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VADÁSZAT PÉZSMATULOKRA
GRÖNLAND - 2021
Grönlandon, a Föld legnagyobb szigetén, mintegy 4500 pézsmatulok él. A szigetnek csak
mintegy 20%-a jégmentes, ezek a területek az óceáni partszakasz mentén találhatók.
Ez az őskorszaki megjelenésű állat mintegy 3-400 kg élősúlyt, 130-150 cm-es
marmagasságot és 20 éves életkort ér el. Jellemzője jellegzetesen ívelt szarva,
hosszúszőrű, pézsmaillatú bundája, társas életmódja. A csordákat általában egy idősebb
tehén vezeti, míg védelméről a kifejlett, hím egyedek gondoskodnak. Veszély esetén ez
utóbbiak kör alakzatot alkotva veszik körül a gyengébb, fiatalabb egyedeket.
Természetes körülmények között a farkasok – mint egyetlen ellenség ellen – ez a
stratégia kiválóan működik. Azok a pézsmatulkok, amelyeknek az emberrel kapcsolatban
nincs sok negatív tapasztalatuk, az ember közeledtére is hasonlóképpen reagálnak.
Azokon a területeken, ahol gyakrabban vadásznak rájuk, nem várják be a közeledő
embert, hanem időben kereket oldanak. Célszerű ezért a terep adta fedezékeket
felhasználva megközelíteni a csapatot.
A legjobb pézsmatulok-állományok Grönland nyugati partvidékén élnek. Az eredmények
a tavaszi vadászatoknál gyakorlatilag 100%-osak. A pézsmatulok elejtése után hófajdra,
havasi nyúlra és sarki rókára lehet vadászni. Ezek elejtéséért a licenc kiváltásán túl
külön fizetni nem kell.
A télvégi-tavaszi vadászatok:
A vadászatokat újabban 4-kerekű motorokkal vagy quadokkal szervezzük 2/1-es
felállásban. Ezek a kutyaszánoknál jobban beváltak, mivel a kutyák ugatásukkal a
pézsmatulkokat gyakran elzavarták. Mozgékonyabban, nagyobb területet bejárva,
hatékonyabban is lehet vadászni ezekkel a motorokkal. A pézsmatulok elejtése után, ha
a vadászvendég szeretne, ki lehet próbálni a kutyaszánokat is, sőt, ha a valaki
kutyaszánnal akar vadászni, ennek sincs akadálya, elfogadva azonban az ezzel járó
hátrányokat. Általában 4 vadász érkezik egy időpontban, ha azonban 5-6 barát szeretne
együtt vadászni, ez is lehetséges, az elhelyezés ekkor kétágyas szobákban történhet és
ajánlatos ekkor egy nappal hosszabbra tervezni a vadászatot. A lőtávolság általában 50150 m közé esik. A 8x68-as, 300-as Win., 9,3x74R, 9,3x62 és hasonló kaliberek
ajánlhatók.

Tavasszal a pézsmatulkok még teljes téli szőrben pompáznak, ami a trófeát fej-nyak
preparátumra ill. teljes preparálásra kiválóan alkalmassá teszi.
Maga a vadászat nem túl megerőltető, komolyabb kihívást az időjárás jelent. Reggel 7
órakor van az ébresztő, s a bőséges reggeli után indul a vadászat, ami gyakorlatilag
egész napos program, amelynek során forró kávé, tea keksz áll rendelkezésre. Aki valami
komolyabbat szeretne enni, készíthet magának a reggelinél pár szendvicset. Este a
vadászat után meleg vacsora zárja a napot.
A téli-tavaszi vadászat időpontja március-április. A hőmérséklet igencsak "friss" ebben
az időszakban, mínusz 15-25°C-ra lehet számítani. Az április már valamivel enyhébb. A
meleg ruházat és a réteges öltözködés igen fontos. Célszerű a megfelelő fókabőr
öltözéket és speciális sarki csizmát az outfittertől a vadászat időtartamára
kikölcsönözni. Aki túlsúlyos vagy 190 cm-nél magasabb, annak ilyen igényét jó előre
jelezni kell.
Repülővel Kangerlussuaq-ig
lehet elrepülni. Itt várják vendégeinket, és itt még
lehetőség van vásárlásra. A tavaszi vadászatok során az érkezéskor és elutazáskor 1-1
éjszakát itt kell eltölteni egy hotelben. Kangerlassuaq-tól a vadászterület autóval kb.
1,5 óra alatt érhető el. A terület teljesen lakatlan dombvidék.

A vadászszállás új, téliesített, fűthető vadászházban van a vadászterületen, amelyben
4 szoba van, lehajtható ágyakkal. Hálózsákot a vendég kell hozzon magával, vagy
kölcsönözhet is. Veszélyhelyzet esetére műholdas telefon áll rendelkezésre.

A tavaszi vadászatok időpontjai:
Jelenleg (2020. júli. 15-én) a következő szabad időpontok/helyek vannak 2021-re:
2021. márc. 01 – 04 között………….. még 1 szabad hely
márc. 05 – 08 között …………..nincs szabad hely
márc. 08 – 11 között……………. nincs szabad hely
márc. 12 – 15 között……………. nincs szabad hely
márc. 15 – 18 között……………. nincs szabad hely
márc. 19 – 22 között ..............mág 1 szabad hely
márc. 22 – 25 között…………….még 2 szabad hely
márc. 26 – 29 között…………… még szabad
márc. 29 – ápr. 31 között…… még szabad
A megnövekedett érdeklődésre való tekintettel – különösen, ha többen terveznek együtt
részt venni ezen a programon - célszerű a vadászatot mielőbb lefoglalni.
Megközelítés
Az odautazás Koppenhágán keresztül a legcélszerűbb, és innen tovább Kangerlussuaq-ba.
Az útnak ezt a szakaszát – Koppenhága-Kangerlussuaq – a vadászati költség tartalmazza.
Az oda- és visszaútnál Koppenhágában egy-egy éjszakát kell aludni. A hotelfoglalásról

gondoskodunk Önnek, vagy, ha kívánja, intézheti Ön is. A repülőtér közelében sok jó
Hotel van
Költségek
A részvételi díj (6 utazási nap/2 vadásznap) a következőket tartalmazza:
 2/1-es vadászkísérés; 2 vadászvendég 1 vezetővel
 szállás és ellátás a táborban
 licenc- és trófeadíjak 1 pézsmatulokra trófeamérettől függetlenül
 a trófeák nyers preparálása, csomagolása
 a trófeák exportdokumentációja
összesen vadászonként:
tavaszi vadászat:

a vadásznak
4.200,- €

nem vadászó kísérőnek
2.200,- €

Külön fizetendő:
 repülés Budapesttől Koppenhágáig és vissza, túlsúly a repülőkön
 hotelköltség, esetleg turista program és ellátás Koppenhágában (éjszakázás
reggelivel 110,- €-tól)
 repülőjegy Koppenhága - Kangerlussuaq - Koppenhága útvonalon (partnerünk szerzi
be az aktuális legkedvezőbb áron, jelenleg kb. 791,- €
 sarki ruházat, (nadrág, kapucnis anorák, kesztyű, csizma) – 210,- €
(csak csizma kölcsönzés: 60,- €, csak anorák és nadrág 180,- €)
 ágynemű kölcsönzés (pehelypaplan és huzat) – 50,-€
 2. pézsmatulok elejtési díj, amennyiben van szabad licenc, 1.200,- €
 apróvadas elejtési licence (hófajdra, havasi nyúlra, sarki rókára) 100,- €
 Fegyverkölcsönzés, inkl. lőszer: 100,- € (300 Win. Mag., de saját fegyver is vihető!)
 Mistral szervezési díj 260,-€/vadász, 100,- €/nem vadászó kísérő
 a trófeák hazaszállítása, belföldiesítése
 alkoholos italok, borravaló

Grönland izgalmas vadászatot
kínál erre az ősi vadra

A

Trófeák
A vadászat befejezése után a trófeák
Magyarországra
szállításáról
gondoskodunk és intézzük az EU
előírásoknak megfelelő állatorvosi
igazolások beszerzését és az EUvámkezelést. Ennek költségei 2019ben trófeánként (nyakbőr + a trófea)
420,€
összeget
jelentettek.
(változás 2021-ban előfordulhat).

Jó esélyekkel lehet hófajdra is
vadászni

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászatot az alapdíj 50%-ának és a szervezési díjnak a befizetésével lehet lekötni. A
fennmaradó 50% befizetése, valamint az általunk lefoglalt hotelköltség és biztosítások
díjainak kiegyenlítése az indulás előtt 12 héttel aktuális. A második pézsmatulok elejtési
díja és a túlsúly helyben fizetendő. A repülőjegyeket a foglaláskor megadott időpontig
kell kiváltani.
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 is megköthetők.
Egyéb vonatkozásban az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek.

