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Polowanie w Rosji na głuszce i cietrzewie 2018
Polowanie na głuszce i cietrzewie jest
tradycyjnym rosyjskim polowaniem i
odbywa się na wiosnę podczas tokowania.
Polowanie w okresie godowym jest jedną z
najpiękniejszych form polowania na koguty
i pozwala na przeżycie pełni wrażeń tego
wspaniałego polowania.
Polowanie organizujemy w rejonie Kirowa,
Jarosławia i Nowogrodu. Można tutaj
znaleźć prastare lasy, wilgotne biotopy i
wykopy łąkowe, które stanowią doskonałe
środowisko dla nieokrzesanych ptaków.
Zasoby głuszców i cietrzewi są znakomite,
a szanse na polowanie na „duże i małe”
koguty są na wiosnę świetne.
Okres godowy trwa zazwyczaj w okresie od 15 kwietnia do 01 maja. Miejscowy podprowadzający
prowadzi myśliwego na miejsce godów. Głuszce wybierają
zazwyczaj na tokowanie wilgotne i bagniste obszary leśne. W
godzinach wieczornych koguty odszukują miejsca tokowania i
siadają na drzewie. O świcie rozpoczynają swój śpiew godowy.
We wczesnych godzinach rannych myśliwy odszukuje z
podprowadzającym odpowiedni teren, aby posłuchać śpiew.
Wspólnie starają się podskoczyć do tokującego głuszca podczas
szlifowania. Wykorzystuje się przy tym fakt, że podczas
szlifowania głuszec nie zauważa (wyczuwa) szmerów ani ruchów.
Ważne jest przy tym polowaniu, aby w momencie zakończenia
szlifowania, „zamarło się” jak głaz. W przypadku dobrego doskoku
dochodzi się na odległość strzału tj. ok. 20-30 m.
W przeciwieństwie do głuszców gody cietrzewi odbywają się na
ziemi, na otwartych przestrzeniach (polanach) leśnych. Dlatego też
wyszukuje się na polowanie (przeważnie rano) odpowiednie
osłony, z których można śledzić gody, będąc w ukryciu. O świcie
wpadają cietrzewie na miejsce godów i rozpoczynają swoje gody.
Mówi się, że cietrzew posiada na każdym piórze oko, dlatego
należy się bardzo ostrożnie zachowywać w kryjówce.
Optymalna odległość do oddania strzału zawiera się w
przedziale 30 a 80 m.
Podczas całego polowania można pod wieczór
zapolować na bekasy (słonki).
Zawarte w ofercie polowania z podchodu, 5 wyjść, jest
wystarczającym czasem na pewne polowanie kombinowane na
głuszce i cietrzewie. W normalnych warunkach pogodowych
także przelot bekasów może dać obiecujący wynik. Polowanie z
pewnością zakończy się sukcesem.
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OBSZAR KIROV
Obszar ten oddalony jest ok. 1 000 km od Moskwy i
osiągalny jest koleją Transsyberyjską (czas podróży
wynosi około 12 godzin).
Zakwaterowanie
ma
miejsce
w
zwykłych
leśniczówkach wyposażonych w saunę.
Zakwaterowanie ma miejsce w rewirze w leśniczówkach. Do standardu należy znakomite i obfite
wyżywienie

Cena 1.850 Euro (obowiązuje od 3 myśliwych) - 8 dni podróży/5 dni polowania od/do
Moskwy łącznie z 1 głuszcem & 1 cietrzewiem i słonkami
Cena obejmuje:
Opieka od/do Moskwy, transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz z powrotem, wszystkie
transfery w rewirze polowań, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym łącznie z pełnym wyżywieniem,
podprowadzanie 1:1, przejazd Koleją Transsyberyjską w 2 klasie, wszystkie licencje i zezwolenia na
polowanie, certyfikat weterynaryjny UE preparacja polna
Cena nie obejmuje
Przelotu: do Moskwy tam i z powrotem, zakwaterowania w Moskwie (jeśli konieczne), opłaty za wwóz
broni, kosztu wyrobienia wizy, napiwków, przygotowania trofeów przez preparatora w Rosji i transportu
trofeów do kraju, ew. wypożyczenia broni i amunicji
Dopłaty do przejazdu Koleją Transsyberyjską w I klasie (koszt ok. 200 Euro)
ubezpieczenie na czas podróży, ubezpieczenia imprezy/ polowania.
Termin w 2018 roku - 20 kwietnia - 10 maja
Dodatkowe opłaty za odstrzał (w zależności od licencji)

głuszec
350,00 €

cietrzew
250,00 €
Przebieg imprezy/obszar Kirov:
1 dzień
przelot do Moskwy, odbiór z lotniska, załatwienie formalności związanych z
wyjazdem, transfer na dworzec kolejowy i przejazd koleją transsyberyjską
2 dzień
przejazd rano do Kirova, transfer do rewiru, ewentualnie wieczorem początek
polowania
3-6 dzień
4 dni polowania
7 dzień
rano polowanie, transfer na dworzec kolejowy i powrót koleją transsyberyjską do
Moskwy
8 dzień
Przyjazd do Moskwy, transfer z dworca kolejowego na lotnisko, lot powrotny
Warunki rezerwacji:
50% zaliczki; reszta płatna 60 dni przed terminem wyjazdu
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Formalności związane z podróżą:
Przyjazd:
Następuje np. bezpośrednim lotem do Moskwy
Wiza:
Istnieje obowiązek posiadania wizy. Niezbędne formalności załatwimy
Państwu w ambasadzie
Wwóz broni:
Załatwiamy związane z tym formalności. W tym celu potrzebujemy od
Państwa następujące dane: nr paszportu, typ broni, kaliber i nr broni oraz
dokładną ilość amunicji.
Zdrowie:
Nie przewiduje się szczepień obowiązkowych w przypadku myśliwych ze
Środkowej Europy
Zalecana broń: Na głuszce poluje się zazwyczaj śrutem (3,5 lub 4,0 mm), a na cietrzewie
śrutem 3 mm. Tylko w przypadku znacznych odległości i wyjątkowo poluje
się „małą kulką” (od 22 do 5,6 X 50). Ważne jest, aby stosować amunicję
pełnopłaszczową. Idealna byłaby broń kombinowana.
Ubiór:
Wraz z dokumentami rezerwacji otrzymujecie Państwo spis rzeczy, które
zalecamy zabrać z sobą.
Klimat:
W kwietniu leży jeszcze częściowo śnieg. Temperatura może spaść w nocy
do 0O C, ale w dzień temperatura wzrasta powyżej 0O C.
Waluta:
Waluta krajowa to rubel. Konieczna jest wymiana pieniędzy na użytek
własny.
Zmiana czasu
Czas środkowoeuropejski + 2 godz.
zegarowego:
Trofea:
Trofea mogą być eksportowane tylko w stanie wstępnego spreparowania.
Dlatego też konieczna jest wstępna preparacja na miejscu, której można
dokonać. Po uzgodnieniu możliwe jest również zabranie trofeów ze sobą.
Ewentualna przesyłka w terminie późniejszym również nie stanowi
problemu.

Uwaga:
Jeśli mimo oczekiwań myśliwemu nie uda się pozyskać wszystkich tj. 2 ptaków z pakietu, biuro
polowań nie zwraca żadnych kosztów.
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