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О В WILKOW. 

Z liczby różnych drapieżnych: zwierząt  siedli- 
sko swoie w kraiach  Europeyskich maiacych, 
wilk niewątpliwie iako zwierz drapieżny, nay- 
śmielszy, naystrasznieyszy, i nayszkodliwszy, u- 
ważany bydź może. 

Zwierz ten, iest prawdziwą klęską dla kraiu 
w którym przebywa, przycisniony głodem szcze- 
golniéy w czasie mocnych mrozów, zaczepia i 
morduie podróżnych ludzi po gościńcach; po- 
rywa dzieci, napada w polach i pastwiskach na 
trzody, i z tych łup swóy krwawy, lub w miey- 
scu pożera, lub w lasy do siedliska swego u- 
nosi; podkopuie się do obor, owczarń i chle- 
wów, w których szkodliwe mordy właścicielowi 
zrządza ; wykrada, i wystrasza z lasów, użyte- 
czną fowng zwierzynę i ptastwo; rażony zaś 
iadem wécieklizny, nielęka się znacznćy liczby 
uzbrojonych ludzi,a ukąszeniem swoićm przelewa-
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iąc iad w ludzi, lub też dzikie i domowe zwierzę= 
ta, staie sie nader smutnych 1 okropnych ofiar 

przyczyną — zgoła mówiąc, ciągłym iego sposo- 

bem życia, wrodzoną skłonnością, 1 naymilszą 

namielętnością iest zadanie śmierci Zywiofom 
pod oko podpadaiącym, 1 okropne nad temiź 
pastwienie się. 

Pierwiastkowe zasiedlenie się wilka, z na- 

tury iego, zdaie się brać początek w dzikich, 

i bezludnych krainach, w których może dla u- 

Żytku, iaki skóra iego do wygodnych futer 

zdatna przynosi, nieiaką z innemi użytecznemi 

zwierzętami utrzymuie równąwagę ; ieżeli zaś 
użytek ten pomimo  niezaprzeczonćy wygody 

i wartości pieniężnćey za iaką futra wilcze na- 

bywaią się w kraiach polerownych wźiętym bę- 

dzie pod ścisłą uwagę, okaże się niemylnie: iż 

nietylko użytek w porównaniu tych szkód, ia- 

kie wilki zrądzaią iest żadnym, ale nadto wy- 

kryie się niezbędna potrzeba zupełnego wyni- 

szczenia tego gatunku zwierza. 

lak liczny rodzay psów do którego gatu- 
nek wilków należy, (Canis Lupus) po całćy 

ziemi iest rozproszonym; tak również wilk wszę- 

dzie prawie ukrywa się. — W dawnym świecie 

siedlisko swoie poczyna od koła biegunowego, 
gdzie w czasie zimy białego nabiera koloru; 

przechodzi przez cala Lurope 1 Syberyg do



(587) 

„Chin 1 Persyt; znayduie się w Afryce, Egipcie, 
Kongo,  Abissynit;  szczególnieyszey — мие|- 
kości w okolicach Senegalu, i Przylądka do- 
brey nadziei; w połnocney Ameryce w obfi- 
tey dosyć liczbie ukrywa się. 

Wilk Europeyski szczególnićy mnićy za- 
ludnione Słowiańskie kraie, część Prus, Polskę, 

i Rossyą za siedlisko swoie obrał; z kąd nay- 
więcey iak ze stałego punktu, tudzież okolic 
Czech lasem okrytych, do południowych  kra- 

tów Niemieckich i Francyi wdziera się. — W kra- 
iu Francuzkim, co iest szczególnieyszą rzeczą, 

pomimo licznego zaludnienia, i wysokiego sto- 
pnia udoskonalenia kraiu, oraz oświaty, wilk 
dotąd liczne i stałe ma zasiedlenie, a poczyna- 
liąc od Pireneów siedlisko swoie aż do pła- 
szczyzn Hiszpańskich rozciąga. 

Nie bez zadziwienia wyznać należy, że 

w północnych Niemieckich kraiach, przez nie- 
zmordowane szlakowanie, i uganianie sig za 
tym zwierzem, przy dobrem urządzeniu Obław, 
przy użyciu stosownych narzędzi, i przez ró- 
żne sposoby mysliwskie z znacznemi nawet ko- 

sztami połączone , szkodliwy i drapieżny zwierz 
ten, od dawnego, wieku prawie całego sięgaią- 

cego czasu, niemal zupełnie iest wytępiony tak 
dalece: iż teraz wilk bardzo rzadko, i tylko 
lak zabłąkany przychodzień tamże spostrzedz
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się daie. — (*) W południowych zas Niemiec- 

kich kraiach , w okolicach Nadreńskich w osta- 

tnich dziesięciu latach znaczną wilków liczbę 

widziano, z tych większa część przeszła, i nie 

utrzymała się. 

Wytępienie stopniowe, i ciągle wilków 

w Królestwie Polskićm zagnieżdzonych oprócz u- 

chylenia tak wielki¢y dla kraiu klęski, ten ie- 

szcze przyniesie użytek, iż wyniszczenie to, 

stanie się nader korzystnóm dla kraiów połu- 

dniowych, a tamuiąc wciskanie się tego szko- 

dliwego zwierza z kraiów północnych, usuniętym 

zostanie zarzut ościennych kraiów południowych 

iż wilki z polski do mich wpadaia. 

Przypuściwszy, iż dogodne kraiu naszego 

dla wilczych siedlisk położenie, iest główniey- 

szą przyczyną do nadzwyczaynego w polsce 
wilków rozmnażania się; niemniey, iż może 

wkorzeniona, i nawykła oboiętność z którą na 
szkody i fTupieztwa tego drapieżnego zwierza 

spogladano, iest tego powodem; ztem wszy- 

  

Ca) Ni nayrozlegleyszych dwóch lasach północnych 
kraiow Niemieckich iakiemi są lasy Harz i Tu- 
ryngsht zwane, w uplłynionych 50 latach zaledwo 
8 = 1o sztuk zabito wilków; które dla osobli- 
wosti wtych okolicach wypchane zostały. 

II
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stkiém przedmiot ten w Epoce teraźnieyszćy, 
kiedy rzad wszelkich doklada staran do ulep- 
szenia stanu kraiu tém więcćy nas obchodzić i 
zatrudniać powinien. 

Aby dokładne w przedmiocie wytępienia 
wielków wydać opisanie, należy podzielić go na 
trzy główne części, a mianowicie : 

1 Na opisanie natury, sposobu życia i 
właściwych skłonności i namiętności 
wilka, 

П, Va wyszczegolnienie i opisanie -róż- 
nych sposobów wytępienia wilków. 

Ш. Va zastosowanie tychże sposobów i 
wykonanie ich w całym kraiu. 

I. 

O naturze czyli przyrodzeniu, sposobie 
życia, it właściwych skłonnościach i namię- 
tnościach wilka. 

Niemoże tu bydź mowa, o dokładney hi- 
storyi naturalnćy Wilka, dość będzie te tylko 
wyszczególnić skłonności, które do stosownego, 
i korzystnego wyboru środków wygubienia po- 
slużyć mogą. 

Wilk z natury iest ponury, niezgrabny, i 
lękliwy, staie się iednak chytrym , podstępnym,
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przemyslnym i odważnym skoro mu głód do» 

kucza — złapany zaś utraca zupefnie odwagę. 
Często unika towarzystwa sobie podobnych, 

w porze tylko ciekania wilk łączy się z wilczy- 

cą — głód zaś szczególniey w czasie tęgich 
mrozów, a razem trudnego wyszukania poży- 

wienia przymusza ich do gromadzenia się w sta- 

da mnieysze, lub większe, dla pomocy i łą- 

cznego ścigania fupu. — Zadziwienia godne są hy- 

trość i przemysł wilków, z iakim zebrani w mnićy- 

szćy lub większćy liczbie, umieią śledzić zwie- 
rza, rozstawiać się na stanowiskach i napędzać 

go na gołolódź, lub mieysca dogodne, dla ła- 
twieyszego złapania. 

Pobyt wilka wiednćm mieyscu nie iest 

stałym zmienia go często przenosząc się w in- 

ne odległe ustronia, szczególnićy lubi przeby- 

wać w gęstych i ciemnych lasach, a na prze- 

mian w dagnistych błotach i suchych mieyscach, 

w których chętnie w dzień ukrywa sie. 
Pożywienie wilka składa się z ptastwa i 

zwierzat tak dzikich iakoteż swoyskich i do- 
mowych wszelkiego rodzaiu i gatunku. —W zimie 

w czasie mocnych mrozów wychodzi 1 wyszu- 

kuie ścierwa które w odległości pół mili zwie- 

rzyć iest zdolnym. -— Przycisniony głodem 
ciska się na ludzi, i na słabszych od siebie 
wilków, które pożera. — Wilczyca mfode wil-
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częta przed żarłocznością starego wilka ukrywać - 
iest przymuszoną. 

W czasie kiedy ziemia głębokiemi sniega- 
mi iest okrytą, a szczególnićy kiedy iest śle- 
dzonym od ludzi, ukrywa się dosyć długo 
w małćy przestrzeni gęsto zarosłego lasu, aby 
się własnym niezdradzał tropem. 

Wilk napadnięty wlesie, goniony i z siedli- 
ska ruszony, w ucieczce swoićy trzyma się gę- 
stwin z których wżeźrzy wszelkie przeszkody dla 
niego niebezpieczne, podsłuchuie naymnieyszy 
szelest ludzi na stanowiskach będących , chroni 
się spotkania, i cicho na ścieszki wykrada się — 
nieptoszony i nieporuszony wilk lubi nocną 
porą przechodzić się po aleach, gościńcach, i 
drogach tak dalece, iż niektóre wyśledzić moż- 
na drogi , któremi każden w blizkości ukrywa- 
iący się wilk przechodzi. 

Przy każdem prawie pożarciu zwierza, 
lub bydlęcia, wypróźnienie się wilka spostrzedz 
można, gdyż tak się do sytości obżera iż wy- 
proźnienie koniecznie nastąpić musi. 

Po pożarciu Tupu, wilk będąc obładowa- 
nym, spoczywa powszechnie w naybliźszćy gę- 
stwinie, następnćy zaś nocy oddala się winne 
strony. 

Mlode wilki chowane, mogą bydź oswo- 
lonemi, lecz nigdy dzikićy natury swo-
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iey, żarłoczności, i chciwości do krwawćy po- 
soki, zupełnie nieutracą. — Mięszaią się i łą- 

czą zpsami domowemi, płód z takićy mięsza- 
miny utworzony, nieutraca rodzayności, zawsze 

jednak iest złym, łakomym, żarłocznym, oraz 

do ułożenia i oswoienia trudnym. 

Wilk często iadem w ścieklizny razonym by- 
wa, a w tenczas ukąszenie iego skoro zostanie 

bez spiesznego natychmiast ratunku iest smier- 

telnem. — Dobry myśliwy wilka wściekłego 

po iego nieregularnym tu i owdzie rzucaiącym 

I chwieiącym się tropie łatwo rozpozna. 

Po wyszczegolnieniu ogólnćm natury i 

skłonności wilka, nie będzie od rzeczy wymie- 

nić w krótkości sposób iego Życia, w zastoso- 
waniu się do czasu i pory roku. 

Przy końcu Jesieni, i na początku zimy, 

to iest w dniach ostatnich Grudnia i pierwszych 

stycznia, rozpoczyna się i kończy pora grza- 

nia 1 ciekania się wilków, w którey wielu sam- 

ców za iedną ubiegaią się wilczycą, i gryzą 
się między sobą o nią iak psy — stara wilczyca 

wezesniéy zaczyna się grzać niż młode. 

Na początku wiosny to iest, w dniach o- 

statnich Marca i pierwszych Kwietnia szczen= 
ne wilczyce wyszczeniaią sie, pomiataigc od 
3. do 12 szczeniąt. — Stara wilczyca wczes- 
niéy wyszczenia się, i więcćy szczeniąt pomia-
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ża niź młoda. — W miesiącu Maiu wilk wy» 
proóźnia się z wewnętrznych nieczystości za pomo- 

cą różnych ziół i trawy które polyka; Jenieie i 
brzydkićy nabiera postaci będąc z zimowego o- 

gołocony włosa. — W miesiącu Czerwcu wil- 
ki zrządzaią w lasach niezliczone szkody łowiąc 
młodą zwierzynę i ptastwo, które z łatwością 
podeyść i złapać mogą. — Wilczyca wyszuku= 
ie troskliwie pożywienia dla młodych wilcząt. 

W lecie, w miesiącu Lipcu, wilczyca chu- 
da, nędzna i wyleniała wyprowadza szczenię- 

ia w brzegi lasów, i zarośla po polach — przy- 
zwyczaia ie i uczy podchodzić i łapać ptastwo. 

W miesiąciu Sierpniu wilki będąc mocnieyszemi 
ścigaią smiało bydło i trzody wypędzone na 
pasze w dzień, gdy wczasie tym krótka ieszcze 
noc, niewiele daie sposobności do wyszukiwania 

Żywności i łupieztwa. — W miesiącu Wrześniu 

wilczyca mocnieysza iuż na siłach , niekarmiąc 

od nieiakiego czasu szczeniąt, wyprowadza na 

Tupieztwo młode znacznie iuż podrosłe i silne 

wilczęta, ucząc ie 1 przyzwyczalaiąc do łapania 

mlodych żelent, sarn i warchlaków. 

W jesieni, w miesiącach Październiku i Li- 
stopadzie , będąc pola wolne, i ogołocone ze zboża 
biepozwalaią wilkom bezpiecznego w nich ukry- 
wania się — a zatćm przenoszą się do lasów, i
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blot zarosłych, z kąd łącznie z mfodemi na wy- 
szukanie pożywienia wychodzą. 

W miesiącach Grudnia, niemnićy Styczniu 
i Lutym wyszukanie pożywienia dla wilków sta- 
ie się trudnem, albowiem bydło i trzody spo- 

czywaią w odorach i chlewach; zwierzyna w la- 
sach przy sile i szybkości nie łatwo złapać się 
daie ztych powodów wilków położenie w tym 
czasie iest naygorszem i przymusza ich dla za- 

spokoienia dokuczaiącego im głodu, do łącze-. 

nia się w stada mnieysze, lub większe, wpada- 

nia tak w dzien, a szczególniey w nocy do mia- 

steczek 1 wsiow dla porywania żywiołów iakie 
im tylko pod oko podpadną. — Głód w czasie 
tęgich mrozów i głębokich śniegów ośmiela ich 
tak dalece, iż porywaią dzieci i z żarłocznością 
ciskaią sięna podróżnych ludzi ро gościńcach. 

Futro wilka w miesiącach Grudniu i Sty- 
czniu iest naypięknieyszćm i naylepszóm. 

II. 

O sposobach wytępienia wilków. 

Wszystkie sposoby wytępienia 1 wyni- 
szczenia wilków dotąd znane, i odkryć się ie- 
szcze mogące dadzą się podciągnąć, i podzielić na 
trzy następujące rodzaie, iako to:
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A. Na polowanie. — 
B. Na tapanie. — 

С. Na zatrucie. -— 

A. O wytępieniu wilków przez polowania. 

Polowanie w ogólności podzielić się daie. 

Na polowanie głośne. — 
Na polowanie ciche. — 

Polowanie głośne dzieli się: 

1) Na -polowanie z Psami. — 
) se: sk 2) Na polowanie za pomocą Odźawy. 

3) Na polowanie z steciami. — 

Do polowania cichego liczy się: 

4) Ubicie na wybranćm stanowisku. 

5)  Ubiecie przez podeyście lub pod-- 

sunięcie się. — 

6) Ubicie z budy, lub przysady, 
przy ścierwie, czyli przynęcie. 

И, 

O polowaniu z psami. 

Polowanie z psami zasadza się na tóćm iż 
psy wprawne wyszykuią wilka, wynalezionego i
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ruszonego ż mieysca po źropie głosem gonią do 

póty, do póki przez szrzelca na stanowisku u- 

krytego i ezatuiacego ubitym niebędzie, lub też 

od psów złapanym i rozciągniętym niezostanie. 

Do polowania takiego używaią się zwyczaynie 

psy gończe (ogary). -- Pies gończy do polowa- 

nia użyty powinien bydź przyzwyczaiony , i da- 

iący się prowadzić na sworze, powinien doleż= 

dżacza, strzelca i tromby słuchać , bydź na- 

wołanym, pilnie szukać, dobrze trafiać i niezła- 

wiać czyli nieodzywać się głosem aż dopóki 

świeżego niezawietrzy tropu, nakoniec ciągle 

bez unoszenia się, i ucinania, głosem gonić — 

niewiele iednak moźna widzieć gończych psów, 

któreby wilka iak należy po tropie goniły, 

większa ich część (z powodu iż do te- 

go wcześnie układanemi i wprawianemi iak po- 

trzeba nie są) skoro tylko na ćrop wilczy wpa- 

dną i w blizkości wilka zawietrzą, z boiaźni 

i przelęknienia się, przestają gonić. — Do sku- 

tecznego polowania na wilki zgończemi psa- 

mi użytemi bydź mogą psy silne, większey 

rasy do scigania wilka wcześnie przyzwyczaione, 

pokurcze i kondle zwane, które puszczają się 
w pomoc psom gończym, dla Tatwieyszego wil- 
ka doyścia, przytrzymania, i rozciągnienia — 
z pomiędzy wszystkich gatunków psów do po- 
lowania na wilki bezposrednio, lub w pomoc 

3 12
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psom gończym, naylepszy iest gatunek psów 
słowiańskich (Canis familiaris sagax) pospo- 

licie pies owcezarski zwany, maiacy wrodzony 

instynkt scigania i szarpania wilków. (*) 
Wprzód nim polowanie urządzonem zosta- 

nie, mieyscowy lesniczy, straznik, lub strze- 
lcy przekonać się powinni dokładnie, o miey 
scu niemylném pobytu, i ilości wilków, co 

wprawni strzelcy z łatwością uskutecznią bez 
ponowy i tropienia, przez pilne, ukryte 1 
ciche śledzenie po drogach, ścieszkach i go- 
łoborzach w lesie, któremi wilki wychodzić 

i wracać się do legowiska zwikli — pomi- 

mo takowego śledzenia, z którego powziąść 
można wiadomość o ilości wilków, aby polo- 

wanie nieuczynić daremném i bezskutecznćm, 

dniem przed polowaniem w wieczor samym 

mrokiem , tudzież tegoż samego dnia rano przed 

wschodem słonca, powinien strzelec, rozsta- 

wiwszy innych w różnych punktach pobocznych 

  

(') O ułożeniu i wprawianiu (tresowaniu) psów, tak 
gończych iako też pokurczów 1 kondli do polo- 

wania na wilki, niemoże bydź mowa w tćm ogól- 

ném krótkićm pismie -- w przedmiocie którym 

późnićy w następnych Numerach Sylwana obszer- 

ne co do każdego szczegółu umieszczane będą ko- 
leyno opisania.
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lasu, nienadto od siebie odległych, przekonać 
się z pewnością o mieyscu pobytu i legowisku 

wilków, przez zawabienie, to iest zawycie po- 

dobne do wycia starego wilka, na które wilki 

w lesie w /egowisku ukryte odzywać się zwykli, 

odwabienie się wilków pilnie przez wabiącego 
i rozstawionych po bokach dwóch, lub trzech 

strzelców wysłuchane, wskaże dokładnie miey- 

sce legowiska w któróm gniazdo wilków znay- 
duie się. — Zimową porą wczasie kiedy ziemia 
śniegami iest okrytą, mieysce legowiska wil- 
ków wynayduie się po źropie przez obeyście 
lub obiechanie ich iak nayraniéy. 

Ponieważ stare wilki w miesiącach Czer- 
wcu, Lipcu, Sierpniu, Wrześniu, i Paździer- 

niku, wychodzą zwykle z rana na wyszukanie 

pożywienia, i późno do gniazda mlodych wra- 
calą; aby razem starych z młodemi zastać 
w mieyscu w czasie polowania ; naydogodnićy iest 
rozpocząć polowanie około południa, to iest: 
w porze kiedy bydło i trzody zpaszy na połu- 
dnie wracaią do domów — w miesiącach zimo- 
wych w których wilki nocną porą szukaią po- 
żywienia, i do legowiska wracaią, polowanie 
rozpoczynać należy zrana. 

Uczyniwszy to konieczne poprzednicze (o 
któróm wyżćy) przygotowanie, 1 przekonawszy 
się o niemylnćm mieyscu legowiska wilków,
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polowanie samo urządza się następującym spo- 

sobem: rozstawić należy nieczyniąc naymniey- 

szego hałasu strzelców opatrzonych strzelbami 
po stanowiskach na linii pod wiatr, w mieyscu, 

którem wilki zwyczaynie wychodzić i wracać 

do legowiska zwykli, z przeciwney strony po 

za legowiskiem wilków, doieźdźacz lub strzelec 

przybrawszy do pomocy kilku ludzi z harapa- 

mi, 1 trąbami rozstawiwszy ich w pewnćy od 

siebie odległości, powinien psy rozsworować 1 
puścić, daiąc znak zatrąbieniem 0 rozpoczęciu 

się polowania. Po daniu znaku tego, ludzie do 

pomocy ruszenia wilkow uzyci odtrgbic sie, 1 

ciągle na przemian ¢rqbieniem, trzaskaniem 

zharapow i głośnem nakrzykiwaniem hałas 

w lesie robić powinni. — Doieźdźacz, lub za- 

puszczaiący psy posuwa się w prost do /ego- 

wiska wilków, zachęcaiąc psy odgłosem trąby, 
zwykłem nawoływaniem 1 trzaskaniem z hara- 

pa do ochoczego szukania — ruszone tym spo- 

sobem wilki słysząc hałas po za sobą, gonione 

będąc od psów, uciekaią zwykle w stronę cichą 

gdzie strzelcy z bronią spokoynie, na spotkanie 

wilka oczekuią, a zbliżonego 1 usiłuiącego się 

przedrzeć za linia ubiiaia. 

Polowanie tym sposobem urządzone nie- 

zawsze bywa pomyślnćm „a to z tych powodów: 
raz, iż wilki zwłaszcza gdy mała liczba strzel-
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ców znaydować się będzie, nie będąc w koło: 

nieprzerwanym, fańcuchem ludzi otoczonemi, ła- 

two skrzydłem bocznćm nieobstawionćm, wynieść 

się mogą; powtore, iż psy gończe ieżeli do szu- 
kania i gonienia wilków samych niesą włożonemi, 

trafiwszy wprzód na źrop innego zwierza, udawszy 

się za niem, (co się często zdarźa) dadzą 

sposobność wilkom, wysłuchania , i zawietrzenia 

mieysc niebezpiecznych, oraz dozwola | wszy- 

stkim uniknąć spotkania sie zstrzelcem, a tém- 

samém bez naymnieyszego uszkodzenia wykraść 

się w odległe ustronie — niedokładność polo- 

wania tego zaradza się polowaniem, za pomo- 

cą Obław (o którem niżey). 
Do polowania z psami, należy ieszcze u- 

szczucie wilka psami ( par force; ): tudzież u- 

szezucie wypędzonego wilka w pola przyuczo- 

пет! do tego hartami, które dopóty wilka 
scigaia, dopóki go niedoydą i nierozciągną. 

2, 

O polowaniu za pomocą obławy. 

Polowanie z Obławą zasadza się na tóm, 
aby, mieysce w którem wilki znayduią się, czę- 
ścią przez szrzelców uzbroionych, częścią zaś 
ludzmi, obławnikami, opatrzonych w kiie lub '
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inne narzędzia, nieprzerwanym tancuchem oto- 
czone było; tak gęsto, aby wilk bez konie- 
cznego spotkania się zczłowiekićm, z koła Obła- 
wy wykraść się nie mógł. 

Wprzód nim polowanie z Obławą  urzą- 
dzonćm zostanie, toż samo poprzednicze przy- 
gotowanie, zastosowawszy się do pory czasu 
uskutecznić należy, o którem wyżćy przy po- 
lowaniu z psami była mowa, a to w zamiarze, 
aby polowanie z obławą niebyło bezskutecznóm. 

Polowanie samo z obławą odbywa się na- 
stępujiącym sposobem: rozstawić należy sérzel- 
cow tak iak się wyżćy rzekło pod wiatr, unikając 
ile, możności ostrych i prostych katów, nie- 
mniey prostćy linii, naylepićy iest urządzić sta” 
nowisko strzelców w kierunku luku większego, 
lub mnieyszego koła, a to stosownie do poło- 
żenia lasu, iżby scieszki , drogi, i mieysce wag; 
zwierza, dostatecznie obsadzonemi były; od o- 
bydwóch końców linii rozstawionych strzelców 
rozciągnąć należy liniią owóławnikami, nienad- 

„to od siebie odległemi, tak aby strzelcy z ob- 
ławnikami nieprzerwanym lańcuchem, mieysce 
legowiska wilków, otaczali i zamknęli. — Co 
uskuteczniwszy, urządzaiący obtawę daie znak 
odgtosem trąby 0 rozpoczęciu się polowania, 
po otrzymaniu znaku tego, obźawnicy na prze- 
ciwnćy linii strzelców rozstawieni, natychmiast
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wolnym krokiem, ku s¢rzelcom, 1 w porządku , 

nieskupiaiąc się, i nierobiąc między sobą zna- 

cznych przedziałów wolnych, dających łatwą 

sposobność wilkom do wyiścia z koła obławy, 

posuwać się powinni, płosząc ciągle wilków 

nakrzykiwaniem lub uderzanićm kiia w drzewa, 

około których znaydować się będą. — W ogó- 

le obławnicy, a szczególniey po bokach w bli- 

skości strzelców rozstawieni , iak naypilniey uwa- 

żać i starać się powinni , zwrócić wilka w os/ęp na 

strzelców, skoro go tylko uyrzą. — Spłoszone 

tym sposobem wilki, i ścisnięte coraz w mnieysze 

koło, przymuszone zostaną przedzierać się przez 

liniią strzelców spokoynie oczekuiących, którzy 
wystrzałami nieprzepuszczaiąc po za siebie wilka, 

położyć go powinni. 

W ogólności przy urządzeniu polowania 
zobławą, szczególnieyszą uwagę mieć należy: 

Aby koło obławy niebyło zanadto ma- 
łćm, lecz do położenia lasu, legowiska, i do- 

godnych stanowisk zastosowanćm. 

Aby dostateczna liczba w prawnych sérzel- 

ców, i obławników znaydowała się dla uformo- 

wania nieprzerwanego łańcucha. 

Iżby przy rozstawianiu strzelców i obta- 
wników, naywiększa cichość i spokoyność pano- 
wała.
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Iżby obławnicy w porządku mieprzerwa- 

nym posuwali się — nakoniec. 

Aby strzelcy nieschodzili z stanowiska , 

spokoynie się na nim zachowali, i zręcznemi 

wystrzałami zbliżonego wilka dobrze ugodzić 

starali się. 

Przy polowaniu takowćm z obławą, uży- 

temi bydź mogą razem psy gończe, pokurcze 

i kondle wprawne, celem doyścia 1 rozciągnię- 

cia wilka w ostępie, lub też spiesznego wypę- 

dzenia go na liniią strzelców — zapuszczanie 

psów uskutecznić należy. tak, iak wyżćy opi- 

sano. | 
Widoczną iest rzeczą że polowanie zo- 

bławą iest lepszem , skutecznieyszćm i zamiarowi 

wytępienia wilków więcćy odpowiadaiącem , aniże- 

li polowanie z samemi psami. — Że zaś zasadza Się 
szczególnićy na zręcznóm ubiciu wilków wystrzała- 

mi z broni, przeto tę niedokładność temu polowa- 

niu przypisać należy, iż skoro strzelcy mnićy do 

zręcznego, 1 przytomnego strzelania przyzwycza- 

ieni, Zayma stanowiska, przez gorace 1 nietra- 

Jne strzaty (co sie częsio zdarża) nieugodzi- 

wszy wilka, dozwola temuż przedrzeć się przez 
liniią i nieuskudzonego wypuszczą na wolność 

niedokładności tóy zapobiedz można urządzaiąc 

polowanie z sieciami 1 obławą razem, o któ- 
rćm następuie mowa.



O polowaniu z Sieciami. 

Polowanie z sieciami które koniecznie ż 0- 
bławą połączonećm bydź musi, zasadza się na 
tem; aby mieysce w którem wilki znayduią się, 
częścią sieciami i strzelcami, częścią obławni- 
kami otoczonem było, tak, iżby wilki  ostę- 
pie ukryte za pomocą obławy do siegł napę- 

dzonemi, uwikłane zaś w sieciach, albó przez 

ludzi oszczepami lub drągami, lab też wy- 
strzałami przez strzelców, ubitemi bydź mogły. 

Do polowania tego używaią się' odbierze 
to lest: stecte czyli Pee — tudzież stra- 
szydła. | 

Obierze do polowania używane, wiążą 
się nakształt sieci do łapania ryb z mocnych 
i grubych postronków konopnych, lub z żyka 
lipowego iaką też wiązowego w oka JE 
lub większe , wysokości 6. do 9. stóp sieć mieć * 
powinna, u wierzchu i spodu siecż, gruby i 
mocny postronek wzdłuż przywiązać należy. 

Obierze "wiązane z cieńszych postronków, 
i w mnieysze oka do óbstawienia drobnieyszego 
zwierza, zowią się sieciami; wiązane zaś 
z ВОЕН postronków i w większe oka, tu- 

13
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dzieZ z grubego płótna służące do polowania 

na grubego zwierza, noszą * nazwisko parkanów. 

Obierze są dwoiakiego gatunku to iest: 
przezroczyste 1 ciemne. 

Przezroczyste składaią się zsamych postron- 

ków w oka wiązanych == patrz Fig. 1. 
Ciemne 'czyli poży robią się z grubego 

płótna, które u wierzchu opatrzone są postron- 
kami. w kratkę do płótna utwierdzonemi, dla ła- 
twego rozciągnięcia i posuwania się płótna po- 

dług „potrzeby, na grubszym postronku , wzdłuż 

płótna u wierzchu będącym — patrz Fig. 2. 

Oprócz! wyżćy +wyszczególnionych  siecż I 
parkanow tak dla łatwieyszego obstawienia 0- 
stępu rozległego, iakoteż dla uniknienia potrze- 

by zbierania do polowania znacznćy liczby 0- 
bławników używaią się straszydła. 

Straszydła te są podwóyne to iest: pid- 
rowe i płocienne. 

Straszydła piórowe składaią się z długie- 
go mocnego postronka do którego w odległo- 

ści 10 do 12 cali przywięzuie się po dwa, lub 
trzy piór białych dużych gęsich, tak, aby z 1a- 
twością od wiatru poruszanemi bydź mogły — 
patrz Fig. 3. 

Straszydła płócienne składaią się z dłu- 
giego postronka, do którego w odległości dwóch 

stóp, przywięzuią się na sznurkach kawałki płó-
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tna białego, lub podług upodobania pomalowa- 

nego + Tokcia w kwadrat trzymaiące — patrz 

Fig: 4. 

"Tak siecie parkany iako też i straszydła 

rozstawiaią się na widełkach mocnych w ziemię 

utwierdzonych. — Pierwsze i drugie służą do 

przytrzymania, zawikłania, lub żywcem złapa- 

nia zwierza — trzecie zaś posługuią do od- 

straszenia zwierza aby z koła oóławy niewy- 

szedł, i do słecź w pędzonym bydź mógł. 

Wprzód nim polowanie z obierzami urzą- 

dzonćm zostanie, aby niebyło bez skutecznóm 

należy dla przekonania się o*zwierzu i mieyscu 

pobytu, dopełnić poprzednicze przygotowanie, 

(o któróm wyżćy). Samo zaś polowanie z obie- 

rzami odbywa się wnastępuiący sposób: roz- 

stawić nalezy obierze utwierdzaiac ie na wi- 

defkach mocnych w kierunku, iaki za naydo- 

godnieyszy położenie  Ostępu wskaże, a to 

szczególniey w mieyscu wagi zwierza — za 

sieciami lub parkanami rozstawiaia się strzeł- 

cy ukrycie, o 20 kroków na przemian z ludź- 
mi opatrzonemi w oszczepy lub drągi — od 

obydwóch końców sżecł stawiaią się straszydta, 

dalćy obławnicy zamykają озер — urządzaią- 

cy polowanie, gdy wszystko iest w pogotowiu, 
i należytym porządku, daie znak odgłosem trąby 

poczćm obława postępuie ku sieciom zachowu-
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iąc porządek, 1aki wyżey iest przepisany — 

tym sposobem wilki « przymuszonemi zostaną 
do zbliżenia się do szecź lub przedzieraiąc się 
przez sieć do zawikłania się w nićy, gdzie od 
strzelców wystrzałami, lub ludzi oszczepami i 
drągami ubitemi zostaną. 

W ogólności przy urządzeniu polowania 
z sieciami, te4 same uwagi zachować należy, o 
których wyżćy przy polowaniu zobławą była 
mowa — do polowania tego również psy uży- 
temi bydź, mogą. | 

Niepodpada żadnćy wątpliwości, że polo- 
wanie. z sieciami, pomimo iż iest kosztownem, 

skoro tylko przez ludzi z mysłistwem dobrze 
obeznanych iest urządzonem, i wykonaném, 
do zamiaru wytępienia wilków iest naydogodniey- 
szem, albowiem tym sposobem wszystkie wilki 
w osiępie znayduiące się wyginąć musza. 

Czas do polowania trzema wyżćy wymie- 
nionemi gatunkami naydogodnieyszy iest w mie- 
siącach Październiku, Listopadzie, Grudniu i 
Styczniu, kiedy wilki naywięcćy przebywaia w la- 
sach. — Maiąc zaś zamiar wytępienia tego szko: 
dliwego zwierza, należy nieopuszcząć żadnóy do- 
godney do tego pory, a szczególnićy gdy mło- 
de wilki są ieszcze małemi, w tym celu aby tak 
stare ubitemi, iako też młode wybranemi z gnia- 
zda, lub. też wystrzelanemi bydź mogły.
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4. 

O ubiciu wilka na wybranem stanowisku. 

Wyszukawszy, i wybrawszy takie mieysce, 

którćm wilki przechodzić się zwykli, ukrywszy 
się w niem spokoynie, oczekiwać trzeba wilka, 

a skoro nadeydzie za zblżieniem się iego na 

metę strzału ubić go należy. 
Polowanie tego gatunku z powodu tru- 

dnego wybrania mieysca de niezawodnego spo- 

tkania się z wilkiem iest niepewnem, 1 często 

oczekiwanie stanie się nadaremném —  polo- 
wanie to będzie skutecznieyszćm w porze zimo- 

wćy kiedy wyszukanie pożywienia dla wilków 
iest trudném, przez zawabienie bądź ustami 

bądź też wabikiem na zaiąca; lub też uda- 

niem głosu barana , albo też prosiaka — do- 

godną będzie rzeczą dla przyspieszenia zbliże- 

nia się wilka do stanowiska mieć przy sobie w lesie 

barana lub prosiaka przymuszaiąc go do ode- 

zwania się — wilk głodny na głos ten zbliży 

sięi ubitym bydź może. 

5. 

O ubiciu wilków przez podeyscie lub podsu- 
nięcie się. 

Rodzay tego polowania naydogodnićy iest 
przedsięwziąść , wyśledziwszy gniazdo wilków
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młodych , kiedy szczenięta są ieszcze małemi, 

to iest wtrzy lub cztery tygodnie po oszcze- 

nieniu się wilczycy. — Jeżeli stara wilczyca 

z ławością da się podeyść, ubić ią, a młode 

szczenięta wybrać należy, ieżeli wilczyca znay- 

dować się nie będzie, lub spłoszona ucieknie 

od gniazda, młode szczenięta zabrać i pozabi- 

iać, zostawiwszy iedno, które za tylne dapy 

żywcem blizko gniazda u drzewa powiesić trze- 

ba, i ukrycie czatować na zbliżenie się starcy 
wilczycy, która na skamlanie i głos swego 
szczenięcia niebawnie wróci. — Polowanie to 

wymaga odwagi i zręczności, albowiem stara 

wilczyca częstokroć młodych szczeniąt bronić 

zapalczywie zwykła. 

6. 
a 

O ubiciu wilka z budy czyli przysady przy 

ponęcie. | 

Polowanie to iest naypowszechnieyszém , 
1 prawie kazdemu znaiomém, niewymaga więc 

obszernego opisywania, zasadza sie iedynie, na 

spokoynćm ukryciu się, i czatowaniu człowieka 

w budzie lub przysadzie, strzelbą dobrze na- 
bitą opatrzonego, który ganęconego wprzód 1 

zbliżonego wilka do ścierwa niedaleko od przy:
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sady wywleczonege, ubić powinien. — Маудо- 
godniéy iest czatować tym sposobem na wilka zi- 
mową porą, w czasie oświecanych od xiężyca 
nocy, kiedy wilk głodny troskliwie wyszykuie 
pożywienia. Przysady do czatowania mogą bydź 

robione własach, polach, ogrodach w blizkości 

domów , obor, owczarń, chlewów. — Qzatu- 

ас na zbliżenie się wilka do scierwa, należy 

mieć wszystko w pogotowiu, to iest: strzelbę na- 

bitą, i do ścierwa nakierowaną tak, aby za 

zbliżeniem się wilka, bez naymnieyszego szelestu 

wystrzał natychmiast mógł nastąpić. — Wilk 
bowiem obdarzony z natury szczególniey moc- 

nym organem słuchu, 1 ostrożny, raz odstraszo- 

ny niespokoynćm zachowaniem się strzelca , nie- 

łatwo i nie prędko do ścierwa wróci, a tem 
samóm oczekiwanie stanie się bezskutecznem. — 

Sposób ten naylatwieyszy, nayprościeyszy i nie- 
kosztowny, w każdćem prawie mieyscu wykonać 

się daiący, winien zwrócić uwagę mieszkańców 
wsiów i miasteczek, którzy tak dla własnego 
iako też ogólnego dla całego kraiu dobra, wy- 
tępiaiąc tym sposobem szkodliwe wilki, znako- 
mitą i niezaprzeczoną przysługę uczynią. 

B Łapanie wilków. 

apanie wilków w ogólności polega na 
sposobach mechanicznych, za pomocą których
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© 7 

zwierz ponętami zwabióny, wolność , lub: życie 
utraca. =. 

„Do sposobów łapania wilków należą: 

1. Uoży, t ogrodzenia wilcze. 

2. Żelaza. 

3. Samostrzaty. 

r. 

O dołach, i ogrodzeniach wilczych. 

a. Wilcze doży kopią się w lesie w miey- 
scach dogodnie wybranych. — Doź wilczy po: 
winien mieć 12 stóp długości, i tyleż szero- 
kości; wysokości czyli głębokości 12 do 14 stóp, 
ściany prostopadłe gładkie, a lepićy ieszcze gdy 
wycembrowane. — W środku zakopuie się słup 
gladki długości 14 do 16 stóp maiący, na wierz: 

chu tego utwierdza się koło lub denko, na któ- 

rem przywiązać należy żywcem barana, pro- 
siaka, kaczkę, lub teź scierwo albo wnętrzno- 
ści bydlęce. — Dół zaś samu wierzchu w koło 
denka przykryć potrzeba cienkim długim chrustem, 
na którym dobrze iest rozesłać na krzyż cienko 

słomy, i potrząsnąć ią mchem lub śniegiem. — 
Maiąc to w pogotowiu dla Tatwieyszego i pręd= 
szego sprowadzenia wilka do dołu, trzeba zro- 
bić powłokę to iest: włóczy się po lesie ście=
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rwo, lub wnętrzności bydlęce, zmierzaiac za- 
wsze ku dołowi. — Wilk przynęcony powtoką, 
skoro zechce porwać ponężę, wpadnie w dół: 

Milczy dół może bydź również skute- 
cznie urządzony, ieżeli na słupie w środku do- 
łu, ogrodzonćm zostanie płotem chrustowym 

mieysce, w którem owca lub prosiak ukryty, 

zwabi wilka. patrz Fig: 5. | 
Doty wilcze okrągłe bardzo są dogodne- 

mi do złapania wilka, skoro będą na samym 

brzegu ogrodzone płotkami 4 do 5 stóp wyso- 
kiemi we dwa rzędy, tak wązko, aby owce lub 

prosięta mogły tylko w koło bez nawracania 

się biegać. — Wilk w chęci złapania prosiaka, 

niemogąc dostać się do niego, przeskoczy pło- 

tki, i w dół zapadnie. Dla zapobieżenia różnym 

wypadkom nieszczesliwym, doży wilcze należy 

kopać w mieyscach takich, któremi ludzie nie- 

chodzą, ani przeiezdzaia, lub tez postawić trze= 

ba znaki ostrzegaiace; z tego powodu naylepszy i 

naydogodnieyszy będzie dół niskiemi dwoma pło- 
Кат! ogrodzony, który służy nietylko do łatwego 
złapania wilka, lecz razem iest tamą i zaradza aby 

żaden nieszczęśliwy wypadek niemiaf mieysca. 

b. Wileze ogrodzenia. 

Nayprościeysze zafozenie wiłczego ogro- 
dzenia patrz Fig: 6, uskutecznia się następu- 

14
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iącym sposobem. — Wybiera się w lesie miey- 

sce dogodne krzakami zarosłe, mnićy więcćy 
pół morga obszerności maiące, które małego 
dotyka się pagórka. — Pagórek ten okopać tak 
należy, aby formował prostopadłą ścianę gład- 
ką od g do 10 stóp wysokości. — Mieysce ca- 

Те ogradza się w koło między gęstemi krzakami, 
parkanem tćyże samćy wysokości tak, aby parkan 
z obydwóch stron dotykał się ściany pagórka — 

w ogrodzeniu samćm zawleka się ścierwo różne, 
które wilk zawietrzywszy wskoczy, a na po- 
wrót wyiśdź ani wyskoczyć niebędzie mógł. — 
Sposób ten łapania udać się tylko może w cza: 
sie tęgich mrozów, i trudnego dla wilków po: 

Żywienia, użytecznym iest z tego względu, iż 
kilku razem wilków złapać można. 

Inny sposób łapania wilków za pomocą 
drzwi zapadających urządza się iak  następuie: 
obrawszy w lesie dogodne mieysce, należy 50 
oparkanić iak wyżćy. — Przy weyściu do ogro- 
dzenia wkopuią się mocno w ziemię w odleglo= 
ści 5 do 6 stóp, dwa wysokie słupy tak, aby 
drzwi w wyciętych fugach tychże słupów , z ła- 
twością do wysokości 6 lub 7 stóp, za pomocą 
sznura przez blok w krzyżownicy u góry utwier- 
dzony, przeciągnionego, podnosić się dały, i 
napowrót własnym ciężarem zapadać szybko 
inogły. — Podniesienie i zapadnięcie w czasie
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potrzeby drzwi, wykonywa sig za pomoca od- 
dzielnéy machiny nader prostéy, ktora na Fig: 
7 wealkowitym i przecigtym rysunku iest wy- 
krzeslona. — Machina ta skfada sie: 

Z dwóch od 3 do 4 stóp wysokich sżupów 
a, b, w ziemię mocno w odległości mnićy więcćy 
6 kroków od weyścia, czyli drzwi zapadaiących 
wkopanych, a u góry na samćm wierzchu krzy= 
żownicą związanych. 

Z wałca c, utwierdzonego w środka tych- 
że słupów, za pomocą Żelaznych sworników i 
okucia, z łatwością obracać się daiącego. 

Z kółka drewnianego lub żelaznego d 
w środku walca umocowanego. 

Z podpórki e z drzewa twardego, na oby- 

dwóch końcach gładko śpiczasto zaokrąglonćy — 
nakoniec. 

Z kręgu drewnianego twardego i gładkie- 
go /. w ziemi utwierdzonego. — Maiąc to 
wszystko w pogotowiu, zawleka się do zagro- 
dzenia ścierwo. — Drzwi zapadaiące za pomo- 
cą sznura przez bloki w obydwóch krżyźowni- 
cach utwierdzone, przechodzącego, oraz walca 
na którym sznur okręconym będzie, podnoszą 
się, robiąc wolne do ogrodzenia dla wilka 
weyście ; pomiędzy kożkiem d. przy walcu będą- 
cym, a kręgiem fw ziemi utwierdzonym, stawia 
się podporka e tak, aby z łatwością, za pomo
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cą sznurka do teyże, i ścierwa przywiązanego 
poruszoną bydź mogła. — Wilk poruszywszy 
ścierwo, poruszy podporkę, a tem samém 
drzwi wlasnym ciężarem zapadną, i wyjście 
wilkowi z zagrodzenia zatamuią. 

Ogrodzenie wilcze patrz Fig: 8 skutecznie 
urządzonćm bydź może w następuiący sposób : 
ogrodzić należy mieysce w koło 12 do 16 stóp 
średnicy trzymaiące, dwoma p/ożami lub pali- 
sadami 8 dó 9 stóp wysokiemi tak, aby po- 
między. płozami temi niewiecéy było odległo- 
ści, iak cali 15 to iest: aby: wilk na mieyscu 
wykręcić się niemógł. — Zewnętrzna palisada 
powinna mieć drzwi tak urządzone, aby same 
do środka, to iest: do wewnętrznóy palisady о- 
twieraly sie, 1 zawsze otwarte stały. — W śro- 
dek zagrodzenia, puszczaią się owce lub kilka 
sztuk trzody chlewnéy. — Wilk chciwy do 
złapania Tupu, weydzie otwartemi drzwiami, a 
widząc przed sobą drugą tamuiącą mu przeyście 
palisadę, posuwać się będzie ścieszką mićdzy pa= 
lsadami i przyidzie do drzwi, które przyciskaiąc 
z łatwością zamknie, i znowu na tęż samą ścieszkę 
weydzie, a tak w kolo obchodzić musi, aź do- 

póki zabitym niezostanie. — Dobrze iest oby- 
dwie palisady przy ziemi na 2 do 3 stóp prze- 
grodzić chrustem wierzbowym tak, aby grubsze
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końce chrustu wychodziły z ukosa na ścieszkę, 
i niedozwalały wilkowi cofać się. 

Te i tym podobne sposoby łapania wil- 
ków za pomocą ogrodzeń , niemogą bydź zu- 
pełnie zamiarowi odpowiadaiącemi, albowiem za- 

sadzaia się iedynie na sprowadzeniu wilka do 

ponęty przez wązkie i ciasne mieysce; wilk z na- 

tury będąc ostroźnym niełatwo złapać się da- 

ie, głód tylko dokuczaiący w czasie trudnego 

wyszukania pożywienia zmusza go zbliżyć się 

"do niebezpieczney ponęży — w innym zaś cza- 

sie zasadzki te niełatwo sie udaia — z tych 

powodów L. G. Hartig Naczelny Nadleśny Kró- 
lestwa Pruskiego wynalazł nawy sposób zakła- 

dania ogrodzeń na wilki i lisy, w których szko- 

dliwe te zwierzęta, znaczny maiąc otwór do 
weyścia, sztucznie za pomocą ukrytćy machiny 

zamykaiący się, z Tatwością 1 w każdym czasie 
złapać sie daia. — Opisanie ogrodzeń tych 
w następnych numerach Sylwana zamieszczonćm 
żostanie (*). 

  

(*) Beschreibung eines neuen Wolfs-und Fuchs-Fan- 

ges -- von Hartig Kon: Preus: Oberlandforstmei- 
ster -- Leipzig 1819.
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2, 

O zelazach. 

Z pomiędzy różnych gatunków żelaz, któ- 
re do łapania wilków są użytecznemi, nadmie- 
niemy tu o tych tylko, iakie powszechnie uży- 
Walą się, to test: 

a. O Hakach (Angeletsen). 

b. O zelazie szyiowém (Berlinereisen, 

Schwanhalseisen). 

с. O żelazie talerzowem ( 7ellereisen). 

a. Haki, — Gatunek żelaza tego iest na- 

rzędziem przy którćm umocowane są haki na 
sprężynach tak, iż za poruszeniem naymniey- 

szem ścierwa, sprężyny spuszczone przymusza* 

szaia haki do raptownego rozszerzenia się I 

przebicia pyska. — Narzędzie to może bydź 
z dwóch lub trzech haków złożone, partz Fig- 
9 а. 2. — Zastawia się, przywiezuiac go u mo: 

cney gałęzi drzewa. — Przed zastawieniem, 

należy wprzód powłoką i przywiązanemi w tem 
samém mieyscu wnętrznościami bydlęcemi wilka 
zanęcić, aby bez obawy zastawione żelazo, 
na którćm ścierwo znaydować się powinno, u- 

chwycił.
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b. Zelazo szyiowe рам» па Fig: 10 skla- 
da się z dwóch mocnych żelaznych do półkola 
zbliżonych łuków a, 6, które za pomocą sprę- 
Żyny c. otwierać i raptownie zamykać się mo- 
gą; skoro tylko pongta w mieyscu d. utwier- 
dzona poruszoną zostanie. — Pod Fig: 11 toż 
samo żelazo widzieć się daie zamknięte, to iest 
w położeniu takiem, kiedy wilk iuż iest zlapa- 
nym. — Wprzód nim źelazo zastawionćm zo- 
stanie należy przynęcić wilka ścierwem i po- 
wtokg do mieysca. — Zastawia sie na ziemi 
wycinaiac murawe wformie Żelaza, tak, aby 
sprężyna ku północy nakierowaną była; przy- 
trząsa się ziemią i mchem; w koło żelaza i 
po scieszce do żelaza prowadzącćy, rozsypuia 
się plewy, sieczka, mrowisko; tu i owdzie po- 
rzuca się końskie łayno, zastawione Żelazo 
umacnia się łańcuchem do drzewa, aby złapa- 
ny wilk za szyie niemdgt sie z żelazem odda- 
16. — Na ponętę do żelaza tego, używa się 
wątroba z sarny, lub swieżo zabity gołąb, lub też 
kawałek zwierzyny swieżćy, ktora to ponęta 
opieczoną bydź powinna. 

c. Żelazo talerżowe patrz Fig: 12 skła- 
da się z dwóch  podobnychże iak wyżćy żu- 
kow żelaznych a, b. w samych brzegach we- 
wnętrznego ich składu zębami ostremi, iedne
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w drugie zachodzącemi opatrzonych , które za po-- 
mocą dwóch sprężyn c, i d. otwierać i zamykać się 
mogą, skoro tylko talerz e. wśrodku na tychże 

sprężynach utwierdzony, dotkniętym zostanie. — 

Jedno lub kilka żelaz takowych zastawiają się 

około słapa 3 do 4 stóp wysokiego na którym 
bydlęce wnętrzności lub żywa kaczka iest po- 

wieszoną; samo zaś Żelazo, i mieysce w którem 

się stawia, niemnićy ścieszki czyli wchody po- 
trząsaią się tak iak wyzéy nadmieniono, oprócz 
tego wchody do Żelaza, obstawić należy cier= 

miami gęsto tak, aby wilk zbliżaiąc się do po- 

nęty, koniecznie na talerz wstąpić był przymu- 

szonym. — Żelaza te również łańcuchami do 

drzewa umocnić potrzeba. — Ten gatunek £a- 

lerzowych żelaz powszechnie iest mnieyszym, 

od poprzedniczych Żelaz szyiowych, i używa 

się bardziey do Tapania lisów niż wilków. 

W ogólności co do Zelaz tak szyiowych 
iako i żalerzowych nadmienić wypada, iż и-. 
trzymanie ich w czystości, szczególnićy kiedy 
zastawiają się, iest koniecznie potrzebnćm, nie- 
mniey, iż Zelaza le witerunkiem, to iest massa 

uformowana z przesmazonego anyZu sp smalcu 

Sęsim, przy dodanmiu wosku, hamfory i pqcs- 
kówź sosnowych, smarowanemi bydź powinny.
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O samostrzałach. 

Samostrzał ma wilka urządza się wten 

śposób: utwierdzić i umocnić należy sérzedbe, 
grubym szrotem lub lotkam: mocno nabitą 

w lesie, na podstawie tak, aby kierunek wy- 

strzału zmierzał iak nayakuratnićy cokolwiek po 

nad ścierwo, w stosownćy odległości od strzel- 

by położone. — W czasie zastawiania samo- 
strzału odwodzi się strzelba i do cyngła oraz 

ścierwa przywiązuie się sznurek tak, aby za 

poruszeniem naymnieyszćm ścierwa, nastąpił wy- 

strzał. — Samestrzać taki należy bardziey do 

sposobów ubicia wilka, aniżeli złapania: — 

Przy zastawianiu samostrzału  szczególnieyszą 

mieć uwagę należy na wybór mieysca, ażeby 
niewynikło iakowe nieszczęście. — Naydogodnićy 

iest zastawiać samostrzały w lesie o podal od 

dróg i ścieszek ma mieyscach któremi ludzie 
lub bydlęta przechodzić niezwykli. — Jeżeli 

mieysca zupełnie bezpiecznego do zastawienia 

samostrzału niebędzie, lepiśy niestawiać go. 

С. O zatruciu wilków. 

Wytępienie wilków trucizną, należy do 
tych wytępienia sposobów, które w ogólności 
nayłatwićy i nayskutecznićy użytemi bydź mogą: 

15
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W późnćy Jesieni, i w zimie naydogodniey 
iest zatrucie dla wilków przyrządzać w nastę- 
puiący sposób: z zabitego, lub zdechłego by- 
dłęcia lub barana obciąga się skóra, i mięso 
czyli ścierwo w różnych nadrzyna się mieyscach, 
w których sypie się trucizna z utłuczonego na 
proch wroniego oka (ux Vomica) z arszeni« 
Kiem pomigszanego. — Tymze proszkiem ро- 
sypula sige rownieZ wnętrzności bydlece. — Wro- 
nie oko do zatrucia uzyte, lepiéy iest drobno 
utrzyć na tarce, aniżeli raptownie ususzone u- 
tłuc, albowiem nietyle utraca mocy. — Przygo« 
towawszy tym sposobem ścierwo, powlec g0 
należy skórą, obszyć, i zakopać na 24 godzin 
w gnóy suchy koński, aby trucizna przeięła 
ścierwo, oraz aby zwierz zawietrzyć niemógł te- 
go przygotowania ręką ludzką zdziałanego. — 
Wyimuiąc ścierwo z gnoiu, trzeba mieć ostroż- 
ność i niedotykać się go rękami lecz widła- 
mi. — Wywozi się do lasu na mieysce którćm 
wilki przechodzić się zwykli. — Zatrute ścier- 
wo w iesieni, i zimie kładzie się na ziemi; 
w lecie zaś należy go zakopać na pół łokcia 
w ziemię, i lekko przysypać ziemią lub liściami, 
aby zachować go od prędkiego zepsucia. 

Wilki tym sposobem oirute, po pożarciu 
ścierwa padaią oe. niEdalEk. a czasem 
o 100 tylko kroków od ścierwa. — Przekona-
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wszy się, że wilk lub lis poruszył zatrute ścier- 
wo, należy go dochodzić tropem szczególniey 
po śniegu, gdzie znaleziony będzie: lub nieży- 

wym, lub tak słabym, iż zfłatwością dobitym 
bydź może. 

Ponieważ psy, i wszystkie inne ślepo ro- 
dzące się zwierzęta pożarfszy tym sposobem 
przyrządzone ścierwo, otruią się i zdechna; 

przeto należy zachować ostrożność, i zamykać 

psy w czasie, kiedy w blizkości zatrute ścierwo 
iest położonćm, do póty, do póki przez wilków 
lub lisów pozartém niezostanie (*). 

  

(*) Po wyszególnieniu w krótkości sposobów wytępie- 
nia wilków, wyznać nalezy iż przedmiot ten ogél- 
nie uważany, bynaymnićy calkowicie opisanym, 
i wyczerpanym niezostał. -- Redakcya zatem Syl- 
wana, ż prawdziwą w dzięcznością przyimie wszel- 
kie doświadczenia i uwagi światlych małosników 
myślistwa co do szczególnych sposobów polowa- 
nia, łapania i wytepienia wilków, i umieści tako- 
we w ninieyszćm pismie tém chętnićy, ile Że cią- 
glem ićy iest staraniem ten ważny nauśi mysli 
wskiey przedmiot rozszerzać , i wszelkie szczegóły 
do niego zmierzaiage iak naydokładnićy obiaśniać.
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Ш. 

О zastosowaniu sposobów wytępienia wil- 

ków i wykonaniu ich w całym kraiu. 

Nienależy tu powtarzać, ile wilki licznie 

zagnieżdzone w naszym kraiu sa szkodłiwemi, 
a tem samćm dowodzić konieczną potrzebę 
ich wygubienia. — Klęski i szkody iakie ten 
drapieżny zwierz zrządza, są nader widocznemi, 
doświadcza ich Rząd w dobrach i lasach włas- 
nych, doznaią ich obywatele i właściciele ziemi, 
ulegaią im włościanie, na których rolnictwo i 
gospodarstwo kraiowe iest opartem; zgoła mo 
wiąc, wilki tak dla ogólnego kraiu bogactwa, 
lakoteż szczególnego dla każdego właściciela 
dobra będąc szkodliwemi, niewątpliwie wyma- 
заа w użyciu skutecznych środków do ich 
wygubienia zmierzających , wspólnego połącze- 
nia się sif i nakładów. 

Ponieważ siedliskiem wilków są lasy i w tych 
nayczęścićy przebywają, a w każdym prawie 
kraiu Rząd nie iest wyłącznym lasów  właści- 
cielem, lecz znaczna ich część iest osób pry- 
watnych własnością, przypuściwszy więc iż w kra: 
11 naszym Rząd posiada w lasach + część, а 

2 prywatni właściciele + części; gdy wytępienie
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wilków iest wspolnem dobrem, środki więc do 

wyniszczenia wilków dążące i nakłady, w tymże 

samym stosunku zachowane bydź powinny. 

Gdyby tylko sam Rząd, przy Tożeniu po- 

trzebnych do tego starań i nakładów, usiłował 

w lasach własnych wygubiać wilki, widoczną 

iest rzeczą, 1Z nie osiągnie nigdy prawdziwego 

zamiaru, skoro prywatni właściciele daleko 

znacznieyszćy przestrzeni lasów, tychże samych 

starań łącznie z rządem łożyć niebęda ; — z te- 
go powodu niemylny wynika wniosek: iż wla- 

ściciele przywatni i Bząd w stosunku do obszer- 

ności posiadanych lasów, nakłady na wytępienie 

wilkow łożyć, i do regularnego ich niszczenia 

prawnie z obowiązanemi bydź powinni. 

Aby starania i nakłady niebyły bezskute- 

cznemi, aby nieprzerwany dozor, 1 wykonanie 

dzielne wszelkich środków do wygubienia wil- 
ków dążących w prawdziwym porządku odby- 
walo się, potrzebną iest rzeczą ze strony rzą- 

du wydać w tćy mierze stosowne rozporządzenia 

i przepisy — a wykonanie tychże rozporza- 

dzeń, pod naczelnym dozorem rządu, władzom 

kraiowyra Tącznie zprywatnemi obywatelami poru- 

czyć = to iest: 
Przy władzy do steru kraiu należącćy ia- 

ka iest Kommissya Rządowa Spray Mew- 

nętrznych i Policyi, w właściwym wydziale usta-
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nowioną by bydź powinna seńcya, złożona zCzton- 
ka Kommissyt Rządowey Spraw JW ewnętrz- 
mych Urzędnika leśnego lasow Rządowych, i 
iednego obywatela lasy własne posiadaiącego ; | 
którey byłoby zatrudnieniem: 

1. Spisanie dokładne przepisów i rozporzą 
dzen dla całego kraiu w przedmiocie wytępie= 
nia wilków, za prawo nadal służyć maiących. 

2. Zebranie wiadomości statystycznych kra- 

iu, ile obszerności każdy obwód posiada w la- 

sach rządowych, a ile w prywatnych. 

3. Ustanowié ogólny fundusz rocznie m 
wytępienie wilków potrzebny. 

4. Rozłożenie funduszu tego na Rząd 1 

prywatnych właścicieli, w stosunku posiadanćy ob- 

szerności lasów. 

5. Kierowanie ogólne funduszem, i dopil- 
. 

. e 
= CA nowanie, aby przepisy i rozporządenia, ściśle 

były wykonywanemi. 

6. Odbieranie rapportów od władz Wo- 
tewodzkich do wytępienia wilków ustanowionych. 

Przy Kommissyach MWoiewódzkich, u- 
tworzoną bydź powinna depułacya, składająca się 
z Członka Kommissyt Woiewódzkićy wlasciwe- 

go Wydziału, Urzędnika leśnego lasów Rzą-
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dowych, i iednego obywatela własciciela la- 
/ JT . a > sow; którćy obowiązkićm będzie: 

1. Wypełniać rozkazy 1 przepisy naczel~ 

ney władzy. 

2. Wydawać rozkazy władzom do wytę- 
pienia wilków po obwodach ustanowionym (o 
których nizéy) i czuwać nad ich wykonaniem. 

$. Trudnić się regularnym wpływem fun- 
duszu i użyciem tegoź na przedmiot wska- 
zany. 

4. Odbierać rapporta od władz odbwodo- 
wych 1 ogólny z całego VW oiewodztwa poda- 

wać władzy naczelney. 

Przy obwodach ustanowionyby bydź po- 
winien dozór nad wytępieniem wilków, złożony 
z Kommissarza Obwodowego, Urzędnika les « 
nego lasów Rządowych tł .iednego Obywatela 
posiadacza lasów; którego powinnością będzie. 

| 1. Wypełniać rozkazy władzy MWolewodz- 
kiey. 

2. Wybierać składki przeznaczone na o- 

gólny fundusz. 

3. Zbierać wiadomości o mieyscu pobytu 
i gniazdach wilczych.
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4. Urzadzaé stosownie do wydanych prze- 
pisów obławy, polowania, i inne sposoby do 
wytępienia wilków zmierzalące. 

5. Utrzymywać pod bliższym dozorem sie- 
cie, 1 narzędzia myśliwskie. 

6. Składać rapporta JF/adzy Woiewoódz- 
kiey. 

Fundusz corocznie wybierany, obracanym 
by bydź powinien. 

i. Na przysposobienie co rok pewnćy ilo- 
ści sieci, i straszydeł do obtaw. 

2. Na opłatę zagród za ubicie wilków. 

Skoro tylko za upłynienićm pewnego cza- 
su, dostateczna ilość szeci i narzędzi myśliw- 
skich dla każdego obwodu przysposobioną bę: 
dzie, składka na ogólny fundusz na wytępienie 
wilkow zbierana, zmnieyszoną bydź powinna. 

Wypłata nadgród za ubicie wilków, przy 
dostateczném wylegitymowaniu się, iż w kraiu wła: 
snym ubitemi zostali, regularnie i bezzwło- 
cznie uiszczaną bydź ma, tak, aby nikt, szczególnićy 
włościanie i bawiącysię polowanićm, na zwłokę 
nieuskarzali się. — Ci bowiem sami przez siebie 
zachęceni regularną nadgrodą, starać się będą 
różnemi sposobami, pomimo odław przez rząd
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nakazywanych, wytępiać wilki, 1 niemałą u- 

czynią kraiowi przysługę. | 

Ilość nadgrody za ubicie wilkow, powin- 
na mieć stosunek do okoliczności mieyscowych, 
to iest: mnieysza w tenczas, kiedy iest znaczna 

liczba wilków, a tóm samém Tatwieysze ich u- 

bicie, wyższa zaś w tenczas, kiedy mnićy be- 

dzie wilków, a zatćm  trudnieysze ich pokona- 

nie. — Nadgroda ta w samych nawet począ- 

tkach, ieżeli nie wyższą, niższą iednak bydź by 

niepowinna , fak płacąc za starego wilka zł: 18 

za młodego z gniazda wybranego zł: 6. 

Za ubicie wilków w czasie odbław przez 

Rząd przedsiebranych, nadgrodę odbierać ma ten, 

do kogo należy las, w którym ubitemi zostali. — 

Z ktoréy to opłaty strzelec ubnaiący wilka trze- 
м ии r . . 

cią częsc otrzymać powinien. 

Co rok w każdym odwodzie sporządzo- 

nym bydź winien rachunek, na co zebrane fun- 

dusze wydanemi zostały; — a skoro po ujdy- 

nieniu pewnego przeciągu czasu nietylko dosta- 

teczna ilość sieci i straszydeł przysposobioną 

będzie, lecz nadto nadgrody za ubicie wilków 

wypłaconemi zostaną, gotowizna w kassie znay- 

16
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duiąca się, każdemu w proporcyą składki zwró- 
coną , lub też na rachunek składki na przyszły 
rok policzoną bydź powinna; aby bez potrzeb- 
nym ciężaróm tak Aządu, iako i prywatnych 
obywateli mieobarczać. 
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