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KAMERUN – vadászat az esõerdõben bongóra
Lobeke vadászterület
2009
A bongó az óriás jávorantilop, a hegyi nyala és a szitatunga mellett a legtöbbre becsült,
legáhítottabb csavart szarvú antilop Afrikában.
A kifejlett bongó élõsúlya meghaladhatja a 300 kg-ot (egyes adatok szerint a 400 kg-ot),
marmagassága 1,30 m. Jellegzetessége a fehéren csíkozott vöröses alapszín és a fehér
hegyben végzõdõ, impozánsan csavarodó szarv. Az átlagos trófeaméret 28 inch (70 cm), a
csúcspéldányoknál akár 33 inch (85 cm) felett is lehet. A bongóvadászat igen kemény, embert
próbáló feladat. A magas, 30°C feletti
hõmérséklet igen nagy páratartalommal társul. A
leginkább eredményes vadászati mód kutyák
igénybevételével zajlik. Ennek során egy erõs
bongó friss nyomát megkeresve és követve, a
kutyákat csak akkor kapcsolják le a
vezetõszíjról, amikor azok jelzik, hogy a bongó
már igen közel van, vagy amikor az már meg is
ugrott. A kutyák úgy vannak trenírozva, hogy a
bongót megállítsák és állóra csaholják. Így
kínálkozik arra a legjobb esély, hogy a sûrû
esõerdõben a bongót, amelynek a figyelmét a
kutyák elterelték, be lehessen cserkelni, el
lehessen ejteni.
A sikeres bongóvadászat után van lehetõség a
területen elõforduló egyéb vadfajokra –
szitatunga, vörösbivaly, óriásdisznó, bojtosfülû
disznó és a különféle duikerek – vadászni.
Partnerünknek, akivel Beninben is vadászunk,
2004-ben egy elsõ osztályú vadászterületet
sikerült itt Kamerunban szereznie. Kiváló
bongó-,
erdei
elefánt-,
szitatungaés
vörösbivaly-állomány él itt, és más igen érdekes
antilopfélék is. Pepe és édesapja elfogadható
szinten beszél németül, angolul, spanyolul és olaszul is, a kommunikáció nem okozhat tehát
gondot. Egy idõpontban egyszerre 2 vadászvendéget fogadnak.
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2004-2008 / 100%-os siker bongóra
A vadászterületek: Lobeke 2/Mambele 140.000 Ha és a Lobeke 3/Kika 90.000 Ha, Kamerun
dél-keleti részén találhatók. Mindkét terület határos a Lobeke Nemzeti Parkkal és minden
bizonnyal a legjobb területnek számítanak bongóra, erdei elefántra és szitatungára. A területen
korábban gyakorlatilag nem vadásztattak. A tipikus trópusi esõerdõt több mint 200 vadfaj
alkotja, ahol a fõ vadászható vadfajok a bongó, az erdei elefánt, a szitatunga, a vörös- vagy
erdei bivaly, az óriásdisznó, a bojtosfülû disznó és számos duikerfaj: sárgahátú duiker, kék
duiker, vörösoldalú duiker, feketehomlokú duiker, Peter’s duiker, feketehátú duiker és a
bates-bak (pygmy antilop).
Elõfordul még ezen a vidéken az síkvidéki gorilla, a koronás majom, az óriástobzoska és kb.
300 madárfaj.
Az eddigi eredmények magukért beszélnek. Valamennyi bongóra szerzõdött
vadászvendégünknek sikerült elejtenie a bongót, és az sem mellékes, hogy minden évben esik
bongó, melynek szarvmérete 32-33,5 inch .
Bongó
A sokat ígérõ 2004-es tesztvadászat után 2005-ben szerveztük az elsõ hivatalos vadászatunkat
a
területen,
ami
a
várakozásainkat
teljes
mértékben beváltotta. Elsõ
vendégünk, Jegorov úr 10
nap alatt egy nagyon jó
bongót és egy jó erdei
elefántot lõtt. Második
vendégünk, Gspurning úr (a
jobb oldali képen) szintén
egy igen jó – 32 inch-es
bongóval térhetett haza.
2006 júniusában Kõhalmi
Zsolt
barátom
részére
szerveztünk vadászatot, aki
egy kapitális bongóval(33,5
inch) és egy vörösbivaly
trófeájával
gazdagíthatta
trófeagyûjteményét. Nem
sokon múlt, hogy egy
szitatunga is a zsákmánya lehessen.
Mivel partnerünk ebben az évben új utakat tárt fel a területen, lehetõvé vált, hogy
terepjárókkal jobban behatolhassunk. A bongóvadászat ennek ellenére igen kemény, kimerítõ
vállalkozás, amely csak jó fizikai kondícióval rendelkezõ vadászoknak ajánlható. Lévén, hogy
ezen a területen az elmúlt években gyakorlatilag nem vadásztak, nemcsak a bongó, hanem a
többi vadfaj esetében is erõs ill. kapitális trófeákra számítunk. A legjobb vadászati idõszak a
lobekei területen áprilistól júliusig tart.
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Erdei elefánt
Az itt élõ elefánt az erdei elefánt
(Loxodonta
cyclotis)
fajhoz
tartozik. Élõsúlya ca. 3.000 kg,
elterjedési területe Nyugat- és
Közép-Afrika esõerdõ övezete.
Vadászata izgalmas sport, amely
úgy a vadászvendégtõl, mint a
hivatásos vadásztól igen jó
kondíciót, erõs, nyugodt idegeket
kíván. A sûrû, erdei viszonyok
között a legtöbb esetben egészen
közelrõl kell lõni. Az agyarak átlag
8-10 kg/db súlyúak, a kapitális
példányoknál
15
kg-ot
is
meghaladhatják.
Az elefánt minden idõpontban igen
jó eséllyel vadászható, ha az elsõdleges cél az elefánt elejtése, az esélyek 90% felettiek.

Vörösbivaly
Az itt élõ bivaly a tipikus
vörösbivaly. Jó állománya él itt,
úgy az állománysûrûség, mint a
trófeaerõsség tekintetében. A
bivalyvadászat
esetében
is
gyakran kutyák segítik az
eredményes vadászatot.

Szitatunga
Ez az érdekes csavart szarvú
antilop szintén az egyik fõ
vadfajnak számít Pepe területén.
Amennyiben a bongót az elsõ
napokban sikerül meglõni, a
fennmaradó idõben jó eséllyel
lehet szitatungára tovább vadászni.
Ez történhet cserkelve vagy lesbõl
azokon a területeken, amelyeket a
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szitatunga táplálkozás céljából rendszeresen felkeres.

Óriásdisznó, bojtosfülû disznó
Az óriásdisznó 200 kg-os
élõsúlyt és 20 cm-t megközelítõ
agyarméretet is elérhet. A
bojtosfülû vagy más néven bozóti
disznó agyarai alig látszanak, kb.
10 cm hosszúak. Mutatós viszont
a kikészített, vöröses színû bõre.
A legjobb eséllyel minkét fajra
kutyákkal lehet vadászni.
Bojtosfülû disznó - jobbra
Óriásdisznó - lent

Duiker
Az itt elõforduló különféle duiker fajokról az alábbi rövid összefoglalót adhatjuk:
élõsúly
szarvhossz
sárgahátú duiker
60-80 kg
ca. 10 cm
kék duiker
8-10 kg
ca. 4 cm
vörösoldalú duiker
10-12 kg
ca. 5 cm
feketehomlokú duiker
14-16 kg
ca. 5 cm
fehetehátú duker
15-20 kg
ca. 5 cm
Gabun duiker
15-20 kg
ca. 7 cm
Peter’s duiker
18-24 kg
ca. 7 cm
Bates bakocska
4-5 kg
ca. 1 cm

A vadász-szállás
Az elhelyezésre egyszerû vadásztábor szolgál a területen. Rovarbiztos sátrakban alszanak a
vendégek, a táborban zuhanyozási lehetõség, WC, áramfejlesztõ áll rendelkezésre. Ezt a
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tábort természetesen nem lehet a zimbabwei vagy dél-afrikai luxus táborokkal
összehasonlítani. Mûholdas telefon és fax azonban itt is biztosítva van.
Megközelítés Párizson át Douala-ig, majd kétmotoros charterrepülõvel a vadászterületre.
Vadfajok, licencek, vadászati idõtartam
A vadászati idõtartam 12 vadásznap, elegendõ hosszúságú arra, hogy a fõ vadfajon kívül –
bongó vagy erdei elefánt – esélyt biztosítson más fajok elejtésére is.

A következõ konstrukcióban lehet vadászni:
Vadászat bongóra
2 faj választható az alábbiakból:
4 faj választható az alábbiakból:

Erdei vadászat
2 faj választható az alábbiakból:
4 faj választható az alábbiakból:

bongó
vörösbivaly
elefánt
szitatunga, óriásdisznó, bojtosfülû disznó és
az elõzõekben felsorolt duikerfajok (8 db)

szitatunga
vörösbivaly
óriásdisznó
bojtosfülû disznó és
az elõzõekben felsorolt duikerfajok (8 db)

Attól függõen, hogy a bongót milyen gyorsan sikerül elejteni, 1-3 további vad elejtésének van
reális esélye.
Idõpontok 2009-re
1.
március 27 – április 10.
2.
április 10 – 24.
3.
április 24 – május 8.
4.
május 8 – 21.
5.
május 22 – június 5.
6.
június 5 - 19.
7.
június 19 – július 3.
8.
július 2 – 19

vadászat
március 28 – április 8.
április 11 – 22.
április 25 – május 6.
május 9 - 20.
május 23– június 3.
június 6 – 17.
június 20 –júli. 1.
július 4 – 15

Útiterv – pl. a 2009 július 2 - 19 idõpontra:
07.02.
07.03.
07.04-15.
07.16.
07.17.
07.18.
07.19.

repülés Doualába, éjszakázás a hotelben.
charterrepülés a vadászterületre
12 teljes vadásznap
pihenõnap, szükség esetén vadásznap
charterrepülés vissza Doualába, éjszakázás
repülés vissza Európába késõn este
érkezés Párizsba, továbbrepülés Budapestre
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Szolgáltatások és költségek 2009-ben
1. Vadászati költségek
- fogadás és búcsúztatás a Dauala-i repülõtéren
- vadászlicenc
- charterrepülés a vadászterületre és vissza
- valamennyi szállítás a vadászterületen
- szállás és ellátás a vadászterületen
- 1/1-es vadászvezetés a 12 vadásznapra
- a nyomolvasók és kutyavezetõk szolgáltatásai
(kutyák csak a bongóvadászat során)
- a trófeák nyers preparálása
vadászat bongóra

2. Kilövési díjak (EUR)
erdei elefánt
bongó
szitatunga
vörösbivaly
óriásdisznó
bojtosfülû disznó
sárgahátú duiker
a többi duiker/db
bates bakocska

27.000,-EUR

4.200,2.800,1.500,1.300,900,450,530,270,270,-

Figyelem! Nõivarú vad nem lõhetõ! Ha tévedésbõl nõivarú vad kerül elejtésre, kétszeres
trófeadíj fizetendõ!
A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít.
4. Egyéb költségek (EUR)
- repülõjegy Budapest – Douala – Budapest útvonalon
- túlsúly a repülõn
- vízum és fegyverbeviteli engedély
300,- szervezési díj, manipulációs költség
300,- a trófeák szállítása Douala-ba
1.200,- a trófeák fertõtlenítése és csomagolása
- a trófeák hazaszállítása, belföldiesítése
- italok, borravaló, hotelköltség a vadászat elõtt és után
Összköltségkalkuláció – vadászat bongóra (EUR)
- vadászati költség/vadász
27.000,- trófeadíj elejtés esetén: bongó
2.800,- vízum és fegyverbeviteli engedély
300,- szervezési díj, manipuláció
300,------------------------------------------------------------------------------Összesen Douala-tól Douala-ig inkl. 1 bongó
30.400,-EUR
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Külön fizetendõ
- repülõjegy és túlsúly a repülõtéren Budapest – Douala – Budapest útvonalon
- plusz kilövések
- a trófeák fertõtlenítése, csomagolása
- a trófeák beszállítása a vadászterületrõl Douala-ba
- a trófeák hazaszállítása Budapestre, belföldiesítés
- italok, borravaló, hotelköltségek

Formalitások
A vadászati engedély, a fegyverbeviteli engedély és a vízum ügyintézéséhez a következõk
szükségesek:
- 6 db útlevélfénykép
- az EU fegyverútlevél és a fegyvertartási engedély másolata
- 2 db fénymásolat az útlevélrõl
- orvosi igazolás arról, hogy Ön alkalmas a trópusi esõerdõben történõ vadászatra

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászat a vadászati költségek 50%-ának, a vízum, fegyverbevitel és a szervezési díjnak a
befizetésével köthetõ le. A fennmaradó 50%, a licencdíjak, az irodánk által beszerzett
repülõjegy ára, az indulás elõtt legkésõbb 12 héttel fizetendõk.
Az elejtési díjak, a trófeák fertõtlenítésének, csomagolásának költsége, és a területrõl történõ
trófeabeszállítás díja helyben fizetendõ a vadászat befejeztével.
Lemondás esetén a már befizetett díjak és költségek sztornódíjként kerülnek felszámításra.
Ajánlatos ezért a sztornóbiztosítás megkötése. Az itt nem szabályozott kérdésekben az
„Általános Szerzõdési Feltételek”-ben leírtak az irányadók.
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