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VADÁSZAT EURÓPAI BARNAMEDVÉRE
Oroszország –Kirov és Vologda
2016
Vologda és Kirov térsége Oroszország igen gyéren lakott régiójában található. Nagy
kiterjedésű erdők, vizes biotópok váltakoznak óriási parlagon hagyott mezőgazdasági
területekkel (itt egykor kolhozok működtek, de jó ideje felhagytak a műveléssel), néhol
exenzíven, külterjesen művelt részek is fellelhetők. Ez egyike az európai barnamedve
vadászatára legalkalmasabb területeknek.
A települések jelentős részén még ma sincs áram, de sokfelé még autót, traktorokat sem látni,
mintha a XIX. században lennénk.
Erdőgazdálkodást is alig folytatnak, a kiöregedett, kidőlt fák is ott enyésznek el helyben. Ez a
természetes élőhely, a nagy kiterjedésű, ember által nem látogatott természetes környezet az
oka és előfeltétele annak, hogy itt egyedülállóan kiváló populációja él a fajdféléknek
(siketfajd, nyírfajd, mogyoróstyúk), a jávorszarvasnak és a barnamedvének. De a farkas és a
hiúz is található ideális életfeltételeket talál itt
Évek óta eredményesen vadásztatunk ezeken a területeken, ahol vendégeink a gazdag
vadállomány és a szakszerű vadászkísérés mellett a hagyományos orosz vendégszeretetet is
élvezhetik.
A szállás egyszerű vadászházakban, vagy esetenként a hivatásos vadászoknál van. Magas
minőségi elvárásokat ugyan nem támaszthatunk a szállással szemben, szauna (oroszul
„banja”), azonban minden szálláson van. Az ellátás a kelet-európai konyha hagyományainak
megfelelően ízletes, de kalóriadús, nehezebb ételek kínálatából áll.
Moszkvától Kirov a Transzszibériai vasúton közelíthető meg. Ez egy hosszabb, de kényelmes
utazás (általában éjszaka) 4 ágyas (II.oszt.) vagy 2 ágyas (I.oszt.) hálókocsis vagonokban.
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A vadászat
Az európai barnamedve közepes testméretű, a lenyúzott bőr hosszméretét tekintve 180-210
cm-t, a kapitális példányoknál 230 cm-t elérő ragadozó. A tavasszal mért súlyok átlagban
150-180 kg, az őszi testsúly a kifejlett példányoknál meghaladja a 200 kg-ot. A prém színe a
közepesbarnától a sötétbarnáig változhat. A méreteit tekintve ez a barnamedve természetesen
nem veheti fel a versenyt a Kodiak- és kamcsatka barnamedvékkel, ennek ellenére nem
lebecsülendő ellenfél, nem beszélve arról, hogy lényegesen kedvezőbb áron vadászható, mint
kamcsatkai vagy észak-amerikai rokona vagy akár a Romániában élő európai barnamedve.
Tavasszal és ősszel vadászható, melyek közül Vologda és Kirov térségében az őszi vadászat
az eredményesebb.

Őszi vadászat
Ebben az időszakban a vadászat a medvék által előszeretettel látogatott zabföldek melletti
lesvadászat formájában zajlik. Alkalmas területrészeken gyakran vadföldeket létesítenek,
kifejezetten a vadászat céljára. Kiegészítésképpen a közelben szórókat is üzemeltetnek, ha a
medvék ezt is felkeresik, ide is ki lehet ülni.
A zabföldek és szórók látogatottságát a vendégek érkezte előtt figyelik, így az első naptól
célzott, eredményorientált vadászatra lehet számítani. A nyugodt, zavartalan környezetben a
medvék gyakran már sötétedés előtt megjelennek, az idősebb, tapasztaltabb példányok
azonban sokszor csak igen későn óvakodnak elő. Ajánlatos ezért a vadászatot a növekvő
holdfázis félhold-telihold közötti időszakára ütemezni. A nagy fényerejű céltávcső az őszi
vadászatnál is fontos. Ha nincs holdvilág, vagy felhős az ég, használható fegyverlámpa is, ez
Oroszországban megengedett az esti, éjjeli vadászatoknál. A zabérés szempontjából a
szeptember első fele ideális, amikor a zab viaszérésben van, ami a medvék számára a
legvonzóbb érési állapot. Az őszi vadászat eredményessége a tapasztalatok szerint 90-95%.
A jávorszarvas állományban szintén igen jó. Az enyhén dombos terep, az erdősültség, a
mélyebb fekvések vizes élőhelyei, a nyíres, fűzes bokros vegetációval ideális életfeltételeket
biztosítanak a jávorszarvasnak. A tudatos vadgazdálkodásnak köszönhetően az érett
jávorbikák aránya magas.
Az európai jávorszarvas 400-500 kg-os testtömeget ér el. Az érett bikák lapátos jellegű
agancsot fejlesztenek, bár a bikák egy része inkább ágszerűen elágazó agancsot növeszt, ami
szintén figyelemre méltó trófea. Az agancs terpesztése elérheti az 1 m-t, tömege átlagosan 8-9
kg, esetenként 12 kg.
Említésre méltó még a nem túl sűrű vaddisznóállomány. A farkas, hiúz és barnamedve
jelenléte miatt a túlélő kanok viharvertek, edzettek, az erős agyarasok aránya igen jó.
Farkas és hiúz előfordul ugyan, elejtése azonban nagyrészt a vadászszerencsén múlik.
Optimális időpont: augusztus 20 – szeptember 20.
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Vadászat barnamedvére – Kirov, Vologda
Úti- és vadászprogram
1. nap:

2. nap:

Repülés Moszkvába. A repülőtéren a partnerünk egy munkatársa
várja a vendégeinket. A fegyver és vámformaságok elintézése után transzfer a
pályaudvarra. Indulás vonattal Kirovba vagy Vologdába.
Érkezés Kirovba vagy Vologdába, transzfer a vadászterületre.
Próbalövés és ha az idő engedi vadászat már az első estén.

3 - 9. nap:

7 vadásznap

10. nap:
11. nap:

Transzfer Kirovba vagy Vologdába, indulás Moszkvába délután.
Érkezés Moszkvába reggel. Transzfer a repülőtérre, hazarepülés.

Szolgáltatások és költségek a fent részletezett programra
- fogadás és elbocsátás Moszkvában a repülőtéren
- transzfer Moszkvában
- utazás vasúton Moszkva – Kirov – Moszkva útvonalon (2. oszt. 4-ágyas hálókocsiban)
- szállás és ellátás a vadászat alatt
- valamennyi szállítás a vadászterületen
- 1/1-es vadászvezetés
- tolmács (német – angol)
- a trófeák nyers preparálása
és
1 barnamedve elejtése 180 cm-ig
összesen vadászonként
3.400,- €
fegyverbeviteli engedély
150,vadászregisztráció, állatorvosi engedély
230,szervezési díj
250,-----------------------------------------------------------------------------------------------Összesen Moszkvától Moszkváig inkl.
1 barnamedve
4.030,- €
- felár 180 cm feletti medve elejtése esetén………..500,- €
Figyelem! Amennyiben a medvét nem sikerülne elejteni, 1.500,- € összeget visszatérítünk.
3 vagy több hibázás esetén nem jár visszatérítésre. A sebzés elejtésnek számít.

Külön fizetendő
- repülőjegy Budapest – Moszkva – Budapest útvonalon
- túlsúly és fegyverszállítási díj a repülőn
- felár az 1. oszt. vasúti jegy esetén …150,- €
- vízum és kötelező biztosítás
- italok és borravaló
- plusz kilövések
- CITES engedély a medve és farkas elejtése esetén 250,- €
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A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászat az alapköltségek 50%-ának, valamint a vízum, fegyverbeviteli engedély, a
vadászregisztráció és a szervezési díj befizetésével köthető le. A fennmaradó 50% és a
repülőjegy (amennyiben mi intézzük) befizetése az indulás előtt 8 héttel esedékes.
A plusz kilövések költségei az Ön hazatérése előtt a moszkvai partnerünknél vagy hazatérése
után az irodánkban fizetendő.
Lemondás esetén a befizetett előlegek sztornódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért
sztornóbiztosítás megkötése. A repülőjegy a kiváltáskor megadott feltételeknek megfelelően
mondható le, ill. váltható vissza. Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az Általános
Szerződési Feltételekben leírtak az irányadók.

Trófeabehozatal Oroszországból az EU-ba
A barnamedve trófeák (az európai barnamedve trófeája is) a származási ország CITES
exportengedélyének és a fogadó ország behozatali engedélyének birtokában hozhatók be az
EU országaiba. Tekintettel arra, hogy az import (behozatali) CITES engedélyt a származási
ország export (kiviteli) CITES engedélyének birtokában lehet kérvényezni, amit csak az
elejtés után állítanak ki, a trófeát a vadász nem tudja azonnal magával vinni. Ezen engedély
másolati példányával kell a magyarországi illetékes minisztériumnál a behozatali
engedélykérelmet benyújtani. Az esetek többségében sikerül a behozatali engedélyt az indulás
előtt kézhez kapni. A trófeák (besózott bőr és lefőzött koponya) a hazautazásnál mindjárt
elhozhatók. Ön megkapja a visszautazásnál az eredeti CITES okmányokat. Ennek, valamint a
behozatali engedélynek a birtokában a trófeák problémamentesen behozhatók.
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