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„ABAŁEK, skóra niedorosłego jelenia lub sarny” 
(Kozł.).

ABERACJA – Myśliwi mają do czynienia z tym 
zjawiskiem przy posługiwaniu się lornetkami i lu-
netami celowniczymi. Aberacja sferyczna polega 
na tym, że w środku obiektywu obraz jest bardziej 
ostry niż na obrzeżach. Im lepsza jakość przyrzą-
du optycznego, którym się posługuje myśliwy tym 
omawiane zjawisko mniej widoczne.

ABRAMOWICZ Bronisław (1837-1912) – Ma-
larz, uczeń Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych; 
w  powstaniu styczniowym adiutant M. Langie-
wicza. Studiował w Monachium i Wiedniu. Czę-
stym tematem jego obrazów były sceny myśliwskie 
wkomponowane w krajobrazy leśne. Jednym z wy-
różniających się jego obrazów jest „Studium dzika”.

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU KOŁA ŁO-
WIECKIEGO, skwitowanie – Wnioski o udzielenie 
absolutorium członkom zarządu koła składa na 
Walnym Zgromadzeniu Komisja Rewizyjna (par. 
70, pkt 5 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego).

ACEMBERSKI – Herb polski: w tar-
czy jeleń stojący na szachownicy. Pie-
czętowały się nim rodziny siedzące 
na Pomorzu i na Warmii. Pierwszym, 
który uzyskał prawo posługiwania 
się tym znakiem był Jan, dworzanin 

księcia pomorskiego, który w czasie, gdy jego pan 
na łowach, szachami się bawił; on z łuku, jelenia 
przebiegającego obok, trzema strzałami przeszył. 
Działo się to około 1630 roku.

ACHILLES – Mitologia grecka. Legendarny bo-
hater tesalski. Centralna postać „Iliady” Home-
ra. Wedle legend i ikonografii antycznej, już jako 
dziecko polował na zające, a jako młodzieniec 
z  oszczepem gonił tygrysy i niedźwiedzie, co 
było dowodem młodzieńczej tężyzny i wielkiej 
odwagi.

ACYDOFITY – Rośliny dobrze rozwijające się na 
glebach kwaśnych (szczaw polny, rumian polny).

ACYDOFOBY – Rośliny wapnolubne, preferują-
ce gleby zasadowe, unikające gleb kwaśnych (mak 
polny, powój polny, owies głuchy).

ADAMCZEWSKI Jan – Autor pogodnej książ-
ki o myśliwskich perypetiach „Ja do lasu muszę”, 
(Wydawnictwo „Śląsk” 1959), w której w równym 
stopniu co tekstem gawędy delektować się można 
dowcipnymi rysunkami Andrzeja Czeczota.

Benigne-Claude Gagnereaux „Edukacja Achillesa”
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ADAMÓW – Dawniej miasto, 
obecnie wieś, 22 km na południe 
od Łukowa i około 30 km od Ra-
dzynia Podlaskiego. Prawa miej-
skie otrzymał Adamów w 1539 

roku. Z okresu dawnej świetności pozostał jedynie 
herb, przedstawiający niedźwiedzia biegnącego 
w  prawo; niewątpliwie jest to nawiązanie do ło-
wieckich tradycji osady.

ADAMPOL k. Włodawy – Pałac myśliwski Za-
moyskich. Fundamenty pod budowę położono 
w 1923 roku. Fundatorami obiektu byli Konstan-
ty i  jego żona Natalia z Lubomirskich. Dobra 
włodawskie na początku XX wieku zajmowały 
powierzchnię 20 tysięcy ha i należały do naj-
większych w Polsce. Eklektyczny pałac na planie 
czworoboku; na obszernym dziedzińcu układano 
pokot, palono ogniska i pieczono dziczyznę. Re-
prezentacyjne pomieszczenia pałacowe zdobiły 
trofea myśliwskie. Holowi patronowała figura 
św. Huberta. W latach trzydziestych XX. wieku 
w  Adampolu odbywały się słynne polowania na 
grube dziki. 

ADAPTACJA, aklimatyzacja – Zdolność przysto-
sowania się organizmu do warunków (klimat, 
baza pokarmowa), w których dany organizm 
żyje. Przykłady: pióra u ptaków i futro u ssaków 
– ochrona przed zimnem; długie nogi u ptaków 
brodzących oraz masywne zgrzebła u kuraków – 
ułatwienie zdobywania pożywienia w środowisku 
im właściwym. Okresowa zmiana koloru upierze-
nia lub futra u pardwy i zająca bielaka – ochrona 
przed wrogami przez wtopieni się w środowisko; 
powiększenie uszu u słoni – regulacja termiczna, 
zabezpieczenie organizmu przed przegrzaniem. 
To ostatnie spostrzeżenie ma związek z regułą 

Allena, która głosi, że wyrostki ciała (np. ogon, 
uszy) zwierząt stało cieplnych są tym mniejsze 
im zimniejszy jest klimat, w którym żyje zwierze. 
Stwierdzono np. w miarę posuwania się na pół-
noc coraz mniejsze uszy u  zajęcy, co ma jakoby 
znaczenie w  trzymaniu stałej temperatury ciała 
(przez zmniejszenie jego powierzchni w stosun-
ku do masy, chroni zwierzę przed nadmiernym 
wypromieniowaniem ciepła). Reguła Allena znaj-
duje potwierdzenie w doświadczeniach laborato-
ryjnych; np. myszy i szczury hodowane w niższej 
temperaturze mają krótsze ogony, niż hodowane 
w temperaturze wyższej. Nie wszystkie gatunki 
zwierząt mają jednakowe zdolności przystosowa-
nia się do zmian powodowanych w ich środowi-
sku na skutek działalności człowieka. Np. dziki, 
borsuki, lisy potrafią całkiem dobrze radzić sobie 
nawet w wielkich aglomeracjach miejskich; a cie-
trzew, głuszec i jarząbek negatywnie i gwałtownie 
reagują na każdą ingerencję w ich środowisko na-
turalne (melioracja, ruch turystyczny).

ADHD U PSA – Nadpobudliwość; najczęściej 
bywa spowodowana wysoko-energetyczną 
karmą i nerwowym trybem życia właściciela. 
„Odłożenie” (nacechowana wielką cierpliwo-
ścią nauka długotrwałego warowania) może być 
w  wielu przypadkach działaniem terapeutycz-
nym w stosunku do nadmiernie pobudliwych 
zwierząt.

ADIUNKT – Zastępca nadleśniczego.

ADIUTANT, asystent 

1. Młody byk jeleń stale 
towarzyszący staremu 
bykowi; taki przybocz-
ny na rykowisku jest 
przepędzany od chma-
ry przez byka stadnego. 

2. Odyniec również często ma adiutanta, jest nim 
wyrośnięty wycinek. Wychodzi on na żer przed 
swoim generałem, sprawdzając czy żerowisko jest 
bezpieczne.

ADMET (mitol.) – Król Ferai w Tesalii, uczestnik 
wyprawy Argonautów i polowania na kalidońskie-
go dzika.
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ADMINISTRACJA LEŚNA – Ministerstwo 
Ochrony Środowiska; sprawuje funkcje gospodar-
cze w lasach stanowiących własność państwową, 
nadzoruje lasy prywatne, działając za pośrednic-
twem Generalnej Dyrekcji Lasów, której podległe 
są Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Bez-
pośrednio zarządzają i są odpowiedzialne za pro-
wadzenia gospodarki leśnej – Nadleśnictwa. 

ADONIS (mitol.) – Uko-
chany bogini Asztarte, my-
śliwy; inna wersja tego mitu 
mówi, że Adonis był ulu-
bieńcem Afrodyty; zginął 
podczas łowów, rozszarpany 
przez dzika. 
* kwiaty Adonisa – powstały 
z krwi spływającej do ziemi 
z ran tego myśliwego: róża, 
zawilec, mak polny, miłek 
szkarłatny. 

ADRESU ZMIANA – Myśliwy ma obowiązek 
zawiadomienia policji o zmianie adresu w ciągu 
14 dni. Niedopełnienie tego obowiązku, może być 
powodem wszczęcia postępowania o cofnięcie po-
zwolenia na posiadanie broni.

ADWENT MYŚLIWSKI – Nawiązanie do 40. 
dniowego postu przed Bożym Narodzeniem. 
Z pomocą tego określenia dawni myśliwi oznaczali 
czas, w którym prawy łowca nawieszał strzelbę na 
kołku, by zapewnić zwierzynie spokój w łowisku. 
„Adwent myśliwski: czas rozmnoży zwierząt, kiedy 
prawo łowieckie zakazuje polowań”, (Kobyl.). 

ADYNATA (gr. rzeczy niemożliwe, łac. impossi-
bilia, ros. niebylice, pol. koszałki-opałki) – Nazwa 
motywów komicznych opartych na sytuacjach 
nonsensownych, i wskutek tego, rozśmieszających. 
Np. człowiek, który spuszcza się po sznurze z wy-
sokiego drzewa, spostrzega że lina jest za krótka, 
odcina więc sznur u góry nad własną głową, by 
nadsztukować poweróz u dołu – to przykład typo-
wego dynatronu, oczywistego nonsensu.
Motywy tego rodzaju od wieków występują w hu-
moreskach łgarskich, opowiadających o  nad-
zwyczajnych przygodach „myśliwych, wędkarzy 
i  wszelkich innych łgarzy”, � łacina myśliwska. 
Całe serie humoresek myśliwskich można zaleźć 

w: „Akta Rzeczypospolitej Babińskiej”, wyd. St. 
Windakiewicz. „Archiwum do Dziejów Literatury 
i Oświaty w Polsce”, t. 8, Kraków 1895.

AFRODYTA – Grecka bogini 
miłości i piękności; utożsamia-
na z rzymską Wenus; zakocha-
na w mitologicznym łowcy – 
�Adonisie. Wstawała razem 
z nim nawet o najwcześniejszej 
porze, by towarzyszyć mu pod-
czas polowania. Jej atrybuty: 
mirt, róża,, jabłko, jaskółka, go-
łąb, bażant, łabędź, wróbel, za-
jąc, kozioł. Nazywano ją różnie, 
czasem nawet dwuznacznie 
(patrz: W. Kopaliński „Słownik 
mitów i tradycji kultury). Afro-
dyta Afrogencja – urodzona 
z piany morskiej. Afrodyta Kal-
lipygos – pięknotyła (od grec. 
kallos – piękny, pege – pośladki). Afrodyta Pande-
mos – bogini miłości ogarniającej wszystkich bo-
gów i ludzi, w tym bogini miłości zmysłowej, opie-
kunka nierządnic, pospolita, wspólna, wulgarna. 
Afrodyta Thalassia opiekunka żeglugi. Afrodyta 
Urania – bogini nieba, wyższej i czystej miłości.

AFRODYZJAK – Środek pobudzający, wzma-
gający popęd płciowy. Istnieje przekonanie, że 
odpowiednio spreparowane jądra niedźwiedzia 
i jelenia zawierają substancje pomocne w leczeniu 
oziębłości seksualnej. 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) – W po-
czątkach roku 2014 wykryto w Polsce pierwsze 
przypadki tej choroby (dzik upolowany w okoli-
cy wsi Grzybowszczyzna, powiat Sokółka). Jest to 
wysoce zaraźliwa choroba wirusowa, całkowicie 
bezpieczna dla człowieka. W początkowo celach 
profilaktycznych wstrzymano polowania na dzi-
ki we wspomnianym rejonie, a niewiele miesięcy 
później zarządzono drakońską redukcję czarne-
go zwierza na całym Podlasiu. Odpowiednie za-
rządzenia zabezpieczające otrzymali posiadacze 
nierogacizny. Jak dotychczas straty ponoszą koła 
łowieckie na wschodzie Polski. Również z pew-
nym perturbacjami boryka się handel zagranicz-
ny, gdyż Federacja Rosyjska i Białoruś wstrzymały 
import mięsa wieprzowego z Polski.
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„AFUL! AFUL!, tymi wyrazami dojeżdżacz po-
winien psy nawoływać, postrzegłszy lisa”, (Kozł.). 

AGATA – Miejscowość, w której odbył się sobór 
(526 r.); zapadła na nim uchwała zabraniająca du-
chownym polowania �pod pierzem.

AGRESJA – Akt psychiczny, działanie instynk-
towne (nie wyuczone) podejmowane np. w celu 
zawłaszczenia cudzego terytorium osobniczego 
lub np. w celu zdobycia przywództwa w chmarze 
jeleni czy watasze dzików. Na polowaniu zdarza 
się, że przedmiotem ataku ze strony zwierza jest 
myśliwy, co jest działaniem w obronie życia lub 
aktem zemsty na człowieku, który zranił zwierzę.

AGROCENOZA – Obszar użytkowany rolniczo 
z łanami jednogatunkowych roślin, z zachowany-
mi naturalnymi powierzchniami ekologicznymi 
(śródpolne laski, bagienka, zakrzewienia, miedze), 
tworzący swoisty układ przyrodniczy, w którym 
znajdują dobre warunki bytowania różne gatunki 
dzikich zwierząt, w tym także zwierzyna łowna – 
zając, kuropatwa, bażant, przepiórka, lis.

„AHYŻHA” (hajże!), głos, którym zachęca się 
charta do ścigania za lisem lub zającem”, (Kozł.). 
„Póty młodych chartów wyprowadzać w pole 
i układać, aż nie zostaną posłuszne na głos i gwiz-
danie szczwacza oraz spostrzegłszy zająca lub in-
nego zwierza, bez spuszczenia ze smyczy i krzyku 
myśliwego Ahydżha! Ahydżha!, nie przestaną rzu-
cać się pod gończych”, (Bob.).

AIREDALE TERIER (angielski, szkocki) – Rasa 
psów używana do polowań na dziki.

„AJ! AJ! AJ!, tym wyrazem oznaczają [myśliwi] 
granie ogara”, (Kozł.).

AJDUKIEWICZ Tadeusz (1852-1916) – Malarz, 
zapalony myśliwy; jak twierdzi Wojciech Kossak: 
„Tadeusz [Ajdukiewicz nade wszystko] wolał towa-
rzystwo mądrego wyżła i stadko kuropatw na ścierni-
sku”; studiował w Krakowie, Wiedniu i Monachium 
u Józefa Brandta. Wojciech Kossak z sympatią kreśli 
sylwetkę T. Ajdukiewicza, ale nie szczędzi złośliwo-
ści („Wspomnienia”, Warszawa 1971): „Tadeusz nade 
wszystko wolał towarzystwo mądrego wyżła i stadko 
kuropatw na ściernisku; (...) puścił Akademię w trą-

bę i zaczął malować dla kunstshaendlerów polnische 
Lanschaften. Szczęście mu sprzyjało i jego bardzo 
słabe obrazki miały powodzenie. Naturalnie nie dłu-
go. (...) Gwiazda [Tadeusza] tak szybko zaczęła spa-
dać, jak prędko zaświeciła, opuścił Wiedeń, ścigany 
przez wierzycieli, i na dworze rumuńskim rozpoczął 
nową karierę. Gdy tylko dowiedział się o formacji Le-
gionów opuścił Bukareszt, nie bacząc na swój wiek, 
wstąpił do ułanów Beliny. Przeziębiwszy się podczas 
transportu w nieopalonym wagonie, dostał zapalenia 
płuc i zmarł na moich rękach w Krakowie”. Wojciech 
Kossak wyjaśnia, że przyczynami niełaski cesarza 
Franciszka Józefa i dworskiej kamaryli miały cał-
kiem przypadkowy związek z samobójczą śmiercią 
w Mayerlingu następcy tronu arcyksięcia Rudolfa. 
Postawa artysty była w tej skomplikowanej sprawie 
ze wszech miar poprawna, a wyszło jak w przysło-
wiu: „Winien był stolarz, a kowala powieszono”. Ale 
jest to bardzo ciekawa sprawa, tyle że z całkiem innej 
bajki, i nie miejsce by tu się nią zajmować. 
 Tadeusz Ajdukiewicz malował głównie portrety 
oraz efektowne sceny parad wojskowych cieszące 
się dużym wzięciem na dworach europejskich, 
lecz kilka jego obrazów ma ścisły związek z łowa-
mi (poniżej: Konstanty Branicki na polowaniu).

AJER, ajernik, kalmus, tatarak – 1. Roślina 
o mocnym, przyjemnym zapachu; stały składnik 
przybrzeżnych jeziornych �oczeretów. Z korze-
ni i młodych liści ajeru sporządzano konfitury, 
smażąc je w miodzie lub cukrze; przechowywane 
w apteczkach domowych podawane były męż-
czyznom jako zakąska po wódce. 2. Ajerówką lub 
kalmusówką nazywa się nalewkę sporządzaną na 
kłączach tej rośliny. Częstuje się nią przed posił-
kiem, bo zaostrza apetyt; chroniła ponoć także 
przed morowym powietrzem.
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AJERY – Szuwary. „Kiedy wiatr rozbrykany 
wpadnie w ajery, wyprawia muzykę w tym gąsz-
czu ziela”, (Dyg.).

AKADEMIA DRYBIŃSKA, �Drybińska Aka-
demia.

AKADEMIA SMORGOŃSKA, �Smorgonie.

AKADEMIA SOKOLA, �sokola akademia.

AKADEMICKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI – Dzia-
łał w latach międzywojennych na Uniwersytecie 
im. Stefana Batorego w Wilnie. Artykuły człon-
ków tego związku wielokrotnie pojawiały się 
wśród publikacji myśliwskiego dodatku do „Sło-
wa” zatytułowanego „Gdzie to, gdzie zagrały trąbki 
myśliwskie?...”.

AKADEMIK SMORGOŃSKI (żart.), gagatek 
smorgoński, �Smorgonie.

AKCESORIA MYŚLIWSKIE, �potrzeby my-
śliwskie.

AKCESORIA SOKOLNICZE, �potrzeby so-
kolnicze.

AKLIMATYZACJA – Przystosowanie się orga-
nizmu do środowiska, do nowych warunków ży-
cia. �adaptacja. Przychodziły ludziom do głowy 
najróżniejsze pomysły. Na początku XX wieku 
węgierski hrabia Esterhazy oraz baron niemiecki 
Boeselager próbowali nawet w Europie, oczywi-
ście bez powodzenia, zaaklimatyzować kangury!

AKOMODACJA OKA – Przystosowywanie się 
wzroku do widzenia obiektów dalekich i bliskich; 
zdolność uzyskiwania dużej głębi ostrości. (współ-
zależność między średnicą źrenicy a intensywno-
ścią oświetlenia).

AKT ŁASKI – „Dobicie strzałem ciężko ranionej 
zwierzyny w celu skrócenia jej cierpień”, (Szał.). 

AKTEON (mitol.) – Myśliwy; Artemida (Diana) 
zazdroszcząc mu sukcesów łowieckich zamieniła 
go w jelenia i skazała na rozszarpanie przez jego 
własne psy. Tych psów, było 37, Owidiusz wymie-
nia wszystkie ich imiona. Inna wersja tego mitu: 

Akteon podglądał 
w kąpieli Artemidę 
i towarzyszące jej 
nimfy. I to ten rze-
komo bezwstydny 
postępek miał być 
przyczyną wymie-
rzenia mu okrutnej 
kary. W moralistyce 
mit ten traktowano 
też jako przestrogę 
przed zbytnim oddawaniem się kosztownej na-
miętności łowieckiej. Ksiądz Chmielowski w  en-
cyklopedii swojej ostrzega: „...zbytecznie myśliwi 
wielkie myślistwo mający, w  niwecz się obracają. 
Mówić się tedy może, że ich własne psy zjadły”. 

AKTYNOMYKOZA, promienica – Choroba 
skóry (występuje głównie na twarzy i w jamie ust-
nej, wywołuje ją grzyb, którym człowiek zaraża 
się, żując źdźbła traw, listki lub słomę, powstają 
obrzęki i ropnie; choroba jest przewlekła, nie wol-
no jej lekceważyć.

ALBA, Biała – Śródleśna osada odległa o 2 kilome-
try od radziwiłłowskiego zamku w Nieświeżu; mie-
ścił się tam sławny i bardzo rozległy zwierzyniec; 
o jego rozległości niech świadczy to, że „za czasów 
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką 
(zm. 1616 r.) – żyło tam 35 par danieli, 65 par jeleni, 
28 par reniferów, 48 par żubrów, 70 par saren, 32 
pary kóz węgierskich, 60 par łosi i bez liku zajęcy”. 
Tuż przy Albie ulokowano psiarnię i bażantarnię; 
w pobliżu znajdowały się stawy, gdzie obok dzi-
kich kaczek na swobodzie żyły żurawie i łabędzie. 
W Albie we wrześniu 1784 roku książę Karol Ra-
dziwiłł „Panie Kochanku” urządził dla króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego polowanie na łosie. 
Jak mówią źródła król ubił tam łosiów dziewięciu 
i dzików siedem przy tym na podziw światu zająca 
kulą trafił. Złośliwi mówili. Że strzały królewskie 
z sąsiedniego stanowiska poprawiał generał Jan Ko-
narzewski, zaufany i ulubieniec króla. Nazajutrz 22 
września uroczyste było pożegnanie, (...) przy któ-
rym Stanisław August pałasz brylantami obsypany 
i takąż tabakierkę gospodarzowi na pamiątkę ofia-
rował. Innym porozdawał pierścienie, bransolety, 
zausznice i zegarki, po czym pożegnany przy biciu 
z dział w asystencji całej rodziny książęcej, która go 
odprowadziła aż do Mira, król odjechał”, (Mazar.).

Akteon z Artemidą, ok 475 p.n.e.



 6

ALBERT VOV SAKSEN-ALTENBURG 

– Książę, mentor i nauczyciel łowiectwa przy au-
striackim Franciszku Józefie; jako gość cara Alek-
sandra III, ubił jednego dnia w Spale nad Pilicą 10 
kapitalnych byków-jeleni (20.9.1894).

ALBINIZM (łac. alba – biały), bielactwo – Zjawi-
sko występujące u kręgowców polegające na braku 
pigmentu. Pigment występuje w skórze, sierści, 
pierzu oraz tęczówce oka (przeświecanie naczyń 
krwionośnych przez tęczówkę pozbawioną pig-
mentu).

ALBINOS – Zwierzę dotknięte albinizmem (bie-
lactwo).

ALBRECHT HOHENZOLLRN (1490-1568) – 
Ostatni Wielki Mistrz Krzyżacki; po sekularyzacji 
książę Prus; przesłał w podarunku królowej Anglii 
8 sokołów wytrenowanych do łowów.

ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK 
(1461-1506, lata panowania 
1501-1506) – Król Polski; uro-
dził się jako czwarty syn Kazi-
mierza Jagiellończyka i Elżbie-
ty Habsburżanki, wychowanek 
Jana Długosza. Wśród dziejopi-
sów brak zgody, jedni twierdzą 
„że przewyższał rodzeństwo 
swoje, pod względem tężyzny 

fizycznej”, że „wyrastał na młodzieńca kości-
stego i muskularnego”. A nie brak też opinii, iż 
król ten „z entuzjazmem kontynuował sokolni-
cze zamiłowania, bo nie wymagały większego 
wysiłku”– i bądź tu mądry! Jaki w końcu był ten 

Aleksander, silny i zdrowy, czy słabowity? Wiemy 
natomiast na pewno, że rzeczywiście szczególnie 
upodobał sobie łowy zdroniowe, czyli polowania 
„pod pierzem” na łabędzie. By zdobyć tak du-
żego ptaka używano bardzo mocnych sokołów 
– krzeczotów. Nie było to myślistwo łatwe. Gdy 
atakowany łabędź spadł na wodę trzeba było jak 
najszybciej pomóc ptakowi łowczemu. Mógł on 
bowiem zostać zabity lub utopiony przez moc-
niejszego przeciwnika. Ratując sokoła, trzeba 
było bezzwłocznie łodzią lub na koniu dotrzeć 
do walczących. Podczas takich zmagań w bagnie 
mógł stracić życie rumak, a bywało, że ginął tak-
że i człowiek. Zdarzył się taki wypadek za cza-
sów Władysława Warneńczyka, kiedy to utonął 
na zdroniowym polowaniu królewski sekretarz 
Jan syn Sęka z Sieniowa. W 1504 roku odprawiał 
król Aleksander wielkie łowy w Białowieży, któ-
re podziwiał z  altany cały faucymer z królową 
Heleną na czele. Wypłoszone z zagrody oszala-
łe z przerażenia stado żubrów w pełnym pędzie 
runęło na prowizoryczną i najpewniej drewnianą 
budowlę. Cud, że nikt nie zginął, żadna z dam 
nie była nawet draśnięta! Jak każdy Jagiellon po-
lował Aleksander tak na Litwie jak i w Koronie. 
Na Podlasiu podczas jednej ze swych ostatnich 
podróży do Wilna miał Aleksander Jagiellończyk 
rozmowę z myśliwcem, który liczył sobie ponoć 
120 lat życia, a silny był jeszcze i pełen wigoru. – 
Czy chorowałeś kiedy? – zapytał król: – Nigdy, 
Wasza Królewska Mość! – odrzekł starzec. – Nie 
nawiedzała mnie choroba żadna. Toć u mnie 
wszystko siermiężne: ubranie, jedzenie, spanie; 
tak i po co ona do mnie pchać się miała, skoro 
widno jej było, że ona u mnie mieć nie mogła 
żadnej wygody!

ALEKSANDER II, car z dynastii Romanowów 
(1818-1881) – Po trzecim roz-
biorze Polski carowie rosyjscy 
stali się gospodarzami Pusz-
czy Białowieskiej, która od 
wieków była miejscem łowów 
wielkich książąt litewskich 
i  królów polskich. Car Alek-
sander II odbył tu łowy 6 i 7 

października 1860 toku. Przeszły one do historii 
jako pierwsze polowanie carskie na ziemiach roz-
drapanej Rzeczypospolitej. Zorganizowane zosta-
ło na wzór tego, które odbył w Białowieży August 
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III Sas w roku 1752. Podczas carskiego polowania 
ubito 28 żubrów (z  czego 10 sztuk padło z ręki 
samego cara), 2 łosie, 20 danieli, 11 dzików, 16 
wilków, 16 saren. 7 lisów, 4 borsuki i 2 zające. Na 
cara Aleksandra II dokonano sześciu nieudanych 
zamachów; siódmego nie przeżył.

ALERGIA PCHLA – Pchły są owadami atakujący-
mi zarówno ludzi, jak czworonogi oraz ptaki; mogą 
być nosicielami wielu chorób, są także żywicielami 
pośrednimi dla tasiemca zwierząt domowych. Aler-
giczne pchle zapalenie skóry jest u psów najczęściej 
spotykanym, letnim schorzeniem, któremu towa-
rzyszy świąd; psy długowłose są przez pchły chęt-
niej atakowane. Zmiany skórne rozpoczynają się od 
nasady ogona i krocza. Zwalczanie insektów, mimo 
szerokiej gamy preparatów chemicznych, nie jest 
łatwe i wymaga wielu kompleksowych działań. Psy 
powinno się kąpać w odpowiednich szamponach. 
Szampony działają krótko, dlatego po 2-3 dniach 
należy zastosować preparaty owadobójcze w posta-
ci proszków. Łatwiejsze w zastosowania są obroże 
przeciwpchelne i przeciwkleszczowe. Równocze-
śnie z opisanymi czynnościami pamiętać należy 
o  odpchleniu kojców, psich legowisk, mieszkania, 
nie zapominając o samochodzie.

ALKOHOL – jednoznacznie tę sprawę stawia 
par. 22 Regulaminu Polowań Polskiego Związku 
Łowieckiego – picie napojów alkoholowych oraz 
zażywanie środków odurzających przed polowa-
niem i podczas polowania jest zabronione. 
* Na polowaniu zbiorowym prowadzący polowa-
nie ma obowiązek nie dopuścić do polowania lub 
wykluczyć z udziału w nim osoby, które naruszyły 
przepis zawarty w poprzednim zdaniu.
Gdy mamy do czynienia z bronią, obojętnie czy na 
zbiorowym czy indywidualnym polowaniu, nale-
ży zdecydowanie przeciwstawić się pogaduchom 
„Nie wypijesz – nie zabijesz. Zabawy z kieliszkiem 
i jego zawartością (w umiarkowanych ilościach!) 
należy bezwzględnie odłożyć na stosowniejszą 
porę, Będzie jeszcze o tym mowa, �nalewki sta-
ropolskie, � trunki myśliwskie
Przy okazji warto poza tym wspomnieć, że alkohol 
zmniejsza refleks, co dla myśliwego oznacza. że od 
postanowienia oddania strzału do pociągnięcia za 
spust potrzebny jest dłuższy czas. O ile normalnie 
reakcja następuje po 0,1 sekundy, to po spożyciu 
nawet małej dawki alkoholu proces ten jest spo-

wolniony o czas, w którym np. zając przebiegnie 
1-2 metry, i dlatego strzał w takim przypadku jest 
zawsze spóźniony. Sprawa oczywiście ma inaczej, 
gdy po zakończeniu łowów broń jest już w futera-
le, gdy płonie ognisko lub kominek na kwaterze, 
wtedy kusztyczek dobrej nalewki na pewno niko-
mu nie zaszkodzi.

ALKOMAT – Przyrząd do badania zawartości al-
koholu w wydychanym powietrzu. 

„ALMY (Wileńszcz.) – Roślinność pokrywająca 
obszar zarastającego jeziora”, (Biel.).

ALOV – Tak nazwali uczeni szwedzcy retrowi-
rus, który jest najprawdopodobniej przyczyną 
nieznanej dotąd choroby łosi. W dziesięcioleciu 
1985 – 1995 w prowincji Alvsborg padło 600 
sztuk tych zwierząt, głównie klemp. Etiologia 
tej choroby nie jest dostatecznie znana. Trwają 
intensywne prace nad poznaniem i znalezie-
niem metody zapobiegania rozszerzaniu się tej 
choroby.

ALOWIM Z FLANDRII – Święty; patron sokol-
nictwa; kanonizowany w VII wieku.

ALPEN OPTICS – Amerykańska firma istnieją-
ca dopiero od 1997 roku; 
oferuje szeroką gamę lor-
netek oraz lunet obserwa-

cyjnych. Jej produkty przygotowane są z myślą 
onajbardziej wymagających użytkownikach. Lor-
netki Alpena cechuje bardzo wysoka jakość, solid-
ne wykonanie, wieczysta gwarancja i oferowane są 
w przystępnej dla klienta i konkurencyjnej cenie 
(od 1500 do 3500 zł).

„ALT, głos średni psa gończego”, (Kozł.).

„ALTANA wystawia się z drzewa, a przykrywa tar-
cicami lub płótnem 
na kształt namiotu 
dla wygody po-
lujących w czasie 
wielkiego polowa-
nia; taka altana ma 
być na kilka łokci 
podniesiona nad 
ziemię”, (Kozł.).
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ALTAMIRA – Jaskinia w południowych Pirene-
jach (prowincja Santander, Hiszpania); w 1879 
roku odkryto na sklepieniach i ścianach wspaniałe 
sceny z życia zwierząt, głównie bizonów. Rytowa-
ne i malowane wielobarwnie w okresie kultur ory-
niackiej i magdaleńskiej; sceny te, będące szczy-
towym przejawem sztuki paleolitycznej, mają 
charakter magiczny, typowy dla kultur młodszego 
paleolitu (około 20 tysięcy lat p.n.e.).

AŁYCZA – Śliwa ałycza. Cierniste drzewo (do 
10 m) lub krzew. Owoce o barwie żółtej, czerwo-
nej lub czarnej. Odporna na wymarzanie; Ważny 
składnik zakrzaczenia myśliwskiej remizy.

AMAZONKA – 1. Ubiór damski obowiązujący 
podczas polowań par force, składał się z kurtki 
o męskim kroju i długiej, szerokiej, podpiętej 
spódnicy oraz kapelusza; strój ten pojawił się 
na dworach panujących i magnackich w XVII 
– XIX wieku; ulegał zmianom, które dyktowane 
by raczej przez modę męską. 2. Dawniej kobie-
ta dosiadająca konia po damsku (bokiem); dziś 
określenie to odnosi się w ogóle do kobiet upra-
wiających jeździectwo, bez względu na sposób 
dosiadania konia (obecnie najczęściej kobiety 

siedzą na koniu po męsku). 3. Mitologia gr. – 
dzielne wojowniczki tworzące społeczeństwo 
wyłącznie kobiece. Ich państwo rządzone przez 
królowe znajdowało się nad Morzem Czarnym 
w naddunajskiej Scytii, skąd urządzały łupież-
cze wyprawy. Mężczyzn gościły u siebie raz 
w roku w celu uzyskania potomstwa. Chłopców 
uśmiercały. Amazonki jakoby pozbawiały się 
prawej piersi, aby nie przeszkadzały im w nacią-
ganiu łuków. 

AMBONA – Nadziemne stanowisko myśliwskie; 
ułatwia czaty i zasiadkę; szczególnie użytecz-
na przy realizowaniu odstrzałów selekcyjnych, 
gdyż umożliwia dokładną ocenę sztuki, która ma 
być usunięta z łowiska. Materiałem najczęściej 
używanym do budowy ambon jest drzewo, lecz 
ostatnio zdarza się, że do konstrukcji np. ambon 
przenośnych stosuje się aluminiowe rurki, listwy 
i kątowniki.

* kosz stanowiskowy – spotykana w bardzo do-
brze urządzonych łowiskach; stałe stanowisko 
strzeleckie na kilkudziesięciocentymetrowym 
podwyższeniu. Podczas polowań indywidual-
nych może też służyć jako miejsce zasiadki lub 
odpoczynku w trakcie porannego czy wieczorne-
go obchodu.

* mobilna – łatwa, zależnie od potrzeby, do prze-
niesienia w inne miejsce. Najczęściej nie zadaszona.

* Regulaminu Polowań zabrania „strzelać do 
zwierzyny z pojazdów mechanicznych i kon-
nych”. Zamontowanie ambony na dachu sa-
mochodu jest ewidentnym złamaniem prawa. 
Przepis przytoczony jest jednak mało precyzyj-
ny, i poniektórzy myśliwi pytają: zainstalowanie 
ambony na przyczepie traktorowej jest łama-
niem przepisów, czyli będzie to ambona przeno-
śna czy mobilna? Tu można się już odwołać je-
dynie do wrażliwości etycznej „konstruktorów”, 
prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, 
co może się zrodzić w ludzkiej wyobraźni.

* Szczególną uwagę trzeba zwrócić na drabinę. 
Jej szczeble nie mogą być zbyt odległe od siebie 
i dostatecznie masywne oraz solidnie mocowane. 
Ważna jest również sprawa okresowej konserwa-
cji poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

1 – gałązka z owocami, 2 – pęd z kwiatem i pączka-
mi, 3 – owoc w przekroju
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amon (słupy nośne, drabiny, siedziska itp.). Nie są 
uważane za bezpieczne wszystkie ”tajniaki”, wyko-
nywane w pośpiechu dla doraźnych celów, użytko-
wane przez jednego myśliwego i na jego wyłączną 
odpowiedzialność

* ocieplona – wyposażona w bezszelestnie otwie-
rane okna-strzelnice, solidny dach; solidna izola-
cja termiczna zabezpiecza przed wiatrem i nad-
miernym wychłodzeniem.

* przenośna, składana – �mobilna, najczęściej 
bez dachu, nazywana także „kabriolet”.

* wolnostojąca – solidna, zadaszona konstrukcja, 
użytkowana przez wiele sezonów; najczęściej bu-
downiczowie takich ambon niewiele się troszczą 
o to by nie szpeciła, by była wtopiona w krajobraz. 
Przeważają zwykle względy użytkowe (ostrzał na 
wszystkie strony). 

* zamaskowana, tajniak – ukryta; zbudowana 
i użytkowana przez jednego myśliwego; zazwyczaj 
niezbyt bezpieczna. Najczęściej nie zasługuje na 
nazwę „ambona”; jest to zazwyczaj prymitywne sie-
dzisko.

AMBONKA, czatownia, 
siedzisko – „Gdzie znajdu-
ją się stałe przesmyki, tam 
można urządzić wywyższone 
stanowisko na 5 – metrów 
ponad ziemią. Nazywamy 
je czatownią albo ambonką. 

Urządzamy je między konarami grubych drzew. 
Drabiniaste wejście należy skonstruować z drew-
na nie korowanego, by jasny biel nie był wpada-
jący w oczy na tle jednolitej harmonii barw knie-
jowych. Czatownię robi się silnie, by myśliwy nie 
odczuwał ciągłej obawy o upadek, a także należy 
ją przygotować tak wcześnie, by zwierzyna do niej 
zdążyła się przyzwyczaiła, zanim chcemy mieć 
z ambony pożytek. [...] Na zasiadkę należy zawsze 
tak wcześnie wychodzić oraz z niej tak późno po-
wracać, by ruchami jak najmniej zdradzać swoje 
zamiary. Posługiwać się przy tym uczęszczanymi 
drogami i ścieżkami omijając części lasu, przez lu-
dzi zwykle nieużywane.” (Kraw.).

AMORTYZATOR ODRZUTU, łagodnik – Ele-
ment lub zespół elementów do łagodzenia ude-
rzeń lub wstrząsów; w myślistwie chodzi głównie 
o minimalizowanie odrzutu broni palnej.

AMULET, fetysz – Przed-
miot, któremu przypisywa-
ne jest znaczenie magiczne; 
w  siłę amuletów wierzyli 
dawni myśliwi, a wielu 
współczesnych nemrodów 
nadal hołduje tej tradycji. 
Noszenie przy sobie amuletu ma zabezpieczać 
przed niebezpieczeństwem, przynosi szczęście 
w łowach i nie tylko. Za amulety uważano np. 
zęby i pazury upolowanych niedźwiedzi, wilków, 
rysiów; jak również �grandle jeleni, �szable  
i � fajki odyńców. Dawniej i dziś amulety mają 
bardzo różną formę; noszone są jako naszyjniki, 
bransolety. breloki, pierścienie itp. Niektórzy no-
szą je luzem w kieszeni. Postać i wygląd amuletu 
to rzecz drugorzędna, najważniejsza jest bowiem 
wiara w to, ze posiadany amulet ma magiczną 
moc, że nie zawiedzie w potrzebie.

AMUNICJA MYŚLIWSKA – Śrutowe i kulo-
we naboje do broni palnej. 1. Nabój śrutowy jest 
używane do broni o lufach gładkich, do polowań 
na zwierzynę drobną oraz w strzelectwie sporto-
wym; składa się z łuski (dawniej wyłącznie tektu-
rowej) z metalowym okuciem, spłonki, prochu, 
przybitki i pocisku w postaci śrutu odpowiedniej 
grubości. Zasięg strzału śrutowego: ok. 300 – 400 
m, skuteczność: 40 – 50 m. Nabój kulowy do luf 
gładkich różni się od śrutowego jedynie poci-

 a – wolno stojąca, ocieplana
 b – wolno stojąca z dachem, otwarta
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skiem, jest nim najczęściej kula typu „breneke” 
– stożkowato zakończony ołowiany walec z uko-
śnymi żeberkami nadającymi kuli ruch obrotowy. 
Pociskami takimi strzela się do zwierzyny grubej 
na leśnych polowaniach pędzonych, gdzie strzały 
oddawane są na stosunkowo bliskie odległości.  
2. Nabój do broni o lufach gwintowanych (sztu-
cery, ekspresy, trójlufki, kniejówki) jest podobny 
do karabinowego; składa się z mosiężnej łuski, 
spłonki, prochu i pocisku, najczęściej ekspansyw-
nego (rozrywającego). Donośność: 3000 – 4000 
m; strzał skuteczny: ok. 100 – 150 m. �myśliw-
ska broń.
*  amunicja bezłuskowa – łuska całkowicie spala 
się po strzale. Nowinka techniczna prezentowa-
na od szeregu lat na międzynarodowych targach 
poświęconych broni myśliwskiej i turystyce. Tego 
rodzaju innowacje mają ścisły związek badaniami 
nad konstrukcją nowych modeli strzelb. �broń 
o zapłonie elektrycznym.

AMYMONE (mitol.) – „Pewna dzieweczka o tym 
imieniu poszła z dzbankiem po wodę. Była wtedy 
straszna posucha i wszystkie źródła umarły. Zmę-
czona upałem i daleką drogą, usnęła pod drzewem. 
Obudził ją trzask suchych gałęzi. Niedaleko pasł 
się jeleń. Amymone naciągnęła łuk i wypuściła 
lotną strzałę. Ale chybiła. Strzała poszła w gąszcze 
i ugodziła śpiącego satyra. Przestraszyła się Amy-
mone widząc okrwawione licho leśne, które bie-
gło wprost do niej. Zaczęła uciekać. Nogi pod nią 
mdlały z trwogi i znużenia. Wtedy wezwała głośno 

pomocy Posejdona. Zjawił się natychmiast. W saty-
ra rzucił trójząb tak mocno, że żelazo przeszedłszy 
ciało zaryło się w pobliską skałę. Bóg zapytał dzie-
weczkę, czego szuka w pustej okolicy sama jedna. 
Powiedziała, że wody. Wówczas kazał jej podejść do 
skały i wyjąć trójząb. Gdy to uczyniła, trysnęło czy-
ste, jasne źródło”, (Parand.).

ANAPAUZA, �ciąża utajona.

ANCZYC Wacław (1866-1938) – Drukarz, intro-
ligator i myśliwy. Prowadził w Krakowie zakład 
typograficzny znany z wysokiej jakości produkcji 
typograficznej (bibliofilskie wydania książek, wie-
lobarwne reprodukcje). Jako łowca stał się sławny, 
gdy któregoś lata w Wiśle skutecznie zapolował na 
krokodyla. Zwierzę uciekło najprawdopodobniej 
z jakiejś cyrkowej menażerii i grasowało w okolicy 
wsi Mogiła, siejąc spustoszenie wśród chłopskich 
kaczek. Na lament gospodyń z Mogiły pospieszył 
z pomocą W. Anczyc. Gada dopadł i ubił, czym 
zasłużył sobie na wdzięczność Mogilan. Ale i bie-
dy sobie napytał dzielny nemrod. Nic to, że na 
rogatce zrobiło się zbiegowisko wielkie, gorzej że 
miejscy „cerberzy” przez wiele godzin nie mogli 
znaleźć odpowiedniej stawki według której nale-
żałoby ustalić opłatę za wwiezienie do miasta mar-
twego krokodyla. Rada w radę, sprawę jakoś tam 
w końcu załatwiono i krokodyl po odpowiednim 
spreparowaniu lata całe „wylegiwał się” w oknie 
wystawowym drukarni Anczyca, co Krakowianie 
mogą poświadczyć, bo musieli o tym wydarzeniu 
słyszeć od swych przodków.

ANDERS Władysław 
(1892-1970) – Generał, 
myśliwy. Nie warto mu 
wypominać, że dla swojej 
stajni wyścigowej pod-
kradał państwowy owies, 
którym karmił swoje pry-
watne konie, gdyż – jak 
sam mawiał – „wszyscy 
tak robili”. Banalne byłoby też pisać o  myśliw-
skich przewagach generała w kraju. Każdy nato-
miast chętnie poczyta o tym jak w górach Iranu 
polował z  szachem Mochamedem Reza Pahlavi 
na niebywale rzadkie ibexy: „Pomimo, że jestem 
wytrawnym jeźdźcem, już w  pierwszych minu-
tach galopowania poczułem się nieswojo. Kamie-

Nabój składa się: a) nabój śrutowy (1 - spłonka,  
2 - okucie łuski, 3 - proch, 4 - przybitka, 5 - łuska,  
6 - śrut); b) nabój kulowy do broni lufach gładkich  
(1 -  kula typu „Brenneke”, 2 - przybitka wojłokowa,  
3 - kula okrągła); c) nabój kulowy do sztucerów  
(1 - spłonka, 2 - łuska mosiężna, 3 - proch, 4 - kula 
ekspansywna, 5 - kula ołowiana bezpłaszczowa,  
6 - kula ekspansywna z otworem, częściowo w przekroju)
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nie usuwały się z pod kopyt końskich i każde po-
tknięcie groziło upadkiem w kilkunasto metrową 
przepaść. Konie były jednak doskonale do tych 
polowań przygotowane, tak, że po 1596)pewnym 
czasie nabrałem pewności. Szach jeździł niezwy-
kle śmiało i strzelał znakomicie. Zabiliśmy kilka 
ibexów”. A w innym miejscu generalskiego pa-
miętnika czytamy: „Chwile wolne od intensywne-
go szkolenia spędzaliśmy na polowaniach, tak nie-
zwykle urozmaiconych w tym kraju. Olbrzymie 
stada kuropatw, dzikich gęsi, kaczek, obok dzików, 
gazeli, a nawet dropi i lampartów, dawały aż nad-
miar wyboru myśliwemu. Obfitość zwierzyny była 
tak wielka, że kiedyś w ciągu jednego dnia miałem 
na rozkładzie 17 kuropatw, 3 kaczki, 3 zające, dzi-
ka, a wieczorem 7 lisów i 2 wilki”. Wierzyć się nie 
chce. Toż to prawdziwe myśliwskie eldorado.

ANDRIOLLI Michał Elwiro (1836-1895) – 
Sławny ilustrator, myśliwy; studiował w Mo-
skwie i  Rzymie. Brał udział w powstaniu 1863 
roku, a  po jego upadku zbiegł z więzienia 
i  schronił się w  Londynie, skąd powrócił do 
kraju jako emisariusz Komitetu Emigracji Pol-
skiej. Aresztowany i zesłany do Wiatki. Jego 
prace publikowane były w „Tygodniku Ilustro-
wanym, „Kłosach”, „Biesiadzie Literackiej”; 
ilustrował utwory Mickiewicza, Słowackiego, 
Malczewskiego, Kraszewskiego, Syrokomli, 

Orzeszkowej i Chodźki. W  jego bogatej twór-
czości, pozostającej pod wyraźnym wpływem 
romantyzmu, sceny łowieckie nie należą do 
rzadkości”.

ANDRYCHIEWICZ Władysław – Poeta, proza-
ik, prawnik i działacz społeczny; redaktor pism 
prawniczych. Swe otwory literackie (wiersze i no-
wele) drukował w „Kronice Rodzinnej”, „Gazecie 
Rodzinnej”, „Gazecie Warszawskiej” oraz w „Ate-
neum”. Znaczną popularność jako pieśń łowiecka 
zdobył wiersz ”W pole myśliwi” (pracowanie mu-
zyczne – Leokadia Wojciechowska):

Jeśli zabijesz choćby kwiczoła,
Zawiesisz go u torebki,
Piórka, skrzydełka, zatkniesz u czoła
I będziesz wesół i krzepki.
Każdy powie żeś nie fryc.
Lepszy bowiem rydz niż nic!
Lecz jeśliś zabił zwierza grubego,
Dzika lub może rogacza, 
Każdy cię nazwie chętnie kolegą.
Nie będzie miał za partacza.
Pomożemy zwierza nieść,
Wypijemy na twą cześć!
                                    (fragment) 

ANDRYCHÓW – 
Miasto w powiecie 
wadowickim nad 
rzeką Wieprzówką, 
u podnóża Beski-
du Małego; dawniej 
własność Bobrow-
skich, pieczętujących się herbem � Jastrzębiec 
(w hełmie ptak łowczy trzyma w szponie pod-
kowę. W latach międzywojennych w zamku 
andrychowskim gościli myśliwi sławni całym 
kraju i utytułowani ludzie ówczesnej Polski (Jó-
zef Piłsudski, metropolita Adam Sapieha, Sapie-
howie, Broel-Platerowie, Hallerowie, Badenio-
wie. Polowano małą liczbą doborowych strzelb, 
głównie na zwierzynę drobną. Pojawienie się 
pewnego razu w 1910 roku na linii strzału po-
tężnego niedźwiedzia stanowiło wielką sensa-
cję, która została opisana w galicyjskim „Łow-
cu”: „Po puszczeniu nagonki z gąszczu leśnego 
wynurzył się niedźwiedź i z rykiem rzucił się na 
stanowisko, na którym stał starosta Dunajewski. 

Myśliwy i dziewczyna, drzeworyt wg rysunku Michała 
E. Andriollego
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Leśniczy Drapella spostrzegł niebezpieczeń-
stwo i podbiegłszy szybko, cały nabój loftkowy 
wpakował w grzbiet napastnikowi. Niedźwiedź 
z  tym większą zajadłością rzucił się ku p. Du-
najewskiemu; p. Drapella atoli celnym strzałem, 
tym razem w piersi wymierzonym i śmiertelnie 
powalił go na ziemię. Niespotykany a rzadki łup 
zawieziono w tryumfie do Wadowic i złożono 
w gmachu starostwa, skąd ma być wysłany do 
gabinetu zoologicznego w Krakowie”.

ANDRZEJCZAK Tadeusz – Główny rzecznik 
dyscyplinarny PZŁ, autor książki „Wypadki na 
polowaniach”, Warszawa 2010.

ANEMOMETR. anemograf – Wiatromierz; 
przyrząd do oznaczania prędkości wiatru. Ane-
mograf – wiatromierz zapisujący kierunek i pręd-
kość wiatru.
 
ANGIELSKIE WYŻŁY – Psy myśliwskie wy-

hodowane w Anglii (poin-
ter – krótkowłosy wyżeł �

wszechstronny; seter an-
gielski – długowłosy, maści 
białej, nakrapiany cętkami 
czarnymi, żółtymi lub brązo-
wymi; seter irlandzki (irland) 
o  umaszczeniu mahonio-

wym; seter szkocki (gordon seter albo gordon), 
maść czarna podpalana. Jedyny z seterów pracu-
jący dolnym i górnym wiatrem i dlatego układany 
jest także jako �posokowiec.

ANGLIA – Kraj, o szerokim spektrum związ-
ków z łowiectwem. Królowie brytyjscy od wie-
ków czynnie uprawiali myślistwo. Łowczynią jest 
obecna monarchini, poluje jej syn, polują również 
wnukowie. W Anglii działają wytwórnie bro-
ni myśliwskiej o światowej renomie. Sławne są 
psy myśliwskie angielskich ras. Ostatnio trwają 
w  Anglii dyskusje nad upowszechnieniem strze-
lectwa przez obniżenie do lat 14. wieku młodzieży 
uprawnionej do posiadania karty strzelca. Doku-
ment taki nie ma dawać uprawnień łowieckich 
lecz pozwoli młodym ludziom na start w zawo-
dach strzeleckich

ANIMALISTYKA (łac. animal – zwierzę) – Przed-
stawianie zwierząt lub motywów zwierzęcych 

w sztukach plastycznych. Znana 
od paleolitu, występowała czę-
sto w sztuce starożytnej; w sztu-
ce średniowiecza spotykana jest 
najczęściej w rzeźbie. Do Pol-
ski dotarła w  XVII wieku wraz 
z wpływami realizmu flamandz-
kiego, ale rozpowszechniła się 
dopiero w sztuce XIX i XX wie-
ku, występując w  twórczości 
Kossaków, Chełmońskiego, La-
sockigo, Fałata i Wierusz-Kowal-
skiego, w połączeniu z tematami 
krajobrazowymi, rodzajowymi, 
historycznymi i batalistyką.

ANI PUCHU, ANI PIERZA! – Życzenie my-
śliwskie mające swoje źródło w przesądzie, że do-
słowne życzenie udanych łowów przynosi pecha 
na polowaniu.

ANKAJOS (mitol.) – Myśliwy, syn Posejdona; 
wieszczek przepowiedział mu, że nie będzie pił 
wina z winnicy, którą właśnie zakładał. Gdy wino-
rośl dała pierwszy plon, Ankajos nalał puchar mło-
dego wina i poszedł do owego proroka, by zadrwić 
zeń. Wówczas ów wieszczek powiedział: „Wiele się 
może darzyć, między ustami a brzegiem pucharu”. 
W tej samej prawie chwili nadbiegł zatrwożony 
sługa z wieścią, ze olbrzymi dzik plądruje niedaw-
no posadzoną winnicę. Ankajos postawił na stole 
nietknięty kielich, wybiegł walczyć ze szkodnikiem. 
Nie zdołał go jednak ani wypłoszyć, ani zabić. Po-
niósł śmierć od rozdrażnionego odyńca, by dopeł-
nić się mogła wcześniejsza przepowiednia wróżbity.

ANNA – Księżna mazowiecka (z domu Radziwił-
łówna), żona Karola II Rudego, po którego śmierci 
samodzielnie władała mazowieckim księstwem. 
Zarzucano jej rozwiązłość, jej amantów wymie-
niano z nazwiska; dla synów Janusza i Stanisława 
utrzymywała harem. Była miłośniczką łowów pod 
pierzem. Dość obcesowo zabiegała o względy Zyg-
munta, późniejszego króla Zygmunta I Starego, 
gdy był jeszcze królewiczem. Słała do niego listy, 
przesyłała podarunki w postaci sokołów ułożo-
nych do łowów, jak i ubitą dziczyznę. Podejmo-
wała hucznie łowami, gdy nawiedził Mazowsze. 
Zygmunt raczej lekceważąco traktował awanse 
bogatej wdowy.
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ANNA JAGIELLONKA (1523-
1596) – Królowa polska po 
śmierci ostatniego Jagiellona 
Zygmunta Augusta, swego 
brata; córka Zygmunta I  Sta-
rego i Bony. Dwukrotnie nie-
fortunnie zamężna, zmarła 
bezpotomnie. Posiadała wła-
sny dwór i gospodarstwo ło-
wieckie. Łowami nie pasjonowała się, ograniczając 
je do łowów pod pierzem.

ANOMALIA – Nieprawidłowość, odchylenie od 
ogólnej reguły (normy). Wśród myśliwskiego 
ułowku od czasu do czasu zdarzają okazy zwie-
rząt, które tak dalece odbiegają od normy, że 
budzą uzasadnione zdziwienie. Notki o białych 
sarnach czy danielach pojawiają się od czasu do 
czasu na łamach pism łowieckich. Dużo więk-
szą sensację opisał Albrycht Stanisław Radziwiłł 
w swych pamiętnikach; w roku 1650 parę mil od 
Wilna schwytano zająca o 8. nogach, podwój-
nym tułowiu i jednej głowie. A oto anomalia 
opisane w „Łowcu Polskim” w ostatnim ćwierć-
wieczu: dzik o jednej szabli, która miała długość 
48 centymetrów; zdarzył się także dzik z trzema 
przednimi biegami; byk jeleń o tak ukształto-
wanych możdżeniach, że poroże zasłaniało mu 
oczy; o kozach sarnach z parostkami pisano kil-
kakrotnie.

ANONIM-PROTESTANT (XVI wiek):

O krogulczym polu
Jeden pan jechał z krogulcem w pole,
Ale się mało ćwiczył w takiej szkole;
Przed nim wyżłowie ochotnie łowili, 
A wa że w cierniu przepiórkę ruszyli.
Lotu nieboga długiego nie miała:
Wnet krogulcowi w nogach trzepiotała.

ANONS, anonsować, anonsowanie – Zawiado-
mienie myśliwego przez psa, że odnalazł zwie-
rza, którego wspólnie poszukują. Najczęściej fakt 
ten oznajmia pies głosem. Bywa, że dobrze wy-
szkolony �anonser, ,szczególnie gdy odległość 
między myśliwym a odnalezioną sztuką jest zbyt 
duża, powraca do swego pana i swym zachowa-
niem zachęca go by szedł za nim do odnalezionej 
sztuki.

ANONSER – Pies myśliwski tak ułożony, że 
potrafi zawiadomić osobę współpracującą z nim 
o  znalezieniu zwierza, którego wspólnie poszu-
kują.

ANSCHUETZ – Niemiecka 
fabryka oferująca myśliwym do-
brej klasy jedno- i trzystrzałowe 
sztucery.

ANSON-DEELEY – Firma angielska, specjali-
zująca się w produkcji śrutowej broni myśliwskiej; 
zamek konstrukcji Anson – Deeley dała początek 
nowoczesnej broni śrutowej (prekursorzy dubel-
tówki bezkurkowej).

ANTABA – 1. „Kabłąk u strzelby, który cyngiel 
ochrania”, (Kozł.). „Antaba – u strzelby, flinty, 
pistoletu: obłąk”, (Lin.). 
2. Metalowy uchwyt na 
bramach, drzwiach i fur-
tach; służy często za 
kołatkę, zazwyczaj ma 
kształt głowy lwa z  ob-
ręczą w  paszczy; wystę-
puje głównie w sztuce ro-
mańskiej i gotyckiej.

ANTABKA, �bączek.

„ANTENAIRE, starczak, sokół ułowiony od 
stycznia aż do marca, nieco jest trudny do wy-
uczenia”, Kozł.).

ANTOKOL – Miejscowość na Wileńszczyźnie; 
pół mili od niej „blisko wody znajdował się zwie-
rzyniec dla rozrywki królów, z domkiem dla nich 
mieszkalnym. Dziś i domku, i lasu próżno byś tam 
szukał”, (Gołęb.).

ANTOLSKA DEKLARACJA, �Deklaracja 
Antolska.

ANTONI św. – Opiekun rzeczy zagubionych, 
trudnych do odszukania. Trzeba jednak pamię-
tać, że święty patron umie liczyć i jest bardzo 
pamiętliwy. Pomoże chętnie, ale trzeba obiecać, 
że się wpłaci jakąś sumkę na szczytny cel i szyb-
ko, dokładnie wywiązać się z danego przyrze-
czenia.
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ANTONIN – Miejscowość w pobliżu Ostrowa 
Wielkopolskiego, letnia rezydencja Radziwiłłów; 
m. in. znana ze sławnych polowań. Teraz można 
tam spotkać myśliwych zagranicznych. Obiekt 
położony w parku, w pobliżu jeziora, projektował 
go berliński architekt K.F. Schinkel. Czteropiętro-
wy korpus główny wniesiony na rzucie ośmiokąta. 
Budowla, obłożona z zewnątrz modrzewiowymi 
belkami, sprawia wrażenie drewnianej, tymcza-
sem ściany są wewnątrz wzmocnione cegłą. Sła-
wę pałac w Antoninie zawdzięcza znakomitym 
gościom. Kilkakrotnie bawił tu Fryderyk Chopin; 
bywał wielki książę Aleksander Mikołajewicz Ro-
manow; był ponoć zakochany w Elizie, córce An-
toniego Radziwiłła, Wilhelm I. Wielcy goście wy-
pełniali sobie czas muzyką i polowaniami. Książe 
Antoni Radziwiłł był wiolonczelistą i kompozyto-
rem. Zniknęły co prawda rozszabrowane po 1945 
roku piękne meble zdobiące hall, szafy z bronią 
myśliwską i łowieckie trofea, lecz rezydencja za-
chowała sporo z dawnego wyglądu. Przyjeżdżają-
cy tu goście, mogą pojeździć bryczką i wierzchem 
po okolicy, a zimą odbyć kulig lub uczestniczyć 
w karnawałowym balu. Turyści z zachodniej Eu-
ropy doceniają najwidoczniej walory tego miejsca, 
gdyż latem trzeba rezerwować pokój przynajmniej 
z miesięcznym wyprzedzeniem. 

ANTONINY – Miejscowość i rezydencja myśliw-
ska w pow. zasławskim na Ukrainie, w dobrach 
będących w okresie I-szej wojny światowej wła-
snością hrabiego Józefa Potockiego. Antoniny 
były sławne z urządzanych polowań par force. 
M. in. brał w nich udział malarz Wojciech Kos-
sak, co udokumentował namalowanym w 1908 
roku obrazem, w którym sportretował zarówno 
ludzi jak i konie biorące udział w tej imprezie. 

Ostatnie antonińskie łowy par force odbyły się 
w 1918 roku tuż przed opuszczeniem Ukrainy 
przez Niemców. Wspomina o tym wydarzeniu 
w swym pamiętniku Wojciech Kossak: „Wzięli-
śmy z moim bratem udział w tym ostatnim po-
lowaniu, które nie różniło się od przedwojen-
nych, chyba tylko nieobecnością pana domu, 
ale za to uczestnictwem szwoleżerów bawar-
skich. Te same importowane, wspaniałe konie, 
te same foxhounds i nawet ci sami dojeżdżacze 
Anglicy, których dotąd wojna zostawiła w An-
toninach za potężną protekcją hr. Józefa w Pe-
tersburgu”.

ANTOSZEWSKI Konrad – Ziemianin spod Ra-
dzymina, który w latach 20. ubiegłego wieku po 
przeniesieniu się do Warszawy, w rejonie dzisiej-
szej ulicy Odyńca zakupił kilkadziesiąt hektarów. 
Niezależnie od uprawy warzyw, jako myśliwy 
i wielki miłośnik psów prowadził sławną hodow-
lę rasowych psów użytkowych. Jego pointery były 
znane nie tylko na Mazowszu i zbierały nagrody 
na wielu konkursach.

ANTROPOFOBIA – Różny jest lęk przed czło-
wiekiem u dzikich zwierząt. Przykładem skrajnym 
może być bóbr i drop. Ten pierwszy chociaż nie 
buduje swych żeremi w pobliżu osiedli ludzkich 
to jednak nocami odwiedza przydomowe sady 
wycinając użyteczne dlań drzewa. Natomiast drop 
nie wytrzymuje presji człowieka na jego naturalne 
środowisko życia, i w miarę postępu cywilizacyj-
nego ginie jako gatunek.

ANTROPOPRESJA – Nacisk cywilizacji ludz-
kiej na zachowania dzikich zwierząt. Wycina-
nie lasów, zajmowanie coraz nowych obszarów 

Wojciech Kossak. Wyjazd na polowanie w Antoninach

Pałac w Antoninie
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pod uprawy rolne, mechanizacja, chemiza-
cja, melioracja. Infrastruktura komunikacyj-
na w  tym drogi szybkiego ruchu też stanowią 
ważny element antropopresji. Nieustannie 
kurczą się tereny, na których dzika zwierzyna 
mogłaby swobodnie żyć i rozmnażać się. Ga-
tunki antropofobiczne, o małych zdolnościach 
adaptacji do nowych warunków skazane są na 
zagładę. W XVII wieku taki los spotkał tura. 
Żubra prawie cudem dało się uratować. W co-
raz trudniejszej sytuacji jest drop, głuszec, 
cietrzew i  jarząbek. Zwierzyna drobna (kuro-
patwa, zając) też przeżywa regres. Nauki przy-
rodnicze, fundacje, organizacje ekologiczne, 
także i myśliwi starają się przeciwdziałać tym 
niekorzystnym procesom. Nie jest jednak spra-
wa łatwa. Nie wolno być biernym, ale też trze-
ba mieć świadomość, że powolne lecz nieubła-
gane spychanie zwierząt dziko żyjących z ich 
terytoriów trwa dziesiątki tysięcy lat. Zjawisko 
to legło u podstaw rozwoju gatunku homo sa-
piens. Proces ten ostatnio nasila się. Pociesza-
jące jest, że coraz więcej ludzi zaczyna sobie 
zdawać sprawę iż jest to przecież podcinanie 
gałęzi, na której się siedzi.

ANTROPOZOONOZA – Choroba (zakaźna)
odzwierzęca, którą człowiek może zarazić się od 
zwierzęcia.

ANTYKOMARIN – Myśliwi cierpią katusze 
od ukąszeń komarów, meszek i gzów podczas 
wieczornych zasiadek. Znane są dziesiątki pre-
paratów, które mniej lub bardziej skutecznie 
przeciwdziałają ukąszeniom. Wszystkie dzia-
łają bardzo krótko. Niezawodna jest jedynie 
ochrona z siatki, swojego rodzaju moskitiera. 
Ostatnio wiele się mówi o urządzeniu nazwa-
nym „akustycznym odstraszaczem komarów”. 
Jest ono ponoć skuteczne w mieszkaniach. Czas 
pokaże czy przyrząd ten będzie mógł być zasto-
sowany w łowiectwie. Jeżeli odstraszanie ma się 
odbywać z pomocą dźwięku, to przecież razem 
z komarami to ustrojstwo od myśliwego odpę-
dzi zwierzynę!

„ANTYMYŚLIWY – Przeciwnik łowiectwa”, 
(Szał.).

APARAT WYLĘGOWY, � inkubator.

APEL – 1. Karność, posłuszeństwo psa myśliw-
skiego oraz ptaka łowczego; dobry apel gdy pies 
czy sokół natychmiast po usłyszeniu odpowied-
niego sygnału , wracają do myśliwego. 
2. Sygnał na rozpoczęcie polowania, dawany za 
pomocą trąbki lub rogu myśliwskiego.

APORT, aportowanie – 
1. Rozkaz dla psa myśliw-
skiego, oznaczający: przy-
nieś, podaj. 
2. Zbieranie i  przynosze-
nie myśliwemu przez psa 
na rozkaz ubitej lub rannej 
zwierzyny.

APORTER – Pies wyszkolony do przenoszenia 
myśliwemu ustrzelonych i rannych ptaków, oraz 
innej drobnej zwierzyny.

APORTOWAĆ, przyaportować, wyaportować, 
zaaportować – O psie myśliwskim; przynosić my-
śliwemu ubitą zwierzynę, postrzałki lub wskaza-
ne przedmioty. „Pies bądź to wypędza zwierzynę 
z nory na strzał, bądź dusi ją i aportuje”, (Smycz).
* zaaportować czysto czyli dobrze, prawidłowo. 
„Odnalazła [suka] postrzeloną kurę i czysto za-
aportowała”, (Hop.).

APORTOWANIE, �aport.

APORTOWY koziołek, �podnoska.

APOTEOZA MYŚLISTWA, �pochwała ło-
wiectwa.

APTECZKA – Regulamin polowań nakazuje, by 
torba z podstawowym zestawem medykamentów 
znajdowała się przy myśliwych. Uaktualnienie jej 
zawartości ciąży na prowadzącym polowanie. Oso-
by udające się na polowanie indywidualne również 
powinny zadbać, by w kieszeni bluzy zawsze znaj-
dował się typowy wysterylizowany bandaż osobisty. 
Wyjeżdżając na łowy nikt nie zakłada nieszczęścia, 
lecz w polu i lesie różne rzeczy mogą się zdarzyć.
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„ARAP, �harap”, (Kozł.).

ARBALETA – Kusza do strzelania kamykami lub 
ołowianymi kulkami; przeznaczona włącznie do 
polowania lub strzelania dla przyjemności; poja-
wiła się w Europie zachodniej około 1500 roku, po 
ulepszeniach była w użyciu jeszcze w XVIII, a na-
wet i XIX wieku. 

ARBITER, � jednacz. 

ARBORETUM – Leśny ogród botaniczny; urzą-
dzany i utrzymywany przez leśników i wykorzy-
stywany jako pomoc edukacyjna podczas rozmów 
z młodzieżą szkolną i turystami.

ARCHAICZNE ŁOWY – „Nasi ojcowie żeby 
żyć musieli być łowcami. Dziczyzna złowionych 
zwierząt, skóry i futra drapieżników, kości, na-

wet ścięgna i jelita używane jako cięciwy łuków 
i kusz oraz nici, służyły ówczesnym łowcom i ich 
rodzinom w  codziennym życiu. Najstarsze śla-
dy łowców paleolitycznych na ziemiach polskich 
pochodzą z Piekar (okolice Krakowa) i z Jaskini 
Ciemnej w Dolinie Ojcowskiej, gdzie odkryto pa-
leniska i znaleziono w pobliżu kości niedźwiedzia 
jaskiniowego, mamuta, renifera i rosomaka. Jest to 
dowód, że zwierzęta tych gatunków były w owym 
czasie przedmiotem łowów Na grubego zwierza 
– tura, żubra, łosia, jelenia, niedźwiedzia – po-
lowano w najdawniejszych czasach prymitywny-
mi metodami: kopano na przesmykach doły lub 
napędzano zwierzynę w sieci. Złowione zwierzę 
dobijano pałką, maczugą, kamiennym topo-
rem lub też skłuwano oszczepem zaopatrzonym 
w ostry grot wykonany z rogu jeleniowatych albo 
z krzemienia, a w późniejszych czasach – z brązu 
lub żelaza. Najdawniejszymi narzędziami łowów 
były też sidła i pętlice”, (Hop.).

ARCHITEKTURA ŁOWIECKA – Historyczne 
budowle i różnego rodzaju pomniki stawiane 
przez panujących, magnatów czy koła łowieckie 
(zamki, dwory myśliwskie, kaplice św. Huberta, 
obeliski upamiętniające udane łowy) – dawniej; 
dziś po zdemokratyzowaniu łowiectwa – stanice, 
domki myśliwskie, magazyny-paśniki, ambony 
(dobrze gdy są budowane z ekologicznych ma-
teriałów i umiejętnie wkomponowane w krajo-
braz).

ARCIMOWICZ Andrzej – Gra-
fik, ozdobił bardzo interesującymi 
ilustracjami książkę Marka Piotra 
Krzemienia „Tradycje i zwyczaje 
łowieckie” (Warszawa 1990).

ARCIMOWICZ Jan (1941 – 2003) – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Mińsk; absolwent Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Wcześniej pracował 
w Dojlidach, Supraśli, Hucie Garwolińskiej, Duni-
nowie, Siedlcach i Białymstoku. Jego pasją był las 
i łowiectwo.

ARDUINA – Bogini galijska, jej atrybutem był 
dzik.

AREAŁ OSOBNICZY – Każdy osobnik jak 
i stado, chmara czy wataha egzystują na określonej 

Zbiorowe polowanie na jelenie. Malowidło naskalne 
sprzed 10-15 tysiecy lat
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przestrzeni życiowej. Oczywiście większe zwierzę-
ta i grupy zajmują bardziej rozległe obszary; np. 
zając zadawała się stosunkowo niewielkim obsza-
rem, a wataha dzików przemieszcza się w  ciągu 
nocy o 10 i więcej kilometrów, zalegając na dzień 
w  coraz innej części swego osobniczego areału. 
Kozły znaczą dokładnie swój rewir i bronią go 
przed osobnikami tej samej płci.

ARENA – 1. Miejsce, na którym bataliony od-
prawiają swe gody. „Teren godowy batalionów 
nazywamy areną. To obszar o średnicy 25-40 cm, 
którego kogut strzeże przed konkurentami. Gdy 
pojawiają się samiczki samce stroszą pióra czubów 
kołnierzy ogonów. Zaczynają taniec. Gdy któryś 
z konkurentów znajdzie zbyt blisko sceny sąsiada, 
dochodzi do walk na dzioby i pazury”, (Matysek). 
2. Na arenie podczas hecy urządzano walki zwie-
rząt między sobą oraz szczuto psami dzikie zwie-
rzęta.

ARES – Bóg wojny u Greków, Mars u Rzymian; 
zazdrosny kochanek Afrodyty – przyjąwszy postać 

dzika zabił na polowaniu jej ukochanego �Ado-
nisa. Zwierzęta poświęcone Aresowi: pies, wilk 
i sęp.

„ARESZT, na ławie zamku strzelby pistonowej 
zasuwka ruchoma na zamku, która gdy będzie 
zastawioną, nie dopuszcza opierać się kurkowi na 
pistonie i przez to zabezpiecza od wystrzału przy-
padkowego”, (Kozł.). �bezpiecznik.

ARIE OPEROWE – Wyraźnie wyodrębnione 
partie śpiewane o motywach myśliwskich w ope-
rach polskich: 1. W „Hrabinie” S. Moniuszki 
(Pieśń chorążego, pieśń „Pojedziemy na łów”, 
Chór myśliwych „Czy kot, czy wilk, czy z wy-
żłem ogarem”). 2. W „Strasznym dworze” �S. 
Moniuszki (Aria klucznika Skołuby „Psy zagrały, 
dzik pomyka” oraz „Spór Skołuby ze starym słu-
gą Maciejem”). 
Aż trudno uwierzyć, że wymienione otwory są tak 
mało znane myśliwym, że rzadko są podejmowa-
ne wysiłki by je upowszechnić umieszczając w re-
pertuarze myśliwskich zespołów muzycznych.

ARISTOW Awierkij – Długoletni ambasador 
ZSRR w Warszawie; m. in. polował w lasach rzą-
dowego ośrodka wypoczynkowego w Łańsku; 
łowiectwo nie było jego największą namiętnością 
– pasjonował się wędkarstwem. Zdarzyło się, że 
polował z Mieczysławem Moczarem i Dyzmą Ga-
łajem na zające w okolicach Łowicza. Oto relacja 
z tego polowania: Miał on taką priwyczkę, że strzał 
oddawał tylko z pozycji leżącej. Na polowaniu pod 
Łowiczem Aristow zauważył pędzącego nań zają-
ca. Natychmiast przyjął pozycję leżąc i jął prażyć 
do biednego szaraka. Nie strzelał celnie, ale mu-
siał ranić zwierzaka, bo ten zatrzymał się i usiadł 
na skokach. Ambasador oddał jeszcze parę strza-
łów w jego kierunku, ale zając ani drgnął. Wtedy 
dzielny Borys, w którym odezwała się chyba krew 
czerwonoarmisty, z okrzykiem „hurrra!” ruszył na 
kota w głąb miotu. Mógł się narazić na otrzyma-
nie postrzału od któregoś z towarzyszy. Sytuację 
próbował ratować Moczar, który miał najbliższe 
stanowisko przy Aristowie (podobno tylko na po-
lowaniach), posłał mu wiązankę: – Stój, bo jak ci 
przyłożę z breneki, to dostanę więcej punktów jak 
za dzika! Wyjaśnić należy, że w owym kole przy ty-
powaniu króla polowania za zająca liczono – jeden 
punkt, za lisa – pięć, a za dzika 40 punktów.
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Nie muszę dodawać, że ambasador na takie 
uprzejme wołanie był łaskaw się zatrzymać i wró-
cić na stanowisko. Ale od tego czasu ponoć szył 
Moczarowi buty w Moskwie i gdzie się dało”.

ARKA – W biblii czytamy, że wybudował ją na po-
lecenie Boga patriarcha Noe, by podczas potopu 
mógł uratować swoją rodzinę i inne gatunki zwie-
rząt, które wówczas zamieszkiwały ziemię. Rosyjscy 
uczeni są w trakcie realizacji nowej arki. Znajdą się 
w niej próbki DNA wszystkich żywych istot (chodzi 
tak o zwierzęta jak i rośliny) bytujących na planecie 
o nazwie Ziemia. W rzeczywistości będą to rzędy 
sal i magazynów Uniwersytetu Moskiewskiego. 
Skala planowanego przedsięwzięcia jest ogromna. 
Obecnie znanych jest 2 miliony gatunków zamiesz-
kujących nasz glob. Jednak naukowcy zgadzają się, 
że jest to zaledwie ułamek ogólnej liczby istnień za-
siedlających planetę i czekających na ich odkrycie. 
Zgromadzone w ten sposób informacje, mogą się 
w przyszłości przydać ziemianom do odtwarzania 
gatunków, które w międzyczasie wyginą.

ARKABUZ, arkebuz, arkebuza, harkabuzik – 
Jeden z pierwszych typów ręcznej broni palnej. 

Wynaleziony w XIV w., używany w wieku szes-
nastym. Miał duży ciężar i kaliber; przy strzela-
niu niezbędna była podpórka, używane np. do 
obrony zamków nazywano hakownicami. Ar-
kabuz myśliwski był lżejszy i bogato zdobiony. 
„Harkabuz, arbakuzik, broń ręczna ognista sta-
roświecka, długości flinty lub muszkietu, osadzo-
na na lawecie”, (Kozł.). „Strzelba ognista najdaw-
niejsza...”, (Lin.).

ARKAD, Arkas (mitol.) – Myśliwy, syn Zeusa 
i  nimfy Kallisto, którą porwał z łowieckiego or-
szaku Artemidy i uwiódł. Artemida z zazdrości 
przemieniła swą rywalkę w niedźwiedzicę. Gdy 
Arkad dorósł, spotkał raz na polowaniu swą mat-
kę-niedźwiedzicę. Zwierzę schroniło się w świą-
tyni Zeusa. Arkad wtargnął tam. Zeus, nie chcąc 
dopuścić do matkobójstwa, zamienił matkę i syna 
w niebieskie konstelacje: Niedźwiedzicę i jej Straż-
nika, które to gwiazdy co noc każdy na niebie po 
wieczne czasy podziwiać może.

ARKAN – Sznur lub rzemień zakończony pętlą, 
uwiązany do siodła używany m. in. do chwytania 
zwierzyny. Już starożytni Egipcjanie umieli się po-
sługiwać arkanem, znali go Tatarzy i Kozacy, ludy 
pasterskie posługują się nim współcześnie.

ARKAS, �Arkad. 

ARKEBUZ, �arkabuz.

ARŁAMÓW – Rządowy, reprezentacyjny ośrodek 
łowiecki w  Bieszczadach. Długie lata łowiskiem 
tym zarządzał legendarny pułkownik Kazimierz 
�Doskoczyński (wcześniej rezydował w Łańsku 
na Warmii). Odpoczywali tu i polowali najwyżsi 

Arkabuz z końca XVI w., z zamkiem kołowym oraz 
rezerwowym kurkiem do lontu

A. Kowalski. Polowanie na wilki z arkanem

Od lewej: premier Józef Cyrankiweicz, marszałek Rodion 
Malinowski, ambasador ZSRR w Polsce (bardzo zado-
mowiony w Łańsku) – Awierkij Aristow, i minister spraw 
zagranicznych ZSRR Andriej Gromyko (1965 r.)
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dostojnicy PRL-u i ich goście honorowi. Na Edwar-
da Gierka czekały tu trzy pokoje z białymi rumuń-
skimi meblami. Na parterze znajduje się salka 
brydżowa, a w niej oryginalne meble z przedwojen-
nego salonu marszałka Józefa Piłsudskiego: stylowy 
okrągły stół, osiem wygodnych foteli i dwie kanapy. 
W stanie wojennym przetrzymywano w Arłamo-
wie przewodniczącego Solidarności, późniejszego 
prezydenta i noblistę – Lecha Wałęsę. Przed 1989 
rokiem miejscowość ta nie istniała na żadnej ma-
pie, dziś figuruje w turystycznych folderach. Obiekt 
główny jest obecnie ogólnie dostępny; za niewielkie 
pieniądze każdy może zamówić sobie nocleg np. 
w pokoju Lecha Wałęsy.

ARMATA NA ŚRUT, gabion – Używana we 
Francji i w Meksyku, montowana na łodziach, 
maskowana sitowiem, służyła do zarobkowego 
pozyskiwania ptactwa wodnego. Jednym strzałem 
uśmiercano gromady ptactwa skoncentrowanego 
na zimowisku. Proceder nie ma oczywiście nic 
wspólnego z łowami, polowaniem i myślistwem. 

ARMATKA ODSTRASZAJĄCA – Przy pomo-
cy tego urządzenia myśliwi próbują ograniczyć 
szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach. 
Mieszanką wywołującą strzał jest acetylen. Zuży-
cie karbidu około 0,5 kg na 12 godzin. Istnieją tak-
że inne sposoby zapobiegania szkodom; pastuch 
elektryczny, chemiczne preparaty odstraszające.

ARNSZTAJNOWA Franciszka – Poetka, drama-
topisarka, tłumaczka; debiut w 1888 roku w „Ku-
rierze Codziennym”. Studiowała nauki przyrod-
nicze w Niemczech. Od 1914 roku w Polskiej 
Organizacji Niepodległościowej. Zmarła najpraw-
dopodobniej w getcie warszawskim.

         Myśliwy (fragment)
Pachołki! Hej żwawo
Na konie i w las,

Na dzika z obławą
Wyruszyć już czas!
Pan woła – wnet skory
Pośpiesza rój sług,
Psy zbiera na sfory,
W myśliwski dmąc róg.
Psy, strzelcy i konie
Już pędzą co sił,
Hop w galop przez błonie,
W ślad kłębi się pył.

ARRASY WAWELSKIE – Zakupione we Flandrii 
przez króla Zygmunta Augusta; pochodzą z warsz-
tatów brukselskich. Użyto ich do zdobienia wnętrz 
zamku wawelskiego. Zbiór liczył pierwotnie 350 
sztuk i składał się z kilku serii. Jedna z nich miała 
charakter krajobrazowo-zwierzęcy (jeleń, daniel, 
dzik, lis oraz kilka zwierząt egzotycznych). Z okresu 
wojen szwedzkich ocalało tylko 156 tkanin, które 
wraz ze skarbem koronnym zabezpieczone zostały 
na Spiszu. W roku1795 władze carskie wywiozły 
polskie arrasy do Rosji; w latach 1921 – 1925 rząd 
radziecki zwrócił 136 zabytkowych tkanin. W roku 
1939 arrasy wywieziono di Rumunii, skąd trafiły do 
Francji. A w roku 1940, po kapitulacji Francji, prze-
wieziono je do Kanady, gdzie jako depozyt prze-
trwały drugą wojnę światową. Do kraju wróciły do-
piero 1961 roku, niestety nie wszystkie, a niektóre 
podniszczone na skutek niewłaściwych warunków 
w jakich były przechowywane.
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ARSENAL FIREARMS – Renomowana włoska 
firma produkująca repetiery przystępne w cenie 
i stosunkowo drogie śrutówki. Broń kulowa wy-
twarzana jest we wszystkich stosowanych kali-
brach w wersjach popularnych, jak i do strzelań 
na dalekie dystanse. �”Łowiec Polski” 2/2014, 
s. 46.

ARSZENNIK – Tlenek arsenu, silna trucizna 
używana przez dawnych myśliwych do sporzą-
dzania preparatów, za pomocą których zwalczano 
szkodniki w łowisku. Bardzo niebezpieczna także 
dla ludzi.

ARTAIOS, (mitol.) – Bóg galijski związany z kul-
tem niedźwiedzia. 

ARTEMIDA, Artemis (mitol.) – Grecka bogini 
łowów, patronka myśliwych. 
Opiekunka zwierząt; utoż-
samiana z rzymską Dianą; 
córka Zeusa i Latony, sio-
stra Apollina, jej atrybutami 
był łuk i strzały (kołczan). 
W Arkadii czczona była jako 
niedźwiedzica; potrafiła być 
pamiętliwa i okrutna. �Ak-
teon. Pominięta przy składa-
niu ofiar, zesłała na Kalidon 
ogromnego dzika, który nisz-

czył ogrody i winnice. �kalidoński dzik.

ARTIO – Bogini galijska, zapewne żeński od-
powiednik boga �Artaiosa. Na ołtarzu odna-
lezionym w Bernie przedstawiona jest na tronie, 
a przed nią stoi patrzący na nią niedźwiedź.

ARYSTEUSZ – Mityczny łowca, który według 
greckiego historyka Plutarcha: „był naypierwszym 
wynalazcą kopania dołów na wilki i niedźwiedzie”, 
(Bob.).

ASCEZA – Dawni myśliwi, a i dziś wielu nem-
rodów jest przekonanych, że �wstrzemięźliwość 
płciowa przed łowami ma dobry wpływ na łowiec-
kie sukcesy.

ASF (African swine fever), �Afrykański pomór 
świń.

ASPER, aspergil – W tzw. średniowiecznej łaci-
nie wiewiórkę nazywano asperiolus), a ponieważ 
w tamtych czasach książę przyjmował daniny 
w skórkach wiewiórczych, popieliczych i kunich, 
więc takie oddawana na podatek skórki nazywa-
no aspergilami, apreolami, a w skróceniu asprami. 
Także później, gdy już posługiwano się powszech-
nie monetami, to do naszych czasów przetrwało 
przekonanie, iż w dawnej Polsce były w obiegu 
skórzane pieniądze. Do trwania tego przekonania 
przyczynił się i uczony mąż z Włoch pochodący 
nazwiskiem Gwagnin pisząc: „po wszystkiej Sar-
macyi z zwierzęcego rzemienia pieniądze robiono, 
i one jak dziś srebrne tak drogo ważono. Przed 
tym niż monetę wynaleziono, asprów, i innych 
skórzanych pieniędzy [też] w Moskwie używano”.

ASTRONOMIA – Wiele 
gwiazdozbiorów nosi nazwy 
związane z łowami (Strzelec, 
Łabędź, Łucznik, Wilk, Mały 
i Wielki Pies, Wielki Ogar, 
Gołąb). Mało kto potrafi te 
gwiazdozbiory odnaleźć na 
niebie i nie ma takiej potrzeby. Lecz Wielką Niedź-
wiedzicę (Wielki Wóz) oraz Małą Niedźwiedzicę 
(Mały Wóz), jak i Gwiazdę Polarną (Gwiazda Bie-
gunowa) każdy myśliwy znać powinien, gdyż przy 
bezchmurnym niebie może to mu ułatwić orienta-
cję w podczas nocnych wędrówek po łowisku.

ASYMILACJA – Przyswajanie dwutlenku węgla 
przez rośliny z atmosfery w procesie fotosyntezy. 
Rośliny wykorzystują w tym celu chlorofil, wodę 
i energię światła słonecznego. Dwutlenek węgla 
wbudowywany jest przez rośliny w związki orga-
niczne (cukier, skrobia).Galijska bogini Artio z niedźwiedziem, II w.p. n. e.
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ASYSTENT, �adiutant.

ATAK, szarża – Agresja, szybki ruch: 1. Psa my-
śliwskiego na zwierza. 2. Szarża np. dzika na my-
śliwego lub na psa. 3. Uderzenie ptaka łowczego 
na ofiarę.

ATAKOWAĆ, zaatakować – O psie myśliwskim, 
gdy naciera na zwierza, jak i o zwierzu nacierają-
cym na myśliwego lub psa. „A psy coraz wolniej 
i leniwiej ją [niedźwiedzicę] atakowały”, (Wodz.). 
„Psy wspaniale atakując, podprowadziły odyńca 
pod jego [myśliwego] stanowisko”, (Hop.).

ATALANTA (mitol. ) – Bohaterka mitu arkadyj-
skiego-beockiego; słynna z urody, sztuki łowieckiej 
i szybkości w biegach. Piękna, śmigła łowczyni, 
wykarmiona przez niedźwiedzicę. Podczas sławne-
go polowania na �dzika kalidońskiego, pierwsza 
zadała mu śmiertelną ranę. Jako trofeum otrzymała 
od �Meleagera łeb i skórę zwierza; niechętna mał-
żeństwu stawiała kandydatom do jej ręki za waru-
nek zwyciężenie jej w biegu, a pokonanych zabijała.

ATAWIZM – Zjawisko sporadycznego występo-
wania w jakimś organizmie cech dla niego nie-
typowych, charakterystycznych jednak dla jego 
przodków.

ATLAS – 1. (mitol.), brat Pro-
meteusza skazany przez Zeusa na 
dźwiganie sklepienia niebieskie-
go; także typ rzeźby arch., pełnią-
cej funkcję podpory tektonicznej 
(mężczyzna dźwigający na ra-
mionach belkowanie lub balkon). 
2. Dźwigacz; szczytowy, pierwszy 

szyjny kręg kręgosłupa gadów i ssaków. Dla myśli-
wych selekcjonerów samców zwierzyny płowej ten 
szczegół anatomiczny ma istotne znaczenie przy �
odbijaniu głowy ubitego zwierza.

ATRAKTANTY PŁCIOWE – Zapachowe sub-
stancje chemiczne służące do wabienia osobników 
płci odmiennej tego samego gatunku. � feromo-
ny.

ATRAPA, cień, imitacja, wabidło – W łowiectwie 
różnego rodzaju atrapy(�cienie, �bałwanki) od 
najdawniejszych czasów służą do uśpienia czujno-
ści zwierzyny. Także przy układaniu ptaków łow-
czych sokolnik posługuje się atrapami zwierząt, na 
które będzie w przyszłości ze swoim wychowan-
kiem polował (królik, czapla, wrona, kaczka). Do 
atrapy wtedy przyczepiano kawałek świeżego mię-
sa; stanowiło ono nagrodę dla sokoła czy jastrzę-
bia po dokonaniu ataku na wabidło.

AUGUST II SAS (1670-
1733), (lata panowania 
1697-1706 i 1709 -1733) – 
Król polski; tron uzyskał 
w atmosferze skandalu. 
27 czerwca 1697 roku 
w  katedrze warszawskiej 
„Te Deum” odśpiewane 
zostało dwukrotnie, gdyż 
w  pierwszej fazie elekcji 
część szlachty polskim królem wybrało francuskie-
go księcia; niezadługo potem ten sam hymn w tej 
samej świątyni oznajmiał wszem wobec, że tronem 
polskim zawładnął przy poparciu obcych potencji 
August II zwany także Mocnym. O sile tego czło-
wieka krążyły legendy: łamał podkowy, jednym 
szarpnięciem potrafił również rozedrzeć na pół ści-
śle złożoną talię kart do gry, poza tym bardzo cel-
nie strzelał. Wojewoda miński Krzysztof Zawisza, 
sławny pogromca nie tylko litewskich niedźwiedzi, 
dawał o tym solenne świadectwo: „ucinał z pistole-
tu nitki przewieszone, kulę w kulę pędził z prawej 
i lewej ręki strzelając; i na wspak pistolety obracając, 
w cel uderzał. Z muszkietu od gęby bez przykładu 
zwierza na ubijał na 1000 kroków”. Ulubionym ro-
dzajem polowań tego króla było strzelanie z altan 
do zwierzyny wypuszczanej z klatek. Urządzał tak-
że niewybredne „hece”, podczas których walczyły 
z sobą różne gatunki dzikich zwierząt, co już nic 

Tatiana Danczurowa. Atak dzika
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z polowaniem ani z łowami nie mogło mieć wspól-
nego! W tym samym czasie w lożach odbywała się 
huczna libacja, a na zakończenie imprezy bywało, 
że monarcha demonstrował swą siłę i własnoręcz-
nie ucinał głowy pozostałym przy życiu niedź-
wiedziom, dzikom, jeleniom i łosiom. Polowania 
dworskie zatraciły w tym czasie charakter dawnych 
królewskich łowów, były ich parodią, przypomina-
ły raczej rzeź ni polowanie. I tak na przykład pisze 
Łukasz Gołębiowski o imprezie zarządzonej przez 
Augusta II w Marymoncie 23 sierpnia 1724 roku: 
„Więcej niż 4000 wieśniaków zebrano, strzelców 
strojnych było 200, panów i paniczów 700 po my-
śliwsku odzianych; damy w amazonkach, jedne 
z altany przypatrywały się, inne z myśliwymi uga-
niały się po lesie. Zebrane z różnych kniei zwierzęta 
puszczono w tym dniu do Bielan, jako to: 44 jeleni, 
200 sarn, 80 dzików, 4 żubry i zajęcy co niemiara”. 
Kronikarz nie podaje jaki był pokot tej „jojty”, poin-
formował jedynie, że „najpiękniejszego jelenia ubiła 
baronówna Stein”.

AUGUST III SAS (1696- 
1763), lata panowania 1733 
-1763 – Był synem Au-
gusta II. W porównaniu 
z  ojcem, upodobania tego 
polskiego króla, gdy cho-
dzi o łowiectwo były jesz-
cze bardziej wynaturzone. 
Chociaż lubił polowania 
na głuszce, to jednak z powodu tuszy rzadko na 
nie wyjeżdżał, bo ptak ten jak wiadomo w głębo-
kich lasach swe toki odprawia, gdzie w wygodnej 
kolasie trudno dojechać. Trzeba więc było Króla 
Jegomościa przesadzać na konia, ale i potem, by 
dojechać na stanowisko, musiał mieć po obu stro-
nach hajduków mocnych, którzy za potknięciem 
się konia, ciężarem królewskiej osoby zwątlonego, 
mogliby Majestat od upadku ratować. Aby unik-
nąć opisanych niebezpieczeństw wynalazł sobie 
monarcha inną choć niezbyt godną rozrywkę. 
Kazał zwłóczyć przed okna pałacu „ ścierwy koni 
i krów, dla zwabienia psów. Te strzelał z wiatrów-
ki, a oprawca płatny miesiącami ubite psy co dzień 
wieczorem wywłóczył i zakładał nowe ścierwy, 
z  gnatów ogryzionych, oczyszczając dziedziniec”. 
Stale ćwicząc, był ponoć dobrym strzelcem. O jat-
ce urządzonej w Puszczy Białowieskiej świadczy 
do dziś zachowany obelisk: „Dnia 27 Septembra 

1752 Król Polski, Elektor Saski z Królową Jejmo-
ścią i królewiczem Ichmość Xawerym i Karolem, 
tu mieli polowanie żubrów i zabili 42 żubrów, to 
jest 11 wielkich, z których najważniejszy ważył 14 
cetnarów 53 funtów, 7 mniejszych, 18 żubrzyców, 
6 młodych, 13 łosiów (... ) Summa 57 sztuk”. Ską-
dinąd wiadomo, że królowa Maria Józefa własno-
ręcznie zabiła 20 żubrów, czytając w przerwach 
między strzałami jakiś francuskie romansidło.

AUGUSTOWSKA PUSZCZA – Otrzymała swą 
nazwę od założonego w 1561 miasta Augustów; 
wcześniej skład tego kompleksu leśnego wcho-
dziły puszcze: Merecka, Przełomska i Perstuńska. 
A jeszcze wcześniej w wieku XII, XIII nieprzebyte 
bory tego terytorium nosiły w dokumentach na-
zwy Puszcza Sudawska, Olicka i Jaćwieska. Nelicz-
ne osady grupowały się wówczas wzdłuż rzek: Ma-
rychy, Czarnej Hańczy, Dowspudy. Użytkowanie 
drewna na poważniejszą skalę rozpoczęto w wieku 
XVI. Nadania na obrzeżach puszczy otrzymali m. 
in. Wiśniowieccy oraz zakon kamedułów, którzy 
założyli Suwałki. Obecnie Puszcza Augustowska 
zajmuje 114 000 ha (w tym 7 000 ha zajmują jezio-
ra).Tu znajduje się polski biegun zimna, dni bez 
przymrozków jest w roku tylko 159, a z pokrywą 
śnieżną aż 104. 
Drzewostany 120 letnie i starsze zajmują 17% ogól-
nej powierzchni, powstały z naturalnego odno-
wienia i sprawiają wrażenie prawdziwej puszczy; 
przeważają świerczyny, dębu i drzew liściastych 
jest mało. Pierwsze prace z zakresu urządzenia 
lasu przeprowadzono około roku 1840. W latach 
1824 –1839 zbudowano Kanał Augustowski (dłu-
gość 102 km); łączy on Niemen z Wisłą, w tam-
tych latach posiadał on duże znaczenie gospodar-
cze, a dziś wpływa na rozwój turystyki.
Świat zwierzęcy puszczy oprócz gatunków pospo-
litych (sarna 4,1 tysięca, jeleń 4,1 tysięca, dzików 
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2,5 tysięca, łosi pół tysiąca sztuk). Mają tu swoje 
ostoje bobry, rysie, głuszce, cietrzewie, jarząbki, 
bociany czarne, orły bieliki, łabędzie i kormorany.

AUGUSTOWSKI SAD – Tak nazwał August III 
Sas zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej założo-
ny jeszcze przez króla Stefana Batorego. August 
III w odległości 7 km od dawnego dworu zbudo-
wanego jeszcze przez Zygmunta Starego wzniósł 
nowy pałac i od tego czasu miejsce to nazywano 
Nową Białowieżą.

AUJESZKIEGO CHOROBA, wścieklizna rze-
koma – Pojawiła się masowo w 1979 roku. Głów-
nym nosicielem jest świnia domowa, ale możli-
wość infekcji dotyczy wszystkich ssaków. Wirus 
występuje w centralnym układzie nerwowym oraz 
w mięśniach, (szczególnie na języku). Nieznany 
jest przypadek przeniesienia się tej choroby na 
człowieka, jednak u psów i kotów często powo-
duje śmierć. Objawy podobne jak przy jak przy 
wściekliźnie – stąd nazwa wścieklizna rzekoma. 
Rozprzestrzenia się poprzez spożycie mięsa za-
atakowanego przez wirus lub przez wydzielinę 
zarażonego zwierzęcia. Istnieje szczepionka, którą 
jednak można stosować wyłącznie u świń. Psom 
nie wolno podawać surowego mięsa wieprzowego 
(z podrobami włącznie). 

AURA – Sławna łowczyni. Pisał o niej chrześci-
jański autor Nonnos, że polowała na niedźwiedzie, 
i porównuje jej wyczyny z łowami na lwy „były bo-
wiem równie niebezpieczne jak tamte i tak samo 
zaszczytne”, (Kiersn.). 

AUTOMAT – � Broń myśliwska automatycz-
na, samoczynna, samopowtarzalna; śrutowa 
i  kulowa, usunięcie wystrzelonej łuski, nała-
dowanie i  ponowne naciągnięcie mechanizmu 
kurkowego następuje w skutek ciśnienia gazów 
prochowych. W Polsce najbardziej znane są pię-
ciostrzałowe śrutowe automaty belgijskiej firmy 
FN (skrót od Fabrique Nationale – także „ef-
-en”); regulamin nakazuje by ładować je tylko 
dwoma nabojami.

AUTOSTRADA – Wielopasmowa droga przy-
stosowana do szybkiego ruchu samochodowego; 
dezorganizuje warunki bytowania zwierzynie dzi-
kiej, utrudniając lub uniemożliwiając swobodne 

przemieszczanie się. Ekolodzy i delegaci Polskiego 
Związku Łowieckiego mają obowiązek czuwać, by 
autostrady były wyposażone odpowiednią ilość 
przejść nad i pod drogami szybkiego ruchu. Jest to 
absolutnie niezbędny warunek, by zapewnić bez-
pieczeństwo podróżnym, a zwierzynie nie utrud-
niać bytowania.

AWANS – Polecenie dla wyżła w �stójce, ozna-
czające „idź dalej”. „Słowo rozkazujące wyżłowi 
aby naprzód postępował”, (Kozł.).

AWANTAŻ – Odchylenie kolby w lewo lub pra-
wo w stosunku do osi luf. Odchylenie osady ma 
związek z fizycznymi predyspozycjami strzelca 
(leworęczność, upośledzenie jednego oka).

AWIFAUNA – Ogół ptaków zamieszkujących 
określony obszar (Europa, Polska, województwo), 
środowisko (las, góry), lub żyjących w określonej 
erze, okresie lub epoce geologicznej (mezozoik, 
paleozoik).

AZOT – Pierwiastek chemiczny o symbolu N. 
Stanowi około 78 % powietrza. W nawozach po-
woduje bujny wzrost roślin, zwiększając ich plony. 
Związki azotu używane są do produkcji materia-
łów wybuchowych.

AZOTEK SREBRA, piorunian srebra, srebro 
piorunujące – Związek chemiczny (Ag3N) stoso-
wany przy produkcji  spłonek.


