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JUODŲJŲ MEŠKŲ MEDŽIOKLĖ ALBERTOJE (TYKOJANT)  
   

Pavasario medžioklės sezonas – gegužės mėnuo. Medžioklės plotas: Albertos provincija, Kanada. 

Rudens medžioklės sezonas – rugsėjo mėnuo. 
Kelionės trukmė (nuo/iki Vilniaus) – 11 dienų (6 medžioklės dienos) 

Apgyvendinimas: medžioklinė šildomų palapinių stovykla miške. 

Maksimalus grupės dydis: 6 medžiotojai. 
Medžioklės būdas: medžioklė vykdoma prie pašėrimo vietų, kurių medžioklės plote yra 80 vnt., todėl neskubant 

galima išsirinkti gerą patiną ir padaryti garantuotą šūvį. Beveik visada yra galimybė sumedžioti antrą juodąją mešką. 
Vilkas nėra dažnas trofėjus, bet turint sėkmę - galimas. Medžioklės sėkmė paskutinius 12 metų – 100%! 

Nuo 2003 metų  24 medžiotojai iš Lietuvos Kanadoje sumedžiojo 36 juodąsias meškas, 4 vilkus, 1 kojotą. 
 

 

Medžioklės kaina 1 medžiotojui įskaitant 1 mešką – 
3900 CAD 

Nemedžiojantis palydovas – 1000 CAD 
 

 

 
 

 
 

Į medžioklės kainą neįskaičiuota: 
 

 skrydžiai iš Lietuvos į Edmontoną ir atgal; 

 2 nakvynės viešbutyje Edmontone; 

 draudimai; 

 leidimai nuosavo ginklo išvežimui / įvežimui 
– 50 CAD; 

 šautuvo nuoma – 175 CAD; 

 miegmaišio nuoma - CAD 40 (galima vežtis 
nuosavą) 

 alkoholiniai gėrimai, arbatpinigiai ir 
asmeninės išlaidos; 

 CITES ir provincijos leidimai trofėjų 

išsiuntimui; 

  taksidermisto darbai Kanadoje; 

 trofėjų supakavimas ir parsiuntimas į 
Lietuvą. 

 

Medžioklės programa: 
 

1 diena: išskridimas iš Vilniaus oro uosto, atskridimas į 
Edmontoną (Kanada). Nakvynė viešbutyje Edmontone. 

2 diena: kelionė į medžioklės plotus automobiliu, įsikūrimas 

medžioklės stovykloje, šautuvo prišaudymas. 

3-8 dienos: 6 pilnos medžioklės dienos. 

9 diena: kelionė į Edmontoną, nakvynė viešbutyje Edmontone. 

10 diena: išskridimas į namus. 

11 diena: grįžimas į Vilnių. 
 

Į medžioklės kainą įskaičiuota:  

 

 1 juodosios meškos sumedžiojimas;  

 medžioklės organizavimas; 

 pasitikimas ir išlydėjimas Edmontono oro uoste; 

 transferis automobiliu iš oro uosto iki medžioklės 
stovyklos ir atgal (560 km į vieną pusę, ~6-7 val. kelio); 

 apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės stovykloje; 

 2 licencijos juodosioms meškoms ir 1 vilkui; 

 Kanados medžiotojo bilietas; 

 pirminis trofėjų paruošimas; 

 trofėjų pristatymas taksidermistui galutiniam paruošimui 

eksportui ir eksporto dokumentų tvarkymui; 

 trofėjų eksportas ir išmuitinimas Lietuvoje. 

 

Papildomi trofėjai (apmokama vietoje po sumedžiojimo): 
antra juodoji meška – 750 CAD, vilkas – 750 CAD, kojotas – 750 

CAD 

 
 

 
Pasiūlyme nurodytos kainos gali kisti. Dėl tikslesnių kainų – susisiekite. 

 


