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Gzęśe Pierwsza.

Zasady ogólne.

W pośród niezbędnych warunków dobrego strzału 
należy postawić na pierwszem miejscu dokładne ozna
czenie szybkości, z jaką  zwierzyna leci lub biegnie. 
W ów czas należy odpowiednio założyć, aby ładunek śrótu 
spo tkał się w danem miejscu z poruszającą się zwierzy
ną, ni mniej ni więcej, tylko jak  uczeń, który  nabiera 
instynktownie wprawy w rzucaniu p iłką przed swego 
kolegę, gdy ten biegnie wpoprzek.

Powtóre należy wziąć pod uwagę kąt, jaki czyni 
linia lotu (względnie biegu) zwierzyny do pionowej pła
szczyzny, przechodzącej przez promień wzrokowy strze
lającego. W  załączonych figurach starałem się uprzy
tomnić te  kąty  pod wszelkiemi formami, aby pragnący 
je wystudyować, doszli do tego łatwo i z pożytkiem. 
A  jest to niezbędne, jeśli chcemy zostać dobrymi 
strzelcami.
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10 KAROL LANCASTER.

Potrzecie, zmysł dotykania odgryw a przy strzela
niu bardzo ważną rolę. Podczas m anewrowania strzelbą, 
w chwili, kiedy oko dokonało tego, coby można nazwać 
czynnością mierzenia, palec powinien momentalnie ścią
gnąć cyngiel, aby strzał wywołać; jeśli palec jest zbyt 
sztywny lub zbyt opóźnia się z pociśnięciem, tracim y 
zbyt wiele czasu i obliczenie nasze jest błędne; gdy zaś 
przeciwnie, spust jest zbyt miękki i zanadto czuły, strzał 
padnie zawcześnie i zwykle zadaleko od miejsca, do 
którego oko mierzyło.

Nakoniec sama strzelba powinna być składna pod 
każdym względem, podobnie jak bu t powinien pasować 
do nogi, jeśli chcemy chodzić dużo i wygodnie. I w sa
mej rzeczy, niektórzy ludzie są znacznie mniejszego 
wzrostu od innych i strzelba ich powinna być dostoso
wana do ich wzrostu, podobnie jak  się robi ubranie na 
miarę; strzelba, która pasuje jednem u, nie jest nic w arta 
dla innego. A  zresztą i sam e gusta są bardzo rozmaite 
i co się podoba temu, to się nie podoba innemu.

A by  się przekonać, czy strzelba jest nam składną, 
przyczepmy kaw ałek papieru do parkanu lub drzewa, 
złóżmy się doń szybko, mając obydwa oczy otwarte. 
i strzelmy w chwili, gdy policzek dotyka się osady; 
odrazu poznamy, czy strzelba jest dla nas składną. Jeśli 
strzał padł za wysoko, to znaczy, że osada jest dla nas 
zbyt prosta. Jeśli strzał kilkakrotnie uderzył za nizko,— 
osada jest zbyt krzywa; gdy strzał uderza na lewo należy 
odgiąć osadę w prawo, a przeciwnie, gdy strzał pada na 
prawo, osadę należy odchylić na lewo. Jeśli osada za
wadza o ubranie lub o muskuł piersiowy przy szybkiem 
składaniu się, to oznacza, że jest ona zadługa i należy 
ją  skrócić.
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SZTUKA STRZELANIA I POLOWANIA. 11

Ażeby poznać tą  ostatnią wadą strzelby, pochylmy 
naprzód całe ciało od pasa: jeśli osada jest zbyt długa, 
to w tej pozycyi przy szybkiem składaniu bądzie ona 
łatwo padała we właściwe miejsce; nastąpnie wyprosto
wujmy sią stopniowo, rzucając ciągle strzelbą do ram ie
nia, a wówczas zauważymy chwilą, kiedy strzelba za
czyna o ubranie zawadzać i oznaczymy w przybliżeniu, 
na ile ją  należy skrócić.

Osada jest za k ró tką  wtedy, jeśli przy szybkiem 
rzucaniu do ramienia, musimy wykonać dodatkowy ruch 
od przodu ku tyłowi, aby strzelba padła na właściwe 
miejsce.

Człowiek wysokiego wzrostu potrzebuje osady 
większej i dłuższej, aniżeli człowiek mały. Gruby wy
m aga większego odchylenia osady, aniżeli cienki.

Przy wyborze strzelby myśliwy powinien zawsze 
pamiętać, że waga broni jest w stosunku prostym do 
jej kalibru i że dokładność strzału i składność myśliwe
go są zawsze w stosunku odwrotnym do zmęczenia, jak 
zresztą we wszystkich sportach. T ak więc jeden będzie 
m ógł używać strzelby 7 lub 71/g-funtowej, gdy inny 
musi się kontentować 6-funtową. Lecz strzelba 12-go 
lub grubszego kalibru, ważąca tylko 6 funtów, oddaje 
znacznie silniej, aniżeli flinta tego samego kalibru w ięk
szej wagi, i pamiętajmy, że to jest konieczność m atema
tyczna. Daleko więc jest lepiej używać strzelby mniej
szego kalibru, aniżeli strzelać z broni, dającej silne ude
rzenie wsteczne, a która tern samem będzie męczyła my
śliwego, gdyż nikt nie będzie strzelał nietylko dobrze, 
ale nawet miernie, jeśli każdy strzał sprawia mu cier
pienie, a choćby naw et niepokój.

Nektóre z przedmiotów, poruszonych przez nas
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12 KAROL LANCASTER.

powyżej, będą traktow ane obszerniej w dalszym ciągu 
niniejszej książki.

Wzrok i jego w łaściw ości.

A by jako tako strzelać, niezbędnem jest rozróżniać 
dokładnie przedm ioty na odległość mniej więcej 50 
metrów.

Używający okularów, winni posługiwać się w y
łącznie szkłami okrągłem i (nie owalnemi) o średnicy 
przynajmniej 0,038 metra; dolna część szkieł powinna 
być dostatecznie odchyloną od twarzy, aby w chwili 
złożenia się, powierzchnia szkieł by ła prostopadłą do 
linii luf.

Należy też poznać dokładnie, które z obu oczu 
posiada większą siłę, czyli mówiąc inaczej, w którem  
z obu oczu tworzy się obraz danego przedmiotu szybciej 
i dokładniej.

A by to określić raz na zawsze, weźmy zwyczajną 
obrączkę lub pierścionek, a trzym ając go w pewnej od 
oczu odległości, patrzm y przezeń na jakiś niewielki prze
dmiot, umieszczony w odległości 5 do 6 m etrów od nas, 
mając jednak obydwa oczy otwarte. Następnie, nie zmie
niając pozycyi ani oczu, ani ręki, trzymającej obrączkę, 
zamknijmy lewe oko: jeśli otw arte prawe oko widzi da
ny przedmiot pośrodku pierścionka, to  znaczy, że ma
m y oko praw e silniejsze. Następnie zróbmy doświadcze
nie odwrotne, t. j. zamknijmy oko prawe, pozostawiając 
lewe otwartem , a w tedy promień wzroku skieruje się 
na prawo i będziemy widzieli dany przedmiot na ze
w nątrz pierścionka.
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SZTUKA STRZELANIA I POLOWANIA. 13

Dla osób, posiadających lewe oko silniejsze, do
świadczenie to wypadnie odwrotnie, a mianowicie przy 
zamknięciu prawego oka, przedmiot pozostanie pośrodku 
pierścionka, a przeciwnie przy zamknięciu lewego oka 
będziemy go widzieli na zewnątrz pierścionka. W tedy  
przy strzelaniu z obydwoma oczami otwartemi — lewe 
oko nadaje kierunek strzałowi.

Łatwo jest zrozumieć, że przy podobnych zbocze
niach należy koniecznie wadę oczu skorygować i w tym 
celu wynaleziono odchylenie (avantage) osady w prawo 
lub lewo, stosownie do tego, które oko jest silniejsze. 
Nikt, w samej rzeczy, mający lewe oko silniejsze, nie 
będzie mierzył dokładnie, posługując się wyłącznie p ra 
wem okiem, jeśli nie będzie miał odchylonej osady na 
korzyść lewego oka. Jeśli myśliwy posiada broń, zrobio
ną dla Strzelca o prawem oku silniejszem, to będzie 
z niej strzelał stosownie do odległości od i do 12 stóp 
na lewo od przedmiotu, do którego celuje, a  to zbocze
nie będzie zależało nietylko od odległości, na jaką znaj
duje się dany przedmiot, lecz także od różnicy siły obu 
oczu. Aby ten błąd skorygować, strzelający powinien 
zamknąć lewe oko przed złożeniem się, a tym sposobem 
naprowadzi strzelbę we właściwe miejsce, co mu po
zwoli celować w ptaka; inaczej bowiem, jeśli ptak leci 
od prawej strony ku lewej, strzeliłby zanadto przed nie
go, ale miałby wtedy więcej szans trafienia w niego, 
aniżeli przy kierunku lotu przeciwnym, t. j. od lewej 
strony ku prawej, gdyż wtedy pozostałby napewno 
w tyle ze swym strzałem i ptak byłby chybiony*).

*) Po wydaniu pierwszej edycyi tej książki powyższa uwaga zanie
pokoiła licznych myśliwych. Podaję dla nich kilka środków, mających na 
celu skorygowanie wady wzroku u tych sportsmenów, którzy mają lewe oko 
silniejsze, a jednak strzelają z prawego rumienia: i) Zamknąć lewe oko
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1 4 KAROL LANCASTER.

Zreszą nie możemy tej ciekawej i bardzo ważnej 
kw estyi odchylenia osady traktow ać w tern miejscu z dosta
teczną ścisłością; wrócimy więc do niej w przyszłości.

Jak należy nosić  i nabijać strzelbę.

W edług mego zdania, jeśli mamy polować cały
dzień, to sposób noszenia 
broni wpływa w znacznym 
stopniu na dobry rezultat 
naszych łowów: drogi nie 
są wszędzie dobre i teren 
nie byw a wszędzie w ygo
dny. Jeśli więc nosimy 
strzelbę w należyty spo
sób, wędrując po górach i 
dolinach, unikniemy zm ę
czenia. Zalecam też nosze
nie strzelby, wskazane na 
fig. i i 2, k tóre nauczą 
nas więcej, aniżeli długie 
opisy. Mojem jednak zda- 

Fig. *i. Sposób noszenia strzelby. niem, lepszy jest sposob,
wskazany na fig. 2, to jest, 

noszenia strzelby na prawem ramieniu, gdyż pozw a
la on myśliwemu w razie niespodziewanego ukazania

w chwili składania się, aby tylko prawe oko widziało dany przedmiot, a dopiero 
wtedy otworzyć drugie oko. 2) Używać strzelby z odchyleniem właściwem, by 
lewe oko mogło paść w linię luf, przy składaniu się do prawego ramienia. 
3) Używać okularów podług przepisu okulisty, aby siłę prawego oka zrównać 
z siłą lewego. 4) Strzelać z lewego ramienia, lecz wtedy należy mieć strzelbę 
skonstruowaną specyalnię do tego rodzaju użycia. {PrzyP> autora).
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SZTUKA STRZELANIA I POLOWANIA. 1 5

się zwierzyny, złożyć się momentalnie, bez zmiany po- 
zycyi ręki, trzymającej osadę.

Zwrócić muszę uw agę mych czytelników, że idąc 
w kompanii, narażamy luły nasze na uderzenie o lufy 
sąsiada, jeśli nosimy strzelbę zwykłym sposobem na ra 
mieniu, i dlatego w tym wypadku lepiej jest nosić broń 
pod pachą, jak  to wskazuje fig. i. R adzę jednak 
w tym wypadku nosić strzelbę 
otwartą.

Najlepszy sposób nabija
nia strzelby i zamykania jej po 
nabiciu, polega na podniesie
niu do góry osady, a nie luf, 
k tó re winny być pochylone ku 
ziemi. Jest to jedna z najważniej
szych czynności myśliwego, wy
m agająca prawdziwej nauki, gdyż 
zw racać należy baczną uwagę, 
aby  przy otwieraniu strzelby, 
gdyśm y wystrzelili tylko jeden 
ładunek, lub przy zamykaniu świe
żo nabitej broni, lufy nie były 
skierow ane w stronę którego z 
towarzyszów lub W Stronę psa. F 'S- 2- Sposób noszenia
Sposób trzym ania broni przy na- strzelby,

bijaniu, wskazuje nam fig. 3. K ła
dę wielki nacisk na ten szczegół, rekomendując go za
rów no starym  myśliwym, jak i nowieyuszom, gdyż za
uważyłem, że bardzo nieliczni sportsmeni stosują go 
w  praktyce. Sposób zamykania broni wskazuje nam fig. 
4. Przy tej pozycyi strzelby, gdyby nawet padł nie
spodzianie strzał, unikniemy wypadku; gdy przy in-
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16 KAROL LANCASTER.

nych sposobach łatwo spowodować możemy straszne 
nieszczęście *).

Jak należy trzymać broń i jak stać  przy 
strzelaniu.

Jest rzeczą nader ważną, a nawet niezbędną, trzy 
m ać broń mocno, obydwiema rękami; winniśmy jednak

Fig. 3- Sposób trzymania broni przy nabijaniu.

mieć na widoku, że ponieważ lewa ręka przy składaniu 
musi zrobić znaczny ruch ku prawej stronie, aby strzel

*) Przy zamykaniu broni zdarzają się nierzadko wypadki puszczenia 
strzału. Pochodzi to z różnych przyczyn: albo pomiędzy baskilę a gilzę do
stanie się jaka twarda grudka, albo piston może wystawać zanadto z kociołka, 
albo wreszcie igła nie wchodzi dostatecznie w swoje łożysko. (.Przyp. tłóm.).
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SZTUKA STRZELANIA I POLOWANIA. 1 7

bę rzucić w należyte miejsce, więc nie powinniśmy jej 
zbytnio wyciągać przy trzym aniu luf, gdyż w prze
ciwnym razie trudno jest nam ją  do właściwej pozycyi

Fig. 4. Prawidłowy sposób zamykania strzelby.

przy składaniu się doprowadzić, a dodatkowy ruch, jaki 
w tedy musimy wykonać, opóźni nam zmierzenie się.

Nogi nasze powinny stać wygodnie, lewa nieco 
naprzód wysunięta, w pozycyi jednak niekrępującej.

3
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18 KAROL LANCASTER.

Ciało nasze powinno być zlekka naprzód pochylone, aby 
nasza broda znajdowała się wprost nad lewą stopą. Ni
gdy nie należy zginać nóg w kolanach. P raw idłow ą po-

Fig. 5. Gotów do strzału.

zycyę przy strzelaniu objaśnia nam fig. 5. Unikajm y 
jednak  w naszych ruchach wszelkiej sztywności; m ięśnie 
nie powinny być naprężone. Tylko obie dłonie powinny 
silnie ściskać strzelbę.
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SZTUKA STRZELANIA I POLOWANIA. 1 9

Jeśli p tak defiluje przed nami, czy to od lewej stro
ny ku prawej, czy w przeciwnym kierunku, zróbmy 
zawsze kom pletną zmianę frontu, wykonawszy pół obro
tu  na prawo lub na lewo. Należy jednak używać z a 
wsze prawej nogi, jako osi, unosząc tylko lewą ponad 
ziemią. Powinniśm y zawsze zwracać się na prawej no
dze, aby przyjąć pozycyę odpowiednią do lotu ptaka. 
Jeśli ten ruch właściwie wykonamy, unikniemy kopnię
cia strzelby lub silnego policzka, który nam się dosta
nie przy niewłaściwej pozycyi.

Nie należy nigdy prawej nogi wysuwać zanadto 
ku tyłowi, gdyż przy tej pozycyi strzelba nasza po
chyla się ku dołowi i strzał padnie za nizko lub po
za celem.

Starajm y się zawsze, aby nasza lewa noga stała 
mocno na ziemi. Korzystnem też jest, jeśli lewa noga 
stoi nieco niżej, aniżeli prawa, gdyż to zmusza nas do 
lekkiego pochylenia ciała naprzód. Ciało, pochylone na
przód, staw ia łatwiejszy opór uderzeniu strzelby przy 
pierwszym strzale i pozwala nam łatwiej skierować 
strzelbę, bez żadnych wahań — w razie dublowania. 
W  przeciwnym razie, jeśli trzym am y ciało zbyt w yp ro 
stowane, łatw o możemy stracić równow agę wskutek 
uderzenia strzelby, choćby nawet lekkiego, a doprowa
dzenie do równowagi zabierze nam chwilę czasu. S tra
ta  jednej sekundy wystarcza, aby ptak odleciał na jakie 
15 do 20 metrów, co nam uniemożliwia dublowanie na 
przyzwoitą odległość. •
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2 0 KAROL LANCASTER.

P r a k t y k a .

S tare przysłow ie mówi, że tylko przy pom ocy 
p rak tyk i dochodzi się do doskonałości. Zarówno w strze
laniu, jak  i w innych ćwiczeniach sportowych, gdzie 
sw oboda ruchów  musi się łączyć z dobremi nerwam i 
i silnemi mięśniami, ci. k tórzy się ćwiczą dużo, dojdą do 
w praw y szybciej od innych. W  tym celu zalecam wszy
stkim  ćwiczenia ze strzelbą choćby raz lub dwa na ty 
dzień w ciągu całego roku, za każdym  razem niechby 
tylko przez 10 minut. Początkujący jednak muszą po
święcić więcej czasu.

W szyscy, k tórzy macie strzelbę, nie zapominajcie 
podczas sezonu m artw ego, a naw et i w czasie polowań, 
gdy wam czas na to pozwoli, ćwiczyć się w domu 
w m anew row aniu ulubioną bronią. Trzym ajcie ją  jednak  
w miejscu dostępnem , gdyż wielu sportsm enów , m ają
cych najlepsze intencye, nie w ykonyw a tych  ćwiczeń 
li-tylko dlatego, że zbyt wiele kłopotu m ają z w yciąga
niem strzelby z pudła lub futerału. Jeśli będ ą  trzym ali 
strzelbę na w idoku, nie będzie w tedy żadnej wymówki, 
a ćwiczenia m ogą prowadzić z łatwością.

A żeby dopomódz początkującym  (a naw et i w y
traw nym ) m yśliw ym  do opanow ania emocyi przy podno
szeniu się zw ierzyny i popraw ić b łędne składanie się 
z broni, w ynikające skutkiem  tego wzruszenia, załączam 
tutaj trzy rysunki (fig. 6), wskazujące, jak  należy trzym ać 
broń, kiedy jesteśm y w poszukiwaniu zwierzyny, czy to 
przed psem, czy na nagance, czy przy polowaniu ławą. 
M am  nadzieję, że moi czytelnicy, dzięki tym  rysunkom ,
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SZTUKA STRZELANIA I POLOWANIA. 2 1

zdołają, jak  i liczni moi uczniowie, którzy z początku 
pudłowali z obu luf do podrywającej się zw ierzyny,—ro
bić dublety praw ie na pewno z zimną krw ią pierwszo
rzędnych strzelców.

Pierw szą moją radą dla nowicyuszów jest praw i
dłowe w ykonyw anie ćwiczeń początkowych, gdyż ina
czej m ogą nabrać złych nawyknień, k tó re często gęsto

Fig. 6.

Idziemy naprzód. Stać! Strzał.

są niemożliwe do wykorzenienia, a zawsze czynią strzał, 
trudnym  i męczącym. Należy wziąć strzelbę w obie rę
ce, tak, aby  praw a obejm owała szyjkę osady, a lewa 
trzym ała lufy w tern miejscu, gdzie sie kończy czółenko 
aby  po złożeniu się do ram ienia była praw ie zupełnie 
wyprostowaną. N astępnie stanąć w pierwszej pozycyi; 
t. j. aby p ięty  się dotykały, a końce stóp były  oddalone 
o jakie 15 do 25 centym etrów . W ysunąć lewą nogę n a
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2 2 KAROL LANCASTER.

przód, na odległość pół kroku zw ykłego i pochylić nie
co ciało ku przodowi tak, aby podbródek znajdował się 
w rpost ponad końcem lewej nogi. T ym  sposobem b ę 
dzie można strzelbę rzucić szybko i z łatw ością do ra 
mienia, a jednocześnie pochylone ciało stawi pew ny 
opór uderzeniu strzelby, nie spraw iając nam  najm niej
szej fatygi; zachowamy więc w tedy rów now agę nie
zbędną do należytego i szybkiego dublowania.

Przyjąw szy tak ą  pozycyę, rzućm y szybko strzelbę 
do ramienia, mając odydwa oczy otw arte i m ierząc do 
jakiegokolw iek przedm iotu w pokoju, w którym  się 
znajdujemy, np. do gwoździa; powtarzajm y to ćwiczenie 
wielokrotnie, starając się zawsze mieć palec na cynglu 
od prawej lufy, gotów  do pociśnięcia w chwili, kiedy 
broń dotyka ramienia.

A by  m ieć pewność, że palec w yw iera właściwe 
ciśnienie na cyngiel, należy go trzym ać zgiętym  tak, 
aby pierw szy (końcowy) staw  spoczywał zlekka na cyn
glu, gdyż w tedy unikniem y niespodzianego ściągnięcia. 
Uw ażać też przy tern musimy, aby reszta palca nie do
tykała bynajmniej osady lub innej części strzelby, gdyż 
w tedy ruch nasz m ógłby się stać zbyt gwałtow nym , w y
prowadzając strzelbę z w łaściw ego kierunku.

Strzelbę należy silnie przycisnąć do ramienia, sko
ro się tylko osada do nieg-o dotknie. Obie te  czynności, 
t. j. rzucanie strzelby i silne przyciśnięcie do ramienia, 
powinny być praw ie równoczesne.

G dy już po pewnym czasie w ykonam y tę część 
program u, polegającą na składaniu się do nieruchom e
go punktu, zacznijmy rzucać strzelbę do innego jak iego  
przedmiotu, odległego od pierw szego na jakie 12 do 15 
stóp, i powtarzajm y to ćwiczenie składania się do dwóch 
punktów —raz na prawo, to znowu na lewo. R óbm y to
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przez kilka dni, po dziesięć m inut za każdym  razem, 
a w tedy możemy zacząć strzelać do tarczy na otwar- 
tem  powietrzu. Cel możemy sobie umieścić albo na 
parkanie, albo na specyalnie w  tym  celu ustawionej 
tarczy.

Jeśli chcemy strzelać do tarczy, zróbmy zawsze przed 
strzałem  3 do 4 kroków  ku  niej, a dopiero w tedy przy
stanąwszy, zmierzmy się i strzelmy; nie daw ajmy jednak 
nigdy strzału, jeśli nie jesteśm y przekonani, że dosko
nale pokryw am y cel, do którego  mierzymy. To nas bo
wiem nauczy poznawać sposób naszego strzelania i po
praw iać wszelkie błędy, jakie wdedy m oglibyśm y po
pełnić.

Jeśli uczeń dojdzie już do tego, że często trafia 
w cel, wówczas może rozpocząć strzelanie do przedmio
tów  poruszających się, zarówno żywych, jak  i sztucznych.

Przedmioty ruchom e sztuczne.

Znam tylko jeden jedyny aparat praktyczny, słu
żący do tego  celu, a mianowicie znakomity przyrząd 
L igow sky’ego, puszczający sztuczne gołębie gliniane (ta
lerzyki), w yrabiane przez tę  sam ą firmę. Należy się też 
w ystrzegać wszelkich imitacyj, k tó re pociągną za sobą 
znaczne w ydatki bez realnych korzyści.

Nowicyusz powinien umieścić przyrząd tak, aby 
tenże m ógł rzucać gołębie we wszystkich kierunkach: 
na prawo, na lewo, naprzód, w tył, ku górze, lub z gó 
ry  na dół. Może się też posiłkować do puszczania gołę
bi pom ocnikiem , ukrytym  za murem, lub za inną jak ą
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zasłoną, gdyż w tedy będzie m ógł ocenić dokładnie sku
tek  swoich strzałów.

K auczukow e kule, używ ane przez „Buffalo B ill“ 
podczas w ystaw y am erykańskiej, puszczane przez po
mocnika, umieszczonego tuż obok strzelającego, m ogą 
też oddać ważne usługi dla ćwiczących się. K ule takie 
mają tę  doskonałą stronę, że nie pozostawiają na ziemi 
rozbitych kaw ałków , k tóre m ogą następnie kaleczyć no
gi psom lub innym domowym zwierzętom, co się często 
zdarzało przy użyciu kul szklanych, niepraktycznych 
pod wieloma względami.

A utor posiada w swym m agazynie formy żelazne 
do robienia takich kul kauczukow ych, k tóre każdy 
sportsm en może fabrykow ć u siebie, unikając tym  spo
sobem stra ty  czasu i tłuczenia się kul w drodze przy 
przesyłaniu.

Ptaki w lot.

Skoro początkujący dojdzie do należytej w praw y 
w strzelaniu do w yrzutek (sztucznych gołębi, kul k a u 
czukowych i t. p.), wówczas może przejść do strzelania 
wróbli, drozdów, wron lub innych ptaków , puszczonych 
z takich klatek, jakich się używ a przy strzelaniu do go 
łębi. W praw dzie tą  d rogą nie nauczym y się jeszcze 
strzelać doskonale do gołębi, ale w każdym  razie uczeń, 
wiedząc naprzód, skąd p tak  wyleci, nauczy się zacho
w yw ać zimną krew, być gotowym  do strzału, a szcze
gólniej wyczekać tej chwili, k iedy  p tak  rozpędzi się, 
zanim strzał padnie, co jes t dobrem  mianowicie wtedy,
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jeśli strzelający zrobi 5 do 6 kroków  naprzód lub w stro
nę, nim da znak do puszczenia ptaka; wówczas czekać 
powinien, aż p tak odleci na należytą odległość, a dopie
ro wtedy strzelać.

Gdy początkujący nauczy się już nieźle strzelać 
w tych warunkach, wówczas może się wprawiać w strze
lanie do dwóch ptaków, puszczonych prawie jednocze
śnie z dwóch różnych klatek, k tó re pow inny być um ie
szczone od siebie na taki dystans, aby strzelający miał 
czas zwrócić się i strzelić raz na prawo, a potem  na le
wo, zanim drugi p tak  odleci zbyt daleko.

W iele osób chybia na polowaniach dlatego, że nie 
umie należycie ocenić odległości, czy to z braku do
świadczenia, czy z braku przytomności umysłu. Zalecam 
też nowicyuszom umieszczać arkusz białego papieru na 
ziemi w odległości 36 m etrów  od miejsca, na którem  
stoi strzelający, a wtedy, dzięki wprawie, nauczy się nie- 
tylko oceniać szybkość ptaka, ale także unikać strzału, 
g dy  ptak  jes t już poza doniosłością strzału.

Przy strzelaniu dubletami, nie należy strzelby odej
mować od ramienia między obydwoma strzałami, gdyż 
to naraża nas na stra tę  czasu, k tóra pozwala ptakowi 
odlecieć poza doniosłość strzału. Na nagankach będzie
m y napewno pudłowali z drugiej lufy.

Strzelanie do pióra.

Muszę tu  zaznaczyć, że niniejsza p raca nie' ma by- 
najmiej na celu objaśniać, jak  ma być urządzone dane 
polowanie, jak  należy szukać zw ierzyny lub w jaki spo-

4
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sób należy zajmować teren, aby otrzym ać najlepszy re 
zultat. Istnieją w tych przedmiotach doskonałe dzieła, 
do których odsyłam czytelników. B ędę tylko m ó
wił o kwestyach, najbardziej zasługujących na uwagę, 
a k tóre każdy powinien pamiętać.

Jeśli polujemy ław ą (sztrejfem), k tó ry  to sposób za
czyna się rozpowszechniać w Anglii i we Francyi*), 
wystrzegajm y się skierow ania luf ku naszemu sąsiado
wi z lewej strony. Zdarza się to jednak  bardzo często, 
a w skutek tego niejednokrotnie linia ław y przeryw a się, 
gdyż ten lub ów myśliwy, widząc lufy sąsiada, sk iero
wane ku sobie, nie chce posuw ać się naprzód.

Szczególniej, polując w gąszczu, należy zachować 
w łaściw ą pozycyę strzelby, aby uniknąć w ypadku, gdyż 
w tedy stanowiska są urządzone bardzo blizko jedno od 
drugiego. Czasami etykieta nie pozwala nam zwrócić 
uwagi swemu sąsiadowi, że niewłaściwie trzym a swoją 
strzelbę. W  takim  razie gw ałtow ny ruch w ty ł może od
nieść należyty skutek.

Zdarzyło mi się pew nego razu być na polowaniu 
z kilku osławionymi z nieostrożności, myśliwymi. Jeden 
z nich szczególniej strzelał za każdym  razem do bażan
tów, zanim te  miały czas wznieść się na w ysokość g ło 
wy ludzkiej. Zapytany w tej kw estyi przez starszego 
Strzelca i kilku naganiaczy, odpowiedział im stanowczo: 
Co za bezsens mówić, że ten p tak  w  chwili mojego 
strzału był za nizko; był conajmniej na ośm stóp ponad 
ziemią.

Już pod koniec dnia jeden z tych  panów  poczęsto
wał m nie całym ładunkiem  śrótu w następujących oko
licznościach. W  gąszczu ukazał się zając, k tó ry  nagle

*) A także i u nas. (P rzyp . tłom.).
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zmienił kierunek i szedł mi prosto pod nogi. Spostrze
głem , że mój sąsiad składa się do strzału, więc też 
krzyknąłem : „Nie strzelaj pan!“ Lecz było już zbyt pó
źno; śrót zrykoszetował od tw ardej ziemi i naszpikował 
mnie od stóp do głowy. Lecz kom uż z nas nie zdarzyły 
się podobne wypadki?

Nie strzelajmy nigdy pod stanowiska sąsiadów 
i nie zabierajmy im zwierzyny.

Strzał królewski.

Jest to z pewnością jeden z najpiękniejszych i naj
przyjemniejszych strzałów, gdy  p tak  znajduje się wprost 
nad naszą głową, ale też w ym aga on dużej dozy zimnej 
krw i i doświadczenia. Gdy jednak raz się go nauczymy, 
nie przedstawia już w tedy wielkich trudności; zachowu
jąc bowiem zimną krew , gdy spostrzeżemy p taka przed 
sobą, co się najczęściej zdarza, m am y zawsze czas do 
zmierzenia się.

Jeśli p tak  jest bardzo rozpędzony i leci bardzo w y
soko, wówczas musimy znacznie zakładać przed niego, 
aby nie pozostać ze strzałem  w tyle.

Zwykle przy strzałach królew skich zwierzyna pada, 
jak  szmata, gdyż wystaw ia wtedy strzelającem u najczul
sze swoje części.

Jeśli wyczekujem y zwierzyny, k tó ra  m a przelecieć 
w prost nad naszą głow ą, zachowajmy całą naszą zimną 
krew , a gdy ptak  znajdzie się praw ie w prost nad nami, 
przechylm y nasze ciało (a raczej górną jego część) — 
ku  tyłowi, aby cały ciężar jego spoczął na prawej no
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dze, gdy lewa dotyka ledwie gruntu, gdyż tym sposo
bem łatwiej utrzym am y równowagę.

Do wykonania tego strzału należy lewą rękę, trzy
m ającą lufy, zbliżyć do prawej, gdyż w tedy łatwiej i sil
niej oprzemy strzelbę o ramię. Inaczej broń nasza zo
stanie odcięgniętą w lewo i strzał przejdzie na lewo 
od celu.

Mało jest jednak  myśliwych, którzy umieją praw 
dziwie dobrze dawać królew skie strzały. W ynika to 
głów nie ztąd, że mało jest myśliwych, ćw iczących się 
należycie przed rozpoczęciem polowania; inni chybiają 
dlatego, że się niedość przechylają w tył, gdyż brak 
im do tego miękkości ruchów; są tacy, którzy nie za
kładają dostatecznie przed ptakiem; a inni wreszcie pu- 
dłują dlatego, że nie um ieją należycie trzym ać strzelby.

Doskonały sposób ćwiczenia się w strzałach tego 
rodzaju, jest umieszczenie przyrządu L igow sky’ego na 
stogu siana, lub na jakim budynku, wysokim na 15 do 
20 stóp, a wówczas możemy puszczać w j'rzutki wprost 
nad naszą głową.

Strzał do ptaka, lecącego na m yśliwego.

Strzał ten w gruncie rzeczy jest łatw y do naucze
nia. Można go rozdzielić na trzy kategorye: p tak  zbli
ża się, lecąc wysoko, t. j. powyżej głow y myśliwego; 
ptak leci nizko, np. na jeden m etr ponad ziemią; w re
szcie, ptak leci na wysokości głow y myśliwego.

W  pierwszym w ypadku, t. j. gd y  ptak leci wyżej, 
aniżeli głowa strzelającego, należy strzelać przed niego, 
i tern więcej przed niego, im on się znajduje bliżej m y
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Fig. 7. Ptak leci na myśliwego wysoko.

luf opuścić i strzelać pod ptaka, gdyż inaczej chybimy, 
mierząc w prost w ptaka, a w rzeczywistości za nim. 
W ielokrotnie chybia się w tym  wypadku, gdyż strzelbę 
umieszcza się nie dość wysoko w ramieniu. S trzał ten 
w polowaniach na kuropatw y z naganką, jes t bardzo 
trudny, jeśli zasłona jest zbyt wysoka i dochodzi do ra
mion m yśliwego, gdyż w tedy strzelam y albo zbyt dale
ko, albo za blizko.

śliwego; gdy  się znajduje na jakie 30 do 35 metrów, 
należy brać niewiele przed nim. W ielu myśliwych chy
bia w tych w ypadkach, gdyż niedostatecznie biorą przed 
ptaka. W  chwili naciskania cyngla należy strzelbę posu
nąć nieco od przodu ku tyłowi aby p taka zakryć 
(fig- 7)-

Jeśli p tak  leci na myśliwego nizko, należy końce
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A b y  dobrze strzelać w trzecim w ypadku, t. j. k ie
dy ptak leci na myśliwego na wysokości jego głowy, 
należy m ierzyć w prost w niego, ale nieco górą. W ażną 
jest rzeczą, aby w tym  w ypadku nie dać się zanadto 
zbliżyć zwierzynie.

Strzał do ptaka, który przeleciał nad głową  
m yśliwego.

Ten rodzaj strzałów trafia się często na polowa
niach z naganką na kuropatw y lub bażanty, mianowicie 
w tedy, gdy  naganka jest już blizko linii myśliwych 
i niebezpiecznie jest strzelać przed siebie, lub gdy m a
my przed sobą gąszcz, k tó ry  nam nie pozwala widzieć 
zbliżającej się zwierzyny i zmusza nas do strzelania po
za siebie.

Jeśli możemy strzelić poza sobą do ptaka, który 
przeleciał po nad naszą głow ą, to należy przedewszystkiem 
zrobić całkow ite pół obrotu, a w tedy strzelać pod ptaka, 
to znaczy przed niego, ażeby nie pozostać ze strzałem 
w tyle. Jest to strzał łatw y, gdyż podczas mierzenia w i
dzim y ciągle zwierzynę ponad lufami (fig. 8).

Jeśli p tak  przeleciał nizko, pom iędzy dwom a stano
wiskami, to  należy strzelać ponad i przed nim. Jest to  
strzał trudniejszy, aniżeli w poprzednim wypadku, gdyż 
przy mierzeniu zakryw am y p taka lufami. P rzy tym 
strzale nie należy prowadzić lufami po linii strzelców, 
lecz podnieść lufy ku górze, zrobić następnie pół obro
tu, a dopiero w tedy złożyć się do strzału.
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Strzał do boku.

Strzał ten wogóle należy do łatwych. Początkują
cy winien jest kontentow ać się tylko strzelaniem do p ta
ków, k tóre poderw ały się przed jego stanowiskiem, lub 
do tych, k tóre defilują przed nim, a nigdy do lecących 
na sąsiada, chyba, że zajmuje skrajne stanowisko, gdyż 
w tedy może strzelać od strony wolnej.

Fig. 8. Strzał poza siebie do ptaka, który przeleciał wysoko 
nad głową myśliwego.

Strzały do boku na nagankach są znacznie tru 
dniejsze, szczególniej w polowaniach na grousy *), k tó 
re  zwykle lecą bardzo nizko, gdyż w tedy m am y skłon
ność mierzenia zanadto w zwierzynę i pozostajemy w ty 

*) Pardwy szkockie. (P rzyp, tłom.).
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le ze strzałem. Pam iętać więc musimy, że w tych w y
padkach strzelać należy bardzo naprzód i dołem.

A by  strzelać czysto do zwierzyny, k tó ra nas mija 
po prawej naszej stronie (co zawsze strzał utrudnia), 
zwróćm y się dobrze w pasie, a naw et, jeśli to  jest po
trzebne, unieśm y lew ą nogę i na  prawej zróbm y pół

Fig. 9. Strzał do boku.

obrotu. Pozwoli nam  to utrzym ać rów now agę i strzelić 
dokładnie z drugiej lufy, jeśli z pierwszej chybimy.

Nie zawsze potrzeba unosić lew ą nogę, ab y  się 
zwrócić na lewo, gdyż z tej strony  łatwiej nam  jest 
zwrócić należycie lufy, aniżeli ku prawej stronie.

P rzy strzałach do boku należy jaknajszybciej ocenić 
szybkość lotu zwierzyny i stosow nie do tego  w inniśm y
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zakładać przed ptaka, oceniając jednocześnie jego  odle
głość od nas (fig. 9). Jeśli ta odległość jest znaczna, na 
leży oprócz założenia, b rać  jeszcze trochę ponad linię lo
tu, mając tu  na uwadze opadanie śrótu w m iarę w zra
stania odległości. B ranie górą powinniśm y szczególniej 
stosować, jeśli strzelam y pod wiatr.

W ogóle można strzelać znacznie dalej, do boku lub 
do zwierzyny, lecącej na myśliwego, aniżeli do ptaków, 
oddalających się w prost od myśliwego, gdyż śróty ude
rzają silniej w ptaka, lecącego na nas, aniżeli w ptaka, 
uciekającego od nas.

Strzał do ptaka, lecącego skośn ie .

Ten rodzaj strzału, różniący się bardzo od strzałów 
do boku, o k tórych  mówiliśmy powyżej, jest też znacz
nie od nich trudniejszy, gdyż ptak, podrywając się, kie
ruje się praw ie zawsze pod kątem  ostrym lub rozw ar
tym , a w tedy oprócz szybkości lotu. należy brać w ra
chubę rozwartość tego  k ą ta  i stosownie do tego, zało
żenie m iarkować. Bardzo też często linia lotu nie jest 
prosta, lecz łukow ata i dlatego trzeba mieć wielką 
wprawę, aby te wszystkie czynniki należycie ocenić 
i strzał odpowiednio skierować.

W ogóle w w ypadkach strzałów  do ptaka, lecące
go skośnie, należy mniej zakładać, aniżeli strzelając 
do boku.

5
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Ptak odlatujący od myśliwego w linii prostej.

Ten rodzaj strzału może się trafić pód trzem a po
staciami: i° jeśli p tak  odlatuje od nas, wznosząc się ku 
górze; 2° odlatuje poziomo; 30 odlatując, opuszcza się 
na  dół.

Zwykle myśliwy m a czas widzieć zwierzynę, za

Fig. 10. Ptak odlatuje w linii poziomej.

nim się złoży, osobliwie w początkach sezonu, kiedy 
zw ierzyna dotrzymuje.

G dy zwierzyna odlatuje od nas poziomo, należy 
celować nieco ponad jej grzbiet, jeśli odległość w chwili 
ściągania cyngla nie przewyższa 20 do 25 m etrów  (fig. 
io ); gdy się znajduje na znaczniejszą odległość, należy 
celować nad ptakiem .

Jeśli p tak  odlatuje od m yśliwego wysoko (wyżej>
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aniżeli głow a strzelającego), należy brać nieco pod p ta
ka (jak na fig. 8).

Jeśli zwierzyna odlatuje od myśliwego tuż ponad 
ziemią, należy celować nieco ponad nią (fig. i i ). P rzy  
tym  rodzaju strzału mamy zwykle tendencyę opóźniania 
się ze ściągnięciem cyngla i przeto pudłujemy, gdyż 
śróty  padają tam, gdzie zwierzyna była, a nie tam,

Fig. 11. Ptak odlatuje tuż ponad ziemią.

gdzie chciał myśliwy. Pochodzi to ztąd, że lufy zakry
w ają nam p taka podczas celowania.

Ptak w znoszący  się  w górę.

Jest to  strzał trudny, gdyż w tym w ypadku mie
rzym y zwykle zanadto w sam ego ptaka. Zwykle ptak, 
wznoszący się w górę, leci bardzo szybko i dlatego na
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leży b rać  dobrze ponad niego, aby strzał był celny 
(fig. 12).

Zwykle ci, k tórzy zaczynają strzelać do bażantów, 
chybiają te  z nich, k tóre się podryw ają w gąszczu lub 
w  trawie, gdyż lot bażanta jest bardzo różny od lotu 
innych ptaków; zw ykle też niewprawni myśliwi obcina
ją  bażantom  ogony. Trzeba zawsze mierzyć dobrze po-

Fig. 12. Ptak wznoszący się w gć>rę. Strzelać nad niego.

nad ptaka, wznoszącego się prostopadle do góry, i strzelać 
szybko, skoro tylko broń dotknie ramienia. Jedna chwila 
opóźnienia spowoduje pudlo, a wówczas kochani przyja
ciele śmieją się do rozpuku z myśliwgo, k tó ry  widzi 
sw ego bażanta z obciętą nogą, a jeszcze częściej z od
strzelonym  ogonem.
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Strzał do ptaka, opuszczającego  się  
ku dołowi.

Strzał do ptaka, k tó ry  się opuszcza ku dołowi lub 
„daje szczupaka11 do doliny*), w ym aga bodaj więcej sta
rania i wprawy, aniżeli inne; zdarza się on bowiem naj
częściej na skłonie wzgórza lub góry, gdzie poza p ta 
kiem myśliwy nie widzi nic, oprócz próżni, b rak  mu za
tem przedm iotów pośrednich do ocenienia odległości

Fig. 13. Strzał do ptaka, opuszczającego się ku dołowi.

i szybkości ptaka. Trzeba więc wtedy wielkiej przytom 
ności umysłu, aby się zdecydować momentalnie na 
zmierzenie się i strzelenie pod ptaka, jeśli on opuszcza 
się tuż ponad powierzchnią pagórka (fig. 13). Jeśli ptak

*) Ten rodzaj strzału zdarza się u nas dość często do ptaków, zla
tujących z gałęzi na ziemię, jak np. do głuszców. ( Przyp. tłóm).
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jednocześnie zakreśla łuk na praw o lub na lewo, wów
czas oprócz brania pod niego, należy jeszcze założyć 
trochę przed niego, co czyni strzał jeszcze trudniejszym. 
Myśliwy, który często robi takie strzały, staje w rzędzie 
dobrych strzelców.

Zdarza się też często, mianowicie z grousami, że 
ptak, poderwawszy się na skłonie pagórka, przelatuje ho
ryzontalnie na przeciwległy skłon doliny, a w tedy m a
my strzał analogiczny z przedstawionym na fig. 11; 
lecz myśliwy, nie mając przedm iotów pośrednich do 
ocenienia pozycyi, znajduje się w bardzo trudnych wa
runkach i łatwo chybić może. W ogóle w tym w ypadku 
należy s ‘rzelać rzutowo, gdyż inaczej p tak znajdzie się 
zybko poza doniosłością strzału.

Strzał rzutowy.

Niejednokrotnie zmuszeni jesteśm y daw ać strzały 
rzutowe, bez należytego zmierzenia się, osobliwie w po
lowaniach na słonki, jarząbki, cietrzewie i inne. Nie
zbędnym warunkiem robienia takich strzałów jest do
skonale składna strzelba, która szybko wpada w ram ię 
myśliwego i szybko da się naprowadzić we właściwym 
kierunku. S trzały rzutowe ułatwia nam bardzo pozycya 
nieco pochylona (patrz fig. 6, rysunek środkowy), gdyż 
wtedy strzelbą swobodnie rzucić możemy do ramienia. 
Myśliwy, przyzwyczajony mierzyć po szynie swej strzel
by, nigdy nie będzie robił takich strzałów  rzutowych, 
jak ten, k tóry  strzela z obydwoma oczami otwartemi, 
utkwionemi w zwierzynę. Najlepsi jednak strzelcy chy-
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biają często takie strzały, ale za to cóż za radość, gdy 
nam się jednak taki uda.

Strzał do zająca. . \

um yka i mimo znacznej powierzchni, jaką  przedstawia 
Oto, jak należy strzelać do zająca, k tóry  szybko

Fig. 14. Strzelać ponad zającem.

dla śrótu, łatw o daje się opudłować, lub raniony, idzie 
zdychać w jakiej bróździe, czy też w sąsiednim gąszczu.

Do zająca, k tóry  um yka od myśliwego, należy 
mierzyć znacznie ponad nim (fig. 14), aby nie trafić go 
w krzyże lub w zad.
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Jeśli zwierzyna idzie na sztych, należy brać przed nogi 
przednie (fig. 15). Podobnie, gdy zwierzyna m knie bokiem, 
czy to ku prawej stronie, czy ku lewej, należy zakładać 
przed nią, i tern więcej (niekiedy do 2 metrów), im zając 
jest dalej i im szybciej zmiata.

Nie należy strzelać nigdy do zająca nad 30 do 35 
metrów, osobliwie jeśli um yka od strzelającego.

Zając robi zwykle kotlinę w zbożach, w łąkach, 
w wysokich traw ach, w ścierniach, w podory wach, w ko-

Fig. 15. Strzelać przed zająca.

niczynie lub na ugorach; jeśli go znajdziem y w kotlinie, 
należy go wypuścić na przyzwoity dystans, gdyż ina
czej rozbijemy go zbytecznie.

Jeśli chcemy strzelać zająca na pom yka, należy po
stępować ostrożnie, bez hałasu, gdyż zwierz ten ma 
słuch delikatny i wym yka się cichaczem, jeśli tylko 
usłyszy jaki szmer podejrzany.
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Strzał do królika.

T ego rodzaju polowanie jest doskonałą szkołą dla 
nowicyuszów, gdyż uczy ich zimnej krwi, oszczędzania 
strzałów  i doskonałego władania strzelbą, a szczególnie 
szybkiego składania się. I  w samej rzeczy, królik uka
zuje się nam zwykle na jed n ą  chwilkę: jeśli przecina li
nię lub dróżkę, nigdy nie należy mierzyć wprost w nie
go, lecz w to miejsce, gdzie on ma zniknąć.

Strzelanie królików  w wysokich traw ach lub we 
wrzosach jest również doskonałem ćwiczeniem. Idąc ła
w ą wraz z naganiaczam i, myśliwi powinni zachowywać 
prostą  linię, aby wszyscy mogli strzelać przed siebie lub 
za siebie, gdy króliki forsują linię naganki.

Bardzo często króliki trzym ają się w znacznych 
ilościach w żywopłotach. Można wtedy polować we 
dwóch, używ ając do wypłaszania królików cockera lub 
terriera, k tó ry  przeszukuje gąszcz żywopłotowy, gdy 
myśliwi posuw ają się po obu stronach. Jest to nadzwy
czaj miła połów ka w grudniu lub styczniu. Należy je 
dnak zachowywać w tedy wszelkie środki ostrożności, 
aby uniknąć postrzelenia psa, a co gorzej — towarzysza. 
Należy pam iętać, że nie powinno się nigdy strzelać do 
królika na końcu żywopłotu, lub poprzez jego gąszcze, 
gdy się nie widzi dobrze nawskroś: lepiej jest wyczekać, 
aż zwierzyna w ym knie na miejsce zupełnie otwarte, 
i strzelać dopiero wtedy, gdy się znajduje po drugiej 
stronie rowu, jaki zw ykle okala żywopłoty. Dobrze jest 
też od czasu do czasu poświstywać, aby nasz towarzysz 
znał miejsce, gdzie się znajdujemy, gdyż w tedy możliwe

. 6
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jest postępowanie obu w jednej linii. Nie należy nigdy 
strzelać do bażanta lub innej jakiej zwierzyny, gdy  ta  k ie
ruje się w stronę naszego towarzysza, i jeśli on m a strzał 
wygodniejszy, ograniczmy się tylko do ostrzeżenia go 
o zbliżającej się sztuce.

Króliki spotyka się najczęściej w wysokich tra 
wach; pom ykają one w tedy zwykle w kierunku jakiego 
rowu lub w stronę gąszczów. A by  dobrze strzelać, na
leży mierzyć przed niego, i do tego bardzo szybko. 
R zadko kiedy zdarzy się nam dać strzał z drugiej lufy.

Niektórzy myśliwi strzelają króliki z m ałokalibro
wych karabinków, robionych specyalnie w tym  celu: 
jakkolw iek jest to  bardzo przyjemna zabawka, jednak 
dla początkujących nie jest ona tak  pouczająca, jak  
polowanie ze zwykłą śrótówką.

Strzał do zwierzyny nieruchomej.

Niema przykrzejszej rzeczy, jak  pudło, nieraz z obu 
luf, do zwierzyny nieruchomej, np. do postrzelonego i za
czepionego na gałęziach ptaka, lub do zająca w ko- 
tlinie, gdy jednem słowem, zwierzyną nie może lub nie 
chce ruszyć się z miejsca i zmusza nas do strzału w ta 
kiej pozycyi. Nieraz zdarzało mi się słyszeć narzekania 
po takim niefortunnym  wypadku:

„Dziwna rzecz, ale nie mogę zabić siedzącego p ta
ka lub zająca, gdy przeciwnie w lot lub do biegu strze
lam doskonale".

Jakaż jest tego przyczyna? Trudniej jest przecież 
strzelać do zwierzyny w ruchu, aniżeli do nieruchomej.
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W edług mnie, przyczyna takich pudeł jest nastę
pująca: mało który  z myśliwych zdaje sobie spraw ę lub 
pam ięta o tem, że śróty, wyrzucone z lufy, przebiegają 
linię krzyw ą i że ta  krzywizna jest tem wydatniejsza, im 
odległość celu od myśliwego jest większa — o ile na 
drodze niem a żadnych przeszkód. Panowie ci nie znają 
dobrze doniosłości swych strzelb i nie wiedzą, że śró t 
grubszy, jak  np. n° 5, przebiega linię bardziej zbliżoną 
do prostej, aniżeli śrót cienki, i że tem samem inaczej 
należy mierzyć, strzelając cienkim, a inaczej — strzela
jąc grubym  śrótem. A  jednak są to fakta, stwierdzo
ne przez liczne doświadczenia, a nie bynajmniej czcze 
hypotezy.

Z pow yższego," com powiedział, wynika, że gdy 
strzelam y na k ró tk ą  lub średnią metę, należy celować 
w prost w sztukę, a w tedy możemy być pewni dobrego 
rezultatu. Przeciwnie, strzelając na większe odległości, 
należy brać ponad zwierzynę, często naw et dobrze ponad 
nią. Przytem  musimy sobie doskonale zdać sprawę 
z konfiguracyi gruntu  i zmieniać sposób mierzenia sto
sownie do tego , czy się znajdujemy względem zwierzy
ny niżej, czy też wyżej.

Do w ystudyow ania tego doskonale jest robić pró
by np. na drodze, gdzie łatw o sprawdzić, jak śróty po
szły, strzelając do jakiego kw iatka lub do starej piłki. 
W ted y  zrozumiemy, dlaczego przy użyciu nowocze
snych ekspresów , dających kuli mniejszą krzywiznęi 
otrzym ujem y daleko lepsze rezultaty, aniżeli z karabi
nów  daw nych systemów, z których kule, przebiegając 
linię bardzo krzyw ą, trafiają ponad lub pod celem.
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P u d ł o .

Jedną z głównych przyczyn pudłowania do ptaków  
w lot jest pomimowolne przyzwyczajenie strzelania za- 
nizko, wskutek niedostatecznego doprowadzenia luf do 
właściwej wysokości. Zwierzynę, uciekającą od myśliwe
go, należy zawsze brać wysoko (chyba, że przykład jest 
bardzo prosty i bardzo długi), a mierzyć prosto w gło
wę i trochę wysoko do ptaków, k tóre ciągną do nas 
bokiem. Jeśli tylko strzelba leży właściwie w ramieniu, 
nie należy obawiać się brać za wysoko, lub zanadto 
przed zwierzynę, gdyż jest to błąd prawie powszechny, 
że przy pierwszym strzale mierzymy za nizko i zanadto 
w sam ą sztukę.

W iększość sportsm enów zabija lepiej z drugiej lu 
fy, niż z pierwszej, gdyż instynktow nie (a często bez
wiednie) zakłada lutami więcej naprzód i bierze w y
żej, aniżeli przy pierwszym strzale; niemniej jednak ta 
właściwość zależy jeszcze od innej przyczyny, a miano
wicie, że przy drugim strzale ręka, a raczej palec, szyb
ciej współdziała oku i mózgowi, dzięki czemu unikam y 
tej, tak  fatalnej dla dobrego strzału, chwilowej pauzy, 
k tóra upływ a pomiędzy chwilą zmierzenia się, a chw ilą 
pociągnięcia za cyngiel. Tego opóźnienia unikają tylko 
znakomici strzelcy.

Naciskając cyngiel, powinniśmy się starać, aby 
czynność tę w ykonywał tylko sam palec lub san^ 
koniec palca, a nigdy cała ręka. W  przeciw nym  razie 
uchylam y lufy na prawo, a częściej jeszcze na lewo,
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dzięki ruchliwości prawej ręki, wyciągniętej w  całej 
swej długości.

Jeśli chybimy, powinniśmy zawsze zdać sopie sp ra
wę, dlaczego chybiliśmy. Strzelając z obydwoma ocza
mi otwartem i, będzie nam to łatwiej, aniżeli przy je- 
dnem  oku zamkniętem. Jeśli nie możemy odkryć przy
czyny naszych pudeł dlatego, że przymrużam y oczy lub 
je zam ykam y w skutek detonacyi, włóżmy pusty  ładu
nek do lufy i zmierzmy się do lecącego ptaka, a zało
żywszy przed niego, pociśnijmy cyngiel. W tedy  pozna
my, czy wada naszego mierzenia pochodzi od złe
go skierowania luf na przedmiot naszego celu, czy 
od niewłaściwego przyłożenia luf do ramienia, czy 
też w skutek innej jakiej przyczyny. P róbę taką  po
wtórzmy wielokrotnie, a nigdy tego żałować nie bę
dziemy.

Tego rodzaju ćwiczenia należy robić często, spo
kojnie i bez świadków, wybierając sobie za cel jaskółki, 
wróble, skowronki; nigdy jednak przy składaniu nie 
trzeba się spieszyć. Zachowajmy zawsze zimną krew  
i wyczekujmy, aż cel znajdzie się na dobrą do strzału 
odległość; tym  sposobem przywykniem y panować nad 
emocyą i oduczymy się od strzałów zbyt prędkich, 
danych na chybił trafił, od jakich tak  jest trudno od
zwyczaić wszystkich młodych sportsmenów.

Pisząc te słowa, mam głów nie na myśli to niepo
trzebne uczucie niespodzianki, jakiego doznaje wielu m y
śliwych w chwili, gdy stado kuropatw  zryw a się na
gle z charakterystycznym  łopotem 'skrzydeł. W olni 
są od niego starzy i w ytraw ni myśliwi, k tórzy z zi
m ną krw ią wypuszczają p taki na przyzwoitą odległość,
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pewni, [że zawsze zdążą zrobić dubleta do poderw ane
go stada.

Nie należy nigdy strzelać za blizko, gdyż w tedy 
rozbijamy zwierzynę tak , że jej naw et nie w arto podno
sić. Unikajm y z drugiej strony strzałów zbyt dalekich, 
gdyż częściej chybimy, niż zabijemy; p tak  podstrzelony, 
przepada najczęściej i ginie śm iercią powolną, straszną, 
nie przynosząc nikomu pożytku. Takie strzały są aktem  
okrucieńtwa, niegodnym praw dziw ego sportsmena.

Kilka uwag dla wszystkich.

Patrzm y zawsze na broń, jako na narzędzie śmier
ci, i d latego myślmy zawsze o kierunku, w jakim ją 
trzymamy, aby nie zwrócić jej w stronę bliźniego lub 
zwierzęcia, którego nie m am y zamiaru zabić.

W ypadki zdarzają się często, częściej naw et, niż 
to sobie wyobrażamy, i dlatego, czy broń nasza jest na
bita, czy nie, powinniśm y być zawsze nadzwyczaj ostro
żni w obchodzeniu się z nią. U w aga ta stosuje się do 
wszelkiej broni, czy to oędzie śrótówka, sztucer, pistolet, 
czy rewolwer.

Jeśli zachowamy dobrze w pamięci powyższą radę, 
nie będziemy zmuszeni uciekać się do zwykłego, a tak  
sm utnego tłómaczenia się: „nie wiedziałem, że broń b y 
ła nabita“, kiedy już nieszczęśliwy w ypadek był faktem  
dokonanym.

Czytałem niegdyś, nie pam iętam  już gdzie, ostał nie 
słowa samobójcy, k tó ry  prosił sąd (w Anglii w ra: ach
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śmierci nienaturalnej, zbiera się natychm iast sąd dla 
ustanowienia przyczyny śmierci), aby nie orzekł „śmier? 
w ypadkow a", lub „śmierć wskutek nieostrożności “, gdyż 
biedak ten dobrze wiedział, co robił, i nie chciał bynaj
mniej, aby potomność podejrzewała go, że należy do tej 
klasy idyotów, którzy, nie umiejąc obchodzić się z b ro 
nią, narażają na szwank życie własne, lub życie swych 
bliźnich.
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Gzęśe druga.

W  pierwszej części naszego dziełka starałem  się 
wystudyować stronę praktyczną sztuki strzelania, o ile 
to dotyczy środków, jakie sobie powinien przyswoić 
sportsmen, posługując się bronią w najrozmaitszych w y
padkach względnie do lotu, czy biegu ptaków  i zwierzy
ny czworonożnej.

Obecnie zamiarem moim jest poświęcić słów kilka 
broni i różnym akcesoryom myśliwskim, a także kilku 
kwestyom bardziej teoretycznego znaczenia. Na początek 
wybieram  sobie:

b r a n i e .

Jeśli rzucimy okiem na grupę myśliwych, zbierają
cych się na polowanie, przy jakiej takiej wprawie, oce
nimy zaraz, którzy z nich należą do kategoryi prawdzi
wych sportsmenów, a którzy są tylko „modelami, w y
ciętymi z żurnalu11. Trudno jest sobie nieraz w yim agino
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wać, kto, gdzie i kiedy wym yślił desenie niektórych ma- 
teryałów , używ anych na garn itury  myśliwskie.

K olor ubrania powinien być zawsze dobrany do 
barw y otoczenia, w jakiem  myśliwy ma polować. Garni
tu r powinien być doskonale zrobiony i o ty łe  luźny, żeby 
nie krępow ał bynajmniej ruchów Strzelca przy składaniu 
się na sztych, na prawo, czy na lewo. U branie źle zro
bione, zaciasne w ramionach i w plecach, przeszkadza 
zw ykle do dobrego strzelania.

Im  kort, użyty na garnitur, jest miększy, tem  jest 
lepszy. K urtka, dobrze skrojona i krótkie spodnie (knic- 
ker - bokcers), a pod to coś ciepłego, wystarcza najzu
pełniej *), Dobre buty lub trzewiki, w których noga wy
godnie spoczywa, są rzeczą niezbędną dla myśliwego. 
Niewiele się zabawi na polowaniu, a w dodatku bę
dzie zawsze źle strzelał ten, komu buty nogi cisną lub 
kaleczą. N igdy nie bierzmy na polowanie butów no
wych, bo zawsze tego żałować będziemy.

L ekka pelerynka nieprzem akalna jest niezbędną do 
polowania. Zwiniętą można nosić z tyłu na plecach lub 
oddać chłopakowi, k tóry  nam nosi ładunki, a przyda 
nam się ona na w ypadek deszczu lub chłodu, Można 
też ją  używać, gdy chcemy usiąść lub położyć się na 
ziemi dla odpoczynku.

Najpraktyczniejsze są niewielkie kapelusiki z ma- 
teryi nieprzemakalnej z daszkiem od przodu i od tyłu,

*) Lancaster przystosował swe uwagi do klimatu Anglii, znacznie 
łagodniejszego, aniżeli nasz. Dlatego w kweslyi ubrania myśliwskiego odsy
łamy czytelników do artykułu Jana Sztolcmana ,,Poradnik dla myśliwych4*, 
drukowanego w K alendarzu M yśliwskim  z r. 1900 (str. 23. „Ubrania“ ).

(P rzyj). tłom.)
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chroniącym  oczy od światła, a twarz i szyję od deszczu. 
Trzeba zwrócić uw agę na kolor tego nakrycia głow y, 
gdyż zwierzyna, a szczególniej ptak, na nagance naj
przód spostrzedz m ogą kapelusz, jeśli m a tylko b a r
wę nieodpowiednią, a w tedy napewno skręcą od m y
śliwego.

Czyszczenie broni.

Mam za regułę czyścić swoją broń, skoro ty lko  
wrócę z polowania. Oto jak należy postępować w tym  
wypadku.

Nie bierzmy się nigdy do czyszczenia b ro  ni w e  
Czorem lub w nocy, jeśli nie mamy zamiaru zrobić to 
niedokładnie, gdyż często pozostawimy ją  po oczyszcze
niu z „najgrubszego14, a na drugi dzień będzie nam się 
zdawało, że tego starczy. Lepiej jest zostawić nieczy- 
szczoną do następnego dnia.

Ażeby oczyścić strzelbę, weźmy lasztok, owińmy 
jego koniec kłakiem  suchych pakuł lub czystą szm atką 
tak, aby ciasno wchodził do lufy. Nie należy brać z po 
czątku żadnego tłuszczu, ani oliwy, gdyz osad łatw iej 
zejdzie, gdy przecieramy wielokrotnie i szybko suchym k ła 
kiem. Następnie zajrzyjmy do środka luf, czy są czyste; 
jeśli nie, przecierajmy je jeszcze, odmieniając k łak  i ro 
biąc go naw et większym, aby ciasno wchodził do lufy. 
Gdy lufy są już należycie czyste, weźmy nowy kłak  
i namaźmy go mieszaniną waseliny i wielorybiego ole
ju, lub jednym  z tych dwóch tłuszczów i przepuśćm y 
szybko przez lufy raz lub dwa, a w tedy namaźmy raz
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jeszcze tłuszczem nasz k łak  i przeprowadźm y go raz je
szcze przez lufy od jednego końca do drugiego, ale tym 
razem  wolno, aby tłuszcz mógł się osadzić na ścian
kach luf.

W  dwa lub trzy dni po oczyszczeniu należy ko
niecznie zajrzeć do luf, ażeby się przekonać, czy są na
leżycie czyste.

Czyszcząc lufy, nie powinno się nigdy opierać ich 
końców  o kam ień lub o jaki inny tw ardy przedmiot, 
lecz o ścierkę lub o miękkie drzewo.

Pod żadnym pozorem nie należy używać szczotki 
drucianej, gdyż instrum ent ten czyni więcej szkody, niż 
pożytku.

Jeśli broń była wystawiona na deszcz lub na śnieg, 
trzeba wytrzeć ją  dokładnie suchą szm atą lub flanelą 
zaraz tego sam ego wieczoru, a następnie wysmarować 
tłuszczem; nigdy tej czynności nie odkładajm y "do na
stępnego dnia.

Dobrze jest przed sezonem posłać broń puszkąrzo- 
wi do obejrzenia, czy wszystko jest w porządku, gdyż 
to nas uchroni od niejednej przykrej niespodzianki.

Ig ły  należy często wyjmować, czyścić i smarować 
waseliną, gdyż nieczyste igły są często powodem kla
pnięcia, opóźnienia strzału, a naw et niespodziewanych 
strzałów  przy zamykaniu.

W ielkim błędem jest zbytnie napajanie oliwą me
chanizmu strzelby, szczególniej w broniach bezkurko- 
wych z eżektorami, gdyż oliwa z czasem gęstnieje, robi 
się lepką i powoduje złe działanie mechanizmu. Cienka 
w arstw a waseliny wystarcza najzupełniej do zew nętrzne
go mechanizmu broni, t. j. do haków, do klucza i do 
baskili; słowem do tych części, k tó re są wystawione na 
działanie powietrza.

http://rcin.org.pl



5 2  KAROL LANCASTER.

N igdy nie smarujmy oliwą przy pomocy piórka lub 
szczoteczki, gdyż jej zawsze wpuścimy za dużo. Jeśli 
mechanizm eżektorów jest już za suchy, wprowadźmy 
wewnątrz trochę oczyszczonej oliwy (do maszyn do szy
cia) przy pomocy igły, zdejmując następnie, co jest ty l
ko zbytecznego. Tym sposobem uchronim y mechanizm 
od wadliwego działania.

Sposób brania pomiarów strzelby.

Najprostsza i najpraktyczniejsza metoda, jak ą  znam, 
podana była w „Dead S h o ta. Kopiuję ją dosłownie.

„W eźmy strzelbę, która dla nas jest składną, i przjr- 
mocujmy ją  w dwóch miejscach do drewnianej linii, do
skonale prostej, k tó rą  przykładam y wzdłuż szyny, pozo
stawiając końce jej nieco wystające poza koniec luf 
i poza piętę osady (jak to wskazuje fig. 16). Połóżm y 
ją  wtedy na stole i weźmy następujące pom iary z do
kładnością do i/16 cala: i° K rzyw izna osady: od G do H  
i od E  do F. 2° D ługość osady: od A  do B, od A  do 
C i od A  do D .

Te ostatnie trzy pom iary bierze się, jak  to zresztą 
wskazuje figura, od części krzywej praw ego cyngla.

W ielkiego znaczenia jest odchylenie (l’avantage) 
osady, dające możność szybkiego umieszczenia oka na li
nii luf, stosownie do tego, czy myśliwy m ierzy się p ra 
wem okiem, czy lewem *).

*) Zwracam uwagę, że Lancaster, mówiąc o odchyleniu osday, ma 
zawsze na myśli strzelanie z obydwoma oczami otwartemi, z k toych  je
dno jest silniejsze, aniżeli drugie. {Przyp. tłóm).

http://rcin.org.pl



SZTUKA STRZELANIA I POLOWANIA. 5 3

Liczne bardzo korespondencye 
w tej m ateryi znalazły miejsce w 
londyńskim „F ieldzie11; lecz najlep
szą, w edług m ego zdania, metodę, 
k tó rą  też staram  się rozpowszechnić 
jaknajbardziej, podał sportsmen, do
brze znany w Anglii, a k tóry  się 
podpisuje: „ten, co dał 20,000 strza
łów próbnych do tarczyk. List je
go, opublikowany w „Fieldzie" (nu
mer z 5 stycznia 1889 r.), p rzy ta
czam tu dosłownie:

Przedm iot ten traktow ałeś 
Pan obszernie w swych szpaltach; 
niewątpliwie, jeśli myśliwy nie po
siada dostatecznego doświadczenia 
w kw estyach broni z punktu wi
dzenia praktycznego, aby ocenić 
należycie znaczenie odchylenia osa
dy, to  puszkarz m a trudne do roz
wiązania zadanie.

„M ogę jednak Panu podać m e
todę, k tó ra przy pew nych w arun
kach jest nieomylną. Posługiwałem 
się nią sam wtedy, gdy straciwszy 
praw e oko, zmuszony byłem użyć 
strzelby z odchyleniem osady, po- 
zwalającem mi mierzyć lewem okiem.
W arunki, o k tórych  wspomniałem, 
są następujące: jeśli strzelający ze
zuje, mierząc, gdy  zam yka jedno
oko, lub gdy nie m a jednego oka, lub gdy jedno oko 
jest tak  słabe, że się posługuje tylko d rug iem ,- um ieść

6 ,Fi
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m y kaw ałek cieniutkiego papieru listowego, w zam knię
ciu luf (między ich obcięciem a baskilą) tak, aby w ysta
w ał ponad lufy około,; pół cala, i wytnijm y w nim w te
dy  bardzo wązkie V  jak  raz po środku osady.

qJeśli strzelający, rzuciwszy szybko strzelbę do r a 
mienia, zobaczy przez to  wycięcie muszkę, to znaczy, że 
osada jest dobra dla niego; jeśli nie, to  podniósłszy 
zwolna głow ę, ale nie przechylając jej ani na prawo, ani 
na  lewo, może łatwo-spraw dzić, z której strony V  p rz e 
chodzi prom ień wzroku; wówczas przesuwajm y papierek, 
aż póki nasz prom ień w zrokow y nie przejdzie przez V  
przy  szybkiem  składaniu się. Odległość V  od środka osa
dy  w skaże nam, na wiele trzeba zrobić odchylenie. W ielu 
m iernych strzelców doszłoby do należytej sprawności, 
gdyby  zechcieli zrobić pow yższą próbę“.

P rzy  stalowaniu broni należy zwracać uw agę na 
wzrost stalującego, oraz na różne właściwości jego  bu 
dowy; trzeba dobrze wiedzieć, czy ma szyję krótką, czy 
długą; czy tw arz m a tłustą, czy chudą etc. Ńależy też 
określić długość luf.

Broń kurkowa, czy bezkurkowa.

Obecnie bronie bezkurkow e (hamerlesy) są dla wie
lu przyczyn najbardziej poszukiwane przez sportsmenów; 
kupujący powinien zawsze żądać strzelby z zabezpiecze
niem  ąutom atycznem , k tóre m a ogrom ną przew agę nad 
m echanizm em  niezależnym, szczególniej dla m yśliwych, 
polujących z n aganką w tow arzystw ie Strzelca. Zabez
pieczenie autom atyczne chroni nas od przypadkow ego
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strzału, gdy strzelec nabija strzelbę, lub gdy ją  podaje 
swem u panu.

Strzelby z eżektorami.

Broń ta w yruguje z czasem wszystkie inne, podo
bnie jak  sztńcery repetyerow e w yrugują sztucery o je 
dnym  strzale.

Najlepszemi gilzami do broni z eżektoram i są gil
zy, pokryte pergam inem  lub mosiądzem, szczególniej fa
brykow ane przez firmę „E ley44, gdyż gilzy te w porze 
wilgotnej rtie deformują się (nie pęcznieją), a tern sa
mem łatwiej są wyrzucane przez eżektory, aniżeli gilzy 
ze zwyczajnego kartonu.

Strzelba w spółczesna .

List publikow any w „Fieldzie41.

„P anie44.

„Uważam  za konieczne, aby sportsmen, kupujący 
strzelbę, zaufał całkowicie doświadczonemu puszkarźowi, 
k tó ry  weźmie na siebie oznaczenie wagi broni i kalibru, 
odpowiadających kupującem u, jak  również wszelkie po
miary, dostosow ane,do jegó budowy. '

„Uważam  równięż za konieczne, aby róża (la rosa
ce =  pokrycie) z pierwszej lufy (prawej) czoku liczyła
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140— 150 ziarn śrótu, a z drugiej 150 — 160; nadto po
krycie powinno być równom ierne w kole o 30-calowej 
średnicy*). Róża, k tóra daje w środkowych 20-tu ca
lach bardzo gęste pokrycie, gdy reszta koła jest usiana 
rzadko i nierównomiernie, jest niedobra; trzeba Strzelca 
powyżej średniej miary, aby strzelał dobrze z takiej 
strzelby, k tó ra pośrodku daje wielkie zgęszczenie.

„Ładunki powinny być nabite m ateryałam i (proch, 
śrót, przybitki) najlepszego gatunku i radzę, aby je za
wsze robić i nabijać jednakowo.

„Jeśli myśliwy używa jednocześnie na polowaniach 
dwóch strzelb, niezbędnem jest, aby wszystkie 4 lufy 
był\r doskonale skalibrowane, t. j. dające jednakow e po
krycie i ostrość; ważną też jest rzeczą, aby wszystkie 
4 cyngle były  dobrane do jednej wagi, która, według 
m ego zdania, powinna się rów nać 4 funtom dla wszel
kiego rodzaju strzałów i broni.

„A by otrzymać różę o 140 ziarnach śrótu, nie są 
konieczne czoki.

„Zalecam wszystkim myśliwym broń bezkurkową, 
lecz powinni oni żądać od puszkarza objaśnienia mecha
nizmu; tym sposobem unikniem y wypadków, znając do
skonale sposób zabezpieczenia, k tó re może być autom a
tyczne lub niezależne. Jeśli ma zamiar polować z dw ie
ma strzelbami i pomocnikiem do nabijania, zabezpiecze
nie winno być autom atyczne.

„W ybierać należy broń z top-leverem  i zam knię
ciem automatycznem, lecz uważać, by top lever był p ła
ski, aby nim nie zawadzać przypadkowo.

*) Mowa tu o śrócie ang. n° 6; odległość do t irczy 40 yardów==36,2 
metr. (Przyp . tłom).
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„Strzelba, k tóra naciąga sprężyny przez opuszcza
nie luf (przy otwieraniu), jest łatwiejsza do manipulo
wania, aniżeli broń innych systemów.

„W ybierać należy zawsze doskonałe lufy, czy to 
stalowe, czy dziwerowe. Eżektory  są o tyle dobre, o ile 
znajdują się w blizkości obcięcia luf i nie są zależne od 
mechanizmu zamków. Zresztą są eżektory i eżektory, 
jak  są różne system y, złe i dobre broni bezkurkowych, 
i niema dobrej racyi wyrzekać się ich dlatego, że jakiś 
tam eżektor, źle zrobiony, popsuł się po kilku tygo
dniach użycia i w ym agał reparacyi. Eżektor powinien 
być tak  urządzony, aby w razie życzenia właściciela 
strzelby można go było łatwo i małym kosztem zamie
nić na zwykły ekstraktor.

„Im strzelba jest lżejsza, tern silniejsze daje ude
rzenie wsteczne (recul) i łatwiej wychodzi z właściwej 
broni, o ile nie używam y ładunków bardzo um iarkow a
nych. Strzelba dobrze zrównoważona będzie zawsze 
w użyciu przyjem ną i ła tw ą11.

K aro l Lancaster.

Lufy stalowe, czy dziwerowe *).

W szyscy czytali z zajęciem liczne spory w tej ma- 
teryi, publikowane przez fachowe pisma peryodyczne. 
Co do nas, broniliśmy zawsze doskonałych, angielskich

*) Zwracamy uwagę czytelników naszych na przekonania tak znako
mitego puszkarża, jakim jest Karol Lancaster, i jednego z najlepszych strzel
ców śrótowych świata, lorda Walsinghama, którzy stają w sprzeczności z po
jęciami, ogólnie dziś rozpowszechnionemi. (Frzyp. Iłom.).

8
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luf dziwerowych, k tóre przez tak długi czas zjednywały 
sobie wziętość u sportsmenów, i wstrzymywaliśmy się 
zawsze od zachwalania luf stalowych, które dzisiaj w y
parły prawie zupełnie lufy dziwerowe.

Najlepszemi lufami ze stali prasowanej są  wyrabia
ne przez firmę „ W itw orth“. Oto wyjątek listu lorda 
W alsinghama, opublikowanego w „Fieldzie“ z d. 20-go 
października 1880-go roku, dający nam poznać jego  
zdanie co do luf stalowych i dziwerowych, a wiadomo, 
że ten znakomity sportsmen ma do tego większe prawo 
od wielu innych.

„W ielu z naszych czytelników wyraziło ciekawość 
poznania rodzaju strzelb i ładunków, jakich używał lord 
W alsingham  w sierpniu r. b., kiedy to w ciągu jednego 
dnia zabił 1,070 grousów. Lord W alsingham  łaskaw ie 
zechciał nadesłać nam wyjaśnienie następujące:

„Dnia 30 sierpnia, w którym  zabiłem 1,070 grou
sów, strzelałem z czterech strzelb.

„Nr. 1. fabryki Purdey’a, 'przerobiony z broni kapi
szonowej na lankastrów kę; lufy nowe dodane były 
w roku zeszłym.

„Nr. 2 i 3 również lankastrów ki P u rdey’a z r. 1870, 
ze świeżo zmienionemi lufami.

„Nr. 4, nowa broń tegoroczna fabryki P u rd ey ’a, 
z lufami W itw ortha, a nie dziwerowemi, jak  tam te trzy.

„W szystkie te bronie są kalibru 12, z lufami cy- 
lindrycznemi (nie czokami) długości 30 cali. Ładunki 
moje pochodziły od firmy Johnson w Swaffhamie; te, k tó 
rych używałem, strzelając z wiatrem, zawierały 5 l/a g ra 
ma prochu H alle Field B  i 11/s uncyi (once) śrótu D er
by n° 5, to znaczy 31,89 gr. śrótu. Ładunki, używ ane 
przezemnie przy strzelaniu pod wiatr, zawierały tylko 
5>32 SF- prochu i ten sam ładunek śrótu, co poprzednio
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(p taki lecą w tedy wolniej). W  żadnym wypadku nie 
używałem hart-śrótu.

„Zauważyłem, że idąc na polowanie, można się za 
każdym  razem nauczyć czegoś nowego. Jeśli wypadnie 
mi kiedy znowu polować, to ujmę tę  '/8 uncyi śrótu, 
nie dlatego, abym się bał zbyt silnego kopnięcia, gdyż 

to  mi się nigdy nie daje we znaki, jakkolw iek używam 
zawsze prochu czarnego; lecz dlatego, że strzelając na 
większe mety, otrzym uję większą penetracyę przy i-ej 
uncyi, aniżeli przy i 1/ t uncyi. Pam iętam  żem strzelał do 
jednego ptaka 3 razy, raniąc go za każdym razem, i za^ 
biłem go dopiero ostatnim strzałem: proch zdawał się 
spalać zbyt wolno.

„M ogłem też zauważyć, że lufy stalowe nie są 
w użyciu nieprzyjemne, gdy się z niemi poluje przez 
dzień cały. A  jednak detonacya daje w nich głos zupeł
nie różny, niż w lufach dziwerowych, jakby  znacznie 
dźwięczniejszy, co może być nieprzyjemne dla osób, 
bojących się huku. Nie pamiętam, abym się kiedykolwiek 
nabawił bólu głowy, strzelając w ciągu dnia mnóstwo 
razy. Nadto lufy stalowe nagrzewają się znacznie szyb
ciej, aniżeli dziwerowe, co jest stroną ujemną, szczegól
niej dla osób, polujących na nagankach bez rękawiczek. 
Nie wątpię, że są one trwalsze i nadają się z wielu 
względów do zwykłej, niezbyt uciążliwej pracy; nie
mniej jednak zamieniam je teraz na lufy dziwerowe, 
jak  to zrobiłem już wre wszystkich innych moich 
broniach.

Lord W alsingham .u
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Czoki, czy lufy cylindryczne.

Słów kilka wspomnę w tej m ateryi, nie dlatego je
dnak, ab}' bronić jednego lub drugiego system u, lecz 
jedynie, aby w skazać różnicę, jaka między niemi istnie
je. Zresztą każdy  puszkarz jest w  stanie doradzić kupu
jącem u, k tóry  rodzaj jest m u właściwie odpowiedni.

Lufa cylindryczna jestto. rura o średnicy prawie je
dnostajnej na całej długości, często jednak  zmniejszonej 
na obu końcach.

„Czok jest to lufa cylindryczna, której część prze
dnia jest zwężona na przestrzeni od 3 do 2 cent. od 
wylotu, a staje się cylindryczną na ostatnich 2 cent.

Cylinder m atem atyczny nigdy prawdopodobnie nie 
był zrobiony przez człowieka.

Miałem kilku uczniów, którzy bardzo słabo strze
lali z czoków w porównaniu z rezultatami, jakie otrzy
mywali przy użyciu cylindrów. K azali oni znieść czoki 
i strzały ich poprawiły się odrazu.

P enetracya (ostrość) przy obu system ach jest pra
wie jednakow a, ma się rozumieć, przy możliwych odle
głościach; stanowi ona 40 arkuszy grubego papieru bru
natnego, przylegających ściśle jeden do drugiego. Przy 
próbach strzelb, robionych przez „Field’a “ w r. 1878, 
penetracya średnia czoków wynosiła 25 arkuszy, a cy
lindrów —23 arkusze.
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Ł a d u n k i .

Należy używać zawsze jaknajlepszych ładunków 
to znaczy, brać do nich najlepszy gatunek prochu «oraz 
przybitek i nabijać je nadzwyczaj starannie i jednostajnie 
R ezultat, otrzym any z nich, będzie zawsze w stosunku, 
prostym  do ich doskonałości. Dobre ładunki dadzą za
wsze dobre strzały, a tern samem otrzym am y z nich 
większą ilość zabitej zwierzyny, ztąd wynika, że nie 
opłaca się kupow ać tanio lichoty, aby zaoszczędzić kil
ka  rubli przez ciąg  całego sezonu, gdyż wtedy średnia 
zabitej zwierzyny będzie mniejsza i stra ta  w otrzym a
nych rezu.tatach przewyższy nasze oszczędności.

Myśliwy, k tó ry  daje w ciągu dnia kilka strzałów,, 
powinien to sobie dobrze zapamiętać, com przed chwilą 
powiedział, gdyż nieraz między jednym  a drugim  strza
łem wypadnie mu długo chodzić, a po tylu fatygach 
nie będzie w stanie ocenić, że strzelał źle dlatego, iż; 
miał złe ładunki.

Dobrze jest używać zau'sze miary prochu i śrótu,. 
podanej przez puszkarza i zawsze strzelać jednym, i tym 
samym prochem; wtedy bowiem łatwiej ocenimy v. ar- 
tość naszej broni, strzelbę naszą poznamy lepiej i nau
czymy się nią posługiwać należycie; będziemy też mogli 
snadniej korygow ać nasze strzały, k tóre tem samem- 
będą równomierniejsze.

Czas i szybkość.

K ażdy sportsmen powinien zwrócić baczną uw a
gę na wpływ, jaki ma szybkość śrótu i szybkość-
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biegnącej lub lecącej zwierzyny, na dokładność- na
szych strzałów. Podaję tu poniżej kilka tablic w tej 
materyi, chociaż niektórzy myśliwi wyobrażają so
bie mylnie, że muszą sobie głow ę nabić cyframi, oraz 
oddawać się nadzwyczajnym wyliczeniom wtedy, kiedy 
zwierzyna będzie się od nich óddalałą.

Tablice, podane niżej, m ają na celu ilustrowanie 
i streszczenie ogólnych zasad, a nie. dane, dotyczące róż
nych kalibrów strzelb lub rozmaitych nabojów, jakie, im 
odpowiadają. Do czytelnika należy zastosować te zasady 
ogólne do jego wypadków poszczególnych. Żadne bo
wiem cyfry, ani wyjaśnienia nie są w stanie zastąpić 
osobistego doświadczenia, nabytego przez praktykę.

Nasza pierw sza tablica (stp. 6$) daje kilka chrono- 
graficznych rekordów  szybkości, otrzym anych przy roz
m aitych nabojach prochu i śrótu; naboje prochu zw ięk
szają się w nich po. 80 decygram ów, a naboje śrótu po 
ł/g uncyi, czyli po 3,5 grama. .

K ażdy rekord reprezentuje średniąTicznych rozet*). 
Używano przy próbach dwóch gatunków  prochu czar
nego, a mianowicie: Curtis et H arvey  i P igore et W ilks 

jednego gatunku prochu małodymnego, a mianowicie 
Schultzego. Miejsca in blanco w rubrykach wrskazują te 
wypadki, gdzie niektóre ładunki nie były  używane 
w tej części prób.

Zważywszy, że powyższe rekordy reprzezentują 
nam  doświadczenia, robione z rozmaitemi prochami, wi
dzimy, że wyniki są bardzo zbliżone przy rów nych ła
dunkach, jakkolw iek do doświadczeń używano różnych 
broni. Należy jednak zwrócić uw agę, że proch, który

*) Rosace—rozeta— obraz jednego strzału na arkuszu papieru.
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daje najlepsze'w yniki przy pewnej normie ładunku, tra 
ci na sile, -jeśli ta  norma zmieniona zostaje. Gdyż zdarza 
się często przy próbach-różnych prochów z jednej i tej 
samej strzelby, że ta  jednostajność rezultatów nie idzie

£ ? z y b k p ś ć  ś r ó t u .

C.et H. 
< no 4 Schultze P, et W 

n»4 U W A G I
Stopy na sekundę

Przy 2 '/a gram. prochu.

Ładunek śrótu n° 6 —7/8 unc> i 816 813 828* * Kaliber 20

r) n  1 » 759 781 ,816* * inne przy kalibrze 12

f‘ 1 !/7) n n L 18 V j768

Przy 3 gram. prochu.

Ładunek śrótu n°6 — 7/8 uncyi. 883 877

750

Uncya =  28 gr. 349

n n  1 » , 860 858 dram — 1 — 772

1 1/n n »  J / 8 n ' 877 848 834 stopa === Om. 3048

Przy 3,5 gram prochu.

Ładunek śrótu n° 6—7/8 uncyi 

w v  v   ̂ w

880

900

913

905 850

1 */i, -  r> »  1 /8  V 909 915 861

1 1/» n B 1  14 n 852 869

równolegle z powiększeniem lub zmniejszeniem ładunku, 
czy tb 'p rochu , czy śrótu; jak  również, źe te same ła 
dunki nie dadzą jednakow ych strzałów przy użyciu róż
nych broni.
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6 4 KAROL LANCASTER.

W ogóle jednak przyjąć potrzeba, że zwiększenie 
ładunku prochu podwyższa nam szybkość śrótu; i od
wrotnie, przy jednakow ych ładunkach p rochu—zwiększe
nie naboju śrótu pociągnie za sobą zmniejszenie jego 
szybkości. Pam iętać jednak należy, że jeśli ładunek p ro 
chu zwiększyliśmy do 6,15 gram a, największa szybkość 
■otrzymaną została przy wadze śrótu około 31 gram. Za
uważyć też można, że jeśli ładunek prochu jest nadzwy
czaj silny, zbytnia energia zużywa się na rozrzucanie 
ziarn śrótu, zamiast je  pchać naprzód. Te rozproszone 
śróty, napotkaw szy większy opór powietrza, tracą na 
swojej szybkości więcej, aniżeli wtedy, gdyby szły kupą. 
Tym sposobem przesadzony ładunek prochu wywołuje 
rozpraszanie się śrótu, co widocznem się staje po m a
łej ilości śrócin w tarczy, jeśli ładunek śrótu pozo
staje niezmieniony, gdy przeciwnie powiększamy nabój 
prochu.

Powyżej przytoczone rekordy chronograficzne nie 
dają nam szybkości śrótu zaraz po wyjściu z luf, ani też 
w chwili dojścia do celu, lecz szybkość średnią, 
z jaką  przebyw ają one całą tę  przestrzeń czterdziestu 
metrów.

A by wykazać zasady ogólne, posłużymy się je 
szcze inną tablicą, dającą wyniki doświadczeń, robio
nych z jednym  tylko ładunkiem  na rozmaite odległo
ści i przy różnych numerach śrótu. Czas podany na str. 
65, jest rezultatem  doświadczeń p. M. Griffith'a z pro
chem Schultze, przy ładunku w agi 42 granów  (lub 3 
dramsów prochu czarnego), gdy ładunek śrótu wynosił 
3 T 9 1 grama. Cztery różne num ery śrótu są podane po
niżej, przy odległościach od dwudziestu do sześćdziesię- 

■ciu yardów.
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Różnice czasu były następujące:

Odległość

Czas w sekundach dla śrótu

U W A G I

2 4 6 8

20 yardów 0",0569 0",0584 0",0ó96 0",062i Mila*)=1609 tn,315

30 „ 0",0913 0",0949 O7,0975 0",1028 Yard=0m,9144

40 0",1304 0",1377 0",1429 0",1528 Stopa=0m,3048

50 „ 0",1755 0",1882 07,1979 0",2179 D ram = 1,772 grama

60 0",2300 0",2548 0",2779 0",3220

Z powyższej tablicy widać, że przy tym samym ła
dunku prochu, czas zwiększa się w m iarę, jak  objętość 
śrótu się zmniejsza, i że te różnice są daleko wybitniej
sze przy większych odległościach, aniżeli przy mniej
szych. T ak  np. przy odległości 20 yardów  czas zużyty 
dla śrótu n° 8, jest większy o 8/ioo °d  czasu, zużytego 
przez n° 2; lecz na odległość 60 yardów. n° 8 potrzebuje 
o 40/ioo więcej czasu, aniżeli śró t n° 2.

Z tego wyprowadzamy wniosek, że przy strzałach 
na znaczne odległości g ruby śrót zabija lepiej, dzięki 
swej większej masie, a co zatem idzie, ciężkości; oraz, 
że strzelając grubszym  śrótem, należy zakładać mniej, 
w skutek jego większej szybkości.

Jak ą  przestrzeń przebywa ptak, lecący z szybko
ścią 40 mil na godzinę, przez czas, jaki upływa od

*) Rozumie się, angielska (P rzyp. tłom.)

0

http://rcin.org.pl



6 6 KAROL LANCASTER.

chwili wyjścia śrótu z lufy do chwili dojścia jego do 
celu? W idać to  z załączonej poniżej tablicy.

Odległość strzelby 
od ptaka

Przestrzeń, jaką ptak przeleci przy śrócie

J6 2 )k 4 J6 G K  S

20 yardów 3'A st°py 37 , stopy 3 7 , stopy 33/< stopy

30 „ 5‘/« „ 5 'A » 53/i » 6 stóp

40 „ „ 8 „ s y 2 „ 9 „

50 „ 10 „ U  » 117, „ 13 „

60 „ 13'/, , 15 „ 16 „ 19 „

Godnem jest tu zaznaczenia, że do odległości 
30 yardów  w praktyce różnica w szybkości różnych nu
m erów  śrótu jest mało znacząca; lecz za to powyżej 
tej odległości zmniejszanie się szybkości cieńszych śró- 
tów  staje się coraz wyraźniejsze i im te  odległości są 
większe, tern szybsze jest to zmniejszanie się, tak, że na 
60 yardów  różnica w szybkościach różnych numerów 
śrótu wyraża się w tylu stopach, w ilu celach wyrażał 
się przy połowie teg o  dystansu.

Jeszcze jeden wniosek musimy w yciągnąć z powyż
szej tablicy, a  mianowicie, że strzelając do dwóch p ta
ków, z których jeden jest na dwa razy w iększą od
ległość, aniżeli drugi, to nie w ystarcza zdublo
w ać zakładania; p tak  bowiem utrzym uje stale swoją
szybkość, gdy  przeciwnie śrót leci coraz wolniej, tak
że z wyjątkiem  grubych num erów śrótu, trzeba praw ie 
trzy razy dłuższego czasu dla śrótu na przebycie 60
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yardów, niż na przebycie 30 yardów. W  stosunku więc 
do tego, trzeba zwiększyć i zakładanie, to jest, strzelać 
mniej więcej na 3 m etry przed ptakiem, gdy na 30 
yardów  w ystarcza 1 metr.

Istnieje jeszcze jedna konsekwencya różnicy szyb
kości śrótów, a mianowicie, że pod wpływem siły przy
ciągania ziemi, opadanie śrótów podczas ich przebiegu 
jest większe dla cieńszych numerów, aniżeli dla g rub 
szych, co pochodzi głównie w skutek straty  szybkości. 
W  tym  w ypadku zwiększenie zakładania różni się od 
wskazanego w powyższej tablicy, gdyż tam  prze
strzeń przebyta przez ptaka, była w stosunku pro
stym  do zwiększenia się szybkości śrótu; lecz zwiększa
nie się opadania śrótu jest w stosunku prostym  do kw a
dratów  szybkości śrótu, a tern samem, gdy czas prze
biegu śróta jest dwa razy większy, opadanie śrótu jest 
cztery razy większe; można to znaleźć w porównawczej 
tablicy następującej. W ahania się opadania są tu  w y
rażone w J/10 cala, to znaczy 0,00254 metra.

Odległość X9 2 Xs 4 JS 6 J6 8 Uwagi

20 yardów 0,6 cala 0,7 cala 0,7 cala 0,8 cala cal =  0,254 m.

30 „ 1,6 „ 1,7 „ i,a » 2 * yard 0,9144 „

40 „ 3,3 „ 3,6 „ 3,0 „ 4,5 „

50 „ 5,9 „ 6,8 „ 7,8 „ 9,2 „

60 „ 10,2 „ 12,5 „ 15 20 „

W idać z tej tablicy, że opadanie śrótu n° 8 przy 
60 yardach jest dziesięć razy większe, aniżeli opadanie
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tegoż śrótu na 30 yardów  i że śrót n° 2 opada o poło
wę mniej na 60 yardów, aniżeli śrót n° 8, gdy na 30 y a r
dów różnica jest nic nie znacząca. A żeby skompensować 
opadanie śrótu, puszkarze nadają zwykle odpowiednie 
odch}denie lufom. Zwykle myśliwi o tern nie wiedzą 
i nie podwyższają należycie strzału, a jeśli strzelają do
brze, to tylko dzięki temu odchyleniu luf ku górze. 
W ielkość tego  odchylenia zależy od ładunka, do jak ie
go broń jes t dostosowana, a także od odległości, na 
jaką broń ma najczęściej być używana. Często słyszy 
się myśliwych mówiących, że broń ich bije tak dobrze, 
iż nie potrzeba podnosić strzału na 60 yardów  tak, jak 
by się strzelało na 30; nie w iedzą oni, że puszkarz zro
bił swoje.

Z powyższej tablicy można zauważyć, że opadanie 
śrótu zdwaja się praw ie przy każdem powiększeniu od
ległości o 10 yardów  (podlegając jednak niektórym  
zmianom względnie do grubości śrótu) i że zatem pod
niesienie luf, w ym agane dla wielkich odległości, będzie 
zbyt znacznem dla mniejszych dystansów. W niosek 
z tego  będzie taki, że strzelec, k tó ry  zabija z tej samej 
strzelby, zarówno na wielkie, jak  i na m ałe dystanse, 
zawdzięcza to okoliczności, że górne śróciny jego rozety 
trafiają na dalekie mety, a dolne — na [blizkie, czyli, 
że rozeta jego  strzału powinna być obszerna.

Dotychczasowe nasze przykłady wykazały, że 
względna pozycya śrótów i p taka podlega licznym 
zmianom, stosownie do szybkości i k ierunku różnych nu 
merów śrótu. Oprócz tego jednak  wchodzą tu  jeszcze dwa 
inne czynniki, k tóre m ożnaby nazwać „stałem i“: jeden 
zależny wyłącznie od strzelającego; drugi, mechaniczny, 
zależny od szybkości, z jaką  się spala proch w lufie, 
oraz od szybkości śrótu przy przebyciu lufy. Stałe te
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czynniki m ogą podlegać zmianom, gdyż jeden strzelec 
może być szybszy w pociągnięciu zą cyngiel, aniżeli 
inny, jak  również i ładunek może zużyć więcej czasu 
na przebycie lufy jużto względnie do długości lufy, już- 
to  względnie do gatunku prochu i t. p. Lecz przyjm u
jąc, że człowiek, strzelba i ładunki pozostają te same, 
to można przyjąć za pewnik, że myśliwy użyje zawsze 
tego  samego fczasu na pociągnięcie cyngla, a śró t—na 
przebycie lufy, niezależnie od tego, czy ptak znajduje się 
na 20, czy na óo yardów.

Te dwa czy miki stałe należy dodać do liczb, po
danych uprzednio w tablicy chronograficznej, a ponie
waż p tak  leci ciągle przez czas, kiedy naciskam y cyn
giel, i przez czas. kiedy śrót przebywa lufę, wynika ztąd, 
że czynniki te należy brać pod uw agę przy zakładaniu, 
jeśli strzelam y do przedmiotów ruchomych. Nadmienić 
jednak muszę, że oba te czynniki nie wpływają bynaj
mniej na opadanie śrótu, gdyż siła przyciągania ziemi 
zaczyna działać dopiero po wyjściu śrótu z lufy.

W iele osób myśli, że oba te czynniki, w mowie 
będące, są bez żadnego znaczenia, lecz mogę je zape
wnić, że szczególniej czynnik osobisty (szybkość po
ciągnięcia cyngla) jest bardzo wielkiego znaczenia. W eź
my dwóch ludzi, o różnym systemie nerwowym, z k tó
rych jeden potrzebuje znacznie dłuższego czasu, aby 
wrażenie oka udzieliło się mózgowi, jak również na 
przesłanie z tego mózgu rozkazu palcowi do ściągnięcia 
cyngla; otóż ci dwaj ludzie będą mieli sposób strzela
nia zupełnie różny; i na nic się nie przyda ani zmiana 
broni, ani zmiana amunicyi lub norm y ładunków, aby 
człowiek o systemie nerwowym, więcej ospałym, d o 
szedł do tych samych rezultatów, co człowiek bystry. 
Człowiek powolny potrzebuje więcej (czasu na złożenie
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się, miżeli człowiek żywy; musi więc wynagrodzić czas 
stracony, biorąc bardziej naprzód.

Przekonam y się wkrótce, czytając artyku ł d-ra 
Flem inga pod tytułem  „Fizyologia strzelania14, że nie
które osoby są 6 razy powolniejsze od innych dla wy
konania tego  czynu.

Powyższe czynniki stałe m ają szczególniej znacze
nie przy strzelaniu na małe odległości, gdyż w tedy za
kładanie jest prawie takie same na 20, co i na 60 yar
dów. Faktem  jest też, że im szybkość p taka jest w ięk
sza, tern mniejszą szansę zabicia go będzie miał czło
wiek powolny.

Dr. F lem ing wykazuje, że człowiek nerwowy, jak  
się zwykło mówić, naciśnie cyngiel w ciągu ł/100 s e 
kundy, gdy człowiek powolny potrzebuje 6/ 100; z drugiej 
strony p. Griffish dowiódł, że upływa około V100 se
kundy czasu pomiędzy naciśnięciem cyngla a wyjściem 
śrótu z lufy (przeciąg ten czasu podlega tylko nieznacz
nym wahaniom przy zmianie prochu lub norm y ła 
dunku).

Dodając to opóźnienie do czasu, podanego uprzednio' 
dla 32 gram. śrótu n° 6, wypchniętego przez 51/3 gram a 
prochu, możemy dowiedzieć się, jakie są przestrzenie 
przebyte przez p taka przy strzałach człowieka nerw o
wego lub człowieka ospałego, Pow iadają niektórzy o b 
serwatorowie, że ptak, lecąc z silnym wiatrem, robi oko
ło 100 mil na godzinę. Nie biorąc tej krańcowej szyb
kości, przyjmijmy szybkość p taka od 40 do 60 mil na 
godzinę, a odległość Strzelca od p taka na 20 do 40 
yardów. Zobaczmy teraz wiele m uszą brać naprzód obaj 
nasi strzelcy, aby otrzym ać jednakow y rezultat. W y ra
zy „szybki44 i „pow olny44 oznaczą nam obu naszych 
strzelców, a cyfry, umieszczone pod teir.i wyrazami,.
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wskażą nam, jaką przestrzeń przeleci p tak  od chw ili 
zdecydowania się na strzał (ściągnięcie cyngla) do chwili, 
kiedy śrót uderzy w ptaka.

Mile

n.r 20 yardów na 30 yardów na 40 yardów

D a

godzinę
j5
C/ł

C
O
ŹO

CL Sz
yb

ki

Po
w

ol
n;

Sz
yb

ki

O
'o£
£

U W A G I

S t  0 r> y

40 4 ‘/. 77. 7 10 97. 127. M ila=lb09,3l5m .

50 57„ 9 7 , 8 7 . 127 , 12 157, Yard=0,9144 „

60 7 117, 1074 147, H ‘/« 1874 Slopa=:0,3048 „

W idzim y z tej tablicy, że „pow olny11 musi wziąć 
naprzód o cały i yard  więcej, aniżeli „szybki“ przy 
strzelaniu ptaka, lecącego z szybkością 40 mil na go
dzinę, na każdą odległość; przy szybkości o 10 mil w ię
cej, m usiałby zakładać jeszcze o jedną stopę więcej. 
Dobrze jest jednak zwrócić uw agę, że te różnice stosuje 
się jedynie do ludzi krańcowo uposażonych pod wzglę
dem nerwowym, to jest do najbystrzejszego i najpowol
niejszego: między nimi znajdziemy całą seryę tem pera
m entów pośrednich.

A by  zakończyć z tą  kw estyą, przypominamy, że 
powyższe uwagi m ają na celu uwydatnienie zasad ogól
nych, których zastosowanie należy do sam ego Strzelca. 
K ażd y  sportsm en zwróci uwagę, że istnieje wielka ró 
żnica czasu dla rozmaitych numerów śrótu przy wielkich
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odległościach i że obpowiednio do tego należy normo
wać zakładanie, jeśli chcemy otrzym ać doskonałe re 
zultaty.

Jeśli strzelający nie m a kogoś, ktoby m u wskazał 
na wszelkie błędy, popełniane w skutek budow y, z przy
czyny nerwów lub t. p., to są wszelkie dane, że on 
sam będzie m ógł te pom yłki należycie ocenić; jeśli re 
zultaty strzelania są słabę, należy powiększać norm ę 
zakładania przy strzelaniu ptaków , lecących do boku. 
Często bardzo zdarza się, że myśliwy, strzelając do 
pierwszego ptąka ze stada, trafia w ostatniego. Jeśli 
taki w ypadek pow tarza się wielokrotnie, prawdopodo- 
bnem jest, że przyczyną tego  są  osobiste wady strzela
jącego, wobec czego musi on zakładać więcej, aniżeli 
zwykle; i musi tę  norm ę powiększać dopóty, aż póki 
nie odzyska czasu straconego. Trudnem  jest do przypu
szczenia, aby mu się w tedy zdarzył w ypadek odwrotny, 
t. j. żeby zabił pierwszego, m ierząc do ostatniego. N ie 
powinien się tego obawiać.

Niedawno wspomnieliśmy o artykule d-ra F lem in
ga. U kazał się on w „Fieldzie" z 19 lutego 1887 roku 
pod tytułem :

Fizyologia strzelania.

„Powszechnie dziś jest uznanem, że dokładność 
strzału więcej zależy od sam ego strzelającego, aniżeli 
od jego strzelby. S trzelba i wszystkie do niej dodatki 
były i będą przedmiotem starannych i drobiazgowych 
studyów , lecz natom iast zwracano bardzu mało uwagi na 
drugi czynnik strzelania, t. j. na człowieka. A  przy
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strzelaniu człowiek jest tak ą  sam ą maszyną, jak  i jego 
broń, tylko maszyną bardziej skomplikowaną i mniej 
w swoim meohaniźmie zrozumiałą, a co jeszcze bardziej 
spraw ę utrudnia, że ten mechanizm jest u-ysoce indyw i
dualny, gdyż jeszcze nie spotkano dwóch zupełnie sobie 
identycznych.

„Istnieją jednak niektóre podstawy i niektóre p ra 
widła wspólne wszystkim „maszynom ludzkim do strzela- 
niaw; postaram się przeto podstawy te  i prawidła sfor
mułować i czytelnikom swoim wyłożyć.

„Zacznę od tego, że rozbiorę szczegółowo cały 
proces, jaki wynika w tym wypadku, jeśli p tak  ze
rw ał się i leci na dobrego Strzelca. Przedewszystkiem 
ten ostatni widzi ptaka, to znaczy, że obraz ptaka 
jest żywo przejęty przez siatkówkę, dzięki naturalne
mu działaniu oka. Obraz, rzucony na siatkówkę, w y
wołuje pewne ruchy nerwowe, k tóre udzielają się nie
którym  częściom mózgu i tu wywołują t. zw. obraz, 
a właściwie pew ne zmiany w tkankach nerwowych 
mózgu. Jednocześnie strzelec ocenia odległość ptaka, 
k ierunek jego i szybkość za pomocą skomplikowanego 
procesu, o którym  pomówimy w przyszłości. N abyte tą  
d rogą wiadomości, zamieniają się w skutek wysiłku woli 
(a przy nabytej praktyce — wprost automatycznie) na 
rozkaz, k tóry  obejmuje mięśnie prawie całego ciała. 
Strzelec stawia obie nogi w e właściwem miejscu, aby 
stać silnie na nich, i podnosi strzelbę, ażeby się złożyć 
(dla uproszczenia, przypuszczam na razie, że m owa tu 
o strzelcu, k tóry  mierzy; kw estyę tę  przedyskutujem y 
w następstwie); podniósłszy strzelbę, mierzy wzdłuż lufy, 
co, w edług mnie, jest ciągłą zmianą promienia oka, dzię
ki której widzi jednocześnie m uszkę i ptaka; w tedy sta
ra  się, aby oba te  przedmioty były  na jednej linii

10
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z okiem. Skoro ty lko  dojdzie do tego, wiadomość o tern 
idzie do mózgu, k tó ry  wydaje rozkaz pociągnięcia za 
cyngiel: od tej chwili mechanizm strzału należy już ty l
ko do strzelby. W szystko to odbyło się w jakim ś ułam 
ku sekundy, lecz wszystko to i jeszcze wiele innych 
rzeczy m usiało się stać.

„Postaram  się teraz wszystko powyższe wyjaśnić 
dokładniej; robię to  jednak w tem  przekonaniu, że czy
telnik mój zna dostatecznie optykę, aby trzeba było mu 
wykładać, w jaki sposób ptak  jest widziany; zauważę 
tylko, że odbywa się to dzięki procesowi bynajmniej nie- 
m omentalnemu.

„W  jaki sposób m yśliwy ocenia odległość, dzieląc 
go od ptaka, w chwili gdy go spostrzegł? Przez zesta
wienie róinych przystosowań , ja k ie  oko przechodzić musi, 
aby dany przedm iot zobaczyć w porów naniu z nabyłem po
przednio doświadczeniem, a raczej przez skompletowanie 
tego doświadczenia. Główne zasady tych przystosowań 
są następujące: wielkość kąta, jaki tw orzą promienie 
wzrokowe obu oczu przy patrzeniu na jeden punkt, oraz 
wielkość przystosowań niezbędnych, aby przenieść obraz 
p taka na siatków kę. Przystosowania te obejmują seryę 
mięśni na zewnątrz i w ewnątrz oka, a o sile ich jeste
śm y powiadomieni przez wysiłek mięśniowy, czyli t. zw. 
zm ysł mięśniowy. Ten zmysł jest w rzeczywistości klu • 
czem całej kwestyi. musimy się przeto bliżej nad nim 
zastanowić.

r Mało kom u wiadomo, że posi-tdamy zdolność 
oceniania wysiłku mięśniowego, niezbędnego do wyko
nania pewnej czynności,—zdolność zupełnie niezależną od 
zmysłu dotykania. Najlepszym środkiem do przekonania 
się o tem, jest porównanie skutku, jak i w yw iera na nas 
waga jednego funta, np. jeśli go położym y na dłoni,
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opartej o stół, lub tegoż funta, gdy go unosimy na dłoni, 
ja k b y  dla ocenienia jego wagi. W  pierwszym wypadku 
czujemy tylko ciśnienie ciała chłodnego, bezwładnego, 
ciężkiego, lecz jeśli wzrok nie przychodzi nam z pom o
cą, mamy ledwie słabe pojęcie o jego wadze, a nawet 
nie jesteśm y w stanie ocenić różnicy dwóch różnych 
ciężarów, jeśli powierzchnia tych ciał, dotykająca ręki, 
jest ta sama, lub prawie ta  sama, jeśli nadto kładziemy 
je zwolna na rękę, mając przytem oczy zamknięte, i je 
śli ręk a  pozostaje nieruchomą i dobrze opartą. Gdy wsze
lako, ram ię musi podnieść oba te ciężary, ocenia się na
tychm iast różnicę ich wagi. Ten zmysł mięśniowy ode- 
gryw a ważną rolę w naszej egzystencyi i jest szczegól
nie podatny do kształcenia i treningu. Jako doskonały 
przykład tego możemy przytoczyć urzędników poczto
wych, którzy biorąc tylko list do ręki, czują, czy w aga 
jego nie jest zbyt wysoka. Dzięki tem u zmysłowi mię
śniowemu, k tóry  nam mówi, jakiego wysiłku mięśni we
w nątrz i nazewnątrz oka potrzeba, oceniamy odległości.

„W racając do ptaka, przyznaliśmy, że niezbędną 
jest cała skomplikowana serya przystosowań, aby go zo
baczyć i ocenić choć w przybliżeniu odległość, na jaką 
się on znajduje; lecz dzięki doświadczeniu, ten sam m e
chanizm uczy nas praktycznie i współcześnie wiele in
nych rzeczy, a mianowicie: jaki jest kąt k ierunku lotu 
do naszego promienia wzrokowego, jaka jest szybkość 
p tak a  i t. p. Zebrawszy nieświadomie, przynajmniej na 
pozór, te wszystkie wiadomości, które niewątpliwie zdo
byw am y po większej części praktyką, stan mózgu na
szego pozwala nam (automatycznie, jak  mówią fizyologo- 
wie) wypełnić całą seryę czynów mięśniowych, jak  usta
wienie na właściwem miejscu nogi, podniesienie strzelby, 
a w wypadku, jeśli strzelec celuje, k tóry  to  w ypadek
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obecnie rozbieram y—zamknięcie jednego oka, oraz roz
kaz dla drugiego ulokowania się na jednej linii prostej 
z wszystkiemi punktam i szyny i ptakiem; m ózg nabiera 
w tedy świadomości, że wszystko jest w porządku, a w za
mian posyła rozkaz palcowi, aby tenże nacisnął cyngiel. 
W  tym  w ypadku, w którym  człowiek strzela z oby
dwom a oczyma otwartemi i głową wyprostowaną, 
a właściwie nie mierzy wzdłuż luf, widzimy inny zupełnie 
sposób postępowania. Strzelec ocenia tak  samo odległość, 
kierunek i szybkość, lecz po dokonaniu tego, oddaje się 
on z całkowitem zaufaniem swem u zmysłowi mięśnio
wemu, aby ulokować strzelbę we właściwym kierunku. 
A by  dopiąć tego, należy mieć ogrom ną wprawę; lecz 
pam iętajm y o tern, że zmysł m ięśniowy jest zmienny 
zarówno co do swej dokładności, jak  i szybkości w yra
żania się względnie do różnych indywiduów, a naw et 
u tego sam ego osobnika—w zględnie do chwili i w arun
ków, w jakich się znajduje. Jedni ludzie widzą, słyszą, 
sm akują lub czują lepiej, aniżeli inni, dlaczegóż więc nie 
byłoby różnic i w zmyśle mięśniowym, szczególnie 
u tych, k tórzy  go ćwiczyli i rozwijali.

„R óżnica ta  pomiędzy osobnikami nie ogranicza 
się jedynie do zmysłu mięśniowego, lecz obejmuje także 
w stopniu bardzo w ybitnym  ilość czasu niezbędnego dla 
każdego indywiduum  do w ykonania czynów nerwowych 
i mięśniowych, tak  skom plikowanych, jak  to  poprzednio 
wyraziłem. Pierwsi astronomowie zwrócili uw agę na ten 
szczegół, uznawszy za niezbędne wprowadzenie popraw 
ki dla w yrów nania t. zw. „błędu indywidualnego“ (oso
bistego) przy robieniu obserwacyj przez różnych uczo
nych: i tak np. jeśli dwóch uczonych obserwuje chwilę 
przejścia gwiazdy przez włos w obiektywie teleskopu, 
w ynik ich obserwacyi da różnicę dość wyraźną. W ięcej
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naw et—różnica ta  będzie zawsze jednakow a dla dane
go indywiduum, tworząc jego „błąd osobisty", k tó 
ry  należy mieć zawsze na uwadze przy wylicze
niach. Fizyologowie są w stanie zmierzyć nietylko czas 
niezbędny na odbycie całego czynu nerwowego i m ię
śniowego, lecz naw et czas potrzebny do wykonania każ
dego ruchu poszczególnego.

„Zbytecznem byłoby wchodzić w szczegóły tych 
doświadczeń, niemniej jednak, aby dać ogólne pojęcie 
o metodach, użytych do tego, opiszemy jedną lub dwie. 
W ybierzem y do tego najpierwszą z nich, a mianowicie 
określenie szybkości, z jaką impuls (rozkaz) przebiega 
nerwy. Przyjm ując np., że wstrząśnienie elektryczne, za
aplikowane jednem u z nerwów przedramienia, wywołuje 
skurcz mięśni palca, a co za tern idzie—poruszenie tego 
palca i jeśli zm ierzym y czas pomiędzy chwilą puszcze
nia prądu a tym  ruchem, najprzód jeśli biegun elektry
czny jest przyłożony np. o 9 cali od palca, a następnie 
o 3 cale od niego,—to różnica da nam czas niezbędny 
do przesłania wstrząśnienia na przestrzeni 6 cali, czyli 
szybkość.

„Niejeden z czytelników interesuje się zapewne 
aparatem , jaki był użyty do tych delikatnych do
świadczeń; opiszemy go więc pokrótce.

„W eźmy powierzchnię, poruszającą się z pewną 
szybkością i miarowo, a na której lekkie dotknięcie mo
że zostawić ślady, jak  np. gruby cylinder, obracający 
się przy pomocy aparatu zegarowego i pokryty papie
rem, zamazanym sadzami. Na tym  zakopconym papie
rze znaczą się najdelikatniejsze poruszenia za pomocą 
drążka, opatrzonego sztyftem. Do opisywanych przez nas 
doświadczeń są potrzebne trzy takie drążki: jeden przy
mocowany do palca ręki; drugi, połączony z ba teryą
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wywołuje wstrząśnienie elektryczne; trzeci zaś komuni- 
nikuje się z chronografem , czyli aparatem , notującym 
czas. Ten ostatni jest to zw ykle kam erton, którego siła 
d rgania jest znana (siła ta, oczywiście, pozostaje zawsze 
jednakow ą). Jeśli w ięc wszystkie trzy drążki będą przy
mocowane, aby notować na cylindrze równolegle, i jeśli 
puścim y w ruch cylinder, otrzym am y trzy linie, odryso- 
wane na papierze. A  teraz, jeśli kam erton zacznie drgać, 
połączony z nim drążek znaczy na papierze całą seryę 
krzyw ych, a gdy następnie zakom unikujem y w strząśnie
nie elektryczne nerwowi, to odpowiadający mu d rą 
żek, zaznaczy dokładnie czas otrzym ania wstrząśnienia. 
W  chwili, gdy  mięśnie palca odpowiedzą wstrząśnieniu 
elektrycznem u, drążek, przymocowany do niego, zazna
czy także na papierze; a różnica tych dwóch linij, w i
doczna po ilości drgań kam ertonu, k tó ry  znaczył nie
ustannie, a lepiej jeszcze po ilości krzyw ych zaznaczo
nych, da nam czas, niezbędny do transmisyi.

„Doświadczenie to, mniej lub więcej zm odyfikowa
ne, wykazało, że szybkość transm isyi dla człowieka w y
nosi 36,57 metr. na sekundę. Czytelnicy nasi przypom ną 
sobie, że śrót na przestrzeni 36,50 m etra ma średnią 
szybkość 183 m. na sekundę.

„A żeby oznaczyć czas, uży ty  na w ykonanie całe
go aktu zamiany obszaru danego przedm iotu w oku na 
czyn mięśniowy, podległy woli, użyto tej samej metody, 
co do oznaczenia szybkości transm isyi w nerwach, w pro
wadzając tylko m ałą zmianę.

„Osoba, poddana doświadczeniu, siedzi na krześle 
i trzym a zlekka palec na guziku elektrycznym , k tóry  
przy dotknięciu robi znak na obracającym  się cylindrze. 
D w a św iatła — niebieskie i czerwone — są ulokowane 
vis-a-vis doświadczonej osoby w taki sposób, że prow a
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dzący doświadczenie, może je ukazywać dowolnie. Oso
ba doświadczona winna pociskać guzik za każdym ra
zem, gdy zmiana światła następuje, przyczem każda 
zmiana jest odznaczaną na cylindrze, a jednocześnie 
funkcyonuje chronograf, podobny do powyżej opisanego. 
Tym  sposobem zdołano oznaczyć czas, użyty na transm i- 
syę nerwową, jak  również na ocenienie przez władze 
umysłowe różnicy obu świateł.

„Rezultaty, otrzym ane przy wielkiej liczbie do
świadczeń z rozmaitymi osobnikami, dają różnicę ł/100 
do 6/ioo sekundy. Jeżeli teraz przypomnimy sobie, że 
czas ten odpowiada chwili, jaka upływ a od zobaczenia 
ptaka do pociśnięcia cyngla, to łatwo obliczymy, że przy 
szybkości p taka 15,50 m. na sekundę, czyli 5 5 ^  kilom, 
na godzinę, w tym wypadku, kiedy błąd osobisty d an e
go indywiduum wynosi 1/ł00 sekundy, p tak przeleci 6 
cali, czyli 15 ctm., gdy tymczasem w drugim wypadku, 
kiedy błąd osobisty wynosi 6/100 sekundy, p tak  przeleci 
90 cent. Objaśnia nam to, dlaczego strzelcy różnią się 
tak  dalece w sposobie strzelania i w określeniu założe
nia, k tóre m uszą wziąć przed zwierzyną. Lekcya ta  uczy 
nas także, iż kiedy strzelający powinien sam sobie okre
ślić swój sposób strzelania, gdyż kto  inny podlega tak 
że wpływowi b łędu osobistego, a tern samem nie będzie 
w stanie dać mu wskazówek.

„W iele pisano o sposobach przeciwdziałania błędowi 
osobistemu, wszystko jednak streścić można w wyrazach 
„prowadzenie" strzelby i „zarzucanie jej naprzód". Uwagi 
przytoczone powyżej, będą może w stanie rzucić trochę 
światła na te kwestye. Przez „prowadzenie" strzelby ro 
zumiem posuwanie jej w ylotu w kierunku lotu p taka 
przez pewną chwilą, zanim strzał nastąpi. Jeśli przez 
chwilę, kiedy decydujemy się ściągnąć cyngiel do w y
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konania tej czynności, zatrzym ujem y strzelbę (co, w e
d ług  m ego zdania, trafia się często) należy mierzyć 
znacznie przed celem; lecz jeśli ruch strzelby trw a dalej 
przez tę  chwilę niezwykle krótką, potrzeba zakładać 
mniej, to znaczy, że powinniśm y w tedy brać tylko w ra
chubę czas, jakiego używ a śrót na dosięgnięcie celu. 
Zdarza się w tedy bowiem ze śrótem  to samo, co z każ- 
dem ciałem ciężkiem, rzuconem przez okno wagonu 
w czasie biegu pociągu: przedm iot ten nie oddala się 
od pociągu pod kątem  prostym, lecz w skutek ruchu, na
bytego  przez b ieg  pociągu, a jednocześnie ruchu nada
nego przez wyrzucenie, kierunek jego je s t  rezultatem 
składowej tych dwóch sił, działających na t i f j o

„System kom pensaty, k tó ry  nazwałem „zarzuca
niem naprzódu, polega na strzelaniu w próżnicę, to jest, 
w miejsce, w którem  ptak  się znajdzie w chwili, k ie
dy śrót tam  doleci. Ten sposób m ogą praktykow ać ty l
ko ludzie, dla k tórych  błąd osobisty jest nadzwyczaj 
m ały, gdyż inni m ogliby go stosować z trudnością 
w skutek znacznej norm y zakładania przy strzelaniu. 
W iększość osób, którym  się zdaje, że go praktykują, 
prowadzi prawdopodobnie strzelbą przed zwierzyną, na
stępnie zatrzym uje ten ruch i dopiero strzela. Jasnem 
jest, że m uszą oni w ynagrodzić tylko czas, jaki upływa 
od zdecydowania się na strzał, do chwili, kiedy śrót do
sięga zwierzyny; ten jednak, kto  p ragn ie  strzelać, za
rzucając odrazu strzelbą przed zwierzynę, powinien brać 
na uw agę czas, niezbędny na określenie odległości, na 
jaką  trzeba zakładać przed ptaka, następnie czas rzuca
nia strzelbą w dany punkt, czas na strzał i wreszcie 
czas, niezbędny na przebycie śrótu przestrzeni między 
wylotem lufy a ptakiem.
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„Na nieszczęście, niema środków prostych i p ra k 
tycznych na oznaczenie błędu osobistego... Zdaje mi się 
jednak, że dobrzy strzelcy mają zawsze słaby stopień 
tego  błędu.

„Bardzo ważnym punktem, na k tóry  zwrócić uw a
gę muszę, jest wpływ pożywienia, środków pobudzają
cych, lub uspakajających, na błąd osobisty różnych oso
bników. Skutki tych czynników są bardzo rozmaite 
u różnych ośób: jedni strzelają lepiej przed śniadaniem, 
aniżeli po śniadaniu; inni nie są wstanie strzelać, paląc, 
gdy przeciwnie są i tacy, którzy najlepiej strzelają, pa
ląc. S tarałem  się wykazać, że każdy powinien sam sie
bie studyować i stosownie do tego postępować...“

Szybkość lotu ptaków.

Co do szybkości lotu ptaków łownych obserwatoro
wie nie są zgodni, w skutek niewątpliwie tej okoliczności, 
że ci panowie nie brali w rachubę działania wiatru. Je
dni np, mówią, że gołębie są najszybszemi ptakam i, gdy 
inni wygłaszają wprost przeciwne zdanie. Łatwiej jest 
zmierzyć szybkość lotu gołębi, aniżeli innnych ptaków, 
i dlatego podajemy tutaj w yciąg z listu p. Tegetm eyera, 
który dostarcza nam w tej m ateryi ciekawych szczegó
łów. Widocznem jest z tego listu, że w pewnych razach 
szybkość tych samych ptaków  jest dw a razy większa, 
aniżeli w innych; należy brać na uwagę, że gołębie 
wracają do swych gołębników, nie zważając bynajmniej 
na wiatr, więc niektóre z nich m ogą się opóźnić

11

http://rcin.org.pl



8 2 KAROL LANCASTER.

w sw ym  locie, gdy innym wiatr, przeciwnie, zwiększa 
szybkość.

„Podczas wyścigów gołębi, notuje się dokładnie 
czas wypuszczenia ptaków, a następnie właściciel tele
grafuje natychm iast sekretarzowi wyścigów num er p ta
k a  w chwili, gdy  ten przybyw a do gołębnika, nie zna
jąc  uprzednio tego num eru. Szybkości różnią się bardzo 
względnie do pogody, gdyż ptaki w drodze swej odczu
wają zarówno w pływ  m gły lub deszczu, jak i wiatru. 
Należy więc wziąć średnią szy'bkość z wyścigów, aby 
otrzym ać dane poważne.

„Oto są rezultaty wyścigów z r. 1883:

Gołąb Nr. 1— 1240 yard. na m inutę na przestrz. 136 mil*), 
n » 3 - 1 6 2 0  „ „ „ 208 „
v n 5“  445 n n n 121 n
„ „ 8— 1145 „ „ „ 309 „
„ „ 12— 804 „ „ „ 129 „
„ „ 1 4 -1 4 0 6  „ • „ „ 232 „

„Biorąc nietylko średnią tych szybkości, lecz śre
dnią wszystkich tych wyścigów, otrzym amy średnią 199 
yardów ną m inutę, czyli 36 mil na godzinę, co się rów
na około 58 kilom etrom u.

Zrobiono też doświadczenia z innemi ptakami. R ó 
żnica pomiędzy najlepszemi gołębiami z tych wyścigów 
a  powyżej podaną średnią, nie jest znaczna. Bażanty na 
otw artem  miejscu lecą nieco szybciej, gdy tymczasem 
kuropatw y mają lot nieco wolniejszy.

*) Zawsze mowa o milach angielskich. ( P rzyp . tłom.).
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Doświadczenia dla określenia szybkości  
lotu ptaków.

Szybkość lotu ptaków, jak  to powiedzieliśmy, była 
przedmiotem licznych sporów, podczas których naj
rozmaitsze opinie zostały wyrażone. A by osiągnąć re
zultaty, bardziej do praw dy zbliżone, p. Griffith dokonał 
następujących doświadczeń.

Seryę prób rozpoczęto z gołębiami, gdyż one na
dają się łatwiej do doświadczeń, aniżeli ptaki dzikie. Do 
prób użyto najlepszych gołębi pew nego am atora, oraz 
wybrano piękny, grudniowy dzień bez wiatru.

Ptaki puszczano z jednego końca zakrytej galeryi, 
służącej za strzelnicę dla Tow arzystwa Schultze w No
wym Lesie, tak , że one m ogły nabrać całej szybkości, 
zanim przybywały na drugi koniec, gdzie ustawiony był 
aparat do mierzenia ich szybkości; przestrzeń całego 
przelotu wynosiła 40 yardów. N a tym. końcu ustawione 
były dwa ekrany, a raczej siatki z nadzwyczaj delikat
nych włókien, k tóre się łączyły z aparatem elektrycz
nym; ptaki więc w locie swym musiały koniecznie prze
bić te  siateczki, ażeby się wydostać z galeryi. Oba ekra
ny składały się z nadzwyczaj cienkich włókien baw eł
nianych koloru szarego, zatem niewidoczne i łatw e do 
przerwania, nie mogły więc tamować lotu p taka w naj
mniejszym naw et stopniu; chwila, kiedy włókna były 
przerwane, notowana zostawała natychm iast na aparacie 
elektrycznym. Przestrzeń pomiędzy obydwoma ekranami 
wynosiła 6 stóp i 9 cali (odległość niezbędna, aby chro- 
nograf dał różnicę), a tym  sposobem mając odnotowa
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ny przez aparat czas, użyty  przez gołębia na przebycie 
tych  2ł/4 m etrów, można było łatw o znaleźć szybkość 
p taka na sekundę lub na godzinę.

A by  ptaki kierow ały się zawsze w prost na ek ra
ny, wszystkie otw ory galeryi by ły  zamknięte, z w yjąt
kiem  otw artego końca; p taki więc kierow ały  się stale 
ku  światłu, m ając pełne zaufanie; przypuszczać też m o
żna, że lot ich nabierał największej szybkości z chwilą 
m ijania aparatów .

W yniki tych badań były  zadawalniające. Pan Grif
fith, w ybierając tylko te ptaki, k tórych  lot b y ł prosty, 
m ógł ustanowić dwanaście rekordów  szybkości, a m ia
nowicie:

Numer gołębia Czas 
w  sekundach

S z y b k o ś ć

w yardach 
na sekundę

w milach 
na godzinę

1 0"157 14 yardów 3 29.3
2 UO! o : ' 0"157 H  „ 4 29.5

3 0"168 13 „ 4 27.4

4 0"150 15 30.7

5 0"163 13 , 8 28.2

6 0"139 16 „ 2 33.1

7 0"169 13 „ 3 27.2

8 0"153 14 , 7 30.1

!) 0"168 13 jj 4 27.4

10 0"176 12 , 8 2 61

11 0"157 14 „ 3 29.3

12 0"136 16 „ 5 33.8
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Otrzymawszy te  rezultaty chronograficzne w ga- 
leryi zakrytej, p. Griffith zapragnął porównać je z wyni
kam i na otw artem  powietrzu; w tym  celu ukry ł on 
w różnych odległościach ludzi na linii prostej, chowając 
ich za zasłonami; każdy z tych ludzi obowiązany był 
zaznaczyć chwilę przelotu p taka przed nim. W  czterech 
wypadkach gołębie utrzym ały linię zasłon, dając nastę
pujące rekordy:

Przestrzeń przebyta Czas
S z y b k o ś ć

w linii prostej w sekundach w yardach 
na sekundę

w milach 
na godzinę

240 yardów 19" 12.6 25.8

265 „ 20" 13.2 27.0

300 „ 22" 13.6 27.9

132 „ 10" 13.2 27.0

W edług  p. Griffitha szybkości na otwartem  powie
trzu były  dlatego mniejsze, że w galeryi zakrytej ptaki 
były wystraszone, gdy na otwatrem  powietrzu zachowy
wały się spokojnie. W  żadnym jednak w ypadku gołę
bie te  nie osiągnęły szybkości, notowanych przez pana 
Tegetm eyera dla gołębi pocztowych, wracających do 
sw ych gołębników. W  samej rzeczy szybkość średnia, 
otrzym ana przez tego ostatniego badacza wynosiła 36 
mil na godzinę, największa zaś szybkość przy sprzyja
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jącym  wietrze—55 mil. W  doświadczeniach p. Griffitha 
największa szybkość była 34 mile bez wiatru.

Następnie p. Griffith robił podobne doświadczenia 
i w tych samych w arunkach z bażantami i kuropatw a
mi, a w tym  celu zdobył ptaki zupełnie dzikie, a nie 
hodowane, gdyż te  ostatnie m ogłyby dać wyniki poniżej 
właściwej normy. R ezultaty  były następujące. Niektóre 
bażanty, jak o  zatwardziałe piechury, nie chciały wcale la
tać; inne zryw ały się wprawdzie, lecz nie w ykazały do
statecznej w erw y w swej ucieczce. Podajem y sześć naj
lepszych rekordów '

Bażanty w galeryi Czas
S z y b k o ś ć

zamkniętej w sekundach w yardach 
na sekundę

w milach 
na godzinę

1 0"136 16.5 33.8

2 0"lf,6 14.4 29.5

3 0"186 12.1 24.7

4 0"189 11.9 24.7

5 0"225 10 20.5

6 0"139 16.2 33.1

N iektóre p taki próbow ano także na otwartem  po
wietrzu i bez wiatru. Dwa z nich poleciały pełną szyb
kością, trzeci zawrócił nazad i nie dał żadnego rekordu; 
czw arty poleciał prosto naprzód i t. d. N astępujące re
kordy wskazują nam, że bażanty otrzym ały największą
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szybkość na otwartem powietrzu, gdy  przeciwnie—g o łę 
bie leciały najszybciej w zamkniętej galeryi.

Bażanty na otwar Czas
S z y b k o ś ć

tem powietrzu w sekundach w yardach 
na sekundę

w milach 
na godzinę

265 yrdów 15"0 17.7 36.1

220 , 18"0 18.6 38.1

140 „ 10"(5 13.2 27.0

W reszcie robiono próby z kuropatwami. Leciał)' 
one prosto na ekrany, nie zdając się jednak spieszyć 
zbytnio. Otrzym ano następujące rekordy:

Kuropatwy w ga- Czas
S z y b k o ś ć

lęryi zamkniętej w sekundach w yardach 
na sekundę

w milach 
na godzinę

1 172 13.1 26.8

2 188 12.0 24.5

3 194 11.0 23.7

4 162 13.9 28.4

K uropatw y nie leciały więc w tym w ypadku tak 
szybko, jak  gołębie, ale za to wykazały one większą
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szybkość na  otw artem  powietrzu. Dwie tylko przeleciały 
dostateczną przestrzeń, aby wykazać rekordy; gdy inne 
posiadały na ziemi, zanim przelot ich m ógł być sy g n a 
lizowany. Oto oba te  rekordy:

Kuropatwy na 
otwartem po

wietrzu

Czas
S z y b k o ś ć

w sekundach w yardach 
na sekundę

w milach 
na godzinę

170 yardów 12"6 13.5 27.6

120 „ 14"U 15.7 32.1

Pan Griffith wyprowadza następującą konkluzyę: 
„Zdaje mi się, że te szybkości należy uważać, jako  
szybkości ptaków  podrywających się przed myśliwym, 
lub lecących na nagance bez pomocy wiatru

Niewątpliwie, jeśli p tak  na  nagance leci z wiatrem, 
korzystając z jego siły, to do jego szybkości należy do 
dać szybkość wiatru.

A żeby mieć pojęcie, w jakim stopniu wiatr pom aga 
ptakowi w jego locie, podajemy poniżej szybkość wiatru, 
k tó ry  przy szybkości 3 do 4 mil na godzinę ledwie czuć 
się daje:

Mile 
na go
dzinę

Stopy 
na se
kundę

Mile 
na go
dzinę

Stopy 
na se
kundę

W iaterek 7 10.25 Wichura 40 58.68

W iatr lekki 14 20.50 Silna burza 60 88.0
W iatr silny 21 30.75 Uragan 80 117.36
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Skutki zmieniania prochu.

Liczne listy, publikowane w „Fieldzie11, wykazały do
statecznie, jak  dalece strzały danego Strzelca m ogą ule
gać zmianom przy używaniu różnych prochów. W  m ia
rę  zmiany szybkości śrótu, upadają wszelkie obliczenia 
przy zakładaniu, dzięki większej lub mniejszej łatwości 
spalania się nowego prochu. Zależeć to może niekiedy 
od systemu broni, który szybciej lub wolniej wywołuje 
zapalenie się prochu. Okoliczność ta  niewątpliwie utru
dniła obliczenie inżynierów i wynalazców nowych pro
chów. A utor przeprowadził pewnego razu szereg do
świadczeń z bronią skałkową: był on zmuszony ogrom 
nie zakładać w skutek wolnego zapalania się prochu. 
W ynalazcy musieli też uciec się do pomocy chronogra- 
fów dla obliczenia szybkości, aby zdać sobie sprawę, 
w jakim stopniu spalanie się prochu wpływa na to 
opóźnienie.

Ponieważ listy te dotyczą wyłącznie prochów an
gielskich, wstrzymamy się od ich opublikowania.

Rozpraszanie s ię  śrótu względnie do 
rozmaitych kalibrów broni.

Bardzo wielu sportsmenów jest mniemania, że k a
lib ry  16, 20 i 28 rzucają śróty gęściej, aniżeli kaliber 
12, to znaczy, że ich rozeta jest mniej rozciągła, przez 
co  kalibry te  są trudniejsze do użycia. Nie mogliśmy

12
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nigdy sprawdzić, aby twierdzenie to miało jakiekolw iek 
podstawy, na dowód czego przytaczam y poniżej list, 
opublikowany w „Fieldzie" d. 22 grudnia 1888 r.

„Panie! Ogłosiłeś artykuł, w  którym  powiedziane 
jest, że z ładunkiem  śrótu jednej uncyi kaliber 20 lub 
16 nie da gęstszego strzału, niż kaliber 12. Ciekaw em 
byłoby dowiedzieć się, czy jestto  fakt doskonale sp raw 
dzony, gdyż ogół jest zdania zupełnie przeciwnego.

„Zdarza się niemal codziennie, że ten lub ów, wi
dząc swoje złe strzały z kalibru 16 i nie czując się zdol
nym do używ ania broni, tak  gęsto bijącej, zarzuca kali
ber 16 i kupuje sobie 12, w nadziei lepszych rezultatów. 
Niestety, te jego nadzieje nie zawsze się ziszczają. Niech 
mi wolno będzie wymienić siebie sam ego jako przykład, 
co posłużyć może do poparcia tej tezy. Należę do m ier
nych strzelców, to znaczy, że zabijając przez dzień spo
ro zwierzyny, chybiam często najłatwiejsze strzały. U ży
wałem zawsze kalibru 16, sfabrykowanego przez jedne
go z pierwszorzędnych, londyńskich puszkarzy. Podczas 
ostatniego sezonu niektórzy moi krew ni i znajomi pora
dzili mi używać kalibru 12, a ponieważ i mój puszkarz 
był tego sam ego zdania, utrzymując, że osięgnę lepsze 
rezultaty z kalibru 12, gdyż kaliber 16, jako  dający 
mniejszą rozetę strzału, może być tylko przez pierwszo
rzędnych strzelców używ any,—dałem się namówić i przez 
cały sezon używałem kalibru 12. Niestety! rezultaty by 
ły jaknajsmutniejsze. Strzelałem jeszcze gorzej, aniżeli 
z m ego kalibru 16, a nadto musiałem dźwigać strzelbę 
daleko cięższą.

„Zamiana ta  przyczyniła mi niemało zmartwienia, 
lecz zanim zarzucę ostatecznie kaliber 12, mam zamiar 
zrobić jeszcze jedną próbę, a mianowicie używać tylko 
1 uncyi śrótu, zamiast ładunka 1 uncyi i 1/ i , używ ane
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go dotychczas przezemnie. Winienem dodać, że obie 
moje strzelby pochodzą od tego sam ego puszkarza i do
skonale mi pasują; w obu prawa lufa jes t cylindryczna, 
w lewej — czok. Z tego wszystkiego wnoszę, że strze
lec średniej miary może używać zarówno kalibru 16, 
jak  i i 2u.

Na list powyższy redakcya „Fielda“ odpowiedziała, 
co następuje:

„W edług nas, rozrzucanie śrótu zależy więcej od 
rodzaju luf, aniżeli od kalibru. Doświadczenia, robione 
z czokami, wykazały, że przy równych ładunkach śrótu, 
rozety m ałych kalibrów nie są bardziej zgęszczone, ani
żeli kalibrów większych. Podczas konkursu strzelb, urzą
dzonego staraniem  „Fielda“ w 1879 r., nabijano jedna
kowym  ładunkiem śrótu 2 3 strzelby, z których 11 było 
kalibru 20, 11—kalibru 16 i i —kalibru 12, Rozety ka
libru 20 daw ały 147 śrócin, kalibru 1 6 — 162 i kalibru 
12— 183. N astępnie ogłosiliśmy rezultaty prób porównaw
czych kalibru 24 z lekkim kalibrem 12 przy jednako
wych ładunkach śrótu: kal. 24 daw ał 154 śrócin, a kal. 
12— 200. W  kilka tygodni potem nowe próby zostały 
podjęte, tym  jednak razem przy różnych ładunkach śró
tu; w tedy kaliber 28 daw ał 6 8 $  śrócin w tarczy o śre
dnicy 30 cali; kaliber 24 dał 69$ , a kaliber 12 — 71 $. 
Ze strzelby kal. 12 o lufach cylindrycznych ilość śrócin 
w  tarczy na 40 yardów wynosiła tylko 4 0 $  ogólnej 
liczby, zawartej w ładunku, gdy pozostałe 6 0 $  rozpra
szały się po za kręgiem  30-calowymu.

W  konkluzyi powiedzieć musimy, że każdy strze
lec powinien dostosować sobie strzelbę we wszystkich 
szczegółach do swej konformacyi fizycznej. Jeśli np. ka
żemy sobie skrócić osadę strzelby, to szczegół ten nie
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poprawi jeszcze innych wad strzelby, k tóra nie odpowia
da małemu wzrostowi danego indywiduum; to samo 
będzie, jeśli np. skrócim y lufy, pozostawiając przykłacf 
zbyt długim.

Waga zwierzyny*).

Czytelnik znajdzie poniżej w agę niektórych gatun
ków zwierząt i p taków  łownych; jasną jes t rzeczą, że 
braliśm y średnią w agę każdego gatunku. W aga w yra
żona jest w  funtach i uncyach angielskich, przyczem 
nadmieniamy, że funt angielski równa się 373,23 gr., 
a uncya—28,35 g r-

Cietrzew 3 1/4 t t  do 3  ‘/a

Grouse 1V4 ffc do i*/* t t
K ogut bażanta 2 */a ({-b do 31/2 U
K ura bażanta 2l/4 (t t  do 3 'tfc
K uropatw a szara angielska 10 unc. do 14 unc.
K uropatw a szara francuska 15 unc. do 1 t i
Słonka 12 do 14 unc.
D ubelt 7 do 12 „
K szyk 4 do 5 „
Ficlauz 2 do 2V2 n
Zając 7 do 9 (ffc

*) Ciekawą rzeczą byłoby porównać podane tutaj wagi zwie
rzyny angielskiej z wagą naszych ptaków i zwierząt łownych.

(Przyp. tiórn.).
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K rólik 2V2 do 31/2 bb
Gołąb grzywacz i ]/4 do 1 */3 tb.

Kilka uwag o broni i puszkarzach.

Dobra broń zwiększa przyjemność polowania.
Broń, któraby zabijała wszystko na przyzwoitą 

metę, a k tóra nadto zabiłaby wszystko na 90 do 100 
yardów, o ile śróty trafią zwierzynę, taką  broń znaj
dziemy pomiędzy strzelbami kalibru 12, o lufach cylin
drycznych, przy ładunku 31/4 do 4 drachm, prochu czar
nego i 11/2 uncyi śrótu; waga takiej broni wynosić po
winna conajmniej 7 1/2 funta, a długość luf — 32 cale. 
Do tego wniosku doszedłem po trzydziestoletniem do
świadczeniu , wypróbowawszy najróżnorodniejsze g a
tunki broni, skonstruowane przez najrozmaitszych pu- 
szkarzy, a w dodatku na przeróżnych gatunkach zwie
rzyny.

U nikajm y zawsze broni tanich, gdyż strzelający 
odkryje w nich wady najwyżej po jednym  lub dwóch 
sezonach.

Unikajmy broni okazyjnych, gdyż zwykle nie od
powiadają one naszej budowie.

Unikajm y czoków, gdyż zwężenie lufy powo
duje większy opór przy dostaniu się powietrza do jej 
wnętrza, a przez to zmniejsza się siła wybuchowa 
prochu.
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U nikajm y lekkich strzelb kalibru 12, gdyż nie 
możemy ich nabić właściwym ładunkiem  prochu, nie 
wywołując silnego oddania, co nam przykrość sprawia. 
K aliber 20, nabity 2ł/8 drachm y prochu i 7/8 uncyi śrótu, 
jest w edług m ego zdania stokroć odpowiedniejszą bro
nią, niż kaliber 12.

U znaną jest rzeczą, że dla strzelby siedmioiunto- 
wej najodpowiedniejszą długością luf jest 30 cali, przy 
ładunku 3 drachm y prochu czarnego i 1 ‘/8 uncyi śrótu— 
jeśli weźmiemy na uw agę rozetę, penetracyę i wygodę; 
krótsze lufy w ym agałyby mniejszych ładunków, lecz 
w tedy lepiej jest używać mniejszych kalibrów, aniżeli 
dwunasty.

Dobranie strzelby do budowy poszczególnego 
Strzelca jest rzeczą pierwszorzędnej wagi. W  tym celu 
powinniśmy się uciec do kom petencyi puszkarza, który 
wziąć musi odpowiednie pomiary; niepodobna jest usta
nowić prawidła, w jaki sposób oznaczyć długość osady, 
jej krzywiznę i odchylenie (l’avantage); szczególniej to 
■ostatnie jest pierw szorzędnego znaczenia.

Miary angielskie w stosunku do 

francuskich.

Y ard =  o m. 9144 
S to p a =  o m. 3048 
Cal =  o m. 0254
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Mila — 1609 m. 315 
F un t =  453 gr. 593 
U ncya {ounce) —  28 gr. 349 
Drachm a {dram) =  1 gr. 772 
Gran — o gr. 06479.

K O N I E C .
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