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VADÁSZAT HAVASI VADJUHRA 

OROSZORSZÁG -  2013 

 
A havasi vadjuh Oroszország szibériai területein széles körben elterjedt és a tudományosan 

több alfajba sorolt, a vadászok körében sokra értékelt vadfaj. Vadászati szempontból a jakut, a 

kolyma, az ohotszk, a korják és a kamcsatka havasi kos érdekes. Az egyes alfajok bundájának 

a színe, világos homlokfoltjának mérete többé-kevésbé különbözik. A jó kosok szarvhossza 

80 cm körüli, a kapitális példányoké elérheti a 100 cm-t is. Az alfajok között mindenekelőtt a 

kamcsatka havasi kos szarvbázis körmérete elérheti a 30 cm-t is; amiért a „kamcsatka 

bighorn” elnevezéssel is illetik, utalva észak-amerikai rokonára. Hasonlóan erőteljes a korják 

és az ohotszk havasi kos szarva, míg a többi alfaj szarvbázisa valamivel gyengébb.     

 

 

Korják/Kamcsatka havasi vadjuh 
 

Vadászterület:    Észak-Kamcsatka 

Kísért időpont 2013-ban:    szept. 5 – 20 

Csoportlétszám:  4 vadász 

Szállás:             sátortábor, spike camps 

Vadászati mód:  gyalogos cserkelés  

 

 

Szolgáltatások és költségek(EUR): 

16 utazási nap Petropavlovszktól/-ig 10 vadásznappal, transzferrel és valamennyi szállítással a 

vadászterületen, 1/1-es vadászvezetéssel, szállással és ellátással a vadászterületen, 

fegyverengedéllyel, licencdíjakkal, tolmáccsal(angol/német), a trófeák nyers preparálásával és 

 

                          1 db korják vagy kamcsatka havasi kos elejtésével méretkorlátozás nélkül 

összesen: 

                       

                                                                        11.500,- EUR 

Plusz kilövés: 

 

- barnamedve…………………………………4.000,- 
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Külön fizetendő: 

- repülőjegy Bp.- Moszkva – Petropavlovszk útvonalon és vissza 

- hotelköltség a vadászterületen kívül 

- fegyverbevitel, vadászregisztráció 200,- EUR 

- állategészségügyi igazolás     150,- EUR 

- vízum, biztosítás,    80,- EUR                     

- Mistral-Hungaria szervezési díj 300,- EUR/vadász 

- A trófeák hazaszállítása, belföldiesítése  

 

A vadászatról: 

A korják havasi kos a havasi vadjuh egyik legritkább és legnagyobb alfaja. A vadászat 1000-

2000 m-es magasságban, gyalogos cserkeléssel zajlik. A sziklás, helyenként bozótos terep 

komoly fizikai igénybevételt jelent a vadász számára. A kamcsatka havasi kos közel akkora, 

mint a korják rokona, egyes biológusok nem is tekintik külön alfajnak. Az időjárás, különösen 

szeptember végén igen zord lehet, meleg, vízálló ruházat, stabil, vízhatlan hegymászó cipő és 

meleg hálózsák feltétlenül része kell legyen a felszerelésünknek. 

 

Figyelem!  Kívánságra meg tudunk szervezni olyan kombinált vadászatot, amelynek során 3-

féle havasi vadjuhot (kamcsatka, kolyma és korjak), valamint kamcsatkai jávorszarvast ejthet 

el. Kérje részletes ajánlatunkat! 

 

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei 

A vadászatot az alapdíj 50%-ának és a szervezési díjnak a befizetésével lehet lekötni. A 

fennmaradó 50% befizetése, valamint a vízum és biztosítások díjainak kiegyenlítése az 

indulás előtt 8 héttel aktuális. A repülőjegyeket a foglaláskor megadott időpontig kell 

kiváltani. 

Lemondás esetén a már befizetett előlegek visszatérítésére nincs lehetőség, azok 

sztronódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség eseteire érvényes 

sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-lemondási biztosítás megkötése. Ezen biztosítások, 

valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás irodánkban megköthetők. 

Egyéb vonatkozásban az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek. 


