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A Selous(ejtsd: Szölu) Game Reserve Tanzánia, sőt túlzás nélkül állítható egész Afrika legkiválóbb  

nagyvadas, különösen pedig bivalyos területe. 

A tapasztalt bivalyvadászok, vagy akár az olvasottabb honi Nimródok szíve is gyorsabban kezd verni e 

név hallatán. Egy varázslatosan szép táj és a páratlan kafferbivaly állomány e terület legfőbb jellemzői; 

a Selous valóban „bivalygyárnak” nevezhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mintegy Svájc nagyságú összefüggő területen a bennszülöttek sem létesíthetnek lakott települést és 

a marhatartás sem engedélyezett. Állandó szafáritábor sem építhető, a vadászati idényre felállított 

szafáritáborokat a szezon végére le kell bontani, az eredeti állapotot helyre kell állítani. És ez így van 

jól, így remélhető csak, hogy ez a páratlan gazdagságú élőhely érintetlen állapotában fennmaradjon. A 

védelem odáig terjed, hogy nem őshonos növényeket ültetni, telepíteni sem szabad, így a táborok 

környékén zöldségek sem termeszthetők. A kiterjedt védelemnek köszönhetően a Selousban nemcsak 
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kafferbivaly, hanem elefánt, oroszlán, leopárd és egy sereg antilopfaj él még nagy számban, sőt a 

fekete orrszarvú is előfordul. 

Itt találhatók azok az afrikavadász körökben ugyancsak ismerősen csengő nevű folyók, mint a 

Kilombero, Rufiji, Ruaha és Luhombero, amelyek kiváló vadászati lehetőséget biztosítanak vízilóra és 

krokodilra. 

A Selous vegetációja igen változatos; a nagy, nyílt füves szavannáktól a sűrű bozótosig, a mopane 

bokroktól a hatalmas majomkenyérfákig. 

 

Partnereink 4 területrészen (blokkban), összesen mintegy 4800 km2 területet bérelnek, ahol a legjobb 

eséllyel lehet kafferbivalyra, oroszlánra, leopárdra, vízilóra, krokodilra és számos antilopfélére, 

varacskosdisznóra vadászni. 

A szafaritáborok jól felszerelt, tágas szafárisátrakból állnak, amelyekben stabil ágyak, ruhatartók 

állnak rendelkezésre. A sátrakhoz WC és zuhanyzó is tartozik. A tábori életet fedett teraszos étkező 

teszi hangulatossá. Az ellátás nagyon jó, változatos ételek, széles italválaszték áll rendelkezésre. 

Az eredményes vadászatot megbízható terepjárók segítik. 

 

 

 

 

A törvényes vadászidény Tanzániában július 1-én kezdődik, és december 31-én végződik. 

Júliusban, amikor a hőmérséklet még kellemesen hűvös, a vadászat a még álló magas fű miatt nagyon 

sportos, ill. nehéz, mivel csak viszonylag közelre lehet látni és lőni. Július elejétől a szárazság 

következtében a fű hatalmas területeken leég. Ezeken a leégett felületeken rövidesen felnövekvő friss 

fű mágnesként vonzza a vadat. A vadászat ekkor a nagyobb látótávolság miatt könnyebb. 

Augusztus közepétől a vadászat feltételei ideálisak. A későbbi időpontok a nagy meleg miatt szintén 

kedvezőek a vadászat szempontjából, mert a vad a vizek környékén koncentrálódik. Az augusztus, 

szeptember, október és november első fele - a kisebb esőktől eltekintve - száraz. November közepétől 

nagy a forróság és beköszönthetnek a hosszabb esőzések is. 

 

 

 

 

 

Sok afrikavadász állítja, hogy a bivalyvadászat talán a legszebb, legizgalmasabb vadászatok egyike. Nem 

véletlenül alakult ki a „bivalyláz” kifejezés. Ehhez a véleményhez csak csatlakozhatunk - egy 

bivalyvadászat alig hasonlítható össze bármilyen más vadászattal, különösen akkor, ha olyan területen 

folyik a vadászat, ahol sok bivaly él. A Selousban élő elsőrangú bivalyállomány valóban élménygazdag és 

kiváló vadászatot tesz lehetővé.  Nemcsak számban, de minőségileg is elsőrangú állomány él itt. A jó 

bikák 36 - 39 inch-es, a kapitális példányok a 40-42 inch-es terpesztést is elérhetnek. A terpesztés 

persze csak az egyik értékmérő a trófeáknál, hasonlóképpen fontos az un. pajzs („Boss”) alakulása is, 

amely különösen az öreg bivalyoknál nagyon kifejezett.  Ezért is részesítjük előnyben az egyedül járó 

un. Daga-Boy-okat és a kis csoportban összeverődő öreg bikákat. 
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VADÁSZAT KAFFERBIVALYRA 

  

 

 

Ezt a programot 2/1-es vadász/hivatásos vadász felállásban kínáljuk, különösen olyan 2 vagy 4 főből álló 

baráti társaságnak, akik szívesen vennének részt együtt a bivalyvadászaton. Ezen program során 2 

vadász osztozik 1 db 10 napos kilövési engedélyen szereplő vadfajokon. Fejenként lőhetnek 1 

kafferbivalyt és eldönthetik, hogy a további kilövési lehetőségeket hogyan osztják meg egymás között. 

A vadászonként 1 bivaly 2/1-es felállásban 7 nap alatt nagy biztonsággal meglőhető, sőt a bivaly mellett 

nagy valószínűséggel még 2-4 más vad is elejthető a 10 napos vadászati licenszre engedélyezett listából. 

        

 

 

Úti,- és vadászprogram: 

 

1.  nap:  repülés Dar es Salaamba 

2.  nap:  Érkezés Dar es Salaamba, vámformalitások elrendezése, éjszakázás a hotelban 

3.  nap:          charterrepülés a vadászterületre, elhelyezkedés a táborban, fegyverbelövés 

3.- 8. nap:      7 teljes vadásznap  

9. nap:           délelőtt vadászat (amennyiben erre még lehetőség van), charterrepülés Dar es 

  Salaamba, éjszakázás 

10. nap:          transzfer a repülőtérre és indulás Európába 

11. nap:           érkezés Budapestre 

 

 

 

Szolgáltatások és költségek: 

 

7 teljes vadásznap szállással és ellátással a vadászterületen, 2/1-es vadászkíséréssel, 

terepjáróhasználattal, napi mosási szolgálattal, a trófeák nyers preparálásával, állami adókkal és 

járulékokkal     

                                      

                                                                                              9.650,-   USD /vadász   

           

Külön fizetendő: 

 

 repülőjegy Budapest - Dar es Salaam – Budapest 

 légicharter a Dar es Salaam – vadászterület – Dar es Salaam útvonalon 1.200,- USD/fö, min. 2 fő 

utazása esetén 

 elejtési díjak 

 trófeák fertőtlenítése, csomagolása, dokumentációja  850,-USD/vadász 

 trófeák szállítása Magyarországra, importvám  

 hotelköltség a vadászat előtt és után 

 alkoholos italok, borravaló 

 Mistral Hungaria szervezési díj 300,- USD  /vadász 

 vízumköltség 70,- USD/fő 

 fegyverbeviteli engedély 250,-USD/fegyver (váltócső külön fegyvernek számít!) 

 

 

 

7  vadásznappal, 1 bivaly elejtésével – SELOUS, MK1 blokk 
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A 7 napos vadászat során a 2 vadász a következő elejtési listából „gazdálkodhat”:    

 

        USD/db 

  2 kafferbivaly        á 2.550,- 

  1 csíkos gnú        890,- 

  1 lichtenstein tehénantilop      890,- 

  1 zebra      1.450,- 

  1 varacskosdisznó       680,- 

  1 bozóti impala        750,- 

  1 impala        530,- 

  1 pávián        150,- 

 
 
 
Valamennyi kilövésre vonatkozik: 
A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít! 

 

Nem vadász kísérő költségei: 

 

 napidíj a táborban + GCF                   450,- USD/nap 3.150,- USD 

 Mistral Hungaria szervezési díj   150,- USD    150,- USD 

       ---------------------------------------- 

                                             3.300,- USD / kísérő 

 

Külön fizetendő a nem vadász kísérőnek:  

 

- repülőjegy 

- légicharter 

      -     vízum, hotelköltség, alkohol 

 

 

 

 

Ezt a programot 1/1-es felállásban szervezzük, amelynek során a vadász egy 10 napos engedély 

birtokában 2 bivalyra és az engedélyben szereplő további fajokra vadászhat. A 7 vadásznap alatt jó 

eséllyel lehet számolni a 2 bivaly és 3-5 plainsgame (antilop, varacskosdisznó) elejtésére.  

Az úti- és vadászprogram:  a 7 napos vadászatnak megfelelő. 

 

Szolgáltatások és költségek:  

7 teljes vadásznap, szállással és ellátással a vadászterületen, 1/1-es vadászvezetéssel, 

terepjáróhasználattal, napi mosási szolgálattal, állami adókkal, járulékokkal és a trófeák nyers 

preparálásával 

 

                                                                                    

 

                                                                     13.800,-  USD/vadász 

 

 

 

7 vadásznap, 2 kafferbivalyra elejtési lehetőségével – SELOUS, MK1  
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 Külön fizetendő: 

 

 repülőjegy Budapest - Dar es Salaam – Budapest 

 légicharter a Dar es Salaam – vadászterület – Dar es Salaam útvonalon útvonalon, 1.200,- USD/fő, 

min. 2 fő esetén 

 elejtési díjak 

 trófeák fertőtlenítése, csomagolása, dokumentációja 1.550,-USD/vadász 

 trófeák szállítása Magyarországra, importvám  

 hotelköltség a vadászat előtt és után 

 alkoholos italok, borravaló 

 Mistral Hungaria szervezési díj 300,- USD  /vadász  

 vízumköltség 

 fegyverbeviteli engedély 250,-USD/fegyver (váltócső külön fegyvernek számít!) 
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Elejthető vadászonként a 7 napos vadászat során:        

        USD/db 

       1.  kafferbivaly       2.500,- 

                             2. kafferbivaly                             2.600,- 

                        1 csíkosgnú       890,- 

                            1 lichtenstein tehénantilop     890,- 

1 zebra      1.450,- 

1 varacskosdisznó      680,- 

                            1 bozóti disznó                             750,- 

1 impala       530,- 

                        1 pávián                       150,- 

 

Valamennyi kilövésre vonatkozik: 
A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít! 

 

 

Nem vadász kísérő költségei: 

 napidíj a táborban + GCF                   450,- USD/nap 3.150,- USD 

 Mistral Hungaria szervezési díj   150,- USD    150,- USD 

       ---------------------------------------- 

                                             3.300,- USD / kísérő 

Külön fizetendő a nem vadász kísérőnek:  

 

- repülőjegy 

- légicharter 

      -     vízum, hotelköltség, alkohol 

 

  

Az egyes területrészek megközelítésére az esetek többségében Dar es Salaamból induló légicharter 

igénybevételére van szükség. Ezek célzottan az adott csoport szállítására bérelt kisrepülők, a csoport 

létszámától függően 1, 2-4, 5-7 fő plusz csomagjaik szállítására. Az egy főre jutó költség a csoport 

létszámától, a területrész távolságától függően jelentősen eltérhet. Az árak ezen kívül előre nem 

látható okok miatt (üzemanyagár, biztonsági előírások stb. változása) is változhatnak. 

 

Fegyver és kaliber választás : 

 

A kafferbivaly nagyon kemény és ingerlékeny vad. Nem véletlenül az öt veszélyes afrikai nagyvadfaj 

egyike. 800 kg-os élősúly egyáltalán nem ritkaság. Érthető tehát, hogy jó lövés és megfelelően erős 

kaliberű fegyver szükséges ahhoz, hogy egy kifejlett bivalybikát gyorsan és biztonsággal terítékre 

lehessen hozni. 

A bivaly természeténél fogva nem rosszindulatú vad. Ha azonban ingerlik vagy megsebesítik, a pillanat 

tört része alatt a legveszélyesebb ellenféllé válhat. 

A lőtávolság általában 50-70 méter közé esik. Ideálisnak a szívtájékra irányított vállaplövés tekinthető. 

A bivaly szíve viszonylag mélyen helyezkedik el, ezért a lövéssel a felső testrészt mindenképpen el kell 

kerülni. A kissé hátracsúszott lövések esetén is fennáll a hosszadalmas és bizonytalan kimenetelű 

utánkeresések veszélye. A sebzett és támadó bivalyt viszonylag nehéz megállítani, ennek rizikóját 

fontos ezért a kaliber helyes megválasztásával minimálisra csökkenteni. 
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Egyetlen más vadfaj esetében sem vitatott annyira a kaliber választás, mint a bivalyvadászatnál. 

Véleményünk szerint a 375-ös kaliber számít ezen a téren minimumnak. A 9,3 mm-es kaliberek 

legtöbbször gyengének bizonyulnak. Az ilyen fegyverekből leadott, csak némileg is rosszul irányított  

lövések, kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak. 

Hasonlóképpen gyakran vitatott kérdés, hogy vajon teljes köpenyű vagy ólomhegyű lövedéket 

alkalmazzunk-e. Iránymutató ebben a tekintetben: az egyedüljáró bivalyok esetében, ill. sűrűbb 

bozótosban jobb a teljes köpenyű lövedék, míg a kisebb csoportba verődött bivalyoknál, ill. a viszonylag 

nyílt vegetációval borított terepen inkább az ólomhegyű lövedéket részesítsük előnyben. Amennyiben 

utánkeresésre kerülne sor, mindig ólomhegyű lövedéket használjunk, mivel ennek mindenképpen nagyobb 

stophatása van. Általánosan érvényes, hogy ebben a tekintetben is lehetőleg a helyi viszonyokkal 

maximálisan tisztában lévő vezető vadászra hagyatkozzunk. 

 

Nem utolsó sorban tisztázni kell a vadászat előtt, hogy a vezetővadász az Ön lövésének leadása után 

közvetlenül tegyen-e lövést vagy sem. Alapvetően ez az Ön döntésétől függ. Ha Ön nem akarja, hogy a 

hivatásos vadász is lőjön, akkor ez így rendben van. Ezt azonban mindig a vadászat ELŐTT kell a 

vezetővadásszal megbeszélni. 

A kafferbivaly vadászat sok vadász számára joggal a vadászatok legszebbike. Nem szabad azonban 

figyelmen kivül hagyni, hogy itt mindenképpen egy erős, harcias vadról van szó.  

 

Kérjük tehát, hogy az előzőekben leírtakat tartsa szem előtt a vadászat során, hogy ez az élmény 

Önnek is maradéktalan szórakozást és örömet okozzon. 

 

Védőoltások: 

Tanzániába történő utazás esetén sárgaláz elleni oltás kötelező, a hepatitis A és B, meningitis  kolera és 

tetanusz elleni immunizálás ajánlott. Malária elleni gyógyszeres profilaxis szintén javasolt. Az aktuális 

járványügyi helyzetről és oltásokról a Országos Epidemiológiai Központban célszerű tájékozódni  (1097 

Budapest, Gyáli út 2-6. Tel: 06-1-476 13 64,  www.oek.hu ). 

 

A vadászatok lekötésének és lemondásának feltételei : 

 

Az út lekötésekor a programárak 50%-a szervezési díj fizetendő be előlegként, a fennmaradó 50% 

befizetése 12 héttel a vadászat kezdete előtt esedékes. A vízum kiváltása a megérkezéskor, a 

repülőtéren történik. 

Lemondás esetén a befizetett előlegek visszafizetésére nincs lehetőség. Ajánlatos ezért 

sztornóbiztosítás megkötése, ami irodánkon keresztül is lehetséges.  

Ugyancsak célszerű indulás előtt általános utazási biztosítást kötni. (betegség-, baleset- és poggyász 

biztosítás). Erre irodánkban szintén lehetőség van. 

 

A vadászatok árai mindig az érintett ország valutájában vannak megadva. A fizetés az Ön által 

választott valutában vagy forintban történik. Az euróban vagy forintban történő fizetés esetén a 

fizetés napján érvényes valutaárfolyamokat vesszük figyelembe. 

A továbbiakban az "Általános üzleti feltételekben" leírtak érvényesek az utak lekötésére és 

lemondására vonatkozóan. 

A tévedések és árváltoztatások jogát fenntartjuk. A fixen lekötött és leelőlegezett vadászatok esetén 

az árakat garantáljuk, kivéve a licenszköltségekét. Ezek ugyanis mindig államilag meghatározott árak, 

amelyeket az illető ország központilag minden előzetes értesítés nélkül rövid időn belül 

megváltoztathat. 

A kilövési díjak a vadászat befejeztével partnerünknek a helyszínen, külön megállapodás esetén az Önök 

hazatérése után, irodánkban fizetendők.  

A fenti árak a 2013-es évre érvényesek. 

http://www.oek.hu/

