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w parach, trójkami, a w przegęszczonych 
populacjach nawet po cztery.

z  Styczeń w łowisku
Polowanie z wabikiem w stycznio-

wym okresie cieczki raczej nie zakończy 
się sukcesem – rezultaty będą co najwyżej 

mierne. To jednak najlepszy czas na noro-
wanie. Wszelkie stogi i naturalne nory 
pełne są lisów, a rozkłady z takich wypraw 
bywają imponujące. Dobry wabiarz może 
i ten czas odpowiednio wykorzystać. 
W słoneczne dni warto zajrzeć w okolice 
nor. Oczywiście nie da się żadnym wabi-
kiem wyciągnąć lisa z nory. Zdarza się jed-
nak często, że w słonecznych promieniach 
lisy zalegają w okolicy i odpoczywają. 
To szansa dla myśliwego, który potrafi 
naśladować odgłosy szczekania i skolenia.

Od kilku lat zainteresowanie polo-
waniami na lisy gwałtownie wzrasta. 
Myśliwi dostrzegli nie tylko potrzebę 
regulacji nadmiernie rozrośniętej popu-
lacji, ale też wielu, przeważnie mło-
dych, docenia uroki tych łowów. Lis 
wbrew pozorom to wymagający prze-
ciwnik i jeśli poluje się na niego nie-
przypadkowo, potrafi przynieść praw-
dziwą łowiecką satysfakcję. Dla dobrego 
wabiarza pokot 3–5 lisów z jednego 
dnia jest normą. Najlepsi w ciągu jed-
nego cieczkowego sezonu potrafią upo-
lować nawet kilkadziesiąt lisów.

Polowanie z wabikiem na lisy 
wymaga nie tylko swoistej taktyki, ale 
przede wszystkim znajomości odgło-
sów i ich znaczenia w lisim języku. 
Pierwszym i podstawowym sposobem 
wabienia w czasie cieczki jest szczekanie. 
Wabik, który imituje ten dźwięk, nie jest 
automatem z mechaniczną dmuchawką. 
Dlatego wielu łowców ma bardzo nie-
równe, a czasem żadne efekty.

z  Rozmówki z lisami
Otóż w języku lisów pojedyncze 

szczeknięcie oznacza niepokój lub 
ostrzeżenie – alarm. Imitując taki głos, 
nie spodziewajmy się, że przyjdzie 
do nas jakiś zaciekawiony mykita. Wła-
ściwy szczek, który jest rodzajem zgady-

wania się, identyfikowania, to 3–5-syla-
bowe szczekanie (hau – hau -----hau). 
Tak odzywają się psy. Na prawidłowy 
komunikat możemy spodziewać się nie 
tylko przyjścia lisa, ale także wcześniej-
szej jego odpowiedzi. Dobrze wabiony 
szczekiem lis potrafi iść do stanowiska 
myśliwego, właśnie poszczekując.

Zdarza się jednak, że wabiarz usły-
szy odpowiedź, ale lis nie przyjdzie, 
jakby ignorował rywala. Wtedy warto 
zmienić wab na jeden z dwóch możli-
wych. Na tym samym wabiku możemy 
naśladować poszczekiwanie liszki – 
krótkie i cichsze wielosylabowe szczeki. 
To powinno skłonić naszego rudzielca 
do sprawdzenia, czy ta właśnie liszka 
jest rujna i czy nie da się jej odbić wcze-
śniej odzywającemu się rywalowi. 

Innym sposobem jest naśladowanie 
skolenia. W pierwszym okresie, kiedy 
w łowisku słychać szczekania i długie 
przeciągłe wycia, można próbować wejść 
w taki dialog z lisami, choć efekty samego 
przywabienia będą raczej nierówne. Wła-
ściwy wab wydobywany z fletu na lisy, 
którego używa się właśnie w lutym, brzmi 
jak swoisty chichot. Umiejętność naśla-
dowania tego dźwięku wymaga oczywi-
ście praktyki, daje jednak rewelacyjne 
rezultaty w polowaniu. Do skutecz-
nego i pełnego wabienia zatem będzie 
potrzebny zarówno szczek, jak i flet. Jeśli 
po pierwszych szczekach głosem psa uzy-
skujemy odpowiedź, lecz lis nie przycho-
dzi, przestawiamy się na odgłosy liszki: 
najpierw kilka poszczekiwań, a po krót-
kiej przerwie skolenie. Efekty mogą prze-
rosnąć nasze oczekiwania.

z  Kulminacja sezonu
Druga połowa lutego to już w zasa-

dzie po cieczce, choć jeszcze wiele psów 
kręci się w poszukiwaniu liszek. Ten czas 
to okres najobfitszych łowów z wabi-
kiem. Tym razem sprawdzać się będzie 
najlepiej tradycyjne kniazienie i pisk 
myszy. Wygłodniałe po amorach lisy 
bardzo mocno reagują na odgłosy zwią-
zane z pożywieniem. Kniazienia zająca 
można oczywiście próbować używać 
przez cały czas cieczki i po niej. Efekty 
jednak będą nierówne. W okresie, kiedy 
lisy przebywają w norach, jeśli zdarzy 
nam się zwabić jakiegokolwiek lisa tym 
sposobem, będzie to tegoroczny niedo-
lisek, który nie bierze udziału w cieczce.

Pierwsza połowa lutego, gdy lisy 
zaczynają swoje wędrówki, to czas 
wabienia w większości liszek. Zdarzyć 
się oczywiście może, że czasem na taki 
wab przyjdzie również pies. Po jego 
zachowaniu widać jednak od razu, że nie 
przychodzi się najeść, lecz raczej zna-

Przełom stycznia i lutego to najlepszy czas, by zapolować 
na lisy. Sprzyjają tym łowom leżący zazwyczaj śnieg, 
przymrozki oraz lisia ruja. Doświadczeni wabiarze 
uzyskują w tym czasie doskonałe rezultaty.

Początkowo nocami słychać żałos-
 ne skolenia i poszczekiwania. Lisy 
nawołują się i przemierzają rewiry 

w poszukiwaniu partnerek. W tym cza-
sie często dochodzi też do walk mię-

dzy psami, które ustalają między sobą 
hierarchię. Po kilku, kilkunastu dniach 
następuje dziwna cisza. W miejscach, 
gdzie zazwyczaj widzieliśmy lisy, a przy-
najmniej ich tropy, nie ma nic – jakby 

wszystkie się pochowały. To znak, 
że zaczęła się właściwa cieczka.

Pierwszy etap rui przypada nawet 
na grudzień. Drugi, właściwy, to połowa 
stycznia. Lisy przesiadują wtedy w norach, 
nierzadko kilka psów przy jednej liszce 
naraz, i tam właśnie odbywana jest więk-
szość kopulacji. Dopiero z początkiem 
lutego ruch rozpoczyna się na nowo. 
W słoneczne wyżowe dni można spo-
tkać lisy niemal wszędzie – chodzące 
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Wbrew pozorom lis to wymagający przeciwnik 
i jeśli poluje się na niego nieprzypadkowo, potrafi 

przynieść prawdziwą łowiecką satysfakcję
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leźć i odpędzić rywala lub sprawdzić, 
czy nie jest to czasem polująca liszka.

W wykorzystaniu takich właśnie 
instynktów, szczególnie przy wabieniu 
w dzień, warto użyć jeszcze jednego for-
telu. „Ptasi przestrach” to wabik, który 
imituje harmider lub pojedynczego 
ptaka zaatakowanego przez drapieżnika. 
Polowanie za pomocą tego wabika daje 
doskonałe rezultaty przez cały sezon. 
Można nim wabić zarówno w nocy, jak 
i w dzień, co skrzętnie wykorzystują 
przede wszystkim fotograficy. Użycie go 
podczas cieczki będzie dużo skuteczniej-
sze od agresywnego kniazienia – szczegól-
nie jeśli myśliwy chce kniazić na mecha-
nicznych pompkach. Lis przebywający 

w okolicy, usłyszawszy ptasi przestrach, 
z pewnością przybiegnie sprawdzić, kto 
na jego rewirze ośmiela się polować.

z  Odpowiednia taktyka
Jak przy każdym polowaniu z wabi-

kiem na lisy, oprócz umiejętności naśla-
dowania właściwych odgłosów, niezwy-

kle ważna jest taktyka. Sposób wyboru 
stanowiska, odpowiednie do niego podej-
ście oraz zachowanie są kluczowe. Kiedy 
wabimy przy norach, trzeba do nich 
podejść możliwie cicho, pod wiatr i tak 
zasiąść, żeby mieć dobre pole ostrzału oraz 
zminimalizować możliwość nadejścia lisa 
zza pleców. Takie polowanie odbywa się 
najczęściej w śródpolnych remizach.

Polowanie w dzień podczas lisich 
wędrówek odbywa się najczęściej 
w polach. Obserwując z daleka lisy, sta-
ramy się zająć stanowisko przy krzaku 
lub jakimś drzewie samotnie rosną-
cym na miedzy. Oczywiście do stano-

wiska trzeba podejść w sposób taki, 
by lisy nie zauważyły nas ani nie zwie-
trzyły. Gdy uzyskamy odległość wystar-
czającą do usłyszenia naszego wabu 
(w praktyce 500–1000 metrów w zależ-
ności od rodzaju i konstrukcji wabika), 
możemy w biały dzień zwabić lisa nawet 
na strzał śrutowy.

Generalną zasadą w polowaniu z wabi-
kami w lutym jest bezwzględne pozo-
stawanie na stanowisku. Po zwabieniu 
i ustrzeleniu pierwszego lisa prawie zawsze 
możemy się spodziewać drugiego, a nawet 
trzeciego, który do nas przysznuruje. 
W zależności od sytuacji i rodzaju wabu 
możemy spodziewać się najróżniejszych 
reakcji. Zwabienie w drugiej połowie 

lutego liszki na kniazienie gwarantuje nie-
mal pewne pojawienie się za nią jednego 
lub dwóch psów. Oczywiście nie przycho-
dzą one na dźwięk wabika, lecz sznurują 
tropem upolowanej samicy. Przy wabieniu 
na szczek i flet, jeśli tylko w okolicy kręcą 
się lisy, możemy się spodziewać, że każdy 
z nich się skusi. Wabiąc ptasim przestra-
chem, można spodziewać się, że, jeśli już, 
to pojawi się prawdziwy władca rewiru.

z  Święto lisiarzy
Lutowe polowania to prawdziwe 

święto lisiarzy. To właśnie teraz można 
nie tylko skutecznie regulować popula-
cję, ale zdobywać wspaniałe trofea. Lisie 
skóry są w coraz większej cenie, a rynek 
futer powoli wraca do naturalnych 
w naszym klimacie surowców. Ciecz-
kowe polowania dają też niezwykłą 
okazję zdobycia medalowego trofeum, 
którym jest spreparowana czaszka.

W codziennej praktyce myśliwskiej 
większość lisiarzy używa małokalibro-
wych sztucerów, tylko nieliczni wyruszają 
wyłącznie z dubeltówką. Najlepszym roz-
wiązaniem jest oczywiście dryling, choć 
w większości egzemplarzy duży kaliber kuli 

nie bardzo nadaje się, by strzelać z niego 
do lisów. Idealna jest lekka kniejówka 
z małokalibrową kulą. Ponieważ wiele 
lisich polowań odbywa się w nocy, 

niezbędna jest oczywiście odpowiednia 
luneta. Z praktyki myśliwskiej wynika, 
że niestety nie sprawdzają się w tych polo-
waniach lunety o stałych krotnościach 6× 
lub 8× – przy bliskich spotkaniach z lisem 
uniemożliwiają całkowicie strzał. Luneta 
o nastawnej krotności zamontowana 
na broni kombinowanej pozwoli precyzyj-
nie strzelać zarówno na dalsze dystanse, jak 
i bliskie i szybkie strzały śrutem.

Od sześciu już lat, z inicjatywy łow-
czego okręgowego z Legnicy Ryszarda 
Brylińskiego, odbywają się ogólnopol-
skie mistrzostwa w wabieniu drapież-
ników. Właśnie w tych dniach wabia-
rze z całej Polski rozpoczynają swoje 
łowy. Wymagania mają postawione 
na najwyższym poziomie, gdyż podczas 
zmagań mogą używać wyłącznie broni 
śrutowej. Jak jednak pokazuje historia, 
z roku na rok pokoty są coraz bogatsze, 
umiejętności myśliwych prawdziwie 
mistrzowskie, a wymiana doświadczeń 
i popularyzacja tych niezwykle emocjo-
nujących polowań – bezcenna. xyz

Paweł Biliński
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W czasie cieczki do wabienia lisów używa 
się fletu imitującego skolenie oraz wabika 

imitującego szczek lisa

Polowanie z wabikiem na lisy wymaga odpowiedniej 
taktyki, ale przede wszystkim znajomości odgłosów i ich 
znaczenia w lisim języku

Wabienie w Internecie
Wszystkich myśliwych, którzy chcieliby usłyszeć i zobaczyć zakończone sukcesem profesjonalne wabienie 

lisów przez Pawła Bilińskiego, zapraszamy na stronę internetową „Łowca Polskiego”. Umieściliśmy tam krótki film 
Tomasza Okonia zrealizowany podczas takiego polowania. Redakcja


