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SZIBÉRIAI ŐZBAK – 2022
KAZAHSZTÁN - KUSZTANÁJ

A kusztanáji területen szervezett szibériai őzbak
vadászatunk joggal nevezhető az ázsiai vadászturizmus
egyik
legsikeresebb
programjának.
Osztrák
partnerirodánk vezetője, Anton Ulmer úr több, mint 20 éve
személyesen
kíséri
vadászainkat.
Tapasztalatai,
helyismerete, a helyi vadászokkal kialakult sokéves kiváló
kapcsolata a sikeres vadászatszervezés nagyon fontos
tényezői.
A szibériai őzbak testtömeg (kb. 50 - 60 kg) és
agancsfejlesztés tekintetében is sokkal erősebb, mint
európai rokona. Fő elterjedési területe Oroszországtól,
Kazahsztánon keresztül Mongóliáig terjed. Előfordul még
Kirgiz földön és Üzbegisztánban is, azonban állománya
ott vadászati szempontból kevésbé jelentős.
. A szibériai őz legjobb állományát, testre és agancsra
legerősebb populációit a Nyugat-Szibériai alföld déli
területein, Észak-Kazahsztánban, Kusztanáj körzetében
találhatjuk. Ennek a vidéknek a gazdag, termékeny talaja,
növényzet kedvező összetétele ideális életfeltételeket
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1 - Arshaly 1
2 - Arshaly 2
3 - Michailovka 1
4 - Michailovka 2
5 - Michailovka 3
6 - Usunkol
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biztosít az itt élő szibériai őznek is.
A terep sík, ill. enyhén hullámos, kb. egyharmada mezőgazdaságilag művelt (általában őszi
kalászosokat termesztenek), egyharmada kisebb-nagyobb nyírerdőkkel tarkított, a fennmaradó
harmadot pedig rétek és zsombékosok alkotják. Sokfelé találunk nedves, vizes élőhelyeket, kisebbnagyobb tavakat is.
A bakokra jellemző az erős és
gazdagon gyöngyözött agancs. Az
elejtett bakoknak mintegy 30-40%a páratlan 8-as, vagy még nagyobb
ágszámú agancsot visel. Ezt az
elmúlt évek vadászsikerei és az
elejtett
trófeák
statisztikája
egyértelműen igazolja. Nemcsak
saját
tapasztalatunk,
de
nemzetközileg
elismert
szaktekintélyek véleménye szerint
is Ázsiában Kusztanaj manapság a
szibériai
őzbak
vadászatának
legígéretesebb színtere.
Az
elejtett
bakok
átlagos
agancstömege
(mindig
nagykoponyával
mérve,
alsó
állkapocs nélkül) 800-950 g. A
kapitális
bakok
agancstömege
elérheti akár az 1400 g-ot is.
Normál feltételek mellett, 5-6
vadásznap folyamán 2-3 bak nagy
biztonsággal elejthető.
A vadászatvezetés minden esetben
1/1-es. A hivatásos vadászok
többsége már évek óta vadászik vendégeinkkel. Ismerik a vendégvadászok igényeit és tudják azt is,
hogy csak erős agancsú bakok kerülhetnek terítékre. Ennek ellenére fontos, hogy a lövés előtt a
lelövésre kerülő őzbakot magunk is mindig elbíráljuk. A cserkelés autóval kezdődik, és legtöbbször
gyalogszerrel folytatódik. Magaslesről nem vadászunk, nem lévén ehhez szükséges vadászati
berendezés. A szibériai őz állománysűrűsége is
lényegesen eltér a mi hazai területeink őzsűrűségétől.
Ebből adódóan nagyobb területeket kell bejárni és
éppen ezért az említett vadászati mód igazán
eredményes.
A vadászatra ideális időpont az üzekedési idő,
augusztus 20. és szeptember 10-e között. Ez idő alatt
az állományban elég nagy a mozgás, ezért célszerű
saját őzsípot is hozni, ugyanis gyakran – mint ahogyan
az nálunk is megszokott – a kereső bakokat síppal be
lehet hívni. Egy jó spektív is hasznos lehet, amellyel a
bakokat nagyobb távolságból is el lehet bírálni.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a bakok gyakran csak
rövid időre állnak meg, bírálatra sokszor csak a
céltávcsövön keresztül van idő, az adandó alkalmat
gyors döntéssel célszer kihasználni. A lőtávolság
általában 150 – 250 m közé esik, ajánlott kaliberek a
min. 6,5 mm-es, laposabb röppályájú golyósok, pl.: 7
mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., 8X68 és hasonlóak.
Évek óta osztrák partnerünk, a MISTRAL Jagdreisen az
egyedüli cég, amelyik a kusztanáji vadászterületen
szervezi a vadászatait.
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A vadászterületek igen nagyok, gyakran több százezer
hektárt is felölelnek
LICENCEK
Az elmúlt évek egyenletesen jó eredményének fontos
záloga,
hogy
a
vadászat
licencrendszerrel
szabályozott, évente csak korlátozott számú kilövési
engedélyt adnak ki. A licenceket előre ki kell váltani,
ezért a vadászainknak a vadászat lekötésekor el kell
dönteni, hány bakot akarnak lőni. A kilövési
engedély(licenc) 350,- EUR per őzbak, ami a vadászat
lekötésekor fizetendő. A licencdíj nem visszatéríthető
állami költség, abban a nem várt esetben sem, ha az
elejtés nem sikerülne. Az elmúlt években valamennyi
eladásra szánt licenc értékesítésre került.
A vadásztáborok:
A szállás és ellátás az üzekedési időszakban
ideiglenes
lakótáborban
van
kialakítva,
mely
egyszerűen berendezett lakóvagonokból, vagy jurtából
áll. Mindegyik lakóvagon 2 szobát tartalmaz,
szobánként 2-3 ággyal. Ezek a táborok egyszerűek, a
gyakorlati igények szerint berendezettek. Tusoló és
toalett a szabadban minden táborban rendelkezésre
áll. Az ellátással és az elhelyezéssel a vendégek
túlnyomó többsége meg van elégedve. Egy tábor egy
időb
en 5 vadász elszállásolására alkalmas.
Időjárás
/
meteorológia:
Augusztus végén, szeptember elején rendes
körülmények között stabil, jó időre lehet számítani.
Többnyire napos, enyhén felhős, kisebb záporeső
nem kizárt. Kora délután a hőmérséklet felmehet
20-22°C-ra, míg éjszakánként talajmenti fagy is
előfordulhat.
Mivel a környezet hellyel-közzel
ingoványos és mocsaras, rovar- és szúnyogriasztó
sprayt minden esetre célszerű magunkkal vinni.
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őzbak; 1.037g(fent), 1.168g(balra) és 1.053g
(jobbra lent)

elsőrangú,

részben

rendellenes

szibériai
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Időpontok, kísért utak 2022:
Mindkét megjelölt időpont, a fő üzekedési időszakra esik, ezért az esélyek egyaránt igen jók. Mindkét
vadászati időpontban vadászvendégeink programjának zavartalan lebonyolítását Kustanájtól
Kustanájig az ausztriai Mistral-iroda vezetője, Anton Ulmer úr biztosítja.
Utazás az Air Astana-val Hannoveren
keresztül:
1. időpont: 2022. aug. 20 – 27
2. időpont: 2022. aug. 27 – szept. 03
3. időpont: 2022. szept. 3 – 10.
Utazás az Aeroflot-tal Moszkván keresztül:
1. időpont: 2022. aug. 20 – 28
2. időpont: 2022. aug. 27 – szept. 04
3. időpont: 2022. szept. 3 – 11.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK a fenti programokhoz
Az alapköltségek 7 tábori napra az alábbiakat tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•

minden transzfer és szállítás Kusztanájtól Kusztanájig
járműhasználat a vadászterületen
orosz-német tolmács a csoportnak
szállás-ellátás a vadászterületen
1/1-es vadászvezetés 5 napra, 10 kimenetelre/vadászati alkalomra
az osztrák partnerirodánk munkatársának részvétele, kísérése a helyszínen
a trófeák nyers, terepi kikészítése
összesen vadászonként:……………………………………………1.695,- €
Licenszköltség 1 őzbakra…………………………………………….350,Elejtési díj 1 szib. őzbakra pl. 901 – 1.000 g között……………...1.150,- *

Fegyverbeviteli engedély, állami vadászati regisztráció……………… 350,Mistral szervezési díj……………………………………………………… 250,Repülőjegy a Bp. – Kusztanáj – Bp. útvonalon………………………… 750,-**
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Összesen Budapesttől Budapestig
1 szibériai őzbak elejtésével 901 – 1.000 g agancssúly esetén...4.545,- €
*) Mindig a tényleges nagykoponyás trófeasúly kerül elszámolásra az alábbi árjegyzék szerint
**) A megadott repülési időpontok és árak az Aeroflot turista osztályának legkedvezőbb foglalási
kategóriája szerint lettek megadva. Célszerű a minél korábbi jegykiállítás, mivel ezek az árak
emelkednek
Trófea díjak a kilövésekre(€):
Mérlegelés a lefőzés után 24 órával nagykoponyával (alsó álkapocs nélkül)
őzbak
800 g-ig:
801 – 900 g
901 – 1000 g
1.001 – 1.100 g
1.100 g felett

740,- €
990,1.150,1.360,1.880,-

A hibázás díjtalan, sebzés esetén, ha a bakot nem sikerülne megtalálni 740,- € egységes sebzési
pausáldíj kerül felszámolásra.
KÜLÖN FIZETENDŐ:
* esetleges túlsúly a repülőn
* további elejtések trófeadíjai a megadott árjegyzék szerint
* a további elejtések licencdíja
350,-€/bak
* állategészségügyi igazolás
35 ,- €/trófea
* a trófeák hazaküldése, belföldiesítése
* alkoholos italok, borravaló
TRÓFEATRANSZPORT
A trófeákat Ulmer úr, az osztrák irodavezető a vadászatok után egy szállítóládába csomagolva hozza
magával haza Ausztriába. Itt elintézzük EU vámformaságokat és szeptember második felében
elküldjük Önnek az agancsokat. A szállítási költségek Ausztriáig, a vámkezelés és az EU állatorvosi
költség 120,- € őzagancsonként, a nyakbőr (a fej-nyakpreparátumhoz) 130,- € volt az elmúlt évben.
Változások ezen költségekben előfordulhatnak.
A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászatot az alapköltségek, valamint a fegyverbeviteli engedély, a vadászati regisztráció és a
szervezési díj költségének a befizetésével lehet lekötni. Az indulás előtt 8 héttel a megrendelt licencek
díja és 700,- € per lekötött őzbak trófeakaució fizetendő.
Az elszámolás a vadászat és az Ön hazautazása után, az Ön által aláírt lőjegyzék alapján történik. A
lőjegyzék az egyedüli hiteles dokumentum az elszámolás szempontjából.
Lemondás esetén a befizetett költségek sztornódíjként kerülnek felszámolásra. Ajánlatos ezért
lemondási biztosítás megkötése, amihez a szükséges nyomtatványokat rendelkezésre tudjuk
bocsátani.
A repülőjegyeket a kiállításkor megadott határidő napján kell kifizetni. A jegylemondás a légitársaság
által meghatározott feltételek szerint lehetséges.
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