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Doświadczenie pokazuje, że nieraz do-
chodzi do sytuacji, kiedy w łowisku 
mamy kilka postrzałków w tym samym 
czasie. Jedna praca może trwać nawet 
parę godzin, choć przeważnie trafiają 
się przypadki proste, gdy droga ucieczki 
nie przekracza paruset metrów. W mo-
mencie zaangażowania się w poszuki-
wania osobnika, który uchodzi dalej, 
istnieje duże ryzyko pominięcia zga-
słych sztuk leżących niemal w zasięgu 
wzroku. Czasem trzeba się również za-
stanowić, czy warto poniechać trudne-
go postrzałka tylko dlatego, że inne ro-
kują większe szanse odnalezienia.

udana współpraca
W ubiegłym roku w trakcie zbioro-
wych polowań komercyjnych orga-
nizowanych w moim okręgu po-
prosiłem o pomoc swojego kole- 
gę Marcina Kunikowskiego wraz 
z jego suką Daisy (Nutą) z Brzozo-
wej Akacji. Pracowaliśmy wspólnie 
dwukrotnie i w obu przypadkach 
taki tandem okazał się bardzo po-
żyteczny. Za pierwszym razem po-
strzałków nie było zbyt dużo, ale 
cielę, za którym ruszył Marcin, 
uszło przez trzy oddziały na bagna 
i wymagało od niego wielogodzin-
nego zaangażowania. W tym czasie 
z Docentem sprawdziliśmy cztery 
strzały – potwierdziliśmy pudła 
i lekką ocierkę oraz odnaleźliśmy 
łanię zgasłą po płucnym strzale.

Bardziej spektakularna koope-
racja nastąpiła dwa tygodnie póź-
niej, w trakcie innego polowania 
organizowanego dla Szwedów 
w Borach Niemodlińskich. Już po 
pierwszym pędzeniu okazało się, 
że pracy jest mnóstwo – ranny byk 
jelenia oraz dwa niepewne strzały: 

do byka i dzika. Postanowiliśmy, że ja 
z Docentem pójdę na odnalezioną farbę, 
a Marcin z Nutą sprawdzi, czy nie ma 
więcej postrzałków. Jeleń, za którym ru-
szyliśmy, początkowo bardzo kluczył, 
przez co wypracowanie tropu sprawia-
ło nam spore problemy. Po pół godzinie 
zadzwonił Marcin i poinformował, że 
strzał do dzika był pudłem, za to byk 
uchodzi, lekko farbując, a mój kolega 
idzie za nim ze swoją suką.

z perspektywy Marcina i Nuty
Kiedy w końcu udało nam się dotrzeć 
do tropu, po około kilometrze okazało 

się, że... posuwamy się tym samym śladem 
co nasi koledzy z drużyny. Dalszy prze-
bieg wypadków znam z relacji Marcina: 

Nuta prowadzi pewnie, widzę, że trzy-
ma trop. Przechodzimy przez świeże 
uprawy, wyrośnięte młodniki i w końcu 
linię dawnej kolejki wąskotorowej, za 
którą dostrzegam dwie krople posoki. 
Znaczę je w urządzeniu i zerkam na wy-
świetlacz. Byk zatoczył półkole i kieruje 
się dalej prosto. Wraca do swojej ostoi. 
Od ostatniej farby przeszliśmy już kilo-
metr. (…) Przed nami pojawia się nie-
wielki ciek wodny, na tyle jednak szeroki, 
że nie jestem w stanie go przeskoczyć. 

Nuta znajduje się już po drugiej 
stronie rowu. Rzucam komendę 
„stój”. Pies się zatrzymuje i patrzy 
na mnie. Szukam wzrokiem najbliż-
szej przeprawy. Jakieś 20 m w lewo 
dostrzegam kawałek pnia wystają-
cy z wody. Podchodzę do niego i ba-
dam go stopą. Okazuje się stabil-
nym oparciem, które pozwala su-
chą nogą przejść na drugi brzeg.

Wracam do Nuty, podnoszę otok 
i ruszamy dalej. Trop prowadzi przez 
wysoki, rzadki drzewostan liściasty. 
Słońce zaczyna mi świecić w oczy, 
a mokre runo odbija refleksy, co nie 
pomaga w wyszukiwaniu ewentual-
nej farby. Praca psa jest jednak rów-
na, Nuta ciągnie zdecydowanie do 
przodu, a to utwierdza mnie w prze-
konaniu, że cały czas trzyma się tro-
pu. Przed nami kolejna przeszkoda 
wodna. Tym razem tuż obok tropu 
leży zwalone drzewo pomagające 
w przeprawie. Po chwili wchodzimy 
na szeroki dukt leśny, na którym ja-
kiś kilometr dalej na wschód zaczy-
naliśmy pracę. (…)

W międzyczasie padają strzały, 
ale zbyt odległe, aby mogły pocho-

Co dwa nosy, to nie jeden

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania 
polowania i znakowania tusz mówi o tym, że łowy na zwierzynę grubą mogą się odbywać 
pod warunkiem zapewnienia udziału co najmniej jednego psa ułożonego do poszukiwania 
postrzałków. Często jednak się zdarza, że ilość zwierzyny, którą należy odnaleźć, przekra-

cza możliwości pojedynczego posokowca.

Łukasz Dzierżanowski
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dzić z pobliskiej linii. Upewniam się telefo-
nicznie, że jesteśmy bezpieczni, i postana-
wiam naprowadzić Nutę na trop. Chętnie 
go podejmuje. (…) Suka przechodzi prosto 
przez linię i pewnie rusza dalej, zostawia-
jąc z prawej strony kałużę posoki. Skręca-
my lekko w lewo i niebawem docieramy 
do głębokiego rowu z niewielką ilością 
wody. Nuta schodzi do lustra, po czym za-
czyna podążać wzdłuż cieku, ale kilka 
razy zatrzymuje się i łapie górą odwiatr 
z przeciwległego brzegu. Prowadzi jed-
nak dalej, aby po przejściu ok. 150 m 
przeskoczyć na drugą stronę rowu.

Wychodzimy ponownie na stary, 
otwarty drzewostan, mijamy gniazda 
przygotowane pod uprawę i docieramy 
do kolejnego rowu biegnącego wzdłuż 
ściany lasu. Po drugiej stronie mamy już 
pole. Tutaj Nuta zaczyna się dziwnie za-
chowywać – kilkakrotnie przeskakuje 
z jednego brzegu na drugi i przechodzi 
paręnaście metrów po każdym z nich. 
Przy ostatniej przeprawie ląduję po kola-
na w błotku. Wchodzę na brzeg i zerkam 
na wyświetlacz. Odkąd podjęliśmy pracę, 
jeleń zrobił już 4 km, a biorąc pod uwagę 
dystans, którym podążał za nim Łukasz 
– 5 km. My, licząc powrót i powtórne 
przejście tym samym tropem, mamy już 
za sobą 6 km, wysiłek daje znać o sobie 
(przynajmniej jeśli chodzi o mnie, bo po 
psie nie widać jeszcze żadnych oznak 
zmęczenia). (…) Zaczynam kalkulować, 
czy warto kontynuować poszukiwania. 
W końcu podejmuję decyzję, że byk jest 
prawdopodobnie nie do dojścia. Przy-
trzymuję otok, aby zdjąć psa z tropu, 
i w tym momencie... kilkadziesiąt me-
trów przed nami dostrzegam leżącego 

jelenia. Odpinam więc obrożę i puszczam 
Nutę. Piękny byk próbuje jeszcze dźwi-
gnąć imponujący wieniec, jednak nie ma 
już siły się podnieść. Strzał łaski kończy 
jego cierpienie.

świetny psi duet
My z Docentem nie znaleźliśmy więcej 
postrzałków. Szliśmy ponad 2 km za 
draśniętym jeleniem i sprawdziliśmy 
jeszcze dwa inne strzały. Piękny meda-
lowy byk odszukany przez Nutę stano-
wił ukoronowanie pokotu. Nasza praca 
bezpośrednio nie przyczyniła się do 
jego zapełnienia, wiem jednak, że spra-
wiła satysfakcję Marcinowi i pozwoliła 
mu kontynuować wysiłki, które przy-
niosły spektakularne owoce.

Duet Nuta i Docent dobrze się spisał 
na ubiegłorocznych polowaniach. Mam 
nadzieję, że również w tym roku będzie 
nam dane razem pracować. Zaufany 
partner w czasie zbiorówki w łowisku 
obfitującym w zwierzynę zapewnia swo-
bodę pozwalającą na dochodzenie po-
strzałka do samego końca, bez względu 
na rozpoczynające się obok kolejne pę-
dzenia. Organizator polowania ma dzięki 
temu gwarancję, że wszystkie niepewne 
strzały zostaną sprawdzone, a ewentual-
na ranna zwierzyna – odnaleziona. Pod-
sumowując, pozwolę sobie więc na ba-
nalną trawestację znanego powiedzenia: 
„Co dwa nosy, to nie jeden”. l

Fragment relacji Marcina Kunikow-
skiego (po opracowaniu redakcyjnym) 

pochodzi z Biuletynu Klubu Posokowca 
za 2014 r. Pełny tekst można znaleźć na 

stronie: www.klubposokowca.org.pl

Marcin Kunikowski z Nutą 
przy odnalezionym byku
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