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VADÁSZAT SIKETFAJDRA ÉS NYÍRFAJDRA
OROSZORSZÁG - 2022
A siketfajdra és nyírfajdra szervezett vadászataink népszerűsége immár 28 év óta töretlen.
Egyszerű a magyarázat – Oroszország páratlanul jó siket- és nyírfajdállománnyal rendelkezik, az
eredményesség ennek megfelelően biztosnak mondható, az árak pedig igen kedvezőek.
A több, mint negyedszázados tapasztalatra visszatekintve ezeket a vadászatokat olyan mértékben
lehet sikeresnek minősíteni, hogy a kilövési árakat a részvételi árakba foglaltuk. Normál
időjárási viszonyok között a siketfajdra 100%-os, a nyírfajdra 95-100%-os esélyekre lehet
számítani.
A tavaszi vadászataink tehát évek óta igen sikeresek, 1 vendég kivételével a programban foglalt
siket- és nyírfajdkakast mindenkinek meglőtte, sőt többen a második siket- és/vagy
nyírfajdkakast
is
Az
esti
szalonkahúzások igen eredményesek
voltak, a szerencsésebb vadászok
több szalonkát is el tudtak ejteni
húzásonként. Kiváló lehetőség ez
tehát azoknak a hazai Nimródoknak,
akik kedvenc madarukra, az erdei
szalonkára az itthoni „monitoringozás” után most kötöttség nélkül
vadászhatnak.
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A jó időjáráson kívül fontos szerepe van még a sikerekben annak is, hogy a vadászatszervezőink
és a hivatásos vadászok igen sok tapasztalattal rendelkeznek úgy a vadászattal, mint a külföldi
vendégek vadásztatásával kapcsolatban, felismerve a vadászturizmus kiemelkedően fontos
jelentőségét.

A VADÁSZATRÓL
Az 5-7 kg-os siketfajd kakasra hajnalonként a
dürgéskor klasszikus "beugrásos" módszerrel
vadászunk. A helyi vadászok jól ismerik a dürgőhelyeket, ill. az alvófákat, és Önnel együtt
cserkelnek rá a dürgő kakasra. Amennyiben Önnek még nincsen tapasztalata a
kakasvadászatban, helyi vadászkísérője a vadászat előtt megmutatja Önnek a "beugrás"
technikáját.
Nyírfajdra legtöbbször a dürgőhelyek
közelében
felállított
lessátrakból
vadászunk.
A
leshelyet
még
hajnalhasadás előtt, a sötétben el kell
foglalni.
Korábban ezekre a vadászatokra egy
olyan vegyes csövű fegyver használatát
ajánlották, amelyeknél a sörétes cső egy
kis kaliberű golyós – 222, 223, 5,6 x 50
vagy hasonló – csővel van kombinálva.
Tapasztalataink szerint a vadászias
lőtávolságból (kb. 20 m) leadott
sörétlövés biztosabb és hatásosabb, mint
az említett golyós kaliberek. A fenti
sörétes lőtávolságra a siketfajd kakast
nagy biztonsággal „be lehet ugrani” és a megfelelő kaliberű – 12-es, 16-os sörétes puskából, a
megfelelő méretű (3,7 – 4,0 mm) söréttel leadott lövésnél nem kell számolni pl. egy
észrevétlenül belógó ág golyós lövedéket könnyen eltérítő hatásával sem. A nyírfajdra felállított
lessátrak helyét is kellő gonddal és a sörétes lőtávolságot figyelembe véve választják ki. A
kiskakasra(nyírfajdra) a 3 mm-es, a szalonkára pedig a 2–2,5 mm-es sörétméret az ideális.
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Az Oroszországba a jelenleg is fennálló EU-fegyverembargó miatt nem lehet vadászfegyvert
bevinni. Azt javasoljuk ezért, hogy a vadászaink vegyék igénybe a helyben rendelkezésre álló
sörétes fegyver kölcsönzési lehetőséget. A 12-es, 16-os kaliberű fegyverek megbízhatóak, jól
kezelhetők és egyúttal megtakaríthatók a szállítási díjak (+/- 100,- € per útvonal) és a
fegyverbeviteli engedély (350,- €) költségei.
Hibázások (söréttel!) siketfajdra korábban gyakoriak voltak. Még ha előzékenységből a kakast
ezen esetekben nem sebzettként értékelték is, a vadász számára egyértelműen világos volt, hogy
a fajdkakast egy vagy több sörétszem biztosan érte. Ezen kakasok egy része később minden
bizonnyal elpusztult.
Ha a rálövés helyén tollak találhatók, és/vagy a meglőtt madár viselkedéséből ez egyértelműen
megállapítható, a kakast biztosan sebzettként értékelik.
A vadászatainkat részben Moszkvától É-Ny-ra, Tver körzetében és a Moszkvától távolabbra eső
Kirov környéki területeken szervezzük. Mindkét vidéket hatalmas, összefüggő erdők (fenyő, nyír
éger), vizenyős rétek, tőzeglápok, és kisebb, extenzíven művelt mezőgazdasági területek
jellemzik. A falvak többségében villanyvezeték, autók és traktorok sincsenek, ezek a falvak a
múlt század első évtizedeit idézik…Az erdőkben is alig gazdálkodnak, a fák ott korhadnak el,
ahová kidőltek és ezek a nagykiterjedésű, zavartalan őserdei állapotok a legfontosabb
előfeltételei a kiváló siketfajd, nyírfajd és császármadár állománynak. (utóbbira tavasszal nem
szabad vadászni) De jól érzi itt magát a vadászható fajok közül a jávorszarvas, a barnamedve, a
farkas és a hiúz is.
Az elhelyezés egyszerű vadászházakban, ill. vadászkunyhókban történik. A szállások
komfortfokozata különböző. A jellegzetes orosz szauna (bánja) csaknem valamennyi helyen
rendelkezésre áll. Az ellátás is jó, általában kielégíti a vendégek igényeit. Figyelembe kell
azonban venni, hogy ezek a vadászatok Oroszországban zajlanak. Sokfelé hiányos az
infrastruktúra, az ember nemegyszer Moszkva közelében is úgy érzi magát, mintha a szabad
érintetlen természetben lenne. Mindez azonban csodálatos fajdkakas-állománnyal párosul és az
ember egyedülálló dürgési és vadászélménnyel gazdagodik. Sok vendégünkre ez olyan mély
benyomást gyakorolt, hogy ismételten részt vett programunkban.
Az általunk vadászott területeken valóban nagyon jó a fajdállomány, a szervezők és hivatásos
vadászok pedig jól végzik munkájukat.
VADÁSZTERÜLETEK – TVER - MAKSZATICSA
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A Moszkvától ca. 300 km-re fekvő Tver, ill. az ahhoz tartozó Makszaticsa vadászterület is
egyike a kiváló fajdkakasos, szalonkás területeinknek. 4 vadásznap biztonsággal elegendő a
siketfajd és a nyírfajd elejtésére, de kívánságra 5 vadásznapos programot is tudunk szervezni.
A szállás a vadászterületen álló kétszintes vadászházban van, melyben egy nappali, két- és 3ágyas szoba és egy biliárdszoba van. Hideg- és melegvizes zuhanyzó és két külön WC van a
földszinten. A melléképületben van a konyha, és itt lehet az ebédet elfogyasztani. Ezen kívül a
van még egy szauna (a jellegzetes orosz bánja)
Az elmúlt 3 évben igényes vendégeink voltak itt, akik úgy a szolgáltatásokkal, mint a vadászattal
is meg voltak elégedve.
Makszaticsa a terület méreteit figyelembe véve egy időben 8 vadászt tud fogadni.
IDŐPONT
2022. április 22 - 27
A vadászati idényt a hatóságok minden évben pontosítják, ezért +/- 1-2 nap eltérés lehetséges.
ÚTI- ÉS VADÁSZPROGRAM
A 2022. ápr. 22 – 27 közötti időpontot figyelembe véve:
4. 22. repülés Bp.-ről az Aeroflot (SU) 2031 járatával 12.55-kor. Érkezés Moszkva
Seremetyevoba 16.25-kor. Transzfer a vadászterületre, ca. 4 óra autóút.
4. 23. vadászat
4. 24. vadászat
4. 25. vadászat
4. 26. vadászat
4. 27. kora reggel (kb. 03:30) transzfer Moszkvába és hazarepülés Budapestre 10:20-kor a SU
2030 járatával. érkezés Bp.-re 12:00-kor
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ – VADÁSZAT SIKET- ÉS NYÍRFAJDRA – 2020
6 UTAZÁSI ÉS 4 TELJES VADÁSZNAPPAL – LEGALÁBB 2 VADÁSZ RÉSZVÉTELE
ESETÉN
A költségek a következőket tartalmazzák:
• repülőtéri fogadás és elköszönés a moszkvai repülőtéren
• transzfer Moszkvától a vadászterületig és vissza
• tolmács(német vagy angol)
• 1/1-es vadászatvezetés 4 reggeli vadászaton siket- és nyírfajdra
• szállás és teljes ellátás a vadászszálláson
és
• 1 siketfajd, 1 nyírfajdkakas elejtése

5

összesen vadászonként……………………………
nem vadászó kísérőnek…………………...............
vízum és az ahhoz előírt biztosítás
regisztráció és licenszdíj
kölcsönfegyver
Mistral-Hungaria szervezési díj:
repülőjegy Bp. - Moszkva – Bp. útvonalon ca.
Összesen Bp.-től Bp.-ig 1 siket- és 1 nyírfajd elejtésével
Összesen Bp.-től Bp.-ig a nem vadászó kísérőnek

1.950,- €
180,160,150,100,350,-*
2.890,- €

1.150,180,80,50,300,-*
1.760,- €

*Repülőjegy
A fenti repülőjegy ár tájékoztató jellegű, csak korai foglalás és azonnali jegykiállítás esetében
érvényes.
Figyelem!
Amennyiben a programban szereplő kakas(oka)t nem sikerül elejteni, siketfajdnál : 250,- €,
nyírfajdnál : 150,- € összeget visszatérítünk. A sebzés elejtésnek számít. Sebzésnek minősül, ha a
rálövés helyén tollat találni, ill. a kakas egyértelműen jelzi a találatot.
Hibázás
Tekintettel arra, hogy a dürgőhelyen leadott lövés okozta zavarás után azon a helyen napokig
nem lehet eredményesen vadászni, hibázásonként a következő díj fizetendő:
Hibázás siketfajdra………………150,- €
Hibázás nyírfajdra……………….100,- €
A fenti díjak akkor is felszámításra kerülnek, ha a hibázás(ok) után az adott vadfaj egy példánya
a későbbi vadászat során elejtésre kerül.
Külön fizetendő:
• felár a transzferre domogyedovói érkezési repülőtér esetén, lekérdezésre
• saját fegyver használata estén fegyverbeviteli engedély 350,- € plusz a fegyvertranszport díj
a repülőn
• felhasznált lőszer kölcsönfegyver igénybevétele esetén
• túlsúly a repülőn
• plusz kilövések az alábbi árak szerint:
€
2. siketfajd
450,-*
2. nyírfajd
300,esti szalonkales
30,- / szalonka
• plusz vadásznap 150,- €
• a bőrök lenyúzása és utómunkálatai az EU állategészségügyi előírásai szerint madaranként:
siketfajdnál: 70,- €, nyírfajdnál 50,- €, szalonkánál 30,- €
• alkoholos italok, borravaló
• turistaprogram a vadászat előtt vagy után Moszkvában
* a 2. siketfajd elejtési igényét a vadászat lekötésénél jelezni kell!
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KIROV / Arbaz
Ezek a területek Kirov térségében, Moszkvától kb. 900 km-re K-ÉK-i irányban, gyakorlatilag
érintetlen természeti környezetben találhatók, és hihetetlenül jó fajdkakas-állománnyal
rendelkeznek. A szervezésünkben itt vadászók mindegyike igazolhatja, hogy a dürgés és a
vadászat páratlan élményét nyújt. Nem egy dürgőhelyen gyakran 20 feletti siketfajdkakas és akár
40-nél is több nyírfajdkakas figyelhető meg. Az elmúlt két évtizedben Kirov a fajdkakas
vadászatok valódi „Mekkájává” nőtte ki magát. Hatalmas, mintegy 120.000 km2 nagyságú,
Magyarországnál 1/3-dal nagyobb területről van szó.
A szállás az egyes területrészeken található vadászházakban van. Ezek viszonylag primitív és
igénytelen felszereltséggel rendelkeznek, a toalett az esetek többségében pottyantós budi, de a
vadászházak többségéhez tartozik az un. bánja, a jellegzetes orosz szauna, ahol egyúttal
mosakodni is lehet. Az ellátás egyszerű, de kiadós és ízletes. A helyi szervezők és
kísérővadászok egyszerű, de barátságos emberek, akik azon fáradoznak, hogy Ön egy szép
vadászat sikeres élményével térjen haza. A 4 reggeli cserkeléssel a siket- és nyírfajd nagy
biztonsággal elejthető. Esténként kiegészítésképpen szalonkára is lehet vadászni.

Elérhetőség Moszkváig AEROFLOT, Lufthansa, légi járattal, majd onnan a transzszibériai
vasúttal Kirovig. Innen a vadászterületre a továbbutazás autóval/minibusszal történik, a területtől
függően 2,5 – 6 óra alatt.
A fajdkakas vadászati idényeket minden évben aktualizálják. Az enyhébb éghajlatú déli
területeken április 25. körül, az északi területrészen május 1-én kezdődik a vadászidény.
Azoknak a vadászvendégeknek, akik a dél-kirovi területen vadásznak és a gyorsabb utazás hívei,
ajánlható Moszkván keresztül Kazanba repülni, ahonnan a vadászterület 4-5 órás autóúttal érhető
el.
JAVASLAT 2022 TAVASZI VADÁSZATRA DÉL-KIROVI TERÜLETEN
Időpont:
2022. április 25 – május 02. Ez az időpont +/- 1-2 napot változhat, annak
függvényében, hogy az orosz vadászati hatóság erre a területre 2022-ra milyen
vadászati idényt fog meghatározni
Vadászterület: Arbazi vadászterület
a szállás egy rusztikus fából épült vadászházban van, bánjával (orosz szauna)
Odautazás:
Moszkvától Kirovig vonattal, vagy Kazanig repülővel
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Úti- és vadászprogram a kirovi

vadászatoknál vasúton érkezve
4. 25.:
Indulás Bp.-ről az Aeroflot (SU) 2031 járatával 12.55-kor, érkezés MoszkvaSeremetyevóra 16.25-kor. Transzfer a vasútállomásra, indulás Kirovba a
Kotelnicsi vasútállomásra (hálókocsiban) kb. 20.00 órakor.
4. 26.:
Érkezés Kirov/Kotelnicsba kb. 07.00-kor, transzfer a vadászterületre - 1 óra
autóút. Kívánságra este ki lehet menni szalonkázni.
4. 27. – 30.:
4 vadásznap
5. 1.:
ha szükséges reggel még vadászat, majd transzfer Kotelnicsba és indulás
Moszkvába vonattal (hálókocsiban) kb. 19.30-kor
5. 2.:
érkezés Moszkvába kb. 06.30-kor, transzfer a repülőtérre, hazarepülés Bp.-re.
Alternatíva:
Úti- és vadászprogram a kirovi vadászatoknál repülővel érkezve Kazanban
4. 25.:
indulás Bp.-ről, érkezés MoszkvaSeremetyevóra majd továbbrepülés Moszkvából Kazanba 09:15-kor az SU
1190 járatával, érkezés Kazanba 08:20-kor. Transzfer a vadászterületre –
kb. 4 óra autóút.
4. 26. – 30.:
5 vadásznap
5. 1.:
korán reggel transzfer Kazanba és repülés Moszkvába 11:40-kor az SU 1191
járatával. Érkezés Moszkvába 13:20-kor, majd továbbrepülés Bp.-re
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KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ – VADÁSZAT SIKET- ÉS NYÍRFAJDRA KIROVBAN –
2022
7, ill. 8 UTAZÁSI NAPPAL ÉS 4,5 – 5 VADÁSZNAPPAL
A költségek a következőket tartalmazzák:
• repülőtéri fogadás és elköszönés Moszkvában
• transzfer Moszkvában és Kirovtól Kirovig, ill. Kazantól Kazanig
• Transzszibériai vasút költsége a Moszkva – Kirov – Moszkva útvonalon (4 személyes
fülkében, II. oszt.)
• Transzfer a vasútállomástól a vadászterületre és vissza
• Tolmács(német-angol)
• 1/1-es vadászatvezetés siket- és nyírfajdra
• valamennyi szállítás a vadászterületen
• szállás és teljes ellátás a vadászszálláson
és
• 1 siketfajd-, 1 nyírfajdkakas elejtése
Dél- és Észak-Kirov
Dél-Kirov
Utazás vonaton Utazás repülővel nem vadászó
Kazanig
kísérő
összesen vadászonként……………………………

1.795,- €

vízum és az ahhoz előírt biztosítás
180,regisztráció és licenszdíj
160,kölcsönfegyver
150,Mistral-Hungaria szervezési díj:
100,repülőjegy Bp. - Moszkva útvonalon és vissza ca.
350,-**
repülőjegy Bp. – Moszkva – Kazan útvonalon és vissza ca.
Összesen Bp-től Bp-ig 1 siket- és 1 nyírfajd elejtésével 2.735,- €

1.695,- €

1.100,- €

180,160,150,100,-

180,80,50,-

690,-** 350/690,2.975,- 1.760/2.100,-

** Repülőjegy
A fenti repülőjegy árak a turista osztályon, korai foglalás és 2 napon belüli jegykiállítás
esetében érvényesek.
Figyelem!
Amennyiben a programban szereplő kakas(oka)t nem sikerül elejteni, siketfajdnál : 250,- €,
nyírfajdnál : 150,- € összeget visszatérítünk. A sebzés elejtésnek számít. Sebzésnek minősül, ha a
rálövés helyén tollat találni, ill. a kakas egyértelműen jelzi a találatot.
Hibázás
Tekintettel arra, hogy a dürgőhelyen leadott lövés okozta zavarás után azon a helyen napokig
nem lehet eredményesen vadászni, a hibázás esetén a következő díj fizetendő:
Hibázásonként siketfajdra………………150,- €
Hibázásonként nyírfajdra………………..100,- €
A fenti díjak akkor is felszámításra kerülnek, ha a hibázás(ok) után az adott vadfaj egy példánya
a későbbi vadászat során elejtésre kerül.
Külön fizetendő:
• felár a transzferre domogyedovói érkezési repülőtér esetén, lekérdezésre
• Túlsúly a repülőn
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saját fegyver használata estén fegyverbeviteli engedély 350,- € + a fegyvertranszport díj a
repülőn
• felhasznált lőszer kölcsönfegyver igénybevétele esetén
• plusz kilövések az alábbi árak szerint:
€
2. siketfajd
450,2. nyírfajd
300,esti szalonkales, az elejtett szalonkák után……..30,- / szalonka
°
európai barnamedve……………………… 4.190,- plusz CITES 300,- (csak a kirovi
területen)
• a bőrök lenyúzása és utómunkálatai
siketfajdnál: 70,- €/db, nyírfajdnál 50,- €/db, szalonkánál 30,- €/db
• Turistaprogram Moszkvában – igény esetén
• felár I. oszt. vasúti jegy esetén (2 személyes hálókocsi) ca. 280,- €/fő - igény esetén
• alkoholos italok, borravaló
•

A TRÓFEÁK NYERS PREPARÁLÁSA, HAZASZÁLLÍTÁSA
A siket- és nyírfajdtrófeák (bőrök) EU-országokba történő szállítása csak abba az esetben
engedélyezett, ha ezek semmilyen húsrészt nem tartalmaznak. Ezért a kakasokat a területen
lefagyasztják és a vadászat után egy helyi preparátorhoz szállítják, aki lenyúzza, megtisztítja és
besózza azokat. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket az érintett vadászterületeknél adtuk
meg. Ez a procedúra sajnos nem kerülhető el, ellenkező esetben a beszállítás során a
kakasbőröket elkobozhatják, ill. megsemmisíthetik.
A trófeák hazaszállítását osztrák partnerirodánk szervezi. A szállítás/küldés az állatorvosi- és
vámkezeléssel együtt legutóbb siketfajdnál 125,- €/db, nyírfajdnál 95,- €/db, szalonka esetében
pedig 25,- €/db költséget jelentett. Ez az összeg várhatóan lényeges mértékben 2022-ben sem fog
emelkedni.
A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
Ajánlatos a korai jelentkezés, mivel később már úgy időben, mint a vadászterületeket illetően
kisebb a választék és a repülőjegyeket is csak magasabb áron lehet kiváltani. Az út lekötése az
alapösszeg 50%-nak és a repülőjegy árának a befizetésével lehetséges. A fennmaradó 50%,
valamint a vízum és a fegyverbeviteli engedély költségének a befizetése 12 héttel az utazás
megkezdése előtt esedékes.
Lemondás esetén a befizetett előlegek visszatérítésére nincs mód, ajánlatos ezért
sztornóbiztosítás megkötése, ami a biztosított összeg 5%-ba kerül és amit ausztriai irodánkon
keresztül kívánságára meg tudunk kötni. Valamennyi ár a 2022. jan. 14-i állapotnak megfelelően
lett meghatározva. Az esetleges árváltozás és tévedés jogát fenntartjuk, a már lekötött utazások
esetén az árakat garantáljuk. Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az „Általános
Szerződési Feltételek”-ben leírtak az irányadók.
FELSZERELÉSI LISTA / SIKET- ÉS NYÍRFAJD VADÁSZAT
Az alábbi lista elsősorban tájékoztatásul szolgál, amely az egyéni igényeknek megfelelően
kiegészíthető
• fegyvertok, megfelelő mennyiségű sörétes lőszer: siketfajdra: 3,7 – 4,0 mm; nyírfajdra: 3 –
3,5 mm; szalonkára: 2,5 mm; vadrécére és vadlibára: 3,5 – 4,5 mm sörétmérettel
• keresőtávcső jó szürkületi értékkel
• nagyméretű vitorlászsák – általában jobb, mint a bőrönd.
• nagy utazótáska
• hátizsák
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magas szárú gumicsizma – a legjobb a combcsizma. A normál csizmák szára gyakran
rövidnek bizonyul
meleg vadászdzseki, és ha ez nem vízhatlan, akkor esőkabát is
2 vadásznadrág
2 pulóver – 1 vastagabb és 1 vékonyabb pulóver
gyapjú- és/vagy pamutingek
meleg alsóneműk
tréningruha vagy könnyű szabadidőruha
tornacipő vagy más könnyű cipő a táborba
zoknik, kesztyűk, fejfedő (sapka jobb, mint a kalap)
zsebkendők, papír zsebkendő, WC papír
ragasztószalag, spárga
vékonyabb ülőpárna vagy szivacs
fényképezőgép elegendő tárkapacitással (memóriakártyák) vakuval, pótelemek
videokamerához elegendő feltöltött akkumulátor és pótakkumulátor ( a táborban nincs töltési
lehetőség !)
zseblámpa pótelemmel és pótizzóval
gyufa és/vagy öngyújtó
vadász- és zsebkés
termosz, esetleg C-vitamin, pezsgőtabletta
toalett-készlet, borotva, törülköző
gyógyszerek : bélfertőtlenítő, fájdalomcsillapító, meghűlés elleni szerek, kötszer, leukoplast,
rugalmas pólya, és általában azok a gyógyszerek, amelyeket Ön rendszeresen vagy
alkalmanként szedni szokott.

