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Jako urzędnik leśny kraiu Polskiego zamożnego w lasy, oddany memu powolaniu zaymuiąc się 

Leśnictwem, zwróciłem uwagę na nie a razem i na Łowiectwo iako część tey nauki; przez wzgląd zaś na 

niedostatek dzieł tego rodzaju w ięzyku polskim, uznałem za rzecz potrzebną dla mych Rodaków wydać 

krótki zbiór wyrazów przez Myśliwych naszych używanych. Pracę tę nikomu przyzwoiciey poświęcić nie 

wypada, iak tylko Jaśnie Wielmożnemu Panu, który pierwszy z Polaków zaiąłeś się rozkrzewieniem nauki 

Leśnictwa, i zwróciwszzy uwagę Ziomków na tę ważną a dotąd u nas nieznaiomą gałąź Administracji 

kraiowej, pierwszy swem usilnem staraniem potrafiłeś przyprowadzić do pewnego porządku i ustalić iedno z 

głównych zrzódeł bogactw kraiowych. 

Ten owoc pracy moiey racz przyjąc JW. Panie w dowód wysokiego szacunku i 

poważenia, iakiemi przeięty iestem dla Twych cnot obywatelskich i załug w Oyczyznie. 
Wiktor Kozlowski 

Assessor Nadleśny Wtwa Mazow; 

b. Kapitan P.8.P.L.W.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedmowa 

 

Wszystkie umieiętności, sztuki i rzemiosła maią właściwe wyrazy do oznaczenia w 

sposobie iak naykrotszym swoich czynności, narzędzi, lub iakichkolwiek przedmiotów. 

Szczególne te wyrazy nazywaią się wyrazami technicznemi, których bez obiaśnienia 

zrozumieć nie można. Kto więc naukę iaką lub sztukę poznać pragnie, powinien obeznać 

się z iey technicznemi wyrazami chociaż one czasem wydawać się mogą na pozor 

dziwnemi. Bez znaiomości tych wyrazów i właściwych sposobów mówienia, nigdyby nie 

można było zrozumieć ludzi oswoionych ze sztuką, a niebędąc w stanie rozumienia i 

mówienia iak tamci, niemożna bydź poczytanym za prawdziwego znawcę. 

Z pomiędzy wszystkich umieiętności i sztuk, Łowiectwo odznacza się szczególniey w 

naszym ięzyku wielością słów technicznych i właściwych sposobów mówienia; są w niem 

nawet takie wyrazy, które wydaią się bydź niewłaściwemi, mimo to iednak muszą one bydź 

zatrzymane, dopóki powszechne iakie zgromadzenie Myśliwych, innych natomiast 

nieprzyymie: lecz że niepodobną iest rzeczą aby takie wszystkich Łowców porozumienie się 

(przez wzgląd na wielką ich liczbę) nastąpić kiedy mogło, zatem niepozostaie, iak tylko 

ięzyk naszych Przodków, dotąd przez biegłych Myśliwych w użyciu miany nadal od 

zaginienia zabezpieczyć. 

Wielu wprawdzie za dni naszych poczytuią za rzecz niepotrzebną uczenie się ięzyka 

łowieckiego, staraiąc się uwolnić od tego mozołu pod pozorem, ze ięzyk łowiecki iest 

śmieszny i zupełnie wyszedł ze zwyczaiu. Lecz któryż Myśliwy mógłby to nadciągnione 

usprawiedliwienie uznać za ważne? ten chyba zaiste, który niechciał sobie zadać pracy, aby 

wszystko poznać co do Łowiectwa należy. A tak kto niechce bydź wyśmianym przez 

biegłych Myśliwych, kto pragnie rozumieć pisma łowieckie, kto iest miłośnikiem 

polowania, powinien koniecznie obeznać się z tym technicznym ięzykiem. Nadto niektórzy 

utrzymuią, że Myśliwi przepędzaiący naywięcey czasu w lasach, przywykli do życia 

twardego, gardzący wszelką miękkością, oswoieni ze śmiercią odbieraiąc życie niewinnym 

zwierzętom, uczucia litości maią w sobie przytłumione lub zagładzone, a zdobiąca 

człowieka w pożyciu towarzyskiem delikatność, iest im nieznaną. Ale czyż można uważać 

Myśliwca iako iedynie łowom oddanego, który taką rzeczą powinienby się odstrychnąć od 

towarzystwa ludzkiego i biorąc wzór z dzikich i nieokrzesanych ludów, całe swe szczęście 

w polowaniu pokładać, zaniechawszy tego co mu uprzyiemnia życie i godność okazuie 

człowieka? 

Błędy i wykroczenia przeciwko ięzykowi łowieckiemu, rzadko iuż teraz bywaią 

dawnym sposobem myśliwskim karane, niemożna się iednak uchronić od pośmiewiska 

starych Myśliwców, kiedy słyszą używaiącego niewłaściwych potocznych wyrazów na 

polowaniu. Tacy nieświadomi w zawodzie łowieckim, złe na podwładnych swoich czynią 

wrażenie, i tak obrażaią ucho biegłego Myśliwca, iak ton fałszywy obraza wprawne 

muzyka ucho. 

Te i tym podobne pobudki, a naybardziey chęć stania się użytecznym ziomkom przez 

upowszechnienie wielu wyrazów dotąd w żadnem dziele mieysca niemaiących, skłoniły 

mnie do zaięcia się wypracowaniem krótkiey Terminologii Łowieckiey czyli słownika 

wyrazów porządkiem abecadłowym ułożonego. Pracą tą pierwszy w ięzyku polskim 

zaymuiąc się, nie mało miałem do pokonania trudności, bo z licznych dzieł tego rodzaiu w 

obcych ięzykach wydanych korzystać niemogłem, i powodu że każdy ięzyk ma swoie 

właściwe techniczne wyrazy; musiałem więc częścią z praktycznych przez długi czas 

zbieranych w tey mierze wiadomości korzystać, częścią czerpać z dzieł dawnych i 



nowszych polskich autorów, a mianowicie: „Myśliwca” Tomasza Bielawskiego w 

Krakowie 1696, r. „Myślistwa z ogary” Jana Hrabi z Ostroga 1618 r.”Gospodarstwa 

Jeździeckiego, Strzeleckiego i Myśliwskiego” w Poznaniu 1690 r. „Historyi ucieszney o 

królewnie Banialuce ze wschodnich kraiów”; z dzieł X. Kluka; X. Jundziłła, i wielu 

innych, a szczególniey z szanownego skarbu słownika Lindego. Dla okazania zaś który 

wyraz techniczny z iakiego dzieła czerpany został, oznaczony iest przy końcu każdego 

obiaśnienia autor lub tytuł dzieła. 

Wyrazy łowieckie od wieków w kraiu naszym są używane, lecz dotąd od nikogo w 

iedną całość zebrane nie były. Dawność zaś tego ięzyka, iak w innych, kraiach tak i w 

Polsce dowodzić zdaie się sama iego natura, to iest, mnóstwo przenośni w oznaczeniu 

różnych myśliwych przedmiotów: tworzony on więc bydź musiał w czasach zbyt od nas 

oddalonych, w czasach pierwiastkowych, kiedy Przodkowie nasi wiedli życie blizsze 

natury; wiadomo bowiem, że ludzie mniey ukształceni, bardziey są zdolni do używania 

przenośni i do tłómaczenia się w sposobie więcey poetycznym niż pospolitym. Ale nie do 

mnie należy zagłębianie się i badanie nad naturą ięzyka łowieckiego, którego początki za-

grzebane są w ciemney pomroce upłynionych wieków. 

Może się w tym zbiorze znaydzie iakie uchybienie lub opuszczony wyraz, mniemam 

iednak że Czytelnik pomniąc na niedostatek zrzódeł, raczy mnie mieć za wymówionego, 

owszem uczyni przysługę Publiczności każdy, który postrzegłszy w ninieyszem dziełku 

uchybienia i niedokładności iakie, zechce ie światłemi swemi obiaśnieniami sprostować, a 

takowe z naywiększem przyymę podziękowaniem i wdzięcznością. Tę iednak winienem 

uczynić uwagę i uprzedzić tych Czytelników, którymiby się wyraz iaki nie zdawał bydź 

rzeczywistym, niech raczą mieć wzgląd na to, że Myśliwi w każdey prowincyi polskiey 

częstokroć wcale rózuych używaią wyrazów, tak, że co rozumie Myśliwy w iedney 

mieszkaiący, to obcem będzie dla Myśliwego drugiey prowincyi. 

Po Terminologii zamieszczony iest Skorowidz ułatwiaiący znalezienie wielu wyrazów, a 

przy końcu, w celu okazania ile w praktyce użyć się dadzą wyrazy techniczne, opisane są 

Łowy iesienne, iako przykład i zastosowanie. 

Nakoniec tytuł dziełku ninieyszemu nadany, „Pierwsze Początki Terminologii 

Łowieckiey”, skłania mnie do zastanowienia się nad dwiema w ięzyku naszym 

synonimami, Myśliwstwem i Łowiectwem, a to w celu usprawiedliwienia się, dlaczego 

wolałem raczeyuzyć wyrazu Łowiectwo niż Myśliwstwo. — Wyraz Łowiectwo pochodzący 

od słowa łowić, to iest żywcem łapać wszelkie zwierzęta ssące i ptaki, zdaie się mieć 

ogólnieysze znaczenie niżeli Myśliwstwo, oznacza bowiem wielkie łowy, do których 

koniecznie są potrzebne sieci, parkany, znaczna ilość strzelców, obławników i psów, oraz 

niemałych wymagaią przygotowań. Zabawą tego rodzaiu Myśliwstwa trudnili się nietylko 

nasi Poprzednicy, ale i sami nawet Królowie; ztąd osoba zwierzchni dozor nad łowami 

maiąca, miała tytuł Łowczego, tytuł tak świetny niegdyś w Polsce; a oprócz tego po 

Woiewództwach i Ziemiach znaydowali się Urzędnicy, których obowiązkiem było 

sprawować urząd Łowczego, gdyby Królowi tę prowincyą przeiezdzaiącemu, na polowaniu 

znaydować się podobało. 

Wyraz Myśliwstwo pochodzić zdaie od słowa myśleć, bo człowiek maiący upodobanie 

w Myśliwstwie błąka się po lasach, knieiach, polach, bagnach, a czatuiąc na przesmyku na 

zwierza, musi ciągle natężać umysł i obmyślać sposoby, za pomocą których mógłby 

nayłatwiey zwierzę znaleźć i ubić, używaiąc do tego broni ognistey i psów. 

Z tego określenia okazuie się, że Myśliwstwo iest tylko częścią Łowiectwa, i że w 

tytule, wyrazu Myśliwstwa iako nieoznaczaiącego ogólnego polowania, użyć mi nie 

wypadało. 



 

 

 

 

 

 

UWAGA. Wyrazy początkowe oraz te które drukiem tak zwanym kursiwo oznaczone, są 

techniczne, toiest przez Łowców używane. Litera p, znaczy patrz. B. znaczy, że wyraz 

iest wzięty z dzieła „Historye ucieszne o królewnie Banialuce”. G. z dzieła pod tytułem 

„Gospodarstwo jeździeckie” i t. d. J. z „Zoologii” X. Jundziłła. K. z dzieł Kluka, Ł, ze 

„Słownika” Lindego, M. z „Myśliwca Bielawskiego”, O. z dzieła Ostroroga. U. z 

używania Myśliwych. 

 

A.  

ACHY tak wyraża się odgłos rogu myśliwskiego. L. 

AHYŹHA głos którym się zachęca charta do ścigania za zwierzem. U. 

ALT głos śrzedni psa gończego. O. 

ANTABA kabłąk u strzelby, który cyngiel ochrania. Ł. 

ANTENAIRE p. Sokoł. 

APEL albo PRZYBYWAY p. trąbienie, 

APORTOWANIE sztuka wyuczenia psa myśliwskiego, aby rzecz rzucony lub ubitego ptaka 

przynosił U. 

ARAP p. Harap. 

ARAS p. Rasa. 

ARRABUZ, HARKABUZ, ARKABUZIK broń ręczna ognista staroświecka, długości flinty 

lub muszkietu, osadzona na lawecie. L. 

AWANS słowo rozkazuiące wyżłowi, aby naprzód postępował. U. 

 

B. 
BĄCZEK. rureczka u osady strzelbowey, w którą się stempel wsuwa. L. 

BĄCZYĆ głos wydawać, mówiąc o bąku ptaku. B. 

BADYLE nogi ielenia. U. 

BAGNETOWKA strzelba opatrzona bagnetem. U. 

BAKAŁARZ naystarszy z doieżdżaczów. O 

BAŁAMUT pies gończy, który goni głosem za ptakiem. U. 

BAŁUCH odgłos rozchodzący się po lesie w czasie polowania. U. 

BAŁUK, BAŁYK czołganie się psa legawego, np. na bałuku łazić. U. 

BAŁUKOWAĆ albo RACZKOWAĆ czołgać się, mówiąc o psie legawym. U. 

BARANEK p. bekas 4. 

BARCZYĆ lub OBARCZYĆ, strzelaiąc do ptaka trafić go tak w skrzydło, aby nie uleciał, 

L. U. 

BARK. u zwierząt ssących wyższa i grubsza część nogi przedniey, czyli łopatka. U. 

BARTNIK albo MROWNIK. niedźwiedź pospolity czarny; ztąd nazwany, że miód i 

mrówki zjada, ursus arctos, DER BAER, ours. J. 

BAS I. głos naygrubszy psa p. głos: O. 2. głos nayniższy na trąbie myśliwskiey. U. 

BASIUR, ŁUPUR lub DZIKI PIES wilk. L.U. 



BATALION, BITNY PTAK lub BOIOWNIK, TRINGA PUGNAX, COMBATTANT, 

dlatego nazwany że samce maią niepowściągnioną skłonność do ustawicznego prawie z 

sobą. walczenia, i nie tylko poiedynczo stączai, bitwy, lecz porządnie i w szyku woiennym 

całemi gromadami wzaiemnie na siebie nacieraią i woiuią. J. 

BAŻANTARNIA gaik i dom gdzie bażanty chowaią. K. 

BAŻANTNIK człowiek maiący staranie o bażantach. K. 

BĘBENEK wabik na kuropatwy; robi się z naparstka krawieckiego, który ma bydź 

z iedney strony obszyty irchą, a na irsze napięty iest włos koński. U. 

BĘBNIĆ 1. głos wydawać mówiąc o gołębiu; U. 2. gdy zaiąc albo inne małe zwierzęta 

siedząc na tylnych nogach, przedniemi nocami biią po ziemi. U. 

BECZYC głos wydawać , mówiąc o ieleniu i zubrze, B. 

BEKAĆ SIĘ popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o ieleniu. L. 

BEKANIE czas popędu płciowego ieleni. U. 

BEKAS SCOLOPAX, DIE SCHNEPFE, BÈCASSE, ptak błotny; pięć iego gatunków 

myśliwyM iest znanych: i. bekas kulig, s. ARQUATA, COURLIS; 2. bekas słomka, s. 

RUSTICÓLA; 3. bekas właściwy czyli funtowy, dubelt,, s. MAJOR; 4. bekas kszyk, 

baranek,, s. GALLINAGO, BECASSINE; 5. bekas mały, ficlaus, s. GALLÍNULA, PETITE 

BÉCASSINE, LE SOURD. J. 

BEKAWISKO, RYKOWISKO, mieysce schadzki ieleni i łań w czasie ich popędu 

płciowego. L. 

BERDEBUSKA strzelba staroświecka. G. 

BERLIŃSKIE ŻELAZO gatunek zelaza, służący do łapania lisów, wilków, i t. p. U. 

BERŁO narzędzie myśliwskie, toiest, laska długa z krzyżem, na które się ptak drapieżny 

unoszony gwizdaniem przewabia. K. 

BIĆ I. głos wydawać; mówiąc o przepiórce; 2, strzelać, np. strzelba dobrze biie. U. 

BICIE głos przepiórki. U. 

BIEGAĆ SIĘ popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o sarnie. U. 

BIEGASOWY MYŚLIWIEC, pieszo będący na polowaniu. O. 

BIEGANIE czas popędu płciowego sarn. U. 

BIEGI nogi wysokiego zwierza. U. 

BIELAK z rodzaiu zaiąca, LEPUS VARIABILIS, na zimę zupełnie bieleie; znayduiący sie w 

Litwie. J. 

BIERCZY p. chwatny. 

BIESIADOWAĆ przebywać w iakiem mieyscu, mówiąc o ptaku, np. upatrzyć siedlisko 

gdzie głuszec biesiaduie, L. 

BLACHA p. ławka. 

BLAKOWNY kolor zmieniony włosów zwierząt, np. lis w lecie blakowny, U. 

BLIZNA rowek czyli pierwszy cel na grubszym końcu u rury strzelbowey. U. 

BŁOTNY DZIK w błocie lubiący przebywać. U. 

BŁYTKI prędko zapalaiący się proch. U. 

BOBROWAĆ mówi się o wyżle, kiedy lotney wodney zwierzyny po wodzie i błotach 

szuka. U. 

BOBROWE ŻELAZO pewny gatunek żelaznego narzędzia służący do łapania bobrów. U. 

B0BR0WISKO mieysce błotniste, gdzIe łosie podczas lata lubią przebywać. U. 

BOBROWNIA albo BOBROWY GON domek czyli gniazdo bobrów, które sobie nad 

brzegami wód stawiaią. Ł. 

BOBROWNIK łowiec bobrów. L. 

BOB las iglasty, toiest sosnowy, świerkowy, iodłowy lub modrzewowy. U. 



BOROWIK, tak zowią w niektórych mieyscach niedźwiedzia. U. 

BOROWKA p. knieiówka i. 

BORUTA zły geniusz leśny, uroiony od myśliwych polskich, iak u dawnych Sylwan, Faun 

i Pan, dobre geniusze, U. 

BORYS człowiek borowy. L. 

BRAĆ złapać iakie zwierze, mówiąc o chartach np. chart wziął kota. U. 

BRODZIĆ polować po błotach na lotną wodną zwierzynę. U. 

BROK gatunek drobnego szrótu na ptaki. L. 

BRONIĆ SIĘ uciec, mówiąc o zwierzu np, kot obronił się. U. 

BRÓZDY sidła na skowronki między zagonami stawiane. U. 

BROZEK sieć pomnieysza na półobręczach okryta, służąca do łowienia ptaków. K. 

BRUKAĆ głos wydawać mówiąc o gołębiu. U. 

BRYKAĆ ulecić, mówiąc o ptaku np. iarząbek bryknął. U. 

BRYTAN pies brytański, wielki, używany na dziki. K. 

BRZECHAĆ lub SZCZEGOTAĆ, głos wydawać, mówiąc o sroce. U. 

BRZMIĆ głos wydawać mówiąc o dzwońcu B. 

BRZYĆ ziarna które się na przynętę ptakom w pólku ptaszniczem sypią. U. 

BUCHTA mieysce na ziemi od czarney źwierzyny poryte. U. 

BUDA PTASZNICZA w ziemi wykopana, płótnem lub gałęziami okryta, w którą się 

ptasznik chowa. K. 

BUDA CIETRZEWIA kryiówka dla myśliwca pod drzewem, gdzie maniak iest wy-

stawiony. U. 

BUDA WRONIA lub ZIEMNA w ziemi wykopana i darniną przykryta, w którey się 

ptasznik kryie, aby za pomocą sowy wysadzoney przez wierzchni otwór, wrony i inne ptaki 

zwabione mógł strzelać. U. 

BUDOWISKO czyli ŁOM, legowisko niedźwiedzia. U. 

BUF, BUCH tak myśliwi wyrażaią odgłos strzelania. L. 

BUKIET czyli KWIATEK., ogon u sarny. U. 

BUKOWAĆ popęd płciowy zaspakaiać; mówiąc o łosiu. U. 

BYDLARZ pies gończy, który porywa się do bydła, trzody i t. p. O. 

BYK ieleń. U. 

BZIKNĄĆ gdy proch na panewce tylko spłonie, bez zapalenia naboiu, np. proch zamokły 

na panewce bziknął. L. 

C. 
CAPIĆ ułowić zwierza, mówiąc o charcie np. chart zcapił kota, U. 

CEL lub CYL I. prężek wypukły mosiężny lub srebrny na końcu rury u strzelby, przez 

który się mierzy, 2. Punkt na tablicy strzeleckiey nazwaney tarczą, do którego sie mierzy. 

L. 

CELOWAĆ I. mierzyć strzelbą, L. 2. zszywać sieć albo poły sieci. U. 

CELOWNIKI klapeczki u sztućca przy grubym końcu rury, przez które się celuie kiedy 

strzelać daleko potrzeba. U. 

CERY rozmaite łaty w sieci np. sieć pocerowana. U. 

CEWKA noga sarny, U. 

CEWKA czyli WNIK samołówka na zwierzęta ssące, w którey za odprostowaniem się 

zgiętego drzewka, zwierz poymany w górę bywa podniesiony. K. 

CHAPAĆ gdy pies cicho i znienacka nagle na kogo napada, np. psy chapaią, L. 

CHARAKTER PSA bieg tegoż. U.  



CHARCIOWKA p, chróstówka, 

CHART CANIS VERTAGUS , DER WINDHUND , LÉVRIER, gatunek naychyższych 

psów myśliwskich, które scigaię zwierza, żadnego nie  wydaiąc głosu: są dosyć wysokie i 

częstokroć chude, maią długie i cienkie pyski. Kilka ich gatunków znayduie się; iakoto ; 

saskie, wołoskie. kurlandzkie i t. p. 

Różne nazwiska nadały chartom. 

1. Od rączości: np. Dolot, Doskocz, Dzidka, Lotka, Pałaszt Pytel, Sarna, Szastay, Szukay i 

t, p. 

2. Od zaiadłości: Capay, Chwytacz, Dołóż, Łapay, Mężeń, Ostroząb, Połóż, Porwisz, 

Scinay, Załeb i t. p. 

3. Od bystrego oka: Sokoł, Zoczna i t. p. 

4.  Od cienkiego kształtu: Jgła, Szpilka i t. p. 

5. Od celności ich przymiotów; Honor, Sława i t p. 

6. Odszerści; Cygan, Morąg, Murzyn, itp. L. 

CHCIWY PIES który ochotnie zwierz goni. U. 

CHĘDOŻYĆ czyścić broń ognisty. U. 

CHŁEPTAĆ pić; mówiąc o psie, L. 

CHMARA stado zwierząt ssących np. danieli w zwierzyńcu; wilków w czasie ich cieczki, 

U. 

CHOCHOŁ wiązka ze zboża która się stawia na przynętę. U, 

CHORY zraniony albo postrzelony zwierz. U. 

CHRAPAĆ głos wydawać mówiąc o słomce. U. 

CHRAPLIWY GŁOS p. głos. 

CHROSTOWKA albo CHARCIOWKA gatunek małey trąbki myśliwskiey 

naydonośnieyszey, która używaną bywa w czystem polu lub w małych krzakach podczas 

polowania. U. 

CHUSTKA, SERWETKA lub ZWIERCIADŁO znak biały na pośladku u sarny. U. 

CHWATNY lub BIERCZY chart który dogoniwszy zwierza, zaraz go zręcznie łapie. U. 

CHWATY półkola w żelazie harkowem i denkowem, które zwierza imaią. U. 

CHYBIĆ lub PRZESKOCZYĆ gdy półapka albo zelazo od zwierza ruszone spuści się, lecz 

go nie złapie. U. 

CI-CI tak wyraża się głos strzyżyka, B. 

CIĄĆ kąsać, mówiąc o zwierzu drapieżnym. U. 

CIĄG CIĄGNIENIE lub CUG i przelatywanie ptaków, 2, mieysce gdzie ptaki ciągną. U. 

CIĄGNĄĆ 1. przelatywać np. słomka ciągnie. U. 2. Ciągnie się trop np. lisa do boru , to 

iest, że lis do boru poszedł. O 

CIECZKA czas popędu płciowego wilków. U. 

CIĘGOCIĆ głos wydawać mówiąc o kuropatwie, B. 

CIEKAĆ SIĘ popęd płciowy zaspakaiać; kiedy się mówi o wilkach, lisach, wydrach i 

kunach. U. 

CIĘKNĄĆ pod sieć nastawioną podchodzić np. kuropatwy pod sieć ciekną. U. 

CIELE 1. młody ielonek. 2. p. Ekram. 

CIELNA płód nosząca łani. U. 

CIEŃ I. Myśliwi robią z chust bałwan maiący podobieństwo do chłopa i biorą go z sobą do 

lasu idąc na niedźwiedzia; a kiedy niedźwiedź rozdrażniony przybliża się do łowca, wtedy 

rzuca się na niego cień, który niedźwiedź pochwyciwszy w mniemaniu że to iest człowiek, 

zacznie go dławić; a wtenczas dopiero łowiec, zatrudnionego tym cieniem, niedźwiedzia 

przebiia. L. 2. Ptak do wabienia wypchany lub malowany. U. 



CIENKI chudy, mówiąc o zwierzu. U. 

CIETRZEW GŁUCHY głuszec. L. 

CIĘTY zwierz drapieżny, który się dobrze broni np. cięty lis. U. 

CIĘŻKI 1. tłusty, mówiąc o dropiu: 2, mówiąc o psie, znaczy że ten nie prędko za 

zwierzem goni. U. 

CIN - CIN tak wyrażaią myśliwi głos zięby. B. 

CISKAĆ SIĘ kiedy zwierz niepohamowany rzuca się na strzelca, który do niego chybił np. 

cisął się odyniec. U. 

CIURKAĆ głos wydawać, mówiąc o dzięciole. B. 

CNOTA sposobność psa do myśliwstwa. O, 

COFNY który daie się łatwo odwołać np. cofny wyżeł. U. 

COMBER lub CZOMBER grzbiet zwierząt ssących. U. 

CUG p. ciąg. 

CUKROWAĆ mówi się o psach gończych j kiedy gonią głosem przyiemnym. O. 

CWEYNOS czyli DWOYNOS legawy pies maiący nos rozdwoiony. U. 

ĆWIK. 1. ptak którego podeyść lub zwabić nie można: 2. ptak który dobrze wabi. U. 

CYGANKA tak nazywaią zła strzelbę. U. 

CYNGIEL ta część u strzelby, za pomocą którey spuszcza się odwiedziony kurek. L. 

CZAPKA p. kaptur.  

CZARNA ZWIERZYNA dzikie świnie. L. 

CZARNE POLE łowy na dzikie świnie. L. 

CZARNY LAS liściowy las, iakoto: dębowy, bukowy, brzozowy i t. p. L. 

CZARNYM SZLAKIEM lub BEREM używa się tego sposobu mówienia, kiedy człowiek 

schylony czaiąc się podchodzi pod lotną zwierzynę np. iśdź berem pod lotną zwierzynę. U. 

CZATY zaczaienie się w nocy na zwierza koło przynęty. U. 

CZĘSTOKOŁ ogródek do łapania zaięcy, w który kiedy zaiąc weydzie, zaraz się zamyka. 

U. 

CZOŁO przód np. na czoło psy idą. O. 

CZUBACZ gołąb dziki, maiący na głowie piórka sterczące. U. 

CZUCH lub CUCH powonienie psa. O. 

CZUYNY mówi się o ogarze, który za zwierzem tropem dobrze goni. U. 

CZYŚCIĆ kiedy ieleń z rogów swoich mech o drzewo ociera np ieleń czyści swóy wieniec. 

U. 

D.  
DAKS p. Jamnik. 

DAMASCENKA albo DZWIROWKA strzelba, którey rura iest podobna do marmuru w 

słoie. U. 

DAWNY zwierz który na polowaniu naypierwey był ścigany od psów np. dawnego kota 

ogary gonię. O 

DEKA lub POTRZĄS pokrycie wilczego dołu. U. 

DEKIEL ta część w zamku u strzelby, która przykrywa panewke, i o nią kurek skałką 

uderza. K. 

DENKO cześć w żelazie denkowem, do którey przywiązuie się przynęta. U. 

DENKOWE ŻELAZO, ŁAPKOWE, STĘPOWE lub TALERZYKOWE; gatunek 

samołówki, która za nogi zwierza uymuie: składa się ze sprężyny, chwatów, piesków i 

denka. U. 

DEPTAĆ popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o kaczkach dzikich. U. 



DESKA gatunek samołówki na kuropatwy którą zabiiane bywaią U. 

DŁOŃ łodyga szeroka rogów łosia, z którey gałęzie wyrastaią. U. 

DŁUBAĆ mylić, źle gonić, mówiąc o psie. O. 

DŁUŹCE rzemienie długie, które się ptakowi drapieżnemu w czasie polowania do nóg 

przywiązuią, dla odciągnienia iego nazad w miarę potrzeby, L. 

DMUCHAĆ kiedy stado czarney zwierzyny od psów nadybane, z przestrachu głos wydaie 

np. odyniec dmucha. U. 

DOBRY piękny, mówiąc o zwierzach np, dobry lis, U. 

DOCIEKAĆ wypędzać z nóry np, lisy dociekać. U. 

DOCIERAĆ kiedy pies dogania zwierza np. chart kota dociera. O. 

DOIEŻDŻACZ lub OBIEZDNIK, p. łowiec, 

DOLEGAĆ 1. przypaśdź do ziemi, mówiąc o kuropatwach, w czasie kiedy ptak łowny 

zostanie przewabiony. U. 2. Kiedy ptaka iakiego na bliski strzał zeyśdź można np. 

kuropatwy dolegaią. U. 

DOŁ WILCZY czyli WILKOWNIA. 1. dół w ziemi wykopany wśrzód lasu lub blisko ie-

go, nayczęściey przy drogach krzyżowych, służący do łapania wilków, od 8. - 9. łokci 

głęboki, a u wierzchu 4- - 5. szeroki, wykładany drzewem; p. nadstawek, talerz. L. 2. Dół 

okrągły w ziemi wykopany, wśrzód lasu lub blisko iego, 9. łokci głęboki, 6. do 7, szeroki, 

takowy wykłada się po bokach i ze spodu dylami dębowemi gładko ociesanemi, ażeby 

wpadły wilk wyleśdź z niego nie mógł; na tymże dole iest krąg zakrywaiący całą iamę , 

pleciony z pręcia, umocowany na dwóch czopach, nakryty wprzód słomą, potem ziemią; na 

śrzodku tego kręgu przywiązuie się przynęta, to iest, owca lub gęś, lecz od strony czopów 

stawiane bywaią płoty lub zawały mocne i wysokie, które zwierza do przynęty 

niedopuszczaią. Gdy zaś ze strony nie zagrodzoney zwierz chce przynętę zchwytać, iak 

tylko przedniemi nogami na tenże krąg stąpi, krąg nagle się przechyla, zwierz iakby 

wepchnięty w dół wpada, a krąg znowu się na swoie mieysce przeważa. U. 

DOŁ ŻUBROWY przykryty gałęziami i darniny do łapania w nim żubrów. U. 

DOŁ NIEDŹWIEDZI czworoboczny w ziemi wykopany, ośm łokci głęboki, cembrowany; 

przykrywa się suchemi, kruchemi gałęziami i darniną a we śrzodku na tey darninie kładzie 

się plaster miodu, po który gdy się niedźwiedź posunie nagle w dół wpada. U 

DOŁAWIAĆ kiedy psy znaydą trop zwierza i gonią np, ogary kota doławiaią. U. 

DOŁEK gatunek samołówki, w ziemi wykopany, do łapania słowików służący, U. 

DOŁKI NA KACZKI kopią iamki na łokieć głębokie i nieco szerokie, na brzegach wód 

blisko pola gdzie posiana iest tatarka, dokąd kaczki w nocy na żer wychodząc, wpadaią, a 

że dołki są ciasne, więc w nich skrzydłami się zawieszaią , i z takowych ani wyskoczyć ani 

za pomocą skrzydeł wybić się nie mogą. U. 

DOŁOW skończenie łowu. U. 

DONOŚNY dobry, mówiąc o charcie. U, 

DOPRACOWAĆ dogonić zwierza, mówiąc o psie. O. 

DOSIADYWAĆ kiedy zaiąc na mieyscu zostaie, choć słyszy głosy myśliwych. U. 

DOSTRZELIĆ powtórnym strzałem zwierze postrzelone dobić. U. 

DOTROPIĆ p. tropić, 

DOWABIĆ kiedy co będzie zwabionego, starać się bliżey przynęcić. U, 

DOWODNY który na czele innych goni mówiąc o ogarze. O. 

DRAPIEŻNY ZWIERZ albo NIESZLACHETNY iest niedźwiedź, ryś, wilk, borsuk lis i t. p. 

K. 

DRĄŻEK 1. kawał drzewa którym się spinaią kundle po parze: U. 2. para np. drążek 

kundlów. U, 



DRĄŻKOWAĆ kundle drążkiem spinać. U. 

 DROBNY mały, mówiąc o zwierzu np. drobne ptaki. U. 

DRUCZYĆ głos wydawać, mówiąc o dzierlatce. B. 

DRYGUBICA, DRUGUBICA sieć na ptaki, ztąd nazwana, że na śrzedniey ścianie są oka 

małe, a na pobocznych obu ścianach oka wielkie, 15. łokci szeroka, 20. długa; śrzednia 

ściana wolna bydź powinna, aby ptak w niey mógł uwięznąć. U.  

DUBELT p. bekas 3. 

DUBELTÓWKA lub DWURURKA strzelba dwururna. U. 

DUDAĆ głos wydawać, mówiąc o dudku. B.  

DUKT wycięcie nie szerokie drzewa w lesie na przestrzał. L. 

DUNST szrót naydrobnieyszy na ptaszki. U. 

 DWURURKA p. dubeltówka. 

DYBAĆ kiedy wilk upatruie i skrada się, ażeby co schwytał. U. 

DYM BAŹANTOWY iest to rodzay dymu bażantom przyiemny, za pomocą którego 

odleciałe z bażantarni, nazad można przywabić K. 

DYNDOWAĆ używa się tego wyrazu mówiąc obiegu lisa np, lis dynduie, U. 

DYSKANT zowie się naycieńszy głos psa gończego. O. 

DZIERŻYĆ kiedy pies długo i rączo goni np. ogar dzierży mocno kota. O. 

DZIEWANNA lub ZIEWONIA bogini łowów, była od naszych przodków czczoną 

podobnie iak od dawnych Dyana. Teraz łowców Patronem iest S. Hubert. L. U, 

DZIK POUCUS AGRESTIS, DER EBER.. SANGLIER; wieprz leśny, który w stadzie z 

innemi chodzi; sadlisty tłusty: locha się popęd płciowy zaspakaia. Odyniec dzik, który 

poiedyńczo błąka się. Poiedynek dzik pomnieyszy odłączony od stada, 3-4 lat maiący. 

Odcinek, wycinek łub dwulatek który odyńca do stada nie przypuszcza. Maciora dzika 

świnia. Warchlak prosię dopóki iednego roku nie skończy. Paciuk iednoroczny warchlak 

zostaiący przy maciorze. L. U. 

DZIKI PIES wilk. L. 

DZIKIE POLE pustynia. L. 

DZIRYD gatunek pocisku, który rzuca się na zwierza. U. 

DZIWOCZA SIEĆ gatunek sieci kliniastey, używaney na sokoły dziwoki. U. 

DZWIROWKA. p, Damascenka. 

DZWON sieć na kuropatwy, 3. łokcie wysoka, wkształcie dzwona. K. 

DZWONIĆ lub MARDAĆ, machać ogonem , mówiąc o psie. U. 

DZWONKI dzwoneczki które przywiązuią się ptakom drapieżnym do nóg, ażeby kiedy 

odlecą, słyszanemi i łatwiey znalezionemi bydź mogły. K, 

 

 

E.  
 

EKRAM, KROWA, KOBYŁA, CIELE lub TARCZA; pewen gatunek zasłony, na którey 

iakiekolwiek zwierze powinno bydź wymalowane ; za takową Myśliwy ukryty może blisko 

podeyść lotną źwierzynę. U. 

F.  
FAFLE wargi ogara. U, 

FALRONET p. iastrząb. 



FARBA krew zwierząt. U. 

FARBOWAĆ kiedy zwierz raniony krew w tropach zostawia np. kot farbuie. U. 

FARBOWKA zowie się kuropatwa, którey na głowie, skrzydłach a szczególniéy ogonie, 

zaczynaią się pokazywać piórka czerwone. U. 

FICLAUS p. bekas 5. 

FIIAŁEK lub KIŚĆ, koniec ogona u lisa. U.  

FLADROWAĆ polować z fladrami. U.  

FLADROWISKO mieysce otoczone fladrami, U. 

FLADRY czyli STRASZYDŁA PIOROWE długie sznurki, na których piórka i papierki 

rożnych kolorów są uwiązane, i temi otacza się iaka część kniei, dla odstraszenia zwierza 

aby z niey nie uciekł U. 

FLAFOR lub KLAPA, ucho ogara. U.  

FLEYTUCH pakuły, któremi rura strzelby była wyczyszczoną. U. 

FLINTA broń ognista. L, 

FOLGOWAĆ kiedy pies ustaie, niemogąc lab niechcąc prędzey za zwierzem gonić. O. 

FORMA KULOWA narzędzie żelazne, w którem leią się kule. L. 

FORSOWAĆ męczyć zwierze gonieniem, U. 

FRYC urągaiące przezwisko, które Myśliwi nowym towarzyszom swoim nadaią. U. 

FUGILERT p. ptaszyniec. 

FUGOWKA strzelba, którey rura we śrzodku ma rowki wzdłuż idące. U- 

FUNCIK.I z papieru robione nakształt leyka, do których cienkiego końca kawałek mięsa 

się wkłada a boki pociagaią się lepem, do łowienia wron służące. U. 

FUNT DAĆ uderzyć kordelasem np. dał mu. trzy funty. U. 

FUNTOWY BEKAS p. bekas 3. 

FURA OSTATNIA, ostatnie przypuszczenie psa do suki dla dopełnienia popędu płciowego. 

O. 

FUZYA, FUZYIKA broń ognista. U. 

G. 
GACH zaiąc Samiec w czasie parkania się. U. 

GAIK lub POLKO PTASZNICZE mieysce w którem ptasznik rozstawia sieci, posypuie 

ziarna i schroniwszy się do budy, za pomocą wabików które częścią na gumienku biegaią, 

częścią w klatkach siedzą, nęci ptaki. K. 

GAŁĄZKA LEPOWA gaiązka pociągnięta lepem, która wystawia się do łowienia ptaków. 

K. 

GAŁĘZIE odnogi rogów ielenia. Jeleń o 8. lub 9. gałęziach znaczy, że ma lat ośm lub 

dziewięć. L. 

GAŁĘŹNIK ptak drapieżny, który zwiódłszy się z gniazda, od gałęzi do gałęzi za matką 

przelatuie; tego zowią gałęźnikiem dla różnicy od gniazdowca. L. 

GAMRAT tak nazywany bywa odyniec w porze odbywania popędu płciowego. U. 

GARDŁO DADŹ, bydź złowionym np. zaiąc gardło dał. O. 

GASTRZYCA kuper ptaków. L. 

GENTIL p. sokoł. 

GĘBA pysk ssących przeżuwaiących zwierząt. U. 

GĘBĄ ZARZYNAĆ odzywać się głosem, mówiąc o ogarze. O. 

GĘGAĆ głos wydawać, mówiąc o dzikiey gęsi. L. 

GĘSTY mnogi, mówiąc o zwierzach np. w tey kniei iest gęsty kot. O. 

GLEGOTAĆ, KLEKOTAĆ głos wydawać, mówiąc o bocianie. L. B. 



GLOT, GLUT kula na części porąbana np. glotami strzelać. G. 

GŁĘBOKI I. daleki, np. głęboko w polu kot siedzi; 2. wielki, np. głęboki las. U. 

GŁOS PSÓW szczekanie psów gończych za ściganem zwierzem bywa czworakie; bas, 

tenor, alt i dyskant. Nadto mówiąc o głosie dodaie się ieszcze:1. chrapliwy, którym pies 

zadziera; 2. iadowity, kiedy nie rozkładając rzeźwo głos wydaie, tak iakoby naszczekiwał; 

3. klarowny, kiedy wydaie bez zadzierania; 4. niedbały, kiedy głos wydaie iakby z iakiego 

pudła; 5. rzewliwy, kiedy pies ma głos iakby go co urażało i kiedy rozkłada. O. 

GŁOSEM GONIĆ kiedy pies gończy odzywaiąc sie zwierza goni np. ogary głosem gonią. 

L. 

GŁOŚNY mówi się o psie gończym, który naygłośniey od wszystkich, zwierza goni, U. 

GŁUCHO GONIĆ kiedy pies bez szczekania za zwierzem goni np. głuchy ogar, O. 

GŁUCHA JESIEŃ zowie się wtedy, gdy zdrzew liście poopadały i zaiące tak w roli 

przysiadaią, że ich ledwie nadiechawszy wzruszyć można. U. 

GŁUSZYĆ 1. zabiiać złapane ptaki koląc piórkiem w tył głowy; 2. zaiąca ręką pod słuchy 

uderzyć i zabić. U. 

GMERAĆ kiedy pies zgubi zwierza i długo iego szuka np. ogar gmera, O. 

GNAROWAC karmić zwierzynę w zwierzyńcach. U. 

GNIAZDO ród, mówiąc o psie np. iakiego gniazda ten pies? O, 

GNIAZDOWE ZWIERZE wzrosłe we iakim lesie i ciągle w nim przebywaiące, U. 

GNIAZDOWIEC lub GNIEZDNIK ptak z rodzaiu drapieżnych z gniazda wzięty, który 

kiedy inne odlecą sam w gniaździe pozostaie; zazwyczay bywa łaskawym. L. 

GNIOŁ 1. gałka z pakuł łoiem oblepiona, która daie się na pokarm ptakom drapieżnym 

używanym do łowów; 2. wymioty psa. O. 

GOŁOBORZ lub GOŁAŹŃ mieysce puste w lesie , drzewem niezarosłe. U. 

GON 1. czas popędu płciowego sarn i danieli; U. 2. łowy, polowanie. M. 

GON BOBROWY p. bobrownia. 

GOŃCA albo WIETRZNY PIES który wyruszone zwierze ściga z całey siły póki może 

sam gonić, albo zwierze uciekać. O. 

GOŃCZY PIES CANIS VENATICUS, EIN JAGDHUND, CHIEN DE CHASSE, 

używany do myśliwstwa, który zwierza na strzał lub na sieci napędza. — Gończym psom 

daią się różne nazwiska a nayczęściey od głosu; Cymbał, Dzwonek, Duma, Kawka, Puzan, 

Soweczka, Gromizwierz, Łapay, Kudrys, Kaźna, Szumlas, Tropisz, Wytrway, Zagray i t. 

p. Maią też psy piec własności od których biorą nazwiska, Przeiemca, Popądzca, Gońca, 

Wyprawca, Poprawca. Również maią one pięć wad, i ztąd się nazywaią, Zasadzca, 

Wskopeczny, Postronny, Zabawca, Bydlarz. O. 

GONIĆ NA OKO 1. kiedy ogar śledząc zwierza, takowego postrzeże i zaraz się mo-

cnieyszym głosem odzywa. B. 2. na oko goni chart, znaczy że nie tropem. U. 

GONIĆ SIĘ popęd płciowy zaspakaiać mówiąc o sarnach i danielach. U. 

GONNY szybki, prędki, mówiąc o charcie. L. 

GORĄCA SUKA która bardzo chciwa iest wiązania się. U. 

GORĄCO prędko np. ogar gorąco goni. U. 

GORCZYĆ głos wydawać, mówiąc o rzepniczku. B. 

GORLIĆ głos wydawać mówiąc o synogarlicy. B. 

GRAĆ 1. popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o głuszcu, cietrzewiu i iarząbku; B.2. głos 

wydawać mówiąc o głuszcach, cietrzewiach i iarząbkach; 3. gonić głosem, mówiąc o psach 

gończych np. w kniei ogary graią. L, 

GRACKO zręcznie np. gracko zgolić lisa, zręcznie go zabić. U. 

GRACZ zaiąc stary, który psy zwodzi. U. 



GRAWRULKA kula mnieyszą od zwyczayney, a większa od loftki. U, 

GRAŃ PSIA kanikuła. L. 

GRANIE 1. czas popędu płciowego głuszca, cietrzewia i iarząbka; 2. głos donośny głuszca 

w chwilach porankowych wydawany. U. 

GRDAĆ głos wydawać, mówiąc o derkaczu. L. 

GRUBA ZWIERZYNA czyli GRUBY ZWIERZ, zubr, łoś , ieleń. U. 

GRUBY płód noszący, mówiąc o zwierzach drapieżnych np. ubił wilczycę grubą. U. 

GRUCHAĆ 1. głos wydawać, mówiąc o czarney zwierzynie; U. 2. głos wydawać, mówiąc 

o gołębiu. B. 

GRYFY łub SZPONY nogi drapieŻnego ptaka; p. kantak. L. 

GRZAĆ SIĘ popęd płciowy odbywać, mówiąc o borsuku, niedźwiedziu i psie. U. 

GRZBIETÓWKA strzelba maiąca pasek wzdłuż po wierzchu rury, od tylney szruby aż do 

celu. U: 

GRZEBIEŃ słup do łowienia wilków, ma iący przynętę na wierzchu położoną, żelaznemi 

hakami wokoło obity, po którą wilk skacząc zahacza się łapami. U. 

GRZEGOCZYC głos wydawać, mówiąc o grzegółce. B. 

GRZĘZY części pokarmowe u samic zwierząt rochmannych, iakoto, łani, sarny i klępy. U. 

GRZYWACZ gołąb dziki, COLUMBA PALUMBAS, PIGEON RAMIER. K. 

GULDYNKA pewny rodzay strzelby ognistey. L. 

GUMIENKO albo pasieczka, mieysce w pólku ptaszniczem gdzie się przynęta posypuie. K. 

GWINTOWKA lub SZTUCIEC strzelba, którey rura we śrzodku iest z rowkami wkoło 

idącemi nakształt gwintów. L. 

GWIZD ryiak czarnego zwierza. U. 

GWIZDAĆ głos wydawać, mówiąc o makolągwie i szpaku. B. 

GUZY wypukłości na głowie u ielenia młoego, które w sześć miesięcy wyrastaią 

poprzedzaiąc wyrośnięcie rogów. U. 

H.  
HA, HA: odgłos Myśliwców szczwaiących. L. 

HA HO, HA HO odgłos Myśliwych kiedy iuż zwierz ubity został. O. 

HALA, HORLALA odgłos w szczwaniu psami. O. 

HAP, HAP głos wyrażaiący szczekanie psów. U. 

HAPAĆ mówiąc o psach szczekaiących np. psy hapaią. U. 

HARAP wyraz ten trzy razy powtarzaią Myśliwi, psy poskramiaiąc przy zwierzu 

poymanem. L. 

HARAPOWY ZWIERZ uszczwany, czyli od chartów złowiony. L. 

HARDA tak się zowie kuropatwa, gdy dostaie z piór czerwonego znamienia nad oczami. 

U. 

HARKABUZ p. Arkabuz. 

HAROWANIE kiedy psy zatyią i źle niemi pracować, trzeba im więc strawę kilka razy 

otrębami żytniemi zacierać i to zowie się harowanie. O. 

HASŁO p. trąbienie 6. 

HECO tym słowem pobudza się charty do gonienia, uyrzawszy zaiąca. U. 

HEGARD p. sokoł  

HODYNIEC p. odyniec. 

HOMOLEC soszki na których zawieszaia się poły i sieci. U. 

HOP, HOP głos, którego myśliwi używaią w kniei dla dania znać o sobie. U. 

HUCZYĆ głos wydawać, mówiąc o grzywaczu i sowie. B, 



HU, HUZIA głos używany przy szczwaniu psami. O. 

HULALA NUŻE DO LASA, HU DO LASU, doieżdżacz ruszaiąc ku temu mieyscu gdzie 

psy maią zacząć gonić, takim się głosem przewłoką i nie wielkim wrzaskiem do nich 

odzywać powinien. O. 

HUL, HULALA glos używany w szczwaniu na wilka. L. 

 

 

J. 
JADOWITY GŁOS p. głos a. 

JADRO wklęsłość sieci we śrzodku czyli bucht np. iadrzysta sieć, toiest maiąca wklęsłość 

we śrzodku. U. 

JAŁOWCOWA BUDA krzak iałowcem obsypany, z rózgami lepem ociągnionemi, służący 

do łowienia kwiczołów. K.. 

JAMA p.nora. 

JAMNIK albo DAKS CANIS CAVATICUS, ein DACHSHUHD, BASSET, TERRIEB , pies 

cienki, długi, ze skrzywionemi nieco nogami, używa się do wypędzenia z iam borsuków i 

lisów. L. 

JANCZARKA strzelba długa turecka. U. 

JARCZAK bóbr roczniak. L. 

JASTRZĄB albo FALKONET pewny gatunek dawney strzelby. U. 

JASTRZĘBIEC samołówka do łapania iastrzębiów i innych ptaków drapieżnych. U. 

JASTRZĘBNIK Myśliwiec z iastrzębiami poluiący. L. 

JAŻWIEC albo NOR borsuk, URSUS MELES, DEH DACHS, BLAIREAU. Dwa iego 

gatuNki Myśliwym są znane, ieden z ryiem świńskim , drugi z nosem psa. M. U. 

JECHAĆ lecić, mówiąc o ptakach np. poiechały szpaki. U. 

JĘCZYC głos wydawać, mówiąc o turze i leleku. B. 

JELEŃ ŁOWNY który iuź zupełnie dorósł i nie mniey iak dziesięć gałęzi ma u wieńca, a 

sam przynaymniey 3oo. funtów waży. U. 

JELENIOŁOWIEC łowiący ielenie, U. 

JELONEK p. Rogacz, 

JEPUR zaiąc. U. 

JĘZYCZEK ta część we wszystkich połapkach, samołówkach, żelazach, za którey 

poruszeniem one zamykaią, się. U. 

JGLICA narzędzie którem się wiążą sieci. U. 

JGRZYSKO 1. mieysce gdzie głuszce graią. 2. mieysce gdzie wilcy ciekaią się i wyią. U. 

JMAĆ chwytać, np. chart ima kota. U. 

JSDŹ 1. iśdź. w pary, gdy kuropatwy rzucaiąc stada na wiosnę, par szukaią; 2. np. szedł 

na mnie zwierz dobrze czy źle, znaczy, szedł na strzał blisko lub daleko; 3. poszedł pies ku 

psom, kiedy pies uniesiony wraca się do tych które tropem gonią. U, 

JŚDŹ NA DYM kiedy odyniec rzuca się na strzelca, który do niego wypalił i spudłował np. 

na dym odyniec poszedł. U. 

JUSZYĆ kiedy niedźwiedź postrzelony tropy swoie krwią znaczy. U. 

K. 
KACZOŁOSTWO polowanie na dzikie kaczki. L. 

KAGANIEC okrycie z żelaza lub skóry, kładące się na pysk zwierzętom drapieżnym żywo 



złowionym. L. 

KALIBER wewnętrzny obwód rury u strzelby np. kula iest większa od kalibru strzelby. L. 

KAMER SZRUBA lub TYLNA SZRUBA ta część u strzelby, która grubszy koniec rury 

zamyka. U. 

KAMIENIEM UPAŚDŹ przypaśdź do ziemi, mówiąc o ptakach. U. 

KAMIONKA 1. gromada kamieni na pola złożonych y w którey czasem zaiąc przebywa; 2. 

pewny gatunek kuropatwy. K. 

KANTAK pazur tylny u szpony drapieżnego ptaka. U. 

KAPA metalowe okucie pod kolba u strzelby. U. 

KAPKAN narzędzie żelazne w przynętę wsadzone, za które gdy lis porwie, zaraz się na 

części roztwiera i hakami lisa, za szczękę chwyta. U. 

KAPTUR ALBO CZAPKA okrycie rzemienne na głowę ptaka drapieżnego używanego do 

łowów np. okapturzyć sokoła. R. 

KARA MYŚLIWSKA była dawniey wymierzana na strzelcu, który przeciw przepisom 

łowieckim Lub ięzykowi myśliwskiemu wykroczył. Przestępcę kładziono na ubitego ielenia 

lub dzika i dawano mu trzy płazy kordelasem: przy wyliczeniu pierwszego razu wołano ho 

ho., to dla JPana który był naystarszy z przytomnych; przy drogim ho ho, to dla orszaku 

Myśliwych, przy trzecim, to dla szlachetnego prawa łowieckiego. Podczas tego obrzędu 

powinni byli wokoło stoiący strzelcy prawą ręką dobyć kordelasa na kilka cali z pochwy. 

Śmieszny ten zaiste zwyczay który do zachowania ięzyka i zwyczaiow łowieckich wielce 

się przyczyniał, iest bardzo dawny, lecz na szczęście wielu nieświadomych Myśliwych 

rzadko teraz bywa wypełniany. Panów karano tylko stęplem, albo się wykupywać 

dozwalano. TJ. 

KARAĆ mówi się o psie, gdy ieden drugiego kąsa np. ogar stary karze młodego. U. 

KARBY drzewo ząbkowane, po którem trze się drugim kawałkiem drzewa, dla zwabienia 

chruścieli. U. 

KARKOWE ŻELAZO albo SYBIRSKIE które zwierza wpół lub za kark łapie, składa się 

ze sprężyny, zamka i chwatów. U. 

KARNY posłuszny, mówiąc o psie. U. 

KARTUSZ lub TASAK pas myśliwski z ładunkami. U. 

KAZIĆ mówi się o psie, który innym przeszkadza np. ten ogar kazi. O. 

KĄDZIEL grzywa żubra. U. 

KĄPAĆ SIE mówi się o kuropatwach i innych ptakach , gdy te w piasku dołki sobie 

grzebią i w nich siedzą, U. 

KĘSY zęby drapieżnych zwierząt. U. 

KICAĆ biedź powoli, mówiąc o zaiącu np, zaiąc pokicał. U. 

KIELNIA ogon bobra. U. 

KIERAĆ głos wydawać, mówiąc o żórawiu. U. 

KIPIĆ biedz prędko, mówiąc o zaiącu. U. 

KIŚĆ p.fiiałek. 

KITA ogon lisa. U. 

KLAPAK kaczka dzika młoda, która ieszcze latać nie może. U. 

KLAPIERNIA lub KRÓLIKARNIA mieysce ogrodzone, w którem się króliki chowaią i 

gdzie są umyślnie w ziemi mieszkania dla nich porobione. K. 

KLAPA p. flafar. 

KLAROWNY GŁOS p. głos 3. 

KLEKOTAĆ p. glegotać. 

KLĘPA łoś samica. U. 



KLOC tak nazywaią kawał drzewa przywiązanego na szyię psu myśliwskiemu po powrocie 

z polowania, aby z tym ciężarem nie był w stanie sam biedz w pole bez strzelca. U. 

KLUCZ 1. narzędzie do rozbierania i składania zamku strzelby. U. 2. Klucz zaiaca, iest to 

iego skok, przez który stara sie swe tropy pomieszać, nim w kotlinie spocznie; bywa 

dwoiaki, pierwszy w tył a potem w bok, drugi w bok, późniey w tył. O. 3. Kiedy dzikie 

gęsi powracaią z ciepłych kraiów w kształcie widełek np. widziałem klucz gęsi dzikich. U. 

KLUCZENIE  wypełnianie klucza przez zaiąca. 

KLUCZOWNIK zaiąc, który często kluczy w biegu. U. 

KLUCZYĆ trop na różne strony mieszać, mówiąc o zaiącu. L. 

KŁAKI włosy czyli szerść niedźwiedzia. U. 

KŁAPAĆ głos wydawać, mówiąc o sępie. B. 

KŁÓDKA kawałek deski, na którey wiążą się oka sieci. U. 

KŁUĆ p. podcinać.  

KŁUSOWNIK złodziey i zabóyca zwierzy dzikich, ochranianych w iakim lesie. U. 

KNEBEL lub KNYBEL 1. kawałek toczonego drzewa grubości palca, którym sieci bywaią 

spinane; 2. kawał drzewa, którym psy rozsprzęgaią gdy się zatną; 3, kawałek drzewa, 

który złowionemu dzikowi lub wilkowi w paszczękę sie kładzie. U. 

KNEBLOWAĆ złowionemu dzikowi lub wilkowi knebel w pysk ukośnie włożyć i 

paszczęki związać. U. 

KNIAŹ tak naśladuią głos duszonego zaiąca np. kot złapany od charta krzyknął kniaź 

kniaź. U. 

KNIEIA pewna cześć lasu w którey się zwierzę znayduie np. w tey puszczy są knieie 

głębokie i podszyte. O. U. 

KNIEIÓWKA 1. gatunek trąbki myśliwskiey wielkiey i grubey, inaczey borówka zwaney, 

używaiącey się w wielkich lasach na grubego źwierza; 2. krótka strzelba. U. 

KOBIEC pewny gatunek sieci na ptaki. U. 

KOBYŁA p. Ekram. 

KOCIĘ młody zaiąc. U. 

KOCIEC albo koiec sadz czyli klatka na wielkie ptaki. U. 

KOCZOWANIE, KOCZOWISKO mieysce spoczynku zwierząt np. w kniei koczuie wielki 

zwierz. L. 

KOCZUR kot dziki (samiec). L. 

KOGUT kuropatwa samiec. U. 

KOKAĆ głos wydawać, mówiąc o cieciorce. B. 

KOKCIELIĆ głos wydawać, mówiąc o pardwie. B. 

KOLBA tylna część osady u strzelby, która w strzelaniu przysądzą się do ramienia. L 

KOŁOWANIE p. obiażdżka. 

KOŁOWROT pewny gatunek sidła. U, 

KOMINEK. 1. podskok zwierza np. zaiąc dał kominka, L. 2. Przewrócenie się ptaka 

wlocie. U. 

KOMORA 1. piersi zwierząt rochmannych np. klępę w komorę trafił. 2. Mieysce w iamie 

borsuka lub lisa obszernieysze, w którem zwykle spoczywaią. U. 

KONDEL pies pospolity, stróż domu. K. 

KONDLEĆ kiedy pies odrodzi się od swego gniazda. U. 

KOPIEC ziemia, którą lis lub borsuk grzebiąc nóry na wierzch wydobywaią. U. 

KOPYTEM. GONIĆ mówi się o psie który goni po tropie. O. 

KOPYTNY PIES który po tropie ściga za zwierzem. O. 

KORALE r. gałki z drzewa okrągłe i wydrążone, w które są powbiiane ostre sztyfty 



żelazne; te na sznurek nawleczone kładą na szyię psom legawym zbytecznie gorącym w 

układania dla pohamowania. U 2. Mięsiste czerwone wyrostki na głowie przy oczach 

niektórych ptaków. L. 

KORDELAS pałasz myśliwych czyli kord od lasa. L. 

KORONA kilka gałęzi razem rosnących przy cienkim końcu rógów ielenia. U. 

KORPAŁ albo KORPAL tak zowią Myśliwi zaiąca na Podlasiu. L. 

KORYTO pewny rodzay sieci, którey się boki za pomocą sznurów u wierzchu stulały. U. 

KOSMYK lub OSMYK ogon zaiąca. L. 

KOSTRUCH gatunek psa gończego. L. 

KOSZLON zaiąc. U. 

KOT 1. zaiąc; inni tei zowią kot polny: M. 2. czas wydania płodu samicy zaiąca np. zaiące 

są w kocie. U. 

KOT LEŚNY zbik, U. 

KOTLINA lub KOTOWINA mieysce gdzie zaiąc spoczywa. U. 

KOTŁOWY p. łowczy. 

KOTNA płód nosząca, mówiąc o zaiącu samicy. TJ. 

KOT SASA głos doieżdżacza za zaiącem, którym psy do gonienia zachęca. O. 

KOTWICA haki, któremi się żelazo do ziemi przytwierdza, aby zwierz złowiony z temże 

nie uszedł. U. 

KOZA sarna. U. 

KOZIOŁ lub SARNIEC sarna samiec. U. 

KOZIOŁKOWAĆ przewracać się na powietrzu, mówiąc o ptakach. U. 

KOŹLĄTKO młoda sarna. U. 

KOŻUCH albo SMUŻ skóra zaiąca. U- 

KRAKAĆ głos wydawać , mówiąc o kruku, wronie i ślepowronie. B. 

KRAŚNY tłusty, mówiąc o ieleniu. U 

KRĄG wielkości talerza, z drzewa zrobiony, umocowany bywa w wodzie równo z iey 

powierzchnią, około którego są sidła; na nim przywiązuią kaczkę, która zwabia inne. U. 

KREDYT przywiązanie psów do Myśliwego np. psy maią kredyt do tego doieżdżacza. O. 

KRERAĆ głos wydawać, mówiąc  o łabędziu i kuropatwie. B. 

KRÓLIKARNIA p. klapiernia, 

KROWA p. Ekram. 

KRZĘCZYĆ głos wydawać, mówiąc o słomce. B. 

KRZYCZEĆ bydź duszonym od chartów np. zaiąc krzyknął. U. 

KRZYCZEĆ NA OKO kiedy pies goniąc głosem po tropie, postrzegłszy zwierza, mocniey 

grać zacznie. U. 

KRZYKAĆ głos wydawać mówiąc o odyńcu. B. 

KRZYKLIWY mówi się o ogarze, który ma mocny i nieprzyiemny głos. O. 

KRZYŻ skakanie ielenia, kiedy ten goniony stara sie swe tropy pomieszać. U. 

KSYKAĆ głos wydawać mówiąc o dropiu. B. 

KSZYK p. bekas 4 

KUFA pysk psa legawego. U. 

KUKAĆ głos wydawać mówiąc o kukułce. Ł. 

KUPLOWAC wiele psów razem powiązać, prowadząc ie na polowanie. U. 

KURA. kuropatwa samica. U. 

KUREK, ta część zamku u strzelby w którą się skałka wprawia. L. 

KUROPATWOWE SAMOŁOWKI połapki do łowienia kuropatw. K. 

KUROPATWIA SIEĆ ZIMOWA ma oka większe od roziazdu, do którey dwóch końców 



przynaymniey po 15. sążni sznurów przywiązać trzeba, aby ciągnący ią iak naydaley od 

kuropatw znaydowali się: przy świtaniu tylko i mrokiem łowić można tą siecią. K. 

KUTNICA sieć dwa łokcie długa, okrągła, podobna do więcierza na ryby, służy do łapania 

ptaków. U. 

KUWIEK piszczałka do wabienia ptaków. L. 

KUWIEKAĆ wabić kuwiekiem. L. 

KWAKAĆ głos wydawać, mówiąc o dzikiey kaczce. L. 

KWIAT 1. ogon ielenia; 2. koniec biały u ogona lisa. U. 

KWUTEK p. bukiet. 

KWIEL piszczałka z drzewa do wabienia ptaków. U. 

KWILIĆ 1. wahić ptaki kwielem. U. 2. głos wydawać, mówiąc o sokole, rarogu 

białozorze, iastrzębiu i krogulcu. B. 

L. 
LABIRYNT p. ogródek wilczy. U. 

LABIROWAC, LAWIROWAĆ krążyć lub kołować po powietrzu, mówiąc o ptakach, 

drapieżnych. L. 

LALA,HALALA głos doieżdżaczów szczwaiąc psami. L. 

LAMENTOWAĆ głos wydawać, mówiąc o słowiku. B. 

LAMPY oczy wilka. U. 

LASA podobna do tey, iakiey używaią w słodowni, potrzebna iest przy iastrzębcu. U. 

LATACZ ptak drapieżny, który umie przelatywać na berło myśliwskie w czasie polowania 

na ptaki. U. 

LATARNIA głowa wilka. U. 

LEGART wyżeł. U. 

LEGARTOWAĆ próżnować z psami, niepolować. U. 

LEGAWE POLE polowanie z psem legawym na lotną zwierzynę. L. 

LEGAWKA gatunek rogu myśliwskiego, używany przy obławie. L. 

LEGAWY, LEGAWIEC p. wyżeł. 

LEGOWISKO, ŁOŻYSKO mieysce spoczynku zwierząt. B, 

LEITHUND p.pies. 

LEP massą zrobiona z iagód iemioły i tak kleyka, że byle ptak usiadł na rózgę tąż massą 

namazaną, przykleia się do iey. M. 

LEPOWA RÓZGA lepem pociągnięta rózga. K. 

LEPOWA SIEC ramy wielkie, na których wzdłuż są napięte sznurki lepem obwiedzione, 

do łapania ptaków w nocy przy światłe służące. K. 

LEPOWA SOSZKA tyka, na którey rózgi lepem pociągnięte do łapania ptaków osadzaią 

się. U. 

LESICA skrzynia z lasek mniey więcey od siebie odległych zrobiona, w którey ptaki lub 

zwierzeta ssące chować można. U. 

LEŚNE podatek ciągnięty z płodów leśnych i myśliwstwa. L. 

LEŚNY PIES borsuk. U. 

LETKO tak mówi się do wyżła, ażeby powolnie posuwał się ku lotney zwierzynie. U 

LETNI ZWIERZ w lecie urodzony. U. 

LEŻA mieysce spoczynku czarney zwierzyny. U. 

LEŻEĆ przebywać, znaydować się, mówiąc o borsukach np, borsuk leży w iamie. U. 

LlSIARZ tak zowią psa do polowania na lisy zdatnego. L. 

LOCHAC SIĘ p. dzik. 



LOFTKA szrót większy czyli kulki małe; iest czterech gatunków, noszących nazwisko 

numeru 1, 2, 3, 4. U. 

LOTKI 1. pióra naygrubsze w skrzydłach u ptaków. L. 2. Kaczki młode. U. 

LOTNA ZWIERZYNA ptaki. U. 

LOTOWE SIECI pewny gatunek sieci używanych do łowienia kuropatw. L. 

LOTY skrzydła ptaków. U. 

LUFA p. rura. U. 

LUSTRO 1. fioletowo - zielone piórka na skrzydłsich u kaczek dzikich np. młoda kaczka 

dostała iuż lustra, 2. Ogon bażanta. U. 

LUZEM mówi się o psach gończych, gdy te niezesforowane idą na polowanie. U. 

Ł. 
ŁACIASTY pstrokaty, mówiąc o psie. U 

ŁADUNEK rurka blaszana, w samym śrzodku w pół przegrodzona, w która z iedney 

strony proch, z drugiey szrót wsypuie się i wełną która razem służy za przybitkę zatyka się, 

a to dla prędkiego i iednostaynego nabiiania strzelby. Ładunki bywaią zazwyczay noszone 

w pasie umyślnie na ten koniec sporządzonym, który po myśliwsku zowie sie kartusz, U. 

ŁAIA, ZŁAIA lub ZGRAIA gromada psów gończych. L. 

ŁAMAĆ 1. kiedy ptak drapieżny inne ptaki zabiia np. iastrząb złamał gołębia. Mówią też 

niektórzy, iastrząb umorzył gołębia. 2. Zwodzić np. kot łamie charty; znaczy, że zaiąc 

zwodzi charty rzucaiąc się w stronę, U. 

ŁAŃCUCH 1. kiedy kuropatwy iedna za drugą idą, np. widziałem łańcuch kuropatw; 2. 

gdy przy obławie ludzie linią postępuią np. łańcuch obławników dobrze knieią przeszedł. 

U. 

ŁANI ieleń samica B. 

ŁAPA noga wilka i niedźwiedzia. L. 

ŁAPKA, ŁAPECZKA, POŁAPKA samołówka służąca do łowienia zwierząt i ptaków. L. 

ŁAPKOWE ŻELAZO p. denkowe. 

ŁAWA znaczy, kiedy kilka psów razem w iedney linii czyli rzędem zwierza gonią np. psy 

ławą idą. O. 

ŁAWKA lub BLACHA ta część zamku u strzelby, do którey wszystkie iego części są 

przymocowane. U. 

ŁGARZ pies który daleko unosi się i szuka zgubionego tropu, czyli iak Myśliwi zowią 

zakłada, wracaiąc zaś zwodzi inne psy głosem. O. 

ŁODYGA ta część rogu ielenia, z którey gałęzie wyrastaią. U, 

ŁOM p. budowisko. 

ŁOWCA p. przeiemca. 

ŁOWCZE SIECI wszystkie które się do łowów używaią, są bardzo różne i prawie dla 

każdego gatunku zwierząt inney wielkości. L. 

ŁOWCZY 1. rządzca łowów. Wiadomo że za dawnych czasów polskich był urząd 

Łowczego, który miał obowiązek trudnienia się łowami Króla. L. 

2. Łowczy albo Łowiec iest to wyraz oznaczaiący tego, który się łowiectwu poświęca. 

Łowiec umieć powinien historyą naturalną dzikich zwierząt, znać iak ie wychowywać i 

ochraniać, do ich łowienia zwierzęta układać, sieci i połapki robić, i bronią władać. 

Ponieważ iest rzeczą niepodobną by nabydź doskonałey wiadomości łowienia każdego 

gatunku zwierząt dzikich, azatem ci którzy się poświęcaią łowiectwu, obieraią tylko pewną 

część tey sztuki. Ztąd Łowcy zowią sie od swych szczególnych zatrudnień rozmaicie, 

iakoto: 



1. Myśliwy albo Myśliwiec 1. odbywa małe polowanie z gończemi psami, umie 

takowemi zarządzać i używa ich zmysłu i mocy do sztucznego szukania, prędkiego 

znalezienia i gonienia zwierza. O. 2. Znawca i maiący upodobanie w myśliwstwie, lub 

iakimkolwiek rodzaiu łowiectwa. U. 

Strzelec uzbroiony w czasie łowów strzelbą, na stanowisku zwierza oczekuie. U, 

Polownik zatrudnia się łowami na czystem polu z chartami. U. 

Ptasznik poluie z psem legawym, albo łowi lotną zwierzynę. K. 

Sokolnik, Sokolniczy sposobi ptaki drapieżne do łowów, lub z niemi poluie. U. 

Bażantnik ma dozor nad wychowaniem i strzeżeniem bażantów. K. 

Zwiernik ma dozor nad wychowaniem, utrzymywaniem i strzeżeniem zwierząt w 

zwierzyńcu. K. 

Stanowniczy wyśledza w którym ostępie iaki zwierz się znayduie i strzelców po 

stanowiskach rozprowadza. U. 

Doieżdżacz lub obiezdnik konno podczas polowania psy doieżdża i tropu zwierza pilnuie. 

O. 

Osocznik rozstawionych sieci strzeże aby zwierz przez takowe nie przedarł się. L. 

Sietnik lub Sietniczy sieci wiąże albo sieci rozstawia przed łowami. U. 

Szczwacz trudni się zachęcaniem psów do gonienia. B. 

Kotłowy lub Woźnica psiarski zaymuie się wychowaniem, karmieniem i opatrywaniem 

psów. O. U. 

ŁOWIĆ łapać albo zabiiać wszelkie zwierzęta ssące i ptaki. U. 

ŁOWIECTWO iest umieiętnością albo sztuką łowienia i zabiiania różnych zwierząt ssących 

i ptaków, siłą, zręcznością i wszelkiemi sposobami. 

Łowiectwa następne są podziały: 

I. Wielkie polowanie do którego należą; 

 A. Zwierzeta ssące. 

A. Spokoyne. B. Drapieżne, 

Łoś Niedźwiedź 

Jeleń Wilk 

Daniel Lis 

 Dzik Ryś 

Sama i t. d. Zbik i t. d. 

B. Ptaki. 

A. Spokoyne. B. Drapieżne. 

Głuszec Orzeł 

Cietrzew Sokół 

Drop Sęp 

Bażant Jastrząb 

Gęś dzika Kania 

Czapla i t. d. Krogulec i t. d. 

2. Małe polowanie, 

A, Zwierzęta ssące, 

A. Spokoyne,       B. Drapieżne, 

Zaiąc Borsuk 

Bóbr Kuna 

Wiewiórka i t. d.   Wydra 

                               Tchórz i t. d. 



B. Ptaki, 

A. Spokoyne. B. Drapieżne. 

Bekas Kruk 

Gołąb dziki Kukułka 

Jarząbek Puhacz 

Kaczka dzika Sowa 

Kuropatwa Sroka. 

Słomka i t. d. Wrona, i t, d. 

Jnni dzielą łowiectwo 1. na wielkie 2. na śrzednie 3. na małe polowanie. 

W takim razie należą do wielkiego polowania : ieleń, dzik , sarna, niedźwiedź, głuszec 

drop, żóraw, łabędź. 

Do śrzedniego: koza dzika, dzik, wilk, iarząbek. 

Do małego; inne wszystkie zwierzęta ssące i ptaki. 

Ponieważ w różnych okolicach względem takowych podziałów zwierząt, które do 

wielkiego, śrzedniego lub małego polowania należą, są niektóre różnice, przeto nic o tém z 

pewnością powiedzieć niemożna. U. 

ŁOWISKO mieysce łowów. L. 

ŁOWY są częścią łowiectwa i odbywaią się w lasach na grubego zwierza, gdy takowy 

złowionym lub ubitym bydź ma. B. U.  

ŁOYNA tłusta, mówiąc o sarnie. U, ŁOŻE p. osada, 

ŁOŹNIK p. osadnik. U. 

ŁOŻYSKO p. legowisko. 

ŁUCZNY zowie się pies, który zwierzom gonionym z przodu zabiega. L. 

ŁUPIEŻ kawałek iakiego pokarmu przywiązuiący się do głowy ptaka wypchanego, dla 

zachęcenia i wyuczenia ptaków drapieżnych do łowów U. 

ŁUPUR wilk. U. 

ŁYŻKI uszy ielenia. U, 

M. 
MACICZKI gwinty w grubszym końcu strzelby, w które wkręca się tylna szruba. U. 

MACIORA dzika świnia, stara maciora więcey iak pięć lat maiąca, maciorka młoda dzika 

świnia, L. 

MAIACZYĆ krążyć w koło, np. zaiąc maiaczy, L, 

MAIAK czółno obstawione trzciny lub gałęziami, na którem myśliwy lotną wodną 

zwierzynę zbliska podpłynąć może. U. 

MAIŻ zowie się każdy ptak drapieżny, którego zaczynaią układać do pola. L. 

MAŁKUS zowie się samiec sarna, który rogi zrzucił. U. 

MAMLAĆ kiedy wyżeł lotną zwierzynę złowiwszy, takiey nie aportuie, tylko nad nią się 

zabawia. U. 

MAMRZEĆ, MAMRUCZEĆ, MARKOTAĆ, głos wydawać, mówiąc o niedźwiedziu. U. 

MANIAK skóra z zabitego cietrzewia wypchana, służąca do zwabienia cietrzewi. U. 

MARCOWAĆ popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o żbikach i rysiach, U. 

MARCZAK, zaiąc marcowy, w marcu urodzony, U. 

MASKA 1. okrycie z gałęzi do obręczy przymocowane, którego ptasznik używa 

podchodząc ze strzelbą pod lotną zwierzynę. 2. Skóra ze zwierza, którą się strzelec okrywa 

kiedy ptaki usiłuie podeyśdź. U. 

MATNIA ta część u niewodu ptaszego., do którey ptak dostawszy się złapanym bywa. L. 

MECH, SCYPUŁ skóra, którą nanowo odrastaiące rogi rogacza i kozła są obrosłe. U. 



METR zaiąc stary, tak obrotny że go u-szczuć trudno. U. 

MI - MI głos młodych sarn przez myśliwych naśladowany , którym wabią stare sarny. U. 

MIARKI PROCHOWE naczynia leykowatey postaci zrobione z blachy lub rogu, noszą się 

przy torbie myśliwskiey i służą do iednostaynego nabicia strzelby. L. 

MIASTECZKO BOBROWE składa się z kilku lub kilkunastu domków bobrowych i ma 

swóy pewny obwód, do którego bobry zamieszkałe innych niedopuszczaią, U. 

MIESZEK p. przepior1. 

MIEYSCOWY 1. zowie się zwierz który w iakiey kniei zawsze zostaie; 2. zaiąc który nim 

go ruszono leżał w kotlinie. U. 

MIESZANIEC zowie się pies z różnego gniazda pochodzący. U. 

MIĘSISTY gruby, mówiąc o rurze od strzelby. U. 

MIKOT wabik sztuczny do wabienia sarn służący. U. 

MIKOTAĆ wabić sarny. U. 

MILCZEK zowie się pies, który cicho goni. O. 

MIOT przestrzeń lasu obstawiona sieciami wielkiemi, w którey się znayduie zwierzyna 

spędzona przed łowami. U. 

MIOTAĆ SIĘ wikłać się w sieciach, mówiąc o zwierzach, L. 

MIŚ albo MISIO niedźwiedź. M.  

MISTERSTWO PSA sposobność iego do myśliwstwa. O. 

MISTRZ pies myśliwy, pewny swóy tryb polowania maiący. L. 

MISTRZOWAĆ kiedy pies sztucznie zwierze goni. U, 

MLASKAĆ głos wydawać, mówiąc o żbiku. B.  

MLECZNE ROGI tak nazywaią nowo odrastaiące u ielenia rogi do czasu ich czyszczenia, 

czyli wycierania mchu. U. 

MŁODZIK tak nazywaią każdego zwierza młodego. U. 

MŁYŃCEM w około, czyli krążąc np. zaiąc młyńcem ucieka. L. 

MOCNY wielki, mówiąc o zwierzach np. mocny kot. U. 

MROWNIK p. bartnik. 

MRUCZEĆ głos wydawać, mówiąc o niedźwiedziu. B. 

MRZEŹNA sieć na cietrzewie, dwa razy tak długa iak szeroka. U. L. 

MUC, MUCYK pewny gatunek psa. L.  

MUSKAĆ 1. wabić zaiąca. 2. Mówi się o charcie, który goniąc za zaiącem, pyskiem tylko 

trąci, iego a złapać niemoże. U. 

MUSZKIET strzelba podobna do żołnierskiey broni. L. 

MUSZTUK nasada czyli ta część przy rogu myśliwskim, która służy do zadęcia. L. 

MYDŁO, MYDŁOWAĆ 1. p. pudło; 2. kiedy chart w tyle za innemi goni np. chart mydło 

wozi. U. 

MYLIĆ kiedy sarna usiłuie swe tropy pomieszać. O. 

MYŚLICZEK suknia używana do polowania, L. 

MYŚLIWIEC p. łowczy. 

MYŚLIWSTWO 1. część łowiectwa, odbywa się z ogarami lub gończemi psami. 2. 

Zabawa znawców i maiących upodobanie w iakimkolwiek bądź rodzaiu łowiectwa. L. 

MYŚLIWSKA TRĄBA p. róg myśliwski. 

MYŚLIWY p. łowczy. 

MYSZKOWAĆ mówi się o zwierzu drapieżnym, kiedy za śladem bydlęcia lub wleczoney 

ponęty postępuie. L. 

 



N. 
NABIEDZ zmordować np. nabiegł charty polowaniem. U. 

NABÓY ilość prochu potrzebna do wystrzału ze strzelby. L. 

NADLOTKA pióro naypierwsze w skrzydło u ptaka. U. 

NADSTAWEK pal w dole wilczym, na którym iest krąg drewniany z pręcikami sfomą 

przykrytemi. U. 

NADSZCZEKIWAĆ albo NASZCZEKIWAĆ kiedy pies iakie zwierze zoczy, a przybliżyć 

sie do niego nie może lub nieśmie, i tylko się głosem odzywa. U. 

NADWIETRZAŁY TROP ślad którego psy gończe dobrze nie czuią. O. 

NAGONNA SIEĆ iest ta, pod którą napędzała ptaki. U. 

NAKRYWALNA SIEĆ p. roziazd, 

NAŁOŻONY KUREK odwiedziony na drugi spust. L. 

NARASZCZAĆ popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o bażantach. U. 

NARAZ dawniey poddani byli obowiązani dawać panom swoim podatek na karmienie 

psów. Ta myśliwcza u nas powinność nazywała się naraz. Inne podatki były, bobrowe, 

psiarskie, sokołowe, obraz. L. 

NASADA STRZELBY iey okucie i ozdoby. L 

NASADKA 1. połapka na lisy i tchórze; 2. ptak siedzący na iaiach np. ubił nasadkę 

kuropatwę. L. 

NAŚLADNIK. pies który za innemi w tyle goni. U. 

NASTOPERCZYĆ, NASTORCZYĆ nastawić, mówiąc o sidłach. L. 

NASTROGA 1. deska z wagą nad wilczym dołem , na którą wilk stąpiwszy, przeważy się i 

w dół wpada. 2. Ponęta dla zwierził położona. L. 

NASZCZEKIWAĆ p. nadszczekiwać. 

NASZCZUWANIE zachęcanie psów do gonienia za iakim zwierzem. O. 

NA SZTYCH kiedy zwierz idzie prosto do strzelca np. na sztych lis wyszedł. U. 

NAWARA potrawa przygotowana dla psów. L. 

NAWIĄZKA sidło z przynętą na zwierzęta ssące. U. 

NAWŁOKA powróz na który brzeg sieci nawleka się. L. 

NAWOŁAĆ psy do gonienia za zwierzem na trop przywabić. O. 

NAZIMEK, NAZIMIEC zaiąc iesienny. U. 

NAZNACZONY TROP ślad zwierza po którym iuż psy goniły. U. 

NĘCISKO mieysce na którem łowią się zwierzęta i ptaki za pomocą przynęty. L. 

NĘT, NĘTA, NĘTKA, PONĘTA, PRZYNĘTA, WNĘT zowią ten pokarm, którym 

przynęcić można ptaki i zwierzęta ssące. Ł. 

NIEDBAŁY GŁOS p. głos 4 

NIEDOKUNKA kuna niedorosła. L. 

NIEDOLISEK lis młody na początku iesieni. L. 

NIEUKROTNY nieoswoiony, mówiąc o ptaku drapieżnym. U. 

NIEUNOSZONY niewyuczony ieszcze do łowów, mówiąc o ptaku drapieżnym. K. 

NIEWÓD PTASZY sieć nakształt niewodu używanego do łowienia ryb, matnią tylko ma 

dłuższą na obręczach opiętą. K. 

NIKCZEMNY mały, mówiąc o zwierzach. U. 

NIZKI LAS małe krzaki. U. 

NOCNE ŁOWY które się w nocy odbywaią, a osobliwie na lotną zwierzynę i zaiące. U. 

NOR p. iaźwiec. 

NORA albo IAMA podziemne mieszkanie lisa, borsuka, bobra, wydry; bywa dwoiaka: 



rodzayna i tymczasowa. U. 

NOROGI płuca czyli wnętrzności sarny i ielenia. U. 

NOS 1. pysk lisa: U. 2. koniec śpiczasty kolby przy strzelbie. L. 

NOSACIZNA choroba psa, Sprawuiąca drżenie we wszystkich członkach przy obfitem 

odchodzeniu wilgoci z nosa, L. 

O. 
OBARCZYĆ p. barczyć. 

OBCĘGI narzędzie słulące do wyimowania zwierząt ssących żywcem, z nor i dołów. U. 

OBCIĄĆ kiedy dzik broniąc się, kłami kogo okaleczy, np. odyniec obciął strzelca. U. 

OBCIĄG SIĘ lub OGRUDZIC SIĘ kiedy pies goniąc po grudach lub śnieg u zmarzłym, 

nogi sobie pokaleczy np. chart obciął się. U. 

OBIAŻDŻKA. albo KOŁOWANIE polowanie na wilki podczas ich cieczki, obieżdżaiąc 

knieię z prosięciem np. w czasie obiażdżki waderę ubito. U. 

OBIELIĆ zdiąć skórę ze zwierząt ubitych np. obielić sarnę. L. 

OBIERZ wszystkie w ogóle narzędzia, sieci i sprzęty łowieckie. L. 

OBIERZWIE, postronki od sieci. L. 

OBIĘTKI lub OBOIĘTKI sieci knieię obeymuiące. B. 

OBIEZDNIK p. doieżdżacz. 

OBLANY tłusty, mówiąc o bekasie. L. 

OBLASZCZKA śnieg lśknący się i zwierzclhu zmarzły, po którym polować niemożna gdyż 

sie psy załamuią. U. 

OBŁAWA gatunek łowów z dostateczni liczbą ludzi, któremi się iaka przestrzeń lasu 

obstawia, lub też z niemi przechodzi się; bywa dwoiaka: 1. ruchoma, gdy obławniki iaką 

część lasu w linii przechodzą, 2. stała, kiedy stoią na mieyscu i tylko zwierza odstraszaią, 

aby za liniią nie uciekł. L. 

OBŁAWNIK człowiek do obławy należący. U. 

OBRACAĆ mówi się o zaiącu, gdy ten napędzony od chartów, na bok nagle się zwraca np. 

charty obróciły kota. U. 

OBRACAĆ TRĄBĄ sposobu tego mówienia używaią, kiedy podczas polowania łowczy 

trąbi, a na głos iego inni myśliwi rozkazy wypełniaią. O. 

OBROŻ, OBRĄŻ, OBROŻKA naszyynik dla psów. Obróż ostremi cwieczkami nabita za-

bezpiecza charty od wilka za szyię łapiącego. U. 

OBSIEKAĆ kiedy iakie zwierzę w miot będzie wpędzone, zamknąć ten otwór którym 

wbiegło. U. 

OCHOTNY zowie się pies który rad zaiąca goni i wyruszonego szuka. U. 

OCOKAŁY niedbały nieochoczy, ociągaiący się, mówiąc o psie. L. 

ODBIĆ SIĘ 1. kiedy pies daleko w las za zwierzem zapędziwszy się, zabłądzi; 2. kiedy 

zwierz od swego stada zostanie odpędzony, np. kuropatwa odbita. U. 

( 6, ) 

ODBIEGAĆ albo ODPRAWIAĆ SIĘ kiedy pies zmordowany gonić za zwierzem przestaie, 

np. ogar odbiegł kota, gończy odprawia się. O. 

ODCINAĆ SIĘ bronić się, mówiąc o zwierzach drapieżnych np. basiur chartom odcina się, 

U. 

ODCINEK p. dzik. 

ODKRĘTRA lub SZRUBSZTAR narzędzie do odkręcania i zakręcania szrub u strzelby. U. 

ODPĘDZIĆ kiedy pies gończy poszedłszy za zwierzem zmyli się, a zwierz tymczasem 

daleko odbieży np. ogar kota odpędził. O. 



ODPRAWA pokarm dawany psom w nadgrodę, kiedy zwierza złowią lub na strzał napędzą 

np. psom dał patrochy na odprawę,  

ODPRAWIAĆ SIĘ p. odbiegać. 

ODROST zowie się czas od zrzucenia rogów ielenia aż do doskonałego ich wyrośnięcia np. 

ieleń iest w odroście. U. 

ODSTAWIĆ 1. odwiedziony kurek u strzelby z drugiego spustu na pierwszym postawić; 2. 

nastawioną połapkę spuścić. U. 

ODSTANAWIAĆ SIĘ popęd płciowy zaspakaiać mówiąc o żubrach. U. 

ODŚWIEŻYĆ wyczyścić żelazo, aby rdzy na sobie niemiało i żadnego niewydawało 

zapachu, któryby mógi bydź z wietrzony od zwierza. 

ODWIATR gatunek maści służącey do smarowania żelaz, sieci, połapek i różnych 

narzędzi, maięcey tę własność, iż zwietrzyć takowe zasadzki zwierzętom przeszkadza. U. 

ODWIETRZYĆ namazać odwiatrem żelazo sieć i t. p. U. 

ODWODZIĆ kurek u strzelby na drugim spuście postawić, aby mieć przygotowaną do 

wystrzału. U. 

ODWOŁYWANY p.wyżeł. 

ODYNIEC lub HODYNIEC p. dzik. 

OGAR CANIS SAGAX, DER BRACKE, LE BRAQUE, gatunek psów większych 

gończych na grubego zwierza używanych. O*. 

OGROD WILCZY, OPŁOTERK albo WYGRODA: robi się dół wilczy zwyczaynym 

sposobem lecz bez nadstawka, na około tego dołu stawią dwa płoty nieco od siebie 

oddalone z przykryciem, we śrzodek zaś między te płoty sadza się owca. Wilk rozumieiąc, 

że się ona za płotme znachodzi, przeskakuie i w dół wpada. U 

OGRÓDEK NA DZIKI. Mieysce iakie czworoboczne mocnemi kołami ogrodzone; na 

czterech iego węgłach, równaiące się wysokości kołów spadzisto usypane są z ziemi wały, 

po których dzik do wierzchu kołów dostaie się i stamtąd łatwo zstępuie do śrzodka, 

zachęcony wewnątrz znayduiącą się przynętą, a raz wszedłszy wyniść na powrot nie może. 

U. 

OGROBEK WILCZY albo LABIRYNT mieysce do którego kilka owiec wsadza się, 

ogrodzone w około dwoma płotami z chrustu tak blisko siebie postawionemi, że zaledwo 

wilk przecisnąć się może. Nad tym ogródkiem iest przykrycie, a z boku w płocie 

zewnętrznym są drzwiczki otworem zawsze stoiące, Gdy tedy wilk pragnący łupu weydzie 

między płoty, nazad wyleść nie zdoła, bo końce chrustu są zaostrzone i w iedną stronę 

wplatane; przymuszony więc iest chodzić na około, a doszedłszy do drzwiczek łbem ie 

zamyka, gdy zaś minie znowu się otwieraią. U. 

OGRUDZIĆ SIĘ p. obciąć się. 

OKŁADAĆ kiedy zwierz goniony w koło krąży i wraca do tego mieysca zkąd był 

wzruszony. U. 

OKNO 1. mieysce próżne między rozstawionemu sieciami: 2. otwór albo wychód z nory 

borsuka lub lisa na wierzch ziemi. U. 

OKO 1. kratka w sieci, z iakich cała sieć iest złożona; 2. otwor u rury strzelby czyli wylot. 

L. 

OKOCIĆ SIĘ płód wydawać, mówiąc o zaiącach, sarnach, niedźwiedziach swiszczach. L. 

U. 

OKOP mieysce iakie, na którem za sztakietami znayduią się owce, obwiedzione w około 

rowem głębokim cembrowanym i z wierchu iak dół wilczy przykrytym, w który wilki 

chciwe zdobyczy wpadaią. U. 

OPAŁKI sidła do łapania kuropatw. U. 



OPĘCINY p. pęca. 

OPIERZYĆ strzeliwszy do ptaka nie ubić go, lecz tylko tak postrzałem drasnąć, że się 

pióra z niego posypią. U. 

OPŁOTEK, p. ogród wilczy. 

OPORZĄDZIĆ oskubać pióra z zabitego ptaka, np. oporządzić słomkę. L. 

OPOWIADAĆ kiedy pies goniąc za zwierzem, głosem znać daie np. ogar kota opowiada, 

O. 

OPRAWIAĆ popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o odyńca. U. 

OPUST nóż przy kordelasie, którym się farba ze zwierza wielkiego tylko co ubitego 

spuszcza. U. 

OPUSZCZAĆ SIĘ mówi się o ieleniach i sarnach, gdy te z iedney kniei do drugiey 

przechodzą np. opuściły się ielenie. U. 

ORZECH ta część w zamku strzelbowym przy walcowem kołku, którą sprężyna wielka 

odpiera. U, 

OSACZYĆ obstąpić lub okrążyć zwierzę w kniei wyśledzone. U. 

OSADA albo ŁOŻE drzewo u strzelby, w które rura, zamek i wszelkie przy bory osadzaią 

się. L. 

OSADNIK albo ŁOŻNIK rzemieślnik osadzaiący strzelby. U. 

OSIECIĆ obciągnąć czyli obstawić iakie mieysce sieciami. Ł. 

OŚLADA p. oszlada. 

OSMAK ieleń o ośmiu gałęziach. U. 

OSMYIŁ p. kosmyk.  

OSOCZWIK p. łowczy. 

OSTĘP, OBSTĘP przestrzeń pewna lasu w którey się zwierz znayduie, mniejsza od kniei. 

U. 

OSTRE POLE zmarzła ziemia maiąca grudy na sobie. U. 

OSTRO GONIĆ gdy pies tuż za zwierzem goni. U. 

OSTRY NABOY nabicie strzelby szrótem lub kulą. L. 

OSTRZELIĆ lub PŁOSZYĆ do ptaka kilka razy strzelać i nietrafić np. ptaki ostrzelane lub 

spłoszone znaczy, przestraszone których zeyść niemożna. U. 

OSZCZEK, OSZCZEKIWANIE głos psa naiednem mieyscn wydawany, a to gdy znaydzie 

zwierza, do którego zbliżyć się nie śmie lub niemoże, L. 

OSZCZEP drążek z widłami żelaznemi, który w polowaniu na dziki lub niedźwiedzie bywa 

używany. U. 

OSZLADA lub OŚLADA, trop kuny leśney wytłoczony na świeżo spadłym śniegu, kiedy 

ona z iednego drzewa na drugie przechodzi, M. 

OTARCZYĆ napędzić kuropatwy pod sieć nastawioną, zasłoniwszy się ekramem, U. 

OTOK sznur którym przytrzymuie się wyżeł w czasie układania. U. 

OTOKOWY p. wyżeł. 

P. 
PACH powonienie psa. U. 

PACIUK p. dzik. 

PĄD ślad zwierza po którym iuż psy goniły. O. 

PĄDA słowo używane zachęcaiąc psy do gonienia. L. 

PĄDOWY pies który tropem goni. L. 

PAF tak wyraża się odgłos strzału. L. 

PAIĘCZYNA sieć do łowienia małych ptaszków, 10. łokci wysoka, 50. długa, z cienkich 



nici zrobiona. L. 

PAŁĄCZEK gatunek sidła do łapania ptaszków, używaiąc za przynętę iagod z iarzębiny. 

U. 

PANCERNY PIES w pancerz ubrany. U. 

PANCERZ odzież sukienna rogiem wielorybim pikowana, służąca do zabezpieczenia psów 

od szwanku, w polowaniu na dziki. U. 

PANEWKA część wydrążona przy zamku strzelby, w którą proch sypie się i deklem 

przykrywa się. L. 

PAPRZYSKO 1. ziemia od ptaków zgrzebana gdzie żerowały; 2. gniazdo kuropatwy. L. 

PAPRZYĆ grzebać po ziemi, mówiąc o ptakach np. kuropatwy paprzą. L. 

PARCH strupy psa opsypuiące. O. 

PARK, PARKOT, PARKANIE 1. wonia ieleni w czasie ich bekania; 2.czas popędu 

płciowego zaiąca. U. 

PARKAĆ SIĘ, PARKOCIĆ SIĘ dogadzać popędowi płciowemu, mówiąc o zaiącach. U. 

PARKAN WIELKI sieć do wielkiego polowania używana, tak wielka, że iedna tylko poła 

na wozie mieścić sie może, K. 

PARKAN MAŁY sieć pomnieysza którą człowiek unieść może, na lisy i wilki używana. K. 

PAROSTKl rogi sarny samca. U. 

PARZYĆ SlĘ popęd płciowy zaspakaiać, mówiąc o ptakach. L. 

PASIECZKA p. gumienko. 

PASSAGIER p. sokoł. 

PASTKA albo POŁAPKA narzędzie do łapania zwierząt ssących i ptaków. M. 

PASZCZĘKA pysk niedźwiedzia i wilka. U. 

PATROCHY wnętrzności zwierząt ssących i ptaków np. patrochy zaiąca. O 

PATROSZYĆ wywnętrzać czyli patrochy wyimować. L. 

PATRY p. wytrzeszczaki. 

PELERIN p. sokoł. 

PĘCA, PĘCZCA, PĘTCA, PĘCINY, OPĘCINY rzemienie służące do przytrzymania 

drapieżnego ptaka używanego do łowów. L. 

PERŁY małe wyrostki, któremi rogi ielenia sa okryte. U. 

PIAĆ głos wydawać, mówiąc o bażancie. B. 

PIASTUN młody niedźwiadek będący przy matce. U. 

PICZA lub PYSZNA tłusta, mówiąc o kuropatwie. U. 

PIECZENIASTY pies maiący mocne lędźwie i dosyć na sobie tuszy. O. 

PIELESZ, PELES gniazdo drapieżnego ptaka. U. 

PIEŃ dolna część rogów ielenia. U. 

PIENIEK kawałek ołowiu większy od kuli, którym się nabiia sztuciec lub gwintówka. U. 

PIERŚCIEŃ p. róźa. 

PIERZYĆ SlĘ kiedy ptaki gubią pióra i natomiast nowe im odrastaią. L. 

PIES lis samiec, suka lis samica. U. 

PIES MYŚLIWSKI w znaczeniu ogólnem każdy pies do różnego rodzaiu łowów używany. 

Gatunki u nas psów znane, są następuiące: chart, ogar i gończy, wyżeł, pudel, iamnik, 

piiawka, pokurcz, brytan, kondel i t. d. Inne mniey znane są: 

Leithund (skazotrop, tropowod) pies z ogara i charta, który bywa zawsze prowadzony na 

smyczy, idzie cicho i wiedzie myśliwego aż do zwierza. 

Spürhund (iednotrop) wolno idzie i cicho iednego tylko trzymaiąc się tropu, chociaż by się 

ich więcey poprzecznych znaydowało. 

Schweischund (farbotrop) idzie za podstrzelonym zwierzem póty, póki myśliwemu nie 



ogłosi gdzie się zwierz znayduie. 

Retter albo Schirmer (zastawiec) tak iest nazwany ten wspaniały chart, który nietylko 

innym uszczwanego zwierza pozrzeć nie daie, ale owszem nienaruszonego częstokroć panu 

przynosi. K.  

Cztery nazwiska psów wyżey wymienione wyięte są z dzieł znanego Kluka, który 

nieznalazł w naszym języku odpowiednich na to wyrażeń. Polskie wyrazy w nawiasach 

położone, są przezemnie na próbę użyte, któremi chciałem zatąpić  nazwiska niemieckie 

PlESKI te części w denkowem żelazie, które przytrzymuią rozwarte chwaty i wspierają się 

o denko. U. 

PIIAWKA gatunek psa używanego na niedźwiedzie i dziki, tak bywa zaiadły, że 

uchwyciwszy zwierza iuż się niepuści choć i życiem swoiem przypłaci. U. 

PIÓRA 1. żebra zwierząt; 2. półkola czyli chwaty w żelazach; 3. szczecina u czarney 

zwierzyny. U. 

PISKAĆ głos wydawać, mówiąc o kwiczole. B. 

PISKLĘ młody ptak zostaiący ieszcze w gniaździe. L. 

PISKOCZEĆ głos wydawać , mówiąc o kosie i iaskółce. B. 

PISZCZEĆ głos wydawać, mówiąc o sarnie i śniegule. B. 

PLAMY cętki na rysiu. U. 

PLEGOTAĆ głos wydawać, mówiąc o kawce. B. 

PŁACHTA p. Roziazd. 

PŁASZCZYĆ SIĘ przychylać sie do ziemi, mówiąc o zaiącu kiedy go ptak drapieżny z 

góry chce schwytać np. zaiąc przed sokołem płaszczy się. L. 

PŁAWIĆ SIĘ kiedy ptak po powietrzu na iednem mieyscu buia np. iastrząb pławiąc się 

upatruie kuropatwy. U. 

PŁOCHA ZWIERZYNA p. rochmanna. U, 

PŁOSZYĆ p. ostrzelić. 

PŁOT sieć na wilki. U. 

PŁOTKI czyli PODGAYNE SIECI pewny gatunek sieci używanych na kuropatwy. U. 

PŁOWA ZWIERZYNA ielenie. U. 

POBEKANY ROGACZ ieleń który zaspokoił popęd płciowy, U. 

POCHODNIOWA SIEĆ l0. łokci wysoka, 12.  szeroka, używana do łapania ptaków nocną 

porą przy latarni ze światłem. K. 

PODCINAĆ czyli KŁUĆ mówi się o dziku gdy kogo kłem skaleczy. U. 

PODCIOŁEK p. rogacz. 

PODCZEREWIE skóra brzuchowa u zwierząt ssących. U, 

PODGAYNE SIECI p. płotki. 

PODGNIEZDNIK każdy z drapieżnych ptaków, co z gniazda wyleciawszy da się na ziemi 

schwytać. R. 

PODIASTRZĘBI tak się zowie pies myśliwski,  który staie do ptaków kiedy się poluie z 

iastrzębiem. U. 

PODKOWA znak czarny pod piersiami u kuropatwy samca. U. 

PODLOTKA młoda dzika kaczka która iuż podlatuie. U. 

PODNOSKA to co psu rzuca się do aportowania. U. 

PODOLSKA SIEĆ podobna do drygubicy, używana do łapania kuropatw. U. 

PODPALONY zowie się pies maści czerwono-brunatney na piersiach i nad oczami. U. 

POD PIERZEM SZCZWAĆ z ptakiem drapieżnym i chartami polować na zaiące. G, 

PODRGUB albo PODRYGAWKA sieć pod którą napędzają się kuropatwy, maiąca między 

okami większemi, pomnieysze wolno wiszące. U. 



PODRZEĆ albo PORZNĄĆ kiedy psy zwierze złowione poszarpią i w części ziedzą, np. 

charty zaiąca podarły, U. 

PODSŁUCHY wyśledzenie i podeyście ieleni, rysiów i głuszców kiedy głos wydaią w 

czasie ich popędu płciowego. U. 

PODSMUKIWANIE sposób wabienia zaięcy w tey porze, kiedy czuią popęd płciowy. U. 

PODSOKOLI tak się zowie pies zdatny do polowania z sokołem. L. 

PODSTAWKA, PODSTAWEK albo STROŹ ta część u połapki, samołówki, która wierzch 

podpiera i zahacza się o ięzyczek, L. 

PODSTRZELCZY PIES zdatny do polowania przez myśliwca poiedyńczo odbywanego. L. 

PODSTRZELIĆ strzałem zwierzę zranić. L. 

PODSYPKA proch który się sypie na panewkę. L. 

PODSZYTY gęstą i małą krzewiną zarosły np. knieia podszyta. U. 

PODTROP lub WSKOPEC kiedy pies zbałamucony natrafiwszy na trop nie idzie za 

zwierzem, lecz w przeciwną stronę zkąd zwierz ruszył. O. 

PODŹARY brunatny, mówiąc oszerści psów np. ogar podżary. B. 

POIEDYNEK p. dzik. 

POIEDYNKA strzelba z iedną rurą. U. 

POIEDYNKIEM POLOWAĆ szczwać iednym chartem. U. 

POIEZDNY p. trąbienie. 

POKLUCZYĆ trop na różne strony pomieszać , mówiąc o zaiącu. U. 

POKURCZ pies z charta i kondla pochodzący , używalny do łowów. L. 

POLANO albo WIECHA ogon wilka. U. 

POLE 1. p. polowanie. O. 2. Lata psa np. pies w drugiem polu, toiest dwa lata maiący. U. 

POLKO KRZAKOWE krzaki lub gałęzie powsadzane na polu niedaleko lasu i sieciami 

obstawione, słuiące do łowienia ptaków. K. 

POLKO NADWODNE sieci nad brzegiem wody rozstawione, do łowienia ptaków 

wodnych służące. U. 

POLKO PTASZNICZE p. gaik. 

POLKO SKOWRONKOWE sieci na czystem polu rozstawione, gdzie zamiast budy 

ptaszniczey kopie się dół. U. 

POLNY KOT zaiąc. U. 

POLOTKA kuropatwa młoda, która iuż latać może. U. 

POLOWANIE 1. część łowiectwa, odbywa się tylko na czystym polu z chartami; inaczey 

pole zwane. 2. Ogólne znaczenie wszelkich gatunków łowiectwa. U. 

POLOWNIK p. łowczy. 

POŁEĆ bok grubego zwierza. Na połeć strzelać, znaczy wtedy strzelić , kiedy obok 

myśliwego zwierz ssący miia albo ptak przelatuie np. szedł połciem zwierz. U. 

 POŁKURCZE część kurka u zamku strzelby, która za pomocą szruby skałkę z góry 

przytrzymuie. U. 

POŁOŻYĆ zastrzelić np. położył odyńca. U. 

POŁY płótna 5. łokci wysokie, a każda sztuka 200. łokci długa, któremi knieia obstawia 

się. K. 

POŁY DUŃSKIE od 3 do 4. łokci wysokie, teyże samey co poprzednie długości. K. 

POŁY PTASZNICZE sieci używane w pólku, ptaszniczem, każde skrzydło 60, łokci dłu-

gie, a 4. szerokie. K.  

POŁY PTASZN1CZE MNIEYSZE sieci 10 łokci długie, 4 szerokie. K. 

POŁY PODGAYNE p. płotki. 

POŁY LOTOWE gatunek sieci używanych do łowienia w locie kuropatw. K. 



POŁY ROWCOWE pewny gatunek sieci na ptaki. U. 

POMEK, POMYK lub TAYNIK sieć do łowienia ptaszków, na kabłąku rozciągnięta. K. 

POMIATAĆ płód wydawać, mówiąc o wilku, hsie , borsuku i żbiku. U. 

POMIOT ród psa. L. 

POMKŁY ostrożny i za naymnieyszym odgłosem zdaleka uciekaiący np. pomkły wacho. L. 

PONĘTA p. nęt. 

PONIK gatunek sidła używalnego na ptaszki. L. 

PONOWA trop zwierząt ranny na spadłym w nocy śniegu. L. 

PONOŹ sidło, które się około gniazd ptaków stawia. U. 

POPĄDŹCA czyli ZNALEŹCA pies który zna mieysca podobne, w których zwierz rad 

przebywa i nigdy go w niepodobnych nie szuka, a ztąd prędzey zwierza znaydzie i popędzi. 

O. 

POPĘDNY mówi się o psie, który iest rączym. U. 

POPĘDZIĆ zwierzę z mieysca wyruszyć. O, 

POPRAWCA pies który trop nayświeiszy zwierza ukrytego w tym okręgu wyśledza, w 

którym inne psy założyły. O. 

POPKAWIAĆ kiedy pies nayprzód ślad zwierza ukrytego znayduie. O. 

POROSA rosa w poranku na trawie obsiadła, po którey gdy zwierz przeydzie, ściera i ślad 

zostawia. U. 

PORYK naśladowanie głosu ieleni, w celu zwabienia w czasie ich popędu płciowego, M. 

PORZNĄĆ p. podrzeć. 

POSADZ albo SIEDZIBA dom w bażantarni w którym iaia bażantów od kur wysiadywane 

bywaią. U. 

POSADZIEY ptak nie śpiewaiący, wystawiony w pólku ptaszniczem do znęcenia innych 

ptaków. U. 

POSOCZYĆ kiedy zwierz czarny podstrzelony, trop krwią naznaczy. U. 

POSOKA krew czarnego zwierza. U. 

POSTRONNY zowie się pies który stroni od innych psów i sam goni, z powodu że maiąc 

siłę wielką, zmysł doskonały, ufa sobie i nie lubi wspólników. O. 

POSTRZAŁ 1. rana która się zwierzu z broni ognistej zadaie: L. 2. przynęta tu i owdzie 

porozrzucana np. postrzały na gachy porozstawiał. U. 

POSTRZEMIENNY chart, którego myśliwiec konno iadąc, na smyczy przy strzemieniu 

prowadzi. O. 

POSUWAĆ SIĘ kiedy zwierz w oddaleniu postrzegłszy poluiących ucieka, iż go charty 

dopędzić niemogą np. skotak z daleka posunął się. U. 

POSYPKA czyli NASTROGA p. nastroga a. 

POSZCZEKIWAĆ gdy pies goniąc za zwierzem, niekiedy się głosem odzywa. L. 

POSZLAK p. trop. 

POTARZ sznur idący aż do ptasznika, za którego pociągnięciem sieć rozstawiona zapada. 

U. 

POTNIEĆ kiedy na strzelbie w czasie zmiany powietrza wilgoć występuie np. strzelba 

spotniała. U. 

POTRĘBOWAC odzywać się na rogu myśliwskim kiedy psów niesłychać, aby te za głosem 

następowały, oraz aby myśliwi sami o sobie gdzie się znayduią wiedzieli. O. 

POTRĘBOWANIE p. trąbienie. 

POTRZASK, SAMOŁOWKA albo SAMOTRZASK klatka do łowienia ptaków, którey 

drzwiczki, iak tylko ptak w nię wlezie, natychmiast się za nim zatrzaskuią. L. 

POTRZĄS p. deka. 



POTYCZ słupki, na których rozpinała sie sieci. L. 

POWIATR w tył wiatr np. powiatrem dobrze iest strzelać. L. 

POYDŹ DALEY tak mówi się do wyżła gdy wystawi ptaka, aby daley postąpił. U. 

POZADNI PIES który w tyle za innem goni. O, 

POZIOMY mały, np. poziomy pies. U. 

POZMYKAĆ pospuszczać ze smyczy np. charty pozmykał U. 

PO ZWIERZU po śladzie np. ogar po zwierzu goni. U, 

PRACOWAĆ pilnie i chętnie gonić za zwierzem, mówiąc o psie. O. 

PRAWIDŁO ogon charta. L. 

PRĘŻYNKA gatunek samołówki na iarząbki. U. 

PRÓBA PROCHOWA narzędzie służące do okazania mocy prochu U. 

PROCHOWNICA p. róg do prochu. 

PROŚNA płód nosząca, mówiąc o maciorze. L. 

PRUSZYĆ mówi się o ieleniu i sarnie, gdy grube odchody zwane po myśliwsku bobki z 

siebie wymiataią. U. 

PRYCIAĆ czyli PRUCIAĆ śladować, tropić, węchem czego szukać. L. 

PRYCIACZ ten który ślakuie, czyli śladownik. L, 

PRYSKĄĆ 1. p. rozbryznąć się; 2. głos wydawać, mówiąc o wiewiórce i popielicy. B. 

PRZEBIĆ SIĘ kiedy zwierz przez łańcuch obławy umknie, np. basiur przebił się. U. 

PRZECHODNI zowie się zwierz ssący, który z iednego lasu do drugiego przechodzi. U. 

PRZEDRZEĆ SIĘ kiedy zwierz przez pały i sieci ucieknie. U. 

PRZEGRAWER p. trąbienie. 

PRZEIEMCA. czyli ŁOWCA iest pies, który głosem znać daie o zwierzu, że był tam gdzie 

go przejął, i zachęca innych do wspólnego szukania. O. 

PRZEKRĘTKA dwururna strzelba, którey rury spoione daią się przekręcać. Przy rurach są 

przytwierdzone panewki z deklami a kurek tylko ieden iest przy zamku. Za wystrzeleniem 

z iedney lufy, drugą na spodzie będąca do góry obrócić można. U. 

PRZEKRZYKIWAĆ głos wydawać, mówiąc o szczygle. B. 

PRZELOTNY zowie się ptak który na zimę odlatuie w ciepłe kraie, a na wiosnę nazad 

powraca. U. 

PRZEŁADOWAĆ przebrać miarę prochu w nabiciu strzelby. U. 

PRZEŁAY przecięcie uciekaiącemu zwierzu drogi np. na przełay pies poszedł i złapał 

ślepaka. L. 

PRZEOCZYĆ kiedy ptak przez sieć, albo przez oko sieci ucieknie. 

PRZEPALIĆ STRZELBĘ do świeio wyczy- szcroaey strzelby wsypać cokolwiek prochu, 

po którego spaleniu lufa wszelką wilgoć traci. U. 

PRZEPAŚĆ umknąć, mówiąc o zwierzu np. wytrzeszczak przepadł. 

PRZEPIEROWAĆ głos wydawać, mówiąc o skowronku. L. 

PRZEPIOR 1. piszczałka do wabienia przepiórek, inaczey mieszek zwana; 2. bębenek do 

wabienia przepiórek służący. K. 

PRZEPIORCZE POLE polowanie na przepiórki. L 

PRZEPIORCZY PIES wyżeł. L, 

PRZESADZIĆ kiedy goniony zwierz przez sieć przeskoczy i ucieknie. U. 

PRZESIADYWAĆ znaydować się, przebywać, mówiąc o zwierzu. U. 

PRZESKOCZYĆ p. chybić. 

PRZEŚLAKOWAC tub PRZETROPIĆ nie doyrzeć czyli nieznaleźć tropu. U. 

PRZESMYK mieysce ciasne w lesie, przez które zwierz zwykł przechodzić i gdzie strzelcy 

w czasie łowów czatuią. L. 



PRZESTRZELIĆ zgórować, strzelaiąc ze strzelby. L. 

PRZEŚWISTAĆ głos wydawać, mówiąc o kuliku. 6. 

PRZETRĘBYWAĆ przerywaiąc na rogu myśliwczym trąbić. U. 

PRZETROPIĆ p. prześlakować. 

PRZETYCZKA, pręcik służący do przetykania zapału u strzelby. L. 

PRZEWABIĆ wabieniem ptaka drapieżnego unoszonego na drugą stronę przewołać. K. 

PRZEWABIACZ który berło nosi poluiąc z ptakiem drapieżnym. U. 

PRZEWRZASKIWAĆ kiedy pies gończy słysząc innych psów goniących, bieży do nich i 

odmiennym odzywa się głosem. O. 

PRZTYKAĆ kiedy za spuszczeniem odwiedzionego kurka, skałka ognia nie da i proch na 

panewce nie spłonie. U. 

PRZYBITKA pakuły lub wełna, któremi się nabóy w strzelbie przybiia, L. 

PRZYBYWAY albo APEL p. trąbienie. 

PRZYKŁAD ta część u strzelby którą strzelaiący do twarzy przykłada. L. 

PRZYLOT czas powrotu na wiosnę przelotnych ptaków. Odlot pora udania się ptaków 

przelotnych do ciepłych kraiów, U. 

PBZYNĘTA p. nęt. 

PRZYPADAĆ kiedy zwierz goniony na bok się rzuca, mięsza tropy i uciec od psow 

usiłuie. O. 

PRZYPRAWIAĆ karmić ptaki drapieżne używane do łowów. U. 

PRZYRYK wabik na ielenie. U. 

PRZYRYKAĆ wabić ielenie przyrykiem w czasie ich popędu płciowego. L. 

PRZYSIADAĆ gdy zaiąc tak długo w kotlinie zostaie, że go zbliska podeyść można. U. 

PRZYSTAWA pies gończy, którego dla wprawy psa młodego biorą na polowanie. O. 

PRZYWITAĆ dać psu co do ziedzenia gdy przyidzie do odprawy np. przywitał psa 

patrochamu O. 

PRZYWIATR p. witerunek. 

PRZYWIETRZYĆ p. witerunkować. 

PSIARNIA budowa w którey psy utrzymuią, umyślnie na to sporządzona. K, 

PSYKAĆ 1. kiedy proch zamokły nie od razu na panewce spłonie. U. 2. głos wydawać 

mówiąc o czyżyku. B. 

PTASZNICTWO myśliwstwo ptaszę, łowienie ptaków. L. 

PTASZNIK p. łowczy. 

PTASZYNIEC, PTASZARNIA, FUGILERT gaik w którym ptaki chowaią i łapią. L. 

PTASZYNKA strzelba którey się używa do strzelania małych ptaszków, U. 

PUCHAĆ głos wydawać, mówiąc o głuszcu. B. 

PUDEL CANIS AQUATICUS, DER PUDEL , BARBET, pies pospolicie mierny, bardzo 

kudłaty, do nauczenia wszystkiego naysposobnieyszy. K. 

PUDŁO lub MYDŁO chybienie ze strzelby. L. 

PUDŁOWAĆ, MYDŁOWAĆ strzelaiąc chybić, nie trafić. L. 

PUKAĆ strzelać bez szrótu lub kuli. U. 

PUKAWKA tak myśliwi nazywać zwykli strzelbę. U. 

PULWERSAK p. szrótnica. 

PUŁHAK gatunek staroświeckiey strzelby. M. 

PUSZKA strzelba. L. 

PUSZKARZ czyli RUSZNIKARZ rzemieślnik robiący strzelby. U. 

PYF słowo rozkazuiące wyżłowi do wzięcia czego, lub porwania się na co. U. 

PYSKOWAĆ ryć, mówiąc o czarney zwierzynie, U. 



PYSZNA p. piczna. 

R. 
RABY ptak maiący pióra równego koloru. U. 

RACICA stopa rogowa u ielenia, łosia. L. 

RACICZKA stopa rogowa u sarny. U. 

RACZKOWAĆ p. bałukować. 

RAPCIE stopy rogowe czarney zwierzyny. U. 

RASA lub ARAS gatunek zwierząt, np. pies dobrey rasy. U. 

RETTER p. pies myśliwski. 

ROBIĆ CHARTAMI polować z niemi. M. 

ROCHMANNA ZWIERZYNA czyli PŁOCHA zwierzęta łaskawe, iakoto: ieleń, łoś, sarna 

i t. d. L. 

ROCZNIAK każdy zwierz rok ieden maiący. U. 

ROG MYŚLIWSKI lub TRĄBKA MYŚLIWSKA instrument do trąbienia podczas łowów 

używany, bywa z kruszcu, rogu , kości i drzewa. Trąbki myśliwskie są rozmaite, iakoto: 

1. chrustówka albo charciówka, 2. knieiówka lub borówka, 3. legawka. U. 

RÓG DO PROCHU lub PROCHOWNICA narzędzie rogowe lub szylkretowe do chowania 

prochu. U. 

ROGACZ lub ROGAL ieleń samiec. Łani ieleń samica. Cielę zowie się młody ieleń od 

urodzenia aż do pierwszey iesieni. Jelonek od pierwszey iesieni aż do następney wiosny. 

Podciołek albo Spiczak kiedy pierwszych rogów dostaie, Widełek kiedy ma przy każdym 

rogu po dwie gałęzie. Jeleń zaś maiący od 6. 8. 10. do 12. i t. d. gałęzi przy wieńcu., 

zowie się szostak, osmak, dziesiątak, dwunastak i t. d. czyli Rogacz stary. U. 

ROGOWAĆ SIĘ bić się rogami, mówiąc o ieleniach. U. 

ROHATYNA gatunek oręża używanego w polowaniu na dziki i niedźwiedzie. B. 

ROHATYNIEC lub ROHATNIK człowiek uzbroiony rohatyną, L. 

ROSOCHY rogi daniela. U. 

ROWIEŚNIKI dwa psy iednego wieku. O. 

ROŹA albo PIERŚCIEŃ obrączka chropowata u dołu pnia rogów ielenia. U. 

ROZBRYZNĄĆ SIĘ lub PRYSKAĆ rozbiegać się ze stada, mówiąc o czarney zwierzynie. 

U. 

ROZDZIERGAĆ sieci na ptaki rozciągać lub zastawiać. U. 

ROŻEK trąbka mała do trąbienia w czasie polowania. U. 

ROZERWAĆ 1. kiedy nabóy za wielki rurę strzelby porozdziera: 2. kiedy pies goniąc, 

innych psów bałamuci, mówi się że rozrywa, O. 

ROZIAZD, PŁACHTA lub SIEĆ NAKRYWALNA; sieć na kuropatwy używana. Jeżeli 

ma bydź pieszo ciągnięta, dosyć iest aBy była na 30. łokci długa, 20. szeroka; dla konno 

zaś poluiących większa bydź może. R. 

ROZMNOŻ czas kiedy zwierzęta mnożą się np. w czasie rozmnożu polować nie godzi się. 

U. 

ROZPORKA czyli WIDEŁKI narzędzie do rozpinania i osuszania skórek zaięczych i lisich 

np. włożyć na rozporkę skórę lisa. U. 

ROZRZUCAĆ kiedy strzelba po wystrzeleniu bardzo szeroko szrót rozsypuie. U. 

ROZSTAWIAĆ 1. strzelców na stanowiska lub ludzi przy obławie rozprowadzać, 2. Sieci 

przywiązywać do drzew stoiących, lub słupków w ziemię wkopanych. U. 

ROZSWOROWAĆ ze swory psy spuścić. B. 

RUIA czas popędu płciowego łosia i sarny U. 



RURA albo LUFA ta część strzelby w którą nabóy kładzie się. L. 

RUSZNICA strzelba, G. 

RUSZNIKARZ p. puszkarz. 

RUSZYĆ wypędzić zwierza z mieysca czyli legowiska np. chart ruszył korpala. G. 

RWAĆ SIĘ ulecić z mieysca, mówiąc o ptakach np. zerwały się ptaki. U. 

RYCZEĆ głos wydawać, mówiąc o ieleniu. L. 

RYKOWISKO p. bekawisko. 

RZADKI młodą i gęstą krzewiną nie zarosły, mówiąc o lesie np. knieia rzadka. U. 

RŻEĆ głos wydawać, mówiąc o łosiu. B. 

RZEWLIWY GŁOS p. głos 5. 

S. 
SADLISTY p. dzik. 

SADOWISKO mieysce na którem głuszce popęd płciowy zaspakaiaią. U, 

SADZA 1. zagroda w psiarni, w którey zamykaiĄ psa i sukę dLa zaspokoienia popędu 

płciowego O. 2. Klatka oplatana, w którey ptaki drapieżne chowane bywaią. U. 

SADZAWKA kopią na sposób zwyczayney sadzawki, obsadzaią w koło wierzbami i od 

niey prowadzą rów aż do wielkiey wody blisko znayduiącey się, aby kaczki dzikie słysząc 

na sadzawce głos wabiącey kaczki i do niey przypłynąwszy, siecią do tego stosowną 

przykryte bydź mogły. U. 

SAK lub CIERZENIEC gatunek sieci używaney do łapania ptaków. L. 

SAMOŁOWKA czyli SAMOTRZASK p. potrzask. 

SAMOPAŁ albo SAMOSTRZAŁ osadza się strzelba nabita z odwiedzionym kurkiem na 

słupkach pod przykryciem, w mieyscu gdzie się zwierz dobrze wnęcił, tak wycelowana, 

aby strzał wpół zwierza trafił gdy za przynętę ruszy, do którey sznurek ciągnący się od 

cyngla iest przywiązany, lub przechodząc samego sznurka dotknie się. K. 

SAMOTRZASK SIKOROWY robi sie z bzu i służy do łowienia sikor. U. 

SARNIEC p. kozioł. 

SCHIRMER p. pies myśliwski. 

SCHWEISHUND p. pies myśliwski. 

 ŚCIANA długi rząd sieci lub połów rozstawionych. U. 

ŚCIĄGAĆ SIĘ kiedy pies legawy podsuwa się pod lotna zwierzynę np. wyżeł dobrze ściąga 

się. U. 

ŚCIESZKA 1. mieysce przez które wydra z wody na ziemię wychodzi: 2. mieysce którędy 

zwierz do zboża uczęszcza. U. 

 SCYPUŁ p. mech.  

SFORA, SWORA 1. rzemienie służące do związania ogarów lub gończych. 2. Sfora 

ogarów para ogarów związanych sforą. O. 

SFOROWAĆ brać ogary lub gończe na sforę. L. 

SERWETKA p. chustka. 

SIADŁO mieysce gdzie spoczywaią ptaki. L. 

 SIDŁO z mniey lub więcey końskich włosów razem wziętych skręcone, stawia się około 

iakiey przynęty i służy do łapania ptaków. K. 

SIECI robią się z nici lub sznurów, z większemi aibo mnieyszemi okami, służące do 

łapania ptaków i zwierząt ssących; są rozmaite: U.  

Sieć nakrywalna p. roziazd. 

Sieci na ielenie czyli sieci wysokie 200. łokci długie, 5. wysokie, sznury z których 

są wiązane na mały palec grube i w dziesięcioro skręcone, oka na 8. cali wielkie, liny 



obwodowe 3. do 5. cali grube. K. 

Sieci na dziki 200. łokci długie, a że częstokroć całe stado czarney zwierzyny wpa-

da, zatym sieć znacznie buchastą bydź powinna; daie się więc wysokość przynaymniey na  

30. ok, a każde oko na 6. cali wielkie. Górne i dolne liny obwodowe w postawieniu sieci 

powinny bydź dobrze wytrokowane i ieżeli można do drzew przywiązane. K.. 

Sieci Wildgarn ciężkie mniey kosztowne, 100. łokci długie, a wysokie na 18. ok 

sześcio - calowych. K. 

Sieci Wildgarn lekkie 60. łokci długie, na 16. ok sześcio - calowych wysokie. K.,  

Sieci na wilki 40. łokci długie, 16. ok sześcio - calowych wysokie. K. 

Sieci na sarny 50. łokci długie, a 20. ok trzy - calowych wysokie. K. 

Sieci na zaiące 100. łokci długie, 16. ok trzy calowych wysokie. K, 

Sieci gospodarskie na zaiące 50. łokci długie, na 9. ok trzy - calowych wysokie, 

farbowane zielono, w niektórych mieyscach przywiązuią się dzwonki, aby gdy w nocy 

zaiąc ie ruszy, usłyszeć można było. K. 

Sieci na borsuki robią nakształt kończastey matni, z okami trzy - calowemi i wierzch 

tak osadzony na linie aby się w potrzebie mógł zsunąć i borsuk uciekaiąc do iamy, gdy 

wpadnie w sieć, zaciągnąć się. K. 

Sieci na bobry i wydry maią podobieństwo niewodu, przy skrzydłach są grzęzy i 

spławy, a matnia może się zsuwać. K. 

Sieci na kuny i tchórze bywaią cienkie, gęste i nie wielkie. R. 

Sieci dzienne na skowronki bywaią wiązane z szarych nici, wysokie 4- i iłolicia, długie 

podług upodobania, rozstawiaią się prosto na tykach. K. 

Sieci dzienne mnieysze na skowronki podobne poprzednim, lecz nie tak wysokie. K. 

Sieci nocne na skowronki wiążą się zaczynaiąc od iednego oka i coraz przypuszczaiąc 

aż do należytey szerokości, a potym te oka nazad się gubią aż do iednego; każdy bok sieci 

powinien bydź 12. łokci szeroki. R. 

Sieci przepiórczane siatki małe z zielonych nici na laseczkach osadzone, do łapania 

przepiórek słuiące, nakształt drygubicy, 8. cali szerokie, 5. łokci długie: śrzednia zaś 

ściana ma bydź 16. cali szeroka i buchasta. K.  

SIEDZIBA p. posadz. 

SIEDZIEĆ zostawać w mieyscu, przebywać, mówiąc o zaiącu np. koszlon w kniei siedzi. 

O. 

SIEKAŃCE ołów na drót wyciągnięty i w kawałki posiekany, którego niekiedy w braku 

szrótu używaią. U. 

SIETNIK lub SIETNlCZY p.łowczy. 

SINIAK 1. gatunek zaiąca bielaka który całego włosu na zimę nie zmienia, lecz tylko od 

brzucha do połowy boków bieleie: 2. Gołąb dziki, COLUMBA OENAS,DIE 

BOHLTAUBE. J. 

SIODEŁKO pióra ciemnego koloru na skrzydłach ptaszych np. ptak siodłaty U. 

SKAŁKA krzemień do strzelby, który osadza się w kurek. L. 

SKŁADAĆ 1. kiedy lis goniony psy zwodzi np. lis składa kitą ogary. U. 2. Zebrać psy do 

polowania zdatne, czyli iak inni zowią sprzągać np. złożył drążek kondlów, sprzągł sforę 

ogarów. O. 

SKOKI nogi zaiąca; skoki przypiekać znaczy myśliwstwa nie znać. O. U. 

SKOLENIE szczekanie lisa, które się składa z iednostaynych i prędko po sobie 

powtarzanych tonów. U. 

SKOMLENIE głos psa łaszącego się. U. 

SKOTAK zaiąc. U. 



SKOWKA okucie z rogu lub metalu przy grubszym końcu stępia. U. 

SKOWYCZEĆ głos żalu wydawać, mówiąc o psie. M. 

SKOWYRA stary pies, który iuż niezdolny do polowania. U. 

SKROM sadło lub tłustość zaiąca, np. skromny iepur. L. 

SKRZECZEĆ gtos wydawać, mówiąc o żołnie. B. 

SKRZECZKA przynęta którą przywiązuie się w żelazach. M. 

SKRZYDŁA dwa końce ludzi rozstawionych do obławy, np. prawe skrzydło waderę 

przepuściło. U. 

SKRZYPIĆ głos wydawać, mówiąc o drozdzie. B. 

SKWIERCZEĆ głos wydawać, mówiąc o ie-miołusze. B. 

ŚLAK albo SZLAK p. trop. 

ŚLAKOWAĆ albo SZLAKOWAĆ p. tropić. 

ŚLEPAK zaiąc. U. 

ŚLEPE POLE albo KOPNIA pole śniegiem nie otryte, na którem śladu zwierząt widzieć 

niemożna. U. 

ŚLEPIĆ patrzeć, mówiąc o charcie. U. 

ŚLEPIE oczy psa. U. 

ŚLEPY NABÓY nabóy z samego tylko prochu, bez szrótu lub kuli. L. 

ŚLINIĆ SIĘ gdy z rany u psa wilgoć odchodzi, np. zaśliniła się psu rana. O. 

ŚLINOGORZ wrzód, który gardło psu zalega. O. 

SŁOPIEC p. stępica. 

SŁUCHY uszy zaiąca. L. 

SŁUPKA DAWAĆ kiedy zaiąc usłyszawszy iaki szelest, nagle podnosi sie na tylnych 

nogach i uważa; tę chwilę zastanowienia zowią myśliwi słupka dawać. U. 

SMUŻ p. kożuch. 

SMYCZ rzemień na którym charty na polowanie prowadzą, a potem ie z niego zmykali, 

bywa poiedyńczy, podwóyny i potróyny, smycz chartów, para chartów. G. 

SMYCZYĆ brać charty na smycz. U. 

SMYCZOWY CHART który w czasie polowania nie bywa ze smyczy spuszczany dla iego 

złych nałogów, aż za zoczeniem zwierza. U. 

SOKODYNIEC polujący na dziki czyli odyńce. L. 

SOKOLARNIA mieysce do chowania sokołów. L. 

SOKOLNICTWO chodzenie koło sokołów, polowanie z sokołami i innemi drapieżnemi 

ptakami. L. 

SOKOLNIK, SOKOLNICZY p. łowczy, 

SOKOŁ FALCO, DER FALKE, FAUCON, ptak drapieżny używany do polowania 

powietrznego; od czasu iego złapania następne przybiera nazwiska: 

Gentil (mudrahel) sokoł który się ułowi w Czerwcu, Lipcu i Sierpniu, łatwy iest do 

unoszenia, ma też nieiakie początki zręczności do łowów. 

Pelerin albo Passagier (przelotnik) sokoł który się łowi od Września aż do Grudnia, 

bywa bardzo raźny i wyśmienity do łowienia wodney lotney zwierzyny, dłużey go przecież 

nad inne unosić potrzeba. 

Antenaire albo Antenido (starczak), sokół ułowiony od Stycznia ai do Marca, nieco 

iest przytrudny do wyuczenia. 

          Hagard (dzikowiec) zowie się przy pierwszem opierzeniu i wtedy ułowiony ledwie z 

wielka trudnością wyuczony bydź może. K. 

[Słowa w nawiasach są neologizmami autora]  

SOLNIK mieysce niskim płotem ogrodzone, wewnątrz którego iest glina z solą zmieszana. 



Glinę taką lubią lizać ielenie i sarny a nawet zdrowia im dodaie, dlatego nietylko w 

bliskości będące zwierzeta przynęcaią się, ale i te które są w kniei, mieyscowemi zostaną. 

Dzikie gołębie także glinę tę iedzą. U. 

SPĄCHAĆ co poczuć, iak pies węchem np. ogar spąchał trop skotaka. L. 

SPADŁY chudy, mówiąc o zwierzach. U. 

SPALIĆ NA PANEWCE gdy proch na panewce spłonie bez zapalenia naboiu w rurze. U. 

SPAR p. wspar. 

SPAŚĆ Z DYMEM kiedy po wystrzeleniu do lotney zwierzyny, takowa natychmiast spada. 

U. 

SPAŚĆ Z NOG osłabnąć na nogi, mówiąc o psie. O. 

ŚPICZAK p. rogacz. 

SPILE czyli STOPKI zowią sie rogowe wyrostki w tyle nogi powyżey racic u ielenia, sarny 

i innych zwierząt ssących. U. 

SPLEĆ choroba psa, kiedy ochromieie na nogi z przyczyny wywichnięcia. O. 

SPRĘŻYNA stal gwałtem zgięta w zamku strzelbowym lub w żelazie. Sprężyn w zamku u 

strzelby znayduie się trzy: walcowa naciska studel, deklowa odpycha dekel, spustowa działa 

na walec przy którym iest kurek. U. 

SPÜRHUND p. pies mysliwski. 

SPUŚCIĆ mówi się o strzelbie kiedy z pierwszego spustu pali, np. strzelba spuszcza. U. 

SPUŚCIĆ KUREK znaczy, aby kurek na żadnym spuście nie stał i dekel był otwarty. U. 

SPUST karby na walcu we śrzodku strzelbowego zamku, których iest dwa, pierwszy i 

drugi. U. 

STAĆ znaydować się np. w tey kniei stoią kozy. U. 

STADO gromada ptaków np. stado kuropatw. L. 

STANOWIĆ zatrzymywać np. ogary odyńca stanowią. U. 

STANOWISKO 1. mieysce gdzie myśliwy zwierza czeka: L. 2. mieysce pobytu zwierząt. U. 

STANOWNICZY p. łowczy. 

STARCZEK lub STARK laska na którey osadzaią sie lepowe rózgi. U. 

STARKA kuropatwa stara. L. 

STĘPEL narzędzie służące do przybicia naboiu w strzelbie. L. 

STĘPICA albo SŁOPIEC połapka którą stawia się na ścieszce lub w brozdzie, służąca do 

łapania wilka, lisa i t. d. K. 

STĘPOWE ŻELAZO p. denkowe. 

STOPKI p. spile, 

STRACHOWISKO kiedy myśliwy ubiie zwierza , którego unieść z sobą nie zdoła i musi 

przez nieiaki czas w lesie zostawić, nakrywa go więc gałęziami i kładzie na około papiery 

zwalane prochem, aby tym sposobem zwierzęta drapieżne odstraszyć; to więc nakrycie 

nazywa się strachowiskiem. U. 

STRASZYDŁA są to kawały płócien białego lub innego koloru, które zawieszała się na 

długich sznurach w równey odległości, a to dla odstraszenia zwierza aby z kniei nie 

wyszedł. U. 

STRASZYDŁA PIOROWE p. fladry. 

STRAŻNICA buda do czatowania na zwierza maiącego przyiść do przynęty. U. 

STRĘBOWANIE p. trąbienie. 

STROIK piszczałka do wabienia ptaków. U. 

STROKATE POLE ziemia nie wszędzie okryta śniegiem, po którey źle polować. U. 

STROY BOBROWY tłustość gęstawa przykrey woni, w osobnych torebkach tuż przy 

odchodku znayduiąca się. L. 



STROŹ p. podstawka. 

STRUGI zęby zaiąca. U. 

STRUKAĆ głos wydawać, mówiąc o żórawiu. B. 

STRYCHÓWAĆ 1. kiedy pies biega po wszystkich mieyscach, żadnego nie miiąiąc krzaku 

i szuka tropu: O. 2. przelatywać, mówiąc o ptaku drapieżnym używanym do łowów:  3.  

ciągnąć roziazd wtedy, kiedy ptak drapieżny przewabiony zostanie. U. 

STRZAŁA iedna poła czyli bok sieci. U 

STRZAŁOWE 1. nadgroda pieniężna, którą strzelec od ubitęgo zwierza dostaie np. od kota 

bierze się strzałowego Złp. 1. (Schusgeld): 2. część z ubitego zwierza, która myśliwemu w 

nadgrodę dawaną bywa. U. 

STRZELBA narzędzie do strzelania. L. 

STRZELEC p. łowczy, 

STRZELECTWO 1. sztuka strzelania. 2. Część łowiectwa z samą tylko strzelbą odbywana. 

U 

STRZYDZ SŁUCHAMI ruszać uszami, mówiąc o zaiącu. U. 

STRZYKAĆ głos wydawać, mówiąc o chroscielu i trznadlu. B. 

STRZYŻE wąsy zaiąca. U, 

STUDEL ta część w zamku u strzelby, która podpiera walec w spuście. U. 

SUKNIA pióra i szerść okrywaiące ptaki i zwierzęta ssące, np. bażant ma piękną suknią. 

U. 

SUWAĆ SIĘ włazić na drzewo lub nazad schodzić, mówiąc o kunie. U. 

SUS podskok, wybryk zwierza np. gach daie susy. U. 

ŚWIDER narzędzie żelazne do wykręcania w ziemi podczas zimy dołków na słupki, na 

których zawieszaią się sieci, a to dlatego, aby nie było potrzeby wbiiania słupków w 

zmarzłą ziemię, przezcoby zwierz odstraszał się. U. 

ŚWIECE oczy ielenia. U. 

ŚWIERGOLIĆ głos wydawać, mówiąc o syrokosie. B. 

ŚWIERKAĆ głos wydawać mówiąc o wróblu, potrescie i szpaka. B. 

ŚWIEŻY zowie się zwierz, którego psy natrafiaią w tym czasie, kiedy gonią wprzód 

ruszonego zwierza, Q 

ŚWIEŻYĆ albo ŻYWIĆ nie ubić od razu zwierza, mówiąc o strzelbie np. ptaszynka 

świeży, U. 

ŚWIEŻYĆ SIĘ gdy zwierz od razu ubitym nie zostanie i uyść z mieysca nie może , np. 

samiec swieży się. U. 

ŚWISTAĆ głos wydawać, mówiąc o wydrze i gilu. B. U. 

ŚWISTUŁA naywiększy gatunek kaczek dzikich. U. 

SWORNE zowią psy, co wspólnie i zgodnie gonią. U. 

SYBIRSKIE ŻELAZO p. karkowe. 

SYPEŁEK pewny gatunek sidfa, służący do łapania zwierząt ssących, U. 

SYSAK zowie się młody ieleń, łoś lub sarna, póki się karmią mlekiem matki. K. 

SZABLA kieł dzika, np. odyniec psa podciął szablą. L 

SZARAK szary zaiąc. K. 

SZARAWARY tylna część niedźwiedzia. U.  

SZARPAĆ mówi się o strzelbie, gdy ta w strzelaniu z przyczyny wielkiego naboiu potrąca. 

U. 

SZASTKA albo KARBY p. karby, 

SZASTAĆ wabić szastką chróściele. U.  

SZATER, szatra gatunek sieci na cietrzewie. U. L. 



SZATERNIK 1. ptasznik ubrany w płótno zielone, gałęziami osłoniony, maiący nagłowie 

potrzask z wabikiem żywym, albo lepowe rozgi i sówkę; 2. ptasznik tymże sposobem 

ubrany, lecz ze strzelbą, który może podeyść lotną zwierzynę: 3. drążek na którym rozpina 

się sieć, szater zwana. U. 

SZCZEGOTAĆ lub SZCZEBIOTAĆ głos wydawać, mówiąc o sroce. B. 

SZCZEKAĆ 1. głos zwyczayny koło domu wydawać, mówiąc o psie: L. 2. głos wydawać, 

mówiąc o orle. B. 

SZCZWAĆ 1. polować z chartami np. uszczwał kota; 2. pobudzać psy do gonienia. U. 

SZCZWACZ p. łowczy. 

SZCZWANIE polowanie z chartami. U. 

SZCZWANY zwierz który iuż kilka razy od psów uszedł. U. 

SZCZENIĆ SIĘ płód wydawać, mówiąc o suce. O. 

SZMELC śklaność metallowa która żelazo od rdzy zabezpiecza; ztąd też strzelba maiąca 

rurę i zamek z podobną śklanością zowie się szmelcowana. U. 

SZNUR ślad drapieżnego zwierza w prostey linii idący np. ogary sznurem gonią. U. 

SZPONY p. gryfy. 

SZRÓT strzeleckie ziarnka ołowiane do strzelania potrzebne, różney wielkości. 

Naygrubszy szrót znany iest pod numerem zero, którego myśliwi zowią lisi. Innych 

gatunków iest siedm, iakoto: numer 1. zaięczy, 2. głuszczowy, 3. kaczy, 4. kuropatwi, 5. 

słomkowy, 6. bekasowy, 7. ptaszy. Naydrobnieyszy niema numeru i zowie się dunst albo 

brok. U. 

SZROTNICA czyli PULWERSAK worek skórzany od szrótu. U. 

SZROTOWKA gatunek strzelby, która szrótem dobrze biie. L. 

SZRUBA, wałek maiący rowki wyrżnięte, kręcone nakształt ślimaka, gwintami zwane, 

służący do przytrzymania zamku i innych części w strzelbie. L. 

SZRUBSZTAK p. odkrętka. 

SZTUCIEC p. gwintówka. 

SZTUKA MYŚLIWSKA 1. umieiętność łowiectwa. 2. Zdanie zabobonne, iakoby ludzie 

znaiący sztukę myśliwską związek mieli z czartami i za pomocą ich szczęście w polowaniu. 

U. 

SZTUKA W ZAMKU STRZELBOWYM żelazko sprężynę odpieraiace. L. 

SZTUKA ZWIERZYNY: nie każdy zwierz ubity uważany iest od myśliwych za sztukę 

zwierzyny. W różnych mieyscach rozmaicie sztuki liczą, lecz powszechnie uważa się; 

Głuszec ieden za sztuk 4. Dubelt za 2. Cietrzew za 2: inne zaś iakoto, Zaiąc, Kszyk, 

Kaczka dzika, Kuropatwa, Słomka, Cyranka. Jarząbek, Gęś dzika, każde w szczególności 

liczy się za sztukę iedną. Co do dzikich gołębi tych para idzie na sztukę i t. d. U. 

SZTURMAK gatunek strzelby z rurą przy wylocie szeroką, bywa dwoiaki; ieden z 

wylotem okrygłym, drugi podługowato - okrągłym. U. 

SZUKAY słowo rozkazuiące wyżłowi aby wietrzył zwierzynę. U. 

SZUSTAC przeskakiwać, podskakiwać, mówiąc o zwierzach ssących np, lis szusta. U. 

SZYBOWAĆ przelatywać, krążyć po powietrzu, mówiąc o ptaknch drapieżnych i innych 

np. iastrząb szybuie, U. 

SZYPLIK podstawek utrzymuiący sieć nastawioną, do którego przywiązany iest potarz. U. 

T. 
TALERZ kręg drewniany, w dołe wilczym na palu osadzony, na którym żywe iakie 

zwierze dla przynęcenia wilka iest przywiązane. U. 

TALERZYKOWE ŻELAZO p. denkowe, 



TAMA BOBROWA grobla od bobrów zrobiona, dla zatrzymania wody zawsze w równey 

wysokości, ażeby nie opadła i ich domków nie osuszyła. U. 

TARARA tak wyraża się głos sikory. B. 

TARCZA `. krąg, meta, do którey strzelaią. L. 2. p. Ekram. 

TA TUF TAU, TAUF! tak myśliwi różne szczeki psów wyraźaią. L. 

TASAK p. kartusz, 

TAYNIK p. pomek, 

TENOR głos śrzedni psa między altem i basem. O. 

TĘPY pies który nie łatwo układa się do polowania. U. 

TŁUC zabiiać, np. lis tłucze ptaki. U. 

TŁUCZEK deska oparta na szypliku, którą ptaszki bić można. U. 

TOKOWAĆ lub GRAĆ p. grać 1. i 2. 

TOKOWANIE albo GRANIE p. granie. 

TOKOWISKO mieysce gdzie dropie, cietrzewie i iarząbki popęd płciowy zaspakaiaią. U. 

TORBA MYŚLIWSKA służy nietylko do chowania prochu, szrótu, kul, przybitki i innych 

rzeczy, ale nadto żywuośći i ubitey zwierzyny. Bywa dziana, borsukowa i t. d. U. 

TRĄBA pysk ogara lub charta. O. L. 

TRĄBIĆ głos wydawać, mówiąc o wilku. U. 

TRĄBIENIE wydanie głosu na rogu myśliwskim. Bywa stosownie do każdego my-

śliwskiego przedsięwzięcia rozmaite, iakoto: 

I. Apel albo Przybywaj trąbi się długo iednym tonem, krótko zacinaiąc, w celu zwo-

łania myśliwych potrzebuiąc iakiey pomocy. U. 

2. Przegrawek trąbienie pierwsze przed rozpoczęciem łowów, iakie sobie kto wymyśli. 

U. 

3. W Domu trąbić trzy razy długo iednym tonem, a potém raz krótko zaciąć. U- 

4. Do swór trąbić śrzednim tonem, wyższym zacinać i na gruby spuścić, powtarzaiąc to 

kilka razy. U. 

5. Hasło trąbi się z przeciągiem iednym tonem i grubszym się kończy. Tem trąbieniem 

daią znać żeby strzelcy znaydować się na swych stanowiskach, poczem psy zaraz puszczane 

bywaią. U. 

6. Ze sfory psy spuszczaiąc trąbić nieco długo iednym tonem, potym niższym dwa razy 

zaciąć i pierwszym tonem dokończyć. U. 

7. Psom się odzywaiąc trzy lub cztery razy cienko zatrąbić, na wyższy ton podnieść i 

zakończyć grubszym. Tego trąbienia używa się dla zachęcenia psów, aby w gonieniu nie 

ustawały. U. 

8. Na grubego zwierza trąbić grubym i drżącym głosem dwa razy, wtedy gdy psy 

napadną na grubego zwierza i basem grać zaczną. U. 

9. Na drapieżnego zwierza daiąc znać o drapieżnym zwierzu, trąbić trzy razy drżącym 

i grubym głosem, a w końcu wynieść na ton naywyzszy. U. 

10. Do odprawy trąbić należy długo iednym tonem, potem trzy razy zaciąć, na grubszy 

ton spuścić i zakończyć pierwszym, U. 

11. Poiezdny a), kiedy zwierz gruby ubity zostanie, potrzeba trąbić iednym tonem z 

zacięciem, trzy razy powtórzyć i na grubszym tonie skończyć. 

b). Kiedy z iedney kniei do drugiey myśliwi przeyść maią albo wrócić do domu, lub 

kiedy iakiego z nich brakułe, trąbi się powyższym tonem lecz prędzey i nie kończąc na 

grubym. U. 

12. Ze szczwaczami się porozumiewaiąc trąbi się iak poiezdny b. lecz na odmiennym 

rogu myśliwskim, zwanym charciówka, U. 



13. Strębowanie trąbi się raz wraz zacinaiąc: a) gdy psy maią bydź nazad zwołane; b) 

gdy się zakończy polowanie z sieciami; c), gdy w obławie przed iey skończeniem, daiąznak 

aby ią przerwać i na nowo w innem mieyscu zaczynać. U. 

14. Zwoływanie trąbić z przewłoką iednym tonem i nie często oktawę wynosić. Takie 

trąbienie używane iest w domu, chcąc zwołać psy do iadła. O. 

15. Zakładanie trzeba trąbić kiedy psy przy zaczęciu polowania ieszcze nie gonią i nie 

przeymuią, żeby się kupiły i myśliwca choć go nie widzą trzymały: takie trąbienie ma bydź 

krótkim tonem wydane, z przybieraniem więcey oktawy i nad 4. takty dłużey nie trwać. O. 

16. Potrębownie gdy psów nie słychać uwiadamia się ich trąbieniem wesołem z 

przybieraniem oktawy, żeby za rogiem myśliwskim następowały. O. 

17. Na upatrzonego trąbić trzeba iednym tonem z zacięciem dwa razy po dwa i 

grubszym zakończyć. U. 

18. Szczwacza na charty chart nie wraca ma być trąbienie krótkie, iakie każdy szczwacz 

sobie wymyśli i charty do takowego przyzwyczai. O. 

19. Na przepadnionego zwierza albo na wykradzionego trąbić gęsto a krótko w róg 

myśliwski zacinaięc. O. 

a o. Do usze zwanego albo harapowego zwierza ilekroć zaiąca psy ugonią albo charty 

uszczuią, lub w iamę wpadnie, trąbi się iak w trębowaulu tylko cokolwiek krócey- Skoro 

inni myśliwi to aslyszą, maią powtórzyć i ra 

zem się zbierać, wiedząc ie iui zwierz ułowiony został. O. 

TRĄBKA MYŚLIWSKA p. róg myśliwski. L. 

TROCZYĆ ubitą zwierzynę w troki wiązać. U. 

TROKI rzemyki przy torbie myśliwskiey lub siodle, służące do przywiązywania ubitey 

zwierzyny. O. 

TROKOWKI sieci letkie, na półtora łokcia szerokie, używane na zaiące. U. 

TROP, ŚLAK lub POSZLAK ślad zwierza wytłoczony w ziemi lub śniegu, albo wonią 

zostawiona w śladach od przechodzącego zwierza, którą pies zwietrzyć może. Ślad którego 

pies nie wietrzy, zowią trop dawny, świeży trop nowy, ślad mocniey wytłoczony trop 

trwały. U. 

TROPIĆ, TROPOWAĆ, ŚLAKOWAĆ, DOTROPIĆ, WYTROPIĆ śledzić, iść za tropem, 

ślad zwierza wynaleść. L. U. 

TROPOWA DROGA w koło kniei iakiey lub przez śrzodek lasu droga zabronowana, po 

którey zwierz przechodząc ślad zostawia , a ztąd wiedzieć można w którą udał się stronę. 

U. 

TRUFLOWY WYŻEŁ tak zowią wyżła wy uczonego do szukania trufli. U. 

TRUKAĆ głos wydawać, mówiąc o tur-kawce. B. 

TRUŚ! TRUŚ! tym głosem wołaią na królika i zaiąca w domu chowanego. L.  U. 

TRUTKA przynęta trucizną zaprawiona, która kładzie sie w różnych mieyscach dla otrucia 

wilka lub lisa. U. 

TRYBA linia wązka, prosto przez las wycięta, U. 

TRZASK p. żerdka, 

TRZEBIĆ wywnętrzać ielenia lub sarnę. U. 

TRZESZCZE p. wytrzeszczaki. 

TRZYMAĆ długo zwierzę gonić np, pies kota trzyma. U. 

TRZYRURKA strzelba o trzech rurach. U. 

TUCZNA tłusta, mówiąc o przepiórce. U. 

TULEIEK rurka rogowa przy szrótnicy. U. 

TURZYCA sierść niektórych zwierząt np. turzyca bielaka. L. 



TWARZ głowa psa. U. 

TYKA róg ieden pozostały u ielenia lub sarny, po zrzuceniu drugiego. U. 

TYKIEL drążek na którym sidła osadzaią się. U. 

TYLNA SZRUBA p. kamer szruba. 

U. 
UBRANY ptak piękne pióra na sobie maiący np, kraska ubrana. U. 

UCIĄĆ przestać nagle głosem gonić, mówiąc o psie, np. ogary ucięły w kniei. U. 

UGONIĆ złowić np. charty kota ugoniły. O. 

UIADAĆ kiedy pies długo i z zaiadłościA szczeka np. kondel uiada, U. 

UIĘCIE ta cześć osady u strzelby, za która w celowaniu prawą ręką trzyma się. U. 

UKŁADAĆ uczyć wyżła polowania. K. 

UKRADANIE albo PRZEMYKANIE kiedy pies milczkiem goni po tropie zwierza i nie-

kiedy się odzywa. O. 

UKROTNY oswoiony, mówiąc o ptaku drapieżnym. U. 

ULULA głos przez myśliwych wydawany, dla zachęcenia psów do gonienia. M. 

UMBER gatunek psów gończych. L. 

UMOTAĆ SIĘ w sieci zaplątać się, mówiąc o zwierzach ssących i ptakach. U. 

UMORZYĆ p. łamać 1. 

UNOSIĆ ptaka drapieżnego uczyć łowienia np. unosił iastrzębia. K. 

UNOSIĆ SIĘ albo ZNOSIĆ SIĘ kiedy pies daley nad trop zwierza zapędzi się, i nie 

spostrzegłszy klucza trop zgubi. O. 

UNOSICIEL ten który przyucza ptaka drapieżnego do polowania. U. 

UPADAĆ mówi się o zwierzu, gdy naturalną śmiercią kończy życie. U. 

UPATRZONE POLOWANIE odbywa się bez psów, chodząc ze strzelbą zrana lub 

wieczorem nad brzegiem łasu i upatruiąc zwierza w pole na żer udaiącego się, lub 

powracaiącego do lasu. U 

UPORNY zowie się pies, który tak długo goni zwierza dopóki nie złapie, lub sie sam nie 

zmorduie. U. 

USADKA lub USADZKA zaczaienie się na zwierza, chcąc go złapać lub zabić np. na 

usadce wuderę zabił. U. 

USMOL żywica boki dzika ocieraiącego się o drzewa iglaste okrywaiąca np. usmolony 

odyniec. U. 

USZCZUĆ ugonić, złapać chartami zwierze. O. 

 

W. 
WABIAS! WABIAS! WABIAS! krzyk szczwaiących. L. 

WABIĆ 1. nęcić zwierzęta ssące i ptaki, głos ich naśladuiąc: L. 2. nazywać op. iak wabią 

tego psa? znaczy, iak iego zowią? U. 

WAB, WABIK bywa rozmaity: i, sztuczny narzędzie zrobione z kości, drzewa lub z 

czegokolwiek, którem nęcą się ptaki i zwierzęta ssące gios ich naśladuiąc; K. 2. żywy ptak 

śpiewaiący wystawiony w klatce do wabienia: 3. martwy skóra z ptaka zabitego wypchana, 

służącą do znęcenia innych ptaków: 4. sowi sowa żywa przywiązana nad budą ptaszniczą. 

U. 

WABNIK, lub WABICIEL człowiek wabiący zwierzęta ssące i ptaki iakimkolwiek bądź 

sposobem. L. 



WACHO zaiąc, U 

WADERA wilczyca. U. 

WALEC kółko z karbami we śrzodku strzelby, do którego osi kurek iest umocowany. U. 

WAŁĘSAĆ SIĘ mówią o wilku, gdy błąka się około mieszkań ludzkich dla schwytania 

zdobyczy. U. 

WARA tem słowem grozi się psu. 0. 

WARCHLAK  p. dzik. 

WARCZYĆ 1. głos wydawać, mówiąc o rysiu: B. 2. głos gniewu lub zazdrości wydawać, 

mówiąc o psie. L. 

WARKOCZ koniec tylney szruby u strzelby. U. 

WAROWAĆ mówią o psie legawym, gdy na brzuchu kładąc się pewnym znakiem 

ptasznikom okazuie, że się przed nim zwiera lotny w bliskości znachodzi, O. 

WĘDKA na haczyk żelazny iaki iest używany do łowienia ryb, przywiązany na końcu 

sznurka ciągnącego się od kołka w wodzie wbitego, nasadzona iest przynęta , którą kaczka 

dzika połknąwszy złapaną zostaie. Takich wędek można kilka do iednego kołka przywiązać. 

U. 

WESZKA gatunek parchu , który nie zaymuie całego psa, tylko mieyscami gryzie. O. 

WIATR 1. powonienie u zwierząt ssących czyli węch; O. 2. zalatywaiący zapach np. 

poszła za wiatrem charcica. L. 

WIATREM GONIĆ kiedy pies za wypływem czyli wiatrem od zwierza pozostałym goni. 

U. 

WIATRÓWKA gatunek strzelby, która powietrzem nabiianą bywa i bez huku zwierza 

ubiia. L. 

WIĄZAĆ SIEĆ robić sieć. U. 

WIĄZAĆ SIĘ popęd płciowy zaspakaiać , mówiąc o psach. O. 

WIDEŁKI p. rozporka. 

WIDELEC robi się z drzewa i przywiązuie się psu legawemu pod pyskiem, aby wyżey łeb 

trzymał. U. 

WIDEŁEK p. rogacz. 

WIDEŁKOWATY WIENIEC rogi ielenia o dwóch gałęziach. U. 

WIECHA 1. p. polano: 2.zasłona albo krzak, za którym ptasznik ukrywa sie łowiąc ptaki: 

L. 3 drzewko na którem w pólku ptaszniczem zawieszaią się klatki. U. 

WIELKI ZWIERZ albo WYSOKI ieleń,łoś. U. 

WIENIEC rogi ielenia; składaią się z róży, pnia, łodygi, gałęzi i korony p. scypuł i perły. 

U. 

WIERSZA lub WIRSZA robi się z cienkich długich wierzbowych rózg na kształt leyka i 

służy do łapania ptaków. K. 

WIETRZNIK sam koniec nosa u ogara, wyżła i lisa. U. 

WIETRZNY PIES p. gońca. 

WIETRZYĆ węchem co poczuć lub śledzić mówiąc o zwierzach ssących i psach. L. 

WILCZY SŁUP na słupie dębowym wkopanym w ziemię, wysokim na 4. łokcie, szerokim 

na 12. cali, robią się zadziory od wierzchu na 1. łokieć odczośnięte, w górze roztwarte i 

śpiczaste, a u spodu pod kątem ostrym schodzące się: na wierzchu zaś słupa kładzie się 

przynęta, po którą wilk skacząc wsadza łapę miedzy zadziory i nie mogąc iey ztamtąd 

wydobydź, zostaie złapanym. U 

WILKOŁAK łub WILKOŁEK wilkołkami mianowano ludzi, o których mniemano że się na 

pewny czas przemienili w wilki, a po tym zaś wilczą postawę porzuciwszy, ludźmi się 

znowu stawali. L, 



WILKOWNIA p. dół wilczy. 

WIOSŁO noga dzikiey kaczki lub gęsi. U. 

WIOSŁOWAĆ pływać, mówiąc o ptakach wodnych. U. 

WITERUNEK czyli PRZYWIATR massa sztucznie zrobiona, mocno wonieiąca, 

zwyczaynie tłusta, którą nęci się drapieżnego zwierza ssącego. Różne są gatunki przy 

wiatrowi iakoto: na lisy, wydry, wilki i t. d. U. 

WITERUNKOWAĆ lub PRZYWIETRZYC witerunkiem rzecz iaka łub narzędzie 

pomazać. U. 

WKŁADAĆ odrastać , np. ieleń włożył wieniec, znaczy, że mu rogi odrosły. U. 

WŁÓCZEK obręcz na drążku z siecią buchastą, służy do łowienia ptaków i wiewiórek, 

znayduiących się w dziuplach wypróchniałych drzew. U. 

WŁOS sierść drapieżnych zwierząt. U. 

WNĘT p. nęt. 

WNIK 1. p. cewka: 2. subtelna siatka na ptaki. L. 

WODOŃCZA nurt zrobiony od wody deszczowey na pochyłości góry, nayczęściey 

glinkowatey, u spodu którego kryią się zaiące. U. 

WOŁAĆ głos wydawać, mówiąc o puhaczu. B. 

WOŹNICA PSIARSKI p. łowczy. 

WPAŚĆ SIĘ wnecić sie, mówiąc o ptakach np. żórawie wpasły się do gryki. U. 

WPRAWA przyuczanie psów gończych i ogarów do łówów, np. naylepiey wprawia się 

ogar młody przy starym. O. 

WRZESZCZEĆ głos wydawać, mówiąc o krasce, pawiu i zaiącu. B. 

WŚCIEKLIZNA choroba psóm właściwa, i ztąd niebezpieczna, iż inne zwierzęta nią 

zarażaią. O. 

WSKOPEC p. podtrop. 

WSKOPECZNY zowie się pies, który wspak czyli podtrop zwierza szuka albo goni. O. 

WSPAR albo SPAR gatunek samołówki na ptaki; wab na drągu na różnych mieyscach 

podpartym. L. 

WYBĘBNIĆ wypędzić kunę lub wiewiórkę stukaiąc w drzewo wypróchniałe gdzie się 

znayduią. U. 

WYCHLUSTAĆ uczynić rurę strzelby cienką przez częste strzelanie. U. 

WYCIE głos pociągły i smutny, iaki wilk i pies wydaie. B. 

WYCINEK p. dzik. 

WYGA lub WĘGA stare psisko. L. 

WYGRODA p. ogród wilczy. 

WYIAGODZIĆ kiedy ptaki iagody z sideł poziadaią, nie zostawszy złapanemi. U. 

WYRAPTURZYĆ zdiąć kaptur z ptaka drapieżnego używanego do łowów. K. 

WYKRĘCIĆ ze strzelby nabóy wyciągnąć. U. 

WYKRĘTAK czyli GRAYCAR żelazo o iednym lub dwóch wąsach krętych, osadzone na 

stęplu, do wykręcania rzeczy uwięzionych w rurze strzelby, L. U. 

WYKRZYKIWAĆ głos wydawać, mówiąc  o krzywonosie. B. 

WYKURZAĆ dymem wypędzać lisa z nory, rozkładaiąc ogień nad iey otworem. U. 

WYLEŚĆ mówi się o zaiącu, gdy ten pokluczywszy wyidzie z knieię i iego śladów psy 

znaleźć nie mogą. O. 

WYLOT p. oko 3. 

WYŁAĆNIEĆ wygłodnieć, mocno łaknąć, mówiąc o psie. O. 

WYMYKAĆ SIĘ kiedy pies ieden drugiego w gonieniu wyprzedza. O. 

WYPAŁ czyli WYSTRZAŁ wydanie ognia ze strzelby. L. 



WYPAROWAĆ kiedy wyżeł ptaka wypędzi lub wzruszy np. wyżeł bekasa wyparował. U. 

WYPIOR ptaki wypiorami się zowią, gdy miękkuchny puch niepierzystą skórkę okrywa. L. 

WYPRAWCA zowie się pies, który to czyni co gońca, tylko co ten wiatrem i prędzey, to 

ów kopytem i leniwiey, zatem nie tak rączo goni, ale się tei nie znosi. Jego powinnością 

iest choć gońca zmyli, iść przecie tropem i iakoby nawoływać go na ślad z iego uniesienia. 

O. 

WYPRAWIAĆ gdy pies nie unosi się i zwierza goni choć inne psy zmylą. O. 

WYSOKI ZWIERZ p. wielki. 

WYSTAWIAĆ 1. kiedy wyżeł zastanowi się przed zwierzem, daiąc znać że się w bliskości 

znayduie: U. 2. wygnać albo wyruszyć zwierza ssącego z kniei. L. 

WYTECZ choroba nożna psa. O. 

WYTŁOKI ślady na murawie lub ziemi, które ieleń albo łoś racicami wyciskaią. Jnni też 

zowią tropy trwałe. U. 

WYTRĄBIĆ wywołać odgłosem rogu myśliwskiego psy z lasu do domu. U. 

WYTROKOWAĆ wyciągać, rozstawiać, mówiąc o sieci. U. 

WYTROPNY zowie się pies, który ślad zwierza prędko wyszukać umie. U. 

WYTRZESZCZAK zaiąc. U, 

WYTRZESZCZAKI, PATRY albo TRZESZCZE oczy zaiaca. L. U. 

WYTRZYMAĆ 1. nie prędzey strzelać do zwierza aż po dobrem wycelowaniu, aby mieć 

pewność że go ubić można. Kiedy pies legawy tak długo przed ptakiem zwietrzonym stoi, 

dopóki mu się dozwoli. U. 

WYWIERAĆ psy ze smyczy spuszczać. O. 

WYWIEROWA SMYCZ składa sie z dwóch smyczy przyszytych końcami do kółka 

dużego, tak, że na ieden koniec ieden myśliwy psy zbiera, a na drugi koniec drugi, inni zaś 

zaymuią się podawaniem, a to aby psy iak nayrychley zebrać można było. O. 

WYŻEŁ albo LEGAWY PIES CANIS STATOR, EIN HÜHWEEHUND, CHÍEN 

COUCHANT, pies wyuczony do okazywania ptasznikowi że się przed nim w bliskości 

lotny zwierz znayduie. Rozmaicie układaią się wyżły i ztąd ich zowią: otokowy który nie 

bywa na polowaniu ze sznura spuszczany: 2. odwoływany który iest na głos ptasznika 

posłuszny. Nazwiska wyżłom zwyczaynie daią od ptaków np. bekas, słomka i t d. U. 

WZŁAWIAĆ kiedy pies gończy lub ogar zaczyna trop zwierza znachodzić i głosem 

odzywać się np. pies wzławia ku zaiącowi. Cicho ten pies wzławia. O. U. 

WZRUSZYĆ wypędzić np. wzruszył korpola z kotliny. U. 

WZWIATR przeciw wiatru np. wzwiatr stać potrzeba, wabiąc zwierza. U. 

 

Z. 
ZABAWCA. zowią psa który zabawia się zwyczaynie w paszy czyli kniei, a niemogąc 

zgadnąć gdzieby się zaiąc podział, odeyść go niechce i wrzeszczy na iednem mieyscu. O. 

ZACIEKAĆ SIĘ zapędzić się, zapuścić się daleko za zwierzem, np. ogary w głębokie 

zaciekły się knieie. Myśliwy zaciekł się na łów w lasy. O. 

ZACIECZCA pies zaciekaiący się w polowaniu. O. 

ZACIERAĆ goniąc trop zwierza zagładzie, np. liszka tropy kota zatarła. W kniei 

widziałem tropy korpala zatarte, znaczy, po których iuż psy goniły. O. 

ZACINAĆ kiedy pies uniesiony nazad wracaiąc, psuie i zagładza trop zwierza. O. 

ZAGADKA zagadnienie łowieckie, które dawniey myśliwi chcąc doświadczyć który z nich 

zna się na sztuce łowieckiey, a który iest Frycem, do rozwiązania sobie zadawali; np. 1. 

pod iakiem drzewem kryie się kot kiedy deszcz pada ? 2. co ma kot czego inny zwierz nie 



ma? 3. czemu kot drogę miia? 4. dla czego ogon zaięczy nie zaięczy lecz koński zaięczy ? 

5. kiedy hot z postem? i t. d. U. 

ZAGONNY zowią psa, który goniec za zwierzem daleko zapędza się, U. 

ZAGRODA WILCZA mieysce iakie palisadami ogrodzone, maiące drzwi ze czterech stron 

do góry wsuwane a we śrzodku znayduie się przynęta, za którą skoro wilk ruszy, wszystkie 

drzwi zapadaią, U. 

ZAIADY zęby zwierząt ssących drapieżnych. U. 

ZAK. samołówka na ptaki z prącia pleciona. U. 

ZAKŁADAĆ 1. zaczynać, np. pole zakładać znaczy, polowanie zaczynać: 2. kiedy pies 

umie poznać gdzie trop zwierza znaleść może i tu i owdzie rzuca się: 3. kiedy pies daleko 

uniósłszy się trop zgubi i wracaiąc cicho zwierza szuka. O. 

ZAKŁADANIE 1. zaczęcie polowania: O. 2. p. trąbienie 15. 

ZAKOPAĆ SIĘ albo ZASKLEPIĆ SIĘ 1. zagrzebać się w śniegu, mówiąc o kuropatwach, 

2. Gdy borsuk lub lis w iamie tak się ziemią zasypie, że go iamnik dostać nie może, albo 

kiedy iamaik zagrzebawszy się w ziemi wyleść nazad nie zdoła, i przez to uduszonym 

bywa. U. 

ZALEGAĆ nie polować np. charty zależały pole. O. 

ZALEWAĆ SIĘ mówi sie o psie, kiedy goniec po rosie pysk sobie zmacza i tropu 

zwietrzyć nie może, U. 

ZAMEK 1. mechaniczna część u strzelby, służąca do skrzesania ognia; składa się z wielu 

części, iakiemi są: blacha czyli ławka, kurek, półkurcze, panewka, dekiel, sprężyna 

walcowa, deklowa i spustowa, walec, studel, orzech, sztuka i szruby. 2. Cześć 

mechaniczna w żelazie, która utrzymuie i spuszcza rozwarte chwaty. U. 

ZAPADAĆ kiedy ptak wzruszony odleciawszy opodal, na ziemi usiada np. kuropatwy pod 

górą zapadły L. 

ZAPAŁ maleńka otwartość, przechodząca blisko dna rury u strzelby, którędy podaie się 

ogień naboiowi. L. 

ZAPIECZOKY mówią o psie, kiedy iedząc gorącą nawarę sparzy się. O. 

ZAPOLOWAĆ poluiąc zamęczyć np. zapolował swe charty. U. 

ZAPRAWIAĆ ieśli psy na początku polowania nie długo goniąc złowią lub na strzał 

zwierzę napędzą, daie się im cząstka tey zdobyczy dla dalszego zachęcenia, np. charty 

zaprawiły się na kocie. B. 

ZASADZCA zowie się pies, który iest szkodliwym że się zasadza, bo i obłów bierze 

myśliwemu zjadaiąc zaiąca, i uczy tego innych aby iak on nie goniły, tylko przed drugiemi 

łapały. O. 

ZASADZAĆ SIĘ gdy pies zaczaia się, aby mógł złapać zwierza od innych psów 

gonionego. O. 

ZASIEK są to drzewa iedne na drugich przez pewną część lasu ułożone, które zwierzom 

ssącym przeyścia tamuią; w mieyscach zaś wolnych do przechodu pomiędzy temi drzewami 

zastawione sa samołówki. U. 

ZASKLEPIAĆ zakryć oczy ptakowi i puścić go na pożarcie, dla przyuczenia ptaka 

drapieżnego do łowów. U. 

ZASKLEPIĆ SIĘ p. zakopać się. 

ZASKOCZYC zamknąć się, mówiąc o nastawioney samołowce którey drzwiczki za-

trzaskuią się, np. samotrzask zaskoczył. U. 

ZASTAWIAĆ SIĘ kiedy ieleń goniony innego na swoie mieysce wypędza a sam się 

ukrywa, chcąc psy tym sposobem uwieść, np. rogacz śpiczakiem zastawił się. U. 

ZASZCZUĆ chartami zwierzę ssące złowić, szczwaniem zamordować. O. 



ZATRZYMAĆ kiedy proch na panewce wprzód spłonie, a nieco późniey w rurze np. 

zatrzymała strzelba. U. 

ZAWADZCA pies który w gonieniu za zwierzem, innym psóm przeszkadza. U. 

ZAWIASA sieć na słupkach wysokich w mieyscu gdzie ptaki ciągną zastawiona, w którą 

gdy ptak w locie uderzy, spada na niego. U. 

ZAWODNIK, tak się zowie pies rączy, wytrwały i za zwierzem bez zawodu ścigający. O. 

ZAWODZIĆ kiedy strzelba nabita nię wypali i tylko proch na panewce spłonie. U. 

ZAWIESISTY zowie się pies maiący uszy duże i wargi obwisłe. U. 

ZBIERAKI zowią dzikie gęsi, które późno do nas na wiosnę przylatuią. U. 

ZBIIAĆ gdy pies ieden drugiego w gonieniu za zwierzem wyściga, a przezto do większey 

chyżości zachęca. O. 

ZCHLUBIĆ gdy iarząbek wabiony poznawszy głos nie naturalny do wabnika nie zbliży się. 

U. 

ZĘBY karby w chwatach u żelaza wyrzynane. U. 

ŻELAZO narzędzie żelazne służące do łowienia zwierząt ssących drapieżnych, niekiedy zaś 

i wielkich ptaków. Bywa rozmaite: 1. karkowe czyli sybirskie 2. denkowe, łapkowe, 

stępowe czyli talerzykowe, 3. bobrowe, 4- berlińskie; 5. kapkan. U. 

ZEPSUTY mówią o ptaku przestraszonym, do którego nie raz iuż strzelano lecz nie 

trafiono, a ztąd podeyść go na strzał trudno. U. 

ŻER lub ŻYR pokarm, pasza zwierząt ssących i ptaków. M. 

ŻERDKA albo TRZASK drążek okrągły przy budzie ptaszniczey gdzie sówka iest 

wystawioną, do którego iest umocowana na zawiasach rynienka półokrągła i ściśle 

przystaiąca, tak iż ptaka na nim usiadłego za nogi złapać można. M. 

ŻEREMIĘ mieysce, w którem bobry iedno i oddzielne maią towarzystwo. L. 

ŻERNA czyli ŻEROWNA tłustą, mówiąc o kaczce dzikiey. U. 

ŻEROWAĆ żywić się, na paszę wychodzić, mówiąc o ptakach i zwierzętach ssących, 

żywiących się roślinnemi pokarmami. U. 

ŻEROWISKO 1. mieysce pobytu ptaków; 2. mieysce gdzie zwierzęta ssące i ptaki żeruią. 

L. 

ZGRAIA lub ZŁAIA p. łaia. 

ZGRZEBŁO noga kuropatwy. U. 

ZGUBIĆ ZWIERZA trop zwierza stracić, np. pies zgubił kota. U. 

ZIARNIK mieysce iakie, w lesie, gdzie zboże, żołądź, bukiew dla przynęcenia czarney 

zwierzyny posypuią. U. 

ZIELONKA młoda kuropatwa puchem okryta, która iuż piór dostaie. U. 

ZIELONY LAS iglasty las: sosnowy, iodłowy, świerkowy i modrzewowy. U. 

ZIMNY albo ZWIETRZAŁY zowie się trop którego psy nie czuią. U. 

ZLOTY czas zbierania się w iesieni kaczek dzikich w oparzeliskach. U. 

ZŁANIK lub ZŁAYNIK pies ze złai, pies mieszaniec. L. 

ZŁY chudy, mówiąc o zwierzynie np. zły skotak. U. 

ZNACZYĆ albo ZACIERAĆ p. zacierać. 

ZNALEŹCA p. popądzca. 

ZNOSIĆ SIĘ p. unosić się. 

ZOB, ZOBIA ziarna które się ptakom iako przynęta na gumienku w pólku ptaszniczem 

posypuią. U. 

ZOBAĆ, ZUBAĆ dzióbiąc ieść , mówiąc o ptakach ziarnem żyiących. U. 

ZOLOWAĆ zalać lub zaprawić i na nowo odwiercić zapał wystrzelony. L. 

ZRYWAĆ SIĘ kiedy ptak z mieysca na którem siedzi raptem uleci np. zerwały się 



kuropatwy. U. 

ZRZUCIĆ 1. kiedy ieleń, łoś lub sarna w zwyczajnym czasie rogi gubią, np. rogacz zrzucił 

iuż swóy wieniec; 2. gdy suka nieżywy płód wydaie: 3. kiedy zwierz w prostey linii 

uciekaiąc, zwraca się na bok. O. U 

ZWABIAĆ głos wydawać, mówiąc o przepiórce. B. 

ZWIĄZAĆ kiedy ptak drapieżny przeymuie zaiąca szponami np. sokoł związał kota. U. 

ZWICHNĄĆ znaczy rurę strzelby skrzywić, i wtedy tak zepsuta strzelba zowie się 

zwichniętą. U. 

ZWIERCIADŁO p. chustka. 

ZWIERNIK. p. łowczy. 

ZWIERZ pod tem słowem rozumieią myśliwi zwierzęta ssące i ptaki, które dzielą 

rozmaicie, iakoto; gruby zwierz iest ieleń, łoś, zubr i t. d. czarny zwierz dzikie świnie; 

drapieżny zwierz niedźwiedź, wilk, lis; i t. d. mały zwierz zaiące; i t d. lotny zwierz 

każdy ptak. U. 

ZWIERZOSTAN ilość i gatunek zwierząt ssących i ptaków znayduiących się w iakim lesie. 

U. 

ZWIERZYNA dzikie zwierzęta ssące i ptaki, na które dla mięsa poluią. L. 

ZWIERZYNNE ŁOWY łowienie i zabiianie zwierzyny, nie zaś zwierza drapieżnego. U. 

ZWIERZYNIEC część lasu oparkaniona, do którey ułowione rozmaite zwierzęta ssące 

żywo się puszczaią i chowaią. L. 

ZWIETRZAŁY TROP p. zimny. 

ZWOŁYWANIE p. trąbienie 14. 

ŻYR p. żer. 

ŻYWIC p. świeżyć. 

 

 

SKOROWIDZ. 

 
Biedz powoli mówiąc o zaiącu , kicać prędko biedz kipić. 

Bok grubego zwierza połeć. 

Borsuk, nor, jaźwiec lub leśny pies. 

Broni ognistey myśliwskiey różne gatunki; Arkabuz, Bagnetówka, Berdebuska, Borówka, 

Cyganka, Damascenka, Dubeltówka lub Dwururka, Flinta, Fugówka, Fuzya, Grzbietówka, 

Guldynka, Gwintówka, Janczarka, Jastrząb lub Falkonety Muszkiety Poiedynka, 

Przekrętka, Ptaszynka, Pukawka, Pułhak, Puszka, Busznica, Strzelba, Sztuciec, Szrótówka. 

Bronie innych gatunków: Dziryd, Kordelas, Opust, Oszczepy Rohatyna, Wiatrówka. 

Budowy myśliwskie; Bażantarnia, Buda ptasznicza, Buda wronia,Gaik lub Pólko 

ptasznicze, Gumienko, Jałowcowa buda, Klapiernia, Lesica, Nęcisko, Pólko krzakowe, 

Pólko skowronkowe, Pólko nadwodne,Posadź, Psiarnia, Ptaszyniec, Sadza, Sokokolarnia, 

Solnik, Strażnica, Zasiek, Zwierzyniec. 

Chodzić mówiąc o lisie dyndować. 

Choroby psów: Nosacizna, Parchy Ślinogorz, Soleć, Weszka, Wścieklizna, Wytecz. 

Chudy zły lub cienki. 

Chybić strzelaiąc pudłować, mydłować. 

Czółno gałęziami obstawione maiak. 

Dzik odyniec, dzika świnia maciora, dzikie świnie czarna zwierzyna. 



Głos psów: Alt, Bas, Dyskant, Tenor, chrapliwy, iadowity, klarowny, niedbały, rzewliwy. 

Głosy zwierząt: Bąk bączy. Bażant piele, Bocian klekoce, Chróściel strzyka. Cieciorka 

koka. Cietrzewi gra, Czyżyk psyka, Derkacz grda, Drop ksyka, Drozd skrzypi. Dudek 

duda, Dzięcioł ciurka. Dzierlatka draczy, Dzik grucha, Dzwoniec brzmi. Gęś dzika gęga, 

Gil śwista, Głuszec pucha, Gołąb bębni, bruka, grucha, Grzegółka grzegoce. Grzywacz 

huczy, Jaskółka piskoce, Jeleń beczy, ryczy, Jemiełucha skwierczy, Kaczka dzika kwaka. 

Kawka plegota, Kos piskoce. Kraska wrzeszczy, Kruk kraka, Krzywonos wykrzykiwa. 

Kukułka kuka, Kulik prześwistuie, Kuropatwa cięgoce, krera, Kwiczoł piska, Lelek ięczy. 

Lis skoli, Łabędź krera. Łoś rży. Makolągwa gwizda. Niedźwiedź mruczy. Odyniec 

krzyka. Orzeł szczeka, Paw wrzeszczy, Pardwa kokcieli, Piekut rży. Pies gra, hapa, 

skomli, skowyczy, szczeka, uiada. Popielica pryska, Potrest świerka, Przepiórka biie, 

zwabia, Puhacz woła, Rzepnięzek gorczy. Ryś warczy, Sarna piszczy. Sęp kłapa, Sikory 

głos wyraża się przez tarara, Skowronek przepieruie, Słomka chrapi, krzęczy, Słowik 

lameniuie, Śnieguła piszczy, Sokoł kwill, Sowa huczy, Sroka brzecha, szczegoce, Strzyżyk 

odzywa się głosem ci - ci, Synogarlica gorli, Syrokos świergoli, Szczygieł przekrzykiwa, 

Szpak świerka, Trznadel strzyka, Tur ięczy, Turkąwka truka, Wiewiórka pryska, Wilk 

trąbią wyie, Wróbel świerka, Wrona kraka, Wydra śwista, Zaiąc wrzeszczy, Żbik mlaska. 

Zięba wydaie głos cin-cin, Źółna skrzeczy, Żóraw kiera, struka, Zubr beczy. 

Głosy przez myśliwych w polowaniu wydawane: ahyżha, ha ha, ha ho ha ho, hala 

horlala, heco, lala halala, kot sasa, pąda, ulula, wabias. 

Głosy różne przez myśliwych naśladowane; achy, buf, buch, hap hap, paf, kniaź, ta luf 

tau tauf, truś. 

Głosem gonić mówiąc o psie grać, cukrować: raptem przestać uciąć. 

Głowa psa twarz, głowa wilka latarnia. 

 Głuszec cietrzew głuchy. 

Gniazdo kuropatwy paprzysko, drapieżnych ptaków pielesz. 

Gołąb dziki grzywacz, siniak. 

Gonić długo trzymać, gonić długo i rączo dzierżeć, goniąc trop zwierza zagładzić 

zacierać 

Gromada psów łaia. 

Grzbiet zwierząt ssących comber, 

Grzebać w ziemi mówiąc o ptakach paprzyć. 

Grzywa zubra kądziel. 

Jeleń rogacz, rogal, byk. 

Jeleń samica łania. 

Jelenie płowa zwierzyna. 

Kąsać mówiąc o zwierzu ssącym ciąć.  

Kaczki młode lotki. 

Karmić ptaki drapieżne przyprawiać, karmić zwierzęta ssące w zwierzyńcu gnarować. 

Kieł dzika szabla. 

Koniec ogona lisa, kiść lub kwiat. 

Kopyto ielenia, łosia racica, sarny raciczka, czarney zwierzyny rapcie. 

Kot dziki koczur. 

Krążyć po powietrzu szybować, krążyć w koło mówiąc o zaiącu maiaczyć. 

Krew zwierząt farba, czarney zwierzyny posoka, niedźwiedzia iucha. 

Kuper ptaków gastrzyca. 

Kuropatwa kura, kogut, kamionka, zielonka, polotka, farbówka, starka, 

Kondle sprzęgać drąźkować. 



Las bor, zielony las, czarny las. 

Lecieć mówiąc o ptakach iechać, 

Łaskawe zwierzęta rochmanna zwierzyna.  

Łoś samica klępa. 

Machać ogonem mówiąc o psie dzwonić.  

Małe krzaki nizki las. 

Mały nikczemny, drobny. 

Męczyć zwierzę gonieniem forsować. 

Mieysce gdzie się na zwierzę czeka stanawisko. 

Mieysca gdzie zwierzęta popęd płciowy zaspakaiaią; ielenia bekawisko, rykowisko, głuszca 

igrzysko, sadowisko, cietrzewia tokowisko. 

Mieysce spoczynku zwierząt: bobra bobrownia, łosia bobrowisko, niedźwiedzia budowisko 

czyli złom, zaiąca kotlina, czarney zwierzyny leża; w ogólności innych zwierząt ssących 

legowisko, łożysko, koczowisko, ptaków zaś siadło. 

Mieysce gdzić zwierzęta pokarm znayduią żerowisko, ziarnik. 

Mieysce próżne między rozstawionemi sieciami okno. 

Mieysce poryte od dzika buchta. 

Mieysce w lesie gdzie zwierzęta przechodzą przesmyk. 

Naboiów różne gatunki: brok, dunstu grankulka, loftki, ładunek, pienieky podsypka, proch, 

siekance, szrót. 

Narzędzia do wabienia ptaków i zwierząt ssących: bębenek i karby, kuwiek, kwiel, 

mieszek, przepior, mikot, przyry, stroik, szastka, wabik. 

Niedźwiedź miś, misio, bartnik, mrównik. 

Nieoswoiony ptak drapieżny nieukrotny. 

Niewyuczony ptak drapieżny do polowania nieunoszony. 

Noga drapieżnego ptaka szpona, gryfy, dzikiey kaczki lub gęsi wiosło, wilka lub 

niedźwiedzia łapa, ielenia badyle, biegi, sarny cewka, zaiąca skoki. 

Oczy zaiąca patry, trzeszcze lub wytrzeszczaki, ielenia świece, wilka lampy, psa ślepie. 

Odnogi rogów ielenia gałęzie. 

Ogon zaiąca osmyk lub omyk, ielenia kwia, sarny kwiatek czyli bukiet, lisa kita, charta 

prawidło, wilka wiecha lub polano, bobra kielnia, bażanta lustro. 

Oskubać pióra z zabitego ptaka oporządzić. 

Otwór rury strzelbowey oko, wylot. 

Para chartów smycz, ogarów swora, kondlów drążek. 

Pas myśliwski z ładunkami kartusz lub tasak, 

Pić mówiąc o psach chłeptać. 

Psów różne przymioty i własności: cofny, chciwy, chwatny, donośny, dowodny, głośny, 

gonny, karny, krzykliwy, łaciasty, łuczny, ochotny, ocokały, pieczeniasty, podpalony, 

podżary, popędny, sforny, uporny, zagonny, zapieczony, zawiesisty. 

Psów różne działania: doławiać, dłubać, docierać, dopracować, dzierzeć, folgować, 

gmerać, gonić na oko, karać, kazić, mamlać, mistrzować, nadszczekiwać, odbiegać, 

odpędzić, opowiadać, ostro gonić, podrzeć, poszczekiwać, pracować, przewrzaskiwać, 

rozerwać, ruszyć, ściągać się, spąchać, strychować, trzymać, uciąć, unosić się, warować, 

wiatrem, gonić, wietrzyć, wyłaćnieć, wyparować, wyprawiać, wytrzymać, zaciekać się, 

zalewać się, zakładać, zasadzać się, zbiiać, zgubić. 

Pióra piękne na sobie maiący mówiąc o ptaku ubrany. 

Pióra fioletowo-zielone na skrzydłach u kaczek dzikich lustro. 

Pióra koloru ciemnego na skrzydłach ptaszych siodełko. 



Podskok zwierza kominek, sus. 

Pokarm dawany psóm w nagrodę za ułowione zwierzę odprawa. 

Pokarm zwierząt ssących i ptaków żer. 

Polowanie pole. 

Polowanie na dziki czarne pole. 

Polować na lotną wodną zwierzynę brodzić. 

Polowania różne: czaty, legawe pole, łowy, nocne łowy, obiażdżka, obława, podsłuchy, 

upatrzone polowanie, zwierzynne łowy. 

Popędu płciowego zaspokoienie; Bażant naraszcza. Cietrzew, Głuszec i Jarząbek gra lub 

tokuie, Daniel goni się, Dzik locha się, Jeleń beka się, Kaczor depcze, Łoś buka się, 

Niedźwiedź i Borsuk grzeie się, Odyniec oprawia, Pies wiąże się, Ryś marcuie, Wilk, Lis, 

Wydra, Kuna cieka się. Zaiąc parkoci się, Sarna biega się, Żubr odstanawia się, Ptak parzy 

się. 

Potrawa dla psów nawara. 

Powonienie  psa czuch, pach, zwierząt wiatr. 

Prawa łowieckie: leśne, naraz, strzałowe. 

Prosię dzikiey świni warchlak. 

Przebywać mówiąc o głuszcu biesiadować. 

Przelatywanie ptaków ciąg, ciągnienie, ciągnąć, szybować. 

Przewracać się na powietrzu koziołkować. 

Przybory psów: drążek, obraz, otok, pancerz, smycz, sfora, wywierowa smycz, widelec. 

Przybory strzeleckie: odkrętka lub szrubsztak, prochownica lub róg do prochu, przetyczka, 

przybitka, pulwersak lub szrótnica, róg myśliwski lub trąbka myśliwska, skołka, torba 

myśliwska, troki, tuleiek,wykrętak czyli graycar. 

Przynęty: brzyć, chochoł, nastroga, posypka, przywiatr, trutka. 

Psów gatunki: Brytan, Chart, Cweynos, Daks, Gończy, Jamnik, Kondel, Kostruch, Muc, 

Mucyk, Ogar, Otokowy wyżeł, Piiawka,Pokurcz, Pudel, Umber, Wyżeł lub Legawy albo 

Przepiórczy. 

Psów różne nazwiska podług ich przymiotów i sposobności: bałamut, bydlarz, gońca, 

lisiarz, łgarz, łowca, milczek, naśladnik, pądowy, pancerny, popądzca, poprawca, 

postronny, postrzemienny, podiastrzębi, podsokoli, przeiemca, przystawa, skowyra, 

smyczowy chart, truflowy wyżeł, wskopeczny, wyga, wyprawca, wytropny, zabawca, 

zacieczca, zasadzca, zawadzca, zawodnik, ziaynik, znaleźca. 

Ptaka podstrzelić obarczyć. 

Ptaki lotna zwierzyna. 

Ptaków drapieżnych używanych do polowania różne nazwiska: gałęźnik, gniazdowiec 

latacz, maiż, podgniezdnik. 

Pysk  niedźwiedzia i wilka paszczęka, psa kufa, trąba, zwierząt ssących przeżuwaiących 

gęba. 

Ród psa gniazdo, pomioty, rasa. 

Róg ieden u ielenia pozostały po zrzuceniu drugiego tyka. 

Rogi ielenia wieniec,  sarny samca parostki daniela rosochy. 

Ryiak dzika gwizd. 

Sarna samiec kozioł, sarniec, samica koza. 

Samołówki i narzędzia do łowienia zwierząt ssących: cewka, częstokoły, dół wilczy, dół 

niedźwiedzi, grzebień, labirynt, nasadka, nawiązka, obiętki, ogród wilczy, ogródek na 

dziki, okop, parkan, pastka, płot, sieci, sypełek, trokówki, wilczy słup, wnik, wygroda, 

zagroda wilcza. 



Samołówki i narzędzia do łowienia ptaków: berło, brózdy, brożek, deska, dołek., dołki na 

kaczki, drygubica, dziwocza sieć, dzwon, funciki, gałązka lepowa, iastrzębiec, kobiec, 

kołowroty koryto, krąg, kuropatwowe samołówki, kutnica, lepowa rózga, lepowa sieć, 

lotowe sieci, łapka , mrzeźna , nagonna sieć, nakrywalna sieć, niewód ptaszy, opałki, 

paięczyna, pałączek, płachta, płotki, pochodniowa sieć, podgayne sieci, podolska sieć, 

podrgu, poły, pomek, ponoż, potrzask, prężynka, roziazd, sadzawka, sak, sieci, spar, 

szater, tłuczka, wędka i wiersza, włóczek, wspar, żak, zawiasa, żerdka. 

Sierść zaiąca turzyca, niedźwiedzia kłaki, innych zwierząt ssących drapieżnych włos. 

Skóra na rogach ielenia mech lub scypuł. 

Skóra zaiąca smuż albo kożuch, w ogólności innych zwierząt suknia. 

Skórę zdiąć ze zwierza ssącego ubitego obielić. 

Skrzydła ptaków loty. 

Ślad zwierząt trop albo poszlak, oszlada, sznur, pąd. 

Sprzęty myśliwskie rozmaite: cień, czapka, deka, dłuzce, dzwonki, ekram, fladry, forma 

kulowa, homolec, iglica, kaganiec , kaptur, kloc, klucz, kłódka, knebel, korale, łasa, 

maska, obcęgi, pęca, rozporka, siarczek, straszydła, świder, talerz, tarcza, tykiel, widełki. 

Stado Źwierząt ssących chmara. 

Strzelby części: antaba, bączek, blacha, blizna, cel, celowniki, cyngiel, kapa, kamer 

Szruba, kolba, lufa, ławka, łoże, nagada, nos, osada, przykład, rura, stępel, tylna szruba, 

uięcie, warkocz, zapał, zamek. 

Szczecina u dzika pióra. 

Tłusty Zaiąc skromny. Jeleń kraśny. Dzik sadlisty. Bekas oblany. Kuropatwa pyszna. 

Kaczka żerna, Drop ciężki, Sarna łóyna. Przepiórka tuczna. 

Tłustość zaiąca skrom. 

Trąby myśliwskie: borówka, knieiówka, chróstówka albo charciówka, legawka, rożek. 

Tropy mieszać mówiąc o sarnie mylić, o zaiącu kluczyć. 

Uciec przez sieć mówiąć o ptakach przeoczyć. 

Uciekać mówiąc o zaiącu bronić się. 

Uszy ielenia łyżki, zaiąca słuchy, ogara flafory albo klapy. 

Wabić sarnę mikotać, zaiąca muskać. 

Wargi ogara fąfłe. 

Wąsy zaiąca strzyże. 

Wilczyca wadera. 

Wilk basiar, łupur lub dziki pies. 

Wnętrzności zwierząt i ptaków patrochy, sarny i ielenia norogi. 

Wyuczenie psów wprawa, układanie, ptaków drapieżnych unoszenie. 

Wywnętrzać zwierza patroszyć, ielenia trzebić. 

Zabić ptaka lub zaiąca ręką głuszyć. 

Zaiąc gach, kot, kot polny, ślepak, skotak, korpal, koszlon, wacho, iepur, wytrzeszczak. 

Gatunki iego są; szarak, bielak, siniak. Zaiąc w Marcu urodzony marczak, w Jesieni 

nazimek. 

Żebra zwierząt pióra. 

Zęby zaiąca strugi, drapieżnych zwierząt kęsy, zaiady. 

Żelaza części; chwaty, denko, ięzyczek, kotwica, pieski, pióra, zęby. 

Ziemia nie wszędzie śniegiem okryta strokate pole, ziemia zmarznięta ostre pole, ziemia 

śniegiem nie okryta ślepe pole albo kopnia, 

Złapać zwierzę mówiąc o charcie brać. 

Złapać chartem zwierzę uszczuć, 



Złodziey i zabóyca zwierząt ochranianych kłusownik. 

Znak biały na pośladku u sarny chustka , serwetka, zwierciadło. 

Zwierz ssący, który z iedney kniei do drugiey udaie się przechodni, który zaś w iakiey 

kniei zawsze zostaie mieyscowy. 

 

 

Opisanie łowów. 
Już rolnik rzucał ziarna na rolą w nadziei przyszłego plonu, iuż na polu rzadko 

gdzie widzieć się dały iarzyny spóźnione, drzewa w ogrodach uginały się pod ciężarem 

swych owoców, gdy dzień umówiony łowów nadszedł, którego Myśliwi tak niecierpliwie i 

z utęsknieniem oczekiwali. Jeszcze cała natura spoczywała, ieszcze panowało powszechne 

milczenie, zorza poranna zaczęła dopiero obiaśniać obłoki ku wschodowi, obiecuiąc dzień 

pogody, a iuż hasło rogów myśliwskich słyszeć się dało. Na ten odgłos luby uszom 

miłośnika łowów, każdy z Myśliwych wzgardził słodkiemi snu ponęty i zacząć się wybierać 

na polowanie; a uzbroiwszy się w broń ognistą, opatrzywszy torby myśliwskie nietylko 

prochem i szrótem ale i żywnością, za danym znakiem zaczęli z domu wychodzić. — W 

tym doieżdżacze i kotłowi sfory ogarów, drążki kondlów i smycze chartów z psiarni 

wyprowadzili. Ktoż tu opisać zdoła ową radość maluiącą się na twarzach myśliwych, ten 

zapał namiętny który zaymował ochotnych towarzyszów, ożywionych nadzieią szczęśliwego 

połowu, i te poprzednie ich zdolności i zręczności oświadczenie? Gwar ten ochotnego 

myśliwstwa przeplatany był rżeniem koni, wyciem i skomleniem psów. Za doniesieniem 

stanowniczych którzy opatrywali szlak zwierza po tropowych drogach, w iakiey kniei stoi 

rogacz, wnet Łowczy uciąć kazał poiezdnego i całe towarzystwo ruszyło do boru. Przez 

drogę dęto w rogi myśliwskie i pieśń następna śpiewaną była: 

 

Już światło na wschodzie błyska, 

Nikną blade nocy cienie, 

Teraz śpieszą z legowiska  

Zwierza odwiedzać strumienie. 

 

Myśliwy nietracac czasu  

Rzuca siedlisko spokoyne, 

I śpieszy w knieię do lasu, 

Wydać walną zwierzom woynę. 

 

Syn prawy lubey Oyczyzny, 

Przywykły do trndów boiu, 

W woynie nie pomni na blizny  

A bory kocha w pokoiu. 

 

Nie uważa na dnia słoty  

Choć burza i wicher wyie, 

Poluie pełen ochoty, 

Póki zwierza nie ubiie. 

 



Myśliwca mieszkanie bory, 

W nich szczęście swoie znayduie, 

Wolny, iak orzeł przez góry 

I dohny przelatuie. 

 

Powietrzem świeiem oddycha, 

Przy zdrowiu pędzi swe lata,  

Spokoyny, zdała nie wzdycha, 

Do zgiełku wielkiego świata. 

 

Nayprzyiemniey iest mu w lesie  

Na niewygody nie zważa , 

Nietylko śmierć zwierzom niesie, 

Lecz się też na nię naraża. 

 

A gdy sprawiedliwey woyny  

Zawieie sztandar zwycięztwa, 

Gotowy Myśliwy zbroyuy  

Dać w szeregach dowod męztwa: 

 

Za hasłem myśliwych rogu, 

Kryty w zieloney odzieży, 

Oddawszy los woyny Bogu, 

Na pole Sławy pobieży. 

 

Gdy cały orszak przybył do lasu założono pole, myśliwych i strzelców po 

stanowiskach rozprowadzono i ogary z sfor pospuszczano: te na trop trafiwszy wnet grać 

zaczynaią, a ich głos ucieszny rozlega się w kniei i miesza się z potrębowaniem rogu 

myśliwskiego. Rogacz na te krzyki, na ten odgłos wydaney sobie woyny, który mu się 

zdaleka dał słyszeć, zatrwożony i dbały o swą całość unosi sie głębokie knieie, przeskakuie 

zawały, ledwie tropy tylko zostawia na piasku racicami dotykaiąc ziemi, i iak piorun z 

obłoków leci niewidziany, tak on zginął prędko z oczu, przyodziany lasem; lecz gdzie tylko 

przytarł porosy, ogary bez przestanku gratąc, za nim ścigaią. Czasem się zastanowi i słucha 

psów grania które mu wiatr okropny przynosi do łyżek, daie susy, bieży błędnemi 

ścieżkami przez drogi, manowce, chciałby zgubić swoie tropy, robi krzyże, lecz na próżno; 

nie może goniących bezprzestannie przeciwników zmylić. Rogaty mocarz raz ieszcze udaie 

się w podszyte knieie do żerowiska, do solników, zkąd na swe mieysce, w nadziei że 

zwiedzie nieprzyiacioł, wyparował młodego śpiczaka, i narobiwszy krzyżów przyczaia się 

w zawale. Tam słyszał zdaleka przez czas nieiaki iak psy oszukane około niego krążyły, 

wszelako i ten wybieg daremny; chociaż iedne psy nad trop pounosiły się, wyprawca 

iednak tropu nie zgubił, a założywszy do koła, z mieysca schronienia wypędza. Ow 

wzruszony udaie się do wielkich i otwartych lasów, które konarami swemi obłoki 

podpieraią, gdzie dawniey w czasie bekawiska rywalów swoich zwyciężał; niestety! i w tém 

mieyscu nie znayduie dla siebie bezpieczeństwa. Strachem zdięty, z sił wycieńczony, 

słabieie, iuż mu własny wieniec cięży, świece iego gasną, drżą pod nim biegi, pot całego 

oblewa, i gdy w ucieczce nie może znaleść obrony, pełen rozpaczy i gniewu staie do walki. 

Wnet Cymbała i Dzwonka głównych swych nieprzyiacioł bodzie koroną, gdy tym czasem 

złaia nadbiega, głos ogarów zgęszcza się, a myśliwy wydaie na rogu przybyway, 



Doieżdżacze pędzą iak wiatr do mieysca gdzie psy nadszczekuią, tentent koni rozlega się, i 

naypierwszy doieżdżacz dotarłszy rogacza, zadaie mu raz śmiertelny kordelasem w 

komorę. Tak rogacz nurza się w swey własney farbie, którą psy zażarte gaszą pragnienie. 

Skoro się zebrał cały orszak myśliwski, brzmią odgłosy zwycięztwa po kniei, wywnętrzaią 

rogacza o l2. gałęziach, strąbiwszy zaś wszystkie psy daią im na odprawę patrochy, 

Nakoniec złożywszy zdobycz na wózek łowiecki, zebrani myśliwi uradzili polować na 

czarnego zwierza, iakoż ruszono do inney kniei. 

Za przybyciem do czarnych lasów zamieszkałych od odyńców, stanęło całe myśliwstwo 

na mieyscu ciemnem, gdzie promień słoneczny przez gęste gałęzie ledwie przebić się może. 

Jak tylko Łowczy zabrzmiał na trąbie, wnet myśliwskiey rzeszy dała się słyszeć wrzawa 

radośna, stanowniczy porozstawiał strzelców po stanowiskach, puszczono kondłe, i w 

krotce granie psów basem i klask doieiżdżaczów z strasznym łoskotem po puszczy zaczął 

rozchodzie się; to wszystko iednak usmolonego odynkca, ukrytego pod dębu konarami i 

żeruiacego nie trwoży, aż nakoniec zbliska natarty nieufaiąc sobie, począł uciekać. Za 

gramem psów posuwaiącem się za odyńcem, śpieszą myśliwi zachęcaiąc psy do gonienia; w 

tém czoło wziął Szumlas, dociera, porywa, zatrzymuie pieniącego się z zaiadłości odyńca, 

który szczęka szablami, a wspomniawszy na swego przodka mordercę kochanka Bogini z 

Paphos, rzuca się śmiało na nieprzyiacioł, i iednym zamachem Szumlasa w pół przecina; 

lecz w tym złaia cała nadbiega, wkoło go obstępuiąc nadszczekuie i obracać zaczyna. 

Zagray i Kudrys owi pogromcy basiurów legli od iego razów, nurzaią się w swey farbie i 

skomlą. Odyniec dumny ze swego zwycięztwa unosi się w głębokie knieie, kiedy zaś na 

połeć miia strzelca stotącego na przesmyku, trafiony pieńkiem ze sztucca, utyka, a drugim 

strzałem ugodzony, pada, świeży się, nakoniec traci życie. 

Uchodziwszy odyńca, nie przestano ieszcze natey zdobyczy: ruszono więc  podszyte 

knieie i ogary rozsforowano, które na trop trafiwszy grać zaczynaią, lecz że gnały po 

dawnych tropach, pounosiły się i gonić przestały; alić Puzan założywszy do koła, wynalazł 

świeże tropy, wzruszył kota i zaczął gonić na oko, podobnież inne psy za iego 

przewodnictwem zaczęły ścigać gęste koty, forsować i napędzać na rozstawionych 

strzelców. W krótkim czasie kilka kotów ubito, a wiele z nich do których spudłowano, 

pouchodziło. Potem na rogu myśliwskim dało się słyszeć strębowanie— strzelcy 

natychmiast zaczęli wracać i znosić ubitą zwierzynę, kotłowi zaś zwoływać psy które 

zwolna i kuleiąc wracaią. Wypatroszono koty y patrochy ogarom zadyszonym dano na 

odprawę, a strzelcy dostali strzałowe. Po stroczenia zwierzyny wracaiąc przez pola 

poszczuto smyczą chartów wzruszonego koła który dosiadywał w kotlinie, tu dopiero charty 

silnie gonić iego zaczęły, lecz że był kot gracz, obracał dobrze i robił kominki, charty zaś 

nie będąc bierczemi, trąbami go tylko uderzały, i on tym sposobem daleko pod góry 

odbiegłszy, narobił kluczów i skrył się w wodończy. Nadiechawszy w to mieysce znowu 

kota wzruszono, ten zaczął okładać, lecz w końcu musiał dadź gardło Łapayowi który 

poszedł na przełay. 

Tak się skończyły łowy — Myśliwi będąc syci ochoty i obłowu, zmrokiem przy 

odgłosie rogu myśliwskiego powracali do domu— cały wieczór dnia tego spędzony został 

na przyiacielskiey zabawie i prawdziwie myśliwskich rozmowach, w których żarliwi 

Myśliwi w żywych a może poniekąd i przesadzonych kolorach, wystawiali przed 

domowemi swoie trudy i okazaną w nich śmiałość i biegłość. 

 


