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Skandynawskie rysie już  
w Polsce – nowości Härkili

Härkila to znana w całym świecie myśliwskim marka premium duńskiego koncernu 
Seeland International A/S. Dopiero co, we wrześniu tego roku, wprowadziła ona na polski 
rynek linię odzieży Lynx (co po łacinie oznacza „ryś”) w kamuflażu Axis MSP. Jako pierw-

szy w Polsce miałem przyjemność testować kurtkę i spodnie z tej serii. Postaram się zatem 
odpowiedzieć na pytanie, czy warto się zainteresować tym kompletem.

Hubert Jachimowski

Nie jestem ekspertem w dziedzinie odzieży. Nie znam się na 
tkaninach, membranach i innych rozwiązaniach stosowanych 
w nowoczesnych strojach myśliwskich. Dla mnie jako pasjo-
nata i praktyka łowiectwa liczą się wyłącznie jakość i funkcjo-
nalność. Postaram się więc obiektywnie – ale z odniesieniem 
do ważnych dla mnie, a nie dla speców od reklamy, kryte-
riów – ocenić powierzony mi komplet.  

pierwsze wrażenie
Od razu po rozpakowaniu przesyłki rzucił mi się w oczy niety-
powy, pikselowy kamuflaż, w którym przeplatają się kolory: be-
żowy, zielony, brązowy i zbliżony do czarnego. Jako że należę do 
zwolenników nietuzinkowych rozwiązań, ten element od razu 
oceniłem in plus. W tym wstępnym rozeznaniu zdałem się też na 
zmysł dotyku. Tutaj nastąpiło spore zaskoczenie. Materiał przez 
nieco aksamitną i bardzo przyjemną w kontakcie ze skórą faktu-
rę sprawia wrażenie delikatnego. Pojawiła się więc wątpliwość, 
czy za jego sprawą nie zostanę mimowolnie uwikłany w ektozoo-
trię, tj. zjawisko polegające na przenoszeniu nasion roślin na cia-
łach zwierząt (a w tym przypadku – na odzieży). Wykorzystują je, 
uprzykrzając nam życie, m.in. łopian i przytulia czepna.

Ostatni, naturalny etap tego pobieżnego zapoznania się ze 
strojem stanowiło jego włożenie. Wtedy nie znałem jeszcze 
większości koncepcji projektantów. Jednak już na tym eta-
pie czułem, że przeprowadzenie testu będzie przyjemnością. 
Bardzo dobrze skrojona kurtka leżała jak ulał. Także spodnie, 
z podniesionym i wyprofilowanym tyłem talii oraz dobrym 
dostępem do górnych kieszeni, doskonale się układały.  

bez przypadkowych elementów
W końcu przystąpiłem do odkrywania rozwiązań zasto-
sowanych w komplecie Lynx. Mnogość kieszeni, ściągaczy 

i innych elementów, które wykorzystano do stworzenia tej 
odzieży, sprawiła, że zajęło mi to trochę czasu. Kieszenie 
to zdecydowanie bardzo mocna strona tych ubrań. Wszyst-
kie zostały docieplone wewnątrz, co może mieć znaczenie 
podczas użytkowania stroju późną jesienią lub zimą. Każ-
dą kieszeń zewnętrzną, z wyjątkiem górnych w spodniach, 
zaopatrzono w wodoszczelny zamek z minimalistycznym 
suwakiem, zakończonym sznurkiem z pętelką. Takich 
schowków jest w sumie sześć – dwie pary w kurtce oraz 
jedna para w spodniach. W kieszeń prawego uda wszyto ła-
downicę na pięć naboi kulowych. Ponadto po wewnętrznej 
stronie kurtki, na wysokości piersi umieszczono zapinaną 
na zamek kieszeń na dokumenty oraz mniejszą z cienkiej 
siatki na telefon lub radiotelefon. A skoro już o tego rodzaju 
sprzęcie mowa, to warto zaznaczyć, że przewidziano rów-
nież wyjścia na słuchawki, ulokowane symetrycznie na wy-
sokości barków.

W dobrze zaprojektowanej odzieży nie może zabraknąć 
ściągaczy. W spodniach są dwie pary. Jedne na samym dole 
nogawek, blokowane zatrzaskiem, pozwalające szczelnie 
opiąć je na butach. Druga para znajduje się poniżej kolan 
i zapewnia regulację obwodu dolnej części spodni. Man-
kiety kurtki ściąga się nieco nowatorskimi, bo gumowymi 
rzepami. Przez cały jej obwód przechodzi gumowy ściągacz. 
Regulacji podlega także średnica kaptura, który oprócz tra-
dycyjnego ściągacza zawiera również plastyczny, wszyty na 
obwodzie drut, pozwalający na wymodelowanie kształtu na-
krycia głowy. Warto dodać, że kaptur jest odpinany, ale po-
łączenie zostało tak zamaskowane, że zauważyłem to dopie-
ro po przeczytaniu materiałów reklamowych producenta.

Zarówno kurtka, jak i spodnie mają otwory wentylacyjne. 
W kurtce umieszczono je pod pachami, a w spodniach – po 
bokach, na wysokości kolan. I jedne, i drugie zapina się na 
identyczne jak w kieszeniach, wodoszczelne zamki. Produ-
cent pomyślał także o takich detalach, jak: specjalne guzi-
ki do szelek, oczko na karabińczyk (np. z kluczami) wszyte 
obok jednej ze szlufek w spodniach, zamek, oczywiście wo-
doszczelny, z dwoma suwakami w kurtce, a nawet takie wy-
profilowanie kołnierza, żeby prezentował się dobrze zarówno 
wywinięty, jak i w stójce.

Hubert Jachimowski
tel. 604 816 557 
kosmaty@kosmaty.com 
www.kosmaty.com

Test „Braci Łowieckiej” 



www.braclowiecka.pl 93

czym się szczyci producent?
W materiałach reklamowych wytwórca odzieży z serii Lynx 
największą wagę przywiązuje do zastosowanego kamuflażu 
oraz membrany. Kamuflaż Axis Multi Season Pattern został 
opracowany specjalnie dla myśliwych polujących z podcho-
du na zwierzynę płową, w szczególności na jelenie. We wzo-
rze wykorzystano dwie maski, które się nakładają. Pierwsza 
imituje roślinność, zapobiegając wykryciu myśliwego przez 
zwierzynę. Druga rozmywa zarys sylwetki człowieka, utrud-
niając jego rozpoznanie.

W stroju zastosowano membranę Härkila Weather System, 
stworzoną przez zespół badawczo-rozwojowy firmy. Jest to 
technologia w 100% wiatro- i wodoodporna. System zapew-
nia szybkie pochłanianie potu i uwalnianie go na zewnątrz. 

Wilgoć zostaje zaabsorbowana przez 
membranę, po czym rozprowadzona na 
całej powierzchni ubrania, skąd szybko 
paruje. Jednocześnie otwory w membra-
nie mają tak małe rozmiary, że zapobiega-
ją przenikaniu wody z zewnątrz.

wrażenia z łowiska
Okres, w którym testowałem komplet, 
trafił się nie najszczęśliwszy. Chłodnych 
dni i nocy było jak na lekarstwo. Niemniej 
zdołałem wybrać się w tej odzieży na 
kaczki oraz nosić ją w innych niż polowa-
nie okolicznościach.

Liczba kieszeni i ich układ, możliwość 
dopasowania stroju do własnego ciała, 
a także inne rozwiązania, o których napi-
sałem wyżej, zdecydowanie nie są przy-
padkowe. W każdym elemencie widać 
świadome działania projektantów, popar-
te prawdopodobnie dużą praktyką.

Właściwości kamuflażu obiecywanych 
przez producenta nie udało mi się spraw-
dzić, przekonam się o nich jesienią. Z wia-
troszczelnością, niestety, podobnie. Za to 
mogę potwierdzić wodoodporność tych 
ubrań, a także bardzo dobre odprowadza-
nie wilgoci na zewnątrz.

Moje obawy dotyczące przyczepiania 
się do tkaniny części roślin okazały się 
bezpodstawne. Nawet jeśli od czasu do 
czasu się tak zdarzyło, to wystarczało 
delikatne strzepnięcie ich ręką. Błoto ob-
lepiające nogawki podczas chodzenia po 
polach również nie stanowiło większego 

problemu. Nie wnikało głęboko w materiał i dawało się łatwo 
usunąć pod bieżącą wodą.

moja ocena 
Mimo ograniczonych możliwości sprawdzenia wszystkich 
cech stroju z serii Lynx jestem niemal przekonany, że dobre 
zdanie na jego temat, które mam w dniu pisania tego tekstu, 
utrzyma się podczas kolejnych wyjść w łowisko. Według mnie 
komplet sprawdzi się od schyłku lata do wiosny, o ile późną 
jesienią i zimą pod kurtką znajdzie się polar.

Czy zatem Härkila produkuje odzież pozbawioną wad? Za-
pewne nie, bo to nierealne. Niemniej na razie ich nie dostrze-
gam. Z wyjątkiem jednej, niewielkiej – ubrania nie należą do 
najtańszych. l
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