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Tradycyjne rybactwo i łowiectwo 
w Puszczy Pyzdrskiej

Przemysław Kowalski

Znikoma wiedza o rybactwie i łowiectwie ludowym uprawianym w Pusz-
czy Pyzdrskiej wynika z tego, że obie te dziedziny, traktowane obecnie 
jako kłusownictwo, są energicznie zwalczane i nie jest łatwo uzyskać in-
formacje na ich temat. Osoby kultywujące tę tradycję niechętnie dzielą się 
wiedzą, gdyż nie chcą mieć kłopotów. Rybołówstwo ma tu długą historię, 
o czym świadczy – zanikła oficjalnie, lecz potocznie używana – nazwa 
śred niowiecznej osady służebnej Rybitwy, położonej w granicach Pyzdr.

Rybactwo na Warcie, Prośnie i ich dopływach było tradycyjnie dodat-
kowym lub głównym źródłem dochodów dla okolicznych mieszkańców. 
Z chwilą ukształtowania się stosunków feudalnych właściciele ziemscy stali 
się także (z niewielkimi wyjątkami) właścicielami wód oraz lasów i zaczęli 
regulować prawo do połowu ryb i zabijania zwierząt. Ludność chłopska 
i miejska była stopniowo pozbawiana prawa do swobodnego rybactwa 
i łowiectwa. Częściowe pozwolenie na polowanie mieli jedynie chłopi 
w dobrach klasztornych (zakonnicy nie mieli prawa do łowiectwa), podob-
ne pozwolenie mieli mieszczanie na gruntach miejskich. W uprzywilejowa-
nej pozycji w stosunku do chłopów pańszczyźnianych znaleźli się przybyli 
w XVIII w. osadnicy olęderscy. Mieli oni prawo połowu ryb w stawach 
i rowach leżących na ich gruntach oraz w wodach przyległych, a także 
podczas powodzi, gdy woda zalewała ich grunty. Mogli także polować na 
własnych gruntach na ptaki i drobne ssaki. Zwierzyna płowa należała do 
dworu i w przypadku upolowania należało ją oddać za wynagrodzeniem. 
Chłopi pańszczyźniani, nie mogąc legalnie uprawiać łowiectwa i rybactwa, 
uprawiali powszechnie ten proceder w postaci kłusownictwa. W okresie 
międzywojennym prawo zezwalało chłopom na połów siecią na swojej zie-
mi i wodach przyległych, z wyłączeniem Warty i Prosny, oraz na polowanie 
na swojej ziemi.

Przez wieki łowiectwo i rybactwo ludowe (czyli dziś kłusownictwo) wy-
pracowało urozmaicone sposoby i techniki polowań oraz połowu, dosto-
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sowane do lokalnych warunków. To swoiste dziedzictwo kulturowe nadal 
jest kultywowane na obszarze Puszczy Pyzdrskiej ze względu na bogactwo 
świata zwierzęcego i łatwość szybkiego połowu (m.in. ryb) tradycyjnymi 
metodami. W okresie powodzi dolina Warty zamienia się w ogromne je-
zioro, co stwarza doskonałe warunki do połowu ryb sieciami. Współcześ-
ni mieszkańcy tutejszych wiosek odziedziczyli po przodkach umiejętno-
ści i narzędzia do kłusowania, chętnie z nich korzystają w sprzyjających 
warunkach.

Kłusownicy, zwani też „kłuserami”, do połowu ryb wykorzystują róż-
nego rodzaju sieci, do produkcji których kupują gotową siatkę rybacką 
o średnicy oczek od 2,5 cm do 5 cm. Siatkę taką, zwaną „płótnem”, prze-
rabia się pod kątem specyfiki połowu. Spotyka się jeszcze sieci wykonane 
ręcznie. Sieci do połowu szyje się tak, by pomimo naprężenia sznura, do 
którego przyszyta jest siatka i z niego zwisa, były jakby pomarszczone – co 
zapewnia, że ryba łatwiej się w takiej sieci zaplącze. Efekt pomarszczenia 
osiąga się, naszywając siatkę na sznur z zakładem. Na jeden metr sieci zu-
żywa się dwa metry siatki. Sieć u góry ma drewniane pływaki w kolorze 
zielonym (niewidoczne w wodzie), a na dole obciążona jest ciężarkami 
z ołowiu, zwanymi „blombami”, lub obszytymi kamieniami. Sieć stawia się 
na starorzeczu lub rozlewisku wieczorem po zapadnięciu zmroku, a wycią-
ga o świcie, by nie zostać zauważonym.

Forma do robienia „blombów”
Wszystkie fotografie wykonali W. i P. Kowalscy
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Do 1973 r., gdy na Warcie, Prośnie, w starorzeczach i rozlewiskach ryba-
cy mający zezwolenia legalnie łowili ryby sieciami, połowów dokonywano 
także za dnia. Na Warcie, na odcinku od Prosny do Ciążenia, łowił Stani-
sław Łukasiewicz z Pyzdr, od Ciążenia do Sługocina – rodzina Bartczaków 
(najpierw ojciec Franciszek, a następnie synowie Ryszard i Bronisław) oraz 
Kazimierz Witkiewicz, a od Sługocina do Osieczy – Tadeusz Grzewielski. 
Wszyscy oni zatrudniali pomocników. W Zagórowie działała brygada ry-
backa, w której pracowała m.in. rodzina Bartczaków. Roczny plan połowu 
dla brygady wynosił 26 ton ryb i był przekraczany, co pokazuje, jak czyste 
i życiodajne były wówczas wody rzeki. Do rybaków należało 40%, a do 
związku 60% złowionych ryb.

Połowy na Warcie prowadzono różnymi sposobami. Jeden z nich pole-
gał na ciągnięciu sieci zgodnie z nurtem za pomocą łodzi i „krzyża”; nazy-
wano to „na spław”. Rozciągnięta w poprzek rzeki sieć swobodnie płynęła. 
Jeden z jej końców zamocowany był do zbitego z drewna krzyża, który 
– unoszący się na powierzchni wody – powodował, że sieć szybko płynęła 
i w razie zahaczenia o przeszkodę (np. tamę) łatwo wracała do głównego 
nurtu. Drugi koniec sieci był w łódce rybaka, który manewrował siecią. Inny 
sposób polegał na ciągnięciu sieci zgodnie z nurtem za pomocą dwóch ma-
łych czółenek zwanych „pływankami” lub na otaczaniu siecią wybranego 
płytkiego odcinka rzeki (wyspy), gdzie chętnie żerowały ryby. W połowie 
„na wyspę” współpracowało dwóch rybaków. Jeden z nich trzymał jeden 
z końców sieci na brzegu rzeki, powyżej wyspy. Drugi łódką ustawiał sieć, 
okrążając wyspę, a następnie dobijał do brzegu poniżej wyspy. Wyspa była 
otoczona siecią, którą następnie ciągnięto do brzegu wraz z rybami.

Rybacy polowali także nocą, mocując na dziobie łódki „kaganki”, w któ-
rych paliły się smolne drzazgi. Były to piecyki wykonane z plecionej taśmy 
metalowej. Ich światło oświetlało wodę (do 2 m w głąb) i przyciągało ryby, 
na które polowano „ością”. Ryby, szukające schronienia pod zwisającymi 
nad wodą krzakami i wierzbami, łowiono za pomocą „suwaty”. Suwata 
miała kształt trójkątny i była zbudowana ze zwisającej siatki (tworzącej coś 
w rodzaju małej matni), umocowanej na krzyżujących się drążkach, które 
w miejscu skrzyżowania połączone były śrubą. Śruba umożliwiała złożenie 
drążków w momencie wpłynięcia ryby i tym samym jej zamknięcie w mat-
ni. By ukrywające się ryby wpłynęły do suwaty, płoszono je uderzaniem 
w krzaki specjalną tyczką, zakończoną poprzeczką.

W dolinie Warty do 1973 r. prowadzona była racjonalna gospodarka 
rybacka, a dzierżawione przez rybaków starorzecza systematycznie wyka-
szano, by ułatwić połowy siecią. Przygotowywano w tym celu specjalne 
długie ostrze o długości do 30 m z kos połączonych na nity. Kosy przed 
łączeniem miały obcinane czubki i piętki. Ostrze na końcach miało liny, za 
które ciągnięto je po dnie. Wykoszoną roślinność, by nie gniła, usuwano 
z wody, dzięki czemu była ona czysta, co dobrze służyło rybom. W 1973 r. 
Polski Związek Wędkarski rozwiązał umowy z rybakami, by starczyło ryb 
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dla wędkarzy, których było coraz więcej, ryb zaś na skutek zatruwania 
rzek zaczęło ubywać. Wyproszenie zawodowych rybaków z dolin Warty 
i Prosny nie przyczyniło się jednak do wzrostu ilości ryb, lecz odwrotnie – 
spowodowało ich spadek. Połowy siecią o wielkości oczek minimum 3 cm 
nie czyniły bowiem szkody narybkowi. W wyniku zaprzestania wykasza-
nia starorzecza zarosły, a ryby z nich znikły. Okres połowów siecią przez 
uprawnionych rybaków dobrze wspominają okoliczni mieszkańcy, którzy 
oprócz korzystania z obfitości ryb byli przez nich zatrudniani przy kosze-
niach lub połowach.

W chwili obecnej w powszechnym użyciu przez kłusowników jest kilka 
rodzajów sieci.

Wonton, zwany „drgawicą”, to sieć do połowu biernego, czyli nie jest 
ciągnięta na wodzie, lecz zostawiana w starorzeczu lub rozlewisku. Dłu-
gość wontonu jest taka, by przegrodzić np. starorzecze, a wysokość do-
stosowana do głębokości wody, czyli wyższa na środku, a coraz niższa 
po brzegach. Zwężenie sieci uzyskuje się, zszywając oczka siatki. Wonton 
to sieć najmniej skomplikowana w budowie, z której ryby mają szansę się 
wydostać.

Słęp jest siecią o jednakowej wysokości około 2 m na całej długości do 
połowu biernego lub do ciągnięcia po rzece. Siatkę przyszywa się do kra-
ty wykonanej ze sznurka. Szerokość kraty wynosi średnio czterokrotność 
szerokości oczek. Bywają sieci z kratą z jednej lub z dwóch stron. Krata 

Wonton – sieć do połowu biernego
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pozwala na skuteczniejszy połów, 
gdyż ryba, gdy wchodzi w oczko 
siatki, zaczyna się szarpać i często 
przewija się przez kratę, zaplątu-
jąc się ostatecznie w sąsiedniej 
kracie.

Zimą wontonem lub słępem 
łowiono pod lodem. Aby rozciąg-
nąć sieć pod lodem, wykuwano 
szereg otworów. Pierwszy otwór 
był duży, a następne małe, poło-
żone w równych odstępach od 
siebie. W celu wciągnięcia sieci 
pod lód przywiązywano do jej 
jednego końca linę, którą moco-
wano do kija o długości równej 

odstępom między przeręblami. Kij z zamocowaną do niego liną wkładano 
pod lód w dużej przerębli i przeciągano pomiędzy mniejszymi przeręblami 
aż do ostatniej. Z ostatniej przerębli ciągnięto liną sieć, aż była na całej 
długości naciągnięta i gotowa do połowu.

Skrzydlak to sieć do połowu biernego, przypominająca zwężającą się 
tubę. Kształt tuby zapewniają znajdujące się w niej trzy obręcze z coraz 
mniejszą średnicą (najmniejsza miała około 30 cm). Wewnątrz obręczy ist-
niały przegrody, pozwalające przepłynąć rybie w głąb tuby, ale nie z po-
wrotem. Za najwęższą obręczą zaczynała się matnia, czyli rodzaj wąskiego 
rękawa, do którego wpływały ryby szukające ucieczki. Matnia ma na końcu 
otwór, zawiązany podczas połowu. Po wyciągnięciu sieci otwór ten roz-
wiązywano i ryby łatwo można było wyjąć. Aby ryby wpłynęły do tuby, 
naprowadzane były do jej otworu przez wykonane z sieci rozwarte, długie 
skrzydła.

Sieć do ciągnięcia na wodzie z matnią służyła do połowu aktywnego. 
By ją ciągnąć, musi być minimum dwóch rybaków. Ma ona stałą wysokość 
około 2 m; zwęża się do około 50 cm na końcach, gdzie przymocowana 
jest do specjalnych drewnianych drążków – „kumulców”. Jeśli sieć nie była 
wystarczająco długa, nie sięgałą od brzegu do brzegu aby ją ciągnąć za ku-
mulce, to do kumulców dowiązywano liny, by za ich pomocą ciągnąć sieć. 
Ciągnięto sieć tak, by jej końce zawsze były z przodu, a środkowa część, 
przechodząca w matnię, znajdowała się zawsze na końcu.

Oprócz połowów sieciami ryby łowi się na podrywkę, czyli kwadratową 
siatką o bokach 2×2 m, przymocowaną do kija i szybko wyciąganą, gdy 
wpłyną nad nią ryby. Innym sposobem jest połów na tzw. sznur. Do tego 
używa się linki z pływakami, do której przywiązane są krótkie żyłki z ha-
czykami w takich odstępach, aby nie mogły się splątać ze sobą. Na haczyki 
osadza się dżdżownice lub wątrobę. Linkę, zanim zostanie zarzucona do 

Słęp – sieć do połowu biernego lub ciągnięcia 
po rzece
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płytkiej wody, układa się starannie w zwój i jeden koniec przywiązuje do 
wbitego w ziemię kołka. Na zarzucanym do wody końcu linki jest ołowia-
ny ciężarek. Wprawny rybak potrafi zarzucić linkę tak, że jest wyciągnięta, 
a leżące na dnie lub wiszące w wodzie haczyki nie zahaczają o siebie. 
Połów na sznur bywa skuteczny w połowach ryb drapieżnych, np. sumów 
i szczupaków, które lubią polować na gromadzący się na płytkich wodach 
narybek. Do połowu ryb, ale też i piżmaków, stosuje się tzw. serce lub wę-
ciorek, czyli pułapkę wykonaną z cienkiej siatki, do której łatwo wpłynąć, 
lecz trudno się wydostać.

Kiedy żyły jeszcze w wodach węgorze, zaganiano je do wykonanych 
z wikliny pułapek zwanych „koszatkami”. Miały one kształt jaja, które moż-
na było otwierać dla włożenia przynęty. Przynętą były zazwyczaj głowy 
cielaka lub krowy, które węgorze uwielbiają oczyszczać. W koszatce, po-
dobnie jak w sercu, był niewielki otwór, którym łatwo było wpłynąć, lecz 
nie można było wypłynąć. Do połowów ryb wędrujących na niewielkich 
ciekach służą „żak” i „przestawa”. Przypominają one budową skrzydlaka. 
żak to pułapka wykonana z sieci, obciągniętej na czterech niewielkich 
obręczach, do której ryby kieruje jedno krótkie skrzydło. Przestawa jest 
większa od żaka – obejmuje cały ciek, ma dwa skrzydła i długą matnię, 
a od spodu obciążona jest łańcuchem, by przylegała dokładnie do dna. Jest 
to szczególnie ważne przy połowach węgorzy, które lubią przeciskać się 
przy samym dnie.

Skrzydlak – sieć do połowu biernego, przypominająca zwężającą się tubę
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Osoby o dużym doświadcze-
niu potrafią łapać ryby gołymi 
rękoma. Połowu w ten prosty 
sposób dokonuje się, wchodząc 
do wody lub nurkując, gdy woda 
jest głęboka. Ryby można wycią-
gać z ich kryjówek w brzegach 
rzek lub starorzeczy, gdzie lubią 
się chować, a także mącąc wodę 
w małych bajorkach „na brodzo-
ne”. Warunkiem niezbędnym, za-
nim zacznie się ryby łapać, jest 
potrzymanie przez kilka minut 
rąk w wodzie, tak by ich tempera-
tura była zbliżona do temperatury 
wody. Gdy woda była czysta, po-
lowano za pomocą sideł na dłu-
giej tyczce na duże ryby, stojące 
nieruchomo w wodzie. Rzadko 
stosowaną metodą jest „trucie” ryb 
chlebem, nasączonym bromkiem 
sodu (środek działa usypiająco). 
Ryby po zjedzeniu tej przynęty, 
chwilowo uśpione, wypływały na 
powierzchnię wody, gdzie łatwo 

można było je złapać. Zimą łowi się, wykuwając przerębel i umieszczając 
w nim poniżej lustra wody „kaszorek” – siatkę na obręczy, połączonej z ki-
jem do wyciągania. Kaszorek różni się tym od podrywki, że ma mniejszy 
obwód, lecz siatka zwisa swobodnie z obręczy, tworząc mini rękaw. W ma-
łych przeręblach poluje się harpunem o kilku zębach, zwanym ością. Na 
starorzeczach, gdy pokrywa je cienki lód i widać pływające pod nim ryby, 
poluje się uderzając specjalnie wykonaną pałką w lód nad płynącą rybą. 
W wyniku huku ryba zostaje ogłuszona i łatwo ją wyciągnąć po wykuciu 
przerębla. Pałka do ogłuszania ma kształt przypominający kij do hokeja. Na 
małych strumieniach ryby nagania się do koszy lub siatek.

Na rzeczce Bartosz miało kilka lat temu miejsce nietypowe łowienie ryb, 
w tym wielkich sumów, które zimą – na skutek wysokiego poziomu wody 
w Prośnie i zatrucia wody ściekami – licznie wpłynęły do tej płytkiej zazwy-
czaj rzeczki, ratując się przed zatruciem. Gdy dowiedzieli się o tym okoliczni 
mieszkańcy, zamknęli sieciami ryby na krótkim odcinku Bartosza i gołymi 
rękoma lub siatkami wyłapali je. Co odważniejsi wyciągali wielkie osłabione 
sumy, wkładając gołe ręce do ich otwartych zazwyczaj pysków i łapiąc za 
szczękę, wyrzucali je na brzeg. Skutkiem ubocznym była niegroźnie poob-
cierana skóra na dłoniach, sumy bowiem nie mają typowych zębów, tylko 

Drewniany „kumulec” na sieci do ciągnięcia
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ostre tarki. Podobne połowy na małych ciekach od lat siedemdziesiątych aż 
do czasów obecnych miały zawsze związek z masową ucieczką ryb z zatru-
wanej Prosny, Warty i Czarnej Strugi. Były okresy, że nie mogąc zagospo-
darować tak dużej ilości ryb, kłusownicy łapali je i zarybiali nimi nie mające 
połączenia z rzekami stawki, by w późniejszym czasie mieć co łapać.

Najgorzej oceniany sposób łowienia ryb to połów z użyciem prądu. 
Robi się go nocą, pływając łodzią, na której jest agregat prądotwórczy lub 
akumulator z tzw. pastuchem. Kabel, którym płynie prąd, połączony jest 
z kaszorkiem i lampką. Ryby porażone prądem wypływają na powierzch-
nię wody. Zasięg rażenia zanurzonego w wodzie kabla z prądem wynosi 
około 1 m. Miejscowi rybacy „kłusery” mówią, że oni w ten sposób nie ło-
wią, gdyż jest to metoda barbarzyńska, powodująca śmierć narybku i ikry.

Gdy były w wodach polskie raki, to łapano je chętnie do pułapek zwa-
nych „rakarzami”, wykonanych z siatki naciągniętej na trzy niewielkie ob-
ręcze z małym otworem wejściowym, który uniemożliwiał im wyjście. Raki 
do pułapki wabione były włożoną do środka gnijącą rybą. Niestety raki 
zostały wytrute.

Czasami zbiera się w wodzie małże i potłuczone podaje kaczkom. Ry-
bacy mają swoje ulubione miejsca połowów ryb, gdzie je dokarmiają. Aby 
ktoś obcy nie skorzystał z ich miejsca, na czas nieobecności zostawiają 
„przyrząd do płoszenia ryb”. Jest to gęsie pióro wykonane jak spławik 
i przymocowane do żyłki z ciężarkiem. żyłka musi być krótsza niż głębo-

Zwinięty sznur, używany do połowu
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kość wody, na którą przyrząd jest 
wrzucany. Niewidoczne z brzegu 
stojące w wodzie pióro drga i od-
strasza ryby.

Duże połowy ryb na Warcie, 
Prośnie i ich dopływach skończyły 
się w latach siedemdziesiątych nie 
za sprawą nadmiernych połowów 
siecią, lecz na skutek zatrucia rzek 
ściekami i częściowego ich obwa-
łowania, co zakłóciło naturalny 
proces samooczyszczania wody. 
Miejscowi wspominają: Tak było 
rybów, że jak poszedłem z bydłem, 
wodę namąciłem, to ryba wycho-
dziła i można było koszykiem ła-
pać. Ile tych ryb było, ile pstrągów. 
Dziś chemia wszystko zabiła. Na 
Warcie w Lądzie pod klasztorem 
i w Sławsku miała tarło podobna 
do łososia ryba brzana, zwana bar-
wanną lub certą. Miejsca te zostały 
wybrane ze względu na dużą ilość 
kamieni na dnie i mówiono na nie 
„kamieniówy”. Na Czarnej Strudze 
obok gospodarstwa Szmyta w Ol-
szu miały tarło jaźwice. Gdy o za-
chodzie słońca tysiące ryb w tej 
niewielkiej rzeczce rozpoczynały 
tarło, to woda dosłownie się go-

towała. Po wyprostowaniu koryta Czarnej Strugi, wybudowaniu przepom-
powni i obwałowaniu Warty ryby zniknęły, a wraz z nimi niezliczone ilości 
ptaków wodno-błotnych, okoliczne łąki zaś, na których mieszkańcy Za-
górowa wypasali m.in. tysiące gęsi, uległy wyjałowieniu. Dla okolicznych 
mieszkańców, prowadzących niewielkie gospodarstwa, rzeka z obfitością 
ryb była ważnym źródłem pokarmu. Zdarzały się rodziny mające ośmioro 
dzieci, których gospodarstwo miało powierzchnię 4 ha. Gdyby nie ryby, 
to ludzie ci cierpieliby głód. Nadwyżkę ryb sprzedawano przed wojną ży-
dom, a po wojnie, dzięki podarkom z ryb, załatwiano konkretne potrzeby. 
Dzisiaj w rzekach, pomimo wybudowania oczyszczalni ścieków, nadal do-
chodzi do masowych zatruć ryb, a wodę dodatkowo coraz bardziej zatruwa 
współczesne schemizowane rolnictwo.

Polowanie na ptaki odbywa się za pomocą wnyków, wykonanych z żył-
ki przeplecionej z cienkim drutem. Drut daje się po to, by usztywnić matnię 

Tzw. „serce” lub „więciorek” do połowu ryb 
i piżmaków

Harpun o kilku zębach, zwany „ością”
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i zrobić pętlę. Wnyki umieszcza się na ścieżkach, którymi ptaki (bażan-
ty, kuropatwy) chodzą. Gdy brakuje wyraźnej ścieżki, zachęca się ptaki, 
wydeptując im np. w trzcinach wygodną ścieżkę zakończoną wnykiem. 
Wnyki stawia się także w miejscach odpoczynku ptaków pod krzewami. 
W celu chwytania bażantów zimą dokarmia się ptaki w pobliżu krzewu, 
będącego ich naturalną kryjówką. Bażanty lubią często przerywać jedzenie 
i chować się z byle powodu w tej kryjówce, gdzie czekają na nie wnyki. 
żyjące na strumieniach dzikie kaczki łapie się, robiąc przegrodę na wodzie 
i zostawiając jedynie wąskie przejście z wnykiem. Do dzisiaj znany jest też 
zwyczaj wybierania jajek dzikim kaczkom na jajecznicę. Kiedyś, gdy był 
popyt na wypchane ptaki, sprzedawane często za granicę, łapano np. sowy 
nocujące w stodołach. Stodołę najpierw się uszczelniało, zostawiając jeden 
otwór wlotowy z wnykiem.

Polowanie na ssaki, w tym głównie na piżmaki, było od lat sześćdzie-
siątych do połowy osiemdziesiątych XX w. intratnym zajęciem. W tamtych 
latach piżmaków było bardzo dużo, a ich futra w cenie. Futra piżmaków, 
żyjących w rzece, były bardziej żółte, a tych żyjących w rowach i bagnach 
– bardziej szare i przez to tańsze. Wypłata w firmie państwowej wynosiła 
wówczas równowartość 10 skór piżmaków. Ci, którzy w tamtych latach 
zajmowali się zawodowo polowaniem na piżmaki, pobudowali sobie z ich 
sprzedaży domy. Powiadają, że zawodowcy potrafili upolować do tysią-
ca piżmaków w sezonie. Polowano na nie od jesieni do wiosny, gdyż 

Łapka na piżmaka
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wtedy miały najlepsze futro. Na 
początku na piżmaki polować 
legalnie mógł kto chciał, później 
oficjalnie robili to tylko myśliwi. 
Piżmaki łapano na żelazne łapki, 
druciane węciorki lub do worka. 
Zwierzęta te żyją w norach wy-
kopanych nad brzegami wód lub 
w domkach wybudowanych na 
płytkich rozlewiskach, a wykona-
nych z roślinności wodnej. Otwór 
wejściowy do ich siedziby zawsze 
jest pod wodą. Przy tym otworze 
ustawiano żelazną łapkę, która 
zatrzaskiwała się, gdy zwierzę na 
nią nadepnęło, lub druciany wę-
ciorek – „serce” – będący tubą, do 
której da się wejść, lecz trudno się 
z niej wydostać. Czasami udawało 
się złapać w węciorku kilka piż-
maków naraz. Niektórzy łowcy, 
nieposiadający tych urządzeń, ła-
pali piżmaki wprost do worka lub 
siatki zatkniętej na wylocie z nory 

bądź domku. By zmusić piżmaki do wyjścia z ich siedziby, żgano ją za 
pomocą długich szpil. Po upolowaniu piżmaki skórowano i samą skórę 
zabierano do domu, gdzie naciągano ją na prawidło i suszono przy piecu. 
Surowe skóry były wysyłane do dawnego ZSRR.

W tamtych czasach polowano także na wydry, których było dużo, lecz 
nie tyle, ile piżmaków. Wydry łowiono za pomocą żelaznych kleszczy, 
ustawianych przy wylocie nory lub na wyraźnej ścieżce. Skóra wydr była 
najdroższa. Skupowali je handlarze i zawozili do Zagórowa, gdzie były 
garbowane, a następnie szyto z nich futra i czapki.

Obecnie na wydry, piżmaki i inne zwierzęta futerkowe nie poluje się, 
gdyż nie ma popytu na futra. Rozmnożyły się masowo bobry oraz norki, 
które wyparły piżmaki z obszaru puszczy. Nadal poluje się na zające za 
pomocą wnyków oraz na sarny, dziki i jelenie za pomocą sideł zrobionych 
ze stalowej linki lub żelaznych kleszczy zakładanych na ich ścieżkach. 
Najtrudniej upolować dziki, które nie wydeptują wyraźnych ścieżek, gdyż 
poruszają się mniej systematycznie. Najłatwiej je złapać przy ulubionych 
przez nie bajorach, gdzie chodzą się wytarzać. Do polowania bronią palną 
nikt nie chce się oficjalnie przyznać, choć wspomina się, że byli tacy, co ją 
mieli. Broń pochodziła z czasów wojny i kłusownicy nauczyli się do niej 
robić naboje.

żelazne kleszcze do łowienia wydr
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Dziś tradycyjne rybactwo i łowiectwo na obszarze Puszczy Pyzdrskiej 
jest kultywowane na mniejszą skalę, niż w latach wcześniejszych. Powo-
dem jest mniejsza ilość ryb, spadek popytu na futra i emigracja zarobkowa 
ludności do miast lub za granicę. Tradycyjny połów jest dziś mało opłacal-
ny i ryzykowny ze względu na skuteczniejsze (po wprowadzeniu telefo-
nów komórkowych) zwalczanie kłusowników. Ze względów kulturowych 
warto by jednak wrócić do limitowanych tradycyjnych połowów ryb siecią, 
ponieważ ludowe powiedzonko mówi, że rybołówstwo i polówstwo to szla-
chectwo, a mieszysko i grabisko to dziadostwo.


