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Jesienią ub.r. � rma Nikon wprowadziła do sprzedaży trzy nowe lor-
netki z serii Monarch 5. Oferta wzbogaciła się o wersje 8x56, 16x56 
i 20x56. Po upływie zaledwie kilku miesięcy, w marcu br., na sklepo-
we półki tra� ły kolejne cztery modele dachowopryzmatyczne – Pro-
sta�  5 w  wariantach powiększenia i  średnicy obiektywów: 8x42, 
10x42, 10x50 oraz 12x50. Choć stworzono je głównie z myślą o mi-
łośnikach podróży i obserwatorach przyrody, dzięki uniwersalnym 
parametrom sprawdzą się również w zastosowaniach łowieckich, 
przede wszystkim jako lornetki dzienne. Nie bez znaczenia jest 
też ich dość niska cena oraz atrakcyjny wygląd, odpowiadający 
współczesnym trendom. 

Korpus opisywanych modeli został wykonany z poliwęglanów 
wzmacnianych włóknem szklanym i dodatkowo zaopatrzony w gu-
mowaną powłokę, która poprawia chwyt oraz zabezpiecza przed 
uszkodzeniami. Tubusy są standardowo wypełnione azotem, co 
chroni przed zaparowywaniem oraz dostępem wody do wnętrza. 
Soczewki i pryzmaty pokryto wielowarstwowymi powłokami anty-
odblaskowymi (brak tutaj powłok korygujących przesunięcia fazo-
we). Muszle oczne da się regulować, a duże odsunięcie źrenicy wyj-
ściowej ułatwia korzystanie z lornetki osobom noszącym okulary.

Ceny lornetek Prosta�  5 wahają się od 850 zł (8x42) do 1250 zł 
(12x50). W marcu Nikon poinformował również o wprowadzeniu do 

Co ciekawego w sklepach myśliwskich

Uniwersalne lornetki od Nikona

Po trzech publikacjach wydawnictwa Mir-
czumet poświęconych bieszczadzkim my-
śliwym („Wilki”, „Opowieści z Wilczej Jamy” 
i „Pułkownik z dna jeziora”) przyszła pora na 
zaprezentowanie czytelnikom książki opo-
wiadającej o polowaniach w krainie kopal-
nianych szybów.

„Śląskie łowy” autorstwa Edwarda Go-
szyka – leśnika i myśliwego, który przepra-

cował w Lasach Państwowych prawie 45 lat 
– to pozycja stanowiąca bezcenny wkład 
w poznanie dziejów łowiectwa na Śląsku. 
Czytelnik znajdzie w niej mnóstwo popar-
tych dokumentami informacji nie tylko na 
temat polowań i zwierzyny, lecz także hi-
storii tego regionu od najdawniejszych cza-
sów. Jest to lektura pasjonująca, a miejsca-
mi wręcz sensacyjna. Mamy tu bowiem 

opisy spotkań z kłusownikami i kar wymie-
rzonych za uprawianie tego procederu, wy-
kazy powinności, jakie mieszkańcy musieli 
świadczyć na rzecz swoich panów, wspo-
mnienia z polowań na wilki czy charaktery-
stykę dawnych sposobów łowów przy po-
mocy sieci, dołów i  innych przemyślnych 
pułapek stosowanych przez naszych przod-
ków w  czasach, gdy broń palna nie była 
jeszcze w powszechnym użytku.

Książka przybliża też dzieje prawie 
wszystkich gatunków zwierząt, na które po-
lowano od zarania udokumentowanej hi-
storii Śląska, poczynając od tura, a na jarząb-
ku kończąc. Dowiadujemy się na przykład, 
że jeszcze na przełomie XVII i XVIII w. na tym 
terenie występowały ibisy kasztanowate
czy warzęchy – ptaki, które dziś żyją na po-
łudniu Europy, w Afryce, Australii i Azji.

Niewątpliwym walorem „Śląskich ło-
wów” jest ponad 50 rysunków zwierząt au-
torstwa Jarosława Janickiego – leśnika i my-
śliwego z Nadleśnictwa Kup na Opolszczyź-
nie, artysty, laureata wielu konkursów 
plastycznych i literackich o tematyce przy-
rodniczo-łowieckiej.

Książkę w cenie 45 zł można kupić w Klu-
bie Sprzedaży Wysyłkowej (s. 56–57).

Tadeusz Mirczewski

„Śląskie łowy” – rzecz o polowaniach z górnictwem w tle

sprzedaży zapowiadanych już jesienią lunet celowniczych Monarch 
7 IL (oferowanych w siedmiu wariantach: 1,5–6x42, 1–4x24 IL R4, 
3–12x56 SF IL R4, 4–16x50 IL R4, 2,5–10x50SF M IL R4, 1–4x24 IL R4 ZR, 
2,5–10x50SF M IL R4), a także dalmierza laserowego Aculon AL 11. 
Lunety są dostępne w  przedziale cenowym od 2990 do 3990 zł. 
Za dalmierz zapłacimy natomiast ok. 830 zł.
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