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ELNIŲ MEDŽIOKLĖ AUSTRALIJOJE 2018 

Medžioklės sezonas: ištisus metus, geriausias laikas - nuo balandžio iki rugsėjo mėn.  
Karčiuotųjų zambarų ruja – birželis/liepa, indinio zambaro – rugpjūtis/rugsėjis. 

 
Medžioklė Rytų Australijoje, unikaliame atokiame plote kalnų slėnyje prie dviejų didelių upių ištakų, kurį nuo pasaulio 
slepia 100 000 akrų miško. Miškingos kalvos ir švelnus klimatas yra palankūs visų Australijoje gyvenančių elnių 
populiacijos klestėjimui, tad čia aptinkami didžiausi pasaulyje karčiuotieji zambarai (Javan Rusa – Cervus timorensis) bei 
kitų 7 rūšių trofėjai: indinis zambaras, kiaulinis elnias, Molukų zambaras, aksis, taurusis elnias, danielius ir elniaožė 
gazelė. 
Jūsų laukia išskirtinio komforto moderniai įrengta lodžė su pilnai įrengtais privačiais kambariais bei puikia virtuve. 
Siūlomos papildomos laisvalaikio leidimo galimybės – pažintinės išvykos į netoli esančias žymiausias Australijos 
lankytinas vietas, Brisbeno miestą ir apylinkes, galimybė pamatyti endemines kengūras, koalas bei ančiasnapius. Po 
medžioklės esant pageidavimui galime organizuoti žvejybą vandenyne. 
 

1 dienos kaina vienam medžiotojui – 550 USD 
1 dienos kaina nemedžiojančiam palydovui – 250 USD 

 

 

Į kainą įskaičiuota: 
 
 Medžioklės organizavimas; 
 Profesionalaus vedlio paslaugos; 
 Apgyvendinimas vienviečiame kambaryje su visais patogumais, 

maitinimas; 
 Transportas medžioklės metu; 
 Transportas iš Brisbeno oro uosto į medžioklės vietą ir atgal; 
 Pirminis trofėjų paruošimas; 
 Šautuvo nuoma ir šoviniai (jeigu reikia). 

 
Trofėjų kainos: 

 
 
 

Karčiuotasis zambaras (Javan Rusa – Cervus 
timorensis) iki SCI 145 balų 

4 000 $ 

Karčiuotasis zambaras (Javan Rusa – Cervus 
timorensis) SCI 145-160 balų 

5 500 $ 

Indinis zambaras (Sambar – Cervus unicolor) 7 000 $ 

Kiaulinis elnias (Hog deer – Axis porcinus) 7 000 $ 

Molukų zambaras (Moluccan rusa – Cervus 
timorensis moluccensis) 

3 900 $ 

Aksis (Axis – Axis axis) 3 600 $ 

Taurusis elnias (Red stag – Cervus elaphus) 3 300 $ 

Danielius (Fallow deer – Dama dama) 3 500 $ 

Elniaožė gazelė (Blackbuck Antelope – Antilope 
cervicapra). 

4 400 $ 

Vandeninis buivolas (Blackbuck Antelope – 
Antilope cervicapra) iki SCI 100 balų 

12 000 $ 

 
Į kainą neįskaičiuota: 
 
 Skrydžiai iš Lietuvos į Australiją ir atgal; 
 Apgyvendinimas prieš ir po medžioklės 

(jeigu reikia); 
 Vizos ir draudimas; 
 Medžioklės licencija – 150 USD. 
 Ginklo panaudojimo leidimas Australijoje 

(Kvinslando valstijoje) – 150 USD; 
 Alkoholiniai gėrimai; 
 Arbatpinigiai; 
 Trofėjų paruošimas išsiuntimui; 

- Galvos kailio paruošimas – 150 USD/vnt.; 

- Pilno kailio paruošimas – 250 USD/vnt. 

 Pakavimas ir transportavimas į Brisbeną 

tolimesniam eksportui – 250 USD; 

 Trofėjų eksportas į Lietuvą ir išmuitinimas 

Lietuvoje. 

 

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

 


