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Az 500 kg-ot is meghaladó tömegű jegesmedve a legnagyobb szárazföldi ragadozó, vadászata 

a sarkvidék közelében napjaink egyik legnagyobb kihívása. Az itt uralkodó extrém 

körülményekkel csak kevés élőlény – köztük az inuitok (az eszkimók nevezik így magukat) – 

tudnak dacolni. 

A partnerünk által vadászott területek a N.W.T. keleti részén, a Baffin sziget partjainál, a 

Davis Street, a Hudson Street és a Foxe Bassin, valamint északon a Lanchaster Sund és a 

Barrow Street területein találhatók. Ezek a területek híresek kiváló jegesmedve 

állományukról. 

Az itt elejtett 

jegesmedvék mérete 

változó, partnereink 

statisztikája szerint 30% 

9 láb alatt, 60% 9-9,5 

láb, 10% pedig 9,5 láb 

feletti méretű. Az 

adatok nem jelentik 

automatikusan a 

gerezna hosszméretét, 

hanem egy átlagot a 

legnagyobb szélességi 

méret – ami az erősebb 

medvéknél csaknem 

mindig nagyobb, mint a 

hossz – és a hosszméret 

között. Egy 9 láb 

nagyságú jegesmedve gereznahossza ezért általában 260 cm körül van, a 10 láb méret pedig 

megfelel 280-285 cm gereznahossznak. 

A vadászatot tavasszal vagy ősszel, egy 10 napos program keretében szervezzük, inuit 

(eszkimó) vadászvezetőkkel, akik használható angol nyelvtudással rendelkeznek. 1 

vadászvendéget 1, esetenként 2 vadászvezető segít a vadászat során, melynek 

eredményessége tavasszal 90% feletti (az elmúlt 3 évben 100% volt a sikerarány), ősszel 

majdnem 100%. A vadászatot különösen tavasszal nagymértékben az időjárás befolyásolhatja.  
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Optimális kaliber a jegesmedvére  pl. a .338, a 9,3x64, .375 és hasonló kaliberek. 

Kívánságra a vadászatot kombinálni lehet pézsmatulok (tavasszal Resolute kiindulással) vagy 

karibu ill. rozmár (ősszel Southhampton szigetén) vadászatokkal. 

 

 

Tavaszi vadászat 

Ez a hagyományos, kutyaszánnal szervezett vadászat, március közepétől április végéig tart. A 

tenger ekkor be van fagyva, és a jégen kutyaszánnal jól lehet közlekedni. 

Hómobillal lehet a programot támogatni, az ellátást és a felszerelést szállítani. Maga a 

vadászat azonban csak kutyaszánnal engedélyezett. A megfelelő méretű friss nyomot követve 

lehet megtalálni a kívánt jegesmedvét, ekkor a kutyákat elengedik, melyek azt állóra 

csaholják. Felejthetetlen, mással össze nem hasonlítható vadászélmény, így leírva egyszerűen 

hangzik, bele kell kalkulálni azonban, hogy mindez a sarkvidéken zajlik, ahol -20°C ebben az 

időben a normál hőmérséklet, de lehet ennél jóval hidegebb is. A jegesmedvét gyakran 

összetorlódott jégtáblákon, hasadékokon át kell követni, ami gyalogosan nem kis feladat még 

jó erőnléttel sem. Előfordul, hogy medve olyan úszó jégtáblára menekül, ahová lehetetlen 

utána menni, ilyenkor a vadászatot erre a jegesmedvére abba kell hagyni. Néha gyorsan és 

könnyen sikerül a kutyáknak megállítani a medvét. Ekkor amilyen gyorsan csak lehet, meg 

kell közelíteni azt, hogy mielőbb lövést lehessen tenni. A medve ugyanis gyakran megtámadja 

a kutyákat, megsebesíti, el is pusztíthatja egyiket-másikat. A medvét ezért, amíg mozog lőni 

kell, hogy ezt és az esetleg ellenünk irányuló támadását elkerülhessük. 

 

A jegesmedve vadászat 10 napos program, ami a medve elejtésével befejeződik, akkor is, ha 

ez pl. már a 2. napon megtörténik. Ha a fennmaradó időt fókavadászatra szeretné felhasználni, 

ez lehetséges (csak a tavaszi vadászatnál). A vadászvezető (guide) ezért 200,-USD napidíjat 

számol fel, a fókalicenc pedig 5,-CND-be kerül, amivel 2 fókát lehet lőni. A jegesmedve 

vadászat alatt a fóka térítés nélkül lőhető, az ekkor elejtett fókát a kutyák táplálására 

használják. 

 

A pézsmatulok vadászattal kombinált programot is 10 napra tervezzük, amely helyben 

szükség esetén 3-5 nappal meghosszabbítható. Természetesen lehet eleve 15 napos vadászatot 

tervezni. A pézsmatulok vadászat viszonylag egyszerű és biztos eredménnyel tervezhető 

program. 

 

A szállás szélvédett helyen felállított sátortáborban vagy ritkán igluban van. Itt meglehetősen 

egyszerű, mondhatni primitív körülményekre kell felkészülni. A nem vadász kísérőknek 

(különösen a nőknek) ezzel feltétlenül számolniuk kell. 

A kísérők a vadászat egész ideje alatt saját vezetőt és motoros szánt, vagy ha igénylik és 

lehetséges, kutyaszánt kapnak. 

Minden tábor adó-vevő útján össze van kötve a központtal, hogy szükség, vészhelyzet esetén 

gyors segítséget lehessen hívni. 

Az inuitok a sarkvidék veszélyeivel tisztában vannak, ezért lényeges, hogy a vadászat fontos 

kérdéseiben is az ő döntésükre hagyatkozzuk. A guidok előrelátása és a vadászatban szerzett 

tapasztalatai ellenére is tisztában kell lenni azzal, hogy ez a sarkvidéki vadászat veszélyekkel, 

nélkülözéssel és komoly fizikai igénybevétellel jár. Cserébe egyedülállóan szép természeti 

környezet, lélegzetelállító kulisszái között vadászhatunk. A hideg elleni hatásos védelem 

érdekében ajánlatos helyi szervezőnktől a rénszarvasprém ruházat bérbevétele.  
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Ha a vadásznak a 10 napos vadászati időtartam alatt nincs alkalma a jegesmedve elejtésére, a 

vadászatot ugyanazon tavaszon és ugyanazon a területen 75%-os vadászati költségekkel meg 

lehet ismételni. 

 

Vadászterületek 

1) Déli Baffin szigetek  – jegesmedve 

2) Resolute – jegesmedve és pézsmatulok 

3)        Southhampton sziget 

 

 

Őszi vadászat szeptembertől október végéig 

Ez egy kevésbé ismert, de nagyon eredményes vadászati program. A nyári hónapok és az ősz 

a jegesmedvék táplálékban szűkös, ínséges időszaka. A jégmentes, nyílt tenger a jegesmedvék 

fő táplálékállatának, a fókáknak ez elejtését nagyon megnehezíti. A medvék többsége ebben 

az időszakban a Baffin és a Southhampton szigeteken tartózkodik. Szeptembertől sok medve 

található a Southhampton sziget partvidékén és a Broughton sziget fjordjainál, ahol 

partravetett hal- és tengeriemlős dögökön tengődve várják, hogy a tenger újra befagyjon, 
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lehetővé téve számukra a fókavadászatot. Különösen kedvelt számukra a fjordok, 

folyótorkolatok tengerparti övezete, ahol a kisebb sókoncentráció miatt hamarabb fagy be a 

víz. A helyi vadászok jól ismerik ezeket a részeket, s ezért a vadászatot is ezekre a területekre 

összpontosítják. 

 

Maga a vadászat motorcsónakok segítségével, a partvidéken hajózva zajlik. Ennek során az 

alkalmas helyeken kikötve, s a magasabb pontokra felmászva, onnan körbetávcsövezve 

keresik a megfelelő jegesmedvét, amelyet azután gyalogosan cserkelve próbálnak elejteni. Ez 

az egyedül engedélyezett vadászati módszer, a csónakból nem szabad lövést tenni. 

A Southhampton sziget partjain elsősorban ATV-vel (Quad) vadászunk, amelyre a csónakos 

vadászat szabályai hasonlóképpen érvényesek. 

A jegesmedvének különösen jó a szaglása, biológusok kimutatták, hogy kedvező feltételek 

között bizonyos szagokat már 10 km távolságból is megérez. Ezt korábban ki is használták a 

helyi vadászok, fókazsírt égetve próbálták becsalni a medvéket. Ez a módszer napjainkban 

már tilos. Nem véletlen azonban, hogy a jegesmedvék számára ínséges nyári-őszi időszakban 

a medvék a vadásztáborokat is felkereshetik az onnan kiszivárgó illatokat követve. Minden 

táborban ezért legalább 2 kutyát tartanak, amelyek a medvék közeledtét időben jelzik. Az is 

előfordult már, hogy – a fenti okok miatt – a jegesmedvét a tábor közvetlen közelében sikerült 

elejteni. 

 

Az őszi vadászatok tehát igen eredményesek, partnerünk eddig 100%-os eredménnyel 

vadásztatott. Ha az elvárásokkal szemben, mégsem sikerülne meglőni a medvét, a vadászat a 

következő tavasszal, ugyanezen a helyen 75%-os költségekkel megismételhető. 

 

A Southhampton szigeten a jegesmedve vadászat kombinálható karibu és/vagy rozmár 

vadászattal is. A nyári speciális  rozmár vadászatainkat is itt szervezzük. 

Az itt élő karibu a „Central Barrenground Caribou”-hoz sorolható. Ez közepes termetű alfaj, 

melynek egyedei a sziget középső részén, de alkalmasint a tengerparti régióban is 

előfordulnak. A karibuvadászat egy jó kiegészítő program, amelyre azonban a licencet a 

vadászatot megelőzően ki kell váltani. 

 

A rozmár vadászatához csónakot veszünk igénybe, a szirteken, sziklákon tartózkodó 

rozmárok megkeresésére. A megfelelő példány kiválasztása, megközelítése és elejtése 

gyalogosan történik. A mintegy 1500 kg tömegű rozmár elejtése .375-ös vagy hasonló 

kaliberű puskával vadászunk, célszerűen nyakszirtlövéssel.  

Jegesmedve és rozmár kombinációs vadászatra 15 napos programot kell tervezni. 

A hőmérséklet ebben az időszakban +5°C és -5°C között várható, eső, havaseső, hó egyaránt 

előfordulhat. A jegesmedve prémminősége jó ill. nagyon jó. Ezt a vadászatot elsősorban 

azoknak a vadászoknak ajánljuk, akik a hideget és a tavaszi vadászat extrém körülményeit 

szeretnék elkerülni. 

Ez az őszi vadászat csupán néhány éve lehetséges és a kanadai természetvédelmi hatóság ezt 

kísérleti jellegűként kezeli, s az engedélyt évről-évre meghosszabbítja. Változások 

lehetségesek, de partnerünk információi alapján egyelőre nem várhatók. 

 

Őszi vadászat – úti- és vadászprogram 

1. nap:   Repülés Frankfurton keresztül Winnipegbe; éjszakázás 

2. nap:   Repülés Winnipegből Coral Harbourba. A licencek megvásárlása; 

   éjszakázás Coral Harbourban. 

3. nap:   Utazás a vadászterületre, ca. 3-4 óra; a vadászat megkezdése 

4-13. nap:  10 vadásznap jegesmedvére 
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    vagy 

4-18. nap:  15 vadásznap jegesmedvére és rozmárra 

14. ill. 19. nap: Transzfer Coral Harbourba; repülés Winnipegbe; éjszakázás 

15. ill. 20. nap: Repülés Frankfurtba 

16. ill. 21. nap: Érkezés Frankfurtba; továbbrepülés Budapestre 

 

A megadott költségek a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: 

- transzfer a repülőtérről a sarkvidéki vadászterületre és vissza 

- 1/1-es vadászvezetés + esetleg egy kisegítő guide 

- valamennyi transzfer a vadászterületen (csónak, hómobil, kutyaszán) 

- ellátás a táborban 

- a trófeák nyers preparálása 

- elejtési díjak a megadottak szerint 

 

Tavaszi vadászat 2013       CND 

inkl. a jegesmedve elejtése                                   32.500,- 

 

Nyári vadászat 

inkl. a jegesmedve, rozmár és karibu elejtése                                   52.500,- 

 

Őszi vadászat 

inkl. a jegesmedve elejtése                                32.500,- 

 

Külön fizetendő: 

- repülőjegy Bp. – Winnipeg – Bp. útvonalon  

- repülőjegy Winnipeg – Coral Harbour – Winnipeg útvonalon  

- túlsúly a repülőn 

- fegyverbeviteli engedély, direkt a reptéren fizetendő  50,-CND 

- licencköltségek és állami adók 

- szervezési díj           350,-CND 

- kölcsönzési díj tavaszi vadászat esetén a karibu prémruhára   

- hotelköltség és étkezés Winnipegben és Coral Harbourban 

- borravaló 

- a trófeák finom kikészítése 

- a trófeák szállítása Európába, belföldiesítés 

 

 

A vadászatok lekötésének és lemondásának feltételei 

A vadászat az alapköltségek (inkl. adók és licencköltségek) 50%-nak és a szervezési díjnak a 

befizetésével köthető le. A fennmaradó 50%, valamint a kanadai Nature Preservation Fee és a 

partnerünk által kiváltott repülőjegy (Winnipegtől és vissza), 90 nappal az indulás előtt 

fizetendő. 

A fegyverbeviteli engedély, az állami trófeadíjak és licencköltségek a helyszínen fizetendők, 

csakúgy, mint a prémruha kölcsönzés és hotelköltségek. 

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. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben leírtak 

érvényesek. 
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