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ZIMBABWE – 2013 

Vadászat kafferbivalyra  
 

 

Zimbabwe az aktuális politikai-gazdasági helyzet ellenére a kafferbivaly-vadászat klasszikus 

országának számít. Az újjáalakult kormány intézkedései nyomán a helyzet stabilizálódott, az 

USA dollárra történt átállás a bizonytalan pénzügyi helyzetet jelentősen javította.  

Vadásztató partnereinknek és hivatásos vadászainak köszönhetően vendégeink a 2012. évben 

is kiváló eredménnyel vadásztak kafferbivalyra, a programok fennakadás nélkül és a vadászok 

igényeinek megfelelően zajlottak.  

 

VADÁSZATI MÓD 

Zimbabwe-ban a kafferbivaly vadászata igen sportosan – a friss nyom gyalogos követésével – 

zajlik. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az autóval a földutat keresztező friss nyomra 

akadva, azt gyalogosan követve keressük meg az elejteni kívánt bivalyt. A tracker-ek 

(nyomolvasók) az európai ember számára bámulatos képességgel tudják követni a nyomot, 

amelynek frissességétől, a bivalyok mozgási sebességétől is függ, mikor sikerül a bivalyra 

akadni. Ez a kafferbivaly vadászatának klasszikus, legnagyobb élményt és izgalmat nyújtó  

módja. A vadászatszervezés  professzionális,  a fehér kísérővadászok igen motivált, lelkes  

szakemberek, akik nagy súlyt fektetnek arra, hogy lehetőleg öreg, érett bivalybikát lövessenek 

a vendéggel. Az öreg bikák szarvterpesztése átlagosan 37-38 inch, a kapitális példányoké 40 

inch felett is lehet. A vadászat időtartama 7-10 nap lehet, a javasolt vadászvezetés 1/1, ami 

lehetővé teszi a nyugodt, válogató vadászatot egy erős bivalyra. Zimbabwe-ban egy vadász 1 

kafferbivalyt lőhet, ha ezt sikerült elejteni, plainsgame-re lehet tovább vadászni. 

Megjegyzendő, hogy a PG állomány lényegesen ritkább, mint Namíbiában vagy Dél-

Afrikában, célszerű a vadászat lekötésekor jelezni, hogy a vadász a bivalyon kívül milyen 

egyéb PG fajokra kíván vadászni. (Plainsgame(PG): a veszélyes afrikai nagyvadfajokon kívül 

elejthető egyéb vadfajok, pl. antilopfélék, varacskosdisznó)   

A kafferbivaly az általunk vadászott területeken jól vadászható állományokban fordul elő, a 7-

10 napos vadászati idő alatt egy érett bikát jó eséllyel meg lehet lőni. A zimbabwei 

vadászatok árban kedvezőbbek, mint más afrikai országokban. Bár a vadállomány az elmúlt 

években javuló tendenciát mutat, el kell mondani, hogy még így is lényegesen alacsonyabb, 

mint a Luangwa Valley-ben Zambiában, a Niassa-Kambako területen Mozambikban, vagy a 

Selous Game Reserve-ben Tanzániában. 
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IDŐPONTOK 

Zimbabwe-ban egész évben lehet vadászni. Az évszakok itt a déli féltekén ellentétesek, tehát 

júliusban, augusztusban van az afrikai tél. December közepétől március elejéig tart az esős 

évszak. Áprilisban, májusban a fű még zöld és magas, ez az időszak a bivalyvadászatra nem 

ideális. Június közepétől a fák, bokrok lombja túlnyomó részben leszáradt, a száraz fű nagy 

területeken leégett, a lőtávolság 

nagyobb. A leégett területeken 

frissen sarjadó fű a vadnak ideális 

legelőterületeket kínál. 

Az optimális időszak a bivaly- 

vadászatra június közepétől 

november végéig terjed. A július, 

augusztus napközben kellemesen 

meleg, ca. 20-22 °C, miközben az 

éjszakák akár fagypont közelében 

is lehetnek. Szeptembertől azután 

ismét melegszik az idő, októberben  

pedig már hőség van. Ezek a 

hónapok az egyre fogyatkozó vízlelőhelyeket napi rendszerességgel felkereső bivalyok miatt 

szintén alkalmas vadászati időszakot jelentenek. A mellékelt harrare-i klímatáblázat az 

általunk vadászott területekre is érvényes. 

   

1.) LUSULU CAMPFIRE AREA 

Ez a vadászterület Zimbabwe 

ÉNy-i részén, a Chizarira 

Nemzeti Park közvetlen 

szomszédságában terül el. 1400 

km2, enyhén dombos, 

középsűrű ill. sűrűn 

mopánebozóttal fedett 

szavanna. A Lusulu egy jó 

adottságú nagyvadas terület, 

közepesnek mondható elefánt, 

leopárd és kafferbivaly 

állománnyal, viszonylag gyér 

plainsgame (antilopfélék, 

varacskosdisznó) állománnyal.  

Előfordul oroszlán és fekete 

lóantilop is, de nem számottevő 

létszámban. 

Kapitális (40 inch) bivaly - Lusulu CA  

 

Krokodilra és vízilóra a Shangani folyóban lehet vadászni. Az ideális vadászati időszak itt 

június elejétől november végéig tart. Nagyvadra egyszerre 2 vadászt tudunk fogadni 1/1-es 

vadászkíséréssel.  

Az érkezési repülőtér Bulawayo, ahonnan kb. 4,5 órás autóúttal érhető el a vadászterület.  
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A szállás 2009 tavaszán igen 

igényesen kialakított szafári-

táborban  van, közvetlenül a 

vadászterületen, ahol WC-vel, 

fürdőszobával ellátott nagyméretű 

sátrak, ill. fűvel fedett chalet-ok 

állnak rendelkezésre 
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1.) CHARARA SAFARI AREA  

A Charara Safari Area területén 

található vadász-erület 

gyakorlatilag lakatlan, nagyon 

szép hegyes-dombos vidék, 

közvetlenül a Kariba tó 

mentén. 

A növényzetet középsűrű, a 

folyók és kiszáradt folyó-

medrek mentén sűrű bozótos 

alkotja. A legfontosabb vad-

fajok: elefánt, oroszlán, leo-

párd, kafferbivaly, fekete ló-

antilop, krokodil, 

és víziló. A 7-napos bivaly-

vadászat során az itt előforduló 

alábbi plainsgame-fajokra lehet 

még vadászni: bozóti bak, impala, klippspringer, oribi, duiker, kőantilop, varacskosdisznó, 

bozóti disznó, hiéna, sakál, civet és genet. Előzetes megállapodás alapján lőhető a 

jávorantilop, vízibak, kudu és a csíkosgnú is. Zimbabweban a PG-vadászatra is szigorú 

quotarendszer érvényes, ezért már a vadászatra történő jelentkezés során tisztázni kell mely 

PG-fajokra akar még a vendég vadászni és hogy a van-e még arra a partnerünknek szabad 

licence.   

Több éves együttműködő partnerünk itt Ray Townsend, aki igen szimpatikus és  

kommunikativ outfitter és guid, és akinél a mindig 1/1-es felállásban zajló vadászat igen 

eredményes, vele és nála vadászni igazi élmény. 

A vadászatot elsőrangú terepjárók, többségében Toyota Landcruiserek segítik. 

A vadászatszervezés és a hivatásos vadászok professzionális színvonalúak, a fehér hivatásos 

vadászok nemcsak mint vadászok elsőrangúak, hanem az ország, az ott élő 

emberek a flóra és a fauna kiváló ismerői is egyúttal. 

  A szállás egy tipikus szafári tábor, közvetlenül a vadászterületen. 2-személyes, náddal fedett, 

zuhannyal és WC-vel ellátott építmények szolgálnak a vadászok elhelyezésére. 

Jó szakács, hűtött italok (whisky, délafrikai vörös- és fehérbor, sör, cola, sprite, fanta,  

ásványvíz) áll rendelkezésre. 

Az érkezési repülőtér Harare, ahonnan kb. 3,5 órás autóúttal érhető el a vadászterület.  
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A napidíj a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

- szállás és ellátás a táborban, 7 nap a Charara, 10 nap a Lusulu területen 

- alkoholmentes italok 

- napi mosási szolgálat 

- 1/1-es vadászvezetés 

- segítőszemélyzet – nyomolvasók, nyúzók 

- valamennyi szállítás a vadászterületen 

- a trófeák nyers, terepi preparálása   
                                                                                                                           Lusulu                   Charara  
                                                                                                                      Campfire Area        Safari Area  
                                                                                                                       14 utazási nap    11 utazási nap    
                                                                                                                         10 vadásznap     7 vadásznap 
  
vadászati alapköltség  1/1 ..............................................................                        6.950,--          8.700,--USD 
2% zimb. turizmusadó ………………………………….…….                                       139,--             174,--  
kafferbivaly elejtési díj ………………………………….…….                                     4.950,--          5.000,--  
4% zimb. turizmusadó…………….……………………….….                                        198,--             200,--  
2-3 vadász esetén  -  fejenként     
autótranszfer Bulawayo - Lusulu - Bulawayo ………………..….                                 400,--  
autótranszfer Harare - Charara - Harare ……………………..….                                                       500,--  
szervezési díj ……………………………………….………                                            300,--             300,--  
                                                                                                                             ------------------ -----------------  
Összesen Bulawayo ill. Harare inkl. 1 bivaly………….. ………                          12.937,--       14.874,- USD  
 
 
Nem vadászó kísérő                                                                                           Lusulu                Charara  
                                                                                                                      Campfire Area        Safari Area  
 
alapköltség ….. ..............................................................                                       2.000,--                1.400,--  
2% zimb. tourizmusadó ………………………………….…….                                      40,--                    28,--  
2-3 kísérő esetén - fejenként:  
autótranszfer Bulawayo - Lusulu - Bulawayo ……………..…….                               400,--  
autótranszfer Harare - Charara - Harare ………………….……..                                                          500,--  
szervezési díj …………………………………….…………                                          150,--                  150,--  
                                                                                                                             -------------------- ------------------  
Összesen Bulawayo ill. Harare per kísérő                                                          2.590,--           2.078,- USD  
 
 
 
 

Külön fizetendő (USD) 

- elejtési (trófea) díjak 

- vízum  50,-USD (a repülőtéren fizetendő) 

- a trófeák fertőtlenítése, csomagolása 

- a trófeák hazaszállítása, belföldiesítése 

- CITES engedély a CITES köteles fajokra  

- repülőjegy Budapest – Zimbabwe – Budapest útvonalon 

- hotelköltség a vadászat előtt és után – amennyiben szükséges 

- alkoholos italok, borravaló 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Elejtési díjak(USD) 
                                                                                            Lusulu CA                   Charara SA  
 
bozóti bak   ……………………………………...............            650,--                       1.000,--  
bozóti disznó   ...........................................................              350,--                         450,--  
karakál ……………………………………………………                                              450,--  
civet ………………………………………………………            500,--                          450,--  
duiker ........................................................................             200,--                          300,--  
eland ……………………………………………………...        1.400,--                        1.500,--  
genet ……………………………………………………..                                                200,--  
grysbock …………………………………………………            450,--                           450,--  
méhészborz………………………………………………            300,--  
hiéna …………………………………………………….             500,--                            400,--  
impala .......................................................................              250,--                            250,--  
klippspringer .............................................................               650,--                           600,--  
krokodil …………………………………………………...          4.000,--  
kudu ………………………………………………………          1.200,--                        1.200,--  
oribi ……………………………………………………….                                                  600,--  
sakál           ……………………………………………………      200,--  
pávián …………………………………………………….             150,--                            20,--  
szervál ……………………………………………………..         1.000,--                          500,--  
tarajos sül ………………………………………….                      500,--  
kőantilop ...........................................................                        150,--                          500,--  
csíkos gnú ……………………………………………….                                                  800,--  
varacskosdisznó .........................................................              250,--                          450,--  
vízibak ………………………………………………                   1.500,--                       1.800,--  
vadmacska ………………………………………………….          350,--  

zebra ………………………………………………………     1.000,--                      1.000,-- 

 

 

Figyelem! 

A trófeadíjak államilag meghatározott költségek, amelyeket előzetes bejelentés nélkül 

megváltoztathatnak. Valamennyi elejtési díjra 4% turizmusadó kerül felszámolásra.  

 

A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít. 

 

 

LUSULU CAMPFIRE AREA            CHARARA SAFARI AREA 
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A kafferbivaly állami trófeadíja  
Az itt megadott elejtési díj magasabb, mint a 2013-as katalógusban szereplő trófeadíj. Ennek 

oka, hogy a zimbabwei vadászati hatóság januárban a trófeadíjak megemeléséről határozott. 

Az új trófeadíjak még az itt megadottaknál is magasabbak lennének. A hivatásos vadászok 

szövetsége panasszal élt ez ellen a határozat ellen. Végső döntés még nem született, de 

várható, hogy a hatóság és a hv. szövetsége bivaly trófeadíjáról 5.000,- USD körüli összegben 

egyezségre tud jutni. Árváltozás lehetséges. A fixen lekötött, leelőlegezett vadászatok árát 

garantáljuk.    

 

Biztonsági garancia zimbabwei vadászat esetén 

Az elmúlt években és idén is gond nélkül és jó eredménnyel vadásztattunk Zimbabwében. A 

vadászatok színhelyén és az országban is jelenleg nyugodt a helyzet, a helyi lakosság is abban 

érdekelt, hogy az állami vadászterületeken a vadászati idegenforgalom zavartalanul 

működjön. Partnereink jó viszonyban vannak a helyi hatóságokkal, tehát aggodalomra nincs 

ok.  

Amennyiben a várakozásokkal ellentétben a helyzet úgy alakul, hogy a vadászatok 

biztonságos lebonyolítása megkérdőjeleződik, úgy azt sztornírozzuk és a befizetett előlegeket 

az Önök részére visszatérítjük. 

 

A vadászatok lekötésének és lemondásának feltételei 

A vadászatot az alapköltségek 50%-ának a befizetésével lehet lekötni. A fennmaradó 50%, a 

2%-os idegenforgalmi adó, az autótranszfer, a szervezési díj és a CITES költsége legkésőbb 8 

héttel az indulás előtt fizetendő. Az elejtési díjakat és a trófeakezelés költségét a vadászat 

végén, partnerünknél kell kiegyenlíteni. Amennyiben Ön nem akar ennyi készpénzt magával 

vinni, azt előlegként irodánkban befizetheti, hazaérkezése után pedig elszámolunk. 

Lemondás esetén a már befizetett költségek (a trófeaelőleg kivételével) visszatérítésére nincs 

lehetőség, azok sztronódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség 

eseteire érvényes sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-lemondási biztosítás megkötése. 

Ezen biztosítások, valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás 

irodánkban megköthetők. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben leírtak 

érvényesek. 

 

 

 


