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SKÓCIA – VADÁSZAT GÍMSZARVASRA és SZIKASZARVASRA
KINGUSSIE TERÜLET - 2019

Skócia a közép-európai vadászok körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem is
annyira a trófeaerősség, mint inkább a skót felföld egyedülálló szépsége, a sajátos hangulatú,
sportos vadászat vonzása csábítja ide a hazai Nimródokat is. A küszöbön álló„Brexit” az
angol font és az € árfolyamát kedvezően befolyásolta, így az európai vadászok érdeklődése is
megnövekedett a skóciai vadászatok iránt, érdeklődés esetén érdemes mielőbb időpontot
foglalni.
GÍMSZARVAS
Vadászidény: júl. 1 – okt. 20.
Az itt élő gímszarvas úgy testre,
mint trófeaméretre a hazánkban
élő gímszarvasnál kisebb, hegyi
gímszarvas. A zord időjárási
viszonyok,
a
gyengébb
táplálkozási körülmények miatt,
erre az alfajra átlagosan 3-4 kgos trófeasúly, 6-os, 8-as vagy
10-es ágszám a jellemző.
Előfordul koronás agancs is,
melynek viselőjét „Royal Stag”
névvel illetik. Sok vadász
számára az un. „Switch” – olyan
bika, melynek agancsszárai nem
vagy alig elágazóak – külön
érdekességnek számítanak.
Ellentétben a „Forestry Comission” (állami) területekkel és néhány szakszerűtlen
gazdálkodású privát területtel, az általunk vadászott magántulajdonban lévő területeken jól
kezelt, kiváló szarvasállomány él, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt.
Maga a vadászat a skót felföldön közepesen ill. nehezen járható hegyi terepen zajlik, 2/1es
felállásban (2 vadászvendég – 1 vadászkísérő), gyalogos cserkeléssel. Ha elejthető bikát
sikerül észrevenni, a nyílt, többnyire fátlan terep adottságait kihasználva, gyakran nagyobb
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távolságot is megtéve kell lőtávolságig(150-200m) cserkelni. A legtöbb esetben van idő
megfelelő feltámasztást találva nyugodt lövési pozíciót kialakítani.
Nappali vadászatról van szó, ami általában reggel 9.00 órakor kezdődik és egész nap tart. A
két vadász sorsolással dönti el, kié az első lövés joga. Hibázás esetén automatikusan a 2.
vadász kerül sorra. A kedvező feltételeknek köszönhetően egy vadásznak egy napra akár 2
lövési lehetősége is adódhat.
A rendelkezésre álló vadásznapok a programokban szereplő 1-3 bika elejtésére optimális
esélyt biztosít.
A terítékre került vadat ATV-vel (Quad), esetenként lóval kell elszállítani, de az is előfordul,
hogy rövidebb szakaszon kézzel kell húzni a bikák, amikor is jó néven veszik, ha a
vadászvendég is besegít.
A vadászati idény július 1-től október 20-ig tart. A legjobb időpont szeptember közepétől
kezdődik. A java bőgés szeptember 25-től várható. Szeptember első felében, a „döhér”
időszakban a bikák még viszonylag keveset mozognak, ekkor még többet kell utánuk járni,
cserkelni. Bár a vadászatnak a fő bőgési időben itt is sajátos hangulata van, az eredményesség
szempontjából nincs különösebb jelentősége, mivel a szarvasokat a kevés takarást adó terepen
máskor sem gond megtalálni. Sokan ennek ellenére a java bőgésben szeretnének vadászni,
erre az időszakra ezért időben be kell jelentkezni.
A partnerünk vadászterülete Kingussie körzetében, mintegy 58000 hektáron terül el. Bár
kiváló a szarvasállománya, évente csak kb. 90 bikát lőnek. Ennek köszönhetően jó az öreg,
golyóérett bikák aránya és a trófeaminőség is.

A skóciai vadászterület álomszép vidéken található
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SZIKASZARVAS
Vadászidény: júl. 1 – okt. 20.
A partnerünknek Kingussieban vannak olyan területei
is ahol szikaszarvasra is lehet vadászni. Ez az
úgynevezett
mandzsúriai
szika,
amely
a
gímállományhoz hasonlóan a szigorú élőhelyi
adottságoknak köszönhetően kisebb, úgy élősúlyra,
mint agancsméretre vonatkozóan, az eredeti biotópon
élő állományhoz képest.
A szikaszarvas inkább az erdős részeken fordul elő,
cserkelő vadászata a reggeli, kora délelőtti, ill. a késő
délutáni időszakokban eredményes. A bőgési időben szeptember második felében – bőgőkürttel is lehet
próbálkozni, a fő bőgési idő a gímszarvasénál
valamivel korábbi időpontra esik.

Skóciai körülmények között igen
jónak minősíthető szika

4

Egy időpontban 8 vadászt tudnak fogadni, ami biztosíték arra, hogy a vendégek zavartalanul
vadászhassanak.
A rendelkezésre álló 3 ill. 5 vadásznapon, 2/1-es felállásban is nagy biztonsággal elejthető 2,
igény esetén 3 szarvasbika. Eddig még mindig 100%-os eredményességgel vadásztattunk, az
elejteni kívánt bikáit mindenkinek sikerült terítékre hoznia.
100%-os siker az elmúlt években
Ahogy említettük, az elmúlt években valamennyi vadászvendégünknek sikerült a szerződött
szarvasbikáját elejtenie. Vasárnap nincs vadászat, ezért a vasárnap az érkezés és elutazás
napja szokott lenni.
A VADÁSZSZÁLLÁS
Az elhelyezés az Ardselma Guest House-ban, ebben a színvonalas és barátságos
vadászszálláson van, ahol a nem vadászó kísérők is jól érezhetik magukat és szívesen látott
vendégek. Az Ardselma házban 7 szoba van, a program pedig kívánság szerint reggelivel
(B&B = Bed & Breakfast) vagy teljes ellátással vehető igénybe.

Ardselma Guest House

Kölcsönfegyver
Ön saját fegyverrel is vadászhat, ebben az esetben a fegyverbeviteli engedély 40,- Pfd, ehhez
jön még a legtöbb repülőjáraton felszámított fegyverszállítási díj legkevesebb – 80,- €
szakaszonként.
Lehetőség van jó minőségű fegyvertávcsővel felszerelt ismétlő golyós fegyver kölcsönzésére.
A kölcsönzés ára 30,-Pfd/nap, a felhasznált lőszer 1,5 Pfd/db.
Tekintve, hogy a fegyverbevitel elég sok bürokráciával jár, ajánlatos – különösen annak, aki a
vadászat előtt vagy után turistaprogramot is tervez – kölcsönfegyvert igénybe vennie.
Utazás
Igény szerint autóval vagy repülővel lehet érkezni.
Aki saját autóval akar jönni, annak a Zeebrügge (Belgium) – Rosyth kompjárattal célszerű
utaznia. Rosyth-tól kb. 100 km-re van Kingussie.
Repülővel Edinburgh-ba kell megérkezni, innen a vadászszállásig kölcsönautóval lehet
eljutni. Aki nem akar autókölcsönzéssel bajlódni (és a fordított „balratarts” forgalommal
sem!), annak térítés ellenében szívesen megszervezzük a transzfert.
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Programajánlat
az ajánlat tartalmazza a következő szolgáltatásokat:
- szállás az Ardselma Guest House-ban vagy egy másik vidéki vendégházban, 2 ágyas
szobákban reggelivel (B&B)
vagy
- teljes ellátás az érkezési nap vacsorától az elutazási nap reggeliig
- 2/1-es vadászvezetés
- valamennyi szállítás a vadászterületen
- a 17,5%-os UK-ÁFA
és
- a megadott elejtésekkel vadászonként
A 35. – 40. naptári héten

B&B

Teljes ellátás

6 utazási-/4 vadásznappal:
inkl. 1 gímszarvasbika vadászonként…………………..………… 1.480,-Pfd

1.780,- Pfd

7 utazási-/5 vadásznappal:
inkl. 2 gímszarvasbika vagy 1 gím- és 1 szikabika
vagy 2 szikabika vadászonként …………………………………. 2.550,-Pfd

2.960,- Pfd

8 utazási-/6 vadásznappal:
inkl. 3 gímszarvasbika vagy 2 gím- és 1 szikabika
vagy 2 szikabika és 1 gímszarvasbika vadászonként …………… 3.570,-Pfd

4.060,- Pfd

A 41. – 42. naptári héten

B&B

Teljes ellátás

5 utazási-/3 vadásznappal:
inkl. 1 gímszarvasbika vadászonként *)……………..…………

1.390,-Pfd

1.680,- Pfd

6 utazási-/4 vadásznappal:
inkl. 2 gímszarvasbika vagy 1 gím- és 1 szikabika **)
vagy 2 szikabika vadászonként **) ……………….…………

2.460,-Pfd

2.830,- Pfd

7 utazási-/5 vadásznappal:
inkl. 3 gímszarvasbika vagy 2 gím- és 1 szikabika
vagy 2 szikabika és 1 gímszarvasbika
……………

3.480,-Pfd

3.890,- Pfd

*) Amennyiben Ön a 4 vadásznapos vadászat alkalmával az egyik gímbika helyett szikabikát
szeretne lőni ennek nincs akadálya. Ebben az esetben azonban ajánlatos egy plusz
vadásznapot betervezni, aminek a költsége reggelivel(B&B) Pfd 90,- ill. teljes ellátással 150,Pfd. Ugyanez ajánlott, ha 2 szikaszarvast szeretne lőni.
A szerződött 1, 2 ill. 3 bika elejtésével a vadászat befejeződött, több kimenetelre nincs
lehetőség. Ha a kívánt bikákat korábban sikerül elejteni, igény esetén és amennyiben van
szabad licenc, még 1 plusz bikát lehet lőni. Ennek költsége 930,-Pfd.
Nem vadászó kísérő költsége - költsége reggelivel(B&B) Pfd 90,- /per éjszaka, ill. teljes
ellátással 150,- Pfd./éjszaka
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Figyelem
Eddig valamennyi vadászvendégünknek sikerült a szerződött bikákat elejtenie. Fontosnak
tartjuk megemlíteni, hogy legnagyobb részben érett, erős, esetenként kapitális bikákat (skóciai
viszonylatban) sikerült zsákmányolni. Ennek ellenére ki kell hangsúlyozni, hogy a teljes
vadászati költség felszámolásra kerül még abban az esetben is, amennyiben a
programajánlatban foglalt valamennyi bikát nem sikerülne elejteni – ami az elmúlt években
nem fordult elő.
.
Külön fizetendő
- utazási költségek – repülőjegy Edinburgh-ig és vissza fejenként kb. 275,- €-tól
- saját autóval érkező vendégeknél a kompköltségekkel is számolni kell
- repülővel érkező vendégeknél a transzferköltség Edinburgh reptértől és vissza 450 - 470,Pfd pro autó – ez megoszlik a résztvevők (max. 3 fő per autó) között
- vagy kölcsönautó, melynek költsége az autó kategóriájától, és a kölcsönzés időtartamától
függ
- fegyverbeviteli engedély 40,-Pfd/fegyver, saját fegyver esetén
vagy fegyverkölcsönzés 30,-Pfd/nap + 1,50/töltény db
- szervezési díj 200,-Pfd/vadász
100,- Pdf/kísérő
- a trófeák nyers, terepi preparálása (koponya lefőzése) 50,-Pfd/db
- italok, borravaló
- plusz kilövés 930,-Pfd/bika (gím vagy szika)
- egyágyas felár 30,- Pfd pro éj
Az angol fontban (Pfd) megadott költségeket mindig a napi árfolyam figyelembe vételével
tudjuk euróra (€) átszámítani.
Figyelem!
Az € / angol font kedvező árfolyamának köszönhetően a skóciai vadászatok iránti érdeklődés
igen nagy. Annak érdekében, hogy az Ön által kiválasztott időpontban tudjuk a vadászatot
megszervezni, javasoljuk a vadászat mielőbbi lekötését.
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Fontos tudnivalók a skóciai vadászat során
- a skóciai vadászathoz Nagy Brittaniába érvényes fegyvertartási engedély szükséges, ami a
saját és kölcsönfegyverrel történő vadászatra egyaránt vonatkozik. Ha Ön saját fegyvert visz
magával, ahhoz EU-fegyverútlevél szükséges.
- vasárnap nincs vadászat
- a vadászvendég a szükséges biztosításokról maga kell gondoskodjon.
- a vadászat előtt minden vadászvendégnek 2 eredményes próbalövést kell tennie 100 m-re
egy 15x15 cm-es céltáblára.
- vadászvezető utasításait be kell tartani, aki ellenkező esetben a vadászatot leállíthatja.
Visszatérítés ebben az esetben nem igényelhető.
- az elejtett vad a területgazda tulajdona. Az agancs a trófeadíj ellenében az elejtőt illeti. A
gyöngyfog nem számít trófeának, az a vadászkísérőé, akitől azonban csekély térítés ellenében
megkapható.
- a megsebzett és fel nem lelhető vad elejtésnek számít. Ezért, valamint a nagymértékben
roncsolt, szétlőtt vadért költségtérítés számítható fel.
- a pontosság becsületbeli ügy. A stalker (vadászvezető) a megbeszélt helyen és időben vár
Önre. 30 percet meghaladó késés a vadászvendég részéről az aktuális kimenetel
lemondásának minősül, amiért visszatérítési igény nem támasztható.
- változások a terület kiválasztásában és a vadászat lefolytatásában lehetségesek. Ezek nem
lehetnek alapjai a vadászat megszakításának, vagy visszatérítési igénynek. Nem vállalunk
felelősséget ezen túlmenően akkor, ha az utazás ill. a vadászat lefolyása a repülőutat ill. a
közúti közlekedést zavaró körülmények, a vadászati hatóság által elrendelt vadászati tilalom,
járványok vagy más, a fentiekkel hasonló hatással bíró körülmények miatt szenved változást.
- a vadászati berendezések saját felelősségre vehetők igénybe.
- nem kötelező ugyan, de jó néven veszik, ha a vendég segít az elejtett vad körüli teendők (pl.
felrakás a szállítójárműre) ellátásában.
- a kísérővadász segít Önnek a trófea elbírálásában. A lövés ill. az elejtés felelőssége azonban
mindig egyedül az elejtő vadász felelőssége. Minden elejtett gím- ill. szikaszarvasért a teljes
trófeadíjat számolják fel, függetlenül attól, hogy annak agancsa erősebb vagy gyengébb az
előzetesen elbíráltnál.
A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
Az angol fontban (Pfd) megadott költségeket mindig a napi árfolyam figyelembe vételével
tudjuk euróra (€) átszámítani.
A vadászat az alapköltségek 50%-ának, valamint a szervezési díjnak és a fegyverbeviteli
engedélynek a befizetésével köthető le. A fennmaradó 50% befizetése 10 héttel a vadászat
előtt aktuális. Lemondás esetén a befizetett költségek sztornódíjként kerülnek felszámításra,
ill. 10 héttel az indulás előtti időpontig lehetőség van helyettesítő személy megnevezésére, aki
a vadászatot változatlan feltételekkel átveszi. A fegyverengedély újbóli kiállításának, a
repülőjegy lemondásának, ill. megváltoztatásának költségeit ebben az esetben is a
lemondónak kell viselnie.
Az irodánk által megrendelt repülőjegy lemondási feltételeit az aktuális légitársaság határozza
meg.
Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben leírtak
érvényesek.

