Na lisa!

Znaczna część myśliwych nie poluje na drapieżniki,
bo nie chce popsuć sobie polowania na grubszego
zwierza. Czas obalić ten mit.

O

becne przegęszczenie lisów jest
bezdyskusyjnym faktem. Nasze
łowiska zamieszkuje ponad 200
tys. sztuk i trudno bronić stwierdzenia,
że ta armia niezwykle przebiegłych drapieżników nie zostawia na środowisku
coraz większego piętna. Myśliwi narzekają
na katastrofalne stany kuropatw, bażantów, zajęcy i choć wzrost populacji lisów
nie jest jedyną przyczyną tej powszechnej
zapaści, to jednak jest to czynnik niezwykle istotny.
W większości kół łowieckich sezon
polowań zbiorowych tradycyjnie jest czasem najintensywniejszego odstrzału lisów.
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Dawniej taka forma kontroli była wystarczająca i populacja lisów w naszych łowiskach, przy ich stosunkowo niewielkiej
liczebności, utrzymywana była na pożądanym poziomie. Podczas polowań zbiorowych nikt nie zastanawia się, czy strzelać do lisa, czy nie – wykorzystywana jest
każda nadarzająca się okazja.
Podczas polowań indywidualnych lis
nie cieszy się jednak już takim zainteresowaniem. Poza wciąż nielicznymi wyjątkami osób, które rozsmakowały się w lisich polowaniach i wybierają się na takie
łowy specjalnie, znaczna część myśliwych
nie jest zainteresowana odstrzałem dra-

pieżników. Dlaczego tak trudno zmobilizować myśliwych do indywidualnego
polowania na lisy?
Wielokrotnie słyszałem – i sądzę,
że nie jestem tu odosobniony – rozmowy
prowadzone przez myśliwych:
– Widziałeś coś na zasiadce?
– Dwa lisy przesznurowały pod amboną.
– I nie strzelałeś?
– Przecież czekałem na dziki. Miałem
sobie wszystko popsuć?
To jeden z ciągle żywych mitów. Nie
dość, że nieprawdziwy, to w dzisiejszej sytuacji bardzo szkodliwy. Tymczasem – i gorąco
wszystkich namawiam, by choć raz się o tym
przekonali – po strzale do lisa, niekiedy nawet w zaledwie kilka minut, udaje się upolować dzika. Wystarczy pozostać na miejscu,
nie zakładając w całym terenie zapachowych
„fladrów”. Gdyby przy takich tylko oka-

zjach strzelać lisy, w ciągu dwóch sezonów
sytuacja zmieniłaby się diametralnie.

Sprawdzone sposoby

Sposoby polowania na lisy są ogólnie znane. Wielu myśliwych, szczególnie
starszych, preferuje polowanie z zasiadki. Na takie łowy powinno się wybierać
więc ambony ustawione przy naturalnych wekslach. Ale warto też takie miejsce odpowiednio przygotować. Nie wymaga to wielkich nakładów – wystarczy
w okolicy zbudować myszarnię. Czasem
już kilka kostek słomy, w które wsypiemy trochę ziarna czy pośladu, nadaje się
do zamieszkania przez myszy. Lisy dość
szybko zlokalizują taką spiżarnię i zaczną
zaglądać tam regularnie.
Do niedawna polowało się również
na nęciskach. Do wkopanych w ziemię

rur zwoziło się patrochy czy odpady
z ubojni, odpady z ryb, a nawet solankę
z beczkowanych śledzi. Lisy przyzwyczajały się do takiej stołówki i chętnie
sprawdzały te miejsca niemal każdej
nocy. Obecnie, z powodu konieczności
utylizacji odpadów, jest to niedozwolone. Jako alternatywę warto wypróbować chemiczne przywabiacze. Na rynku
dostępna jest cała gama zapachowych
środków nęcących, które z lepszym lub
gorszym skutkiem przyciągają lisy obietnicą łatwego żeru lub odwołują się do instynktów godowych.
Coraz liczniejsza grupa myśliwych
pasjonuje się polowaniem z norowcami.
Tego typu polowania wymagają jednak
zdecydowanie poważniejszych zachodów.
Pies, z którym chcemy w ten sposób polować, musi być odpowiednio wyszkolony,
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popiskiwań drapieżniki słyszą nawet
z 300 metrów. Doskonale reagują na nie
sowy i myszołowy, jeszcze zanim myśliwy dostrzeże lisa. Kiedy lis pojawi się
na przedpolu, należy absolutnie unikać
wabienia, gdy stoi czy siedzi i nasłuchuje. Wabić można na samych ustach lub
na dłoni. Przy używaniu wabika należy
przede wszystkim unikać gwizdnięć.
Najmocniejszym sygnałem dla lisów
jest kniazienie zająca. To obietnica prawdziwej uczty. Ilu wabiarzy, tyle szkół takiego wabienia. Jedni używają wyłącznie
motywu „zdławienia”, inni odgrywają

i ciche zdławienie. Stary lis idący na wab
często nasłuchuje z niewielkiej odległości
i ukrycia. Powtórzony cichy krótki wab
upewnia go i zachęca do wyjścia. Dobry
wabik jest słyszany nawet z kilometra,
dlatego trzeba podczas polowania wykorzystać zarówno jego zasięg, jak i odpowiednio tłumić przy podwabianiu.
Większe drapieżniki, ale czasem także
dziki, są szczególnie wyczulone na odgłosy związane z przerażeniem i śmiercią.
Płacz koźlęcia to w naturze wielki alarm.
Wyzwala u saren najmocniejsze instynkty. Dla drapieżników jest natomiast

towań. Błędne przekonanie, że wystarczy tylko dmuchnąć w wabik i sprawa
załatwiona, przynosi więcej szkód niż
pożytku – nie tylko nic nie upolujemy,
ale dodatkowo wyszkolimy okoliczne
lisy, które zaczną natychmiast uciekać
po usłyszeniu wabu.

na wabiku cały dramat szaraka. Pełna
„pieśń” kniazienia jest jak opowiedzenie
na wabiku pewnej historii: oto w zasięgu
lisiego słuchu jakiś zając został zaatakowany, śmiertelnie przerażony walczył
o swoje życie i na koniec został zdławiony. Ostatnia część, czyli zdławienie, jest
w tym wszystkim najważniejsza i śmiało
można wabić, używając tylko jej. Kniazienie niezakończone zdławieniem będzie dla lisa informacją, że zając uszedł
i nie ma po co się fatygować.
Ja stosuję różne techniki w zależności
od warunków: w lesie, przy uprawach
i duktach wab jest krótkim mocnym zdławieniem. Im więcej otwartej przestrzeni,
tym bardziej rozbudowana jest pieśń. Czasami po pierwszym zawabieniu i odczekaniu kilkunastu minut powtarzam lekkie

sygnałem do wielkiej uczty. Dotyczy
to również lisów. Odgłos zdławionego
koźlęcia z całą pewnością je zainteresuje. Używanie tego wabu wymaga jednak
pewnej wprawy i umiejętności dostosowania do pory roku – zimą koźlęta są już
nieźle wyrośnięte, zatem ich pisk i płacz
będzie niższy w tonie od tego, którego
używa się latem podczas sarniej rui.
Polując w okolicach rzeczek, rowów
czy rozlewisk zdarza się być świadkiem
kaczych zlotów. W takich miejscach i okazjach lepiej użyć wabika na kaczki niż
kniazienia zająca. Lisy, które odwiedzają
te okolice, będą o wiele bardziej zainteresowane tymi właśnie odgłosami. Podobnie
jak przy wabieniu na jesiennych zlotach
używa się odgłosów zlatujących się i siadających na wodę kaczek, czyli „krechtania”
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a jego ciętość, pasja i umiejętności wcześniej sprawdzone. Naturalne nory powinny być też zlokalizowane i otropione,
by odpowiednio wcześniej stwierdzić, czy
są zamieszkane. Doskonałe rezultaty daje
też polowanie z norowcami przy stogach,
w których lisy obierają sobie kryjówkę.
Choć od lat poluję z jamnikami,
to jednak zawsze układałem je wyłącznie na tropowce. Wielokrotnie również
nęciłem lisy i zasadzałem się na nie przy
różnych okazjach. Ale moim ulubionym
sposobem jest jednak wabienie. Jak każde polowanie i to także wymaga przygo-

Mam grać?

Lisy, jak wszystkie drapieżniki, reagują
na dźwięki obiecujące pożywienie. Mają
też swój własny język, w którym się porozumiewają, szczególnie podczas cieczki, choć nie tylko. Kluczem do sukcesu
jest poznanie i odpowiednie zastosowanie „słów” tego języka, które dla lisów
mają szczególne znaczenie.
Najprostszym sposobem wabienia jest
imitowanie pisku myszy. Serie krótkich
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noc to prawdziwa wyprawa, dlatego
termos z gorącą herbatą, dobre ubranie,
a nawet śpiwór to podstawa ekwipunku.
Pora roku i pogoda mają przy takim
polowaniu kapitalne znaczenie. Oczywiście idealnie, jeśli jest śnieg, niewielki
mróz, a do tego bezwietrznie i księżycowo. Śnieg jest podwójnym sprzymierzeńcem myśliwego – widać na nim już
z daleka sznurującego lisa, a zmrożony
utrudnia mu dostanie się do pożywienia.
Tym chętniej będzie szedł na łatwy żer.
Gdy brakuje śniegu, najczęściej wybieram
pola z oziminą. Lis przyjdzie oczywiście
na wab i po czarnej stopie, ale istnieje
wówczas ryzyko, że ucieknie z podniesioną kitą nim myśliwy zdoła go zauważyć. Silny wiatr często niweczy wszelkie
wabienie. Zwierzyna zwyczajnie pudłuje,

głosach i zachowaniu lisów dobry
wabiarz pozna, czy lisy weszły już
w okres godowy.

Rozpoznanie terenu

Sposobów na lisa jest wiele i każdy może znaleźć swój ulubiony. Dla
każdego z nich warunkiem skutecznego
polowania jest jednak znajomość lisich
zwyczajów oraz orientacja w łowisku,
szczególnie przy wabieniu. Tradycyjne metody wabienia najskuteczniejsze są wieczorem i w nocy.
O poranku rzadziej lis przyjdzie
na kniazienie czy myszkę, chyba że nie
udało mu się do tego czasu nic zjeść.
Mój własny sposób stosuję niezmiennie od lat, opierając się na tych samych,
sprawdzonych metodach przygotowań.

czyli źle odczytuje miejsce, z którego dochodzą dźwięki.
Doprowadzenie do właściwej struktury ilościowej lisów w naszych łowiskach
jest dzisiaj jednym z najważniejszych zadań myśliwych. Tylko przez polowanie,
za pomocą nęcenia, norowania czy wabienia, oczywiście nie zaprzestając odstrzału lisów przy okazji polowań zbiorowych, możemy doprowadzić do stanu,
w którym zwierzyna drobna przestanie
być dławiona presją zbyt licznej populacji
drapieżników i zyska szansę, by zacząć się
odradzać. To doskonała okazja, by pokazać, że pełnimy rolę odpowiedzialnych
za równowagę w przyrodzie – warto
z tego skorzystać. 
Paweł Biliński

i miękkiego kwakania, bardzo rzadko stosując krzykliwy głos kucharki.
W tym sezonie sięgnąłem po jeszcze
inny instrument – wabik naśladujący przestrach ptasi. Imituje się na nim rejwach,
jaki podnoszą małe ptaki, gdy zbliża się
do nich np. kuna. W Europie Zachodniej
używają go przede wszystkim fotografowie – przy dobrym świetle wabią w ten
sposób lisy wprost pod obiektyw. Moje
pierwsze jesienne próby były jeszcze nierówne: parę wyjść nie przyniosło żadnego efektu, ale kilka lisów i jedną kunę
przywabiłem w taki właśnie sposób.
Mimo swej siły opisane odgłosy związane z pożywieniem bardzo słabo działają
na lisy w czasie cieczki. Jest to jednak najlepszy moment na polowanie. Tradycyjne
metody wabienia na nic się nam jednak
nie zdadzą. Dlatego od kilku sezonów
zmieniłem mój sposób wabienia. Nasłuchując lisich odgłosów, próbuję się z nimi
zeszczekać. Przy odrobinie wprawy można to robić bez użycia wabika, na początku
jednak warto się posiłkować instrumentem. Szczek to nic innego, jak imitacja odgłosów wydawanych przez liszkę lub psa.
Różnią się one nie tyle w tonie, co w sposobie wydobywania. Liszka odzywa się
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w seriach krótkich szczeków, pies natomiast przeciąga swój głos w pojedynczych
lub podwójnych szczeknięciach.
Niezwykłe przeżycia zapewnia też
skolenie rujnej liszki. Pierwsze próby
z tym bardzo starym sposobem wprawiały mnie w rozbawienie. Przyzwyczajony
do typowej reakcji lisa na kniazienie, nie
mogłem powstrzymać śmiechu, widząc
lisa, który sznuruje do mnie bujającym
się krokiem, jakby wybierał się na raut.
Sam odgłos wabika, którego konstrukcja
oparta jest na dźwiękach okaryny, jest
także dość dziwaczny – przywołując użyte porównanie, brzmi jakby grał na nim
wstawiony flecista. W czasie cieczki
zdarza się, że lisy wygrzewają się w okolicach nor. Właśnie w takich miejscach
wabię na skolenie, i to w biały dzień,
osiągając niekiedy zaskakujące rezultaty.
Psy z całej okolicy, całkowicie zaślepione
instynktem, ściągają na wezwanie rujnej
liszki. Strzelenie nawet kilkunastu lisów
podczas jednego wyjścia w łowisku,
gdzie lisów jest dużo, nie należy do rzadkości. Trzeba jednak pamiętać, że metoda ta jest całkowicie nieskuteczna poza
okresem cieczki. Dlatego ważna jest właściwa ocena sytuacji w łowisku. Po od-

Kiedy spadnie pierwszy śnieg, wybieram
się na obchód łowiska. Na białej stopie
doskonale widać trasy lisich wędrówek.
Czasem są to miejsca odwiedzane od wielu lat, czasem jednak powstają nowe
szlaki. Mając taką orientację, typuję kilka miejsc w obwodzie, które wydają się
najciekawsze i które oddalone są od siebie przynajmniej o dwa kilometry w linii
prostej. Jeśli są tam ambony czy siedziska, chętnie z nich korzystam. Jeśli nie,
wybieram jakiś dobry krzak, przy którym
siądę na stołku. Na otwartych przestrzeniach, gdzie lisy chętnie sznurują przy rowach melioracyjnych, buduję czasem
niewielką zwyżkę.
Dobrze przeprowadzone polowanie to objazd kilku takich miejsc
w ciągu zimowej nocy. Do każdego
ze stanowisk trzeba dojść w taki
sposób, by idący na wab lis miał
jak najmniejsze szanse przecięcia naszego tropu. Na pierwszym siedzisku
zjawiam się jeszcze przed zmrokiem. Najczęściej jest to jedno z miejsc przy leśnych
uprawach. Tam zwierzyna rusza się najwcześniej. Następnie odwiedzam obrzeża
pól i lasów, by ostatnie wabienia zostawić
na zupełnie otwarte przestrzenie. Taka

Dostrzegając zainteresowanie myśliwych zgłębianiem i doskonaleniem umiejętności
wabienia lisów, redakcja „Łowca Polskiego” organizuje jednodniowe kursy wabienia lisów,
które odbędą się w terminie 26–27 stycznia 2008 roku w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 35.
Szczegółowe informacje na temat kursu dostępne są na naszych stronach internetowych pod
adresem www.lowiecpolski.pl oraz w redakcji pod numerem
tel. (22) 556 82 81 (kontakt – Łukasz Szczepański).
Cena kursu wynosi 200 zł od osoby, w cenie kursu wabik na lisy
– kniazienie zająca. Na miejscu można kupić inne wabiki.
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