
Koło łowieckie Żerań

2014r okres polowań na zwierzęta łowne
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09 wrzesień

sarna kozioł

głuszec,cietrzew tchórz, kuna

na ter. rybacki obręb hodowlany

04 kwiecień 05 maj 06 czerwiec 07 lipiec 08 sierpień 10 październik  11 listopad 12 grudzień 01 styczeń 02 luty 03 marzec

04 kwiecień

głuszec,cietrzew 

zasiedl. zając, bażant, 

głuszec,cietrzew

05 maj 06 czerwiec 07 lipiec 08 sierpień 09 wrzesień 10 październik  11 listopad 12 grudzień 01 styczeń 02 luty 03 marzec

jeleń byk

jeleń łania

jeleń cielę

jelen Sika

słonka

daniel byk

dzik locha

w drodze odłowu

woj. 

zachodnie

jarząbek

norka amerykańska, jenot, szop pracz

piżmak

muflon tryk

gęś gęgawa

łyska

Gołąb grzywacz

bażant kogut

sarna koza, koźlę

daniel łania,cielę

muflon owca, jagnię

kaczka krzyżówka, głowieńka, 

cyraneczka, czernica

zając, 

królik

kuropatwa

gęś zbożowa, 

białoczelna

borsuk

lis

dzik
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