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Kanadai programjaink egyik leglátványosabb fejezete a feketemedve vadászat.  Elsősorban 

Alberta és British Columbia és Újfunland államokban szervezzük a vadászatokat. Ezekben az 

államokban minőségi és mennyiségi tekintetben is a legjobb a feketemedveállomány, ezért 

ezekben a tartományokban vadászonként két feketemedve elejtésre van lehetőség. 

 

Vadászaink kívánságának megfelelően a vadászatot etetett leshelyekről – Alberta, Újfunland – 

vagy gyalogos, ill. csónakkal történő cserkelő vadászat formájában - British Columbia - tudjuk 

kínálni. A rendelkezésre álló szállások részben jól felszerelt sátortáborok, illetve a legmagasabb 

igényeknek is megfelelő felszereléssel ellátott vadászházak. 

 

http://www.mistral-hungaria.hu/
mailto:mistral.hung@mistral-hungaria.hu
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A feketemedve vadászatokat az árban legkedvezőbb észak-amerikai vadászatok közé szokták 

sorolni, ami annyiban meg is felel a valóságnak, hogy ezek az ajánlatok valóban igen kedvező 

árukkal tűnnek ki. Nem elhanyagolható azonban ezen vadászatok esetében is a megfelelő ár-

/teljesítmény arány figyelembevétele. Ez vonatkozik magára a vadászatra és a vadászathoz 

tartozó szolgáltatások teljes körére is. A partnereink kiválasztásánál mi valóban ügyeltünk arra, 

hogy a vadászterület és a vadállomány minősége, valamint a szolgáltatások és a szállás 

színvonala a kínált árhoz képest a lehető legkedvezőbb legyen. 

 

A feketemedve vadászat tervezésekor elsősorban azt kell tisztázni, hogy tavaszi vagy őszi 

időpontot válasszunk-e. 

A tavaszi vadászatnak mindenképpen előnye, hogy a trófea (a medveprém és a karmok) ebben az 

időszakban a legszebbek, legjobb minőségűek. További előny, hogy a medvék a hosszantartó téli 

táplálékszegény, inaktív időszak után sokkal aktívabban járnak táplálék után és gyakran egész 

nap mozgásban vannak. A tavaszi vadászatnak talán egyetlen hátránya, hogy az időjárás  

kiszámíthatatlanabb.  Az őszi vadászatok előnye, hogy néhány területen, így különösen British 

Columbiában egyidejűleg más vadfajokra is vadászhatunk. A medvék ugyanakkor többnyire nem 

annyira aktívak és a vadászterületen is még nagyobb a takarás. 

 

A továbbiakban a kiválasztott vadászati mód – lesvadászat, gyalogos vagy autós cserkelés, ill. 

csónakról történő vadászat – is nagyban befolyásolják a vadászterület kiválasztását. Ugyancsak 

kérdés, hogy 1/1-es vagy 2/1-es vadász / hivatásos vadász arányban kívánunk-e vadászni. 

A kilövési engedélyeket még a vadászat megkezdése előtt ki kell váltani. Ezért a vadászat előtt 

feltétlenül tisztázni kell, hogy 1 vagy esetleg 2 feketemedvére kívánunk-e elejtési engedélyt 

kiváltani. A második feketemedve kilövési díja a legtöbb vadásztatónál igen kedvező. 

   

 

ALBERTA 
Alberta, a vadászat szempontjából néhány említésre méltó előnnyel rendelkezik. Itt les-

vadászatra és gyalogos cserkelésre is egyaránt mód nyílik. A terület hullámos, nagyrészben 

erdővel borított, ahol azonban sok széles nyiladék is található. Tavasszal a medvék szívesen 

tartózkodnak itt és legelik a frissen sarjadzó füvet és fák, bokrok friss, zöld hajtásait. Esetenként 

egyszerre 2-3 medvét is megfigyelhetünk. Alberta másik nagy előnye, hogy British Columbiához 

hasonlóan vadászonként itt is 2 feketemedve ejthető el. Nagyon jó a feketemedve állomány és az 

erős medvék aránya is kiváló. Kiegészítésképpen farkasra is lehet vadászni, a siker azonban 

messzemenően a szerencse függvénye. 

Ősszel a feketemedve vadászat jávorszarvas, fehérfarkú szarvas és öszvérszarvas vadászattal 

kombinálható.  

 

 

BRITISH COLUMBIA 
British Columbia Kanadában vadászati szempontból minden bizonnyal az egyik legjelentősebb 

állam. A feketemedve állomány vonatkozásában is vezető pozícióban van, az állománysűrűség és 

a minőség szempontjából egyaránt.   

Nagy különbség Albertához képest, hogy British Columbiában a feketemedve beetetett helyen, 

lesből nem vadászható. A vadászat tehát itt mindenképpen sportosabb, mivel a medvéket a 

cserkelés különféle formáival kell megkeresni.  

A legtöbb vadászterületen a vadászat részben autós részben gyalogos cserkeléssel történik a 

tarvágásos oldalakon. Ha lőhető medve bukkan fel, akkor ezt gyalog próbáljuk lőtávolra 

becserkelni. A Babine-tónál található vadászterületünkön az előbb említett vadászati mód 
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csónakos cserkeléssel is kombinálható. Ez nagyon szép vadászat, ahol a nem vadász kísérők is 

gazdag élményben részesülhetnek, mivel a csónakból sok medvét lehet látni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két igen erős, 7 láb  

feletti feketemedve. 

A felső képen a ritkább, 

barna színű változat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VADÁSZVEZETÉS 
A vadászterületektől függően 2/1-es vagy 1/1-es vadászvezetést választhatunk. British 

Columbiában igény szerint választhatunk a kétféle lehetőség közül. 2/1-es aránynál is 

biztonsággal elejthető a kívánt feketemedve. Ha azonban mindenképpen 2 medvét szeretne 

valaki lőni, vagy egy nem vadászó kísérőt is visz magával, célszerű az 1/1-es arányt választania.  

Albertában a lesvadászatot részesítik előnyben, amikor a vadászvendég egyedül ül a leshelyen.  

 

 

FEGYVER ÉS KALIBER VÁLASZTÁS 
A feketemedve vadászatra a nálunk nagyvadra használatos golyós kaliberek általában 

megfelelőek, így pl. 7x57, 7x64, 30.06, vagy 300-as Win., 8x57, 8x68 stb. A lesvadászathoz 

kiválóan megfelel egy billenő, egycsövű puska is, gyalogos cserkelésnél azonban egy megbízható 

golyós ismétlő ajánlott, amivel gyors ismételt lövés leadására van lehetőség.  
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ALBERTA  
 

Albertai partnerünk vadászterülete Észak-Albertában az 520 és 540-es egységben található. 

Kiváló terület ez, különösen erős feketemedvékre. A terület hullámos és nagyrészben erdővel 

borított. Az erdőkben azonban sok nyiladék van, ahol a hó hamar elolvad és így tavasszal először 

itt zölddel ki minden. Ez természetesen mágnesként vonzza a medvéket. 

 

A területen egy 75 km-es útvonalon összesen 70 magasles, ill. szóró található, melyeket 

rendszeresen üzemeltetnek. A tábor középen helyezkedik el, és ez a távolabbi szórók felkeresését 

is megkönnyíti. A szórón történő vadászat esti leseket jelent, mivel a medvék a szórókat 

leginkább délután, ill. este keresik fel. Délelőttönként rendszeresen ellenőrzik a medvék 

aktivitását az egyes szórókon. Ennek során nagyon jól megállapítható, hogy mennyi és főleg 

milyen medvék látogatják a szórókat.  Kívánságra cserkelni is lehet. Gyakran előfordul, hogy 

napközben is látnak medvéket. 

Partnerünk az elmúlt években a tavaszi vadászatok során 100%-os eredményt ért el. 

Kívánságra második feketemedve elejtésére is van lehetőség. 

A medveállomány ezen a területen nemcsak mennyiségileg nagyon jó, de nagyon erős testű 

medvék is előfordulnak. A területnek van még egy további különlegessége, hogy a feketemedvék 

20%-nak középbarna színű a bundája. Szerencsével elejthetünk itt egy fekete színű és egy barna 

színű példányt is. A két medvelicensz mellé ajánlatos egy  

farkaslicenszet is kiváltani. Gyors siker esetén ugyanis a medvevadászatot követően farkasra 

lehet tovább vadászni.  

 

A szállás jól felszerelt vadásztáborban van, ahol nagyméretű, fűthető, jól felszerelt sátrak állnak a 

vendégek rendelkezésére. Az ellátás első osztályú. Két partnerünk osztrák származású, tehát 

mindketten tökéletesen beszélnek németül és angolul is. 

 

 
 

Albertai vadásztábor 
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Albertai programunk 6 teljes vadásznapot biztosít, ami a két feketemedve elejtését nagy 

biztonsággal lehetővé teszi. 

A vadászkíséret 2/1-es alapon történik. 

A tavaszi vadászat legkedvezőbb időpontja május 1 - 31.  A vadászatok fix időpontokra vannak 

megadva és minden esetben Edmonton-tól Edmondton-ig értendők.  

 

2015-re szabad időpont: 

 

 2015. május 16 - 26.  

 

Úti- és vadászprogram 

Az időjárás tekintetében a tavaszi időjárás itt is eléggé kiszámíthatatlan, meleg öltözékkel jól 

felszerelten célszerű részt venni a vadászaton. 

 

 

Útiprogram: 

május 16.  repülés Edmontonba (Calgary átszállással). Aki saját fegyverrel érkezik, 

                                   annak a fegyverbeviteli engedélyt Calgaryban kell kiváltania, erre elegendő  

                                   csatlakozási idővel kell számolni. Továbbrepülés Edmontonba, találkozás a 

                                   partnereinkkel, és éjszakázás egy edmontoni  hotelban 

május 17.  transzfer a vadászterületre, kb. 6 óra, elhelyezkedés a táborban,                     

                                 fegyverbelövés 

 

május 18-23.  6 vadásznap 

 

május 24.  transzfer Edmontonba és éjszakázás 

május 25.             repülés Európába 

május 26.         érkezés Budapestre 

 

Szolgáltatások és költségek(USD) 

A csomagprogram magában foglalja: 

 transzfer Edmontontól vadászterületre és vissza, és valamennyi személyszállítás a 

vadászterületen 

 vadászvezetés 6 vadásznapon keresztül 

 vadászati engedély és elejtési engedély 2 feketemedvére 

 szállás és ellátás a vadászterületen 

 a trófeák nyers preparálása 

plusz 

 1 feketemedve elejtése 

                                                         összesen a vadász részére     a nem vadászó kísérő költsége 

                                            3.690,-                                        1.100,- 

- Szervezési díj                                                       250,-                                           150,- 

összesen Edmontól/-ig inkl. 1 feketemedve      3.940,- USD                              1.250,- USD 
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Külön fizetendő 

 repülőjegy Budapest-Edmonton-Budapest útvonalon      

 fegyverbeviteli illeték        25,- CAN$        vagy 

kölcsönfegyver, lőszerrel                             175,- USD (helyben fizetendő)    

 2. feketemedve elejtési díja               900,- USD + 6% tax 

 farkas licenc + elejtési   díj      50 USD,-  + 500,- USD + 6% tax 

 CITES a feketemedvére vagy a farkasra      200,- USD 

 hotelköltség a vadászat előtt és után       ca.  85,- CAN$/fő/éj 

 a trófeák preparátori és csomagolási költségei 

 a trófeák Európába szállítása 

 borravaló, alkoholos italok  

 

Farkas 

Ha a vadászvendég farkast szeretne lőni, a farkas licencet előre ki kell váltani, ennek költsége 

50,- USD 
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BRITISH COLUMBIA 
 

A vadászszállás és a terület közvetlenül a Babine-tó partján található, Smithers Landing 

közelében. Hatalmas és elsőrangú vadászterület ez, ahol a feketemedve vadászatot a 

legmagasabb színvonalon kínáljuk. Kb. 5000 km2 nagyságú hegyes-dombos, erdővel fedett 

vidék, ahol folyamatos fakitermelés folyik, a tarvágások helyén felnövekvő dús vegetáció pedig 

kiváló táplálkozási lehetőséget biztosít a medvéknek. Ezeken a szállítóutakkal jól feltárt 

tarvágásokon nem ritkán napi 8-10 feketemedvét is lehet látni, az esélyek tehát kiválóak 1-1 erős 

medve kiválasztására és elejtésére.   

Ezt bizonyítják az elmúlt évek eredményei is. Eddig minden vendégünk elégedetten tért haza. A 

nagyon jó vadállománynak köszönhetően - nemcsak mennyiségi, hanem minőségi értelembe 

véve is - nagy biztonsággal meglőhető a vadászat időtartama alatt két kiváló feketemedve. 

Minden évben terítékre kerül ezen a területen 7 láb és annál nagyobb medve is.  

 
 

                                          Vadásztáborunk a Babine-tó partján 

 

 

Az elmúlt év tavaszi vadászatai nagyon eredményesek voltak. A vadászatukat nálunk 

lefoglaló vendégek mindegyike lőtt feketemedvét, többen éltek a második medve elejtésének 

a lehetőségével is. 

 

A vadászat autóval és/vagy csónakkal zajlik, amelynek során az észlelt és elejthetőnek ítélt 

medvéket gyalogos cserkeléssel kell lőtávolságra belopni. Partnereink ügyelnek arra, hogy 

valóban csak érett, erős medvéket ejtsenek el vendégeink.  

Nemcsak a vadászat, hanem a vadászszállás is kiváló. A vadászházak igen szép környezetben, 

közvetlenül a tóparton találhatók. Minden ház hálószobával és fürdőszobával van ellátva. 

Napközben, amikor a vendégek nem a vadászaton vannak, a nagy társalkodóval, műholdas TV-

vel is felszerelt központi vadászházban tartózkodhatnak. A nap kiadós reggelivel kezdődik, 
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napközbenre a már előre elkészített ebédcsomagot viszik magukkal, majd a vadászat után késő 

délután ill. este meleg vacsorát szolgálnak fel. 

 

Ha Ön a feketemedve vadászatra kísérőt is szeretne magával vinni, ez a terület valóban a legjobb 

választás erre. Itt ugyanis a nem vadász kísérő nemcsak a szálláshelyen érezheti jól magát, hanem 

a vadászaton is részt vehet, akár autóval, akár kabinos zárt csónakkal történjen az. Mindenesetre 

ajánlatos ilyen esetben 1/1-es vadászvezetést választani.  

Egyidejűleg 4 vadászt tudunk fogadni ezen a területen 1/1-es, vagy 8 vadászt 2/1-es 

vadászvezetéssel. 

 

A tavaszi vadászatok időpontjai 2015-ben: 
 

1. 2015. május 14 – 22. 

2. 2015. május 21 – május 29.   

3. 2015. május 28 – június 5. 

 

A megadott időpontok  +/- 1-2 napot változhatnak.  

 

Úti- és vadászprogram 

1. nap:  repülés Vancouverbe, továbbrepülés Smithersbe. Aki saját fegyverrel érkezik, 

                        annak a fegyverbeviteli engedélyt a Kanadába érkezés első repülőterén, jelen 

                        esetben Vancouverben kell kiváltania, erre elegendő csatlakozási idővel kell 

                        számolni. Partnerünk a Smithers-i  repülőtéren várja Önöket, ahonnan 

                        autóval kb. másfél órára fekszik a terület 

2-7.nap: 6 vadásznap 

8. nap: Utazás Smithersbe, repülés Vancouverbe és késő délután repülőút vissza                                      

Európába 

9. nap:  Érkezés Budapestre 
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Szolgáltatások és költségek a fent leírt vadászprogramokhoz(CAN$) 

 

A program magában foglalja: 

 

 valamennyi közlekedés Smitherstől Smithersig, és mindennemű szállítás a vadászterületen 

 szállás és ellátás a vadászterületen 

 a megállapodás szerinti vadászvezetés - 6 teljes vadásznapra 

 vadászati engedély és elejtési engedély 1 feketemedvére 

 Nature Preservation Fee 

 a trófeák nyers preparálása 

 

és 

                                                                                    vadász 

 1 feketemedve elejtése                                2/1                   1/1              nem vadász kísérő 

 

                 összesen:                                    5.250,-             6.450,-                  1.750,- 

 

- CITES…………………………………         200,-               200,- 

- szervezési díj, regisztáció…………….          300,-               300,-                     150,- 

összesen Smithers-től/ig a megadott vadász- 

kíséréssel,  1 feketemedve 

elejtésével…………………………CAN$     5.750,-           6.950,-                  1.900,-                                                 

 

Külön fizetendő 

 

*   repülőjegy Budapest-Smithers-Budapest útvonalon 

 vadászfegyver beviteli illeték                                            25,- CAN$  vagy 

 kölcsönfegyver a felhasznált lőszerrel együtt                  100,- CAN$  

 további kilövési engedély, 2. feketemedve             210,- CAN$ 

 2. feketemedve elejtési díja                        1.272,- CAN$ 

 farkas licenc +  elejtési díj    60,- +   371,- CAN$ 

 a trófeák preparátori és csomagolási költségei 

 a trófeák Európába szállítása 

 alkoholos italok, borravaló 

 

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei 

A hibázásért nem számolnak fel külön költséget, a sebzés viszont valamennyi vadásztatónál 

elejtésnek számít. 

Az út lekötésekor a programárak 50%-a fizetendő be előlegként, a fennmaradó 50% és a 

repülőjegy 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. 

A vadászatszervezésre vonatkozó egyéb feltételek tekintetében az „Általános Szerződési 

Feltételek” cím alatt leírtak az irányadók. 

A tájékoztatóban szereplő valamennyi adat a 2014. október 25-i állapotnak megfelelően lett 

összeállítva, a tévedések és az árváltoztatások jogát fenntartjuk, a már leelőlegezett utak árait 

garantáljuk. 
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Licencek 

Amennyiben Ön British Columbiában egy második feketemedvét is szeretne lőni, a licenszet 

mindig a vadászat ELŐTT ki kell váltani. Ha második medvét nem sikerül elejteni, a 

licenszköltségeket nem lehet visszaigényelni. Albertában az engedély 2 medve elejtésére 

érvényes. Ha a medvéket sikeresen meglőtték, a vadászat befejeződik. Kanadában 

vadászengedély és kilövési engedély birtokában csak akkor lehet vadászni, ha a kívánt vadfajra 

az érvényes vadászjegy rendelkezésre áll. Ezért azt ajánljuk, hogy a feketemedve jegy mellé egy 

farkas jegyet is váltson a vadász.   

Minden esetben a teljes vadászati alapköltség kerül felszámításra, még azon nem várt esetben is, 

ha az abban foglalt feketemedvét nem sikerülne elejteni, amire egyébként még alig volt példa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHADOW-HEGYSÉG 

Ez a vadászterület a Kootenay tónál fekszik, British Columbia déli részén. Itt is az autós és 

gyalogos cserkelés az alkalmazott vadászati mód. A feketemedve-állomány itt is első osztályú. 

Külön említésre méltó, hogy a medvéknek mintegy a fele nem fekete, hanem barna színű. 

Ezen a területen csak 1/1-es vadászkíséréssel vadásztatnak, az 5-napos program alatt csak 1, a 7-

napos vadászat alatt (amit ajánlunk) pedig 2 feketemedve lőhető. A szállás a főépületben, vagy 

egy igen szép, 4-személyes önálló házban van. 

 

A tavaszi vadászatok időpontjai 2015-ben: 
1.         2015. május 09 - 18  

2. 2015. május 16 – 25. 

3. 2015. május 23 – június 01.   

4. 2015. május 30 – június 08. 

5.         2015. június 06 - 15 
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Úti- és vadászprogram a 7-napos vadászatra 

 

1. nap:  repülés Frankfurton át Vancouverbe. Aki saját fegyverrel érkezik, annak a 

                       fegyverbeviteli engedélyt a Vancouverben kell kiváltania, erre elegendő 

                       csatlakozási idővel kell számolni. Ezután továbbrepülés Vancouverből 

                       Cranbrooks-ba. Partnerünk a itt várja Önöket a reptéren, ahonnan 

                        autóval kb. 2 órára fekszik a vadászterület 

2-8.nap: 7 vadásznap 

8. nap: transzfer Cranbrooksba, repülés Vancouverbe és este továbbrepülés Európába                                        

9. nap:  Érkezés Frankfurtba, továbbrepülés Budapestre 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott felszerelési lista 

 

 zárható fegyvertok 

 fegyver póttárral, 30 patron, tisztító felszerelések 

 

 

 

 

 

A főépület és a 4-személyes külön épület.  

 

Szolgáltatások és költségek a fent leírt vadászprogramhoz(CAN$) 

 

A program magában foglalja: 

 transzfer Cranbrooktól a vadászterületre és vissza,  

 szállítás a vadászterületen 

 szállás és ellátás a vadászterületen 

 1/1-es vadászvezetés  

 vadászati engedély és elejtési engedély 1 feketemedvére az 5-napos vadászaton 

 vadászati engedély és elejtési engedély 2 feketemedvére a 7-napos vadászaton 

 Nature Preservation Fee 

 a trófeák nyers preparálása 

 elejtési díj 1 feketemedvére az 5-napos vadászaton 

ill. 

 elejtési díj 2 feketemedvére a 7-napos vadászaton 
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Összesen vadászonként:   5 vadásznap 1/1-es vadászvezetéssel és 

                                           1 feketemedve*) elejtésével………………….. 6.550,- USD 

                        

                                            7 vadásznap 1/1-es vadászvezetéssel és 

                                            2 feketemedve*) elejtésével………………….. 8.350,- USD 

 

Nem vadász kísérő díja:    5 vadásznap esetén…………………………. 2.100,- USD 

                                             7 vadásznap esetén…………………………. 2.600,- USD 

 

 

Külön fizetendő 

 

*   repülőjegy Budapest-Cranbrook-Budapest útvonalon 

 vadászfegyver beviteli illeték                                            25,- CAN$  vagy 

 kölcsönfegyver a felhasznált lőszerrel együtt                  100,- CAN$  

 szervezési díj…………….300,- USD/vadász,   150,-/kísérő USD 

 CITES a feketemedvére 200,- USD/db 

 a trófeák preparátori és csomagolási költségei 

 a trófeák Európába szállítása 

 alkoholos italok, borravaló 
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KANADA – ÚJFUNDLAND 
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 feketemedvének.  

Az itt élő feketemedve feltűnően erős, nagytestű, 120-150 kg élősúllyal, a kapitális példányoknál 

akár 200 kg feletti példányok is előfordulnak. A zoológusok egy része ép ezt egy külön alfajnak 

tekinti, mások a különösen kedvező életfeltételeknek tulajdonítják az itt élő feketemedve 

populációk Kanada más államában élő fajtársaikét szignifikánsan meghaladó testméreteit. A 

csapadékos, enyhe éghajlat és nyáron az íváshoz gyülekező lazacokkal teli folyók ebben minden 

bizonnyal fontos szerepet játszanak. 

Újfunlandon csak normálszínű, tehát csak fekete bundájú feketemedve fordul elő, barna 

példányokkal itt nem találkozhatunk. 

 

Partnerünk a 40. vadászati körzetben fogadja a vadászainkat (Unit 40.), melyek területe 1.500 

km2 és amely az Északi félsziget legészakibb csücskében található.   

A sűrű aljnövényzet és a 

talajt borító sok száraz ág 

miatt az erdőkben nem lehet 

eredményesen  cserkelni, a 

feketemedve vadászat ezért 

elsősorban a beetetett helyek 

közelében kialakított 

lesekhelyeken zajlik. Ez 

ugyanakkor azzal az 

előnnyel párosul, hogy 

elegendő idő van a nyugodt, 

ideális lövési helyzet 

kivárására.   

Ha Ön válogatva szeretne 

egy erős feketemedvét lőni, 

vagy 2 medvét szeretne 

elejteni, célszerű 1/1-es 

felállást választania. 

A szállás a vadászterületen található nagyon 

szép vadászházban van. 
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Időpontok 2015-ben: 
 

1. 2015. május 30 – június 09. 

2. 2015. június 06 – 16.   

3. 2015. június 13 - 23 

 

Úti- és vadászprogram 

 

1. nap:  repülés Frankfurtba és tovább Torontóba. Aki saját fegyverrel érkezik, 

                        annak a fegyverbeviteli engedélyt a Kanadába érkezés első repülőterén, jelen 

                        esetben Torontóban kell kiváltania, erre elegendő csatlakozási idővel kell 

                        számolni. Utána repülés tovább Torontóból Deer Lake-be.  

2. nap:             Érkezés Deer Lake-be 02.00-kor, Transzfer a hotelba, pihenés majd dél körül 

                        transzfer a vadászterületre. Ez kb. 4 óra autóval. 

 

3-8.nap: 6 vadásznap 

 

9. nap: transzfer Deer Lake-be, éjszakázás.  

10. nap:           repülés Deer Lake-ből Torontóba és este tovább Frankfurtba. 

11. nap:           érkezés Frankfurtba, repülés tovább Budapestre 

 

Szolgáltatások és költségek a fent leírt vadászprogramokhoz(USD) 

 

A program magában foglalja: 

 

 transzfer Deer Lake-ig és vissza, és mindennemű szállítás a vadászterületen 

 szállás és ellátás a vadászterületen 

 a megállapodás szerinti vadászvezetés - 6 teljes vadásznapra 

 vadászati engedély és elejtési díj 1 feketemedvére 

 a trófeák nyers preparálása 

 

és 

                                                                                    vadász 

 1 feketemedve elejtése                                2/1                   1/1              nem vadász kísérő 

 

                 összesen:                                    4.100,-             4.550,-                  2.250,- 

 

- CITES…………………………………         200,-               200,- 

- szervezési díj, …………..…………….          300,-               300,-                     150,- 

összesen Smithers-től/ig a megadott vadász- 

kíséréssel,  1 feketemedve 

elejtésével…………………………USD       4.600,-           5.050,-                  2.400,-                                                 

 

Ha 2. feketemedvét is szeretne lőni, ezt már a bejelentkezésnél közölni kell, hogy az elejtési 

engedélyt előre kiválthassák. Ugyanez érvényes a farkasra is. A fel nem használt licencdíjak nem 

igényelhetők vissza. Az elejtési díj a 2. feketemedvére csak a tényleges elejtés esetén fizetendő. 
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Minden esetben a teljes vadászati alapköltség kerül felszámításra, még azon nem várt esetben is, 

ha az abban foglalt feketemedvét nem sikerülne elejteni, amire egyébként még alig volt példa. 

 

Külön fizetendő 

 

*   repülőjegy Budapest-Deer Lake-Budapest útvonalon 

 vadászfegyver beviteli illeték                                            25,- CAN$  vagy 

 kölcsönfegyver a felhasznált lőszerrel együtt                  200,- USD  

 szervezési díj…………….250,- USD/vadász,   150,-/kísérő USD 

 vadászati engedély a 2. feketemedvére                            175,- CAN$      

 elejtési engedély a 2. feketemedvére                             1.650,- USD      

 CITES a feketemedvére                                                    200,- USD/db 

 a trófeák preparátori és csomagolási költségei 

 a trófeák Európába szállítása 

 alkoholos italok, borravaló 

 hotelköltség Deer Lake-ben a vadászat előtt és után,  ca. 100,- CAN$/éj 

 

 

FELSZERELÉSI LISTA 

  

távcső jó szürkületi értékkel pl.: 7 x 40, 8 x 58, 10 x 40. A jó szürkületi értékkel rendelkező 

céltávcső is szükséges, mivel a feketemedve esetenként csak az utolsó lővilág idején jelenik 

meg.  

 utazótáska vagy tengerészzsák, hátizsák 

 1 meleg és 1 könnyebb vadászdzseki és 2 pulóver 

 vadásznadrágok 

 ingek, alsónemű 

 szabadidőruha a táborban 

 magas szárú, vízálló vadászbakancs vagy gumicsizma 

 zoknik, kesztyű, kalap vagy más fejfedő 

 hálózsák (a BC Babine tó melletti partnerünknél nem szükséges) 

 elemlámpa pótelemmel, pótégővel 

 vadászkés, zsebkés 

 öngyújtó, gyufa 

 mosdó,- és borotválkozó szerek, papírzsebkendő, törölköző, arc- és bőrvédő krém, ajakvédő 

krém 

 fotófelszerelés, + elegendő akkumulátor és memóriakártya 

 gyógyszerek: hasmenés, gyomormegterhelés ellen, fájdalomcsillapítók, rugalmas fásli, és az 

Ön számára tapasztalatból szükséges gyógyszerek 

                                                                                        

 

Figyelem!  A vadászfegyver csak zárható, kemény fegyvertokban szállítható! Ismétlő fegyvernél 

a zárdugattyút ki kell venni és az a lőszerrel együtt egy másik csomagban (nem a 

kézipoggyászban!) kerülhet feladásra. Kérjük a kézipoggyászban semmilyen vadászkést vagy 

zsebkést ne helyezzünk el! 
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Trófeák előkészítése és behozatala 

A feketemedve trófeák behozatala az EU országokba, így hazánkba is csak érvényes CITES 

engedéllyel lehetséges. A  CITES engedély díja független attól, hogy egy vagy két 

feketemedvebőrt ill. koponyát kíván behozni.  

 

Albertából és Újfunlandból: 

Az elmúlt évben bevezetett új szabályozás értelmében a feketemedve export CITES 

dokumentumait csak ez elejtés után lehet megigényelni, ugyanis meg kell adni a medve méreteit, 

nemét és egyéb azonosítási adatait is. Kb. 4-6 hétbe is beletelik mire a kiviteli engedély 

megérkezik partnerünkhöz, aki a trófeákat ezt követően tudja csak elküldeni. Kívánságra a 

trófeákat Mistral trófeaszervíz szolgáltatás keretében hazaszállíttatjuk és a vám és belföldiesítés 

formalitásainak elintézése után eljuttatjuk Önhöz, vagy az Ön által megnevezett preparátorhoz. 

 

British Columbiából  

Az itt jelenleg érvényes törvényi szabályozás szerint a megfelelően előkészített trófeákat Ön 

elutazása előtt – a szükséges export CITES engedélyekkel együtt – megkaphatja és hazaviheti 

magával. Állategészségügyi dokumentumok, tekintettel arra, hogy nem hasítottkörmű állatról, 

hanem medvéről van szó, nem szükségesek. A beutazásnál elegendő a CITES engedély 

bemutatása. Ha azonban a trófeák a besózást követően még nem száradtak ki kellőképpen, úgy 

ezek sem vihetők haza azonnal. 

 

Azt tanácsoljuk, hogy a bőrt semmi esetre se hagyja kanadai preparátornál kikészíttetni. Ez akár  

több mint 1 évet is igénybe vehet és mint kikészített trófea sokkal magasabb vámértékkel kerül 

elbírálásra a belföldiesítésnél.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


