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Vadászat európai jávorszarvasra 

Észtország – 2017 
 

 

A Svájcnál valamivel nagyobb Észtország a Baltikum legészakibb országa, 2004 óta az EU tagja. Az 

alacsony népsűrűség, az 50% feletti erdősültség és az alkalmas élőhelyi viszonyok  ideális életfeltételeket 

biztosítanak az jávorszarvasnak. Az európai jávor a maga 400-450 kg-os élősúlyával és majd 2 méteres 

marmagasságával kontinensünk legnagyobb agancsos vadja. Valamennyi, a gímszarvasra alkalmas 

kaliberű golyóspuskával – így a 7,64, 30-06, 300 Win.Mag., ... 338, minden 9,3-as és a .375-ös – kaliberrel 

is vadászhatunk rá. A jávorszarvas, bár nem számít extrém lövésálló vadnak, gyakran alig vagy egyáltalán 

nem jelzi a találatot.  

 

Az érett, jó korú bikák többé-kevésbé lapátos agancsot fejlesztenek, de gyakori olyan golyóérett korú 

jávorbika, amelyik évről-évre csupán elágazó szárú agancsot fejleszt. 

Utóbbiak aránya a lapátos agancsalakulási jávorbikákhoz képest a jó adottságú területeken is kb. 50-50%. 

Az átlagos trófeatömeg 6 - 8 kg, a kapitális bikáknál 10 kg-nál is nagyobb lehet.  

 

A vadászat optimális időtartama: 5 nap 

 

A vadászati idény szeptember 15-től december 15-ig tart, a legjobb területeken a szaporodási („bőgési”) 

időszak java általában szeptember 15-30. közé esik. A hívásra reagáló bikákat ekkor cserkeléssel lehet 

lőtávolságra belopni. Eredményes, és főleg a bőgési időszak után, októberben alkalmazott vadászati mód a 

les is azokon a területeken, ahol a jávorszarvasok előszeretettel legelnek. Okt. 1-tól már lőhető a jávor-

tarvad a jávorbika, pedig annak függvényében, hogy maradt-e még szabad kilövési engedély a bőgési 

időszak után. A legtöbb területen ez a lehetőség októberben még fennáll.  

 

Az egyes területek függvényében a jávorbika mellett hód, vaddisznó és őzbak is vadászható,  bár az elmúlt 

években a vaddisznóállományt az afrikai sertéspestis erősen megritkította. Farkasra és nyestkutyára a 

jávorvadászat során célzottan ugyan nem vadászunk, de alkalom adtán, a farkas esetében annak 

függvényében, hogy van-e még szabad kilövési engedély, ezek a ragadozók is elejthetők. 
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Vadászterületek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 -   Hiiumaa   
2   -   Saaremaa   
  3 -   Varbla   

            4   -   Metlin   
              5 -   K örvema a , Vetla   
              6 -   Viitna   
              7 -   Kothla Järve   
            8   -   Kauksi   
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1) HIIUMAA  
30.000 ha, optimális időpont jávorra szept. 15. - 25. között 

  

2) SAAREMAA  
26.000 ha, itt a vadászat a bőgés után, okt. 10-től a legeredményesebb 

  

3) VARBLA  
26.000 ha, optimális időpont jávorra szept. 15. - 25. között, de okt. 10 és nov. 15 között is jó 

 

4) METLIN  
18.000 ha, optimális időpont jávorra okt. elejétől nov. végéig 

   

5) KÖRVEMAA, VETLA  
48.000 ha, optimális időpont jávorra szept. 15. - 25. között, de okt. eleje és nov. vége között is Kiválóan 

alkalmas kisebb hajtásokra 

 

6) VIITNA  
15.000 ha, optimális időpont jávorra szept. 15. - 25. között, és okt. 10 és nov. 15 között   

Kiválóan alkalmas kisebb hajtásokra is 

 

7) KOHTLA JÄRVE  
19.000 ha, optimális időpont jávorra szept. 15. - 25. között, de okt. 10 és nov. vége között is Nagyon jó 

őzbakra 

 

8) KAUKSI  
9.000 ha, optimális időpont jávorra szept. 15. - 25. között   

 

 

Szolgáltatások és költségek az egyéni jávorvadászatra 

Az ajánlat tartalmazza a következőket: 

      -     helyi vadászati engedély 

- szállás és ellátás kétágyas szobában a vadászterületen 

- vadászvezetés az alább megadottak szerint 

- valamennyi szállítás a vadászterületen 

- a trófeák nyers, terepi preparálása 

 

7 utazási nap Tallitól Tallinig, 5 vadásznappal 

                     1/1-es vadászvezetéssel, vadászonként   ………………………        1.940,- € 

                      további vadásznap……………………………………………...          350,- € 

 

                     2/1es vadászvezetéssel, vadászonként…………………………..       1.690,- € 

                     további vadásznap……………………………………………...            300,- €  

 

Nem vadászó kísérő……………………………………………………………          980,- € 

                     további tartózkodási nap   ……………………………………...            140,- €   

 

Vadászvezetés: 

   1/1 = minden vadászvendég 1 helyi vadásszal és autóval 

   2/1 = 2 vadászvendég 1 helyi vadásszal és 1 autóval. Ezt csak két, egymást jól ismerő vadászcimbora 

választhatja.   

 

 



 

 

Külön fizetendő (€)  

- repülőjegy Tallinig és vissza, túlsúly a repülőn 

- transzfer a Tallin – vadászterület – Tallin útvonalon, autónként: 

  Saaremaa      / kb. 220 km (autó és komp),  5 óra transferidő……………600,- € 

  Hiiumaa        / kb. 170 km (autó és komp),  7 óra transferidő……………600,- €  
  Varbla           / kb. 160 km, autóval, kb. 2 óra utazási idő ........................ 400,- €  

  Metlin           / kb. 100 km, autóval, kb. 1 3/4 óra utazási idő .................  300,- €  

  Körvemaa     / kb.   80 km, autóval, kb. 1 óra utazási idő ........................  250,- €  

  Viitna            / kb.   90 km, autóval, kb. 1 óra utazási idő ........................  250,- € 

  Kohtla-Järve  / kb. 160 km mit Auto, ca. 2 Std. Fahrtzeit ..........................400,- €  

  Kauksi           / kb. 170 km mit Auto, ca. 2 Std. Fahrtzeit ..........................400,- €  

- elejtési díjak  

- szervezési díj …………… 260,-/vadász, 120,-/nem vadászó kísérő 

- alkoholos italok, borravaló, túristaprogramok 

 

ELEJTÉSI DÍJAK(€) 

 

JÁVORSZARVAS  
Vadászati idény: jávorbika: 09. 15. – 12. 15., tehén és borjú: 10. 01. - 12. 15.  

A jávorbikánál az elszámolási súly a lefőzés után 24 órával mért nagykoponyás agancssúly, mínusz 1 kg.  

4,99 kg-ig ………..............    780,--  

5,0 - 5,99 kg ...................... 1.020,--  

6,0 - 6,99 kg ...................... 1.500,--  

7,0 - 7,99 kg ...................... 1.920,--  

8,0 - 8,99 kg ...................... 2.700,--  

9,0 - 9,99 kg ...................... 3.600,--  

10 kg-tól……... ................. 4.200,--  

jávorbika agancs nélkül ....................... 600,-

-  

jávorbika sebzés……… ...................... 780,-

-  

jávortehén elejtés vagy sebzés……... . 320,-

-  

jávorborjú elejtés vagy sebzés…….. .. 200,-  

ŐZ 
Vadászati idény: őzbak: 06. 01. - 12. 31. 

Az őzbaknál az elszámolási súly a lefőzés után 24 órával mért nagykoponyás agancssúly, mínusz 90 g.   

 

200 g-ig ............................  160,--  

201 - 300 g ........................ 290,--  

301 - 400 g ........................ 410,--  

401 - 450 g ........................ 560,--  

451 - 500 g ........................ 840,--  

501 g-tól         ................. 1.050,--  

őzbak agancs nélkül ............................ 170,- 

  

őzbak sebzés………... ........................ 150,- 

  

suta és gida elejtés és sebzés………….. 50,- 

 

VADDISZNÓ 

Vadászati idény: kan, süldő, malac – egész évben,  a koca kímélendő! 

Kan – elszámolás a hosszabbik nagyagyar mérete szerint   

 

10,0 - 14,9 cm ................... 360,--  

15,0 - 17,9 cm ................... 570,--  

18,0 - 19,9 cm ................... 1.050,--  

20 cm fölött       ................ 1.450,--  

 

Kisebb disznó élősúly szerint  

39,9 kg-ig............................ 120,--  

40 - 69,9 kg ........................ 420,--  

70 kg-tól……….................. 840,--  

vaddisznó sebzés................. 140,--  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FARKAS (11. 01 - 02. 28) ........... 2.400,--  

HIÚZ (12. 01 - 02. 28) .................. 3.000,--  

RÓKA (08.01 - 03. 31.) ……..............5  

NYESTKUTYA (10. 01 - 02. 28) …..50,--  

HÓD (08. 01 - 04. 15) ………...........200,-- 

 

 

Észtországi jávorbikák, balról jobbra:  5,1 kg,  6,9 kg és 8,2 kg



ÚTI- ÉS VADÁSZPROGRAM – JAVASLAT 2017 BŐGÉSI IDŐSZAKÁRA 

Lufthansa – frankfurti átszállással  

Az úti- és vadászprogram például 2017. szeptember 15 - 21. között az alábbiak szerint 

tervezhető: 

 

szeptember 15.: Repülés Budapestből Frankfurtba 10:35-kor az LH 1337 járatával. 

Érkezés Frankfurtba 12:20-kor, továbbrepülés 13:40-kor az LH 882 

járatával. Érkezés Tallinba 16:55-kor. Transfer a vadászterületre.  

szeptember 16 - 20.: 5 vadásznap 

szeptember 21.: Transzfer Tallinba, repülés Frankfurtba 13:45-kor az LH 881 járatával. 

                                    Érkezés 15:10-kor, továbbrepülés Budapestre 16:20-kor az LH 1340 

                                    járatával. Érkezés Ferihegyre 17:50-kor 

 

A repülőjegy a fenti járatokkal jelenleg kb. 73.000,- Ft-ért foglalható. Későbbi foglalás esetén 

az ár változhat!  

 

 

 

 Átlagos jávorbika -  elejtve egy lesvadászat során 
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Költségkalkuláció a fenti programra (€) 

                                                                                          1/1               2/1         nem vadászó  

                                                                                                                                 kísérő 

 

- vadászati költségek 7 utazási napra 5 vadásznappal     1.940,-       1.690,-               980,-      

- transzfer a vadászterületre és vissza  

  pl. Tallin – Varbla vagy Kuski útvonalon                        

  (2 fővel kalkulálva, fejenként*)                                        200,-          200,-     200,- 

- szervezési díj                                260,-          260,-              120,- 

- trófeadíj elejtés esetén, pl. 1 jávorbika 4,99 kg-ig**         780-           780,-                  

   

összesen Tallintól / ig, 1 db jávorbika elejtésével 

               4,99 kg-ig                                                          3.180,-       2.930,-           1.300,- 

 

*  Ha a vadász egyedül érkezik, akkor neki a teljes transzferköltséget egyedül kell kifizetnie.  

**A fenti összeállítás csak egy példa, ha az elejtett jávorbika agancsa erősebb (ami gyakran 

előfordul) vagy gyengébb, mindig a tényleges trófeasúly kerül elszámolásra. 

 

Külön fizetendő (€) 

 

- repülőjegy Tallinig és vissza, túlsúly a repülőn, fegyvertranszport 

- felár nagyobb jávorbika elejtése esetén és plusz kilövések a megadott árjegyzék szerint 

- egyágyas felár  20,-/nap/fő 

- italok, borravaló, turisztikai program 

 

 

 
       

A vadászathoz 

A észtországi jávorszarvas vadászat magával ragadó vadászélmény, egy többé-kevésbé 

érintetlen természeti környezetben. Az időjárás alakulása hosszabb távra előre nem látható, 

nem kiszámítható.  Ha Ön a kívánt vadfaj(oka)t hamarabb ejti el és a fennmaradó időben 

további vadat nem szeretne lőni, nem jár visszatérítés. A saját elhatározásából vagy az 
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időjárás, ill. a repülőjáratok késése miatt elmaradt vadászati alkalmak címén sem jár 

visszatérítés.  

A vadászat mindenek előtt cserkeléssel zajlik, sportos, de nem túlságosan megerőltető 

terepviszonyok között. Önnek képesnek kell lennie szabad kézből mintegy 100 méterig, 

feltámasztva pedig 150-200 m-ig biztos lövés leadására megfelelő találati pontossággal. 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.  

A vadászkísérő Önnek az elejtés előtt természetesen segítségére lesz az agancs erősségének a 

megítélésében, amire azonban sem ő, sem mi garanciát nem tudunk adni. Az elejtett vadat 

mindig a tényleges trófeaméretben kell kifizetni, függetlenül attól, hogy az erősebb vagy 

gyengébb annál, mint amit a vadászkísérő becsült.  

Javasoljuk, hogy a trófeaméretek, tömeg megállapításánál mindig legyenek jelen és annak 

helyességét Ön az aláírásával igazolja, mert utólagos reklamációra nincs lehetőség. 

 

A vadászatok lekötésének és lemondásának feltételei 

A vadászat lekötésekor a vadászati alapköltségek 50%-a, a vízum, a fegyverbeviteli engedély 

és a szervezési díj kerül felszámításra. Az alapköltségek fennmaradó 50%-a, 1.500,-EUR 

trófeakaució a lekötött jávorbikára legkésőbb 8 héttel az indulás előtt fizetendő. Helyben 

fizetendő az alkohol és a borravaló. Az Ön hazatérése után, az Ön által aláírt lőjegyzék 

alapján történik az végelszámolás.  

Lemondás esetén, a lemondás időpontjáig befizetett alapköltségek sztornódíjként kerülnek 

felszámolásra. A trófeakaució összege teljes egészében visszatérítésre kerül. 

A repülőjegy kiváltására és lemondására a légitársaság által meghatározott feltételek 

érvényesek. Ajánlatos utazásképtelenség esetére lemondási biztosítás megkötése, amely 

irodánkon keresztül is lehetéses. 

Az itt nem részletezett esetekre az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek.  

       Kapitális jávorbika Észtországból 


