VADÁSZAT ALTÁJ ARGALI-ra
MONGÓLIA – 2021
Mongóliát a szélsőségek országának is nevezhetjük, a maga mintegy másfél millió
négyzetkilométernyi területével és kevesebb mint 3 millió lakosával a Földünk
legritkábban lakott országa (1,9 fő / km2). E csekély népesség 40%-a ráadásul a
fővárosban, Ulánbátorban él, így a vidéki lakosság népsűrűsége alig több, mint 1 fő /
km2!
Az átlagos tengerszint feletti magasság kb. 1.580 m, az ország harmada; északi, nyugati
és délkeleti része magashegység. Nyugat-Mongóliában, mintegy 2.000 km hosszan az
Altáj-hegység 3.000 – 4.000 m magas hegylánca húzódik.
A közép-ázsiai felföldön elterülő Mongóliában a száraz, kontinentális klíma extrém
időjárási szélsőségeket eredményez. Az átlagos nyári hőmérséklet +20 °C, a téli átlag
-25 °C, az egy napon belüli szélsőségek (nappal/éjszaka) szokatlanul magasak, elérik a
32 °C-t is!
A kevés évi csapadék (átlag 200 – 220 mm) nagyobbik része (400 mm az ország északi
részén), a kevesebb (100 mm) délen a Góbi sivatagban esik, ennek is a 80-90%-a
május – szeptember hónapokban, így az ország területének mintegy 40 %-a félsivatag,
a fennmaradó majd 60% füves, fás sztyeppe és mindössze 1%-a alkalmas szántóföldi
művelésre.
Mongóliában az Altáj argali, a Hangáj argali és a Góbi argali, ennek az attraktív
vadjuhnak ez a három alfaja fordul elő. További, vadászati szempontból érdekes fajok az
Altáj kőszáli kecske, a Góbi kőszáli kecske, a maral, szibériai őzbak, fehérfarkú gazella,
feketefarkú gazella és a farkas.
ALTÁJ ARGALI
Az Altáj argali a legnagyobb,
legismertebb mongóliai argali,
élősúlya elérheti a 180 kg-ot.
A magas Altáj hg. lakója,
szarvkörmérete
a
szarvbázison elérheti a 50 cm-t,
amelyet egyetlen más vadjuhféle sem közelít meg. A
szarvhosz 53 – 55 inch / 135
– 140 cm, ritkán ezt is
meghaladhatja. A vadászat
2.800 – 3.500 m magasan
zajlik, a jó fizikai erőnlét
fontos feltétele az eredményes
vadászatnak. Az Altáj argali
állomány a 20 század végére,
ill. a 21. század elejére sajnos
az élőhely beszűkülése miatt
(ezen területek
háziállatok
általi
túllegeltetése
következtében) erősen visszaesett. Ezért jelenleg évente csak igen korlátozott számú, alig
néhány Altáj argali licencet (elejtési engedélyt) adnak ki.

VADÁSZAT
A legattraktívabb vadjuhfélére, az Altáj argalira szervezett vadászat nem jelentéktelen
anyagi ráfordítást igényel, ezért semmit sem hagyhatunk a véletlenre. Jóval a vadászat
tervezett időpontja előtt a helyi vadászatvezetők feltérképezik a szóba jöhető erős argali
kosok tartózkodási helyét, mozgáskörzetét. A vadászat a jó előkészítésnek köszönhetően
igen eredményes, általában 5-6 nap alatt sikerül elejteni a kiszemelt argalit. A biztonság
kedvéért javasolunk 9 vadásznapot tervezni, amit szükség esetén további 2-3
tartaléknappal is ki lehet egészíteni.
Argalira Mongóliában július 1. és szeptember 30. között lehet vadászni, ezen belül
valamennyi időpont egyaránt jó eséllyel választható.
A szállás a vadászat alatt egy jurtákból felállított vadásztáborban van, az ellátást a
hagyományos mongol konyha európai ízlésnek is megfelelő, zömmel tejtermékekből és
bárányhúsból álló ételei biztosítják. Csak kevés fűszert használnak, ajánlatos ezért egy
kisebb hazai fűszerszettet magunkkal vinni. Ásványvíz, tea, kávé, kóla és más
alkoholmentes italok, valamint sör fogyasztható a táborban.

VADÁSZATI AJÁNLAT – ALTÁJ ARGALI – 2021
Vadászterület:

Usv tartomány / Sagil terület
Változás lehetséges

Időpont:

a helyi partnerünkkel egyeztetve, 2021. júli. 1. – szept. 30.
között

Vadfajok:

Altáj argali
Altáj kőszáli kecske
farkas alkalom adtán ingyenesen elejthető, de a farkas trófea
Mongóliából jelenleg az EU-országokba nem hozható be

Vadászati időtartam:

9 vadásznap, szükség esetén plusz 2-3 tartaléknap

Utazási napok:

16 napra célszerű tervezni

Klimatikus adatok a vadászterületen

ÚTI- és VADÁSZPROGRAM
1. nap:
2. nap:

Budapest – Isztambul
Isztambul – Ulanbator

TK 1034
TK 236

14.00 – 17.05
18.25 – 07.05 (2. nap)

érkezés Ulanbatorba 07.05-kor. Transzfer a repülőtérről,
a fegyverformalitások elintézése. Továbbrepülés Ulaangomba és
autótranszfer a vadászterületre
(kb. 150 – 180 km, 5-6 óra autóút)

3 – 11. nap:

9 vadásznap

12 – 13. nap:

2 tartaléknap

14. nap:

transzfer Ulaangomba, éjszakázás a helyi hotelben

15. nap:

repülés Ulanbatorba, éjszakázás Ulanbatorban

16. nap:

Ulanbator – Isztambul
Isztambul – Budapest

TK 237
TK 1037

09.20 – 13.00
18.15 – 19.15

Repülési idő Isztambul – UB kb. 8 és fél óra
Időeltérés Isztambul – UB: + 5 óra

Az Altálj argali vadászprogram jól kombinálható ugyanazon vagy a szomszédos területen
Altáji kőszáli kecske vadászatával. A várható trófeaerősség +/- 45 inch - 115 cm

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ A FENTI PROGRAMHOZ
valamennyi vadászati költség, inkl. transzfer és
transzport Ulanbatorban, transzfer és transzport
Ulangomtól/ig, szállítás a vadászterületen,
1/1-es vadászvezetés, szállás és ellátás a
vadászterületen, trófeakezelés a vadászterületen
és
1 ALTÁJ ARGALI elejtése
a trófeamérettől függetlenül………………………….

vadász

nem vadászó kísérő

106.000,- USD

a nem vadászó kísérő költsége……………………..

4.500,- USD

fegyverbeviteli dokumentáció……………………….

250,-

vadászlicenc és CITES az argalira………………..

500,-

Repülőjegy Ulanbator . Ulangom – Ulanbator

500,-

500,-

350,107.600,- USD

150,-

Szervezési díj………………………………………………..
Összesen Ulanbatortól/ig inkl. 1 ALTAJ ARGALI
Altáj kőszáli kecske elejtési díja
a trófeamérettől függetlenül………………………….
Nem vadászó kísérő, Ulanbatortól/ig……………..

11.500,5.150,- USD

Külön fizetendő
-

repülés Bp. – Ulanbator – Bp. útvonalon………kb. 210.000,- HUF-tól
túlsúly
vízum
hotelköltség és étkezés Ulanbatorban
alkoholos italok, borravaló
a trófeák fertőtlenítése, csomagolása és hazaküldése, belföldiesítése

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ARGALIVADÁSZATHOZ
Az argalivadászat Mongóliában egy fantasztikus vadászélmény, amely nagyrészt
érintetlen természeti, hegyvidéki tájakon zajlik. Bár a hegyek nem túl meredekek, ezért
terepjárót is tudunk használni, hosszabb gyalogos cserkelésekre is feltétlenül számítani
kell. Fontos a jó fizikai kondíció és a kitartás. Nem mindig kerül a kívánt vad rögtön az
első napokban a szemünk elé. Az időjárás itt a hegyek között igen változatos lehet; a
kellemes meleg napoktól a nedves, ködös, szeles hidegig, akár havaseső is eshet.
Előfordulhatnak a rossz időjárással összefüggő késések a belföldi légijáratoknál vagy
akár az autótranszfer esetében is. A fenti okok miatt kieső vadászati alkalmak/napok
nem alapozhatnak meg visszatérítési igényeket. Ugyanez érvényes azon esetekben, ha a
vadászvendég hiányos erőnléte vagy egészségügyi problémái miatt maradnak el
vadásznapok, vagy a vadászatot idő előtt félbe kell szakítani. A visszaútnál is
adódhatnak időjárásfüggő késések. Minden, az esetleges korábbi vagy későbbi

elutazással összefüggő plusz költségek (pl. repjegy átfoglalás, plusz hoteléjszakák, stb)
a vadászvendéget terhelik.
Embertpróbáló, kemény vadászat ez, ahol a gyors reagálóképesség, az akár 300 m
távolságra leadott pontos lövés meghatározó lehet. Célszerű ezt már otthon gyakorolni
és a kiválasztott megfelelő erősségű és lapos röppályájú (7 mm Rem, 300 Win Mag.,
8x68, 30-378, 338 és hasonló kaliberek) fegyverünkkel próbalövéseket tenni. A hegyi
vad esetenként kifejezetten lövésálló, kérjük lőjön, amíg a vad el nem fekszik, mert csak
így lehet biztos benne, hogy valóban sikerül terítékre hozni. Az utánkeresés ezen a
terepen igen nehéz, és ezzel egy csomó mérget és felesleges munkát, költséget
takaríthat meg magának és segítőinek.
A szállás a vadászat alatt egyszerű jurtatáborokban van, ahol csak minimális kényelmi
elvárásokat lehet számolni.
A gájdok (vadászkísérők) szívós, barátságos fickók, akik jól ismerik a terepet és akik a
helyi vadászatszervezővel együtt az Ön sikeres vadászatában érdekeltek. Kísérője
segítségére lesz a trófeabírálatban is, a döntés az elejtésről azonban egyedül a
vadászvendég felelőssége. A lövés előtt feltétlenül bizonyosodjon meg arról, hogy az
elejtendő vad trófeaerőssége megfelel-e az Ön elképzeléseinek. A helyi szervező, a
vadászkísérő és mi sem tudunk Önnek a vadászat sikerességére vagy egy bizonyos
trófeaméretre garanciát adni. Ha az időjárás és az Ön kondíciója is rendben van, az
argalit nagy biztonsággal sikerül elejtenie, garanciát azonban erre nem tudunk vállalni.
Mindig a teljes vadászati költség kerül elszámolásra, akkor is, ha a várakozással
ellentétben az argalit nem sikerül meglőni. (a partnerünk évek óta 100%-os
eredményességet tud felmutatni!) A 9 vadásznap elegendő az eredményes vadászathoz,

és szükség esetén még 2 tartaléknap is rendelkezésre áll. A hibázás díjtalan, a sebzés
(vágott szőr vagy vér jelenléte) minden esetben elejtésnek minősül.
Ha a várakozással ellentétben az vadászkísérője nem tudja Önt 300 m maximális
lőtávolságon belül lőhető argalira elejtési helyzetbe hozni, a vadászat a következő évben
megismételhető. Önnek ebben az esetben csak az úti- és hotelköltségeket kell kifizesse.
Nem vehető igénybe a vadászat megismétlésének lehetősége, hibázás, hibázások
esetében, ill. ha a vadászkísérő által elejthetőnek bírált vadat Ön a saját döntése alapján
nem akarja, vagy nem tudja meglőni, ill. ha a vadászatot hiányos erőnléte vagy
betegsége miatt korábban be kell fejeznie.
A leszerződött vadfajok elejtésével a vadászat befejeződött, a csapat visszautazik
Ulanbatorba. Ebben az esetben a rövidebb vadászati idő ellenére is a teljes vadászati
költségek kerülnek felszámításra. Minden a korábbi visszautazással kapcsolatban
felmerült költség (a repülőjegyek átfoglalása, hotelköltség és hasonlók) a
vadászvendéget terheli.
UTAZÁS MONGÓLIÁBA
BIZTONSÁGI CSOMAG A KORONA/COVID-19 PANDÉMIA IDEJÉN
Jelenleg sajnos a beutazás Mongóliába 2021 március 31-ig nem lehetséges. Partnerünk
azonban röviddel ezelőtt arról tájékoztatott, hogy áprilistól, de legkésőbb júniustól ezek
a korlátozások megszűnnek és a beutazás 3 napnál nem régebbi PCR teszt
felmutatásával ismét lehetséges lesz. Előre nem látható változások persze lehetségesek.
Hogy vendégeinknek a legnagyobb mértékű biztonságot nyújthassuk a jelenlegi
helyzetben, az általános szerződési feltételeinket (ÁSZF) az alábbi korona-pandémiás
feltételekkel egészítettük ki:
- a szerződések teljes mértékben jogszerűek. Az ÁSZF (lásd a honlapunkat
www.mistral-hungaria.hu) honlapunkon olvashatóak.
- bár abból indulunk ki, hogy június 1-től ismét utazhatunk Mongóliába, a
következő garanciát vállaljuk:
- amennyiben a várakozásokkal ellentétben a koronavírus-pandémia miatt az
utazási korlátozások (beutazási tilalom, vagy a beutazás karanténfeltételekhez
kötött) Mongolíába még mindig érvényesek vagy újra bevezetésre kerülnek és két
héttel az indulás előtt még fennállnak, a vadászatot nem kivitelezhetőnek
minősítjük és sztornírozzuk. Ebben az esetben az utazást egy a vendéggel
egyeztetetett későbbi időpontban ugyanazon évben vagy a következő évben,
változatlan feltételekkel átfoglaljuk. Javasoljuk a repülőjegyeket csak az utazási
korlátozások megszüntetése után lefoglalni, ill. ügyelni arra, hogy azok minimális
költséggel, vagy ingyenesen átfoglalhatók vagy lemondhatók legyenek.
- Kötelező maszkviselés a repülőtereken, ill. a zárt helyiségekben, távolságtartás,
ill. néhány napos negatív covid-teszt, vagy oltási igazolás nem számít utazási
korlátozásnak!
- amennyiben a korona-pandémiás utazási korlátozásokat feloldották és a vendég
az utazást mégis lemondja, az ÁFSZ ide vonatkozó feltételei lépnek életbe.
Ugyanez érvényes, ha a vendég az utazást a vadászat előtt 2 hétnél korábban a
mondja le.
A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK és LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
A vadászat a költségkalkulációban feltüntetett ár 50%-ának, valamint a licencdíjaknak,
fegyverengedélynek és a szervezési díjnak a befizetésével köthető le. A fennmaradó
50% és a belföldi repülőút költségének a kiegyenlítése 90 nappal a vadászat
megkezdése előtt aktuális. A trófeák exportdokumentációjának a költségét a helyszínen
a mongóliai partnerünknél kell fizetni.

Lemondás esetén a befizetett előlegek sztornódíjként kerülnek felszámolásra, ajánlatos
ezért útlemondási biztosítás megkötése.
Az irodánkon keresztül megrendelt repülőjegyek lemondása esetén a légitársaságok
jegylemondási feltételei érvényesek. Ajánlatos a repülőjegy-lemondási biztosítás
megkötése is.

