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EUROPAI JÁVORSZARVAS, VADKAN
OROSZORSZÁG - KIROV – 2013
Az európai jávorszarvas (Alces alces alces) elterjedésének keleti határa Oroszországban
az Ural hegységig húzódik. Hagyományos vadászati módja az üzekedési időben cserkelve
és november-december hónapokban hajtásban történő vadászat. A szeptemberi párzási
időben a jávorbikák üzekedő hangja messzire hallatszik. A tapasztalt helyi vadászok ezt a
hangot utánozva be tudják hívni, illetve meg tudják állítani a jávorbikát, lehetőséget teremtve
ezzel a vadászvendégnek a lövésre, ill. a lőtávolságra történő becserkelésre.
A hajtóvadászat során naponta 3-5 hajtással a jávorszarvasok ismert téli tartózkodási helyeit
lehet átfésülni, melynek során a vadászok az arra alkalmas helyeken leállítva megfelelő
bírálati és elejtési lehetőséghez juthatnak.
Augusztus és szeptember hónapokban a zabföldek kínálnak jó alkalmat a vaddisznó és az
egyes területrészeken előforduló barnamedve vadászatára.
Vadászterület:
Utazás:

Oroszország európai része – Kirov, Tver, Novgorod környéke

Bp.- Moszkva repülőgéppel majd
1.) a transzszibériai vasúttal egy éjszaka hálókocsiban (kb. 9 óra) a kirovi
területekre
2.) vagy ca. 450 km autóval a Tver ill. Novgorod körzetében lévő területekre

Vadászati időpontok:
1.) Jávorszarvas üzekedéskor (+ vadkan): - szeptember
2.) Barnamedvére a zabföldeken + jávorszarvasra üzekedéskor – aug. – szept.
3.) Hajtások: novembertől január 15.-ig.
Szállás: vadászházban a területen.
Csoportlétszám: egyéni vadászat esetén 2-3 vadász egy táborban. A hajtásoknál max. 6
vadász
Vadászati ajánlat – jávorvadászat üzekedésben (EUR):
9 utazási nap, 6/7 vadásznappal Moszkvától Moszkváig, 1/1-es vadászvezetéssel, valamennyi
szállítással a vadászterületen, szállással és teljes ellátással, a trófeák nyers preparálásával
összesen:
2.300,- /vadász

1.100,- /nem vadászó kísérő

Vadászati ajánlat - jávorvadászat üzekedésben & barnamedve (EUR):
11 utazási nap, 8/9 vadásznappal Moszkvától Moszkváig, 1/1-es vadászvezetéssel, valamennyi
szállítással a vadászterületen, szállással és teljes ellátással, a trófeák nyers preparálásával
vadászonként:
2.500,- /vadász
1.600,- /nem vadászó kísérő
Elejtési díjak(EUR):
jávorszarvas bika 7 kg alatt……………………….……………………1.150,7 – 10 kg között……………..……………………...1.350,10 kg-tól…………………………………………...1.450,vaddisznó kan (bármekkora)…………………700,koca, süldő…………………………300,barnamedve ……………. …………………..2.500,farkas…………………………………………. 950,Mindegyik területen: A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít.
Külön fizetendő(EUR):
- repülőjegy Bp.- Moszkva – Bp. útvonalon
- valamennyi transzfer Moszkvában a csoportnak…………………..200,- vonatjegy Kirovig és vissza hálókocsiban…………………………..250,-/fő
vagy autótranszfer a csoportnak Novgorodig és vissza…………..980,- esetleges hotelköltség a vadászterületen kívül
- állategészségügyi igazolás………………….. ……………………… 30,-/db
- CITES engedély barnamedve és farkas elejtése esetén...………..200,-/db
- plusz vadásznap……………………………………………………….250,- Mistral-Hungaria szervezési díj………………………………………150,-

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászat a vadászati alapköltségek 50%-nak, és a szervezési díjnak a befizetésével foglalható le. A
fennmaradó 50% befizetése az indulás előtt 8 héttel esedékes.
Lemondás esetén a már befizetett költségek visszatérítésére nincs mód, azok lemondási díjként
kerülnek felszámításra. Az irodánkon keresztül megrendelt repülőjegyek lemondása a jegykiváltásnál
megadott feltételek szerint lehetséges.
Tekintettel arra, hogy áraink sztornóbiztosítást nem tartalmaznak, ajánlatos lemondási biztosítás
megkötése.
Az egyéb, itt nem szabályozott kérdések tekintetében az „Általános Szerződési Feltételek”-ben leírtak
érvényesek.

___MISTRAL – HUNGARIA__________________
Vadászatszervező és Külkereskedelmi Kft. – Internationales Jagdbüro - International
Hunting Agent
H-2040 Budaörs, Kolozsvári u. 27.
www.mistral-hungaria.hu
E-mail: info@mistral-hungaria.hu

Tel./Fax: (00-36-23) 430 557
Mobil: (00-36-20) 971 7779

Vadászat európai jávorszarvasra
Fehéroroszország – 2013
Fehéroroszország – BIELY BOR
Ez a vadászterület, Fehéroroszország középső részén található, ca. 13.000 Ha, mintegy 50%os erdősültséggel. Az erdőket részben lombhullató, részben tűlevelű fafajok alkotják. Az
előforduló fő vadfajok az alábbiak: európai jávorszarvas, gímszarvas, vaddisznó, őz, farkas és
vízivadfajok. A vadállomány a helyi viszonyokhoz képest kiváló; évente kb. 300 vaddisznót,
10-12 érett jávor- és 5 gímbikát ejtenek el. A területet 2006-ban privatizálták. A vadászati
vezetés – az elődökhöz hasonlóan - nagy súlyt helyez a magas színvonalú, trófeacentrikus
vadgazdálkodásra, ennek köszönhetően Biely Bor egyike az ország legjobb nagyvadas
területeinek. A nagy, összefüggő erdős területek a hasonlóan nagy vizes élőhelyekkel ideális
életfeltételeket biztosítanak a 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 6-10 kg, a kapitális bikáknál 12 kg-nál is nagyobb lehet.
A vadászat optimális időtartama: 5-6 nap nap
A legjobb területeken a szaporodási („bőgési”) időszak java általában szeptember 10-25. közé
esik. A hívásra reagáló bikákat ekkor cserkeléssel lehet lőtávolságra belopni. Eredményes
vadászati mód a les is azokon a területeken, ahol a tehenek előszeretettel legelnek, mert ekkor
gyakran csatlakozik hozzájuk egy-egy jó bika is. Sok területen lehetőség nyílik a jávorbika
mellett őzbak vagy vadkan, esetenként gímbika elejtésére is. Utóbbiak elérhetik a 200-250 kgos élősúlyt is.
A gímbikák általában porózus, könnyebb agancsot raknak fel, mint amennyit ránézésre
gondulunk, a kapitális gímbikák azonban 10 kg feletti agancsot is produkálhatnak.
Kívánságra a jávorbika mellett vadkant, őzbakot és gímbikát is elejthetünk, utóbbit annak
függvényében, hogy van-e még szabad kilövési engedély.
Októbertől december elejéig a jávorszarvas hajtásban is lőhető.

Szállás: a területen egy kicsi, de meghitt vadászház áll rendelkezésre, benne 2 db kétágyas
szoba 1 zuhanyzós fürdőszobával és egy meghitt ebédlővel. Az ellátás igen jónak mondható,
a vendégek igényeit igyekeznek minden tekintetben kielégíteni
Megközelítés
Minszkbe Budapest-Ferihegyről több
légitársasággal is el lehet jutni, pl.
Austrian, Lufthansa, Belavia. A
transzfer a minszki repülőtérről a
vadászterületre alig egy órát vesz
igénybe. A fegyverformalitások
elintézése viszonylag gyorsan zajlik.
A trófeákat az elutazásnál mindjárt
haza lehet vinni. A vadászterület egy
megbízottja
a
szükséges
adminisztráció
intézésében
a
vadászok segítségére lesz.

Kiváló jávorbika a biely bori
területről (8,8 kg)

Golyóérett jávorbika terítéken, 7,5 kg, elejtve 2011-ben
Szolgáltatások és alapköltségek az egyéni jávorvadászatra
Az ajánlat tartalmazza:
-

angol/német tolmács a minszki repülőtértől és vissza
transzfer a vadászterületre és vissza
szállás és ellátás kétágyas szobában a vadászházban
1/1-es vadászvezetés
valamennyi szállítás a vadászterületen
a trófeák nyers, terepi preparálása

vadászlétszám

min. 2 vadász

1 vadász

nem vadászó kísérő

6 utazási nap 4 vadásznappal ........................... 1.370,--

1.545,--

805,-

7 utazási nap 5 vadásznappal ............................ 1.570,--

1.770,--

930,-

8 utazási nap 6 vadásznappal ............................ 1.770,--

1.995,--

1.055,-

Külön fizetendő (EUR)
- repülőjegy Minszkig és vissza, túlsúly a repülőn
- vízum, meghívólevél………………80,- elejtési díjak az alább megadott árjegyzék szerint
- szervezési díj és fegyverbeviteli engedély …………… 200,- egyágyas felár……. 10,-/nap/fő
- alkoholos italok, borravaló
- állategészségügyi igazolás…...60,- a trófeák nyers, terepi preparálása és kiviteli dokumentumok

Elejtési díjak (EUR)
Jávorszarvas – bika
nagykoponyás súly, 24 órával az elejtés után
4,99 kg –ig
5,00 - 5,99 kg...
6,00 - 6,99 kg...
7,00 - 7,99 kg...
8,00 - 8,99 kg...
9,00 - 9,99 kg...
10,00 kg-tól .....

780,-840,-- +
1.340,-- +
1.940,-- +
2.840,-- +
3.940,-- +
5.140,-- +

jávortehén .....................
borjú .............................
bika agancs nélkül ........

720,-420,-720,--

Sebzés
Jávorbika .......................
jávortehén .....................
borjú ..............................

1.800,-480,-240,--

Trófealefőzés ………….

60,--

5,00
6,00
9,00
11,00
12,00
18,00

p. 10 g
p. 10 g
p. 10 g
p. 10 g
p. 10 g
p. 10 g

Figyelem!
Az érkezési nap délutánján és az elutazási nap reggelén nincs vadászat. Ha Ön az érkezési
és/vagy elutazási napon is vadászni szeretne, 180,-EUR kerül felszámításra.
A vadászathoz
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 időjárás, ill. a
repülőjáratok késése miatt elmaradt vadászati alkalmak címén sem jár visszatérítés.
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, 2.840,-EUR
trófeakaució a lekötött jávorbikára, valamint a transzferköltség 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 előlegek sztornódíjként kerülnek
felszámolásra, a trófeakaució 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.
Tipikus jávorszarvas-biotóp a területről

