα λόγω της μικρότερης διαμέτρου της. Έτσι, διατηρεί την
ταχύτητά της για μεγαλύτερη απόσταση και επιτυγχάνει τροχιά περισσότερο ευθύγραμμη. Το κέλυφος έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του βύσματος.
Επιλογές
• Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα το μονόβολο που στο όπλο μας φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα και να μην το αλλάζουμε κάθε τόσο. Για να το βρούμε αυτό πρέπει να κάνουμε δοκιμαστικές βολές και να επιλέξουμε το φυσίγγιο εκείνο που στα 75
μέτρα θα βάλει 5 βολές σε κύκλο 20 εκατοστών.
• Τα διαμετρήματα που είναι κατάλληλα για τα ελληνικά δεδομένα είναι:
• Για τον αγριόχοιρο το Cal 12 - 70 ή Cal 12 - 76
• Για το ζαρκάδι και τον αίγαγρο στις Ε.Κ.Π. το Cal 20 - 70 ή Cal 20 - 76
• Για μονόβολα πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα κάννες με το λιγότερο δυνατό τσοκάρισμα. Οι καλύτερες επιδόσεις γίνονται με τον κύλινδρο (*****) ή τον βελτιωμένο
κύλινδρο (****).
• Όταν χρησιμοποιούμε συχνά μονόβολα, καλό είναι να προμηθευτούμε ή όπλο με
ειδική κάννη για μονόβολα (slug) ή ανταλλακτική ειδική κάννη για το ήδη υπάρχον όπλο μας. Αν τα οικονομικά μας δε μας επιτρέπουν μία από τις δύο παραπάνω
λύσεις, μπορούμε να απευθυνθούμε σ’ έναν οπλουργό και να μας τοποθετήσει πάνω
στη ρίγα αφαιρούμενα σκοπευτικά ραβδωτού (στόχαστρο μπροστά και κλεισιοσκόπιο πίσω). Με τους παραπάνω τρόπους θα βελτιώσουμε πολύ την ακρίβεια του
όπλου μας με μονόβολο.
Ορθή χρήση
• Βολές με μονόβολα δεν πρέπει να επιχειρούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των
150 m, διότι μακρύτερα τα αποτελέσματά τους είναι πενιχρά και ως προς την ακρίβεια και ως προς την κινητική τους ενέργεια.
* Όταν τουφεκάμε με μονόβολο πρέπει να είμαστε σίγουροι για τον ασφαλή τερματισμό της βολής.
4. Βεληνεκές
Γενικές πληροφορίες
Βεληνεκές είναι η ευθεία που ενώνει το στόμιο της κάνης με το σημείο τερματισμού
του βλήματος. Λέγοντας σημείο τερματισμού εννοούμε είτε το σημείο του εδάφους όπου θα προσκρούσει το βλήμα μετά την πτήση του, είτε κάποιο ανυπέρβλητο
εμπόδιο, είτε κάποιο όριο που η πτήση του βλήματος πέραν αυτού δεν έχει κανένα
νόημα. Πιο απλά είναι η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία, με δεδομένες συνθήκες,
ένα βλήμα μπορεί να πλήξει έναν στόχο. Το βεληνεκές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι: η γωνία βολής ως προς τον ορίζοντα, η
αρχική ταχύτητα (στο στόμιο της κάννης), η διάμετρος του βλήματος, το βάρος του
βλήματος, η πυκνότητα και η ταχύτητα του αέρα, η αεροδυναμική του βλήματος κλπ.
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Το βεληνεκές στο λειόκαννο. Για πρακτικούς λόγους στο λειόκαννο διακρίνουμε τρία
βεληνεκή:
• Το ωφέλιμο βεληνεκές που είναι η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία, όταν το
θήραμα τουφεκιστεί με δεδομένο νούμερο σκαγιών, η δέσμη τους θα έχει τέτοια
πυκνότητα ώστε να χτυπήσουν το θήραμα τόσα σκάγια που να προκαλέσουν τη
σίγουρη καταβολή του. Στην πράξη η απόσταση αυτή είναι τα 40 m.
• Το μέγιστο βεληνεκές ασφαλείας που είναι η απόσταση στην οποία θα φτάσουν τα
σκάγια μας όταν τουφεκίσουμε με γωνία βολής +15ο ως προς τον ορίζοντα. Εμπειρικά αυτή η απόσταση είναι σε μέτρα ίση με τη διάμετρο των σκαγιών σε mm Χ 80.
Για παράδειγμα για σκάγια Νο 9 που έχουν διάμετρο 2 mm η απόσταση αυτή είναι
2 Χ 80 = 140 m, ενώ για σκάγια Νο 4 με 3 mm διάμετρο η απόσταση αυτή είναι 3 Χ 80
= 240 m. Το βεληνεκές αυτό εκφράζει και την συνήθη απόσταση ασφαλείας.
• Το απόλυτο μέγιστο βεληνεκές που είναι η απόσταση στην οποία θα φτάσουν τα
σκάγια μας, όταν τουφεκίσουμε με γωνία βολής +45ο ως προς τον ορίζοντα. Στην
απόσταση αυτή, όμως, επειδή τα βόλια θα έχουν διανύσει μεγάλη διαδρομή η αντίσταση του αέρα θα έχει ανακόψει την ταχύτητά τους αρκετά και έτσι δεν θα έχουν
αρκετή ενέργεια, ώστε να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα σε άνθρωπο που θα βρεθεί μέσα στη δέσμη τους. Πολλές φορές όμως τα σκάγια, είτε από πρόβλημα στην
κάννη είτε από ιδιαιτερότητα του φυσιγγίου, προκαλούν συσσωματώσεις με ικανό
Εικ. 5.1 - Μέγιστο βεληνεκές διαφόρων νούμερων σκαγιών και μονόβολων

23

βάρος που παρά τη μεγάλη απόσταση μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε
άνθρωπο. Το ενδεχόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, όταν πρόκειται για δράμια
ή για μονόβολα. Όπως φαίνεται και στην εικ. 5.1, τα μονόβολα Cal. 12 μπορούν να
ταξιδέψουν μέχρι 1100 m, ενώ τα δράμια μέχρι 600 m, στο επίπεδο της θάλασσας.
Προσοχή! Δεν πρέπει να τουφεκάμε προς τα πάνω με μεγάλη γωνία βολής με δράμια
ή μονόβολα, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σημείο πτώσης τους στο έδαφος.
Επίσης, όταν τουφεκάμε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι σε απόσταση ασφαλείας,
όπως αυτή καθορίζεται από την εικ. 5.1, δεν υπάρχει άνθρωπος, αυτοκίνητο, τρακτέρ,
κατοικία, ζώο ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλαφθεί από τη βολή μας.
5. Σκόπευση
Γενικές πληροφορίες
Η βολή με λειόκαννο όπλο σε κινητό στόχο, αποτελεί μια διαδικασία πολύ διαφορετική από τη βολή σε ακίνητο στόχο. Για να μάθουμε, λοιπόν, να ρίχνουμε με λειόκαννο
σε κινητό στόχο, πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που μας είπαν στο στρατό και όλα
όσα μάθαμε ρίχνοντας με αεροβόλο στην παιδική μας ηλικία.
Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρεις πολύ βασικές αρχές:
1ον. Σκοπεύουμε με ανοιχτά και τα δύο μάτια (διόφθαλμη σκόπευση)
2ον. Η σκόπευση του κινητού στόχου είναι «χονδρική» και στην ουσία είναι μια κατάδειξη του στόχου σαν να τον παρακολουθούμε δείχνοντάς τον με τον δείκτη μας
(δάκτυλο) και
3ον. Επειδή ο κινητός στόχος κινείται, απαιτεί πάντα την ανάλογη προσκόπευση.
• Για να καταφέρουμε να σκοπεύουμε με τα
δυο μάτια ανοιχτά πρέπει πρώτα να βρούμε
ποιο είναι το κυρίαρχο μάτι μας. Για να το
βρούμε αυτό πρέπει να βάλουμε τα χέρια
μας σε θέση όπως δείχνει η εικ. 9.1, ακολούθως να σκοπεύσουμε με τα δύο μάτια
ανοιχτά ένα αντικείμενο μέσα από το κενό
που δημιουργείται ανάμεσα στις δύο παλάμες και να φέρουμε σιγά – σιγά τα χέρια
μας προς το πρόσωπό μας. Θα δούμε ότι η
τρύπα θα ρθεί και θα «κολλήσει» στο ένα
Εικ. 6.1 - Εύρεση του κυρίαρχου ματιού
από τα δυό μας μάτια. Αυτό είναι και το
κυρίαρχο μάτι μας. Αφού βρήκαμε το κυρίαρχο μάτι μας, ξέρουμε πλέον ότι πρέπει
να επωμίζουμε στον ώμο της πλευράς αυτής. Συνήθως το κυρίαρχο μάτι ταυτίζεται
και με το κυρίαρχο χέρι, δηλ. οι περισσότεροι δεξιόχειρες έχουν κυρίαρχο το δεξί μάτι
και οι περισσότεροι αριστερόχειρες το αριστερό μάτι. Με τη διόφθαλμη σκόπευση το
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κυρίαρχο μάτι σκοπεύει, διότι αυτό στην ουσία ελέγχει την σκοπευτική γραμμή (μάτι στόχαστρο - στόχος) και το άλλο μάτι βοηθάει, ώστε να μη χαθεί το βάθος του πεδίου,
δηλ. να έχουμε διαρκώς την αίσθηση της απόστασης. Έτσι, η εστίαση της προσοχής
μας γίνεται επάνω στο στόχο και όχι στο στόχαστρο, που είναι και το ζητούμενο της
σκόπευσης του κινητού στόχου.
• Η μέση ταχύτητα των σκαγιών που ταξιδεύουν προς το στόχο είναι της τάξης των
400 m/sec στο στόμιο της κάνης και των 200 m/sec στα 35 m. Προφανώς, χρειάζεται
κάποιος χρόνος για να διανύσουν αυτή την απόσταση. Επίσης, από τη στιγμή κατά
την οποία ο εγκέφαλος θα δώσει την εντολή της πυροδότησης μέχρι να ξεκινήσει η
πυροδότηση (τράβηγμα σκανδάλης - χτύπημα επικρουστήρα) και να βγούν τα σκάγια από την κάννη χρειάζεται πάλι κάποιος χρόνος. Στο χρονικό αυτό διάστημα, όμως,
ο κινητός στόχος μετακινείται. Είτε λοιπόν ο στόχος είναι ιπτάμενος (πουλιά) είτε επίγειος (λαγός) ποτέ δεν σκοπεύουμε ακριβώς επάνω του, αλλά πάντα λίγο πιο μπρο-

Εικ. 6.2 - Το «swing»

στά. Αυτό λέγεται προσκόπευση. Για μια συγκεκριμένη κάννη και ένα συγκεκριμένο
φυσίγγιο, η προσκόπευση εξαρτάται από την απόσταση και την ταχύτητα του στόχου - θηράματος καθώς και από την γωνία της πορείας του σε σχέση με τον σκοπευτή
- κυνηγό. Για παράδειγμα, σε μια τραβέρσα η προσκόπευση, όταν το θήραμα περνά
στα 35 μέτρα, είναι διπλάσια απ’ ότι αν περνούσε στα 20 μέτρα.
• Τρόπος σκόπευσης
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Μέθοδοι σκόπευσης κινητού στόχου υπάρχουν πολλές, αλλά η πιο ενδεδειγμένη θεωρείται η λεγόμενη «swing». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο κυνηγός από την στιγμή
ακόμη που αρχίζει την επώμιση, φέρνει το στόμιο της κάνης πίσω από το θήραμα.
Μόλις το όπλο «κλειδώσει» στον ώμο, το κινεί παράλληλα με το θήραμα, το «προσπερνά» και όταν το στόχαστρο προσπεράσει το κεφάλι του θηράματος, τραβά τη
σκανδάλη, χωρίς να σταματήσει να κινεί το όπλο. Στο «προσπέρασμα» ο σκοπευτής
πρέπει να σκεπάσει τη θέα του θηράματος με την κάνη, ώστε το στόχαστρο να δείχνει
ψηλότερα από το θήραμα και η βολή να έχει ελαφρώς ανοδική πορεία.
• Κανόνες σκόπευσης
1. Δε σκοπεύουμε ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ πίσω. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι
η δέσμη των σκαγιών δεν έχει τη μορφή πλάκας, αλλά είναι μια δέσμη που μοιάζει
με μπάλα του «ράκμπι» και στα 35 μέτρα έχει διάμετρο 2,5 m και μήκος 4 με 5 m.
Οπότε, αν σκοπεύσουμε κατευθείαν επάνω στο στόχο ή κάνουμε μικρή προσκόπευση, τότε τα σκάγια θα περάσουν πίσω από το στόχο. Αν πάλι κάνουμε υπερβολικά μεγάλη προσκόπευση, πιθανόν ο στόχος να χτυπηθεί από την ουρά της δέσμης.
2. Όταν τουφεκάμε κοπαδιαστά πουλιά, ποτέ δε ρίχνουμε μέσα στο κοπάδι, αλλά
πάντα επιλέγουμε ένα πουλί και το σκοπεύουμε σαν να ήταν μόνο του.
6. Συντήρηση
Στο κυνήγι, το όπλο μας είναι εκτεθειμένο στη σκόνη και πολλές φορές στη βροχή.
Επίσης, όσο καλά πυρομαχικά και αν χρησιμοποιούμε, πάντα μέσα στην κάννη θα μείνουν κατάλοιπα της καύσης της πυρίτιδας. Πρέπει, λοιπόν, να καθαρίζεται τακτικά. Το
πόσο τακτικά εξαρτάται από το είδος της χρήσης, από τις συνθήκες που έχει εκτεθεί
το όπλο, από το αν η κάννη είναι επιχρωμιομένη εσωτερικά ή όχι και από την ποιότητα
των λιπαντικών που χρησιμοποιούμε.

Εικ.7.1 - Κασετίνα με σετ καθαρισμού όπλων

• Καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου
• Βαμβακερό ύφασμα
• Ενας ζουμπάς 3 mm
• Μια σειρά κατσαβίδια καλής ποιότητας

Εργαλεία συντήρησης
Τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη
σωστή συντήρηση του όπλου μας είναι:
• Μια ξύλινη ή μεταλλική βέργα καθαρισμού της κάνης
• Μια συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού
της κάνης
• Υγρό καθάρσεως του κοίλου της κάνης
• Λιπαντικό
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• Ένα πινέλο πλάτους 2 cm
Ενέργειες
Τακτική συντήρηση
Πρώτα - πρώτα λύνουμε το όπλο μας και, αν είναι καραμπίνα, με τη βοήθεια του ζουμπά βγάζουμε τον μηχανισμό της σκανδάλης. Απλώνουμε όλα τα εξαρτήματα πάνω
σε τραπέζι, αφού έχουμε στρώσει κάποιο υπόστρωμα που μπορεί να είναι ένας μουσαμάς, κάποιο παλιό ύφασμα ή εφημερίδες. Σκουπίζουμε καλά με το βαμβακερό ύφασμα όλα τα μέρη του όπλου για να φύγουν σκόνη και πιθανή υγρασία. Μετά, με στεγνό πάντα ύφασμα τοποθετημένο στη βέργα, περνάμε πολλές φορές την κάννη μέχρι
το ύφασμα να βγαίνει καθαρό. Κατόπιν, αφού βρέξουμε με το λιπαντικό ένα κομμάτι
υφάσματος, περνάμε μια λίπανση το κοίλο της κάννης και ακολούθως λιπαίνουμε και
όλες τις εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του όπλου. Ακολούθως, με καθαρά κομμάτια υφάσματος περνάμε την κάννη πολλές φορές μέχρι να την σκουπίσουμε καλά. Το
ίδιο κάνουμε και για τα εξωτερικά μέρη. Επιθεωρούμε τον μηχανισμό της σκανδάλης
χωρίς να τον λύσουμε, και τον φυσάμε να πέσουν σκόνες και πιθανά σκουπίδια. Επιθεωρούμε τα ξύλινα μέρη για τυχόν ρωγμές και τα σκουπίζουμε με ελαφρώς βρεγμένο
με νερό ύφασμα, αν υπάρχουν λάσπες ή άλλα υλικά. Συναρμολογούμε το όπλο και το
τοποθετούμε στον οπλοβαστό, ο οποίος κλειδώνει και είναι απρόσιτος σε παιδιά και
ανεύθυνους ενήλικες.
Ετήσια συντήρηση
Μια φορά το χρόνο και συνήθως μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, κάνουμε μια
πιο επισταμένη συντήρηση στο όπλο μας. Εκτός όλων των παραπάνω που κάνουμε
στις τακτικές συντηρήσεις, αφού λύσουμε το όπλο, παίρνουμε ένα - ένα τα εξαρτήματά του και τα ξεπλένουμε με καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου με τη βοήθεια
ενός πινέλου. Με την πλύση αυτή καθαρίζουν και απομακρύνονται στερεοποιημένα
λιπαντικά και οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία υπάρχει. Ιδιαίτερα σχολαστικό πλύσιμο
χρειάζεται ο μηχανισμός της σκανδάλης και το επανατατικό ελατήριο και ο οδηγός
του, στις περιπτώσεις των καραμπινών που τα στεγάζουν μέσα στο κοντάκι. Επίσης,
διαβρέχουμε το κοίλο της κάννης με το ειδικό υγρό καθαρισμού και το αφήνουμε
όση ώρα απαιτείται (από τις οδηγίες του κατασκευαστή του) για να «φουσκώσουν»
οι μολυβδώσεις ή τα κατάλοιπα πολυαιθυλενίου. Ακολούθως, τρίβουμε το κοίλο της
κάννης με την συρμάτινη βούρτσα που την έχουμε τοποθετήσει στη βέργα, για να
«ξεκολλήσουν» τα κατάλοιπα. Αφού σκουπίσουμε καλά όλα τα σημεία του όπλου μας,
το λιπαίνουμε και μετά από λίγη ώρα το ξανασκουπίζουμε για να φύγουν τα περιττά
λιπαντικά. Αν τα ξύλινα μέρη είναι φινιρισμένα με λινέλαιο, καλό είναι να τα περνάμε
μια επίστρωση κεριού. Το όπλο συναρμολογείται και τοποθετείται στον οπλοβαστό.
Αν κατά την επιθεώρηση πέσει στη αντίληψή μας οτιδήποτε που μας προξενεί εντύπωση, πρέπει να επισκεφτούμε έναν οπλουργό.
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7. Ασφαλής φύλαξη
Τα όπλα φυλάσσονται πάντα στη μόνιμη κατοικία μας και ποτέ σε εξοχικά, καλύβες,
αυτοκίνητα, αγροκτήματα, κλπ. Η πλημμελής φύλαξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και
διώκεται. Στο σπίτι τα όπλα πρέπει πάντα να βρίσκονται σε κλειδωμένο ερμάριο ή
οπλοβαστό και σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσουν.
Τα πυρομαχικά φυλάσσονται και αυτά σε κλειδωμένο ερμάριο, χωριστά από τα όπλα.
Καλό είναι τα όπλα να μη φυλάσσονται μέσα σε θήκη, γιατί πολλές φορές οι θήκες
εγκλωβίζουν υγρασία και αναπτύσσονται ανεπιθύμητες οξειδώσεις.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποτελούν παιχνίδι των παιδιών.
8. Ασφαλής χρήση
10 Βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης του όπλου
1. Κάθε φορά που αγγίζουμε ένα όπλο να θεωρούμε ότι είναι γεμάτο
2. Όταν έχουμε στα χέρια μας όπλο, ελέγχουμε διαρκώς που κοιτάζει η κάννη του.
Κρατάμε το όπλο στιβαρά με τα χέρια μας και ασφαλισμένο μέχρι τη στιγμή που
είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε. Ποτέ δεν ακουμπάμε το δάκτυλο στη σκανδάλη παρά μόνο τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να πυροβολήσουμε.
3. Πριν πυροβολήσουμε αναγνωρίζουμε τον στόχο και σιγουρευόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτε από πίσω στην απόσταση του μέγιστου βεληνεκούς. Είμαστε σίγουροι
ότι αναγνωρίζουμε τα θηρεύσιμα θηράματα, αλλιώς δε λεγόμαστε κυνηγοί.
4. Ελέγχουμε πάντα την κάννη και τη βάση, ώστε να μην υπάρχουν ξένα σώματα και
χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα πυρομαχικά.
5. Όταν δεν χρησιμοποιούμε το όπλο μας, φροντίζουμε πάντα να είναι άδειο και ανοιχτό, «σπασμένο» αν είναι αρθρωτό και με ανοιχτό το κλείστρο, αν είναι καραμπίνα.
Το όπλο μεταφέρεται από και προς τον κυνηγότοπο άδειο και μέσα σε θήκη.
6. Ποτέ δεν σκοπεύουμε κάτι που δεν προτιθέμεθα να πυροβολήσουμε. Δεν παίζουμε
ποτέ με το όπλο.
7. Ποτέ δεν περνάμε φράχτες και δε δρασκελίζουμε χαντάκια με το όπλο γεμάτο. Ποτέ
δεν τραβάμε το όπλο πιάνοντάς το από το στόμιο της κάννης.
8. Ποτέ δε ρίχνουμε μονόβολο σε επίπεδη σκληρή ή υδάτινη επιφάνεια. Όταν εξασκούμαστε στη σκοποβολή, είμαστε σίγουροι για τον ασφαλή τερματισμό της
βολής μας πίσω από το στόχο.
9. Φυλάσσουμε πάντα τα όπλα και τα πυρομαχικά σε θέσεις που δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση παιδιά και ανεύθυνοι ενήλικες.
10. Ποτέ δεν κάνουμε χρήση οινοπνευματωδών πριν ή στη διάρκεια του κυνηγιού
και της σκοποβολής. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, «οινόπνευμα και μπαρούτι δεν
κάνουν καλό κοκτέιλ».
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Τα ατυχήματα στο κυνήγι
Τα όπλα είναι μηχανήματα που έχουν κατασκευαστεί για να σκοτώνουν. Εκτός από τα
πολύ ψιλά σκάγια, όλα τα άλλα πυρομαχικά είναι ικανά να διατρήσουν το ανθρώπινο
δέρμα και να προκαλέσουν τραυματισμό λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό, ανάλογα
με την απόσταση βολής. Βέβαια, σε περιπτώσεις τραυματισμού ανθρώπων από μονόβολο ή σεβροτίνες τα τραύματα θα είναι πολύ σοβαρά ή και θανατηφόρα.
Ευτυχώς, όμως, στο κυνήγι τα ατυχήματα δεν είναι τόσα πολλά σε σύγκριση με άλλες
δραστηριότητες αναψυχής. Τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας ή
στο σπίτι είναι πολύ περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν στο κυνήγι. Σύμφωνα με
στατιστικές μελέτες, το ποσοστό των θανάτων από κυνηγετικά ατυχήματα είναι πολύ
χαμηλό, σχεδόν αμελητέο, σε σχέση με θανάτους από άλλα ατυχήματα. Το κυνήγι
είναι πιο ασφαλής δραστηριότητα από πολλές άλλες. Επειδή, όμως, όλοι ασχολούμαστε με το κυνήγι για λόγους αναψυχής, πρέπει να φροντίζουμε διαρκώς ώστε τα
ατυχήματα αυτά να εξαλειφθούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζεται στο κυνήγι του αγριόχοιρου, διότι διεξάγεται σε ορεινές δασώδεις περιοχές
και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται είναι πολύ ισχυρά.
Οι κύριες αιτίες ατυχημάτων
• Παραβίαση των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης (π.χ. μεταφορά γεμάτων όπλων μέσα σε οχήματα).
• Λανθασμένη κρίση του κυνηγού (π.χ. λανθασμένη αναγνώριση του στόχου ή του
περιβάλλοντός του).
• Αδεξιότητα ή απειρία του κυνηγού (π.χ. πτώση σε συνδυασμό με ανασφαλές κράτημα του όπλου κ.α.).
Πρόληψη
Από τη στιγμή που θα τραβηχτεί η σκανδάλη τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει τη
βολή. Δεν πρέπει, λοιπόν, να αφήσουμε το ατύχημα να συμβεί. Γι’ αυτό:
• Δεν κυνηγάμε αφηρημένοι
• Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας
• Γνωρίζουμε καλά και εφαρμόζουμε ενστικτωδώς τους κανόνες ασφαλούς χειρισμού
των όπλων
• Χειριζόμαστε τα όπλα πάντα με υπευθυνότητα
• Δεν πυροβολούμε, αν δεν έχουμε αναγνωρίσει με απόλυτη βεβαιότητα τον στόχο
• Δεν μετακινούμαστε απροειδοποίητα σε κυνήγι σε χώρους ή σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας
• Στο κυνήγι του αγριόχοιρου αποφεύγουμε τα ρούχα παραλλαγής και προτιμάμε
πάντα πορτοκαλί φωσφοριζέ γιλέκο ή καπέλο.
• Επίσης, πυροβολούμε έτσι ώστε μετά την τουφεκιά τα βόλια μας να τερματίσουν στο
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Υπό μάλης

Αγκαλιά

Στο ισχύο

Ανά χείρας

Αναρτημένο
στον ώμο

Επ’ ώμου
Εικ. 8.1 - Κράτημα του όπλου στον κυνηγότοπο

30

έδαφος με ασφάλεια.
Ασφαλές κράτημα του όπλου στον κυνηγότοπο. Οι τρόποι που κρατάμε το όπλο
στον κυνηγότοπο είναι πολλοί και ο καθένας έχει τους δικούς του κανόνες ασφαλείας.
Κοινός κανόνας όλων είναι ότι πάντα η κάννη πρέπει να «κοιτάει» ή τον ουρανό ή τη
γη. Οι σπουδαιότεροι τρόποι είναι οι παρακάτω:
• Κράτημα «υπό μάλης»
1. Το όπλο «γαντζώνει» στον πήχη του ενός χεριού με το κάτω μέρος της βάσης και
το μπράτσο σφίγγει το κοντάκι μέσα στη μασχάλη. Το στόμιο της κάννης κοιτά το
έδαφος.
2. Αυτός ο τρόπος δίνει απόλυτο έλεγχο της κάννης. Χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν
προπορεύεται άλλος άνθρωπος.
3. Ταιριάζει στις περιπτώσεις αρθρωτών όπλων, όταν είναι «ανοιχτά».
• Κράτημα στην «αγκαλιά»
1. Το ένα χέρι αγκαλιάζει με τον αγκώνα την κάννη του όπλου από τον ξυστό και με
την παλάμη κρατάει τη βάση. Το άλλο χέρι κρατάει τη λαβή του κοντακιού.
2. Το κράτημα αυτό δίνει στον κυνηγό μειωμένη ετοιμότητα.
• Κράτημα «στο ισχίο»
1. Το χέρι κρατά με την παλάμη το όπλο από τη βάση και το εσωτερικό του πήχυ
σφίγγει το όπλο στο ισχίο.
2. Δεν πρέπει να προπορεύεται άλλος άνθρωπος.
• Κράτημα «ανά χείρας»
Το ένα χέρι αγκαλιάζει με την παλάμη τη λαβή του κοντακιού και το άλλο τον ξυστό.
Αυτός ο τρόπος δίνει τον καλύτερο έλεγχο του όπλου.
• Κράτημα «επ’ ώμου»
1. Το ένα χέρι κρατά το όπλο από τη λαβή του κοντακιού και το υπόλοιπο όπλο στηρίζεται στο ώμο στο ύψος της βάσης.
2. Το κράτημα αυτό ταιριάζει, όταν περνάμε νερά ή υψηλή ποώδη βλάστηση. Δεν
πρέπει, όμως, να μας ακολουθεί άλλος άνθρωπος.
• Όπλο αναρτημένο στον ώμο
1. Το όπλο κρεμιέται στον ένα ώμο με τη βοήθεια του αορτήρα. Το στόμιο κοιτάει τον
ουρανό. Το χέρι κρατά τον αορτήρα λίγο κάτω από τον ώμο σφιχτά, ώστε να διατηρείται τεντωμένος και να μη γλιστρά στο ώμο.
2. Το όπλο πρέπει να κατεβαίνει από τον ώμο, όταν πρέπει να περάσουμε κάποιο
εμπόδιο.
3. Το κράτημα αυτό ταιριάζει σε πολύωρο κυνήγι σε ανοιχτά πεδία.
Βασικές οδηγίες ασφαλούς χειρισμού του όπλου
• Χρήση του μοχλού ασφάλειας
Εκπαιδευόμαστε μέχρι να μάθουμε να ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε μηχανικά
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τον μοχλό ασφάλειας του όπλου, χωρίς να στρέφουμε την προσοχή μας προς αυτόν.
• Ασφαλής γέμιση
1. Πρώτα ελέγχουμε το στόμιο. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε
τον χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.
2. Ανοίγουμε το όπλο. Ελέγχουμε αν λειτουργεί σωστά. Το κρατάμε ανοιχτό. Ελέγχουμε την κάννη αν είναι καθαρή.
3. Βάζουμε τα φυσίγγια. Αν έχουμε καραμπίνα, μετράμε πόσα βάζουμε στην αποθήκη.
4. Κλείνουμε το όπλο, το οποίο είναι πλέον γεμάτο.
5. Ενεργοποιούμε την ασφάλεια.
6. Κρατάμε το όπλο με ασφάλεια.
• Ασφαλής απογέμιση
1. Απομακρύνουμε τα δάχτυλα από τη σκανδάλη.
2. Ελέγχουμε το στόμιο. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε τον
χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.
3. Ανοίγουμε το όπλο.
4. Βγάζουμε τα φυσίγγια.
5. Ελέγχουμε αν τα βγάλαμε όλα.
6. Αφήνουμε το όπλο «ανοιχτό».
Πηγές:
- Boisrouvray, F., Reussir le permis de chaser, Editions du Gerfaut, Paris 1994
- Η Βιβλιοθήκη του Κυνηγού, Ελευθέριος Κακαβούλης «O’ NEL A.E.», 2003
- Manuali R.G.F., Manuale dell’ aspirante Cacciatore – L’ esame per la licenza di caccia,
2a edizione, 1994
- Northeast Regional Hunter Education Manual, 1990 Student Edition, outdoor Empire
Publishing
- Ταμείο Θήρας Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου, Κυνηγετική Επιμόρφωση
- The Hunter’s Guide, NRA
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“Certified Environmental Actors - CEA”
Εταίροι του έργου είναι:
• Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
• Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
• Δήμος Κ. Νευροκοπίου
• Σύλλογος “EURORADAR” (Association “EURORADAR”) Βουλγαρίας
• Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος “Sokol”
(Association of Hunters and Fishermen “Sokol”) Βουλγαρίας

“Το περιεχόμενο αυτού του εκπαιδευτικού βιβλίου αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων του έργου CEA και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συμμετεχόντων κρατών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας”.

