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NEPÁL – 2018/2019
VADÁSZAT KÉK KOSRA és HIMALÁJAI TAHRRA
Ez a vadászút Nepálban kék kosra és/vagy tahrra nem a klasszikus értelembe vett külhoni
vadászat, sokkal inkább egy különleges vadászexpedíció, amelynek során a vadászat mellett
inspiráló benyomásokat szerezhetünk egy távoli országról – az életteli főváros, Kathmandutól a legkülönbözőbb biotópokig, a dzsungeltől a magashegységekig és barátságos, jórészt
még ősi hagyományokat követő embereket ismerhetünk meg.
Nepál Dél-Ázsiában található, területének több, mint 40%-án 3.000 m feletti hegyvidék, a
Himalája terül el, a világ 10 legmagasabb csúcsa közül 8 itt található, köztük a Mount Everest
a föld legmagasabb pontja, 8848 m. Mindeközben az ország legalacsonyabb része, alig 70 mre fekszik a tenger szintje felett.
A változatos terep- és élőhelyi
viszonyoknak
köszönheti
Nepál
sokszínű növény- és állatvilágát. Az
előforduló legfontosabb vadfajok a
páncélos orrszarvú, a hópárduc, a
ködfoltos párduc, a barnamedve, a
galléros medve, a kék kos, a himalájai
tahr, a tibeti argali, a sambár és axis
szarvas, a disznószarvas, a mocsári
szarvas,
az
indiai
muntják,
a
vaddisznó, törpedisznó és számos
kisebb macskaféle, és a változatos
madárvilág. A felsorolt fajok többsége
védett, jelenleg csak a kék kos, a
tahr, az indiai muntják és a vaddisznó
vadászható.
KÉK KOS
A kék kos (bharal, kék juh – Pseudois
nayaur)
állattani
értelemben
a
vadjuhok és a vadkecskék között
foglal helyet. Elterjedési területe
Nyugat-Mongóliától a Tibeti fennsíkon

______________________________________________________________________________________

át Kasmírig és himalájai hegylánc déli oldaláig húzódik. A kék kosok élősúlya 50 – 65 kg,
élőhelyük a magashegységek 3.800 – 5.500 m-es régiójában található. A kosok szürkésbarna színűek, a test elülső része sötétebb. A kosok szarva kifelé, majd hátrafelé hajlik,
átlagosan 60 – 65 cm hosszúságú, a kapitális példányoknál elérheti a 75 cm-t. Vadászata
jelenleg – miután Kínában leállították – csak Nepálban és Pakisztánban lehetséges. Nepálban
a magasabban és alacsonyabban fekvő területeken egyaránt vadászható, az alacsonyabb
régiókban muntják és/vagy vaddisznó elejtése is lehetséges.
HIMALÁJAI TAHR
Élősúlya elérheti a 100 kg-ot.
Lenyűgöző a hosszúszőrű bundája,
kevésbé látványos a kb. 20 cm-es
szarva. Megjelenése összességében
mégis impozáns látványt nyújt. Ez
a vadfaj a némileg alacsonyabb,
helyenként már erdősült terepet
kedveli. Nepálban évente csak
korlátozott számú elejtési engedélyt
(licenc)
adnak
ki,
amelyeket
árverésen értékesítenek. Az elmúlt
két évben az amerikai vadászok
élénk érdeklődése miatt a licencek
igen magas áron keltek el. Jelenleg
10.000,- $ vagy azt is meghaladó
licenc költséggel lehet kalkulálni.
MUNTJÁK és VADDISZNÓ
Az alacsonyabb régiókban, ahol a
tahr is előfordul a mintegy 25 kg-os
muntjákszarvas és a vaddisznó is
vadászható.
VADÁSZIDÉNY
A kék kos és a tahr tavasszal és ősszel vadászható. A tavaszi vadászat márciusban és április
elején, az őszi vadászat októberben és novemberben zajlik.
Jelenleg szabad időpontok:
2018-ra partnerünknek jelenleg 1 szabad helye van 2018. április 10-18 között
2019 tavasz – szabad időpont ápr. 10-től
ősz – időpont lekérésre
2020 - valamennyi időpont lekérésre
DHORPATAN HUNTING RESERVE
A Dhorpatan Hunting Reserve az egyetlen terület, ahol ez idő szerint Nepálban a kék kos
vadászható. A terület 1.350 km2 kiterjedésű, a tengerszint felett 2.900 és 5.500 m feletti
magasságban és 6 vadászati körzetre van felosztva.
Valamennyi körzetben van magasabb és alacsonyabb területrész, az állomány egységesen jó
a trófeaminőség szempontjából úgy az alacsonyabban, mint a magasabban fekvő
területrészeken. Hogy melyik körzet melyik területrészén zajlik éppen a vadászat, az attól
függ, hogy a vadászati hatóság hová adja ki a licenceket.

A VADÁSZTERÜLET MEGKÖZELÍTÉSE
Erre a nepáli vadászatra kellő időt kell szánni, még abban az esetben is, ha a transzfer
helikopterrel történik. Ha hosszabb idő áll rendelkezésre és az országot is szeretnénk egy
kicsit jobban megismerni, ajánlott legalább az odautazást egy gyalogtúra keretében
teljesíteni. Ez egyúttal jó lehetőség a magassági akklimatizálódásra, nem beszélve arról,
hogy maga az út is egy nagy kaland, amelyen nem egyszer 15-20 sherpa segítő vesz rész
öszvérekkel, szamarakkal és viszik a teljes felszerelést. A vadászvendégnek természetesen
semmit sem kell cipelnie, élvezheti a táj lélegzetelállító szépségét, megismerheti a helyi
emberek visszafogott, de mégis barátságos jelenlétét,
akik az igen kemény körülmények között is meg tudták
őrizni pozitív beállítottságukat, töretlen életkedvüket.

VADÁSZAT KÉK KOSRA ill.
KOMBINÁCIÓS VADÁSZAT KÉK KOSRA
és TAHRRA
Az
alábbiakban
megadott
vadászati
időtartam a magasabban fekvő területekre
szervezett vadászat esetére érvényes. Az
alacsonyabb
területrészekre
szervezett
vadászat esetén ez az időtartam kb. 2
nappal megrövidíthető.
1. Alternativa: transzfer oda és
vissza helikopterrel
Ez az utazás leggyorsabb módozata,
amelynél Kathmandutól a Dhorpatan
Hunting Reserve területig helikopterrel viszik fel a vendéget. A leszállóhelytől a
vadászterületig 1-2 nap alatt lehet feljutni. Az előnye ennek az alternatívának a rövidebb
időtartam és a kevésbé megerőltető hegymászás, hátránya a magasabb transzferköltség
és az akklimatizálódásra rendelkezésre álló rövidebb idő.

A helikopteren maximum 4 fő utazhat korlátozott poggyászmennyiséggel. A repülés
költségei oda vissza a helikopteren (amit a résztvevők egymás között elosztanak)
11.000,- $
A csoport létszáma egy időpontra 1-3 vadász + esetleg nem vadászó kísérő.
Vadászat kék kosra…………………….. ca. 14 utazási nap
Vadászat kék kosra és tahrra…….. ca. 19 utazási nap
2. Alternativa: gyalogtúra a
vadászterületre, visszaút
helikopterrel
Ez az általunk ajánlott módozat, mivel a
gyalogtúra során sok élménnyel
gazdagodhatnak a résztvevők, és elegendő
idejük jut az akklimatizációra.
A csoport létszáma: 1-3 vadász + esetleg
nem vadászó kísérő.
Vadászat kék kosra………..ca. 18 utazási nap
Vadászat kék kosra és tahrra…….. ca. 23
utazási nap
Lehetőség van arra, hogy a visszautat is gyalogosan tegye meg, erre akkor kb. plusz 7
napot kell számítani.

LICENCKÖLTSÉGEK – KÉRJÜK
FIGYELEMBE VENNI!
A licencdíjakat a vadászat előtt kell kifizetni és azok nem téríthetők vissza, ha az érintett
vadfaj bármely okból nem kerülne elejtésre. Nepálban valamennyi licenc árverésen kerül
értékesítésre, ezért fontos az alábbiakat figyelembe venni.
Kék kos:

a kék kos licenc költsége az elmúlt években igen stabil volt és jelen állás szerint
ez lényegesen nem fog változni. Amennyiben a várakozással ellentétben ez a
költség mégis jelentősen, 4.500,- $ fölé emelkedne és emiatt a vadászvendég
visszalépne, valamennyi a vadászatra már befizetett előleg – 1.500,- $
manipulációs díj levonása után – visszafizetésre kerül. A repülőjegy
lemondásának költségét a vadászvendégnek kell állnia.

Tahr:

amint arról már szó volt Nepálban évente csak erősen korlátozott számú elejtési
engedélyt (licenc) adnak ki, amelyek az elmúlt két évben az amerikai vadászok
élénk érdeklődése miatt igen magas áron keltek el. Jelenleg 10.000,- $ vagy azt
is meghaladó licenc költséggel lehet kalkulálni és ez, vagy akár magasabb ár
várható a jövőben is. Amennyiben Ön tahrra is szeretne vadászni, kérjük a
vadászat lekötésénél közölni, mekkora az a maximális licenc költség, amit Ön
még hajlandó az árverésen erre a célra kifizetni.
Ha az árverési licenc költség az Ön által megadott maximális díj alatt marad,
akkor azt az aktuális áron Önnek megvásároljuk és az ezen az áron kerül Önnek
elszámolásra.
Ha az árverési licenc költség az Ön által megadott maximális díj fölé kerül, azt
azt nem fogjuk megvenni és a vadászat a kék kosra megadott költséggel kerül
megszervezésre.

Muntják és vaddisznó: ezek a licencek gond nélkül megvásárolhatók
VADÁSZATI KÖLTSÉGEK,
melyek az alábbiakat tartalmazzák…
- valamennyi transzfer Kathmanduban
- tolmács (angol v. német) Kathmanduban
- szállítás Kathmandu – vadászterület (ameddig lehetséges) – Kathmandu útvonalon
- valamennyi turista engedély
- szállás és ellátás a túraútvonalon és a vadászterületen
- szállító- és segédszemélyzet
- vadászatvezetés
- terepi trófeakezelés
- trófea kiviteli engedélyek
Vadászat kék kosra
két vadász esetén – vadászonként* ………………………………………….17.500,- $
nem vadászó kísérő ………………………………………………………………….. 5.000,licenc díj a kék kosra** – a vadászat előtt fizetendő.……………….. 3.500,Community Development Fee elejtés esetén*** kék kos…..….. 1.500,tahr ……………. 1.500,* A legtöbb esetben erre a programra 2 vadász jelentkezik. Ha Ön egyedüli jelentkező és a
vadászaton egyedül is részt szeretne venni, a kék kos vadászat esetén 1.500,- $, a kombinált
kék kos + tahr vadászat esetén 2.500,- $ felár fizetendő.

** A licenc díjak a vadászat előtt fizetendők és bármely ok miatt történő el nem
ejtés/lemondás esetén sem téríthetők vissza.
*** A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít
Külön fizetendő($):
- repülőjegy a Bp. – Kathmandu – Bp. útvonalon
- túlsúly a repülőn
- vízum
- transzfer Kathmandutól és vissza.
az odaútnál: autóval - 2.000,- $ - a résztvevők egymás között elosztják
a visszaútnál: helikopterrel – 5.500,- $ - a résztvevők egymás között elosztják
- vadászregisztráció – 150,- szervezési díj – 350,-/vadász, 200,-/kísérő
- hotelköltség, étkezések Kathmanduban, túristaprogram
- borravalók és a felmerülő belépőjegyek a múzeumokba
- muntják és vaddisznó elejtés – ingyenes (1 muntják és 2 vaddisznó ejthető el)

Figyelem!
Mindkét programnál az időtartam
kellő rátartással lett kalkulálva.
Változások lehetségesek.
Gyakran sikerül a kék kos és a tahr
elejtése már az első 1-2 napon, így
a túra megrövidülhet. Ennek ellenére
javasoljuk
a
kínálkozó
lövési
lehetőség kihasználását, akkor is ha
az mindjárt az első napon adódik. A
leszerződött
vadfaj(ok)
korai
elejtése esetén a fennmaradó időt az
alacsonyabb régiókban előforduló
muntjákszarvas
és
vaddisznó
vadászatára lehet kihasználni. Ha a
tervezettnél
kapitális muntjákszarvas
korábban érkezik vissza Kathmanduba turista programot lehet még beiktatni, vagy – ha a
menetrendszerinti járatokon van hely – korábbi hazarepülés is lehetséges.
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VADÁSZAT KÉK KOSRA – ÖSSZKÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
GYALOGTÚRÁVAL
A
VADÁSZTERÜLETRE
ÉS
HELIKOPTERTRANSZFERREL
VISSZAÚTON KATHMANDUBA – 2 vadász részvételével számolva
A vadászati költségek az alábbi szolgáltatásokkal:
- valamennyi transzfer Kathmanduban
- szállítás Kathmandu – Bobang – Kathmandu útvonalon
- tolmács (angol v. német) Kathmanduban
- valamennyi turista engedély
- szállás és ellátás a túraútvonalon és a vadászterületen
- szállító- és segédszemélyzet
- vadászatvezetés
- terepi trófeakezelés
- trófea kiviteli engedélyek
vadászat
kékkosra
összesen vadászonként …………………………………………………..
licencek - kék kos
tahr

17.500,-

vadászat
kékkosra és
tahrra
19.500,-

…………………………………………………..
…………………………………………………..

3.500,-

3.500,10.000,-

autótranszfer az odaúton…………………………………………………..

1.000,-

1.000,-

Community Development Fee elejtés esetén
kék kos ……………………………………………………………..
tahr
.………….………………………………………………..

1.500,-

1.500,1.500,-

helikopterköltség a visszaúton 2 személlyel számolva……

2.750,-

2.750,-

vadászregisztráció és szervezési díj…………………………………

500,__________

500,__________

Összesen Kathmandutól Kathmanduig
vadászonként 1 kék kos elejtésével
……………
vadászonként 1 kék kos és 1 tahr elejtésével ……..

26.750,- $

Külön fizetendő
- repülőjegy a Bp. – Kathmandu – Bp. útvonalon
- túlsúly a repülőn
- vízum
- hotelköltség, étkezések Kathmanduban, túristaprogram
- borravalók és a felmerülő belépőjegyek a múzeumokba

40.250,- $

A

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A VADÁSZATHOZ – KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI!
A nepáli vadászat egyedülálló élmény, nagyrészt érintetlen természetes környezetben. A
nagy tengerszint feletti magasság és a hegyvidéki terepviszonyok komoly kihívást jelentenek
a résztvevők fizikai teljesítőképessége és kitartása szempontjából. Nem mindig sikerül az első
napokban találkozni a hőn áhított vaddal. Az időjárás is kiszámíthatatlan a hegyek között,
úgy ősszel, mint tavasszal lehetnek kellemesen meleg napok, de esős, hófúvásos hideg idő
is. Emiatt adódhatnak késések az autó- és gyalogtúra során odafelé éppúgy, mint a
vadászterületről vissza a helikoptertranszfer alkalmával. A fentiek miatt, valamint a
vadászvendégek egészségügyi, erőnléti problémái és mindazon okok miatti késések és kieső
vadásznapok miatt, amelyekre sem mi, sem a helyi szervező nincs befolyással, nem lehet
alapja vadászati költségek csökkentésének.
Sportos és kemény vadászat ez, amelynek során fontos a gyors reagálóképesség és a
nagyobb távolságra - 300 m-ig leadott pontos lövés. A javasolt kaliberek pl. 7 mm Rem Mag.,
.300 Win. Mag., .30-378 és hasonlók lehetnek. Célszerű a fegyvert még otthon 200-220 m-re
belőni és a szükséges célpontáthelyezést 100 és 300 m között feljegyezni. Távolságmérőt
mindenképpen hozzon magával! A hegyvidéki vad vitalitása nagyon erős, a lövést gyakran
alig jelzi. Lőjön, amíg a vad lábon van, mert csak így lehet biztos benne, hogy sikerül
terítékre hozni. Az utánkeresés ezen a terepen nagyon nehéz és bizonytalan kimenetelű, egy
csomó bosszúságot és felesleges többletmunkát tud ezzel megtakarítani magának és a
vadászkísérőjének is. A szállás a vadászat alatt egyszerű sátortáborban van, ahol csak a
legminimálisabb komfort várható el. A kísérők (guidok) jól ismerik a terepet és a vadat,
kemény, de barátságos fickók, akik Önnel együtt éppúgy a sikeres vadászatban érdekeltek.
Segítenek Önnek a trófea elbírálásában, de sem ők, sem a helyi partnerünk, sem pedig mi
nem tudjuk a vadászat sikerét, vagy egy bizonyos trófeaméretet garantálni.

A vadállomány igen jó és ha az időjárás és az Ön erőnléte is megfelelő az ajánlatban foglalt
vadat Ön nagy valószínűséggel meg fogja tudni lőni, erre azonban nem tudunk garanciát
vállalni. Mindig a teljes vadászati költség kerül felszámításra, még akkor is, ha az ajánlatban
foglalt vadfaj(oka)t nem sikerülne elejtenie. A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít.

A leszerződött vadfaj(ok) gyors elejtése esetén a fennmaradó időt az alacsonyabb régiókban
előforduló muntjákszarvas és vaddisznó vadászatára lehet kihasználni. Hogy ez összejön-e az
nagyban függ a fő vadfajok vadászatának lefolyásától és természetesen attól, hogy ez a két
vad előfordul-e az adott területrészen. Az egy muntják és a 2 vaddisznó elejtéséért nem kell
külön fizetni és a trófeát természetesen haza viheti. Nem támasztható igény azonban
semmilyen visszatérítésre, ha muntjákra és/vagy vaddisznó valamilyen ok miatt nem lehet
vadászni.
A helikopter leszállóhelyre történő gyalogtúra és a vadászterületről Kathmanduba történő
charterrepülés is ki van téve az időjárás szeszélyei miatt bekövetkező késedelmeknek. Az
ebből adódó plusz hotelköltségeket és a repülőjegy esetleges átfoglalásának pluszköltségeit a
vadászvendégnek kell viselnie.
A megadott árak 2018 évre érvényesek, a partnerünkkel történt megállapodásunk szerint a
vadászati költségek esetében 2019-re is. Nem vonatkozik ez a licencdíjakra, a Community
Development Fee (trófeadíj elejtés vagy sebzés esetén) költségre, valamint az autó- és
helikoptertranszferre, és a repülőjegyekre Europa – Kathmandu – Europa útvonalon.

HEGYI BETEGSÉG
Ezt a vadászatot csak jó fizikai, erőnléti állapotú, egészséges vadászvendégeknek ajánljuk.
3.000 m tengerszint feletti magasságon már a hegyi betegség tünetei jelentkezhetnek, enyhe
hányinger és fejfájás formájában. 2 napos akklimatizáció elteltével ezek a tünetek elmúlnak.
Ha azonban az ember nem egészséges (pl. szív- és keringési panaszai vannak) a hegyi
betegség nagyon gyorsan akár életveszélyes tünetekben is megnyilvánulhat. Ezért minden
vadászvendégünktől orvosi igazolást kérünk arról, hogy ő egészségügyi szempontból
alkalmas 5.000 m tengerszint feletti magasságig szervezett vadászaton való részvételre.
Megértését kérjük, de ez a részvételi feltétel végső soron az Ön biztonságát szolgálja.
Javasoljuk ezen felül az egész világra érvényes betegbiztosítást és utazási biztosítás
megkötését is.

A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
A vadászat az alapköltségek 50%-ának, valamint a licencdíjak, a vízum, a fegyverbeviteli
engedély, a vadászatregisztráció és a szervezési díj befizetésével köthető le. A fennmaradó
50%, és az autó és/vagy helikoptertranszfer költségeinek kiegyenlítése legkésőbb az utazás
megkezdése előtt 12 héttel esedékes. A repülőjegyek árát a jegyfoglaláskor megadott
időpontban kell kifizetni. A Community Development Fee - trófeadíjat elejtés vagy sebzés
esetén – a vadászat után a helyszínen a partnerünknél kell kifizetni. Lemondás esetén a már
befizetett előlegek sztornódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért utazásképtelenség
esetére lemondási biztosítás megkötése..
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben leírtak az
irányadók.

