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RUSZA SZARVAS VADÁSZAT ÉS NYARALÁS
MAURITIUSON - 2022
Az Indiai-óceánon, Madagaszkártól keletre kb. 1.000 km-re található Mauritius. A
szigetállam területe összesen 2.040 km2, amelyből a fősziget Mauritius egymaga
1.865 km2-t foglal el. A fennmaradó 175 km2-en több kisebb, részben lakatlan
sziget osztozik. A főváros Port Luis, a fősziget, Mauritius legmagasabb pontja a
829 m-es Mont Piton. Hivatalos nyelv az angol, emellett elterjedt még a francia
és a kreol nyelv is. Mauritius jól kiépített infrastruktúrájának, kellemes
éghajlatának köszönhetően a vadászat ideálisan kombinálható a nyaralással, ahol
a nem vadászó kísérők is garantáltan jól érezhetik magukat. A trópusi,
szubtrópusi klímájú Mauritiusra a 17. században Jáva szigetéről betelepített
rusza vagy jáva szarvas a hasonló klímának és életfeltételeknek köszönhetően
gyorsan elszaporodott. A vadászati időszak júniustól decemberig tart. Ez az
időszak száraz és meleg, az átlagos napi hőmérséklet június - augusztusban 22 –
25, szeptember – novemberben 25 – 28 °C. A víz egész évben 20 °C felett van.
A
mintegy
150
(esetenként 200) kg
élősúlyú
rusza
szarvas
(Cervus
timorensis
rusa)
többnyire szabályos
6-os agancsot rak fel.
A trófea a kapitális
egyedeknél a 8 kg-ot
is
elérheti,
a
szárhossz az érett
bikáknál 30 – 34 inch
/ 76 – 84 cm.
Jellemző a tömeges
agancstő,
a
rózsakörméret akár
25 cm is lehet. Az agancsépítés időszaka februártól májusig tart, július elejére a
bikák letisztított kész agancsot viselnek. A bikák viszonylag korán, kb. 9 éves
korra érik el agancsfejlődésük csúcsát.
A szabályos, páros 6-os, 29 inch szárhosszúságot elérő, vagy azt meghaladó
bikák aranyérmesnek számítanak. A szabálytalan agancsalakulású ruszabikákat

pl. a páratlan 6-os, vagy kevesebb ágszámú, ill. a rendellenes agancsú
egyedeket „management” ruszának nevezik. Ha ezek szárhossza eléri vagy
meghaladja a 29 inch-et, azt management aranyérmes ruszának rangsorolják. (A
szárhossz megállapításánál mindig a hosszabbik szárat veszik figyelembe)
Az üzekedési idő július közepétől augusztus végéig tart, de a vadászat előtte és
utána is nagy biztonsággal eredményesnek mondható. A szeptembertől
novemberig tartó időszak kellemesen meleg, a vadászat ekkor ideálisan
kombinálható a tengerparti nyaralással. A mauritiusi partnerünkkel 5 különböző
területen vadászunk, amelyek közül 2 a nyugati, 1 a déli és 2 a keleti
partvidéken található. A hegyes-dombos vidéken fekvő területek nagysága 3.500
– 5.000 Ha, és ezek – mint valamennyi rusza szarvas állomány Mauritiuson –
vadbiztos kerítéssel vannak
körbevéve, ahol azonban a
területek
nagysága,
az
élőhely
változatossága
vadászias
körülményeket
biztosít. Az itt ugyancsak
előforduló
vaddisznó
számára a kerítés nem
jelent akadályt, azok a
kerítés alatt gond nélkül kibe járnak.
Az élőhely erdős, részben
pálmákkal vegyes bozótos,
amely kisebb-nagyobb nyílt

füves térségekkel vannak megszakítva. A terep és az élőhelyi adottságok a
cserkelő vadászatra csábítanak, de a lesvadászat is eredményesen gyakorolható.
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Az vadászatra normál körülmények
között 1-2 nap elegendő, ha
2
mégsem,
a
vadászat
meghosszabbítható. Igény esetén a
egy 2. rusza szarvas vagy vaddisznó
is lőhető. Az itt élő vaddisznók sok
generáció óta elvadult házidisznók leszármazottai, megjelenésük, viselkedésük
teljesen a nálunk honos vaddisznóra emlékeztet, annál valamivel kisebbek. Az
érett kanok akár 18 cm-es agyarhosszt is elérhetnek.

A NYARALÁS ÉS A VADÁSZAT LEHETŐSÉGEI
Mauritiuson a családi vagy női kísérővel tervezett nyaralás a vadászattal
ideálisan kombinálható. Természetesen egyedül is érkezhet a vadász.
Valamennyi igényhez van passzoló ajánlatunk.
Az általunk ajánlott hotelek a nyugati, szélvédett parton találhatók:
1) Mariposa Beach Hotel
http://lamariposa.mu/
2) Vadászat a Tamarina Boutique Beach Hotelből
A nagyon szép, 4-csillagos Boutique Hotel golfpályával és Spa-szolgáltatásokat is
kínál. Bővebben a www.tamarinahotel.com webcím alatt.

3) Touessrok Hotel*****
A legszínvonalasabb, legelőkelőbb plusz 5 csillagos szálloda Mauritiuson
https://www.shangri-la.com/en/mauritius/beachvilla/

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 1 VADÁSZ ÉS 1 KÍSÉRŐ RÉSZÉRE(€):
- szállással 2-ágyas szobában a kiválasztott szálláshelyen
- transzfer a reptér – Hotel – reptér útvonalon
- reptéri transzfer és szállítás a vadászterületen
- vadászati engedély és 1/1-es vadászvezetés a 2 vadásznapig
- ebédcsomag és frissítőital a vadászat alatt
- kölcsönfegyver lőszerrel és céltávcsővel
- a trófea nyers, terepi preparálása (lefőzés)
- helyi adók

szállás az 5-csillagos TOUESSROK
Hotelben 7 éjszaka félpanzióval
+ 1 aranyérmes rusza 34 inch-ig…………

9.900,- €

szállás a 4 csillagos TAMARINA Boutique
Hotelben 7 éjszaka félpanzióval
+ 1 aranyérmes rusza 34 inch-ig…………

7.100,- €

szállás a 3 csillagos Mariposa Beach
Hotelben 7 éjszaka félpanzióval
+ 1 aranyérmes rusza 34 inch-ig…………

5.500,- €

Vadászat szállás nélkül 1 vadásznappal
+ 1 aranyérmes rusza 34 inch-ig + 1 tarvad………
2. vadásznap………………………..

2.800,- €
460,- €

Osztályozás
Aranyérmes rusza:

6 ágú, legalább 30 inch szárhosszúságú (mindig a
hosszabbik szár számít)
Management rusza: 6 ágú, 30 inch alatti szárhosszúságú, ezek rendszerint öreg
bikák, vastag szárakkal
Abnormális rusza:
6-nál kevesebb vagy több ágú agancsok
Külön fizetendő(€):
- felár 34 inch feletti szárhosszú rusza bika elejtése esetén
(a hosszabbik szár számít)
34,01 – 35 inch…………….. 950,- €
35,01 – 36 inch……………..1.650,- €
36,01 – 37 inch……………..3.200,- €
37,01 – 39 inch……………..5.000,- €
- plusz kilövések:
aranyérmes rusza
…………………………2.200,- €
abnormális rusza
…………………………1.700,- €
management rusza …………………………1.200,- €
- felár a 34 inch feletti trófea esetén a megadottak szerint
- vaddisznó………………………460,- € / db

-

a vadászat meghosszabbítása ruszára vagy vaddisznóra……..460,- € / nap
1 nem vadászó kísérő részvétele a vadászaton……………ingyenes
plusz étkezés és italok – a választott szállástól és ellátási formától függően
borravaló
egyéb felmerülő költségek az esetleges plusz programokra – pl.
mélytengeri horgászat
a trófeák fertőtlenítése, csomagolása 260,- /koponya, 260,- /nyakbőr
a trófeák hazaküldése, belföldiesítése
szervezési díj…………220,- /vadász, 110,-/kísérő
repülőjegy

Figyelem!
A sebzés elejtésnek számít. Sebzésnek számít, ha vért és/vagy vágott szőrt lehet
találni, vagy az állat viselkedéséből egyértelműen felismerhető a találat.
A rusza/ruszák elejtésével a vadászat befejeződött. Kívánságra tovább vadászhat
azonban ruszára, vagy vaddisznóra. Ennek költsége vadásznaponként 460,- €
plusz a megadott elejtési díj.
UTAZÁS, VADÁSZFEGYVER
Az odautazásra célszerűen az Emirates járatával Dubai-on keresztül, vagy a
Condor-ral frankfurti átszállással, esetleg a SA járata johannesburgi átszállással
választható. Szóba jöhet még az Air Mauritius Párizson keresztül.
Tekintettel arra, hogy a vadászfegyverrel történő beutazás Mauritiusra komoly
bürokratikus
bonyodalommal
jár,
inkább
javasoljuk
partnerünk
vadászfegyvereinek egyikét használni. Ezek kifogástalan Blaser, SteyrMannlicher, Winchester és Tikka puskák – Zeiss, Schmidt & Bender és Leupold
céltávcsövekkel.

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A RUSZA VADÁSZATHOZ
Több, mint 10 éve vadásztatunk Mauritiuson ruszára és eddig valamennyi
vadászunk elégedett volt a szervezéssel és el tudta ejteni a kívánt rusza bikát.
Mindezek ellenére a következőkre hívjuk fel a vendégeink figyelmét: a helyi
partnerünk és guide-jai (a vadászainkat kísérő segítői) azon fáradoznak, hogy
Önnek sikerüljön egy 29 inch feletti szárhosszúságú ruszát lőnie. Vendégeink
többsége 31 – 33 inch-es bikát tudott lőni. Erősebb bikára csak kifejezetten a
vendég külön kérésére vadásznak. Ha az elejtett rusza 34 inch feletti
szárhosszúságú (ami eddig nem fordult elő, ha a vadász nem akart erősebb
ruszát lőni) akkor azért az árjegyzéki felárat ki kell fizetni. Ha az elejtett rusza
szárhossza az elvárt 29 inch méretet nem éri el (ez eddig alig fordult elő) ennek
ellenére a teljes ár kerül felszámításra.
Amint arról fentebb már szó volt, amennyiben 2 vadásznap alatt nem nyílik
alkalom egy jó rusza elejtésére, a vadászat költségmentesen meghosszabbítható.
A hosszabbítás időtartama a körülményektől függ.
Ha a vadászat
hibázás/hibázások vagy sebzés miatt eredménytelen az első 2 napon, a
hosszabbítás ugyancsak lehetséges, de annak költsége napi 460,- €.
A sebzés elejtésnek számít. Sebzésnek számít, ha vért és/vagy vágott szőrt lehet
találni, vagy az állat viselkedéséből egyértelműen felismerhető a találat.
Az ajánlatban foglalt rusza(ruszák) elejtésével a vadászat befejeződött.
Kívánságra tovább vadászhat azonban ruszára, vagy vaddisznóra. Ennek
költsége vadásznaponként 460,- € plusz a megadott elejtési díj.
Amennyiben a vadászat során a meghosszabbítást is beleértve sem sikerül a
rusza elejtése (ez eddig még nem fordult elő!) ennek ellenére is a teljes ár kerül
felszámításra.

A kölcsönfegyverért nem kell fizetni. Az ajánlatunk külön biztosítást nem
tartalmaz, a vendég döntése, hogy köt-e utasbiztosítást, mi ezt mindenképpen
javasoljuk.
Az eredményes vadászat érdekében kérjük, hogy a vadászat vezetőjének
tanácsait, útmutatását vegye figyelembe.
MÉLYTENGERI HORGÁSZAT
Kívánságra fél-, vagy egész napos tengeri horgászatra is van lehetőség. A direkt
a csónakvezetőnek fizetett díj
egész napra
7.00 – 16.00-ig - 840,- €
Ha Önt ez a program érdekli, célszerű azt előre
jelezni.
Júniustól novemberig jó eséllyel foghatók
különféle tonhalfajok, makrélák és a barrakuda.
Marlin fogásra ebben az időben viszonylag kicsi
az esély, arra inkább a januártól májusig terjedő
időszak optimális, amikor viszont a rusza nem
vadászható.

A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
A vadászat az alapköltségek 50%-ának és szervezési díjnak a befizetésével
köthető le. A fennmaradó 50%, legkésőbb az indulás előtt 8 héttel fizetendő.
Lemondás esetén a már befizetett előlegek visszatérítésére nincs lehetőség, azok
sztronódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség
eseteire érvényes sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-lemondási biztosítás
megkötése.
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
Az időjárás függvényében vagy a repülő lekésése miatt, vagy más, nem a helyi
szervező hibájából fel nem használt tartózkodási és/vagy vadásznapok miatt nem
jár visszatérítés. Jóllehet a területen kiváló a vadállomány és szükség esetén
(amennyiben Önnek 2 nap alatt a nem sikerül aranyérmes rusza szarvast lőnie) a
vadászat meghosszabbítható, nem jár visszatérítés, ha az ajánlatban foglalt
ruszát nem sikerülne elejteni, vagy a trófea nem éri el az aranyérmes minősítést.

Egyéb vonatkozásban az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek.

