
Optiline sihik õhkrelvale
Optiline sihik on lisa, mille soetamist kaalub varem või hiljem iga vähegi võimsama õhupüssi 
omanik. Just õhupüssi, sest kuigi optilisi sihikuid leidub ka õhupüstolitele on tegu siiski 
nišitoodetega. Miks on optilised sihikud nii populaarsed? Vastus on lihtne: just optiline sihik 
võimaldab võtta püssi täpsusest viimane. Ka elimineerib optika kasutamine mitmed lahtise sihiku 
korral nii tavalised vead nagu nt sihtimisel ei ole sihtmärk ja sihik sama-aegselt fookuses. 

Käesoleva artikli eesmärgiks ongi anda lühike ülevaade sellest, millised optilised sihikud 
õhupüssidele sobivad ning millele tasub sihiku valimisel tähelepanu pöörata. Olgu kohe öeldud, et 
Jahipauna koduleheküljel on juba avaldatud üks üsna põhjalik artikkel optiliste sihikute ehitusest ja 
seonduvatest terminitest (MOA, mil jms), mistõttu püüan neid siin enam mitte korrata. 

Õhkrelv ei ole tulirelv
Antud pealkiri kõlab umbes sama targalt kui 1+1=2. Paraku kiputakse praktikas seda lihtsat tõde 
unustama ja nii ei ole harvad juhud, kus nii mõnigi värske õhupüssiomanik on kaotanud kalli 
(tulirelvale mõeldud) optika lihtsalt seetõttu, et monteeris selle vedrupüssile. Optika, mis tavaoludes 
peaks vastu ka „elevandipüssi“ tagasilöögile, võib vedrupüssi peal laguneda juba mõne päevaga. 

Põhjus, miks tulirelva optika vedrupüssile ei sobi, on vedrupüssi laskmisel tekkiv edasilöök. 
Tulirelvadel seda ei kohta ning seetõttu optikate valmistamisel sellega ka ei arvestata. Seega otsides 
optilist sihikut vedrupüssile, tuleb kindlasti veenduda, et tootja lubab seda kasutada 
vedrupüssidel. Vastasel juhul võib rõõm ostust jääda üürikeseks. CO2 ja suruõhupüssidel edasilöök 
puudub ja neil võib kasutada mis tahes optikat. 

Teiseks õhkrelvi tulirelvadest eristavaks asjaoluks on nende kasutajate erinevad vajadused. Kui 
tulirelva mängumaad mõõdetakse sadades meetrites, siis õhupüsside tegevusulatus jääb reeglina 
vahemikku 10-50 meetrit. Kui jahimehe sihtmärk varieerub laias laastus jänesest põdrani, siis 
õhkrelva puhul on „saagiks“ märkleht või siluett ning juba sentimeetrine eksimus võib olla liiast. 
Kõik see tähendab ka erinevaid nõudmisi optikale, mistõttu nii mõnigi sihik, mis tulirelval oleks 
ideaalne jääks õhkrelval parimal juhul vaid kesiseks.

Mida miski tähendab
Optilise sihiku mudelinime lahutamatuks osaks on rida numbreid ja tähekombinatsioone, mis 
võhikule ei ütle küll suurt midagi, kuid mille teadmine sobiva toote leidmiseks on vältimatu. 
Vaatame neist olulisemaid.

Suurendus ja läätse diameeter
Esimene asi, mida optika juures vaadatakse on loomulikult suurendus. Näiteks „4x32“ tähendab, et 
optika pakub 4-kordset fikseeritud suurendust ning läätse diameeter on 32 mm, „3-9x40“ aga 
muudetavat suurendust vahemikus 3 kuni 9 korda ja läätse diameeteriga 40 mm. 

Kui suurendusega on asi lihtne: piltlikult öeldes tuuakse vaadeldav objekt suurenduse jagu 
lähemale, siis läätse diameetrist sõltub, kui palju valgust optika läbi laseb. Mida suuremat 
suurendust kasutatakse, seda väiksem on sihikust nähtav ala ning seda pimedam on optikast avanev 
„pilt“. Valgema pildi saamiseks kasutataksegi suurema diameetriga läätsi. Nii näiteks on 40 mm 
läätsega optika 9-kordse suurenduse juures valgem kui 32 mm läätsega optiline sihik.



Pildil olev sihik on seatud 5-kordse suurenduse peale 

Teiseks valgemat pilti pakkuvaks lahenduseks on optilise sihiku korpuse diameetri suurendamine. 
Kui enamlevinumaks on sihikud korpuse diameetriga 25,4 mm (üks toll), siis järjest enam levivad 
ka 30 mm korpusega optilised sihikud. Tavakasutuses ei ole see vahe siiski nii suur, et hakata 
valikut tegema üksnes korpuse läbimõõdust lähtudes. 

Parallaksi viga
Järgmiseks oluliseks tähiseks on „AO“ (ing k adjustable objective), mis näitab optilisel sihikul 
parallaksi korrigeerimise võimalust. Parallaksi viga tuleneb sellest, et sihiku niitrist on silmale 
lähemal kui sihtmärk. Seega liigutades silma optika suhtes, „liigub“ niitrist ka sihtmärgi suhtes. See 
erinevus on küll väike, kui piisav selleks, et teha raskeks täpselt laskmine. Parallaksi veast 
räägitaksegi õhkrelvade juures kõige enam seetõttu, et viga avaldub kõige selgemalt just 
lähidistantsidel ehk õhkrelvade tööpiirkonnas. Samuti aetakse õhkrelvadega taga täpsust, kus iga 
milli- ja sentimeeter on rangelt arvel ning parallaksi viga seetõttu lubamatu.

Üheks lahenduseks parallaksi probleemile on laskmine kogu aeg ühest ja samast asendist nõnda, et 
laskja silm asub optika suhtes alati samas kohas. Nõnda jääb parallaksi viga iga kord samaks ning 
laskja teab sellega arvestada. Praktikas on see siiski raske ja nõuab palju harjutamist, mistõttu ongi 
välja töötatud parallaksi vea korrigeerimisega sihikud. 

AO märgisega sihikutel saab kasutaja kas objektiivi otsast või siis optika küljel asuvast rattast seada 
sihik konkreetse sihtmärgi jaoks parallaksi vabaks. Selleks reguleeritakse sihikut seni, kuni optikast 
avanev pilt on täiesti terav ning niitrist jääb silma liigutamisel paigale. Esmase reguleerimise 
hõlbustamiseks on sihikutel peamised kaugused ette märgitud.

Parallaksi reguleerimine sihiku esiosast. Antud optikal on sihtmärgi kaugused märgitud jardides (1 jard= 0,9144 m)

Kuigi algselt mõeldud sihtimisvigade vähendamiseks, avastasid õhkrelva huvilised õige pea, et 
parallaksi korrektsiooniga optikaid saab edukalt kasutada ka vastupidi: sihtmärgi kauguse 
hindamiseks, kuna reguleerides seatakse optika parallaksi vabas just konkreetse vahemaa jaoks. 
Sihtmärgi õige kauguse teadmine võimaldab aga kuuli lennutrajektoori tundes hinnata iga lasu 
tabamispunkti, mis on eriti oluline pikematel distantsidel ja võistlustel siluettmärkide laskmisel 
(ing. k field target competition). 



Fookusseerimine
Fokusseerimine ei ole optika teravustamine sihtmärgi suhtes, mida esimese hooga võiks arvata, vaid 
niitristi saamine fookusesse selliselt, et see oleks võimalikult selge ja terav. Enamasti on tegu 
ühekordse reguleerimisega ning pärast fookuse paika saamist see unustatakse. 

Fokusseerimisrõngas niitristi teravustamiseks asub okulaari küljes

Kogenumad kasutajad soovitavad fokusseerimisel kasutada taustaks heledat seina, kuna nii tulevad 
niitristi piirjooned paremini esile. Ka ei soovitata teravustamisel vaadata niitristi korraga üle paari 
sekundi, kuna pikemal vaatamisel asub inimese aju automaatselt „pilti“ korrigeerima. 

Valgustatud niitrist
Valgustatud niitristi olemasolu näitab tähepaar „IR“ (ing k illuminated reticle). Tegemist on lisaga, 
mis võimaldab niitristi näha ka kehvas valguses. Praktikas on siiski vähe olukordi, kus sellest kasu 
võiks olla. 

Millist optikat valida
Kõige üldisemaks kasutuseks sobivad muudetava suurendusega optikad vahemikus 3-9x, 4-12x ja 
4-16x. Nendega on võimalik saada ühtaegu nii lai vaateväli üldisemaks laskmiseks (3-6x) kui ka 
vajalik suurendus märkilaskmiseks (9-16x). Läätse diameeter võiks olla vähemalt 40mm. 
Suuremate diameetrite korral (50 ja 56 mm) tuleb enne ostu veenduda, et jalgade kõrgusest sihiku 
paigaldamiseks piisab ning optika püssile üldse mahub ega hakka näiteks segama laadimist.

Walther 3-9x40 koos parallaksi korrigeerimise võimalusega sobib hästi tavakasutuseks

Võimsamad optikad nagu 10-50x60 jms on mõeldud spetsiaalselt siluettmärkide laskmiseks, olles 
tavakasutuseks liiga suured ja võimsad. Ulatuslikke suurendusi ei kasutada seal mitte sellepärast, et 
võistlejate nägemine oleks eriliselt kehva või sihtmärgid kärbsesuurused, vaid siluettide kauguse 
hindamiseks. Suur suurendus toob esile detailid, aidates leida koha, kus sihtmärk on sihikus kõige 
teravam ning selle põhjal määrataksegi sihtmärgi kaugus. Läätse suur diameeter tagab aga selle, et 
optika pilt jääb ka näiteks 40-kordse suurenduse juures valgeks. 



Siluettmärkide laskmisel on pildil toodud mõõtudes optilised sihikud  tavalised 

Kui rahalised võimalused lubavad tasuks kindlasti eelistada optikaid, mis on parallaksi 
korrigeerimise võimalusega. Ilma selle omaduseta võib tabamispunkt kergesti liikuda 2-3 cm ja 
seda juba 10-20 meetri peal, mis on õhkrelvade maailmas ikka väga palju. Seega tasub siin pigem 
ostu natuke edasi lükata, aga hankida kindlasti „AO“ tähisega optika. Teine asi mida tasub tähele 
panna on see, et parallaksi oleks võimalik korrigeerida vähemalt alates 10-st meetrist. Osadel 
võimsamatel optikatel algab parallaksi seadmine alates 15 või 20 meetrist, millest jääb 
tavakasutuseks väheks. 

Samuti tuleks võimalusel valida mudel, kus parallaksi korrigeerimine käib sihiku küljelt, mitte eest. 
Küljelt reguleerimine on ühelt poolt mugavam ning teisalt saab kasutada täpsemat häälestamist 
võimaldavat lisaratast. 

Walther 1250 Dominator FT komplektis oleval optikal on parallaksi korrigeerimist ja sihtmärgi 
kauguse hindamiset hõlbustav suur reguleerimisratas kohe kaasas

Valgustatud niitrist on omadus, millest võib kerge südamega loobuda, ilma et sellest sünniks erilist 
kahju. Rääkides niitristidest lähemalt, tasuks eelistada kas „dupelks“ või „mil-dot“ niitristiga 
sihikuid. 

Dupleks rist on kõige lihtsamini eristatav looduslike objektide taustal (puud, rohi jms). Kuna 
niitristi jooned on jämedamad ja ainult keskmine osa täpsema sihtimise tarvis peenike, siis on 
dupleks rist kasutatav ka hämaras, sest isegi kui risti peenikest osa enam näha ei ole, näitab 
ristumiskoha ära jäme jooneosa. 



Dupleks rist on hinnatud oma hea sihtmärgist eristatavuse poolest

Mil-dot niitrist on looduse taustal peente joonte tõttu raskemini eristatav, kuid tema eeliseks on 
võimalus kasutada mitut sihtimispunkti juhul, kui lastakse sihtmärke erinevatel kaugustel (või 
tuulega), kuid ei soovita risti asendit iga kord konkreetsele kaugusele korrigeerida (ing k holdover 
method). 

Mil-dot rist on kasutajate seas üks populaarseimaid

Mil-dot rist võimaldab ka sihtmärgi kauguse määramist, kuid tavakasutaja jaoks jääb kasutatav 
valem tülikaks-keeruliseks ning võistlustel on lihtsam kasutada kauguse määramiseks parallaksi 
korrigeerimisega optikat.

Optika kinnitamine
Optilise sihiku kinnitusjalad tuleb valida vastavalt optika korpuse diameetrile. Valida on ühe- ja 
kaheosaliste jalgade vahel, mis võivad olla nii madalad, keskmise kõrgusega kui ka kõrged. Valiku 
tegemisel tuleb esmalt arvestada püssi eripära. Näiteks enamik eellaetavaid püsse eeldab 
kaheosaliste jalgade kasutamist, kuna üheosaline jalg hakkaks segama laadimist. Paljud 
vedrupüsside omanikud eelistavad aga hoopis üheosalisi jalgu, pidades neid kaheosalistest 
stabiilsemateks. Olgu kohe öeldud, et võimsamate vedrupüsside korral peab optika jalg olema 
kindlasti varustatud stopperiga, kuna stopperita jalad ei pea üldjuhul nende edasilöögile vastu 
ning hakkavad tasakesi iga lasuga nihkuma. Jala kõrguse valmiselt tuleb taaskord vaadata esmalt 
optika enda mõõtmeid ning seejärel valida jalad, mis jätavad optika laskja jaoks kõige mugavamale 
kõrgusele. 

Üsna levinud on arvamus, et mida madalamal optiline sihik relva laele on, seda parem. 
Tegelikkuses ei ole mingit vahet, kas sihik asub laest sentimeeter kõrgemal või madalamal – kuuli 
lennutrajektoor sellest ei muutu. Kui püssi omanik tunneb oma püssi ja oskab vastavalt sihtmärgi 
kaugusele optikat reguleerida, siis ei oma optika kõrgus püssi suhtes mingit tähtsust. Küll on 
madalam optika asend paljude laskjate jaoks loomulikum ja seetõttu sobivam, ning mis seal salata, 
tihti ka esteetilisem lahendus. 

Eraldi tahaksin tuua välja ühe üsna levinud probleemi, mida kohtab enim lahtimurtavate 



vedrupüsside juures. Nimelt on lahtimurtavatel püssidel relva toru harva paralleelne püssi laega, 
kuhu kinnitatakse optika (ing k barrel droop). Kui lahtise sihiku kasutamist see ei sega, siis 
optiliselt sihikult eeldab selline nurkade erinevus võimalust reguleerida niitristi horisontaali 
küllaltki suures ulatuses. Juhul kui sellest ulatusest siiski ei piisa, tuleb probleemi lahendamiseks 
kasutada reguleeritava kõrgusega kinnitusjalgu.

„Probleemid“ millega tuleb arvestada
Sihtmärgi tegelik kaugus ei vasta parallaksi korrigeerimisel sihikul märgitud skaalale. Paraku 
on antud probleemi osas tegemist pigem reegli kui erandiga. Tavakasutuses tuleb lihtsalt usaldada 
oma silma: valida sihikul asend, kus sihtmärk on kõige teravam ja kasutada seda, sõltumata sellest, 
mida näitab sihikule kantud skaala. Siluettide laskmisel jääb sellest loomuliult väheks ja nii ongi 
enamik võistlejaid märkinud etteantud skaala kõrvale käsitsi tegeliku, just antud sihikule sobiva 
kauguste skaala. 

Tehase poolt lubatud seadistustäpsus 1/4'' või 1/8'' MOA ei vasta tegelikkusele. Sarnaselt 
parallaksi skaalale on ka niitristi vertikaal- ja horisontaalsuunas reguleerimine osa tehaseliinilt 
tulnud masstootest, mistõttu nende tegelik väärtus varieerub. Praktikas ongi ühe reguleerimiskliki 
ulatus igal optikal erinev. Mõnel on see 1/5'' MOA, teisel 1/7'' MOA. Küll peaks korralikul optikal 
olemas see väärtus iga kliki puhul sama. Tegelikud numbrid oma optika jaoks leiab aga igaüks ise. 
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