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ČIUKOTKOS BRIEDŽIO IR RUDOSIOS MEŠKOS MEDŽIOKLĖ KAMČIATKOJE 2018 

 
Siūlomas medžioklės laikas: 2018 m. rugsėjo 26 – spalio 9 d. 

14 pilnų medžioklės dienų (galima kombinuoti su žvejyba) 
Briedžio medžioklės sezono pradžia – nuo spalio 1 d., tad iki tol medžiojama meška, žvejojama. Dėl nepastovaus oro gali nutikti 

taip, kad 1-2 dienas nebus galimybės medžioti. 
Medžioklės plotas: Ust-Kamčiatkos rajonas. 

 

Čiukotkos briedis – didžiausias Eurazijos briedis su ypatingai dideliais ragais. Trofėjų dydis: skėtra nuo 120 cm iki 190 cm. Svoris nuo 
20 kg iki 50 kg. Maksimalus sumedžioto trofėjaus svoris šiuose kraštuose buvo 49 kg, būta 47 kg svorio trofėjų. Medžiotojai gali 
tikėtis trofėjaus, sveriančio 20-38 kg su skėtra 175-180 cm – tai dažniausiai sumedžiojami trofėjai. 

Kamčiatkos rudoji meška – didžiausias šios rūšies atstovas Eurazijoje. Didelių suaugusių patinų svoris spalio-lapkričio mėn. svyruoja 
nuo 250 iki 415 kg, patelių – 160-360 kg. Žinomi atvejai, kai sumedžiotos 560, 600 ir 640 kr svorio meškos. Trofėjų dydis: kaukolės 
ilgis 30-45 cm, kaukolės plotis 18-28 cm. Kailio ilgis 230-320 cm.   

Medžiojama sėlinant, tykojant, pasitelkiami sniego motociklai, slidės, sniegbridžiai. Medžiojant leidžiamasi į 1-3 dienų maršrutus 
nuo stovyklos, nakvojant šildomose trobelėse. Turint laiko galima žvejoti. 

Medžioklės organizavimo kaina 1 medžiotojui – 6 990 EUR 

Briedžio trofėjaus mokestis – 3 000 EUR 
Rudosios meškos trofėjaus mokestis – 2 100 EUR 

Papildomos rudosios meškos trofėjaus mokestis – 3 000 EUR 
Už šūvius pro šalį, sužeidimus, atsisakymą šauti mokestis neimamas. 

Apgyvendinimas šildomose trobelėse po 3 žmones. Atskirose šildomose trobelėse įrengta valgykla ir dušas. Maitinimas 3 kartus per 
diena su karštais patiekalais. Satelitinis ryšis. Radijo stotelė, veikianti 8-10 km atstumu. Elektros generatorius 220V. 

Aptarnaujantis personalas: Kiekvieną medžiotoja lydi asmeninis vedlys. Stovykloje dirba virėjas, ūkio prižiūrėtojas, vertėjas (jeigu 
reikia). 

Medžioklės turo tvarkaraštis: 
1 diena.  Atvykimas į Kamčiatkos Petropavlovską oro uostą, transferis į medžioklės bazę (~500 km, 7 val. patogiu autobusu iki 
Anavgajaus kaimo). Poilsis ir nakvynė bazėje. 
2 diena. Ryte valandos skrydis sraigtasparniu iki stovyklos. Įsikūrimas, ruošimasis medžioklei, žvejyba. 
3-12 dienos. 10 pilnų dienų medžioklės ir žvejybos.  
13 diena. Grįžimas į bazę ir Kamčiatkos Petropavlovską (valandos skrydis sraigtasparniu iki bazės ir 7 val. patogiu autobusu iki 
miesto), apgyvendinimas viešbutyje. 
14 diena. Išskridimas namo. 

Į kainą įskaičiuota: Į kainą neįskaičiuota: 
 medžioklės organizavimas ir profesionalūs vedliai; 
 pasitikimas ir išlydėjimas Kamčiatkos Petropavlovsko oro 

uoste;  
 transferis į stovyklą ir atgal, įskaitant sraigtasparnio kainą;  
 apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės stovykloje;   
 visas transportas medžioklės metu; 
 leidimas ginklo įvežimui/išvežimui į/iš Rusijos Federacijos;  
 registracija atvykstant;  
 licencija ir veterinarinis sertifikatas;  
 trofėjaus lauko apdirbimas.        

 skrydžiai į Kamčiatką ir atgal;  
 vizos ir draudimai; 
 bagažo viršsvoris;  
 leidimų įvežti ginklą ir šovinius į Rusiją siuntimas 

medžiotojui kurjerių paštu;  
 apgyvendinimas ir asmeninės išlaidos Kamčiatkos 

Petropavlovske;   
 asmeniniai telefono pokalbiai, kitos asmeninės išlaidos;      
 arbatpinigiai; 
 CITES meškai, trofėjų paruošimas ir persiuntimas į Lietuvą. 

 


