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Polowanie w Kazachstanie 2017 

Rogacz syberyjski  
 
Kazachstan znany jest ze znakomitych mo żliwo ści polowania przede 
wszystkim na marale i rogacze syberyjskie.  Zwierzy nę z najwi ększymi 
trofeami mo żna znale źć na terenach Niziny Zachodniosyberyjskiej w 
rejonie Kustanai i Pietropawłowska (Petropavlovsk). .     

Obszar Kostanai  

Na północy kraju, na Nizinie Zachodniosyberyjskiej znajdują się płaskie tereny 
z licznymi łąkami, ugorami, wilgotnymi biotopami i małymi laskami 
brzozowymi. Stanowią one idealne warunki życia dla syberyjskiej zwierzyny 
płowej. Przede wszystkim region Kostanai posiada świetne warunki na 
polowanie na rogacze syberyjskie. Dobry stan zwierzyny i stosunkowo surowe 
regulacje licencyjne przyczyniają się do tego, że każdego roku można 
pozyskać w większości dojrzałe i kapitalne rogacze. Przeciętna wielkość 
poroża to 800-900 g. Wybitne wielkie osiągają nawet 1000 – 1200 g. Można 
również znaleźć wyjątki, których ciężar parostków przekracza 1400 g. Wyrośnięte rogacze osiągają wagę ciała do 
60 kg i wysokość w kłębie do 100 cm. Charakterystyczna dla parostków jest szeroka rozłoga i długość tyk. Długość 
tyk u mocnych rogaczy wynosi ok. 40 cm. Zazwyczaj jednak rogacze syberyjskie to „klasyczne“ szóstaki z długimi 
końcami. Często również można upolować ósmaki lub dziesiątaki. 
Ze względu na rozległość terenów łowieckich metoda polowania na kozły syberyjskie różni się od metody 
polowania na naszą rodzimą zwierzynę. Polowanie to z reguły kombinacja polowania z podjazdu i podchodu. Po 
ujrzeniu rogacza myśliwy musi wykazać się pełnią swoich umiejętnością podchodu. Podobnie jak w przypadku 
naszych rodzimych rogaczy, kozły syberyjskie są przywiązane do swojego terytorium, dlatego wraz z PH 
(profesjonalnym podprowadzającym) można świadomie polować na konkretnego rogacza.  

Niezwykle efektowne jest polowanie podczas okresu rui (ok. 20.08 do 10.09.) a także w październiku. Na pobyt w 
łowisku przewidzianych jest 5 dni. Czas ten wystarcza na skuteczne polowanie i zazwyczaj nie ma problemu, aby 
pozyskać 2-3 rogacze. Polowanie jest jednak w dużym stopniu zależne od pogody. Lato obfitujące w deszcze 
może ze względu na przeważającą dobrą wegetację znacznie utrudnić polowanie.     
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ZAKWATEROWANIE I OPIEKA:  

Na obszarze polowania znajdują się stałe obozowiska stanowiące punkt wyjścia na polowania. W zależności od 
rewiru składają się one z przyczep campingowych lub obszernych jurt, względnie do dyspozycji myśliwych jest 
leśniczówka. W standardzie jest kuchnia, toaleta i sauna. Obozowiska wyposażone są w energię elektryczną. W 
obozowisku myśliwi są pod opieką wykwalifikowanego personelu tj. tłumacz, personel pomocniczy, kucharz i 
kierowca.    
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Koszty wyprawy 
 
 
Opłaty licencyjne 
Polowanie w Kazachstanie opiera się na systemie licencyjnym zależnym od rogaczy zaplanowanych przez myśliwego do odstrzału 
przed wyjazdem. Nie ma możliwości dokupienia licencji po przyjeździe na miejsce zakwaterowania. 
Opłata licencyjna jest bezzwrotna w razie niewykonania odstrzału wszystkich rogaczy, które się zamówiło.  
Podczas 5 dni polowania można być pewnym odstrzału 2-3 mocnych kozłów, ale często nasi klienci mają możliwość odstrzału 4-5 
dobrych, mocnych kozłów. 
 
Koszt licencji odstrzału każdego rogacza - .................. € 450,-- 
Do opłaty licencyjnej dochodzi opłata za trofeum. 
 
Opłaty za trofea 
 

Opłata za parostki zależy od masy parostków – dokładnie tak jak w Polsce 
- ważona jest czaszka bez żuchwy najwcześniej 24h po ugotowaniu. 

 
  do 800 g   ..................................................  € 840,-- 
  801g - 900 g   ..................................................  € 890,-- 
  901g - 1.000 g   ..................................................  €  1.250,-- 
  1.001g - 1.100 g   ..................................................  €  1.460,-- 
  powyżej 1.100 g   ..................................................  €  1.980,-- 
 
 Postrzelenie rogacza  ................................................  € 840,--  
 
UWAGA! 
Podprowadzający będzie pomagał w terenie przy ocenie trofeum, jednak 
ostateczna decyzja o oddaniu strzału zawsze należy do klienta. Nie ma 
gwarancji, że wstępna ocena przed strzałem będzie pokrywała się z 
rzeczywistą masą parostków. Każdy odstrzelony rogacz musi być opłacony 
zgodnie z powyższym cennikiem, również w przypadku, kiedy trofeum jest 
mniejsze lub większe od oczekiwanego.    
 
PRZYKŁADOWA KALKULACJA KOSZTÓW WYPRAWY 
 
Szacunkowy kosztorys:: 
 
* Przejazdy do i z Kustanai oraz transport w łowisku  
* obsługa tłumacza 
* podprowadzanie 1/1 
* zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu zakwaterowania 
* wstępna preparacja trofeów 
 
 Cena za 1 myśliwego  ..................................................................................................  € 1.695,-- 
 
* Opłaty za przewóz broni, opłaty administracyjne .........................................................  €    450,-- 
 
* Licencja na odstrzał jednego rogacza-   .......................................................................  €    450,-- 
 
* Opłata za odstrzał jednego rogacza (np. 900 - 1.000 g) ..............................................  €  1.250,-- 
 
* Przeloty z Niemiec Hannover - Kustanai - Hannover ………………………………….ok.€      800,--* 
  ---------------- 
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY   ............................ ........................................................  €    4.595,-- 
 
 
*) Podane koszty przelotu s ą przykładowe, mo żliwe do uzyskania przy odpowiednio wcze śniejszym dokonaniu rezerwacji 

biletu i mog ą się zwiększyć. 
Kalkulacja nie zawiera:  
* Kosztów przelotów z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski 
* Kosztów uzyskania wizy - € 90 
* Kosztów przewozu broni 
* Opłaty administracyjnej - € 450,-- 
* Napoi alkoholowych i napiwków 
* Przesyłki trofeów z Kazachstanu do Polski – opłat weterynaryjnych 
* Przesyłki trofeów z Kazachstanu do Polski – opłat celnych  
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Plan wyprawy  
 
20.Sierpnia :   Przelot z Polski (przez Niemcy) do Kustanai  
21.Sierpnia.:  Przylot do Kustanai, odprawa celna, dojazd na 

miejsce zakwaterowania (ok. 3 godziny jazdy). 
     Czas na odpoczynek, przystrzelanie broni, 

jeśli czas pozwoli – polowanie popołudniu  
 
22.Sierpnia.:  Polowanie 
23.Sierpnia.:  Polowanie 
24.Sierpnia.:  Polowanie 
25.Sierpnia.:  Polowanie 
26.Sierpnia.:  Polowanie 
 
27.Sierpnia.:   POWRÓT Przelot z Kustanai do kraju. 
 Na życzenie klientów możemy pomóc przy kupnie biletów lotniczych, 
 bądź można je zakupić we własnym zakresie.  
Warunki rezerwacji:   
Należy dokonać przedpłatę w wysokości 50% na podane przez Biuro 
Polowań Robin Hood Hunting konto. Pozostałą część należy wpłacić 1 miesiąc przed wyjazdem. Nasz cennik nie obejmuje 
ubezpieczenia na wypadek odstąpienia od podróży. 
Formalno ści/Informacje 
Wiza: istnieje obowiązek posiadania wizy.  
Wwóz broni: należy złożyć wniosek na deklarację broni  
Zdrowie: nie ma obowiązkowych szczepień dla osób podróżujących z Europy Środkowej.  
Broń: na rogacze zaleca się broń kaliber 30.06; 7X64 lub kaliber 300 Win. Mag. i 7 mm Rem. Mag. Należy pamiętać, że 
odległość strzału to przeciętnie od 50 do 250 m.    
Ubiór: wraz z dokumentami rezerwacji polowania Biuro Polowań Robin Hood prześle wykaz odzieży, którą zaleca się zabrać 
do Kazachstanu  
Klimat: mroźna, uboga w śnieg zima i gorące, suche lato to charakterystyczne cechy panującego w Kazachstanie mocno 
kontynentalnego klimatu. W lipcu/sierpniu temperatura w dzień wynosi od 16° C 24° C.   
Waluta: waluta w Kazachstanie to „teng”. Rozliczanie kosztów polowania następuje w Euro.  
Czas zegarowy (zmiana czasu): na północy (Astana)  + 5 godzin.    
Serwis: po zakończeniu polowania załatwiane są wszystkie konieczne formalności związane z wywozem trofeów. Same 
trofea zostają oczywiście odpowiednio oczyszczone, zdezynfekowane i przygotowane do transportu. Ponieważ świadectwa 
weterynaryjne nie mogą zostać wystawione bezpośrednio po polowaniu trofea zostaną przesłane w transporcie 
zbiorczym.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         905 g                                    1420 g     1070 g  


