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Kazahsztán méltán nevezhetõ vadászparadicsomnak, álomszép tájakkal, kiváló
vadállománnyal. Különösen érvényes ez a kõszáli kecske állományra. A Mistral-vendégek
2007-ben a korábbi évekhez hasonlóan 100%-os eredményt könyvelhetnek el. A
„leggyengébb” bak szarvhossza 112 cm, a legerõsebb 138 cm volt. Az áltagos szarvméret
118-122 cm körülire tehetõ. 2008-ban ismét 100%-os volt a sikerarány, a „leggyengébb” bak
108, a legerõsebb 135 cm-es szarvhosszal rendelkezett.
E vadászat fõ színhelye a kínai határ mentén húzódó Dzsungár Alatau hegység csaknem 400
km hosszú hegyláncolata. A vadászat az évszaktól függõen 2500-3000 m magasan zajlik.
Kirgíziával összehasonlítva ezek a hegyek könnyebben járhatók, a vadászterületek egy része
terepjáró autóval jól megközelíthetõ és lóval gyakorlatilag mindegyik terület vadászható.
Általánosságban elmondható, hogy a kõszáli kecske 100 cm szarvhossztól éri el a vadászható
trófeaméretet. A Dzsungár Alatauban ennél lényegesen jobb méretek várhatók. Átlagosnak a
110-120 cm szarvhossz tekinthetõ, a kiváló bakok 120-125 cm szarvhosszt érhetnek el,
minden e feletti méret már kapitálisnak számít. A csúcsértékek elérhetik, sõt meghaladhatják
a 140 cm-t is. A szarvak vastagsága és alakja széles határok közt változhat, de elmondható ez
a szarvak gyûrûzöttségére is.
A legjobb területek a Dzsungár Alatau észak-keleti részén találhatók, név szerint az Alakol és
a Tochty régiókban. A vadászatainkat ezeken a területeken szervezzük. Kérjük tájékoztasson
minket a vadászat elõtt a fizikai állóképességérõl és hogy milyen trófeaerõsségû kõszáli bakot
szeretne lõni, hogy Önnek a megfelelõ vadászterületet kiválaszthassuk.
A legjobb idõpont augusztus közepe és november közepe közé esik.
Az esélyeket tekintve ezen belül valamennyi idõpont egyaránt jó, szeptember közepéig
viszonylag stabil és kellemesen meleg idõre számíthatunk. A kõszáli bakok ebben az idõben
fényes nyári szõrzetben pompáznak, amely preparálásra kiválóan alkalmas. Akinek a
hosszabb, téli szõr tetszetõsebb, október elejétõl ajánljuk a vadászatot.
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A vadászat
A vadászat kiindulópontja a különbözõ területrészeken található bázistáborok. Ezek jól
felszerelt faházakból, jurtákból vagy nagyméretû sátrakból állnak, ágyakkal, nappali és
étkezõsátrakkal, zuhanyozóval, WC-vel. A bázistáborokban persze csupán a vadászat
kezdetén és végén tartózkodnak 1-2 napot a vadászaink, a tulajdonképpeni vadászat egyszerû,
külsõ táborokban zajlik, amelyek minimális komfortot biztosító kis sátrakból állnak. Ha a
vadászat az egyik területrészen nem vezet eredményre, a bázistáborba visszatérve újabb
élelemtartalékkal feltankolva egy másik területen vadászunk tovább.
Maga a vadászat lóhátas és gyalogos cserkelés kombinációjával zajlik. Ezek a hegyi lovak
nyugodtak és lépésben mennek. A lovaglásban járatlan vadászoknak sem okoznak különösebb
problémát. Elõnyére válik persze annak, aki még sohasem ült lovon, a vadászat elõtt néhány
lovaglóleckét venni, már csak a lóval való bánásmód legalapvetõbb fogásaival való
megismerkedés okán is. A Dzsungár Alatau ezen vadászterülete magashegységi fennsík
jellegû, amely árkokkal, kanyonokkal szabdalt. A hosszabb-rövidebb lovaglás mellett, kisebbnagyobb gyalogos cserkelés azonban elengedhetetlen. Bár a Dzsungár Alatau hegyei
könnyebben járhatók, mint Kirgízia hegyvidéke, célszerû erre a vadászatra is erõnlétileg
felkészülni.
A lõtávolság a tapasztalatok szerint 150-250 m közé esik. A nyugodt lövésre, a kellõ
feltámasztásra oda kell figyelni és idõt kell szánni. Célszerûen javasolt kaliberek a lapos
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röppályájú lövedékek, mint a 6,5x68, 7mm Rem.Mag., 8x68 és hasonlóak. A nálunk
elterjedtebb 7x64-es, 30-06-os kaliberek is alkalmasak, de könnyebb, 9 gr körüli
lövedéksúllyal. A fegyvert célszerû 200 m-re belõni és ellenõrizni a 300 m-re érvényes
lövedékesést. Tekintve, hogy a távolságbecslés a hegyek között nem egyszerû, távolságmérõt
mindenképpen célszerû magunkkal vinni.
A vadásztatás nagy szakmai hozzáértéssel zajlik, gyakorlatilag 100%-os eredménnyel lehet
számolni. A vadászkísérõk a területüket kiválóan ismerõ, külföldi vendégek vadásztatásában
jártas, elhivatott vadászok, akik az eredményességben anyagilag is érdekeltek.

128 és 126 cm-es szibériai
kõszáli kecskék

Szibériai õzbak
A Dzsungár Alatau területen átlagos szibériai õzbakállomány él. A bakok jól felépített, hosszú
szárú agancsot fejlesztenek, az agancstömeg azonban elmarad a nyugatszibériai alföldön élõ
fajtársaikétól. Az átlagos agancssúlyok 8-900 gr (mindig nagy koponyával mérve, levonás
nélkül), a kapitális példányoknál elérheti az 1000 gr-ot.
A vadászati idény augusztus elejétõl október végéig tart. Az üzekedési idõ augusztus végétõl
szeptember közepéig terjed. Ha a kõszáli kecskét sikerül az elsõ napokban elejteni, a
fennmaradó napokban tovább lehet vadászni a mélyebben fekvõ völgyekben szibériai
õzbakra. Ha Ön a kõszáli bak mellett jó eséllyel szibériai õzbakot is szeretne lõni, célszerû a
10 napos kombinációs vadászatot választani.
Ebben az esetben területváltással is számolni kell.
Farkas/barnamedve
Farkas az egész területen elõfordul és alkalom adtán elejthetõ. Az itt kiállított CITES
exportengedéllyel a trófea (koponya, bõr) az EU országokba bevihetõ.
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A magyarországi behozatalhoz ezen túl a vadász lakóhelye szerint illetékes természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges.

Szolgáltatások és költségek, vadászat kõszáli kecskére
12 nap, 7 teljes vadásznappal, 1/1-es vadászkíséréssel, szállással és teljes ellátással a
vadásztáborban, valamennyi szállítással Almatytól Almatyig és a vadászterületen, a trófeák
nyers kikészítésével,
inkl. 1 kõszáli kecske 115 cm szarvhosszig
4.590,-EUR
nem vadász kísérõ részvételi díja
Felár nagyobb trófeaméret esetén
Az elszámolás alapja mindig a hosszabb szarv
115,1 – 120 cm
120,1 – 125 cm
125,1 – 130 cm
130,1 – 135 cm
135,1 – 140 cm
140 cm felett

1.880,-EUR

500,1.000,1.500,2.000,2.500,3.900,-

Figyelem,
Az elejtett kõszáli kecskével a tényleges szarvhossz alapján történik az elszámolás akkor is,
ha az elejtett kõszáli bak gyengébb vagy erõsebb a szerzõdöttnél. A trófeadíj elszámolásánál
mindig a hosszabbik szarv mérete az irányadó. A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít.
Plusz vad elejtése (szibériai õzbak, 2. kõszáli bak) csak az ajánlatban foglalt kõszáli kecske
elejtése után lehetséges és csak abban az esetben, ha ennek igényét elõre, a vadászat lekötése
elõtt bejelentette és van még szabad licenc. A leszerzõdött vad(ak) elejtése után a vadászat
befejezõdött.
Plusz kilövések (EUR)
Elõzetes igénybejelentés esetén!
2. kõszáli kecske

115 cm-ig
115,1 – 120 cm
120,1 – 125 cm
125,1 – 130 cm
130,1 – 135 cm
135,1 – 140 cm
140 cm felett

1.800,2.300,2.800,3.300,3.800,4.500,5.500,-

maralszarvas (csak szabad licenc esetén!)

9.000,-

szibériai õzbak

2.100,2.600,-

900 gr-ig
900 gr felett

vaddisznó
valamennyi kisebb vaddisznó
és kan 20 cm-ig
1.400,20 cm felett
1.600,-
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barnamedve
farkas
róka
nyúl
fácán
fajd

4.600,1.400,90,60,42,30,-

A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít”
Külön fizetendõ
- repülõjegy a Budapest – Almaty – Budapest útvonalon; túlsúly a repülõn
- vízum 70,- EUR
- regisztráció, vadászlicenc, fegyverbeviteli engedély
350,-EUR/vadász
150,-EUR/kísérõ
- állatorvosi igazolás
100,-EUR
- CITES (medve vagy farkas elejtése esetén)
200,-EUR
- plusz kilövések az alábbi árjegyzék szerint
- hotel és étkezés Almatyban
- alkoholos italok, borravaló
- szervezési díj
200,-EUR/vadász
100,-EUR/kísérõ
Nem vadász kísérõ
A kísérõ is aktív résztvevõje lehet a vadászatnak és részt vehet valamennyi cserkelésen. Saját
lovat és segédszemélyzetet kap, ha a vadászaton részt akar venni, mivel több emberrel és
lóval a vadászatvezetõ túl lenne terhelve. A kísérõ díja elsõ ránézésre soknak tûnik,
figyelembe kell venni azonban, hogy csaknem ugyanannyi ráfordítást igényel mint a
vadászvendég.
Figyelem!
Amennyiben az alapköltségekbe foglalt kõszáli kecskebakot nem sikerülne elejteni, 1.200,EUR összeget visszatérítünk.
Trófeatranszport
A koponyákat a területen lefõzik, megtisztítják, a nyakbõröket szakszerûen lenyúzzák,
besózzák. A kõszáli kecske és szibériai õz trófeáit a vadászvendég a hazautazásnál hazaviheti
magával. A CITES-köteles fajok – farkas, medve – elejtése esetén a szükséges kiviteli
okmányok kiállítása idõbe telik, ezért ezen fajok trófeái nem vihetõk azonnal haza. Ezeket a
trófeákat kb. 3 hónappal a vadászatot követõen, a vadász költségére fogják hazaküldeni.

Bázistábor a kõszáli
kecske vadászatnál
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Kísért vadászati idõpontok 2010-re
A csoportok a javasolt vadászati idõszakon belül, a partnerünkkel való egyeztetés alapján
szabadon választhatnak idõpontot. Egyéni vadászoknak ajánljuk a csatlakozás lehetõségét az
osztrák partnerirodánk munkatársa által kísért vadászatokhoz. Ezek idõpontjai:
Idõpont:

2010 júli. 29. - aug. 09.

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászat az alapköltségek 50%-nak és a vízum, fegyverbeviteli engedély,
vadászregisztráció, szervezési díj befizetésével köthetõ le. A fennmaradó 50% a vadászat
kezdete elõtt 12 héttel fizetendõ. Az irodánk által rendelt repülõjegy ára általában a foglalástól
számított 3 napon belül fizetendõ. A végelszámolás az Ön hazatérése után, a kitöltött, aláírt
vadászati lõjegyzék alapján irodánkban történik.
Lemondás esetén a már befizetett költségek lemondási díjként kerülnek felszámolásra. A már
kiváltott repülõjegy a jegylemondás feltételei szerint kerülhet sztornírozásra. Ajánlatos a
lemondási biztosítás megkötése.
Az itt nem részletezett kérdésekben az „Általános Szerzõdési Feltételek”-ben leírtak az
irányadók

