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ARGENTÍNA – 2012

Argentin partnerünk Rudolf Viegener és lánya Irene egy kiváló adottságú, 20.000 Ha-os
területen gazdálkodnak. A vadászterület La Pampa tartományban, Santa Rosatól, kb.
egy 1 óra autóútra van, szabad, bekerítetlen vadászterület, amelynek kb. 2/3 része erdő,
1/3 része pedig füves terep. A Viegener család német származású, németül perfektül
beszélnek, magát a vadászterületet is közép-európai szemlélettel kezelik, ezért jó
trófeákra lehet számítani.
Területváltás nélkül lehet itt a következő vadfajokra eredményesen vadászni:
gímszarvas, axisszarvas, puma, csavartszarvú antilop, vízibivaly, négyszarvú kos,
vadkecske, örvös pekári, Capybara (vízidisznó), vaddisznó, szárnyasvad.
A szállás a Ranch-en van, jól felszerelt egy- és kétágyas szobák állnak rendelkezésre
Az ellátás és kiszolgálás ugyancsak megfelel a magasabb igényeknek is.
Sok mistral-vendég vadászott már itt és eddig mindenki elégedetten tért vissza, ami az
alábbi okokkal magyarázható:
- Szabad, nyílt vadászterület, első osztályú gímszarvas, axisszarvas, puma, csavartszarvú
antilop, vaddisznó, vízibivaly, vadkecske és négyszarvú kos állománnyal
- Erős, sokszor kapitális trófeák
- Németnyelvű vezetés, néhány hivatásos vadász is beszél németül
- Gyönyörű szállás, szép, fürdőszobás szobák, elegáns nappali – itt a nem vadász kísérők is
minden bizonnyal jól érzik magukat
- Nagyon jó ellátás és kiszolgálás
- Kölcsönfegyver vehető igénybe, ezzel a fegyverbevitellel járó adminisztráció is
megspórolható, a túlsúlyról és a vadászatot követő esetleges turistaprogramról nem is
beszélve
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Gímszarvas
A
legjobb
időpont
természetesen a bőgés
időszaka, ami itt március
közepétől április elejéig a
legintenzívebb.
A
legkedveltebb
vadászati
mód a gyalogos cserkelés,
ez a pampa sík, ligetes
erdőkkel tarkított vidékén
kedvező látási és lövési
lehetőséget biztosít.
Az
érett
bikák
agancstömege átlagosan
7-10 kg, de előfordulnak 12
kg-os vagy azt meghaladó
bikák is. A vadászat autós,
esetleg
lóhátas
és
gyalogos
cserkelés
kombinációjával történhet.
5 vadásznap biztonsággal
elegendő egy jó bika
elejtéséhez,
sőt
némi
szerencsével
meg
1,
esetleg 2 egyéb vad
meglövéséhez is. Aki a gímbikán kívül még 1-3 más vadat is szeretne lőni, annak célszerű
még plusz 1-3 napot tervezni a vadászatra.

Axisszarvas
Ez a délkelet-ázsiai, vörösesbarna alapon
fehéren pettyezett, elegáns szarvasfaj
viszonylag szűk állású, általában 6 ágú
agancsot fejleszt. Tekintettel arra, hogy
ennél a szarvasfajnál az agancslevetés
nem egyszerre, hanem az év folyamán
bármikor megtörténhet, mindig található
letisztított, kemény agancsú bika, a
vadászat is egész évben engedélyezett.
A vadászat autós és gyalogos cserkelés
kombinációjával történik, de kívánságra
lóhátas vadászatot is szervezhetünk.
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Vízibivaly
Ahogy Ausztráliába, úgy Argentínába is a vízibivaly igavonó háziállatként lett betelepítve.
Mára generációk óta elvadult populációi élnek, elsősorban a vizes, mocsaras élőhelyeken.
Az Ausztráliában előforduló vízibivalytól eltérően az itt élő változatra a rövidebb, íveltebb
szarvalakulás jellemző. A vadászata egész évben engedélyezett, lóhátról vagy gyalogos
cserkeléssel
vadásszák.

Vaddisznó
Adandó alkalommal korlátozás nélkül, egész évben lőhető. Az erős kanok elérhetik a 200
kg-os élősúlyt és a 24 cm-es agyarhosszt. Etetett szórókon, vagy kutyával vadásszák.
Csavartszarvú antilop
A mintegy 50 kg-os csavartszarvú
antilop – vagy ahogy Argentínában
nevezik, blackbuck – jellegzetes
spirális
szarváról
és
tarka
mintázatáról ismerszik meg.
Ez az attraktív megjelenésű, egész
évben
vadászható,
kecses
antilopfaj a nagy kiterjedésű, nyílt,
füves, ritkán bokros pusztaságok
lakója.
Rudolf Viegenernél igen jó eséllyel
vadászhatunk erős, érett szarvú
antilopokra.
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Vadkecske és négyszarvú kos
Mindkettő elvadult háziállat ősökre vezethető vissza, generációkon keresztül szabadon élő,
abszolút természetes viselkedésű fajok.
Puma
Vadászati idény: márc.1.-szept. 30.
A vadászterületen nagyszámban élő
növényevőknek köszönhetően nagyon
jó a pumaállomány is. A pampán élő
hím pumák kb. 55 kg tömegűek, a
nőstények valamivel kisebbek. A
legerősebb hímek azonban elérhetik a
80 kg-ot is.
A vadászat kétféle formában történhet.
A legjobb, legbiztosabb eredményt
kutyákkal lehet elérni. Ennek során
szabadon kereső kutyákkal járják át a
pumák
által
kedvelt
nappali
tartózkodási helyeket. Ha a kutyák friss
nyomot
találnak
kicsapázzák,
megkeresik
a
pumát
és
vagy
megállítják, vagy – az esetek
többségében felhajtják a fára. Az állóra
csaholás hangjából jól beazonosítható
a hely, ahová a puma felgallyazott. A kutyákat amilyen gyorsan csak lehet, kell követni, de
az állóra csaholás helyet már óvatosan kell megközelíteni.
A puma vadászatára a legjobb időpont április közepétől szeptember közepéig tart. Júniustól
augusztusig, az argentínai tél időszakában nappal 15-20 fok várható, éjszaka 0 fok alá is
süllyedhet a hőmérséklet. Ez optimális a pumavadászatra, jó minőségű a téli bunda és a
kutyák is jobban tudnak dolgozni, mint a nyári nagy melegek idején.
Március közepétől április közepéig kutyákat nem használnak, hogy a szarvasbőgést
ne zavarják. Ekkor kirakott csalétek mellett lehet próbálkozni, vagy a puma saját
zsákmányánál várni a visszatérő ragadozóra. Erre elsősorban a holdtölte előtti hét alkalmas.
A pumavadászat mellett axisszarvasra, csavartszarvú antilopra, négyszarvú kosra és
vadkecskére lehet egyidejűleg jó eséllyel vadászni.
Vadászat apróvadra
Argentína híres kiváló galamb, vadkacsa és vadlibavadászatairól. Rudolf Viegenernél, ha
nincs is annyi apróvad, mint más, kimondottan apróvadas területeken, de a csülkös
vadfajokra és a pumára folytatott vadászat mellett, kiegészítésképpen nagyon jól el lehet
ezzel szórakozni. Az előforduló fő szárnyasvad itt a galamb és a parrot. Ez utóbbi egy kis
zöldtollú papagájfaj, amely a Pampán nagy tömegekben fordul elő és a mezőgazdaságban
komoly károkat okoz. A vadászat maga külön költséget a nagyvadvadászat napidíján felül
nem jelent. Lehet saját sörétes fegyvert használni vagy helyben bérelni is. A felhasznált
lőszer (12, 16 vagy 20-as kaliberben) ára 11,- EUR/25 db.
Ha valaki nagyobb terítékre vágyik, kb. 150 km távolságban van egy kifejezetten jó
galambos terület, ahol napi 700-1000 lövést lehet tenni galambra. Egy másik, kb. 250 km-re
fekvő területen pedig igen jó vadkacsa-vadászati lehetőség
van. Napi 150 lövés
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vadászonként reális elvárás itt. A szárnyasvad egész évben vadászható Argentínában, a
legjobb időszak április végétől június végéig tart.
Vadászat szarvasbőgés idején
Ez a vadászati lehetőség egyre nagyobb népszerűségnek örvend az európai vadászok
körében. Ennek oka egyrészt, hogy nagyon nagy eséllyel lehet érett, erős agancsú bikát
lőni, másrészt pedig, hogy ebben az időszakban nálunk nem sok mindenre lehet vadászni.
Az sem hátrány, hogy a vadászatot kombinálni lehet más vadfajok (axisszarvas,
csavartszarvú antilop, vízibivaly stb.) elejtésével is. A fő bőgési idő március 20-tól április 5-ig
tart. Egy jó bika elejtésére 5 napot célszerű számítani. A terület nagysága és adottságai
lehetővé teszik 4-5 vadász egyidejű fogadását. 4 vadász egyidejű bejelentkezése esetén
szállás és területexkluzivitást tudunk biztosítani, azaz egyidejűleg más vadászt a
partnerünk a vadászterületen és a vadászházban nem fogad.
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Vadászati időtartam
Ennek eldöntése a bejelentkező vadász kompetenciája. Mi 5-7 napos időtartamot
ajánlunk . Ez az idő általában elegendő 3-5 nagyvad elejtésére. A vadászat mindig
1/1-es felállásban történik.
Odautazás
Európából a legcélszerűbben a LH Frankfurtból induló direktjáratával lehet Buenos
Airesbe repülni. Itt a fegyverbeviteli engedély kiváltása után az Ezeiza nevű
nemzetközi repülőtérről a belföldi repülőtérre kell átutazni. Erre a célra szolgálnak az
un. shuttlebuszok. Kívánságra megszervezzük Önnek a fogadást és átszállítást. A
partnerünk megbízottja várja Önt ebben az esetben a repülőtéren egy táblával,
amelyre az Ön neve lesz felírva. Ha saját fegyverrel érkezik, a fegyverbeviteli
engedély elintézése után személygépkocsival viszik át a belföldi repülőtérre. A
visszaút során hasonlóképpen a segítségére lesznek.
A belföldi repülőtérről a légiút Santa Rosa-ba vezet tovább, ahol a partnerünk
munkatársunk várja Önt, akivel a vadászterületre autóznak. A belföldi járat a jelenlegi
menetrend szerint hétfőn, szerdán és pénteken repül Buenos Aires és Santa Rosa
között. A visszaút során a csatlakozás miatt egy éjszakát Buenos Airesben kell tölteni.
Egy másik lehetőség Rómán keresztül vezet, ez esetben nincs szükség a buenos
aires-i éjszakázásra.
Egy 5 vadásznapot tartalmazó programhoz plusz 2-2 napot kell számítani oda- és
visszaútra.
Szolgáltatások és költségek(EUR)
A vadászati alapköltségek a következő szolgáltatásokat tartalmazzák:
-

fogadás és visszakísérés a santa rosai repülőtéren
transzfer a santa rosai reptértől a vadászterületre és vissza
valamennyi szállítás a vadászterületen
szállás és ellátás a vadászterületen
1/1-es vadászvezetés a gerle és parrot vadászaton
a trófeák nyers preparálása

Vadászati alapköltség 2 transzfer- és 5 vadásznapra………………….......1.750,Trófeadíj elejtés esetén Pl. puma………………………………………….2.500,Apróvad elejtési díj a nagyvadvadászat során…………………………..ingyenes
Vadászati engedély ……………………………………………………… 230,Manipulációs költség vadászonként…………………………………………160,Összesen Santa Rosától és vissza 1 puma és korlátozás nélküli
Galamb és parrot elejtésével……………………………………………….4.390,Külön fizetendő(EUR)
- repülőjegy Santa Rosáig és vissza ca. 1.100,- túlsúly a repülőn
- hosszabbítás 250,./nap/vadász
- napidíj a nem vadász kísérőnek ill. pihenőnap 200,- fegyverkölcsönzési díj 20,-/nap + a felhasznált lőszer
- fegyverbeviteli engedély saját fegyver használata esetén ca. 80,-
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kilövési díjak
trófeaadó elejtett vadanként 50,CITES a puma elejtése esetén a trófeaadóval 550,-

-

állatorvosi díj 50,exportdokumentáció 120,trófeaadó 50,-/trófea
a trófeák csomagolása, hazaszállítása, belföldiesítése
alkoholos italok, borravaló
hotelköltség a vadászat előtt és után
Transzferszerviz igény esetén a buenos aires-i repülőtérváltáshoz
95,-/transzfer/fő
Mistral-Hungaria szervezési díj 200,-/vadász
100,-/kísérő

-

Kilövési díjak(EUR)
Gímszarvas bika 7 kg-ig……………………………….1.700,7,01-8,00……………………………...2.100,8.01-9.00…………………………… 2.650,9.01-10,00…………………………….3.700,10 kg felett …………………………4.700,sebzés………………………………..1.000,puma……SCI bronzéremig(-12,99 inch-ig)……………2.800,SCI ezüstérmes (13,00 – 13,874 inch) …….3.600,SCI aranyérmes ( 13,875 inch-től)…………..4.800,vízibivaly……………………………………………… … 2.000,axisszarvas……………………………………………… 1.850,csavartszarvú antilop………………………………………900,négyszarvú kos…………………………………………… 900,texasi dallkos………………………………………………800,vadkecske………………………………………………… 600,vaddisznó
- malac…………………………………………
50,- süldő…………………………………………… 150,- koca………………………………………………250,- kan 16 cm-ig…………………………………… 300,16 cm felett .……………………………… 460,A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít.
Érdeklődés
esetén
kérje
részletes
ajánlatunkat!

