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Szibériai kõszáli kecske Kirgíziában
At Bashy terület – 2008
A kõszáli kecske vadászat a kirgíz hegyvidéken felejthetetlen élmény. Ezt a vadászatot az At
Bashy hegység és a Koksaltau hegylánc között szervezzük.
Elsõrangú kõszáli kecske és Marco Polo argali állomány él itt. Farkas szintén elõfordul.
A vadászterület egyedülállóan szép természeti tájon található. A hegyvidék, ha nem is annyira
meredek mint Észak-Kirgíziában, ezt a vadászatot csak kiváló erõnlétû vadászoknak ajánljuk.
Az átlagos kõszáli bakok 105-110 cm-es szarvmérettel bírnak, az igen jó példányoknál 110120 cm, a kapitális egyedeknél akár 130 cm is lehet a szarvhossz.
A hegyek magasabbak és nehezebben járhatók, mint Mongóliában vagy Kazahsztánban.
3500-4000 méter magasan vadászunk.
A vadászat
Lóháton, majd gyalogos cserkeléssel zajlik a vadászat.
Ezek a hegyi lovak nyugodtak, kezesek és lépésben haladnak. Különösebb lovas tapasztalat
nélkül is jól megülhetõk. Annak persze, aki még életében nem ült lovon, nem válik kárára
néhány lovasórát vennie a vadászat elõtt, hogy egyáltalán a lovakkal való bánásmódról valami
fogalma kialakuljon.
Ezekkel a lovakkal egészen magas régiókig fel lehet jutni, ennek ellenére hosszabb gyalogos
cserkelésre, mászásra is számítani kell.
A lõtávolság általában 150-300 m közé esik. Többnyire van elég idõ megfelelõ feltámasztást
kialakítani a nyugodt lövés leadásához. Az erõsebb, lapos röppályájú kalibereket célszerû
elõnyben részesíteni, mint amilyenek a 6,5x68, 7mm Rem.Mag., .300 Win.Mag., 8x68 stb.
Lehet boldogulni az olyan hagyományos kaliberekkel is, mint a 30-06 vagy 7x64. Célszerû
ezekhez könnyebb – 9 gr körüli – lövedéket választani. Távolságmérõt mindenképpen
ajánlatos vinni.
A vadászati idény szeptember 1 – november 15., és december 15 – március 31. közé esik.
Legjobb idõpontok október elejétõl november közepéig terjednek, de a januári-februári
idõpont is igen jó. A hõmérséklet napközben októberben 0 – +10°C, november elsõ felében
0 – -5°C, éjszaka persze hidegebb van. A kõszáli kecskék ebben az idõben már dús, téli
szõrben vannak, ami a fej-nyak preparátumhoz ideális.
Januárban-februárban jelentõsen hidegebb viszonyokra kell számítani.
Kedvezõ a kirgíziai vadászatoknál, hogy az erõs, kapitális trófeák esetében sincs felár,
ellentétben a kazahsztáni kõszáli kecske vadászatokkal.
Farkast – ha alkalom kínálkozik – lehet lõni.
Elõfordul még a területen egy különlegesen szép nagymacska, a hópárduc, amely kiemelten
védett, nem elejthetõ.
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Megközelítés, idõpontok
A Turkish Airways-nek igen jó légijárata van Isztambulon át Bishkek-be. A 7 teljes
vadásznapot tartalmazó program a következõképpen néz ki:
1. nap:
repülés Budapest-Ferihegyrõl Isztambulba, majd onnan tovább Bishkek-be a
TK 1348-as járatával
2. nap:
érkezés Bishkek-be 01.10-kor. Transzfer a vadászterületre – kb. 8-10 óra
autóút
3-9. nap:
7 teljes vadásznap kõszáli kecskére
10. nap:
tartaléknap – ha szükséges vadászatra is lehet fordítani
11. nap:
transzfer Bishkek-be, rövid éjszakázás
12. nap:
hazarepülés Bishkek-bõl 04.20-kor a TK 1349-es járatával; érkezés
Isztambulba 06.20-kor; továbbrepülés Budapestre
A fenti program a következõket tartalmazza
- tolmács (angol) a reptértõl reptérig
- transzfer a reptértõl reptérig és a vadászterületen Kirgíziában
- szállás és ellátás a vadászterületen
- 1/1-es vadászatvezetés
- a trófeák nyers preparálása
- állatorvosi igazolás és kiviteli engedély
és
- 1 kõszáli kecske méretkorlátozás nélkül
vadász/EUR

kísérõ/EUR

a fenti alapköltségek
3.650,1.350,vadászatregisztráció, fegyverengedély
120,--vízum, biztosítás
300,150,szervezési díj
250,100,--------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen Bishkek-tõl Bishkek-ig
inkl. 1 kõszáli kecske elejtésével
4.320,-EUR
1.600,-EUR
Figyelem!
Amennyiben az ajánlatban foglalt kõszáli kecskét nem sikerülne elejteni, 1.000,-EUR
összeget visszatérítünk.
A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít.
Külön fizetendõ
- repülõjegy Budapest – Bishkek – Budapest útvonalon
- VIP eljárás, bonyolítás a bishkek-i repülõtéren
- plusz vadásznapok 200,-EUR/nap
- hotelköltség Bishkek-ben, alkohol, borravaló
- plusz kilövések:
2. kõszáli kecske a trófeamérettõl függetlenül
farkas

EUR
2.200,1.000,- + 150,- CITES engedély

Farkas elejtése esetén, amennyiben trófeát (bõr, koponya) nem visz haza az elejtõ, trófeadíj
nem kerül felszámításra.
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VIP bonyolítás a bishkek-i repülõtéren
Ajánljuk ezt a kényelmes, elõzékeny kiszolgálást vendégeinknek. Ennek keretében érkezéskor
egy VIP-váróba kísérik Önöket. A csomagjaikat levámoltatják, majd a váróba hozzák. Ez a
lehetõség az elutazáskor is fennáll. A VIP szolgáltatás költsége az érkezéskor és elutazáskor
25-25,-USD/fõ.
Trófeatranszport
A koponyákat a területen lefõzik és letisztítják, a nyakbõröket szakszerûen lenyúzzák,
besózzák. Fontos, hogy Ön ezeket a munkálatokat ellenõrizze. Ha a koponyák nincsenek
teljesen letisztítva, az gondot okozhat az EU-ba történõ belépésnél.
A trófeákat a vendégek a hazautazásnál magukkal vihetik. Ehhez valamennyi szükséges
dokumentumot, állatorvosi igazolást megkapnak.
CITES-köteles fajok (farkas) 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.
A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászat az alapköltségek 50%-ának és a vízum, fegyverbeviteli engedély,
vadászregisztráció, szervezési díj befizetésével köthetõ le. A fennmaradó 50% és az irodánk
által rendelt repülõjegy ára a vadászat kezdete elõtt 12 héttel 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.

