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POLOWANIE NA SYBERYJSKIE NIED ŹWIEDZIE BRUNATNE 
ROSYJSKI AŁTAJ – Region ABAKAN – 2015  

Regiony górzyste Ałtaju nie są mocno zaludnione i 
dlatego stanowią idealne miejsce zamieszkania 
niedźwiedzi brunatnych. 

 

Na łowy najlepiej jest udać się wiosną lub jesienią. Zaletą 
tego terminu jest możliwość połączenia ich z polowaniem 
na bobry, cietrzewie i głuszce oraz marale czy rogacze 
syberyjskie. 

 

Wielkość żyjących tutaj niedźwiedzi porównywalna jest z północnoamery-kańskimi niedźwiedziami 
grizzly. Jednakże ze względu na cenę ich pozyskania polowanie na Syberii jest dla myśliwych 
atrakcyjniejsze niż w Kanadzie, czy na Alasce. Niedźwiedzie syberyjskie osiągają przeciętnie wielkość 
w kłębie 210 - 270 cm, przy czym zdarza się spotkać pojedyncze sztuki osiągające nawet do 270 cm w 
kłębie. Niedźwiedzie te mają ciemnobrunatną sierść, rzadko jest ona koloru jasnobrązowego.  

Polowanie odbywa się w regionie leżącym ok. 4-10 godz. jazdy od Abakanu,  
w terenie wysoko górzystym (ponad 2 000 m n.p.m.) i zalesionym.  

Rewiry znajdują się obok miejscowości Lodka, Tansibej, Bolshaja Rejla,  
Tischaya. Można polować z ambon (zasiadka) oraz z podchodu (cietrzewie, głuszce i bobry).  
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Myśliwi zazwyczaj zakwaterowani są w prostych kwaterach wyposażonych w rosyjską saunę 
z podgrzewaną wodę, często są to ogrzewane domki drewniane, zakwaterowanie może być również w 
namiotach.  
Posiłki są przygotowywane przez własnego kucharza, podprowadzających lub opiekuna grupy. 
Podprowadzający są doskonale przygotowani, znają rewiry i zwyczaje zwierząt, co stwarza bardzo 
duże szanse na odniesienie sukcesu. Przy odrobinie szczęścia w czasie 9 dni polowania można 
pozyskać nawet dwa niedźwiedzie. 
Idealny kaliber do polowania na niedźwiedzie to np: .300 Win.Mag., 8X68, .338 i podobne. 
Optymalny okres polowa ń na wiosn ę to: 21 maja – 02 czerwca 2015 
Optymalny okres polowa ń na jesie ń to: 15 – 30 wrze śnia 2015 

 
Obóz myśliwych w rejonie Tichaya 

W przypadku polowania w rejonie m. Lodka, Tansibej i Bolshaja Rejka wymagane jest przywiezienie ze 
sobą własnej broni.  
Natomiast w rejonie Tichaya można wypożyczyć broń (1 X Mauser M03 300 Win.Mag; 1 x Blaser 300 
Win.Mag.; 1 x Tikka 300 Win.Mag.), która wyposażona jest w dobrą optykę (lunety). 
 
Koszt wypożyczenia broni z amunicją wynosi 150,00 Euro na cały pobyt (płatne bezpośrednio 
podprowadzającemu). 
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Koszty polowania w 2015 roku 

 
11 dni – w tym 9 dni polowania   5.400 €  
osoba towarzysz ąca   2.400 €  
Cena obejmuje: 

• opiekę rezydenta 
• transport w rewirze 
• zakwaterowanie z wyżywieniem 
• polowanie z podprowadzającym 1:1(jeden podprowadzający na jednego myśliwego) 
• wstępną preparację trofeów 
• odstrzał 1 niedźwiedzia brunatnego – niezależnie od wielkości 
 

UWAGA! W przypadku braku sposobności do oddania strzału następuje zwrot kosztu w wysokości 
1.400,00 €. 

Zwrot gotówki nie przysługuje w przypadku chybionych strzałów lub w przypadku niewykorzystanych 
szans na oddanie strzałów.  Zwierzę postrzelone uważa się za pozyskane. 

Dodatkowe opłaty za odstrzał: 
2-gi niedźwiedź brunatny – obojętnie, jakiej wielkości  2.750 €/szt.  
maral – niezależnie od wielkości    2.750 €/szt.  
rogacz syberyjski – niezależnie od wielkości   1.200 €/szt.  
wilk, rosomak lub ryś     1.350 €/szt.  
głuszec        500 €/szt. 
cietrzew zwyczajny lub jarząbek zwyczajny                        220 €/szt.  
 

Cena nie obejmuje:       

• wizy i ubezpieczenia 
• kosztów transferu (Abakan – rewir/osoba)     320 €    
• wwozu broni         250 € 
• wypożyczenia broni        150 € 
• przelotu 
• CITES - wwozu skóry niedźwiedzia na obszar UE   250  € 
• napojów alkoholowych i napiwków 
• cła wwozowego do kraju ojczystego 
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Koszt całkowity imprezy: 

  
Myśliwy Osoba  

towarzysz ąca 
 5.400 € 2.400 € 

• transfer Abakan-rewir/osoba 320 € 320 € 
• wiza, ubezpieczenie + koszty adm.* (cena orientacyjna)     ok.350 € 200 € 
• bilet lotniczy*(cena orientacyjna)     ok.600 € 600 € 

 ok.6.670 € 3.520 € 
Uwaga*: Cena biletu lotniczego, wizy i kosztów administracyjnych jest ceną orientacyjną i może ulegać 
wahaniom w zależności od terminu zarezerwowania, przewoźnika itp. 

Warunki rezerwacji i rezygnacji z imprezy 

W przypadku rezerwacji pobierana jest zaliczka w wysokości 50% kosztów imprezy oraz opłata za 
wizę, koszty administracyjne, licencję itp. (ok. 3400€). Pozostałe 50% kosztów imprezy należy wpłacić 
najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem podróży. 

W przypadku rezygnacji na 6 tygodni przed wyjazdem nalicza się 50% kosztów imprezy i wszystkie 
opłaty (wiza, koszty administracyjne). Jeżeli okres jest krótszy cała kwota wpłaconej zaliczki przepada. 

 Kwatery myśliwskie 

 

 

 

 

 

 

 

Zlodka                                                                                  Tansibej 

 

 

 

 

 

 

 

Bolshaja Rejka                                                                    Tichaya 
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                                             Głuszec                                                                    Rosomak 

BIURO POLOWAŃ I TURYSTYKI 

„ROBIN HOOD HUNTING“ SP. Z O.O. 

 ZAPRASZA NA POLOWANIE!


