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Óriás jávorantilop – fakó lóantilop – szavannabivaly
KAMERUN - 2011
A vadászat Kamerunban manapság is igazi kihívásnak számít, messze esik a „kitaposott”
afrikai vadászutaktól, össze sem hasonlítható egy namíbiai vagy dél-afrikai farmvadászattal.
A vadállomány ezen a vidéken lényegesen ritkább, az áhított trófeáért alaposan meg kell
dolgozni.
Az óriás jávorantilop egyike a legimpozánsabb afrikai antilopoknak, élősúlya elérheti az
1.000 kg-ot. A szarvhossz átlagban 95-100 cm, a kapitális példányoknál 110 cm körül, a
csúcspéldányoknál 115 cm lehet. A világrekord – a Rowland Ward rekordkönyve szerint –
132 cm.
Vadászatainkat Kamerunban az Északi Tartományban szervezzük, Reinhard Visse német
hivatásos vadásszal együttműködve. A vadászterület Garouá-tól 200 km dél- , dél-nyugati
irányban található, 800-1000 m-re a tengerszint felett.
Dombos-hegyes vidék, bokros-szavanna jellegű vegetációval.
Az óriás jávorszarvas mellett fakó lóantilop, szavannabivaly, kob, bozóti antilop, vizibak,
nyugati tehénantilop, topi, nádibak, duiker és varacskos disznó él még itt. Előfordul csekély
számban oroszlán is, de az óriás jávorantilopra szervezett vadászat során oroszlán nem lőhető.
A területet pár éve nyitották meg, ezért az óriás jávorállomány kiválónak mondható. Három
nagy csapat él gyakorlatilag folyamatosan ezen a területen és néhány kisebb csapat, amelyek
váltóvadnak tekinthetők.
A sportos, jó állóképességet kívánó vadászat nagyobbrészt a friss nyomot követő cserkeléssel
zajlik. A Giant Eland(óriás jávorantilop) óvatos antilopféle, csapatban él, amely nem ritkán
100 egyedből is állhat. Gyakran napi 10-15 km-es gyaloglás után sikerül a csapat közelébe
jutni és még ekkor sem könnyű a megfelelő erős bikát kiválasztani, amelyet gyakran más
egyedek takarhatnak.
Nem egyszerű vadászatról van tehát szó, izgalmas, embert próbáló megmérettetés ez.
Tapasztalataink szerint a 12 vadásznap alatt legalább 2 elejtési esélyt tudunk biztosítani óriás
jávorantilopra.
A legkedvezőbb időpontok januártól április közepéig terjednek, mivel ebben a periódusban
nincs túl nagy hőség. A vadászat esélyei megfelelő állóképességű, fizikai kondíciójú vadász
részére áprilisban is nagyon jók.
A 12 napos vadászati időtartam alatt, 1/1-es vadászvezetésnél 95% feletti elejtési eséllyel
lehet kalkulálni, amit a vadász kondíciója, állóképessége is befolyásol.
2004. és 2009. között eddig minden vadászunk eredményes volt, sőt a jávorantilop mellett
fakó lóantilopot vagy szavannabivalyt és más plainsgame fajokat sikerült elejteni. 2010-ben 6
vadászvendégből 5-nek sikerült meglőnie az óriás jávorantilopot, a 6. sajnos több hibázás
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ellenére eredménytelen volt, bár fontos hangsúlyozni, hogy mindegyik vadászvendég lőtt fakó
lóantilopot vagy szavannabivalyt és plainsgame fajokat is.
Nem vadászó kísérő is részt vehet a vadászaton, ha megfelelő kondícióval rendelkezik.
A szállás egyszerű szafáritáborban van, ahol szellős, nádból épített, WC-vel, zuhanyozóval
ellátott házikók, rondavles biztosítják a kényelmes elhelyezést.
375-ös kaliberű, céltávcsővel ellátott kölcsönfegyver áll rendelkezésre, a vendégek több mint
a fele ezt veszi igénybe. Ha Ön nem ragaszkodik saját vadászfegyveréhez, javasoljuk a
kölcsönfegyver használatát, ezzel a fegyverbevitel számos kényelmetlen formalitását
megspórolhatja, esetenként kedvezőbb légicsatlakozást is választhat.
A 12 napos vadászat alatt a következő vadfajok ejthetők el:
Nagyvadfajok
2 vad ejthető el (fajonként 1) a következő listából:
óriás jávor, szavannabivaly, fakó lóantilop, víziló
Plainsgame
4 vad ejthető el (fajonként 1) a következő listából:
vizibak, nyugati kob, topi, nyugati tehénantilop, bohor nádibak, harnessed bozóti bak,
varacskos disznó, ecsetfülű disznó, vörösmellű duiker, koronás duiker, oribi, foltos
hiéna, csíkos hiéna, civet, sakál, pávián
Szabad időpontok 2011-re:
1.) 2011 03. 15.- 04. 01.
2.) 2011 03. 29.- 04. 15.
Szolgáltatások és költségek (EUR)
a program tartalmazza:
- fogadás és transzfer Doualában
- valamennyi transzfer Garouától Garouáig
- szállítások a vadászterületen
- szállás és ellátás a vadásztáborban
- 1/1-es vadászvezetés
- a trófeák nyers preparálása
- vadászlicensz
vadász
összesen

13.800,-

nem vadász kísérő
1.600,-

* trófeadíj elejtés esetén
4.200,--* vízum és fegyverbeviteli engedély
350,100,* szervezési díj
300,100,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen Garouától Garouáig inkl.
1 Giant Eland elejtésével
18.650,- EUR
1.800,- EUR
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Külön fizetendő (EUR)
- repülőjegy a Budapest – Garoua – Budapest útvonalon
- plusz kilövések a megadott árjegyzék szerint
- alkoholos italok, borravaló
- hotelköltség Doualában és/vagy Garouában
- a trófeák fertőtlenítése és csomagolása kb. 700,- trófeaszállítás Budapestre, belföldiesítés
- fegyverkölcsönzés + a felhasznált lőszer
Kilövési díjak (EUR)
fakó lóantilop (roan) 75 cm-ig
szavanna bivaly
erdei bivaly
vizibak
nyugati tehénantilop
nyugati nádibak
varacskos disznó
kob
sárgahátú duiker
vörösmellű duiker
kék duiker
Peter’s duiker
feketehátú duiker
Grimm’s duiker
oribi
foltos hiéna
csíkos hiéna
ecsetfülű disznó
víziló
harnessed bozóti bak
sakál

2.600,- + 100,-/cm 75 cm felett
2.200,2.200,1.000,900,500,400,400,600,250,200,450,400,300,250,800,600,500,1.500,500,150,-

A hibázás díjtalan, a sebzés minden vadfajnál elejtésnek számít!

A vadásztábor
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A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászat az alapköltségek 50%-ának, valamint a vízumdíjnak, a fegyverbeviteli
engedélynek és a szervezési díjnak a befizetésével köthető le. A fennmaradó 50% és az
irodánk által megrendelt repülőjegy az indulás előtt 12 héttel fizetendő. Az elejtési díjak és a
trófeák fertőtlenítésének és csomagolásának költsége a vadászat végén, a helyszínen
fizetendők.
Lemondás esetén a befizetett költségek, előlegek, lemondási díjként kerülnek felszámításra.
Ajánlatos ezért sztornóbiztosítás megkötése.

Vadászterületek az Északi –Tartományban
Óriás jávorantilop, fakó lóantilop, szavannabivaly és plainsgame

