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A Niassa Kambako terület a Lugenda folyónál a Niassa Rezervátum dél-keleti határánál 

Kelet-Afrika egyik utolsó igazi ősvadonjának számít. A tanzániai határtól kb. 200 km-re 

található hegyes-dombos vidék két területrésze, a Block B és a Coudata együttesen kb. 

400.000 Ha nagyságú erdős szavanna jellegű növényzettel fedett élőhely, kiváló elefánt, 

oroszlán, leopárd, víziló, krokodil és kafferbivaly állománnyal. 

A Niassa-Kambako Afrikának a még civilizációtól érintetlen utolsó területeinek egyike, ahol 

olyan vadállománnyal találkozhatunk, amely az ember jelenlétével még alig szembesült, s 

ezért nem meglepő, hogy az oroszlán és a leopárd gyakran még jó nappali fénynél megjelenik 

az etetőhelyen, aminek köszönhetően helyi vadásztató partnerünk a tavalyi évben ismét 

100%-os eredményt ért el nemcsak a kafferbivaly, hanem e két nagymacska tekintetében is.  

 

Elefánt: mindkét blockban  kiválók az esélyek 70-80 fontos agyarú elefánt elejtésére, a 

csúcspéldányok a 100 fontos álomhatárt is elérhetik! Csak 60 font feletti agyarú elefántok 

lőhetők (a nagyobbik agyarra 

vonatkozó mérethatár) Az 

elmúlt években ezen a 

területen elejtett elefántbikák 

agyarméretei (az erősebb 

agyarat figyelembe véve) a 

következők voltak: 
 
2005: 76 und 65 lbs. 

2006: 81 und 68 lbs. 

2007: 84 und 64 lbs. 

2008: 82 und 75 lbs. 

2009: 84 und 77 lbs. 

2010: 68, 78 und 102,5 lbs 
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Oroszlán:  jó az 

állomány, jellemzően 

nagytestű, közepes és jó 

sörényminőségű  

hímoroszlánokkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopárd: nagyon jó állomány, legjobb esélyekkel kapitális példányok elejtésére. Ideális 

időpont a leopárd vadászatára a júniustól augusztusig terjedő hűvösebb hónapok, amikor ez az 

óvatos nagymacska igen gyakran még jó fénynél, ill. szürkületben megjelenik a kiakasztott 

csalinál.  
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Kafferbivaly:              nagyon jó állomány, kiváló trófeaminőség 

  

A kafferbivalyra igen 

sportos vadászati 

módszerrel, a friss 

nyomot követve, 

gyalogos cserkeléssel 

vadászunk. A dombos-

hegyes terepen ez a 

vadászat jó fizikai 

erőnlétet kíván, cserébe 

viszont jó eséllyel érett, 

akár 40-42 inch-es  

bivalybikát lőhet a 

vadász. 2009-ban 

valamennyi Mistral 

vendég 40 inch feletti 

kafferbivalyt lőtt, 2010-

ben 39-45,5 inch 

közötti szarvú bikák 

estek! Mindkét évben 

100%-os eredményt 

értek el vadászaink 

kafferbivalyra! 

 

 

 

Víziló és krokodil: a Lugenda folyón nagyon jó eséllyel vadászhatunk e két fajra 

Fekete lóantilop: igen jó állomány, az itt élő alfaj a Roosevelt sable 

Plainsgame:  a következő fajokra lehet itt vadászni ebben a kategóriában: 

   jávorantilop, vízibak, kudu, Lichtenstein tehénantilop, bozóti antilop, 

   zebra, közönséges duiker, vörös duiker, suni, impala, bozóti disznó, 

   varacskos disznó 

 

Az itt érvényes szabályozás licencrendszeren alapul. Ez azt jelenti, hogy csak azokra a fajokra 

lehet vadászni, amelyekre előzetesen engedélyt (licencet) váltottak ki. Eredménytelenség 

esetén  a licencdíjak nem téríthetők vissza. Ajánlatos a vadászat lekötésekor az elejteni kívánt 

vadfajok pontos megnevezése, hogy partnerünkkel a még rendelkezésre álló szabad licenceket 

egyeztethessük. 

Az illetékes minisztérium  rendelkezése szerint oroszlánt 6 éves kortól, bivalyt 8 éves kortól, 

elefántot pedig 60 font felett lehet elejteni. 

 

Kafferbivalyra és plainsgame-re 10 napos vadászat keretében vadászunk, 1/1-es 

vadászkíséréssel. Vadászonként 1 kafferbivaly lőhető és a következő plainsgame fajok. 

Jávorantilop, vízibak, kudu, Lichtenstein tehénantilop, bozóti bak, zebra, közönséges duiker, 

vörös duiker, suni, impala, bozóti disznó és varacskos disznó.  

Bivalyra júniustól október végéig vadászunk, a legjobb időszak az augusztus-szeptember-

október hónapokra esik. A bivalyok ekkor már napi rendszerességgel felkeresik az egyre 

szűkülő vízlelőhelyeket, a kisebb takarás miatt nagyobb a látótávolság, és a vizektől kiválóan 

lehet nyomozni. 
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A vadászterület elhelyezkedése      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 fontos elefántbika, elejtve 2010 őszén 
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Képek a főtáborról 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadászszállás, Megközelítés 

Az elhelyezésre 2 hangulatos, tipikus szafári tábor szolgál. A sátortetős chalet-ek mindegyike 

WC-vel és fürdőszobával felszerelt, hideg és meleg folyóvíz is rendelkezésre áll. Az 

étkezések egy szépen kialakított nagy, szellős közös lounge-ben zajlanak. A Lugenda-Camp 

elnevezésű főtábor úszómedencével és 24/7-es Internet kapcsolattal is rendelkezik. A 

kisrepülő leszállóhely 4 km-re van mindössze a főtábortól.  

Partnerünk tulajdonában van egy Cessna 

207-es kisrepülő, a gépkocsipark új 

Toyota Land Cruiserekből áll, 

mindegyikük csörlővel és adóvevővel is 

fel van szerelve.  

Célszerűen a South African Airlines 

járatával, Frankfurton vagy Münchenen 

keresztül, Johannesburgot érintve lehet 

eljutni a mozambiki Pemba repülőterére. 

A Johannesburg-Pemba járatok oda és 

vissza is csak szombaton közlekednek. 

Pembától a vadászterületre autóval, vagy 

charter repülővel lehet közlekedni. A 

Cessna 207-es charterrepülő 3 utast és 

korlátozott úti-csomagot tud szállítani. Ha Ön rugalmas az időpont tervezésénél, a maximális 

kapacitás kihasználásával a charterrepülés költsége csökkenthető. 
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VADÁSZATI KÖLTSÉGEK(USD): 

 

Az alábbi költségek a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: 

- transzfer a chartergép leszállóhelyétől a vadásztáborig és vissza 

- szállás és ellátás a vadásztáborban 

- 1/1-es vadászvezetés 

- valamennyi szállítás a vadászterületen 

- nyomkeresők, nyúzók, kisegítők 

- napi mosási szolgálat 

- a trófeák nyers, terepi preparálása 

 

Fekete lóantilop + plainsgame(PG)               Oroszlán + PG 

10 vadásznap                   ….….6.500,- USD    18 vadásznap                 ……32.000,- USD 

 

Kafferbivaly + PG                                           Oroszlán + leopárd + kafferbivaly + PG 

10 vadásznap                   …….11.000,- USD   21 vadásznap                 ……48.000,- USD  

 

Kafferbivaly + Sable + PG                             Elefánt + PG 

12 vadásznap                   …….17.500,- USD   21 vadásznap                 ……68.000,- USD  

 

Leopárd + PG                                                  Elefánt + leopárd + kafferbivaly + PG 

12 vadásznap                   …….17.000,- USD   27 vadásznap                 ……84.000,- USD  

 

Leopárd + sable + PG                                     Elefánt + oroszlán + kafferbivaly + PG 

12 vadásznap                   …….21.000,- USD   27 vadásznap                 ……99.000,- USD  

               

Leopárd + kafferb. + PG.                               Elefánt + oroszlán + leopárd + kafferb. + PG 

12 vadásznap                   …….23.000,- USD   30 vadásznap                 …115.000,- USD  

 

Leopárd + kafferb. + sable + PG 

14 vadásznap                   …….26.000,- USD    

 

 

nem vadászó kísérő napidíja   ………..320,- USD/nap 

 

 

Külön fizetendő: 

- Repülőjegy Bp. – Pemba – Bp. útvonalon  

- Légicharter  Pemba – vadásztábor – Pemba útvonalon / repülőgép (max. 2 utas) 3.600,- USD 

   vagy autótranszfer 2 főre 1.500,- USD 

- licenc és kilövési díjak az elejtett vadra 

- fegyverbeviteli engedély    250,- USD 

- állami vadászati engedély 350,- USD 

- vízumköltség  85,- USD 

- Mistral-Hungaria szervezési díj  300,- USD 

- Hotelköltség a vadászat előtt és után 

- CITES engedély a cites-köteles fajokra, pl. leopárd 200,- USD 

- a trófeák fertőtlenítése, csomagolása, hazaszállítása, belföldiesítése 
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Licencdíjak és elejtési díjak (USD) 

A licencköltségek az elejteni szándékozott fővadfajokra előre fizetendők, az elejtési díjak az 

elejtés után esedékesek. A fel nem használt licencdíjak nem téríthetők vissza. A hibázás 

díjtalan, a sebzés elejtésnek számít. A licenc- és elejtési díjak változása előfordulhat. 

 

      licencköltség  elejtési díj 

 

bozóti bak        200,-        700,- 

bozóti disznó        120,-        350,- 

duiker – szürke         80,-        400,- 

duiker – vörös          80,-      1.000,- 

jávorantilop        900,-     1.300,- 

elefánt                                                          11.000,-                        20.000,-   69,9 Ibs-ig 

                                                                                                          25.000,-  70 – 79.9 Ibs 

                                                                                                          35.000,-  80 – 89,9 Ibs 

                                                                                                          50.000,-  90 – 99,0 Ibs 

                                                                                                        100.000,-  99,0 Ibs felett 

grysbock                                                            80,-                             900,- 

víziló                                                                900,-                          3.100,- 

Lichtenstein tehénantilop      550,-     1.950,- 

hiéna         200,-     1.000,- 

impala         150,-        350,- 

kafferbivaly                                                    1.200,-                         2.300,- 

kudu         700,-     1.200,- 

krokodil                                                            500,-                           3.000,- 

leopárd                                                            1.600,-                         4.000,- 

oroszlán                                                          1.600,-                        15.000,- 

Niassaland csíkosgnú       550,-     1.950,- 

pávián                                                                 50,-                             100,- 

sable (fekete lóantilop)                                    850,-                           3.500,-   40 inch-ig 

                                                                                                            5.500,-   40 inch felett 

suni           80,-     1.000,- 

varacskos disznó       120,-        350,- 

vízibak         500,-     1.800,- 

zebra         800,-     1.200,- 

 

Figyelem! Mozambikban a trófeaerősség, ill. az elejtendő vad életkora szigorú szabályozás 

alá esik. Az elefánt esetében csak 60 Ibs. ill. ennél erősebb agyarú elefántot szabad elejteni. 

Ha a nehezebb agyar nem éri el a 60 fontot, a trófeadíj felett 10.000,- USD büntetést is kell 

fizetni. Csak legalább 6 éves oroszlánt szabad lőni. A kísérő hivatásos vadász engedélye 

nélkül elejtett, 6 évesnél fiatalabb oroszlán esetében 30.000,- USD büntetés fizetendő. 

Leopárdot és bivalyt is csak a kísérővadász kifejezett jóváhagyása után szabad elejteni. 

 

Ha Ön leopárdra vagy oroszlánra vadászik, megfelelő egyéb vadra is kell engedélyt váltani, 

hogy a beetetésre kellő mennyiségű csali álljon rendelkezésre. Ha ennek híján a dögtérre 

külön vadat kell lőni, a leopárd esetében leshelyenként 150,- oroszlán esetében leshelyenként 

500,- USD kerül felszámolásra. 
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A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei 

Valamennyi USD-ben megadott ár USD dollárban ill. a befizetés napján érvényes átváltási 

árfolyamon EUR-ban vagy Forintban fizetendő. 

A vadászat az alapköltségek 50%-ának valamint a vízum, fegyverbeviteli engedély, és a 

szervezési díj befizetésével köthető le. A fennmaradó 50%, a licencdíjak a megrendelt 

transzfer 12 héttel az indulás előtt fizetendők.  

A plusz kilövési díjakat helyben a vadászat után kell kifizetni. 

Lemondás esetén a befizetett vadászati költségek sztornódíjként kerülnek felszámításra. A 

transzfer és repülőjegy költségek a vonatkozó sztornódíj szerint téríthetők vissza. Ajánlatos 

sztornóbiztosítás megkötése, amely irodánkon keresztül is lehetséges.  

Az itt nem szabályozott kérdésekre az Általános Szerződési Feltételek-ben leírtak érvényesek.  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


