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DÉL-AFRIKA 2017   
Vadászterületeink: 
 

LIMPOPO 

A legfontosabb vadászterületünk a be nem kerített Olifants West Game Reserve, amely a világ 

egyik leghíresebb vadrezervátuma. Ezen a területen megtalálható a "Big Five", gazdag 

vadpopulációja van a fajok széles skálájával, mint pl. a víziló és a krokodil. Itt főként 

kafferbivalyra és elefántra vadászhatunk. A bivaly trófeák minősége e vadászterületen kiváló. 

 Az Olifants West Game Reserve nagyvadjain kívül a szomszédos területeken vadászhatunk 

fakó- és fekete lóantilopra, valamint lantszarvú antilopra is.  Dél-Afrika legjobb vízibakjait is itt 

lőhetjük meg. Itt előfordulnak kisebb antilop fajok is, mint pl. Sharpe-őszantilop, közönséges 

őszantilop, bóbitás antilop, 

sziklaugró antilop. 

Vadászhatunk foltos 

hiénára, cibetmacskára és 

méhész borzra. 

Kínálatunkban szerepel 

fotó-szafari szervezése a 

Kruger Nemzeti Parkban, 

amit egyszerűen nem lehet 

kihagyni, mivel a Krugert 

tartják a legjobb 

fotósterepnek.  Az Olifants 

West Game Reserve 

Johannesburgtól 430 km-re 

északra fekszik. 
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ZULULAND 

Zuluföld ideális élőhelye a legkülönfélébb, ritka antilopoknak. Ez az egyik legjobb terület a 

nyala, a bozóti antilop (bushbock), a nádi antilop (reedbock) és a vörös bóbitás antilop (red 

duiker) vadászatára. A nagyszámú antilop mellett izgalmas bivaly- és orrszarvú vadászat is 

szerepel kínálatunkban. 

Az Indiai-óceán partján fekvő Sodwana Bay igazi túristaparadicsom, fantasztikus tengerparttal, 

strandokkal, kiváló búvárkodási és mélytengeri horgászat lehetőséggel. Jól felszerelt hajóval 

rendelkezünk, ennek segítségével horgásztúrákat szervezünk pl. marlinra, nyársorrú halra, illetve 

egyéb ragadozó halakra. 

Búvároktatóként partnerünk úgy ismeri Sodwana korallzátonyait, mint a tenyerét, így igény 

szerint felejthetetlen víz alatti kirándulásokat is szervez a vendégeknek. 

Vadászterületünk kb. 475 km-re dél-keletre található Johannesburgtól. 

 

bozóti bak 

 

                                             nyala 
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MPUMALANGA 

Jellemző vadfajai a jávorantilop (eland), a gnú, a vándorantilop (springbock), a hóka antilop 

(blesbock), a közönséges és a hegyi nádi antilop (common és mountain reedbock), a szürke 

őzantilop (grey rhebock), valamint az oribi. Nemcsak a vadállomány bőséges errefelé, de a 

trófeák minősége is kiváló. A kisebb macskafajokra, pl. a karakálra és a szerválra ezen a 

területen lehet a legnagyobb eséllyel vadászni, amely Johannesburgtól kb. 300 km-re dél-keletre 

található. 

 
 
 
 
 
 

                   hegyi nádiantilop 

impala 

 

                              fehérfarkú gnú 
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THABAZIMBI 

A területen dombok és hegyek váltják egymást közepes sűrűségű és egészen sűrű bozótossal. A 

legfőbb vadfajok a jávorantilop, a kudu, a tehénantilop (hartebeest), az oryx és a gnú. Dél-

Afrikában itt találhatók a legnagyobb varacskosdisznók, a különleges élményekre vágyó 

vadászok pedig barna hiénát is lőhetnek. 

Thabazimbi kb. 250 km-re észak-nyugatra található Johannesburgtól. 

vörös tehénantilop       kudu 

                            csíkos gnú 

 

 

 

                 varacskos disznó 
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KALAHARI 

A Kalahári-sivatag az akáciáival és változatos arculatával nagyon különbözik az eddigiekben 

leírt területektől. A terep homokos, a vadfajok széles választéka található meg rajta, amelyek 

közül a legfontosabbak a vándorantilop, a kudu, az oryx és a jávorantilop. 

Ez a vadászparadicsom Johannesburgtól kb. 550 km-re észak-nyugatra fekszik. 
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FREE STATE 

Utolsó vadászterületünk a nyílt szavannán található. Ideális élőhelye a jávorantilopnak, az 

orixnak, a vándorantilopnak, a gnúnak és a vízibaknak. Ezen kívül vörös mocsáriantilopra (red 

lechwe) is vadászhatunk. A terület kb. 200 km-re található Johannesburgtól. 

 

vörös mocsáriantilop 

 

 

                 blessbock                                                                                                                                                                        
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Vadászterületek és a területek közötti váltás 
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A terület kiválasztását az határozza meg, hogy vendégeink milyen vadra szeretnének vadászni. A 

vadászat menetének megtervezése a kiválasztott fajok alapján történik. A transzfer-nap 

vadásznapnak számít.  

Területváltás esetén (pl. Limpopoból Zuluföldre) további 200 euró transzfer díjat számítunk fe 

 

 

Az alábbi táblázatban láthatók, hogy mely szolgáltatások tartoznak a napidíjakba és melyek azok, 

amelyek nem. 

  

  

NAPIDÍJAK  

  

EGYSZERŰ VADAK (plainsgame)  

1 vadászvendég /1 hivatásos vadász 290 euró 

2 vadászvendég /1 hivatásos vadász 250 euró 

Nem vadászvendég 150 euró 

12 év alatti gyermekek ingyenes 

  

VESZÉLYES VADAK (BIG FIVE)  

1 vadászvendég /2 hivatásos vadász 350 euró 

Nem vadászvendég 150 euró 

A FENTI ÁRAK A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZÁK: 

1. A hivatásos vadász, a nyomolvasó, a nyúzó, a szakács és a tábori személyzet 

szolgáltatása a teljes időszakra 

2. Szállás teljes ellátással, napi mosatással a vadásztáborban 

3. Italfogyasztás (beleértve az alkoholos italokat is!) 

4. Vadászati engedélyek 

5. Valamennyi szállítás a vadászterületen 

6. Transzfer a repülőtér és a szállás között érkezéskor és elutazáskor 

7. A trófeák előkészítése a terepen és szállítása a feladóhelyre 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET: 

1. Hotelköltség a vadászat előtt és után 

2. Transzferdíj területváltás esetén 200,- euró 

3. A trófea díjakat (elejtési díjak a mellékelt árjegyzék szerint) 

4. Vadászfegyver bérlést (20 euró/nap) 

5. Lőszereket (normál áron megvásárolható) 

6. A leopárd vagy az egyéb ragadozók csalétkét 

7. További autóbérlést, amennyiben családi szafarihoz vagy nagyobb csoportok részére 

szükséges 

8. A trófeák szállításra alkalmas állapotra történő preparátori előkészítését, légiszállítását, 

belföldiesítést 

9. Mistral-Hungaria szervezési díj……200,- / vadász,      100,- / nem vadászó kísérő 
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TRÓFEA DÍJAK 2017-ben (EURÓBAN) (Ezeket a díjakat a csomagár és a napi 

díjak nem tartalmazzák) 

 Afrikai vadmacska  600 

 Barna hiéna  2 900 

 Bozóti antilop 950 

 Bozótnyúl 100 

 Bóbitásantilop(duiker)(kék) 1 900 

 Cibethiéna 950 

 Cibetmacska  950 

 Csíkos gnú  750 

 Elefánt  18 000 - 36 000 

 Ezüsthátú róka 150 

 Fakó lóantilop (Roan)  9.500 

 Fehérfarkú gnú 750 

 Fekete lóantilop (Sable)  7 900 

 Fokföldi szirtiborz     150 

 Foltos hiéna  2 900 

 Folyami disznó v. bozóti disznó 350 

 Földimalac 1.500 

 Gyűrűsfarkú víziantilop (Waterbuck)  1 700 

 Hegyi nádiantilop 550 

 Hím oroszlán  7.000 - 35 000 

 Hókaantilop (Blesbock)  300 

 Hókaantilop (fehér)  650 

 Impala 350 

 Jávorantilop (fokföldi)  1 800 

 Kafferbivaly bika/tehén 9 900/2 500 

 Karakál  950 

 Kisfoltú petymeg       300 

 Kudu 1 450 

 Közönséges lantszarvúantilop (Tsessebe)  1 900 

 Krokodil 1 800 p./méter 

* Leopárd  9 500 - 15 000 

 Mongúz    100 

 Méhészborz 950 

 Nagy nádiantilop 850 

 Nagyfoltú petymeg    300 

 Nyala (Zululand) 1 500 

 Nyala (Limpopo) 2 400 

 Nyársas antilop (Oryx) 950 

 Nőstény oroszlán  4 500 – 6.000 

 Oribi 1 900 

 Őzantilop  1 400 

 Pusztai bóbitásantilop (Duiker) 250 
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 Pávián  250 

 Pézsmaantilop (Suni) 1 900 

 Sakál  150 

 Sharpe őszantilop 1 900 

 Steinbock (Steenbock)  300 

 Strucc  550 

 Szervál 1 400 

 Sziklaugró antilop (Klipspringer)  1 900 

 Szurikáta    150 

 Szélesszájú orrszarvú  ár lekérésre 

 Tarajos sül 250 

 Ugrónyúl 100 

 Varacskos disznó  300 

 Vervet majom  100 

 Viziló  7 500 

 Vándorantilop (fehér, fekete) 350 (650, 550) 

 Vörös bóbitásantilop 900 

 Vörös mocsári antilop (Lechwe)  2 700 

 Vörös tehénantilop (Red Hartebeest)  750 

 Zebra (sztyepp) 850 

 Zsiráf  2 300 

   

 * 2017-ben nincs szabad leopárd kilövési engedély!  

 

A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít. 
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KEDVEZŐ CSOMAGAJÁNLATOK 2017-ben (EUR) 
                                                                                           

                                                                                                           2:1                                1:1 

1.) 7-napos kafferbivaly szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 golyóérett bivalybika és 1 bivalytehén elejtésével 

trófea-méretkorlátozás nélkül összesen vadászonként                    9.450,-                         9.950,- 

 

 2.) 7-napos kafferbivaly szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 golyóérett bivalybika elejtésével 

trófea-méretkorlátozás nélkül összesen vadászonként                    8.450,-                         8.950,- 

 

3.) 7-napos kafferbivaly tehén szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 golyóérett bivalytehén elejtésével 

összesen vadászonként                                                                     3.250,-                         3.500,- 

 

4.) 7-napos nyalaszafári 

szállással, teljes ellátással, valamennyi vadászati  

szolgáltatással és 1 nyala, 1 impala, 1 blessbock 

és 1 varacskosdisznó elejtésével:                                                     3.950,-                        3.500,- 

 

5.) 7-napos kuduszafári 

szállással, teljes ellátással, valamennyi vadászati  

szolgáltatással és 1 kudu, 1 csíkosgnú vagy  

1 fehérfarkú gnú, 1 impala, 1 blessbock és  
1 varacskosdisznó elejtésével:                                                         3.550,-                        3.250,-                                                             

 

6.) 7-napos gnúszafári 

szállással, teljes ellátással, valamennyi vadászati  

szolgáltatással és 1 csíkosgnú vagy 1 fehérfarkú gnú, 

1 impala, 1 blessbock és 1 varacskosdisznó  
elejtésével:                                                                                         3.200,-                       2.950,- 
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ZIMBABWE – 2013 

Vadászat kafferbivalyra  
 

 

Zimbabwe az aktuális politikai-gazdasági helyzet ellenére a kafferbivaly-vadászat klasszikus 

országának számít. Az újjáalakult kormány intézkedései nyomán a helyzet stabilizálódott, az 

USA dollárra történt átállás a bizonytalan pénzügyi helyzetet jelentősen javította.  

Vadásztató partnereinknek és hivatásos vadászainak köszönhetően vendégeink a 2012. évben is 

kiváló eredménnyel vadásztak kafferbivalyra, a programok fennakadás nélkül és a vadászok 

igényeinek megfelelően zajlottak.  

 

VADÁSZATI MÓD 

Zimbabwe-ban a kafferbivaly vadászata igen sportosan – a friss nyom gyalogos követésével – 

zajlik. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az autóval a földutat keresztező friss nyomra akadva, 

azt gyalogosan követve keressük meg az elejteni kívánt bivalyt. A tracker-ek (nyomolvasók) az 

európai ember számára bámulatos képességgel tudják követni a nyomot, amelynek 

frissességétől, a bivalyok mozgási sebességétől is függ, mikor sikerül a bivalyra akadni. Ez a 

kafferbivaly vadászatának klasszikus, legnagyobb élményt és izgalmat nyújtó  módja. A 

vadászatszervezés  professzionális,  a fehér kísérővadászok igen motivált, lelkes  szakemberek, 

akik nagy súlyt fektetnek arra, hogy lehetőleg öreg, érett bivalybikát lövessenek a vendéggel. Az 

öreg bikák szarvterpesztése átlagosan 37-38 inch, a kapitális példányoké 40 inch felett is lehet. A 

vadászat időtartama 7-10 nap lehet, a javasolt vadászvezetés 1/1, ami lehetővé teszi a nyugodt, 

válogató vadászatot egy erős bivalyra. Zimbabwe-ban egy vadász 1 kafferbivalyt lőhet, ha ezt 

sikerült elejteni, plainsgame-re lehet tovább vadászni. Megjegyzendő, hogy a PG állomány 

lényegesen ritkább, mint Namíbiában vagy Dél-Afrikában, célszerű a vadászat lekötésekor 

jelezni, hogy a vadász a bivalyon kívül milyen egyéb PG fajokra kíván vadászni. 

(Plainsgame(PG): a veszélyes afrikai nagyvadfajokon kívül elejthető egyéb vadfajok, pl. 

antilopfélék, varacskosdisznó)   

A kafferbivaly az általunk vadászott területeken jól vadászható állományokban fordul elő, a 7-10 

napos vadászati idő alatt egy érett bikát jó eséllyel meg lehet lőni. A zimbabwei vadászatok 

árban kedvezőbbek, mint más afrikai országokban. Bár a vadállomány az elmúlt években javuló 

tendenciát mutat, el kell mondani, hogy még így is lényegesen alacsonyabb, mint a Luangwa 

Valley-ben Zambiában, a Niassa-Kambako területen Mozambikban, vagy a Selous Game 

Reserve-ben Tanzániában. 

http://www.mistral-hungaria.hu/
mailto:mistral.hung@mistral-hungaria.hu
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IDŐPONTOK 

Zimbabwe-ban egész évben lehet vadászni. Az évszakok itt a déli féltekén ellentétesek, tehát 

júliusban, augusztusban van az afrikai tél. December közepétől március elejéig tart az esős 

évszak. Áprilisban, májusban a fű még zöld és magas, ez az időszak a bivalyvadászatra nem 

ideális. Június közepétől a fák, bokrok lombja túlnyomó részben leszáradt, a száraz fű nagy 

területeken leégett, a lőtávolság 

nagyobb. A leégett területeken 

frissen sarjadó fű a vadnak ideális 

legelőterületeket kínál. 

Az optimális időszak a bivaly- 

vadászatra június közepétől 

november végéig terjed. A július, 

augusztus napközben kellemesen 

meleg, ca. 20-22 °C, miközben az 

éjszakák akár fagypont közelében 

is lehetnek. Szeptembertől azután 

ismét melegszik az idő, októberben  

pedig már hőség van. Ezek a 

hónapok az egyre fogyatkozó vízlelőhelyeket napi rendszerességgel felkereső bivalyok miatt 

szintén alkalmas vadászati időszakot jelentenek. A mellékelt harrare-i klímatáblázat az általunk 

vadászott területekre is érvényes. 

   

1.) LUSULU CAMPFIRE AREA 

Ez a vadászterület Zimbabwe 

ÉNy-i részén, a Chizarira Nemzeti 

Park közvetlen szomszédságában 

terül el. 1400 km2, enyhén 

dombos, középsűrű ill. sűrűn 

mopánebozóttal fedett szavanna. A 

Lusulu egy jó adottságú nagyvadas 

terület, közepesnek mondható 

elefánt, leopárd és kafferbivaly 

állománnyal, viszonylag gyér 

plainsgame (antilopfélék, 

varacskosdisznó) állománnyal.  

Előfordul oroszlán és fekete 

lóantilop is, de nem számottevő 

létszámban. 

Kapitális (40 inch) bivaly - Lusulu 

CA  

 

Krokodilra és vízilóra a Shangani folyóban lehet vadászni. Az ideális vadászati időszak itt június 

elejétől november végéig tart. Nagyvadra egyszerre 2 vadászt tudunk fogadni 1/1-es 

vadászkíséréssel.  

Az érkezési repülőtér Bulawayo, ahonnan kb. 4,5 órás autóúttal érhető el a vadászterület.  

 



 14 

A szállás 2009 tavaszán igen 

igényesen kialakított szafári-

táborban  van, közvetlenül a 

vadászterületen, ahol WC-vel, 

fürdőszobával ellátott nagyméretű 

sátrak, ill. fűvel fedett chalet-ok 

állnak rendelkezésre 
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1.) CHARARA SAFARI AREA  

A Charara Safari Area területén 

található vadász-erület 

gyakorlatilag lakatlan, nagyon 

szép hegyes-dombos vidék, 

közvetlenül a Kariba tó 

mentén. 

A növényzetet középsűrű, a 

folyók és kiszáradt folyó-

medrek mentén sűrű bozótos 

alkotja. A legfontosabb vad-

fajok: elefánt, oroszlán, leo-

párd, kafferbivaly, fekete ló-

antilop, krokodil, 

és víziló. A 7-napos bivaly-

vadászat során az itt előforduló 

alábbi plainsgame-fajokra lehet 

még vadászni: bozóti bak, impala, klippspringer, oribi, duiker, kőantilop, varacskosdisznó, 

bozóti disznó, hiéna, sakál, civet és genet. Előzetes megállapodás alapján lőhető a jávorantilop, 

vízibak, kudu és a csíkosgnú is. Zimbabweban a PG-vadászatra is szigorú quotarendszer 

érvényes, ezért már a vadászatra történő jelentkezés során tisztázni kell mely PG-fajokra akar 

még a vendég vadászni és hogy a van-e még arra a partnerünknek szabad licence.   

Több éves együttműködő partnerünk itt Ray Townsend, aki igen szimpatikus és  kommunikativ 

outfitter és guid, és akinél a mindig 1/1-es felállásban zajló vadászat igen eredményes, vele és 

nála vadászni igazi élmény. 

A vadászatot elsőrangú terepjárók, többségében Toyota Landcruiserek segítik. 

A vadászatszervezés és a hivatásos vadászok professzionális színvonalúak, a fehér hivatásos 

vadászok nemcsak mint vadászok elsőrangúak, hanem az ország, az ott élő 

emberek a flóra és a fauna kiváló ismerői is egyúttal. 

  A szállás egy tipikus szafári tábor, közvetlenül a vadászterületen. 2-személyes, náddal fedett, 

zuhannyal és WC-vel ellátott építmények szolgálnak a vadászok elhelyezésére. 

Jó szakács, hűtött italok (whisky, délafrikai vörös- és fehérbor, sör, cola, sprite, fanta,  

ásványvíz) áll rendelkezésre. 

Az érkezési repülőtér Harare, ahonnan kb. 3,5 órás autóúttal érhető el a vadászterület.  
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A napidíj a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

- szállás és ellátás a táborban, 7 nap a Charara, 10 nap a Lusulu területen 

- alkoholmentes italok 

- napi mosási szolgálat 

- 1/1-es vadászvezetés 

- segítőszemélyzet – nyomolvasók, nyúzók 

- valamennyi szállítás a vadászterületen 

- a trófeák nyers, terepi preparálása   
                                                                                                                           Lusulu                   Charara  
                                                                                                                      Campfire Area        Safari Area  
                                                                                                                       14 utazási nap    11 utazási nap    
                                                                                                                         10 vadásznap     7 vadásznap 
  
vadászati alapköltség  1/1 ..............................................................                        6.950,--          8.700,--USD 
2% zimb. turizmusadó ………………………………….…….                                       139,--             174,--  
kafferbivaly elejtési díj ………………………………….…….                                     4.950,--          5.000,--  
4% zimb. turizmusadó…………….……………………….….                                        198,--             200,--  
2-3 vadász esetén  -  fejenként     
autótranszfer Bulawayo - Lusulu - Bulawayo ………………..….                                 400,--  
autótranszfer Harare - Charara - Harare ……………………..….                                                       500,--  
szervezési díj ……………………………………….………                                            300,--             300,--  
                                                                                                                             ------------------ -----------------  
Összesen Bulawayo ill. Harare inkl. 1 bivaly………….. ………                          12.937,--       14.874,- USD  
 
 
Nem vadászó kísérő                                                                                           Lusulu                Charara  
                                                                                                                      Campfire Area        Safari Area  
 
alapköltség ….. ..............................................................                                       2.000,--                1.400,--  
2% zimb. tourizmusadó ………………………………….…….                                      40,--                    28,--  
2-3 kísérő esetén - fejenként:  
autótranszfer Bulawayo - Lusulu - Bulawayo ……………..…….                               400,--  
autótranszfer Harare - Charara - Harare ………………….……..                                                          500,--  
szervezési díj …………………………………….…………                                          150,--                  150,--  
                                                                                                                             -------------------- ------------------  
Összesen Bulawayo ill. Harare per kísérő                                                          2.590,--           2.078,- USD  
 
 
 
 

Külön fizetendő (USD) 

- elejtési (trófea) díjak 

- vízum  50,-USD (a repülőtéren fizetendő) 

- a trófeák fertőtlenítése, csomagolása 

- a trófeák hazaszállítása, belföldiesítése 

- CITES engedély a CITES köteles fajokra  

- repülőjegy Budapest – Zimbabwe – Budapest útvonalon 

- hotelköltség a vadászat előtt és után – amennyiben szükséges 

- alkoholos italok, borravaló 
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Elejtési díjak(USD) 
                                                                                            Lusulu CA                   Charara SA  
 
bozóti bak   ……………………………………...............            650,--                       1.000,--  
bozóti disznó   ...........................................................              350,--                         450,--  
karakál ……………………………………………………                                              450,--  
civet ………………………………………………………            500,--                          450,--  
duiker ........................................................................             200,--                          300,--  
eland ……………………………………………………...        1.400,--                        1.500,--  
genet ……………………………………………………..                                                200,--  
grysbock …………………………………………………            450,--                           450,--  
méhészborz………………………………………………            300,--  
hiéna …………………………………………………….             500,--                            400,--  
impala .......................................................................              250,--                            250,--  
klippspringer .............................................................               650,--                           600,--  
krokodil …………………………………………………...          4.000,--  
kudu ………………………………………………………          1.200,--                        1.200,--  
oribi ……………………………………………………….                                                  600,--  
sakál           ……………………………………………………      200,--  
pávián …………………………………………………….             150,--                            20,--  
szervál ……………………………………………………..         1.000,--                          500,--  
tarajos sül ………………………………………….                      500,--  
kőantilop ...........................................................                        150,--                          500,--  
csíkos gnú ……………………………………………….                                                  800,--  
varacskosdisznó .........................................................              250,--                          450,--  
vízibak ………………………………………………                   1.500,--                       1.800,--  
vadmacska ………………………………………………….          350,--  

zebra ………………………………………………………     1.000,--                      1.000,-- 

 

 

Figyelem! 

A trófeadíjak államilag meghatározott költségek, amelyeket előzetes bejelentés nélkül 

megváltoztathatnak. Valamennyi elejtési díjra 4% turizmusadó kerül felszámolásra.  

 

A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít. 

 

 

LUSULU CAMPFIRE AREA            CHARARA SAFARI AREA 
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A kafferbivaly állami trófeadíja  
Az itt megadott elejtési díj magasabb, mint a 2013-as katalógusban szereplő trófeadíj. Ennek 

oka, hogy a zimbabwei vadászati hatóság januárban a trófeadíjak megemeléséről határozott. Az 

új trófeadíjak még az itt megadottaknál is magasabbak lennének. A hivatásos vadászok 

szövetsége panasszal élt ez ellen a határozat ellen. Végső döntés még nem született, de várható, 

hogy a hatóság és a hv. szövetsége bivaly trófeadíjáról 5.000,- USD körüli összegben egyezségre 

tud jutni. Árváltozás lehetséges. A fixen lekötött, leelőlegezett vadászatok árát garantáljuk.    

 

Biztonsági garancia zimbabwei vadászat esetén 

Az elmúlt években és idén is gond nélkül és jó eredménnyel vadásztattunk Zimbabwében. A 

vadászatok színhelyén és az országban is jelenleg nyugodt a helyzet, a helyi lakosság is abban 

érdekelt, hogy az állami vadászterületeken a vadászati idegenforgalom zavartalanul működjön. 

Partnereink jó viszonyban vannak a helyi hatóságokkal, tehát aggodalomra nincs ok.  

Amennyiben a várakozásokkal ellentétben a helyzet úgy alakul, hogy a vadászatok biztonságos 

lebonyolítása megkérdőjeleződik, úgy azt sztornírozzuk és a befizetett előlegeket az Önök 

részére visszatérítjük. 

 

A vadászatok lekötésének és lemondásának feltételei 

A vadászatot az alapköltségek 50%-ának a befizetésével lehet lekötni. A fennmaradó 50%, a 2%-

os idegenforgalmi adó, az autótranszfer, a szervezési díj és a CITES költsége legkésőbb 8 héttel 

az indulás előtt fizetendő. Az elejtési díjakat és a trófeakezelés költségét a vadászat végén, 

partnerünknél kell kiegyenlíteni. Amennyiben Ön nem akar ennyi készpénzt magával vinni, azt 

előlegként irodánkban befizetheti, hazaérkezése után pedig elszámolunk. 

Lemondás esetén a már befizetett költségek (a trófeaelőleg kivételével) visszatérítésére nincs 

lehetőség, azok sztronódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség 

eseteire érvényes sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-lemondási biztosítás megkötése. Ezen 

biztosítások, valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás irodánkban 

megköthetők. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek. 
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___MISTRAL – HUNGARIA__________________ 
Vadászatszervező és Külkereskedelmi Kft. – Internationales Jagdbüro - International Hunting Agent 

H-2040 Budaörs, Kolozsvári u. 27.          Tel./Fax: (00-36-23) 430 557  

www.mistral-hungaria.hu                             Mobil:     (00-36-20) 971 7779   

E-mail: info@mistral-hungaria.hu            

                                                                                                                                        

 

 TANZÁNIA - KAFFERBIVALY   

SELOUS GAME RESERVE  

2013 

 

 

 

A Selous(ejtsd: Szölu) Game Reserve Tanzánia, sőt túlzás nélkül állítható egész Afrika 

legkiválóbb  nagyvadas, különösen pedig bivalyos területe. 

A tapasztalt bivalyvadászok, vagy akár az olvasottabb honi Nimródok szíve is gyorsabban kezd 

verni e név hallatán. Egy varázslatosan szép táj és a páratlan kafferbivaly állomány e terület 

legfőbb jellemzői; a Selous valóban „bivalygyárnak” nevezhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mintegy Svájc nagyságú összefüggő területen a bennszülöttek sem létesíthetnek lakott 

települést és a marhatartás sem engedélyezett. Állandó szafáritábor sem építhető, a vadászati 

idényre felállított szafáritáborokat a szezon végére le kell bontani, az eredeti állapotot helyre kell 

állítani. És ez így van jól, így remélhető csak, hogy ez a páratlan gazdagságú élőhely érintetlen 

állapotában fennmaradjon. A védelem odáig terjed, hogy nem őshonos növényeket ültetni, 

telepíteni sem szabad, így a táborok környékén zöldségek sem termeszthetők. A kiterjedt 

http://www.mistral-hungaria.hu/
mailto:mistral.hung@mistral-hungaria.hu
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védelemnek köszönhetően a Selousban nemcsak kafferbivaly, hanem elefánt, oroszlán, leopárd 

és egy sereg antilopfaj él még nagy számban, sőt a fekete orrszarvú is előfordul. 

Itt találhatók azok az afrikavadász körökben ugyancsak ismerősen csengő nevű folyók, mint a 

Kilombero, Rufiji, Ruaha és Luhombero, amelyek kiváló vadászati lehetőséget biztosítanak 

vízilóra és krokodilra. 

A Selous vegetációja igen változatos; a nagy, nyílt füves szavannáktól a sűrű bozótosig, a 

mopane bokroktól a hatalmas majomkenyérfákig. 

 

Partnereink 4 területrészen (blokkban), összesen mintegy 4800 km2 területet bérelnek, ahol a 

legjobb eséllyel lehet kafferbivalyra, oroszlánra, leopárdra, vízilóra, krokodilra és számos 

antilopfélére, varacskosdisznóra vadászni. 

A szafaritáborok jól felszerelt, tágas szafárisátrakból állnak, amelyekben stabil ágyak, ruhatartók 

állnak rendelkezésre. A sátrakhoz WC és zuhanyzó is tartozik. A tábori életet fedett teraszos 

étkező teszi hangulatossá. Az ellátás nagyon jó, változatos ételek, széles italválaszték áll 

rendelkezésre. 

Az eredményes vadászatot megbízható terepjárók segítik. 

 

 

 

 

A törvényes vadászidény Tanzániában július 1-én kezdődik, és december 31-én végződik. 

Júliusban, amikor a hőmérséklet még kellemesen hűvös, a vadászat a még álló magas fű miatt 

nagyon sportos, ill. nehéz, mivel csak viszonylag közelre lehet látni és lőni. Július elejétől a 

szárazság következtében a fű hatalmas területeken leég. Ezeken a leégett felületeken rövidesen 

felnövekvő friss fű mágnesként vonzza a vadat. A vadászat ekkor a nagyobb látótávolság miatt 

könnyebb. 

Augusztus közepétől a vadászat feltételei ideálisak. A későbbi időpontok a nagy meleg miatt 

szintén kedvezőek a vadászat szempontjából, mert a vad a vizek környékén koncentrálódik. Az 

augusztus, szeptember, október és november első fele - a kisebb esőktől eltekintve - száraz. 

November közepétől nagy a forróság és beköszönthetnek a hosszabb esőzések is. 

 

 

 

 

 

Sok afrikavadász állítja, hogy a bivalyvadászat talán a legszebb, legizgalmasabb vadászatok 

egyike. Nem véletlenül alakult ki a „bivalyláz” kifejezés. Ehhez a véleményhez csak 

csatlakozhatunk - egy bivalyvadászat alig hasonlítható össze bármilyen más vadászattal, 

különösen akkor, ha olyan területen folyik a vadászat, ahol sok bivaly él. A Selousban élő 

elsőrangú bivalyállomány valóban élménygazdag és kiváló vadászatot tesz lehetővé.  Nemcsak 

számban, de minőségileg is elsőrangú állomány él itt. A jó bikák 36 - 39 inch-es, a kapitális 

példányok a 40-42 inch-es terpesztést is elérhetnek. A terpesztés persze csak az egyik értékmérő 

a trófeáknál, hasonlóképpen fontos az un. pajzs („Boss”) alakulása is, amely különösen az öreg 

bivalyoknál nagyon kifejezett.  Ezért is részesítjük előnyben az egyedül járó un. Daga-Boy-okat 

és a kis csoportban összeverődő öreg bikákat. 

 

 

 

 

 

VADÁSZIDÉNY 

BIVALYVADÁSZAT 
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VADÁSZAT 

KAFFERBIVALYRA 

  

 

 

Ezt a programot 2/1-es vadász/hivatásos vadász felállásban kínáljuk, különösen olyan 2 vagy 4 

főből álló baráti társaságnak, akik szívesen vennének részt együtt a bivalyvadászaton. Ezen 

program során 2 vadász osztozik 1 db 10 napos kilövési engedélyen szereplő vadfajokon. 

Fejenként lőhetnek 1 kafferbivalyt és eldönthetik, hogy a további kilövési lehetőségeket hogyan 

osztják meg egymás között. A vadászonként 1 bivaly 2/1-es felállásban 7 nap alatt nagy 

biztonsággal meglőhető, sőt a bivaly mellett nagy valószínűséggel még 2-4 más vad is elejthető a 

10 napos vadászati licenszre engedélyezett listából. 

        

 

 

Úti,- és vadászprogram: 

 

1.  nap:  repülés Dar es Salaamba 

2.  nap:  Érkezés Dar es Salaamba, vámformalitások elrendezése, éjszakázás a hotelban 

3.  nap:          charterrepülés a vadászterületre, elhelyezkedés a táborban, fegyverbelövés 

3.- 8. nap:      7 teljes vadásznap  

9. nap:           délelőtt vadászat (amennyiben erre még lehetőség van), charterrepülés Dar es 

  Salaamba, éjszakázás 

10. nap:          transzfer a repülőtérre és indulás Európába 

11. nap:           érkezés Budapestre 

 

 

 

Szolgáltatások és költségek: 

 

7 teljes vadásznap szállással és ellátással a vadászterületen, 2/1-es vadászkíséréssel, 

terepjáróhasználattal, napi mosási szolgálattal, a trófeák nyers preparálásával, állami adókkal és 

járulékokkal     

                                      

                                                                                              9.650,-   USD /vadász   

           

Külön fizetendő: 

 

 repülőjegy Budapest - Dar es Salaam – Budapest 

 légicharter a Dar es Salaam – vadászterület – Dar es Salaam útvonalon 1.200,- USD/fö, min. 2 

fő utazása esetén 

 elejtési díjak 

 trófeák fertőtlenítése, csomagolása, dokumentációja  850,-USD/vadász 

 trófeák szállítása Magyarországra, importvám  

 hotelköltség a vadászat előtt és után 

 alkoholos italok, borravaló 

 Mistral Hungaria szervezési díj 300,- USD  /vadász 

 vízumköltség 70,- USD/fő 

 fegyverbeviteli engedély 250,-USD/fegyver (váltócső külön fegyvernek számít!) 

 

7  vadásznappal, 1 bivaly elejtésével – SELOUS, MK1 blokk 
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A 7 napos vadászat során a 2 vadász a következő elejtési listából „gazdálkodhat”:  

  

 

        USD/db 

  2 kafferbivaly        á 2.550,- 

  1 csíkos gnú        890,- 

  1 lichtenstein tehénantilop      890,- 

  1 zebra      1.450,- 

  1 varacskosdisznó       680,- 

  1 bozóti impala       750,- 

  1 impala        530,- 

  1 pávián        150,- 

 

 

 

Valamennyi kilövésre vonatkozik: 

A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít! 

 

Nem vadász kísérő költségei: 

 

 napidíj a táborban + GCF                   450,- USD/nap 3.150,- USD 

 Mistral Hungaria szervezési díj   150,- USD    150,- USD 

       ---------------------------------------- 

                                                3.300,- USD / kísérő 

 

Külön fizetendő a nem vadász kísérőnek:  

 

- repülőjegy 

- légicharter 

      -     vízum, hotelköltség, alkohol 

 

 

 

 

Ezt a programot 1/1-es felállásban szervezzük, amelynek során a vadász egy 10 napos engedély 

birtokában 2 bivalyra és az engedélyben szereplő további fajokra vadászhat. A 7 vadásznap alatt 

jó eséllyel lehet számolni a 2 bivaly és 3-5 plainsgame (antilop, varacskosdisznó) elejtésére.  

Az úti- és vadászprogram:  a 7 napos vadászatnak megfelelő. 

 

Szolgáltatások és költségek:  

7 teljes vadásznap, szállással és ellátással a vadászterületen, 1/1-es vadászvezetéssel, 

terepjáróhasználattal, napi mosási szolgálattal, állami adókkal, járulékokkal és a trófeák nyers 

preparálásával 

 

                                                                                    

 

                                                                     13.800,-  USD/vadász 

7 vadásznap, 2 kafferbivalyra elejtési lehetőségével – SELOUS, MK1  
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 Külön fizetendő: 

 

 repülőjegy Budapest - Dar es Salaam – Budapest 

 légicharter a Dar es Salaam – vadászterület – Dar es Salaam útvonalon útvonalon, 1.200,- 

USD/fő, min. 2 fő esetén 

 elejtési díjak 

 trófeák fertőtlenítése, csomagolása, dokumentációja 1.550,-USD/vadász 

 trófeák szállítása Magyarországra, importvám  

 hotelköltség a vadászat előtt és után 

 alkoholos italok, borravaló 

 Mistral Hungaria szervezési díj 300,- USD  /vadász  

 vízumköltség 

 fegyverbeviteli engedély 250,-USD/fegyver (váltócső külön fegyvernek számít!) 
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Elejthető vadászonként a 7 napos vadászat során:        

        USD/db 

       1.  kafferbivaly      2.500,- 

                             2. kafferbivaly                             2.600,- 

                        1 csíkosgnú       890,- 

                            1 lichtenstein tehénantilop     890,- 

1 zebra      1.450,- 

1 varacskosdisznó      680,- 

                            1 bozóti disznó                             750,- 

1 impala       530,- 

                        1 pávián                       150,- 

 

Valamennyi kilövésre vonatkozik: 

A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít! 

 

 

Nem vadász kísérő költségei: 

 napidíj a táborban + GCF                   450,- USD/nap 3.150,- USD 

 Mistral Hungaria szervezési díj   150,- USD    150,- USD 

       ---------------------------------------- 

                                                3.300,- USD / kísérő 

Külön fizetendő a nem vadász kísérőnek:  

- repülőjegy 

- légicharter 

      -     vízum, hotelköltség, alkohol 

 

 Az egyes területrészek megközelítésére az esetek többségében Dar es Salaamból induló 

légicharter igénybevételére van szükség. Ezek célzottan az adott csoport szállítására bérelt 

kisrepülők, a csoport létszámától függően 1, 2-4, 5-7 fő plusz csomagjaik szállítására. Az egy 

főre jutó költség a csoport létszámától, a területrész távolságától függően jelentősen eltérhet. Az 

árak ezen kívül előre nem látható okok miatt (üzemanyagár, biztonsági előírások stb. változása) 

is változhatnak. 

 

Fegyver és kaliber választás : 

 

A kafferbivaly nagyon kemény és ingerlékeny vad. Nem véletlenül az öt veszélyes afrikai 

nagyvadfaj egyike. 800 kg-os élősúly egyáltalán nem ritkaság. Érthető tehát, hogy jó lövés és 

megfelelően erős kaliberű fegyver szükséges ahhoz, hogy egy kifejlett bivalybikát gyorsan és 

biztonsággal terítékre lehessen hozni. 

A bivaly természeténél fogva nem rosszindulatú vad. Ha azonban ingerlik vagy megsebesítik, a 

pillanat tört része alatt a legveszélyesebb ellenféllé válhat. 

A lőtávolság általában 50-70 méter közé esik. Ideálisnak a szívtájékra irányított vállaplövés 

tekinthető. A bivaly szíve viszonylag mélyen helyezkedik el, ezért a lövéssel a felső testrészt 

mindenképpen el kell kerülni. A kissé hátracsúszott lövések esetén is fennáll a hosszadalmas és 

bizonytalan kimenetelű utánkeresések veszélye. A sebzett és támadó bivalyt viszonylag nehéz 

megállítani, ennek rizikóját fontos ezért a kaliber helyes megválasztásával minimálisra 

csökkenteni. 

Egyetlen más vadfaj esetében sem vitatott annyira a kaliber választás, mint a bivalyvadászatnál. 

Véleményünk szerint a 375-ös kaliber számít ezen a téren minimumnak. A 9,3 mm-es kaliberek 
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legtöbbször gyengének bizonyulnak. Az ilyen fegyverekből leadott, csak némileg is rosszul 

irányított  lövések, kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak. 

Hasonlóképpen gyakran vitatott kérdés, hogy vajon teljes köpenyű vagy ólomhegyű lövedéket 

alkalmazzunk-e. Iránymutató ebben a tekintetben: az egyedüljáró bivalyok esetében, ill. sűrűbb 

bozótosban jobb a teljes köpenyű lövedék, míg a kisebb csoportba verődött bivalyoknál, ill. a 

viszonylag nyílt vegetációval borított terepen inkább az ólomhegyű lövedéket részesítsük 

előnyben. Amennyiben utánkeresésre kerülne sor, mindig ólomhegyű lövedéket használjunk, 

mivel ennek mindenképpen nagyobb stophatása van. Általánosan érvényes, hogy ebben a 

tekintetben is lehetőleg a helyi viszonyokkal maximálisan tisztában lévő vezető vadászra 

hagyatkozzunk. 

 

Nem utolsó sorban tisztázni kell a vadászat előtt, hogy a vezetővadász az Ön lövésének leadása 

után közvetlenül tegyen-e lövést vagy sem. Alapvetően ez az Ön döntésétől függ. Ha Ön nem 

akarja, hogy a hivatásos vadász is lőjön, akkor ez így rendben van. Ezt azonban mindig a 

vadászat ELŐTT kell a vezetővadásszal megbeszélni. 

A kafferbivaly vadászat sok vadász számára joggal a vadászatok legszebbike. Nem szabad 

azonban figyelmen kivül hagyni, hogy itt mindenképpen egy erős, harcias vadról van szó.  

 

Kérjük tehát, hogy az előzőekben leírtakat tartsa szem előtt a vadászat során, hogy ez az élmény 

Önnek is maradéktalan szórakozást és örömet okozzon. 

 

Védőoltások: 

Tanzániába történő utazás esetén sárgaláz elleni oltás kötelező, a hepatitis A és B, meningitis  

kolera és tetanusz elleni immunizálás ajánlott. Malária elleni gyógyszeres profilaxis szintén 

javasolt. Az aktuális járványügyi helyzetről és oltásokról a Országos Epidemiológiai Központban 

célszerű tájékozódni  (1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Tel: 06-1-476 13 64,  www.oek.hu ). 

 

A vadászatok lekötésének és lemondásának feltételei : 

 

Az út lekötésekor a programárak 50%-a szervezési díj fizetendő be előlegként, a fennmaradó 

50% befizetése 12 héttel a vadászat kezdete előtt esedékes. A vízum kiváltása a megérkezéskor, 

a repülőtéren történik. 

Lemondás esetén a befizetett előlegek visszafizetésére nincs lehetőség. Ajánlatos ezért 

sztornóbiztosítás megkötése, ami irodánkon keresztül is lehetséges.  

Ugyancsak célszerű indulás előtt általános utazási biztosítást kötni. (betegség-, baleset- és 

poggyász biztosítás). Erre irodánkban szintén lehetőség van. 

 

A vadászatok árai mindig az érintett ország valutájában vannak megadva. A fizetés az Ön által 

választott valutában vagy forintban történik. Az euróban vagy forintban történő fizetés esetén a 

fizetés napján érvényes valutaárfolyamokat vesszük figyelembe. 

A továbbiakban az "Általános üzleti feltételekben" leírtak érvényesek az utak lekötésére és 

lemondására vonatkozóan. 

A tévedések és árváltoztatások jogát fenntartjuk. A fixen lekötött és leelőlegezett vadászatok 

esetén az árakat garantáljuk, kivéve a licenszköltségekét. Ezek ugyanis mindig államilag 

meghatározott árak, amelyeket az illető ország központilag minden előzetes értesítés nélkül rövid 

időn belül megváltoztathat. 

A kilövési díjak a vadászat befejeztével partnerünknek a helyszínen, külön megállapodás esetén 

az Önök hazatérése után, irodánkban fizetendők.  

A fenti árak a 2013-as évre érvényesek. 

 

http://www.oek.hu/

