
 

Obora Folwarku Mieleszowki 

 

Krowy pożyteczne 21 krowa czerwona brzeziata 

1 krowa czerwona boczata 22 krowa Płowa 

2 krowa pstra 23 krowa czerwona pstra 

3 krowa siwa bez ogona 24 krowa sada 

4 krowa biała 25 krowa czarna pstra 

5 krowa czerwona boczata 26 krowa czerwono pstra 

6 krowa płowa pstra 27 krowa sada boczata 

7 krowa czerwona 28 krowa czarna 

8 krowa płowa bez ogona Stadnik 

9 krowa brzeziata 1 Sady 

10 krowa biała łep płowy 2 Brzeziaty czerwony 

11 krowa myszata 3 Juz obrany na wołu 

12 krowa także myszata Jałownik Pięcioletni 

13 krowa z płowa czerwona 1 cieluch siwy kwiaciaty 

14 krowa siwa sada 2 cieluch czerwony łysy 

15 krowa siwa boczata 3 cieluch czerwony 

16 krowa czerwona 4 cieluch czarny 

17 krowa pstra myszata 5 cieluch czerwono brzeziaty 

18 krowa czarna 6 jałowica czerwona łysa 

19 krowa czerwona brzeziata 7 jałowica czerwona 

20 krowa płowa boczata bez roga 8 jałowica sada 

 

 

Jałownik Trzeletni 10 jałowka biała 

1 cieluch brzeziato czerwony 11 jałowka czarna 

2 cieluch brzeziaty 12 jałowka czerwona 

3 cieluch płowy Jałownik roczni 

4 cieluch mroziaty 1 cieluch sado pstry 

5 jałowka czerwono brzeziata 2 cieluch czerwono brzeziaty 

6 jałowka także czerwona brzeziata 3 cieluch także sam 

7 jałowka czarna 4 cieluch czarno brzeziaty 

Jałownik dwoch- 

letni 

5 cieluch płowy 

6 cieluch czarny 

1 cieluch brzeziaty 7 jałowka brzeziata czerwona 

2 cieluch czerwony 8 jałowka druga brzeiata czerwona 

3 cieluch płowy 9 jałowka płowa 

4 cieluch brzeziaty 10 jałowka także płowa 

5 cieluch czerwony 11 jałowka brzeziata czarna 



6 cieluch brzeziato czerwony 12 jałowka płowa łysa 

7 jałowka płowa 13 jałowka sada 

8 jałowka czerwona 14 jałowka brzeziata czerwona 

9 jałowka płowa 15 jałowka czerwona 

 16 jałowka płowa 

  

  

 Wołow do roboty iest para 

 obydwa czerwone 

 

 

Owce owczarni Mieleszowka 

 

Macior starych iest #ro 135 

Szkopow starychiest #ro 20 

Baranow starych iest #ro 29 

Maciorek dwochletnich iest #ro 43 

Szkopow dwochletnich iest #ro 40 

Maciorek rocznich iest #ro 54 

Szkopow rocznich iest #ro 33 

Wszystkich owiec w tey owczarni iest #ro 350 

 

 

 

Droby y trzoda folwarku Mieleszowki 

Maciora stara ieno iedna y prosie iedne 

Gęsi wszystkich iest #ro 33 

Iędykow wszystkich iest #ro 34 

Kaczek wszystkich iest #ro 35 

Kur wszystkich iest #ro 24 

kapłonow wszystkich iest #ro 8 

Drobiu wszystkiego iest #ro 134 
 


