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BIAŁORUŚ

Białoruś zachwyca niezwykle dziką przyrodą, niezliczonymi bagnami
i miejscami naprawdę niedostępnymi dla przeciętnego człowieka. Będąc
na polowaniu ma się wrażenie, że czas się tu zatrzymał. Wiosenne polowanie
na głuszce i cietrzewie w czasie toków jest jednym z piękniejszych przygód
myśliwskich jakie można przeżyć w tym wyjątkowym przyrodniczo kraju.
Są praktycznie dwie metody polowania na wiosenne głuszce: wieczorem
na tzw. „zapadach” oraz o świcie pod pieśń tokującego koguta. Wieczorne
polowanie odbywa się w miejscach, gdzie koguty przylatują na nocleg
i równocześnie na miejsca porannych toków. Myśliwy oczekuje w odpowiednich
miejscach tokowisk aż kogut siądzie na wybranej przez siebie sośnie, co przy
sprzyjającej odległości i sytuacji umożliwia oddanie celnego strzału. Jest to jednak
rzadko praktykowana raczej rezerwowa metoda, ponieważ zabiera cały urok
związany z najbardziej tradycyjną i ekscytującą metodą polowania tego
królewskiego ptaka, czyli podchodem pod pieśń tokującego koguta. Polowanie
na głuszca tym sposobem, wbrew pozorom, nie należy do łatwych. Miejsca tokowe
głuszców są wiosną najczęściej trudno dostępne, a dotarcie do nich wymaga nie
raz dość męczącego i czasochłonnego wysiłku w trakcie nocnego marszu przy
latarce po podmokłych i dzikich ostojach leśnych.
Największą jednak trudnością tego polowania jest to, że tokującego głuszca
podchodzimy właściwie po ciemku i bardzo często dostrzeżenie go w gęstych
konarach drzew jest dość trudne dla niewprawionego oka. Technika podchodu
polega na wykonaniu 1-3 kroków w momencie kiedy ptak głuchnie, czyli
w ostatniej fazie pieśni zwanej szlifowaniem. Myśliwy przy sprzyjających
warunkach może podejść głuszca na odległość nawet 10-20 kroków, jednak
najbardziej optymalny i bezpieczny dystans to ok. 25-35 metrów. Strzał
do dającego pieśń koguta powinno się oddać dopiero po jego wzrokowym
zlokalizowaniu. W praktyce są to najczęściej chwile brzasku jeszcze przed
wschodem słońca. Zarówno skład jak i sam strzał winno się wykonać zawsze
w trakcie szlifu, ponieważ zdarza się, iż po chybieniu głuszec spokojnie tokuje
dalej. Najbardziej skutecznym śrutem stosowanym na tego typu polowaniu jest „0”
lub nawet lepiej „00”. Toki głuszcowena Białorusi zaczynają się często już
w marcu, ale ich szczyt przypada na połowę kwietnia, dlatego najlepiej w tym
właśnie okresie zaplanować sobie tego typu wyprawę. Polowanie
na głuszce zwykle łączy się także z polowaniem na cietrzewie na tokach oraz
polowaniem na słonki na wieczornych ciągach.
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Kosztu biletów samolotowych: Warszawa – Mińsk – Warszawa wraz z opłatą za przewóz broni i amunicji

Dodatkowego dnia polowania 135,00 €

Pobytu osoby towarzyszącej za dzień 90,00 €

Dopłaty za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym za dzień 16,00 €

Wystawienie zezwolenia na wwóz 1 szt. broni i amunicji na Białoruś 50,00 €

Transportu z lotniska do łowiska i z powrotem od grupy za 0,40 €

Odprawy broni na granicy (w przypadku przejazdu samochodem) od grupy 80,00 €

Kosztów wizowych z ubezpieczeniem:

wiza wydawana w trybie normalnym:   50,00 €
wiza wydawana w trybie ekspresowym:   100,00 €

Kosztu odprawy trofeów (wystawienie eksportowych i importowych certyfikatów weterynaryjnych, odprawa weterynaryjna

i celna na Białorusi i w Polsce) 

Zezwolenie Ministerstwa Środowiska na wwóz trofeów głuszców i cietrzewi na teren Polski 50,00 €

Dodatkowych odstrzałów:
drugi głuszec:    600,00 €

głuszec ranny:   300,00 €

cietrzew:   300,00 €

słonka:   14,00 €

kaczor:   14,00 €

wilk:   600,00 €
bóbr:   100,00 €

Cena nie zawiera:
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Oferta cenowa dla 1 myśliwego: 1.390 €
Cena zawiera:
• 5 dni pobytu, 4 dni polowania
• transport podczas polowania
• zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie
• przygotowanie łowiska, oraz pracę podprowadzającego 1:1
• wstępną preparację trofeów
• odstrzał 1 głuszca*
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