Gatunek

Daty i informacje dotyczące ptactwa wodnego

Chruściele (tylko Sora i Virginia)

Daty (włącznie) i strefy
11-26 wrz 2021 r. (wszystkie strefy)
11 wrz-19 lis 2021 r. (wszystkie strefy)

Kszyki (bekasy amerykańskie)

11 wrz-26 gru 2021 r. (wszystkie strefy)

8

24

Kaczki (patrz też ogorzałka
poniżej)

23 paź - 21 gru 2021 r. (północna)
30 paź - 28 gru 2021 r. (środkowa)
13 lis 2021 r. - 11 sty 2022 r. (południowo-środkowa)
27 lis 2021 r. - 25 sty 2022 r. (południowa)

6

18

Mergusy
Fulice

Tak jak kaczki
Tak jak kaczki

5
15

15
45

23 paź - 6 gru 2021 r. i 7 - 21 gru 2021 r. (północna)

Ogorzałki (płomienniki
czarnogłowe)

30 paź - 13 gru 2021 r. i 14 - 28 gru 2021 r. (środkowa)

1. segment: 6
2. segment: 3

27 lis 2021 r. - 10 sty 2022 r. i 11 - 25 sty 2022 r. (południowa)

1. segment: 2/
dzień
2. segment: 1/
dzień

Bernikle kanadyjskie
(początek sezonu)

1-15 wrz 2021 r. (północna i środkowa)
1-15 wrz 2021 r. (południowo-środkowa i południowa)

5
2

15
6

Bernikle kanadyjskie

23 paź 2021 r. - 20 sty 2022 r. (północna)
30 paź 2021 r.- 7 lis 2021 r. i
12 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (środkowa)

Cyraneczki (początek sezonu)

Godziny

Od wschodu
do zachodu
słońca

13 lis - 27 gru 2021 r. i 28 gru 2021 r. - 11 sty 2022 r. (południowo-środkowa)

½ godziny
przed
wschodem
do zachodu
słońca

Limit dzienny
6
25

Limit posiadania

3

18
75

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE POLOWAŃ I TRAPERSTWA
Daty i limity sezonów na jelenie i indyki
Sezon

Daty (włącznie)

Polowanie z łukiem na jelenie (hrabstwa, w
których obowiązuje sezon na broń palną i na
zachód od drogi nr 47 w hrabstwie Kane)

1 paź-18 list i 22 lis-1 gru
i 6 gru 2021 r.-16 sty 2022 r.

Łucznictwo jelenie (hrabstwa Cook, DuPage,
Lake i Kane [na wschód od drogi 47])

1 paź 2021 r.-16 sty 2022 r.

Jeden jeleń na zezwolenie na polowanie
z łukiem

Polowanie z bronią palną na jelenie
(strzelba, broń odprzodowa, broń krótka)

19-21 lis
i 2-5 gru 2021 r.

Jeden jeleń na zezwolenie na broń palną

Broń odprzodowa-tylko jelenie

10-12 gru 2021 r.

Specjalne na jelenie z CWD

30 gru 2021 r. - 2 sty 2022 r.
i 14-16 sty 2022 r.

Jeden jeleń na ważne zezwolenie

Późnozimowy sezon na jelenie bez poroża
(strzelba, broń odprzodowa, broń krótka)

30 gru 2021 r. - 2 sty 2022 r.
i 14-16 sty 2022 r.

Jeden jeleń bez poroża na zezwolenie

Jelenie – polowanie z bronią palną dla
młodzieży

9-11 paź 2021 r.

Indyki – dla młodzieży (1 zezwolenie na rok)

9

13 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (południowo-środkowa)
27 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (południowa)

Wiosna indyki
(strzelby i łucznictwo)

23 paź 2021 r. - 20 sty 2022 r. (północna)
30 paź 2021 r. - 31 sty 2022 r. (środkowa)
13 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (południowo-środkowa)
27 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (południowa)

20

Bernikle obrożne

Takie same jak dla gęsi śnieżnych

1

Gęsi białoczelne
(gęś białoczółka)

25 paź 2021 r. - 20 sty 2022 r. (północna)
5 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (środkowa)
13 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (południowo-środkowa)
27 lis 2021 r. - 31 sty 2022 r. (południowa)

Nakaz ochrony gęsi
śnieżnych
(śnieżyca duża/błękitna/
śnieżyca mała)

21 sty - 30 kwi 2022 r. (północna)
1 lut - 30 kwi 2022 r.
(środkowa, południowo-środkowa i południowa)

½ godziny
przed
wschodem do
½ godziny
po zachodzie
słońca

Bez limitu

Ptactwo wodne dla
młodzieży

16-17 paź 2021 r. (północna)
23-24 paź 2021 r. (środkowa)
6-7 lis 2021 r. (południowo-środkowa)
13-14 lis 2021 r. (południowa)

½ godziny
przed
wschodem
do zachodu
słońca

Taki sam jak w
zwykłych sezonach
na kaczki, gęsi
i łyski

Gęsi śnieżne
(śnieżyca duża/błękitna/
śnieżyca mała)

Przegląd informacji stanu Illinois 2021-2022

2

Bez limitu

3

6

Godziny

Limit
Jeden jeleń na zezwolenie na polowanie
z łukiem

½ godziny przed
wschodem do ½ godziny
po zachodzie słońca

Jeden jeleń na zezwolenie na broń
odprzodową

Jeden jeleń

26-27 mar oraz 2-3 kwi 2022 r.
Segment

Północ

1

11-15 kwi

4-8 kwi

2

16-21 kwi

9-14 kwi

3

22-27 kwi

15-20 kwi

4

28 kwi-4 maj

21-27 kwi

5

5-12 maj

28 kwi-5 maj

½ godziny przed
wschodem do 13:00

Jeden dojrzały samiec, młody samiec lub
dojrzała samica na zezwolenie, wlicza
się do maksymalnej liczby 3 wiosennych
zezwoleń

½ godziny przed
wschodem do 13:00

Jeden dojrzały samiec, młody samiec
lub dojrzała samica na zezwolenie,
maksymalnie 3 wiosenne zezwolenia

Południe

Jesień indyki (strzelba)

23-31 paź 2021 r.

½ godziny przed
wschodem do zachodu
słońca

Jeden indyk obu płci na zezwolenie,
maksymalnie 2 zezwolenia na jesienne
polowanie ze strzelbą na indyki

Jesień indyki (łucznictwo)

1 paź 2021 r. – 16 sty 2022 r. (Zamknięty
podczas sezonu polowań z bronią palną na
jelenie w hrabstwach otwartych dla polowań z
bronią palną na jelenie)

½ godziny przed
wschodem do ½ godziny
po zachodzie słońca

Jeden indyk obu płci na zezwolenie,
maksymalnie 2 zezwolenia na jesienne
polowanie z łukiem na indyki

Godziny

Informacje o datach i limitach sezonowych dla drobnej zwierzyny łownej
Bez limitu
Taki sam jak
w zwykłych
sezonach na
kaczki, gęsi
i łyski

Podstawowy dzienny limit to 6 kaczek dowolnego gatunku. Limit dzienny nie może jednak obejmować więcej niż: 4 krzyżówek (z których nie więcej niż 2 mogą
być samicami krzyżówek), 3 karolinek, 2 ogorzałek przez pierwsze 45 dni w każdej strefie, 1 ogorzałki przez ostatnie 15 dni w każdej strefie, 2 głowienek
preriowych, 2 głowienek długodziobych, 2 brązówek, 1 różańca zwyczajnego i 1 krzyżówki florydzkiej. Limit posiadania kaczek jest trzykrotnie większy niż
dzienny limit według gatunku i płci. Mergusy nie wliczają się do dziennego limitu kaczek. Dzienny limit wynosi 5 mergusów, ale tylko 2 mogą być kapturnikami.
Pełna lista gatunków, dat i limitów znajduje się w broszurze „Rozporządzenia dotyczące polowań i traperstwa”.
Ta wkładka została stworzona na prośbę łowców ze stanu Illinois na podstawie ich opinii wyrażonych w badaniu ankietowym z lat 2013-2014
zatytułowanym „Postawy łowców w stanie Illinois w odniesieniu do sezonów, limitów posiadania i rozporządzeń”.
Wydrukowano przez Urząd stanu Illinois DNR-ORC.

Gatunek

Daty (włącznie)

Gołębie (długosterne i białoskrzydłe)

1 wrz–14 lis 2021 r.
i 26 gru 2021 r.– 9 sty 2022 r.

15

Bażanty (tylko samce)

6 lis 2021 r. - 8 sty 2022 r. (strefa północna)
6 lis 2021 r. - 15 sty 2022 r. (strefa południowa)

2

6

Przepiórka (przepiór wirginijski)

Taka sama jak bażantów

8

20

Kuropatwa zwyczajna

Taka sama jak bażantów i przepiórek

2

6

Króliki (zaroślowy i bagienny)

6 lis 2021 r. - 15 lut 2022 r.

4

10

Słonka

16 paź - 29 lis 2021 r.

Wiewiórki (szara i czarna)

1 sie 2021 r. - 15 lut 2022 r.
Zamknięty 19-21 lis i 2-5 gru 2021 r. w
hrabstwach otwartych dla polowań z bronią
palną na jelenie

Wrony

28 paź 2021 r. - 28 lut 2022 r.

Od wschodu do zachodu
słońca

½ godziny przed
wschodem do
½ godziny po
zachodzie słońca
½ godziny przed
wschodem do zachodu
słońca

Limit dzienny Limit posiadania
45

3

9

5

10

Bez limitu

Bez limitu

Prosimy o zapoznanie się z pełnym przeglądem informacji dotyczących polowań i traperstwa w celu uzyskania pełnych
informacji na temat sezonów, gatunków, limitów i szczegółowych przepisów.

Harmonogram polowań i traperstwa na sezon 2021-2022
Zwierzę

sie-21

wrz-21

lis-21

gru-21

Kojoty/skunksy zwyczajne

Zamknięty 19-21

Zamknięty 2-5

Świstaki

Zamknięty 19-21

Zamknięty 2-5

Wiewiórki

Zamknięty 19-21

Zamknięty 2-5

Gołębie

paź-21

lut-22

mar-22

kwi-22

maj-22

Zamknięcie 31

cze-22
Otwarcie 1

Zamknięcie 15

Patrz przód karty, aby uzyskać konkretne daty

Bernikle kanadyjskie

Patrz z tyłu karty, aby uzyskać konkretne daty

Kszyki (bekasy amerykańskie)

Otwarcie 11

Chruściele

Otwarcie 11

Cyraneczki zwyczajne

sty-22

Zamknięcie 26
Zamknięcie 19

11-26

Jelenie

Patrz przód karty, aby uzyskać konkretne daty

Indyki

Patrz przód karty, aby uzyskać konkretne daty

Kaczki/mergusy/fulice

Patrz z tyłu karty, aby uzyskać konkretne daty

Gęsi śnieżne/bernikle obrożne

Patrz z tyłu karty, aby uzyskać konkretne daty

Gęsi białoczelne

Patrz przód karty, aby uzyskać konkretne daty

Patrz z tyłu karty, aby uzyskać konkretne daty

Wrony

Otwarcie 28

Słonka

Otwarcie 16

Króliki

Zamknięcie 28
Zamknięcie 29
Otwarcie 6

Bażanty/przepiórki/kuropatwy

Zamknięcie 15
Zamknięcie 8 (Półn.)
Zamknięcie 15 (Poł.)

Otwarcie 6
Otwarcie 10

Rysie rude/lisy/oposy/szopy pracze

Zamknięty 19-21

Nakaz ochrony gęsi śnieżnych

Zamknięty 2-5

Zamknięcie 15

Patrz cały przegląd informacji dla konkretnych dat

Harmonogram działań traperskich
Świstaki

Zamknięcie 30

Otwarcie 1

Borsuki/rysie rude/kojoty/lisy
Norki/piżmaki/oposy/szopy pracze/
skunksy zwyczajne/łasice

Otwarcie 10

Bobry/wydry rzeczne

Otwarcie 10

Zamknięcie 15
Zamknięcie 31

lip-22

