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BENIN – NYUGAT-AFRIKA – 2008
Oroszlán, szavannabivaly, nyugati lóantilop és plainsgame

Benin egy kevésbé ismert nyugat-afrikai vadászország, a Guineai-öböl partjainál. Fõvárosa
Porto-Novo, de a kormányzati székhely az ország legnagyobb városában, óceán partján fekvõ
Cotonou-ban van, amely egyben az ország kulturális központja és ahol a nemzetközi repülõtér
is megtalálható. Az óceán parton nedves, meleg trópusi idõjárás a jellemzõ. Az ország
belsejében szárazabb, jobban elviselhetõ klíma uralkodik. A tengerparti régió sûrûbben lakott,
a vadászterületek az ország északi részén találhatók, Burkina Faso és Niger határa közelében.
Az ország nem az ismertebb afrikai célpontok egyike, jóllehet a vadállomány jónak, sõt igen
jónak mondható.
A Djona vadászterület az északi dombos, hegyes vidéken terül el, bokros szavanna jellegû,
míg a folyópartokat sûrûbb erdõ kíséri.
A fontosabb vadfajok:

Oroszlán
A djonai oroszlánállomány igen jó. Az itt élõ ún. nyugatafrikai oroszlánra jellemzõ, hogy
nagytestû, de az esetek többségében a hímek sörénytelenek. Csak hímoroszlánt szabad elejteni
és nem lehet kitett csaléteknél vadászni. Nappali gyalogos cserkelés az alkalmazott vadászati
mód, amelynek során az oroszlánok kedvelt napközbeni tartózkodási helyeit keresi fel a
vadász és kísérõje. Bevált módszer, hogy az éjszakai hangok alapján tájékozódva indul el a
kora reggeli cserkelés. Ezen a vadász és vezetõje, valamint tapasztalt nyomolvasók vesznek
részt. Gyakori, hogy két másik nyomkeresõ csapat is elindul, akik adóvevõvel
összeköttetésben vannak a vadászvezetõvel. Ha a nyomkeresõk friss nyomot találnak, azt
azonnal jelzik a vadászoknak.
Az oroszlánvadászat legjobb idõszaka a hûvösebb február-március.

Szavannabivaly
Az itt élõ bivaly tulajdonképpen egy kevert formája a vörös- és szavannabivalynak. A színe
inkább sötét, esetenként sötétbarna. A testfelépítése erõteljes, és élõsúlya elérheti a 600 kg-ot
is. Az állomány jónak nevezhetõ, de a bivalyok folyamatosan mozgásban vannak. A vadászati
mód a friss nyomot követõ cserkelõ vadászat. Izgalmas, sportos, esetenként komoly fizikai
kondíciót igénylõ vadászat ez. 7 vadásznap alatt nagy biztonsággal lehet számolni a bivaly
elejtésével.
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A szavannabivaly legalább annyira
kemény, ellenálló vad, mint a kafferbivaly
és nem kevésbé agresszív. Az elöírt
minimumkaliber a bivalyra a .375 H&H.
Kívánságra
kölcsönfegyvert
tudunk
biztosítani.

A benini bivalyok többsége sötétbarna, de elõfordulnak világosabb,
rõtbarna példányok is.

Nyugati fakó lóantilop (Western roan)
Ez az alfaj (Hypotragus e. Koba) Szenegáltól a Közép-Afrikai Köztársaságig fordul elõ.
Nagytestû, kb. 300 kg élõsúlyt is elérõ antilop. A vadászata gépkocsival, majd gyalogos
cserkeléssel zajlik. A djonai vadászterületen nagyon jó roan állomány él; a 7 napos vadászat
alatt nagy biztonsággal elejthetõ. A várható trófeaerõsség 26-32 inch/65-80 cm.
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Egyéb vadfaj, plainsgame
A területen elõforduló egyéb vadfajok: nyugati tehénantilop, bohor nádibak, Harnessed bozóti
bak, oribi, vörösmellû duiker, szürke duiker, varacskosdisznó és pávián. Elõfordul nyugati
kob is, ez azonban jelenleg nem vadászható.

Idõpont/vadászvezetés és vadászati idõtartam/vadásztábor
Kívánság szerint 2/1 vagy 1/1-es felállásban lehet vadászni. Egy idõpontban 2 vadász tud 1/1es, ill. 4 vadász 2/1-es vadászkíséréssel vadászni. Az outfitter (vadászpartner) Pepe Chelet a
spanyol és az angol mellett németül is jól beszél. A másik hivatásos vadász, Roberto olaszul,
spanyolul és közepesen angolul is beszél. A vadászat állami kontroll mellett zajlik (mint
Tanzániában), az autón a vadászkísérõn és nyomolvasó(ko)n kívül állami vadászati felügyelõ
(Game Warden) is helyet kap.
Január közepétõl március közepéig a hõmérséklet jól elviselhetõ. Az éjszakák hûvösek,
nappal kellemesen meleg van (30°C-ig), rövid záporok elõfordulhatnak.
Március végétõl a klíma száraz és meleg. A nappalok akár 40°C-osok, éjszakára 15-20°C-ig
esik vissza a hõmérséklet.
A lõtávolság nem túl nagy, ideális kaliber a .375, .416, .458 és hasonlók.
Szavannabivalyra és roanra normál körülmények között 7 vadásznap elegendõ. Ez esetben
célszerû 1/1-es vadászkísérést választani. Ha Ön a fenti két faj mellett egyéb plainsgame
fajokat is szeretne lõni, ajánlatos 10 vadásznapra szerzõdni.
A szállás a vadászterületen lévõ szafári táborban van. A szalmatetõs házban három,
zuhanyozóval, WC-vel ellátott 1- ill. 2-ágyas szoba van, szekrénnyel, asztallal,
fegyverállvánnyal, szúnyoghálóval felszerelve.
Az ellátás jó, az étkezésekhez oldalról nyitott, náddal fedett Lounge áll rendelkezésre. A
tábor áramellátását generátor biztosítja, rendelkezésre áll fax és mûholdas telefon is.

Megközelítés
Célszerûen az Air France légitársasággal, Párizson keresztül. Cotonau-ban a repülõtéren
várják Önt, a transzfer autóval kb. 10 órát vesz igénybe.

Szolgáltatások és költségek (EUR)
- fogadás és búcsúztatás a cotonoui repülõtéren
- szállítás a vadászterületre és vissza a repülõtérre
- vadászkísérõ 1/1-es vagy 2/1-es felállásban, nyomkeresõk, nyúzók
- napi mosási szolgálat
- a trófeák nyers preparálása
* Oroszlán, nyugati fakó lóantilop, szavannabivaly,
nyugati tehénantilop és plainsgame
12 nap, 1/1-es vadászvezetéssel:

vadászonként: 12.500,-
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* Szavannabivaly, nyugati fakó lóantilop,
nyugati tehénantilop és plainsgame
10 nap, 1/1-es vadászvezetéssel:

vadászonként: 10.500,-

* Szavannabivaly, nyugati fakó lóantilop,
nyugati tehénantilop és plainsgame
7 nap, 1/1-es vadászvezetéssel:

vadászonként: 8.700,-

Nem vadász kísérõ, függetlenül a vadászat hosszától:

1.300,-

Elejtési díjak (EUR)
oroszlán
4.000,nyugati fakó lóantilop
950,vörös- vagy szavannabivaly 800,nyugati tehénantilop
700,bohor nádibak
700,bozóti bak
600,oribi
300,-

vörösmellû duiker
szürke duiker
varacskos disznó
pávián

350,300,400,150,-

Figyelem!
A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít. Nõivarú vadat nem szabad elejteni. Nõivarú
vad elejtése vagy sebzése esetén, 3x-os elejtési díjat kell fizetni.

Külön fizetendõ (EUR)
- repülõjegy Európából Cotonouba és vissza
ca. 1.000,-tól
- vadászati engedély, fegyverbeviteli engedély
900,- szervezési díj
vadász
300,kísérõ
150,- a trófeák fertõtlenítése, csomagolása
400,- alkoholos italok és dobozos italok, borravaló
- szállás és étkezés Cotonouban
- a trófeák hazaszállítása, belföldiesítése
- a fegyverkölcsönzés (távcsöves .375 H&H) díjmentes, a felhasznált lõszer 8,-/db
- vízum 60,-

Formalitások, egészségügyi elõírások
A benini beutazáshoz vízum és fegyverbeviteli engedély szükséges, amennyiben Ön saját
fegyverével szeretne vadászni. A vízum és fegyverbeviteli engedély kiváltását mi intézzük,
amihez a kitöltött Vadászati bejelentkezési lapon kívül 6 db igazolványképre, erkölcsi
bizonyítványra, az oltási könyvre és az Ön útlevelére van szükségünk. Az ügyintézési idõ kb.
2 hét.
Elõírás a sárgaláz oltás, amelynek meglétét a reptéri belépésnél is, az oltási könyv
bemutatásával igazolni kell. Ajánlatos ezen túlmenõen a malária profilaxis (tabletta) és
oltások hepatitisz A+B, tetanusz, kolera, agyhártyagyulladás és veszettség ellen. Az aktuális
járványügyi helyzetrõl és az oltások felvételérõl a Nemzetközi Oltóközpontban (1097
Budapest, Gyáli út 2-6. Tel.: 80/204-217 v. 1/215-1792, www.oek.hu – Utazás és egészség)
lehet gondoskodni.
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A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászatot a vadászati alapköltségek 50%-ának, valamint a fegyver- és vadászati
engedélyek és a szervezési díj befizetésével lehet lekötni. A fennmaradó 50%, a transzfer és
az irodánk által megrendelt repülõjegy legkésõbb 8 héttel az indulás elõtt fizetendõ.
Az elejtési díjak, a trófeák fertõtlenítésének és csomagolásának költsége a vadászat végén, a
partnerünknél fizetendõk.
Lemondás esetén a befizetett költségek sztornódíjként kerülnek felszámításra. A repülõjegy
ára a kiváltásnál megadott lemondási díj fejében váltható vissza. Ajánlatos a lemondási
biztosítás megkötése.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerzõdési Feltételekben leírtak
érvényesek.

A DJONA VADÁSZTERÜLET

