SCENARIUSZ POLOWANIA ZBIOROWGO Z
ZASTOSOWANIEM SYGNAŁÓW MYŚLIWSKICH
W miejscu zbiorowego noclegu myśliwych, na godzinę przed rozpoczęciem
polowania gra się sygnał „POBUDKA”.

I. Odprawa myśliwych przed polowaniem.
1. Zbiórka myśliwych i naganiaczy do odprawy poprzedzona jest sygnałem
„ZBIÓRKA MYŚLIWYCH”.
2. Sygnał „POWITANIE” - z zapowiedzią. Starszy rangą myśliwy wita knieję, gości,
myśliwych i nagankę.
3. Ślubowanie - przebieg ceremoniału. Po zakończeniu ślubowania trębacz gra
sygnał „DARZ BÓR”.
4. Sprawy organizacyjne - omówienie spraw bezpośrednio związanych z
wykonywanym polowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
i prezentacją sygnałów stosowanych podczas pędzeń.
5. Na zakończenie odprawy grany jest sygnał „APEL NA ŁOWY”.

II. Praktyczna część polowania - pędzenia.
1. Rozpoczęcie pędzenia oznajmia się sygnałem „NAGANKA NAPRZÓD”.
2. W przypadku konkretnego zapotrzebowania, gdy naganka zbliŜy się do linii
myśliwych na odległość: w lesie 100 m., w polu 150 m. gra się sygnał „ZAKAZ
STRZAŁU W MIOT”.
3. Zakończenie pędzenia, a tym samym konieczność rozładowania broni oznajmia
się sygnałem „KONIEC PĘDZENIA - ROZŁADUJ BROŃ”.
4. JeŜeli w trakcie polowania urządza się przerwę na spoŜycie posiłku, fakt ten głosi
sygnał „POSIŁEK”. Po przerwie sygnał „APEL NA ŁOWY” zaprasza myśliwych na
dalszy ciąg polowania.

III. Ceremoniały łowieckie.
1. Wręczenie złomu. Po włoŜeniu do pyska zwierzyny „ostatniego kęsu” i przykryciu
rany postrzałowej gałązką złomu, wręcza się jego trzecią część myśliwemu, który
pozyskał grubego zwierza. Całość odbywa się przy dźwiękach poŜegnania
strzelonej zwierzyny z knieją np: „DZIK NA ROZKŁADZIE”.
2. Pasownie na rycerza św. Huberta oraz chrzest myśliwski. W przerwie między
pędzeniami polujących wzywa się sygnałem „ZBIÓRKA MYŚLIWYCH”. Po
ustawieniu się myśliwych grany jest sygnał „PASOWANIE MYŚLIWSKIE”.
Pomazanie fryca farbą odbywa się przy dźwiękach sygnału poŜegnania zwierzyny z
knieją np: „JELEŃ NA ROZKŁADZIE”, „ZAJĄC NA ROZKŁADZIE”. Na
zakończenie gra się sygnał „DARZ BÓR”. Ceremoniały te moŜna przeprowadzić
przy ułoŜonym pokocie.

IV. Zakończenie polowania - pokot.
1. Po ułoŜeniu pokotu myśliwi wezwani sygnałem „ZBIÓRKA MYŚLIWYCH”
ustawiają się przy pokocie według ogólnie przyjętych zasad.
2. Na rozpoczęcie pokotu gra się sygnał „KONIEC POLOWANIA”.
3. Po sygnale prowadzący polowanie zdają raport starszemu rangą myśliwemu.
4. PoŜegnanie zwierzyny z knieją - otrąbienie pokotu zgodnie z hierarchią łowiecką,
osobno dla kaŜdego gatunku upolowanej zwierzyny, z wyjątkiem ptactwa, które
Ŝegna się wspólnym sygnałem „PIÓRO NA ROZKŁADZIE”.
5. Przedstawienie i dekoracja królów polowania. Trębacz gra sygnał „KRÓL
POLOWANIA”.
6. Ceremoniały pasowania i chrzest myśliwski - jeŜeli nie zostały przeprowadzone w
trakcie polowania.
7. Po zakończeniu wszelkich czynności związanych z polowaniem, na zakończenie
pokotu gra się sygnał „DARZ BÓR”.
8. Opuszczających łowisko myśliwych Ŝegna się sygnałem „POśEGNANIE”.

