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VADKÁRELHÁRÍTÓ VADÁSZAT ELEFÁNTRA
KAMERUN – 2017
Kamerun még afrikai viszonylatban sem a mindennapos vadászkalandok országa, az ősi, a
civilizációtól még alig érintett Afrikával szembesülhetünk itt. Az általunk ajánlott vadászat
legfőbb jellemzői:
-

németül beszélő, igen elhivatott vadászkísérő
egy időben csak 1 (1/1-es vadászkíséréssel) vagy 2 (2/1-es vadászkíséréssel) vadászt
fogad a partnerünk
nagyon jó elefánt állomány

ELEFÁNTOK AZ EXTREME NORD TARTOMÁNYBAN
A nyugat-afrikai szavannaelefánt testméreteit és agyarerősségét tekintve némileg elmarad az
Afrika déli részén – így pl. Zimbabwe-ban élő rokonától, elejtése azonban legalább annyira
izgalmas és embert próbáló vadászteljesítmény. Kamerun Extreme Nord tartománya és
különösen az itt található Wasa Nemzeti Park híres kiváló elefántállományáról. A Wasa NP
körül található kommunák kisparcellás mezőgazdasági művelést folytatnak, ahol az egyik fő
termény a köles, melynek érési időszakában ezeket a földeket az elefántok rendszeresen
felkeresik. A Nemzeti Parkból ezekre a parcellákra kilátogató elefántcsordák olykor a 80 –
100 egyedet is számlálnak, s a földeket és a termést teljesen letarolják. A vadkárelhárító
vadászat optimális időpontja októbertől novemberig terjed.
Ebben az időszakban itt „kellemesnek” nevezhető 30–35°C–os napi maximum hőmérsékletre
lehet számítani.
Partnerünk, Reinhard Visse Marouaban lakik és állandó kapcsolatban van a NP körüli
falvakkal, így pontosan tudja hogy az elefántok éppen mely részeket károsítják leginkább. A
helyiek,
akárcsak
Reinhard
szintén
érdekeltek
a
vadkárelhárító
vadászatok
eredményességében, nemcsak a károk mérséklése miatt, hanem azért is, mivel az elejtés a
helyi lakosságnak nagy mennyiségű húst is jelent.
A vadászat nappal zajlik. Reggel a károsított területrészen felvett friss nyomot gyalogosan
kell követni, ami egy elefántcsorda esetében nem okoz gondot. Bár a terep sík vagy enyhén
dombos, fás bokros szavanna jellegű élőhely, a cserkelés a magas hőmérséklet miatt mégis
megerőltető, a vadásznak gyakran több kilométeres utat is meg kell tenni amíg a csorda
közelébe sikerül jutni. Ekkor jó széllel megfelelő lőtávolságból egy bikát vagy egy öreg
tehenet kell kiválasztani a csordából. A lőtávolság nem több mint 50 m.
Az Extreme Nord régióban vízilovak is élnek és esetenként elejthető „problémás” állatok is
előfordulnak. Ilyenkor az elefántvadászat a „problemhippo” vadászattal is kombinálható.
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Figyelem! Sem az elefánt, sem a víziló trófeája nem vihető ki az országból és az EUországokba nem is importálható. Ebben az időszakban más vadra nem lehet vadászni. Ez a
vadászat elsősorban azoknak ajánlható, akik az elefántvadászat élményét szeretnék átélni és
nem elsősorban a trófea iránt érdeklődnek.
Reinhard Visse egy tapasztalt elefántvadász, aki mindent elkövet, hogy a vadászvendégét
egy izgalmas és eredményes vadászélményhez juttassa. Bár a vadászat terepjáró
segítségével zajlik, a vendégnek képesnek kell lenni akár 7 – 8 km gyalogos cserkelésre
magas hőmérsékleti viszonyok között.
A VADÁSZTERÜLET ELHELYEZKEDÉSE

az

Outfitter és vadászvezető Reinhard Visse az
Extreme Nord tartományban elejtett elefánttal

A vadászat alatt Reinhard „De Ponte Mayo” nevű, Maroua-ban található Hotelében lehet
megszállni, amely kis, náddal fedett bungalókból áll, mindegyik saját fürdőszobával
rendelkezik. A vadászat színhelye az éppen károsított terület függvényében 15-20, vagy akár
80 km távolságra is eshet.
IDŐPONTOK / VADÁSZATI IDŐTARTAM / FEGYVER
A legjobb időszak amint arról már szó volt október közepétől november közepéig terjed. Ezen
belül Reinharddal kell pontosítani az optimális időpontot. Ha egy vadász érkezik, 1/1-es
felállásban 5-6 vadásznappal, 2 vadászcimbora 2/1-es vadászata esetén 10 vadásznappal
célszerű kalkulálni. Utóbbi esetben a résztvevők gyakorlatilag kétszer részesülhetnek az
elefántvadászat élményében.
Ön a belátása szerint hozhatja saját fegyverét, vagy az egyszerűbb és komfortosabb utazást
választva használhat kölcsönfegyvert is. Reinhardnak kiváló kölcsönfegyverei vannak .375
kaliberben, amelynek használatáért nem számít fel semmilyen plusz költséget.

VADÁSZATI KÖLTSÉGEK vadászonként
az alábbi szolgáltatásokkal:
- transzfer Marouától Marouáig
- gépkocsihasználat a vadászterületen
- vadászati engedély károkozó elefántra
- vadászvezetés a megállapodott felállásban
- szállás és ellátás a vadászat alatt
és
- elejtési díj az alábbi vadfaj(ok)ra
károkozó elefánt
1/1-es vadászvezetéssel – 8 nap Marouától/ig 5-6 vadásznappal inkl. 1 elefánt…..6.600,- €
2/1-es vadászvezetéssel – 11 nap Marouától/ig 8-9 vadásznappal inkl. 1 elefánt…..5.600,- €
Problemhippo (csak abban az esetben ha ilyen alkalom adódik)……..………………………..3.700,- €
Nem vadászó kísérő költsége

5-6 vadásznap esetén………………………………………………..1.300,- €
8-9 vadásznap esetén………………………………………………..1.900,- €

Figyelem:
Reinhard Visse mindent
megtesz
annak
érdekében,
hogy
az
Ön
vadászata
eredményes
legyen ami az elmúlt
évek tapasztalata alapján
igen jó eséllyel várható
is. Ennek ellenére a
sikert garantálni nem
tudjuk. Mindig a teljes
vadászati költség fizetendő, még abban a nem
várt esetben is, ha Önnek
nem
sikerülne
az
elefántot elejtenie. Az
elefánt
elejtésével
a
vadászat
befejeződik,
(hacsak egy problemhippo
vadászata
nem
aktuális)
Külön fizetendő:
- repülőjegy a Bp.- Yaunde – Bp útvonalon ca. 850,- €
- repülőjegy a Yaunde – Maroue - Yaounde útvonalon ca. 350,- €
- vízum 250,- € / fő
- szervezési díj ……..300,- € / vadász, 100,- € / nem vadászó kísérő
- fegyverbeviteli engedély – saját fegyver használata esetén – 200,- €
- alkoholos italok, borravaló
- Hotelköltség és étkezés Yaounde és/vagy Douala ill. Garoua városokban

UTAZÁS
Az odautazáshoz célszerű a Türkish Airlines járatát igénybe venni, Isztambulon keresztül
Yaoundéba. Yaoundéban Reinhard Visse munkatársa várja Önt, s a vám- és
fegyverformalitások elintézése után transzfer a városba, éjszakázás egy hotelban. A
következő nap egy belföldi járat viszi Önt Marouába, transzfer a reptérről Reinhard Hotelébe.
Az ezután következő 5-6 vadásznap (1/1-es felállásban) ill. 8-9 vadásznap (2/1-es
felállásban) a vadászatról szól. A 9. ill. a 12. napon repülés Marouából Yaoundéba, itt
megpihenés, felfrissülés a hotelban, késő este transzfer a repülőtérre, majd repülés
Yaoundéból a 10. ill. 13. napon kora hajnalban vissza Isztambulba és onnan tovább Bp.-re

Boldog vadászvendég – magával s a világgal megbékélve!!
A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
A vadászatot a vadászati alapköltségek 50%-ának, valamint a vízum és a szervezési díj, saját
fegyver használata esetén a fegyverbeviteli engedély befizetésével lehet lekötni. A
fennmaradó 50% befizetése legkésőbb a vadászat kezdete előtt 12 héttel esedékes.
Lemondás esetén a befizetett előlegek lemondási díjként kerülnek felszámolásra.
Ajánlatos ezért az utazásképtelenség eseteire érvényes sztornóbiztosítás, valamint
repülőjegy-lemondási biztosítás megkötése. Ezen biztosítások, valamint általános utas
(poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás irodánkban is megköthetők. Az irodánk által
lefoglalt repülőjegyet a foglaláskor megadott határidőn (általában 3 napon) belül kell
kiváltani. A jegylemondás esetén a légitársaság által megadott sztornófeltételek az
irányadóak.

