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JÁVORSZARVAS VADÁSZAT
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2010
A jávorszarvas úgy az Észak-Amerikai kontinens, mint Oroszország és a szovjet utódállamok
egyik legfigyelemreméltóbb vadfaja. Oroszországban az északi tundra,- és sarkköri vidékek
kivételével a jávorállomány nagy összefüggő területeken előfordul. A legerősebb jávorbikákat
azonban az ország keleti részén lehet elejteni.

KELETSZIBÉRIAI JÁVOR - KAMCSATKA
A szibériai jávorszarvasok között a keletszibériai jávor (Alces a. buturlini) a legnagyobb, testre
és trófeaméretre egyaránt, Indigirkától keletre Kamcsatkáig, délre pedig a Moma hegyvonulatig
terjed az élőhelye. A keletszibériai jávorbikáknak hatalmas, nagyon jó terpesztésű és széles
lapátú a trófeája. Az ugyancsak jól fejlett előlapát gyakran összeolvad a főlapáttal.
A legerősebb populációt a Kamcsatka-félszigeten találjuk. A bikák itt hatalmas agancsot
fejlesztenek, széles és tömeges lapáttal. A terpesztés 60-65 inch = 152-165 cm, az agancssúly
pedig 25-30 kg-os átlagos értékeket mutat.
A legerősebb trófeák meghaladhatják a 40 kg-os súlyt és a 180-190 cm-es terpesztést. Ez a
jávortípus minden további nélkül összemérhető az alaszkai és Yukon jávorral (Alces a. gigas), sőt
a kamcsatkai jávorbikák átlagértékei meghaladják az Alaszka-Yukon területeken elejtettekét.
Sajnos gyakran csak a trófeák méretéről, súlyáról esik szó. Mi azonban azt tanácsolnánk a
vadászoknak, a trófeát az összbenyomás alapján bírálják el. A terpesztés egyedül csupán
kiindulópont, de nem mindennek az alfája és omegája. Akadt már trófeánk a mágikus 70 inches
kategóriában, amit azonban a nagy terpesztésű szárak jellemeztek csupán, ami nem párosult jó
lapátalakulással. Biztos az, hogy ez egy nagyon figyelemreméltó trófea volt, de egy másik kisebb
terpesztésű, de sokkal arányosabb, szélesebb lapátú és jó előlapáttal rendelkező jávoragancs
sokkal jobb benyomást kelthet.
Önmagában a súly sem meghatározó jellemzője a trófea erősségének. Ahogy a hazai
agancsosoknál, a jávorszarvasnál is változó és nem elhanyagolható jelentőségű a trófeák fajsúlya.
Általánosságban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a túlzottan nagy elvárásokkal nem
érdemes a vadászat örömét elrontani. A 70 inches terpesztés feletti és a 35 kg tömegnél
súlyosabb trófeát viselő jávorbikák még a legjobb területen is kivételnek számítanak, és nem
reprezentálják az átlagot.
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BARNAMEDVE
A jávorszarvashoz hasonlóan jól ismert vadászkörökben a kamcsatkai barnamedve is. A
lazacvonulásnak köszönhetően optimális életfeltételek és a viszonylag enyhe, óceáni klíma miatt a
medvék itt az alaszkai ill. kodiak-szigeti barnamedvékhez hasonló méreteket érnek el. Ez azt
jelenti, hogy a már jónak mondható medvebőr 9, a kapitális példányoké a 10 láb hosszúságot is
elérheti. A jávorszarvas vadászatok során október közepéig nagy biztonsággal elejthető a
barnamedve is, ebben az időszakban már kiváló téli szőrben.

HAVASI KOS
Egy további figyelemre méltó vadfaja ennek a tájnak a havasi vadjuh, amely a 60. szélességi
körtől délre a kamcsatkai havasi vadjuh alfajhoz tartozik, míg az Észak-Kamcsatkán élő rokonát
a korják havasi vadjuh alfajként tartják nyilván. Jellemzője ezeknek a vadjuhféléknek az
erőteljes – az észak-amerikai – dallkosénál erőteljesebb testalkat, a barnás szőrzet és a vastag,
75-85, a kapitális példányoknál 95 cm-t is elérő szarvhossz. Ezt a vadjuhot ezen jellegzetességei
alapján az amerikai vadászok „kamcsatka Bighorn” névvel is illetik.

VADÁSZTERÜLETEK
Kamcsatka északi részén és a Penshina völgyben találhatók a legerősebb, keletszibériai
jávorbikák. Az észak-kamcsatkai jávorbikák tekintélyes méretű agancsot fejlesztenek. Az
átlagos trófeák kb. 60 inch-es = 155 cm terpesztésűek, kapitális példányok elérhetik a 180 cm
terpesztést is. Igen széles lapát és nagyon jó a főlapáttal gyakran összeolvadó előlapát jellemzi
ezt a trófeát, amelynek tömege elérheti a 40 kg-ot is.
A jávorszarvas elterjedési köre északon a Penshina völgytől, közép Kamcsatkán át a Milkovo
térségig terjed. Mivel a jávorszarvas Kamcsatkán optimális életfeltételeket talál, így a testsúly
és a trófeaméretek egyaránt kiemelkedők. Ezek a jávorok testnagyság és trófeaerősség
tekintetében olyan erősek, mint alaszkai rokonaik. A lapát szélessége, az előlapát alakulása az
esetek többségében pedig jobb, mint az észak-amerikai jávorbikáknál

KÖZÉP-KAMCSATKA
Itt Esso és Milkovo térségében vadásztatunk. A környék topográfiája dombos-hegyes.
A jávorállomány, mint már említettük itt is kiváló, igen erős jávorbikák élnek ezen a területen is.
Átlagosan 140-160 cm terpesztésű trófeákkal lehet számolni. Kapitális jávorok 170-180 cm-es
terpesztést érhetnek el. Az agancssúlyok akár a 40 kg-ot is elérhetik.
A barnamedve állomány itt Kamcsatka középső területein szintén nagyon jó, ebben a régióban
szervezzük speciális tavaszi medvevadászatainkat is. A medvék elérhetik a 9 láb méretet, a
kapitális példányok akár a 10 láb hosszt is megközelíthetik.

A VADÁSZATI MÓDSZERRŐL
Kamcsatka a civilizált világtól távol eső, gyakorlatilag feltáratlan, infrastruktúrával alig
rendelkező lakatlan ősvadon. Sok területét csak helikopterrel lehet megközelíteni. Lovakat az
odaszállítás nehézségei és a megfelelő legelők hiányában csak bizonyos területeken lehet igénybe
venni. A lóhátas vadászatot szinte minden esetben hosszabb-rövidebb gyalogos cserkeléssel kell
kiegészíteni. Mindamellett a hegyes-dombos terepen lóháton és gyalogosan csak igen jó
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állóképességgel lehet napi 10-15 km-t megtenni, ami az eredményes vadászathoz feltétlenül
szükséges.
A kapitális jávorbikákra való vadászat eredményességét akkor növelhetjük, ha a megkeresésükre
helikoptert veszünk igénybe. Ez az ún. „Drop & Hunt” vadászati módszer, amelynek során a
helikopterről észrevett erős jávorbika közelébe letett vadász és kísérője megpróbálja
gyalogosan becserkelni a kiszemelt bikát. Egy kapitális bikára kb. 2-2.5 repülőórát kell számítani,
aminek óradíja külön fizetendő. A vadászat ebben az esetben is korrekt és vadászias, még ha az
esélyei lényegesen jobbak is a tisztán gyalogos cserkelésnél, mivel biztos garancia ebben az
esetben sincs a helikopterrel megpillantott példány sikeres becserkelésére és elejtésére. Egy
nagyon fontos adat azonban, hogy 1996 óta, amióta a Drop & Hunt módszerrel vadászunk,
100%-os eredményt könyvelhetünk el erős, ill. kapitális jávorbikák tekintetében.
Kijelenthető tehát, ez egy vadászati mód, azon vadászvendégek számára, akik abszolút biztosan
kapitális jávorbikát akarnak elejteni.
Kívánságra ugyanezen módszerrel tudunk barnamedvére és havasi vadjuhra is vadászni. Medvére
kb. 2–3 repülőórát kell számítani. A havasi vadjuh vadászatának eredményessége nagymértékben
az időjárás függvénye. A hegyvidéki részeken ugyanis gyakran felhős, ködös az idő, ami az
esélyeket nagyban csökkenti. Az elmúlt 4 évben az időjárás olyan kedvező volt, hogy mindegyik
vadászunk, akinek ilyen szándéka volt, meg tudta lőni a havasi kosát.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a fenti módszer a jávorszarvas vadászatának nem a
legsportszerűbb, de reálisan nézve ezen a vidéken az egyetlen valóban biztos eredményt
garantáló módja. Az elmúlt 12 év tapasztalatai alapján a helyi viszonyokat és lehetőségeket
alaposan ismerjük. Azon vadászok, akik inkább a sportosabb, lóhátas jávorvadászatot részesítik
előnyben, azoknak inkább az észak-amerikai területeket ajánljuk. (Pl. Yukon, ahol szintén nagyon
jó ajánlataink vannak)
A „Drop & Hunt” módszerrel történő jávorvadászatnál a repülőórákat a helyszínen euróban kell
kiegyenlíteni. A feltankoláshoz szükséges időt, beleértve a táborba és vissza a repülőbázisra
történő repülést is valamennyi résztvevő közt egyenlő arányban osztják el. Az egy kapitális
bikára megadott kb. 2 repülőóra irányértéknek tekintendő. Alkalmasint rövidebb, de esetenként
hosszabb időbe is telhet a kívánt lapátos megtalálása. Miután általában 2 vadász használja
egyszerre a helikoptert, egymás között kisorsolják, melyik kezdi a vadászatot. Azt, hogy a
látókörbe kerülő jávorbikát a vadász meglövi-e vagy sem, mindig maga dönti el. A vadászkísérő
kollégánk az elbírálásban segítségére lesz ugyan, de a döntést neki magának kell meghoznia. A
trófeaerősségre nézve garanciát nem tudunk vállalni. Ha sikerül a kívánt jávorbikát ill. egyéb
vadat elejteni, a trófea méretétől függetlenül - legyen az kapitális, közepes vagy gyengébb
minőségű - a teljes kilövési díj kerül felszámolásra. A sebzés (vér és/vagy szőr jelenléte) kivétel
nélkül elejtésnek számít.
A repülőóra ez idő szerint 2.900,- euróba kerül. 2010. őszére az árváltozást nem tudjuk kizárni.
A repülőórákat a helyszínen, euróban kell kifizetni. A helikopter igénybevételéhez ezen
túlmenően helikopterstandby-t veszünk igénybe. Ez azt jelenti, hogy a helikopter a vadászat
egész ideje alatt a táborban marad, hogy a rendelkezésre álló időt maximálisan kihasználhassuk.
Helikopterstandby és sikerbónusz címen elejtett vadanként 850,- EUR fizetendő a pilótának.
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VADÁSZTERÜLET ÉS VADÁSZSZÁLLÁS 2010-re
2008. és 2009. őszén Esso közelében voltunk, egy nagyon jó területen. Kiváló a jávorállomány és a
terület nem túl messze esik Essotól. A szállás egy jól felszerelt, komfortos, két fürdőszobás,
szaunás essoi házban volt. Tekintve, hogy a helikopternek naponta úgyis be kell repülnie tankolni
Essoba, semmi nem szól az ellen, hogy 2010-ben is ne ezt a házat vegyük igénybe.

ODAUTAZÁS
Moszkvától Aeroflottal kell Petropavlovszkig repülni; ez 9 repülőóra, plusz 9 óra időkülönbség
Moszkvához képest. Petropavlovszkból ca. 8 órás autóúttal lehet Esso-ig utazni. Kényelmesebb és
egyszerűbb, ha helikoptertranszfert veszünk igénybe.

KÖZÉP-KAMCSATKA – 2010. okt.7-okt.16.
Ezen a vadászaton, mely a Drop & Hunt módszerrel zajlik, az osztrák partnerirodánk egy
munkatársa kíséri a vendégeinket, aki úgy a helikopteren, mint a jávorbika elbírálásánál
vendégeink segítségére lesz. A vadászat során speciálisan jávorbikára, vagy kombinált vadászat
során jávorbikára, barnamedvére és/vagy havasi vadjuhra lehet vadászni. A 7 napos vadászati
időtartam kényelmesen elegendő a vadászvendégek által elejteni kívánt vadfaj(ok) elejtésére.
10.07.:
10.08.:
10.09.:
10.10.:
10.11.:
10.12.:
10.13.:
10.14.:
10.15.:
10.16.:

repülés Budapest-Ferihegyről Moszkvába 08.45-kor. Érkezés Moszkvába 13.20-kor
Továbbrepülés Petropavlovszkba 16.10 órakor.
Érkezés Petropavlovszkba ca. 09.50 órakor délelőtt. Utazás mindjárt tovább
Essóba, ez kb. 8-9 óra autóút. Éjszakázás Essóban.
Vadászat.
Vadászat
Vadászat
Vadászat
Vadászat
Vadászat
Helikoptertranszfer Essóba, majd tovább autóval Petropavlovszkba, éjszakázás.
Repülés Moszkvába ca. 12.55 órakor, érkezés az időeltolódás miatt kb. 13.15-kor
helyi idő szerint. Transzfer a nemzetközi repülőtérre, repülés tovább Budapestre
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A megadott időpontok a jelenlegi légimenetrend szerint érvényesek, kismértékű eltérés
lehetséges.

Egyszerre maximum 6 vadász részvételére van lehetőség. Igény esetén javasoljuk a vadászat
mielőbbi lefoglalását.

Egy kapitális jávorlapát, a 2008. évi
vadászat során lőtt bika, 174 cm-es
terpesztéssel, 32 kg trófeatömeggel

Szolgáltatások és költségek a közép-kamcsatkai jávorszarvas vadászatnál(EUR)
Valamennyi vadászati költség Petropavlovszktól Petropavlovszkig , autotranszfer, szállás és
ellátás a vadászterületen sátortáborban, vadászvezetés, a trófeák nyers terepi preparálása,
összesen

5.700,-

Trófeadíj elejtés esetén
Felár az essoi komfortos szállás esetén
Fegyverbeviteli eng., állategészségügyi igazolás
Vadászregisztráció, vadászati engedély
Helikopterstandby és sikerbónusz a pilótának

2.500,300,250,200,950,-

Összesen 1 jávorbika elejtésével, méretkorlátozás nélkül

9.900,- EUR
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Külön fizetendő(EUR)
-

Helikopteróradíj a jávorbikák megkeresésére 2.900,- EUR/óra. Átlagosan 1 jávor elejésére
kb. 2 óra számítható, ugyanaz vonatkozik a medvére is.
Menetrend szerinti járatok
Budapest - Moszkva – Petropavlovszk és vissza útvonalon
turistaosztály
ca.
1.150,Ez körülbelüli ár, pontos összeget a névre szóló foglaláskor tudunk mondani

- Vízum + kötelező biztosítás
350,- - CITES (csak medve elejtése esetén)
200,- Mistral-Hungaria szervezési díj
300,- Hotelköltség (Moszkva, Petropavlovszk,) ca. 70-80,- /éjszaka
A megrendelt hotelköltséget akkor is ki kell fizetni, ha a reptéri csatlakozások vagy rossz idő
miatt kevesebb éjszakázás adódik a tervezettnél.
- Alkoholos italok, borravaló
Plusz kilövések(EUR):
Amennyiben a jávorbika mellett medvét és/vagy havasi kost is szeretne lőni, ezt a vadászat
lekötésekor előre jelezni kell, hogy a szükséges licenszeket ki lehessen váltani. Erre 600,- EUR
licenckauciót kell fizetni, amely összeg elejtés esetén az elejtési díjba be lesz számítva.
El nem ejtés esetén a licenckaució nem téríthető vissza.
Barnamedve
+ CITES
havasi vadjuh
farkas vagy rozsomák
+ CITES

4.800,200,6.500,950,200,-

A barnamedve és a havasi kos elejtése helikopterstandby és sikerbónusz címen 850,- EUR
fizetendő a pilótának.

Az útiprogramhoz:
Az időjárás függvényében nehéz előre kiszámítani, mikor fejeződik be a vadászat, amikorra
mindenki elejti a tervezett vadját. Rossz idő esetén esetleg több napon át nem lehet repülni. A
tervezett 8-9 nap ezt az eshetőséget figyelembe véve is biztonsággal elegendő. A legtöbb
vadászatnál az elmúlt években egy csoport valamennyi elejteni kívánt vadat 3 napon belül
meglőtte, néhány csoportnál kellett ehhez 4, esetleg 5 nap, mivel nem volt minden nap repülésre
alkalmas idő. Ilyen esetekben, ha a csoport úgy kívánja, hamarabb haza lehet indulni. Valamennyi,
a korábbi hazautazással járó többletkiadást (a repülőjegyek átfoglalási költsége stb.) a
vadászvendégeknek kell ebben az esetben viselni.
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A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei:
Az út lekötésekor a programárak 50%-a fizetendő be előlegként, a fennmaradó 50% befizetése
8 héttel a vadászat kezdete előtt esedékes.
Lemondás esetén a befizetett előlegek visszafizetésére nincs lehetőség. Ajánlatos ezért
sztornóbiztosítás megkötése, ami osztrák partnerirodánk közreműködésével, irodánkon keresztül
is lehetséges. Külföldi utazásoknál szokványos utas, baleset/betegség, poggyász biztosítás
irodánknál megköthető.
A továbbiakban az "Általános üzleti feltételekben" leírtak érvényesek az utak lekötésére és
lemondására vonatkozóan.
Az árak a 2010 március 1-i állapotnak megfelelően lettek megállapítva. A tévedések és
árváltoztatások jogát fenntartjuk. A fixen lekötött és leelőlegezett vadászatok esetén az árakat
garantáljuk, kivéve a licenszköltségekét. Ezek ugyanis mindig államilag meghatározott árak,
amelyeket az illető ország központilag minden előzetes értesítés nélkül rövid időn belül
megváltoztathat.

NÉHÁNY FONTOS MEGJEGYZÉS AZ OROSZORSZÁGI
JÁVORVADÁSZATHOZ
Vadászfegyver
A leginkább egy masszív ismétlő golyósfegyver használata javasolható. A még számításba jövő
legkisebb kaliber a 7x64-es. Ideálisnak nevezhetők a következő kaliberek: 8x68, 300
Winch.Magnum, 338-as, 375-ös vagy hasonlók. A jávorszarvas gyakran "golyónyelőnek" bizonyul,
ami azt jelenti, hogy az abszolut halálos lövést is mindenfajta jelzés nélkül, esetleg teljesen
mozdulatlanul tűri. Csak azt tanácsolhatjuk, hogy lőjön, amíg a jávor áll, mert csak így lehet
biztos benne, hogy végül tényleg sikerült terítékre hoznia. Ezzel magának és kísérővadászának is
gyakran fölösleges mérget és plusz munkát takarít meg. Ez az elv egyébként valamennyi külföldi
vadászatra és vadfajra érvényes. Igény esetén lehetőség van kölcsönfegyvert bérelni 8x68-as
vagy .338-as kaliberben. A bérleti díj 100,- EUR, így a tényleges költség csak 50,- EUR, mivel
ezzel megspórolható a fegyverbeviteli engedély 50,- eurós költsége.

Utazás, a trófeák kezelése és hazaszállítása
Oroszország hatalmas ország, s az út Kamcsatkára szinte a fél világon át vezet. Késések a
belföldi repülésnél, valamint a helikoptertranszfernél (a helikopter csak jó látási és időjárási
körülmények között repül) előfordulhatnak.
A nemzetközi és belföldi menetrend szerinti légijáratokon általában 20 kg felett túlsúlyt kell
fizetni. Ennek költsége a Bp. - Moszkva járatokon kb. 20,- EUR/kg, a Moszkva – Petropavlovszk
útvonalon és vissza kb. 9,- EUR/kg. Egy jávortrófea a csomagolással együtt kb. 30-35 kg, a
lesózott nyakbőr ca. 30 kg, egy medvebőr szintén kb. ennyi.
A trófeákat mindig a vadászterületen főzik le, és a durva tisztítás is itt történik. Ez alatt a
tábori körülmények között lehetséges trófeapreparálást értjük. Jó, ha a preparáláskor Ön is
jelen van az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében. Amennyiben a bőrt is haza szeretné hozni
(teljes nyakpreparálás céljából), kérjük ellenőrizze, hogy azt rendben lesózták-e. Ez
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természetesen a medvebőrökre is érvényes. A jávorkoponya teljes letisztítását és
fertőtlenítését nem mindig tudják a területen elvégezni, ekkor ezt Moszkvában egy preparátor
végzi el. Moszkvában a hivatalos és nemzetközi állatorvosi igazolást is megkapják. Ajánlott a
trófeákat rögtön magukkal vinni, mivel a hazaszállítás Oroszországból igen bonyolult.
Az esetleges moszkvai preparáció költségeit a vadászvendégeknek kell állnia. Mivel a trófeákat
azonnal magukkal viszik a vadászat után, a túlsúly elkerülhetetlen.

