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KANADA – ÚJFUNDLAND
FLY-IN JÁVORSZARVAS - 2017.
A 110.000 km2 nagyságú (Magyarországnál 20%-kal nagyobb) Újfundland sziget Kanada
keleti partjainál található. Igen ritkán lakott, négyzetkilométerenként 4,6 fő, nálunk ez a szám
100 fölött van! A sziget felszíne sík vagy enyhén dombos, legmagasabb pontja 800 m-rel van
a tengerszint felett. A vegetáció zömmel erdős jellegű, kisebb-nagyobb tundrafelületekkel,
vizes élőhelyekkel tagoltan, összességében ideális élőhelye a jávorszarvasnak.
Az itt élő jávorszarvas a kelet-amerikai jávor, gyengébb mint a britcolumbiai, yukoni fajtársa.
Az élősúlya 400-500 kg, a lapát terpesztése kb. 40 inch/100 cm, a kapitális bikáknál ennél
nagyobb is lehet. Az európai jávorbikánál tehát lényegesen erősebb ez az alfaj úgy élősúly,
mint trófeaméret tekintetében. Kiemelkedő emellett az újfundlandi jávorvadászat kiváló
ár/érték aránya.
Említésre méltó tény emellett, hogy a jávorszarvas populációsűrűsége az adott élőhelyen itt,
Újfundlandon a legnagyobb egész Kanadában. Az összállomány kb. 150.000 db, ami km2ként több mint 1 egyedet jelent.
A másik vadászható vadfaj a karibu, itt élő alfaja a Woodland karibu vagy erdei karibu. Az
ismertebb tundra- vagy hegyikaribunál az erdei karibunak valamivel kisebb és szűkebb állású
agancsa van, átlagos ágszámmal.
A harmadik fontos vadfaj a feketemedve, amely feltűnően erős, nagytestű, 120-150 kg
élősúllyal, a kapitális példányoknál akár 200 kg feletti példányok is előfordulnak. A
zoológusok egy része éppen ezért ezt egy külön alfajnak tekinti, mások a különösen kedvező
életfeltételeknek tulajdonítják az itt élő feketemedve populációk Kanada más államában élő
fajtársaikét szignifikánsan meghaladó testméreteit.
FLY-IN vadászat jávorszarvasra
Kanadában – így Újfunlandon is az outfitterek (vadászati vállalkozók) rendelkeznek egyedüli
joggal, az adott vadászati egységben (outfit) külföldi vadászok vadásztatására. Ez azonban
nem jelenti azt hogy ott hazai, kanadai vadászok ne vadászhatnának.
Az autóval elérhető területeken, ahol nem ritkán lehet találkozni helyi vadászokkal, akik a
jávorra főleg a hús miatt vadásznak, a vad viselkedésén és a trófea minőségén ez érzékelhető
nyomot hagy.
Egészen más a helyzet a csak repülővel elérhető területeken – itt a hazai „húsvadászokkal”
elvétve sem lehet találkozni, mivel a vadhús repülővel történő kiszállítása igen drága mulatság
lenne. Az ilyen Fly-In területeken tehát a vadsűrűség és a trófeaminőség is lényegesen jobb az

autóval elérhető területeknél. Partnerünk ezeken a területeken külföldi vadászokat is csak
korlátozott számban fogad. Két saját repülővel rendelkezik, ami kellő flexibilitást tesz
lehetővé.
6-NAPOS FLY-IN STANDARDVADÁSZAT
Ennél a vadászatnál általában 4-6 vadász van a vadászházban. A vadászat gyalogos
cserkeléssel zajlik, gyakran távolabb fekvő területrészeken, ahová csónakkal vagy quaddal
lehet eljutni. Az elejtési esélyek ennél a 6-napos, 1/1-es vadászatnál igen jók, sokéves
átlagban 92%.
Feketemedve szintén előfordul ezen a területen, aki ezt is szeretne lőni, annak előzetesen erre
is licencet kell kiváltani. A feketemedvére szintén cserkelve vadászunk, a korábbi vadászatok
alatt elejtett jávorzsigerek az esélyeket növelhetik, ami egyébként 10% körülire tehető.
6, ill. 12 NAPOS FLY-IN TRÓFEAVADÁSZAT
Ezek a vadászatok azokon a területeken zajlanak, ahol az előző évben keveset, vagy
egyáltalán nem vadásztak. Egyszerre csak 2-3 vadász van a vadászházban. Az esélyek egy
erős jávorbika elejtésére jobbak, mint egy fly-in standardvadászat során. Amennyiben Ön a
legjobb esélyekkel szeretne kapitális újfunlandi jávorbikára vadászni, lehetőség van 12-napos
vadászatot is választani. Az elmúlt években a fly-in trófeavadászatok mindig 100%-os
eredménnyel zajlottak.
Ezeknél a vadászatoknál is lehetséges feketemedvére vadászni, az esélyek hasonlóak, mint a
fly-in standardvadászatoknál.

Partnerünk összesen 8 különféle vadászszállással rendelkezik a területen. Ezek a házak
fatüzelésű kályhával fűthetők, hideg és meleg folyóvízzel, WC-vel, zuhanyozóval ellátottak. A
szükséges áramot generátor biztosítja. Mindegyik ház 3x kétágyas szobával, konyhával és
szakáccsal rendelkezik.

A vadászterület elhelyezkedése

Tipikus jávorszarvas élőhely az újfunlandi vadászterületen

Szolgáltatások és költségek a 2017. őszi Fly-In vadászatra:
- szállítás a Deer Lake Hotel – felszállóhely – Deer Lake Hotel útvonalon
- szállás és ellátás a vadászházban
- vadászati engedély
- 1/1-es vadászvezetés
- elejtési díjak a megadott vadfajokra
- a trófea lefőzése és kifehérítése
Fly-In standardvadászat
6 vadásznappal + 1 jávorbika elejtéssel…………………………………………5.850,- USD
6 vadásznappal + 1 jávorbika és 1 feketemedve elejtéssel…………………….. .6.750,- USD
Fly-In trófeavadászat
6 vadásznappal + 1 jávorbika elejtéssel…………………………………………..8.800,- USD
12 vadásznappal + 1 jávorbika elejtéssel………………………………………..10.900,- USD
12 vadásznappal + 1 erdei karibu elejtéssel……………………………………..16.900,- USD
Nem vadászó kísérő díja – 6 vadásznappal………………………………1.950,- USD
- 12 vadásznappal………………………………3.900,- USD
Külön fizetendő
- repülőjegy Deer Lake-ig és vissza, a járattól és a foglalási időponttól függően kb. 840,- €-tól,
plusz fegyverszállítás 100,- € vagy 150,- CND szakaszonként és túlsúly a repülőn
- charterrepülőköltség a Deer Lake – vadászterület – Deer Lake útvonalon …470,- USD/fő
- fegyverbeviteli engedély 50,- CND (a repülőtéren fizetendő)
- licencdíjak: jávor…510,- USD, feketemedve….150,- USD
- 7,5% GST(adó) a vadászati költségekre és a licencköltségekre
- szervezési díj 300,-USD/vadász, 200,-USD/kísérő
- alkoholos italok, borravaló
- a trófeák fertőtlenítése, csomagolása és szállítása Európába
- hotelköltség a vadászat előtt és után Deer Lake-nél, ca. 110,- CND/éj/fő (helyben fizetendő)
- CITES a feketemedvére 200,- CN$
Mint mindenütt a trófeaméret Újfunlandon is igen különböző lehet. A
vendégen múlik, hogy a kínálkozó
alkalmat kihasználja-e, vagy elengedi
egy erősebb reményében a gyengébbnek ítélt bikát, kockáztatva, hogy
esetleg jávor nélkül utazik haza

IDŐPONTOK / ÚTI- ÉS VADÁSZPROGRAM 6-NAPOS FLY-IN
STANDARDVADÁSZATHOZ ill. 6-NAPOS FLY-IN TRÓFEAVADÁSZATHOZ
A Fly-In vadászatokat szeptember 10. és november 15. között szervezzük, közelebbi
időpontot az outfitterrel egyeztetve választhatunk, figyelembe véve a vendégek igényeit. Az
üzekedési időszak szeptember közepe és október közepe közé esik, de a vadászatok még
novemberben is eredményesek. Tekintettel arra, hogy a vadászterületre be- és kirepülés az
időjárási szélsőségek miatt csúszhat, célszerű a visszautazásnál egy tartaléknapot beiktatni.
Ha minden a terv szerint alakul ezt a napot a Deer Lake környékének meglátogatására lehet
fordítani.
Útiterv példa - 2017. szeptember 21. - október 2. között:
09. 21.:
Indulás Bp.-ről 12:50-kor az Air Canada AC 1911 járatával, érkezés Torontóba
16:30-kor. Fegyverdeklaráció – van rá kellő idő. Továbbrepülés Torontóba 21:30-kor az AC
1702 járatával.
09. 22.:
Érkezés Deer Lake – be 01:36-kor. Transfer a Hotelba phenés. 07:00-kor
transzfer a hotelből a kb, 2 óra autóútra fekvő Peter Striede’s Pond-hoz (a hidroplán
indulóállomása) és repülés a vadászterületre – ca. 30 perc. Elhelyezkedés a vadászházban,
ebéd, próbalövés, felkészülés a vadászatra.
09. 23 – 28.:

6 vadásznap

09. 29.:
Repülés vissza a vadászterületről a Deer Lake-i hidroplán felszállóhelyre,
transzfer a Deer Lake-i hotelba, éjszakázás.
09. 30.:
Tartaléknap arra az esetre, ha az időjárás miatt a hidroplán egy nappal később
érkezett volna Deer Lake-be.
10. 01.:
Elutazás Deer az AC 1703 járatával 05:30-kor. Érkezés Torontóba 07:06-kor.
továbbrepülés az AC 876 járatával 21:40-kor. A több, mint 16 órás várakozási idő miatt,
lehetőség van körülnézni Torontó városában.
10. 02.:
Érkezés Frankfurtba 11:10-kor, továbbrepülés Bp.-re az AC 9040 járatával
12:15-kor. Érkezés Bp. Ferihegyre 13:45-kor
Figyelem!
A fenti járatokhoz megadott időpontok
a jelenleg (2017. május) érvényes
repülési
adatok
szerint
lettek
összeállítva. Változások lehetségesek.
A repülőjegy a fenti útvonalon, igen
kedvező, kb. 840,- € áron foglalható a
legkedvezőbb helyosztályon. Későbbi
foglalás esetén az árak emelkedhetnek,
célszerű a mielőbbi jegykiváltás.

ÖSSZKÖLTSÉGKALKULÁCIÓ – ŐSZI VADÁSZAT 2017
Példa egy 6-napos Fly-In standardvadászat esetében

vadász

kísérő

Vadászati költségek 1/1, inkl. 1 jávorbika …………………… 5.850,- USD
1.950,- USD
Jávorlicence……………………………………………………… 510,Charterrepülő Deer-Laka – vadászterület- Deer Lake útvonalon…470,470,7,5% GST a vadászati és licencköltségekre……………………….512,182,Szervezési díj……………………………………………………....300,200,____________________________________________________________________________
összesen Deer Lake-től Deer Lake-ig……………………………7.642,- USD
2.802,- USD
Átszámítva jelenlegi deviza árfolyamon: 1 USD = 0,90 €

6.878,- €*

2.522,- €*

Repülőjegy jelenlegi áron Bp. - Deer Lake – Bp. útvonalon
840,- €**
840,-€**
____________________________________________________________________________
Összesen Bp.-től Bp.-ig 1 jávorbika elejtésével,
6 napos standardvadászaton a vadásznak és a kísérőnek

7.718,- €

3.362,- €

Külön fizetendő
- fegyverszállítás 100,- € vagy 150,- CND szakaszonként és túlsúly a repülőn
- fegyverbeviteli engedély 50,- CND (a repülőtéren fizetendő)
- licencdíj a feketemedvére, igény esetén….150,- USD + 7,5% GST = 161,- USD
- alkoholos italok, borravaló
- a trófeák fertőtlenítése, csomagolása és szállítása Európába
- hotelköltség a vadászat előtt és után Deer Lake-nél, ca, 110,- CND/éj/fő (helyben fizetendő
- CITES a feketemedvére 200,- CN$
- értelemszerű árkülönbözet a 6 és 12 napos Fly-In trófeavadászat választása esetén
Figyelem!
*) Az USD-ban
megadott árak USDben fizetendők.
Euróban történő
fizetés esetén az
aktuális napi
árfolyamon történik a
konverzió.
**) A repülőjegy
áraknál az Air Canada
által jelenleg
megadott árakat
vettük figyelembe.
Jó jávorbika az
újfunlandi területről.
Az elejtő egy svájci
Mistral vendég

Fontos megjegyzések a jávorszarvas vadászathoz – kérjük figyelembe venni!
Az újfundlandi vadászat jávorbikára, karibura és feketemedvére izgalmas élmény ezen a nagy
kiterjedésű vadászterületen. Bár maga a vadászat nem túlságosan megerőltető, átlagos erőnlét
és kitartás szükséges az eredmény eléréséhez. Nem feltétlenül látunk vadat mindjárt az első
napokban. Az időjárás lehet kellemes „indián nyár”, de akár hideg, szeles és esős is. Az
időjárási okok miatt kiesett vadászati alkalmakért nem jár visszatérítés. Jól kell reagálni a
váratlan helyzetekre, alkalmasint kb. 150 m-ig lőbotról vagy fának támasztott fegyverrel
pontos lövést kell leadni. Ha nem rendelkezik ezen képességgel, célszerű ezt még otthon
gyakorolni. Fegyvernek egy megbízható golyós ismétlőpuska javasolt, min. 7 mm-es
kaliberrel. Ideálisnak mondható kaliberek: 300 Win.Mag., 8x68, .338, 9,3x64, .375 és
hasonlók. Az észak-amerikai vadfajok, de különösen a jávorszarvas gyakran „golyónyelőnek”
bizonyul; a biztosan halálos lövést sem jelzi. Csak azt tudjuk tanácsolni, lőjön, amíg a vad
össze nem esik, mert csak így lehet biztos benne, hogy azt terítékre tudja hozni. Az
utánkeresés a helyi terepviszonyok között legtöbbször nehéz és bizonytalan, sok felesleges
munkát és bosszúságot takaríthat meg ezzel magának és a kísérővadászának is, aki egyébként
jól ismeri a területet és az itt élő vadat egyaránt. Célszerű a tanácsait, javaslatait megfogadni,
hiszen ugyanúgy érdekelt a vadászat eredményességében, mint Ön. Segítségére lesz a
trófeaerősség megítélésében is. Garanciát azonban sem a vadászat sikerére, sem a trófea
méretére nem tudunk vállalni. A sebzés elejtésnek minősül és aszerint lesz elszámolva is.
Kanadában a csülkös vad húsát be kell szállítani. Kérjük, segítse kísérőjét az elejtett vaddal
kapcsolatos munkálatokban. A szerződött
vadfajok
elejtése
után
a
vadászat
befejeződött. Kanadában csak abban az
esetben szabad vadászni (a területen
fegyverrel tartózkodni),
ha legalább 1
vadfajra szóló elejtési engedély (licence)
birtokában van a vadász.

Kapitális újfunlandi jávorbika
A magas állománysűrűségnek köszönhetően
az elejtési esélyek jávorszarvasra nagyon
jók, ennek ellenére garanciát adni a sikerre
vagy egy bizonyos trófeaerősségre nem
tudunk. Mindig a teljes részvételi árat kell
kifizetni, abban az esetben is, amikor az ajánlatba foglalt jávorbikát a várakozással ellentétben
nem sikerülne terítékre hozni.
Arra kérünk minden vendégünket, hogy a trófeák lefőzésénél, tisztításánál segédkezzenek, azt
kísérjék figyelemmel. Ha fej-nyak preparátumot szeretne, ennek elkészítéséhez a nyakbőrre is
szüksége lesz, ezt mindjárt a vadászat megkezdésekor közölje a kísérőjével.
A jelenleg érvényben lévő EU-állategészségügyi előírások szerint a trófeák csak teljesen
tiszta, lefőzött, fehérített, fertőtlenített állapotban (koponyák, csontok) ill. besózott, szárított,
fertőtlenített állapotban (bőrök) kerülhetnek az EU-ba.
A feketemedve trófeákat ezen felül még a megfelelő CITES exportengedéllyel is el kell látni.
A trófeákat ezért a vadászat végén Ön nem hozhatja magával, azok egy helyi preparátorhoz

kerülnek, aki ezeket az utómunkálatokat elvégzi és a szükséges állategészségügyi igazolást és
CITES engedélyt beszerzi. Az utómunkálatok és a dokumentáció valamint a hazaszállítási
költségek
a
vadászvendéget terhelik.
A feketemedve trófeára
csupán export CITES
engedély kötelezettség
van előírva.
Kívánságra
ezen
formalitások
elintézésében szívesen a
segítségére leszünk.

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
Az USD-ban megadott költségeket – amennyiben Ön €-ban szeretne fizetni – az aktuális napi
árfolyamon számított euró összegben lehet kiegyenlíteni.
A vadászatot az alapköltségek 50%-nak és a szervezési díjnak a befizetésével lehet lekötni. A
fennmaradó
50%,
az
esetleges plusz licence
díjak, a GST befizetése
legkésőbb 8 héttel az
indulás előtt aktuális.
Lemondás esetén a már
befizetett
költségek
lemondási
díjként
kerülnek
felszámításra.
Ajánlatos
ezért
utazásképtelenség esetére
lemondási
biztosítás
megkötése.
A repülőjegyek kiváltására
és lemondására az adott
légitársaságnál érvényes
előírások vonatkoznak.

