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A vadászatot, illetve a vadásztatást elősegítő, eredményesebbé tevő építményeket vadászati 

berendezésnek nevezzük. Ezek közül a magaslesekről szeretném a gondolataimat megosztani 

az olvasókkal.  

 

A leseknek kétféle változata fordulhat elő, a földi les és a magasles. A magasles lehet 

hordozható, fix, nyitott, tetővel ellátott és zárt les. A lesek nem csak a vadászatot, hanem a 

vad megfigyelését is szolgálhatják. Feladatuk, hogy a vadász a vad érzékszerveit kijátszva 

többé-kevésbé elbújva, takarásba húzódva kísérelje meg annak minél biztonságosabb és 

eredményesebb elejtését.  

 

A vadászati gyakorlatban rengeteg típus megtalálható teret adva az emberi találékonyság 

gyakorlatban épített formáinak. Időszakos vadváltóknál, mezőgazdasági kultúrák szélein 

valamint erdészeti területeken a jelenlegi vadkár problémák megoldásában is segítségünkre 

lehet.  

 

A természetet kedvelő kirándulók és vadászok számára a vadgazdálkodói tevékenyég kapcsán 

az első szembe ötlő benyomást azok a létesítmények jelentik, amelyek a túráink és 

vadászataink során a szemünk elé kerülnek. A vadászterületen található etetők, magaslesek, 

sózók és egyéb létesítmények kivitele árulkodik a vadászterület gazdáiról.  

 

Nagyon fontos, hogy a létesítmény illeszkedjen a tájba, az építésnél használt anyaga és alakja 

megfeleljen az elvárt esztétikai és gyakorlati alkalmazásban használt követelményeknek. Az 

országot járva szomorúan tapasztalható, hogy különböző hulladék anyagok felhasználásával 

készített etetők, magaslesek, ormótlan megépítésük miatt elcsúnyítják a táj harmóniáját és 

természeti környezetét. Lehet, hogy ezek az anyagok sokszor olcsóbbak és egyszerűbb 

megoldást jelentenek, mégis rossz benyomást keltenek. A les építésnél felhasznált anyagok 

minősége, kezelése és építése meghatározó a létesítmény élettartama és gyakorlati 

alkalmazhatósága szempontjából.  

 

A magasles telepítésekor leglényegesebb szempont mindig az uralkodó szélirány, az arról 

történő belátható távolság és a vad várható megjelenése. A magasles egyben a vadászat 

biztonságát is szolgálja, mivel az erről leadott lövés a földbe csapódva lényegesen kisseb 

balesetveszélyt rejt magába, mint a felszínnel párhuzamosan tett lövés. Telepítés 

szempontjából fontos, hogy a magaslest, illetve az ahhoz vezető cserkészutat is takarásban, 

csendben tudjuk megközelíteni.  

 

A magasles építésénél első és legfontosabb a biztonság, jól rögzített legyen, ne mozogjon, 

kényelmes legyen, és az időjárás minden tényezőjétől védje a vadászt. A magaslesen történő 

mozgás esetén a padozat ne recsegjen, ülése ne nyikorogjon, mert ilyen esetekben a vadászat 

sok esetben meghiúsulhat.  

 

Tavasszal a terület hivatásos vadászának fontos és elsődleges szerepe a magaslesek létráinak 

és szerkezetének ellenőrzése, azok javítása, szükség esetén cseréje vagy elbontása. A nem 

megfelelő faanyagból készítet lesek állandó balesetveszélyt rejtenek magukban.  

 

Mindezek mellett mindenképpen ajánlott, és előírás is, a magasles kihelyezésénél a terület 

gazdáival, tulajdonosaival történő előzetes egyeztetés.  

 



A vadászatban mindenkinek egy a cél, hogy egy jól megépített lesen, jó helyen, jó széllel 

sokszor kedvezzen nekünk a vadászszerencse. Ezt kívánom én is valamennyiüknek! 
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