Rusland - Tjur & Urfugl
Jagt på Tjur og Urfugl er en spændende og traditionel russisk jagt.
Jagten på tjur og urfugl er en traditionel russisk jagt, som finder sted
under parringsceremonien i foråret. Parringsjagten er den absolut
mest spændende form for jagt på hannerne, og jagten giver mange
gode oplevelser.
Inkluderet i prisen - Ved jagt på Tjur og Urfugl:
• 8 rejsedage
• 5 jagtdage
• 1 Tjur og 1 Urfugl
• Hjælp i Moskva med div. Indrejsepapirer
• Transfer Moskva - jagtområdet t/r med tog på 2. klasse.
• Transport i jagtområdet
• Jagtføring 1:1
• Fuld forplejning i jagtområdet
• Alle licenser og tilladelser til jagten
• Felt præparation af fuglene.

Pris pr. jæger 12.950,- kr. (ved minimum 3 jægere)
Vi arrangerer denne jagt i forskellige regioner. De urgamle
skovområder giver, sammen med de store mark- og engområder,
optimale levebetingelser for fuglene. Bestandene af både tjur og
urfugl er store i dette område, hvilket giver optimale chancer for at
jage de to arter netop der.
Bedste termin er imellem 20. april og 10. Maj.
Jagten afvikles med hjælp af nogle meget erfarne jagtførere. Tjuren
vælger oftest et beskyttet og vådt område i skoven til
parringsritualet. Disse områder kaldes ”leks”. I aftentimerne søger
hannerne op i træerne ved disse ”leks”. Når det lysner om
morgenen, begynder hannerne med deres parringssang og ritual. På
en parringsplads er det helt normalt, at der befinder sig 5-6 hanner. I
de tidlige morgentimer starter jagten sammen med jagtføreren. Man
går på tjurhanens parringskald, og forsøger at pürsche sig fremad,
når den er aktiv.
Når tjuren kalder, ser og hører den ingenting. Det er vigtigt at, man
står som forstenet, når den holder op med at kalde, for så at
fortsætte pürschen, når den starter op igen. Ved en succesfuld
pürsch kommer man typisk ind på en skudafstand af 20-30 m.
I lighed med jagten på Tjur, så foregår jagten på urfuglen på jorden
ude på de store skovsletter. Jagten forgår om morgenen, hvor man
fra et opsat skjul kan følge urfuglenes parringsdans. Her er det også
vigtigt, at man forholder sig helt roligt, fordi urfuglen ser enhver
bevægelse. Det siges, at urfuglen har et øje for hver fjer, som den
har på kroppen. Skudafstanden i forbindelse med denne jagtform er
typisk fra 25-80 m.
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Som bonus til denne jagt er der også mulighed for eventuelt at jage snepper.
De 5 x morgenpürsch, som er inkl. i arrangementet, er som regel tilstrækkeligt for at opnå en 100% succes på
Tjur og Urfugl. Ligeledes er det ofte muligt at få tid til at skyde snepper på aftentræk.

Kirov-området.
Kirov-området, som er udgangspunktet for nærværende
beskrivelse, er beliggende NØ for
Moskva.
Eksempel på et typisk jagthus
Man rejser dertil med den Transsibirske jernbane. Dette
tager ca. 12 timer. Der er sauna og simple toiletter til
rådighed.

Ikke inkluderet i prisen:
Fly Kastrup/Moskva t/r, indførsel af våben, alkoholiske drikkevarer, administrationsgebyr 950,-kr, visum,
drikkepenge, konservatorudgifter i Moskva samt hjemtransport af trofæer, Tillæg for 1. klasse i tog fra
Moskva til Kirov 200 euro, rejse- og afbestillingsforsikring.
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Tillægsafgifter på ekstra fugle, forudsat der er licenser.
Bookes som udgangspunkt hjemmefra, hvis dette er et ønske, pga. behov for reservationen af licenser.
Tillægsafgifter:
• Tjur
400 Euro
• Urfugl
300 Euro
Forbi skud beregnes ikke, men anskudt vildt er lig med nedlagt.
Rejseforløb:
1. Dag:
Fly Kastrup/Moskva, modtagelse i lufthavnen, transfer til lufthavn, kørsel med tog i
retning imod Kirov.
2. Dag:
Ankomst i Kirov, transfer til jagtområdet. Jagt aften.
3.-6. Dag: 4 Jagtdage
7. Dag:
Jagt Morgen - inden aften påbegyndes transfer til Kirov.
8. Dag:
Ankomst i Moskva, aflevering til konservator, transfer til lufthavnen, fly Moskva/Kastrup.
Betaling:
Der betales 50% ved booking, og restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse.
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Rejseinformationer:
Ankomst:
Fly til Moskva, hvor der er hjælp til alle formaliteter.
Visum:
Visum er nødvendigt, og det kan vi sørge for.
Våbenindførsel:
Våbendeklarationen bliver forudbestilt. Dertil skal vi have fremsendt oplysninger om pasnummer, våbentype og
-kaliber, våbennummer samt antallet af medbragt ammunition.
Jagtvåben:
Tjuren kan jages med haglvåben og med 3,5 eller 4 mm haglstørrelse. Urfuglen jages også med haglvåben eller
med en lille kugle fra cal. 22 til 5,6 x 50
Beklædning:
Der fremsendes huskeliste.
Klima:
I april kan der være lidt sne og lidt frost om natten. Om dagen er der som regel + grader.
Tidsforskel:
+ 2 timer
Trofæer:
De nødvendige veterinærpapirer udfærdiges i Moskva hos en konservator, hvorefter trofæerne sendes til
Danmark.
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