ЛОВАЧКА КОМОРА СРБИЈЕ

СТРУЧНИ СКУП
- Ференц Ирмењи: „Балистика са аспекта ловства“

Практична ловна балистика
Практична ловна балистика је заправо резултат нашег
стеченог знања примењеног у пракси. Познавање ловне
балистике обухвата познавање закона балистике, начина
држања и ношења оружја и муниције, одабира
одговарајућег оружја и муниције и коришћење тих знања
у пракси ради безбедне употребе оружја пре, за време и
након завршеног лова, а све у циљу постизања безбедног
и прецизног хуманог одстрела дивљачи. Знања из ловне
балистике омогућиће ловним радницима да на
принципима одрживог газдовања дивљачи у складу са
важећим законским нормама и планским документима
могу квалитетно обављати своје послове и задатке у
ловишту.

Практична ловна балистика
Познавање балистике и примена исте су врло битни за
успешан лов и успешно ловно газдовање. То укратко
значи да је основни циљ примене балистичких сазнања
при руковању оружјем и одабиру правилног калибра и
муниције, безбедно и успешно извршен селективни,
санитарни и трофејни одстрел у ловишту. У контексту
послова који ловни радници обављају као стручни
пратиоци потребно је пре свега омогућити госту
ловачком туристи сигурну позицију, да би његов погодак
био прецизан. Овим обезбеђујемо извршавање мера
газдовања дивљачи и избегавамо патњу и рањавање
дивљачи. На нама ловним радницима у ловишту је
задатак да створимо све услове за безбедан и сигуран
погодак.

Практична ловна балистика – подела оружја
Подела ловачког оружја се може извршити по више
принципа, а најважније је са аспекта за лов које дивљачи је
намењено тј. на пушке сачмарице за лов ситне дивљачи и
на оружје за лов крупне дивљачи, а то је оружје са
олученим цевима - карабин. Постоји и комбиновано оружје
које нуди велике погодности јер се њиме могу одстрелити
јединке ситне и крупне дивљачи.

Практична ловна балистика – пушке сачмарице
Ловачке пушке сачмарице са неолученим цевима са
аспекта цеви могу бити једноцевке и двоцевке. Са
аспекта функционисања могу бити полуаутоматског
система, пумпарице, а најчешће су то ловачке пушке
двоцевке и то класичне положаре или бокерице. Главна
одлика ових оружја је да користе ловачку патрону која се
пуни са више пројектила - сачма, а могу да испаљују и
једну куглу као бренеке итд. Основна намена оружја са
глатким цевима и припадајуће муниције је одстрел ситне
дивљачи, а од крупне дивљачи дозвољен је лов дивљих
свиња и то са једном куглом. Ефикасан ловачки домет код
сачмарица је од 35м до 45м. Крајњи домет је заправо
зависно од пречника пројектила где је једноставна
формула гласи: дебљина сачме у милиметрима пута 100
је крајњи домет изражен у метрима, нпр. за сачму
пречника 3мм крајњи домет је 300м.

Практична ловна балистика – ловачке кугларе
Одлика ловачких куглара је да имају олучене цеви, да служе за
далека и прецизна гађања и испаљују један пројектил тзв. зрно
или тане. Метак за карабин се састоји од чауре, иницијалне
каписле, барутног пуњења и зрна. Ловачка зрна су углавном разне
комбинације подељене кошуљице. Највише оружја са олученим
цевима се прави са системима обртно чепних затварача или су то
ловачке кугларе преламаче. Популарне ловачке карабине
производи наша Застава оружје. Највише наших ловаца и ловних
радника имају та оружја од мини-маузера до модела 70 па и
новијих модела који су популарни, поуздани и цењени у целом
свету. Ловачке кугларе преламаче имамо у разним варијантама
нпр. ловачка куглара једнометка тзв. кип-лауф, затим бокбис - у
слободном преводу кугла-сачма што је већ комбиновано оружје,
а затим и ловачке дво кугларе и дрилинзи. Одлика муниције за
пушке преламаче је што имају ивицу тзв. ранд па им је ознака на
кутијама велико слово R. Постоје такозвани стандард калибри као
што су 7*64, 7 ремингтон магнум. Муниција за преламаче 7*57R,
7*65R.

Практична ловна балистика
- Утицај законских одредби о чувању оружја и муниције на
безбедан и сигуран погодак
- Како избор оружја и муниције утиче на прецизан погодак
- Како ставови и техника гађања утиче на сигуран погодак
- Негативна искустава погрешне примене и држања оружја

- Опасне радње са оружјем и муницијом и опасне
балистичке појаве - рикошет
- Употреба неадекватне муниције (заблуде)

- Елементи успешног поготка (оружје, монтажа, оптика)
- Практично упуцавање ловачких куглара и неправилно
држање
- Најчешће грешке приликом практичног гађања у ловишту

