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Wielu myśliwych pamięta cza-
sy, kiedy mykita był cenniej-
szą zdobyczą od dzika. Przy 

dzisiejszym przegęszczeniu populacji lis 
niesłusznie chyba uważany jest za szkod-
nika. Jak każdej zwierzynie należy mu się 
szacunek, a polowanie na niego nie musi 
być eksterminacją, lecz prawdziwą łowiec-
ką przygodą.

Miałem to szczęście, że moja łowiecka 
wędrówka rozpoczęła się w czasach, kie-
dy polowania na zające były powszechne 
nawet na zachodzie kraju. Zdarzało się 
wtedy nieraz przy dochodzeniu ranne-
go szaraka słyszeć jego kniazienie. Te 
przeraźliwe dźwięki zapadły mi głęboko 
w pamięci. Jak w każdym domu my-
śliwskim i u mnie plątał się gdzieś wa-
bik na lisy. Wygrzebałem go z szuflady, 
brzmiał nieźle, wyruszyłem zatem do ło-
wiska, usiadłem na ambonie, zakniaziłem 
przeraźliwie i...

  Lis wychwyci fałsz
Nic, zupełnie nic. Jak to? Przecież 

właśnie tak kniaziły zające na zbiorów-
kach. Niezrażony pierwszym niepo-
wodzeniem, zabierałem wabik ze sobą 
na każde polowanie. Przy najbliższej 
okazji, kiedy na przedpolu zobaczyłem 
sznurującego lisa, zawabiłem. Jakież było 
moje zdumienie, kiedy rudzielec zadarł 
kitę do góry i zmykał w wielkim popło-
chu. Tego już było za wiele. Zacząłem 
wypytywać kolegów, którzy twierdzili, 
że wabią lisy, ale żaden nie chciał mi po-
kazać, jak to robi, tylko się wykręcał, 
jakby wabienie było czymś wstydliwym. 
W literaturze wszyscy pisali o takim po-
lowaniu, ale jakie to powinny być dźwię-
ki? W końcu trafiłem na starą kasetę Jac-
ka Szyperskiego i dopiero zrozumiałem 
w czym rzecz. Ten, nieżyjący już, nieste-
ty, myśliwy był doskonałym wabiarzem 
i jednocześnie konstruktorem wabików. 

Wiele z jego instrumentów do dziś za-
lega w myśliwskich szufladach. Warto 
je stamtąd wydobyć, by rozpocząć fascy-
nującą przygodę.

Mimo że sezon na lisy rozpoczyna się 
od lipca, ja zaczynam polowania dużo 
później. Stare prawidła mówiły, że na lisy 
powinno się polować, gdy w pierwszym 
śniegu wyczyszczą swoje futro. Śnieg, 
mróz i bezwietrzna pogoda to idealne 
warunki. Wcześniejsze otropienie, zna-
jomość lisich weksli i odpowiednie zaję-
cie stanowiska to połowa sukcesu. Zbyt 
głośne poruszanie się po łowisku lub 
pozostawienie śladów na spodziewanym 
szlaku lisa zniweczy wszelkie starania 
już na starcie. Po odczekaniu kilkunastu 
minut, kiedy wszystko się uspokoi, czas 
na wab. Zaczynam od pisku myszy. Jeśli 
lis jest gdzieś w pobliżu, to doskonale re-
aguje na taki wab. Kniazienie w tej sytu-
acji tylko by go wystraszyło. Jeśli po za-
wabieniu myszką żaden lis się nie pojawi, 
przystępuję do kniazienia.

Ponieważ lis jest wytrawnym muzy-
kiem, z łatwością potrafi wychwycić każ-
dy fałsz. Żeby wabienie było skuteczne, 
trzeba opowiedzieć mu taką historię. 
Oto w zasięgu lisiego słuchu jakiś zając 
został zaatakowany, śmiertelnie prze-
rażony walczył o swoje życie i na ko-

niec został zdławiony. Pełne kniazienie 
ma zatem cztery zwrotki: „atak” – ten 
dźwięk zatrzymuje lisa i zmusza do na-
słuchiwania; „przestrach” – zaciekawia, 
jaki będzie rozwój wypadków; „walka” 
– tu najczęściej lis już startuje w stronę 
myśliwego; „zdławienie” – to komu-
nikat, że posiłek jest pewny, wystarczy 
tylko odnaleźć miejsce walki i posilić 
się przy stole kolegi. Taką pełną pieśnią 
wabię na otwartych przestrzeniach, w le-
sie natomiast stosuję tylko dwie ostatnie 
zwrotki. „Zdławienie” to najistotniejsza 
część wabu. Są myśliwi, którzy tylko 
w ten sposób wabią. Odegranie całości 
kniazienia, lecz bez ostatniej zwrotki, 
będzie oznaczało, że zaatakowany zając 
uszedł z życiem i nie warto iść w tamto 
miejsce.

Skutecznie zawabiony lis potrafi wy-
skoczyć wprost na stanowisko myśliwe-
go. Częściej jednak dojdzie na dystans 
70–150 metrów. Z tej odległości będzie 
bardzo czujnie nasłuchiwał i obserwo-
wał, często starając się okrążyć myśliwe-
go, by złapać wiatr. Oczywiście, na tym 
dystansie śmiało można strzelać kulą, dla 
mnie jednak właśnie wtedy zaczyna się 
prawdziwa gra. Gotowy do strzału, po-
jedynczymi piskami myszki podciągam 
mykitę na śrutowy strzał. Jeden nieuważ-

ny ruch, jeden fałszywy ton lub zawabie-
nie, gdy lis stoi czy siedzi, i po polowaniu 
– natychmiastowa ucieczka. Właśnie dla 
tych emocji i prawdziwego wyzwania 
poluję na lisy z wabikiem.

  Wabienie przy cieczce
Myśliwi, którzy polują w taki sposób, 

doskonale wiedzą, że kniazienie zająca 
i pisk myszy są zupełnie nieskuteczne 
podczas cieczki, choć jest to najlepszy 
czas na lisie polowanie. Mroźne noce 
na przełomie stycznia i lutego są pełne li-
sich nawoływań. Z każdej strony słychać 
poszczekiwania i przejmujące wycie. 
Wszelkie próby tradycyjnego wabienia 
spełzają na niczym. W tym czasie lisy bo-
wiem mają zupełnie co innego na głowie. 
Przez lata i ja pozostawałem bezradny 
i ze świadomością, że właśnie w tym cza-
sie jest szansa na medalową sztukę.

W swoich poszukiwaniach wabiar-
skich odnalazłem w końcu sposób 
na cieczkowe lisy i przy najbliższej oka-
zji wypróbowałem go z zaskakującymi 
rezultatami. Najpierw spróbowałem 
zgadać się ze szczekającymi lisami. Przy 
użyciu specjalnego wabika można taki 
szczek imitować. Wrażenie jest niezwy-
kłe, kiedy w kierunku wabiącego myśli-
wego sznuruje poszczekując rudzielec. 

Aktywny myśliwy strzela przeciętnie trzy 
do pięciu lisów rocznie: na zbiorówce, przy okazji 

zasiadki na dzika, spod psa na bażantach. Dobry 
wabiarz taki rozkład z łatwością osiąga w czasie 

jednego zimowego wyjścia.
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Za pierwszym razem moje zaskoczenie 
było tak duże, że oczywiście spłoszyłem 
lisa, zanim doszedłem do strzału. Później 
wielokrotnie przyszczekałem sobie lisa. 
Zdarzało się jednak i tak, że otrzymywa-
łem odpowiedź, lecz rudy okrążał mnie 
i zmykał, gdy tylko złapał wiatr.

Inny sposób wywodzi się z bardzo 
starej tradycji wabienia na okarynie – lu-
dowym glinianym instrumencie. Jest taki 
odgłos wydawany przez rujne liszki, 
który brzmi jak dziwny dźwięk na fle-
cie. Dźwięk ten jest słyszany w naturze 
przez człowieka z odległości niewiele 
większej niż 20 metrów. Psowate, zatem 
i lisy, odbierają go jednak w zupełnie in-
nym paśmie i na bardzo duże odległości. 

Po pierwszych próbach musiałem stwier-
dzić, że „flet na lisy” działa bezlitośnie. 
Otumanione miłosnym amokiem psy 
przychodziły jak zaczarowane, a ich zwy-
czajowa czujność jakby znikała. Najlep-
sze efekty takiego polowania osiąga się 
na początku i na końcu cieczki. W kulmi-
nacji godów lisy siedzą w norach. To ra-
czej czas na polowanie z dobrze ułożo-
nym norowcem.

  Byle nie przewabić
Planując lisie łowy, warto się wcze-

śniej do nich przygotować. Zaczynając 
od broni – tu bez wątpienia najlepiej 
spisze się kniejówka lub dryling, z zało-
żeniem, że strzelamy przede wszystkim 
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Nic nie dostarcza takich emocji, jak samodzielne przywabienie zwie-
rzyny, pozornie znikąd. Kiedy myśliwy dysponował tylko łukiem, kuszą 
czy dubeltówką, udane polowanie zależało od zbliżenia się do zwierza 
na niewielki dystans. Znajomość zwyczajów i leśnych przesmyków oraz 
umiejętność podchodzenia były koniecznością. Wabienie było najcen-
niejszą sztuką. Na szczęście sztuka ta przetrwała do naszych czasów 
i z zamiłowaniem uprawiana jest przez wielu myśliwych. Z pewnością 
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ru pory roku i pory dnia, umiejętności oceny siły i kierunku wiatru, prawi-
dłowego przygotowania i lokalizacji urządzeń łowieckich. W tej grze chodzi 
nie tyle o zwabienie lisa w ogóle, ile o wciągnięcie go w pułapkę, czyli 
o zwabienie go dokładnie w to miejsce, w którym chcemy go zobaczyć. Jak 
tego dokonać, dowiedzieć się można z książki Stefana Kropaczewskiego 
„Z wabikiem na lisa”, dostępnej w naszej Redakcji w cenie 24,00 złotych.
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śrutem (dobra mocna dwójka będzie 
idealna), kulą zaś tylko w wyjątkowych 
sytuacjach. Ponieważ polujemy w zimie 
i najczęściej z naziemnych stanowisk, 
maskujący kombinezon lub pałatka 
zwiększą nasze szanse. No i oczywiście 
wabiki. Pisk myszy można imitować sa-

mymi ustami i wielu myśliwych dosko-
nale to robi. Niektórzy używają szkieł-
ka i kawałka styropianu. Wydobywane 
w ten sposób piski są bardzo naturalne, 
jednak zajęcie rąk w czasie, kiedy po-
winno się być już złożonym do strzału, 
bardzo przeszkadza.

Sam używam rodzaju niewielkiego 
gwizdka, z którego można wydobywać 
zarówno pełny wab, jak i pojedyncze 
dźwięki do podciągania lisa na śrutowy 
strzał. Dobre kniazienie, oprócz właściwie 
dobranego tonu, powinno mieć dwie bar-
dzo ważne cechy: nie zatykać się na mro-
zie przy wydobywaniu „ataku” oraz mieć 
możliwość strojenia. Dla początkujących 
może to być kłopotliwe. Z czasem jednak 
przekonają się, że to ważne, bo przecież 
ile razy może konać ten sam zając? Szczek 
i flet na lisy to nowe u nas instrumenty, 
ich używanie zatem będzie wymagało 
nieco wprawy, mogą dać jednak szansę 
na medalowe trofeum.

Przy każdym polowaniu na wab obo-
wiązuje podstawowa zasada: „im mniej, 
tym lepiej”. Imitując kniazienie zająca, 
bardzo łatwo przewabić i popsuć ło-
wisko w taki sposób, że lisy przestaną 
zupełnie reagować. W dzisiejszych wa-
runkach, przy obecnym stanie populacji, 
na jedno zawabienie pojawić się mogą 
dwa lub trzy lisy jeden po drugim. Warto 
o tym pamiętać i nie opuszczać zajętego 
stanowiska wcześniej niż po 30 minutach 
od zawabienia. 

Paweł Biliński
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