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SPANYOL (IBÉRIAI) KŐSZÁLI KECSKE 

2017 

 
Az ibériai kőszáli kecske csak Spanyolországban fordul elő, eredetileg az egész Ibériai-

félszigeten elterjedt, de az egykori mértéktelen vadászat folytán a múlt század elejére 

csaknem a kipusztulás szélére sodródott. A szigorú védelemnek és az újratelepítésnek 

köszönhetően az állománya megerősödött és szabályozott keretek között ismét vadászható. 

Az ibériai kőszáli kecske élősúlya 50-80 kg, jellegzetessége a hátra és felfelé kanyarodó 

impozáns szarv. Spanyolországban 4 alfaja él, melyek tipikus szarvalakulását az alábbi rajzok 

szemléltetik: 

 

Gredos kőszáli kecske    Beceite kőszáli k.  Sierra Nevada kőszáli k.     Ronda kőszáli k.  

 

 

 

 

 

 

Testre legerősebb alfajok a Gredos, a Sierra Nevada és a Beceite kőszáli kecskék, amelyek 

közül az utóbbi mutatja a legnagyobb terpesztésű szarvalakulást. Megjegyzendő ugyanakkor, 

hogy a szarvformák és terpesztések gyakran egy populáción belül is jelentősen 

variálódhatnak.  

 

A VADÁSZAT MENETE 

A hegyi vadászatokhoz képest egy nem túlságosan megerőltető, hangulatos vadászatról van 

szó. A kőszáli kecske állomány a partnerünk által vadászott területeken nagyon jó, a vadászat 

gyakorlatilag 95 - 100%-os biztonsággal eredményes.  

 

Mint a kőszáli kecskevadászatoknál általában, ebben az esetben is egy nappali vadászatra kell 

készülni, kora reggeli indulással, egész napos vadászprogrammal és esti visszatéréssel a 

vadászszállásra. A vadászkísérő hozzáértő, szakavatott művelője a hegyi vadászatnak, 

nyugodtan hagyatkozhatnak az útmutatásaira, az eredményes vadászat számára legalább 

annyira fontos, mint Önnek. A Gredos, a Sierra Nevada és a Beceite kőszáli kecskék 

vadászatánál az elejtési díjak a trófeaerősségtől függően a CIC pontszám, illetve az 

éremkategória szerint kerülnek megállapításra. A vadászat időtartamát 3 vadásznapra 

kalkulálva javasoljuk tervezni, ami már a kívánt trófeaerősség elérésére szánt válogatást is 

figyelembe veszi. Előfordulhat, hogy az ezüstérmesre becsült szarvú kőszáli kecske a 
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bírálatnál csak bronz- vagy esetleg aranyérmes besorolást ért el. Az elejtett kőszáli kecske 

tényleges trófeadíját ki kell fizetni, függetlenül attól, hogy az gyengébb vagy erősebb, mint a 

becsült, vagy elejteni tervezett trófeaméret.   

 

 

 

A VADÁSZTERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE AZ EGYES ALFAJOK SZERINT 

1. Gredos  kk. 

2. Beceite kk. 

3. Sierra Nevada kk. 

4. Ronda kk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitális, magasan aranyérmes Gredos kőszáli kecske 
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A várható lőtávolság 150 – 200 m-re tehető. Szinte mindig kínálkozik alkalom és elegendő 

idő arra, hogy Ön megfelelő pozíciót és feltámasztást találjon a biztos lövés leadásához. Az 

előírt minimum kaliber 7 mm, valamennyi közepes erősségű és laposabb röppályájú kaliber, 

mint pl. a 7 mm Rem., a .300 Win, a 8x68 és hasonlóak megfelelnek erre a vadászatra.  

A hibázás díjtalan, a sebzésért minden esetben a vadászkísérő által becsült trófeaerősség 

szerinti teljes elejtési díjat kell fizetni. Javasoljuk ezért, hogy csak abban az esetben lőjön, ha 

biztos a pontos találatban.    

 

Az elszámolás alapja mindig a 

bírálat során elért CIC pontérték. 

Ezt az értéket a szarvhossz mellett a 

terpesztés és különösen a szarvtő 

körmérete is jelentősen befolyásolja. 

Ezért az alábbi CIC pontszámhoz 

tartozó szarvhossz adatok csupán 

irányértéket jelentenek, előfordulhat, 

hogy egy rövidebb, de vastagabb 

szarvbázissal rendelkező trófea 

magasabb pontszámot ér el, mint egy 

vékonyabb, de hosszabb szarvú 

fejdísz.  Az alábbi adatok a  Gredos- 

és a Beceite kőszáli kecskékre 

vonatkoznak                                    

 

                                                                                    

                                                          

érem nélküli kategória (204,9 CIC pontig)  ………… kb. 60 - 62 cm-ig 

 

bronzérmes (205 - 219,9 CIC pont) …………            kb.  66 - 68 cm 

 

ezüstérmes (220 - 229,9 CIC pont) …………            kb.  73 - 75 cm-ig 

 

aranyérmes (230 CIC ponttól) …………            kb.  72 - 75  cm-től 

 

arany plusz (240 CIC ponttól) ………… kb. 80+ cm felett. Ebből a 

                                                                    kategóriából évente csak néhány db esik 

                                                                                 egész Spanyolországban. 

 
GARANCIA A VADÁSZAT SIKERESSÉGÉRE 

Az ibériai kőszáli kecske vadászata igen magasan, 95% felett eredményes. Az elmúlt években 

rendre 100%-ban sikeresek voltak a vadászataink. Ennek ellenére – tekintve, hogy a vadászat 

a szabad természetben zajlik, ahol az időjárás, a vad viselkedése és számtalan más tényező is 

szerepet játszhat – az állami területeken a következő garanciát vállaljuk: amennyiben a 

programárban foglalt kőszáli kecskét a 3 vadásznap alatt mégsem sikerülne elejteni, a 

vadászat az adott vadászszezonon belül 1.250,- EUR önköltségi ár befizetése mellett 

megismételhető.  Ehhez jönnek még a repülőjegy költségei.  Ez az igény nem 

érvényesíthető hibázás(ok) esetében, vagy ha az adandó egyértelmű elejtési lehetőséget a 

vadászvendég nem használja ki. A sebzés kivétel nélkül elejtésnek minősül. 

 

 



A VADÁSZSZÁLLÁS 

A vadászat alatt Ön egy igen jó hotelben kap szállást a vadászterületen. Ezek csúcskategóriájú 

ún. Parador szálláshelyek (így hívják a 4 vagy 5 *-os hotellé alakított várkastélyokat vagy 

egykori kolostorokat).  
Valamennyi vadászaton angolul vagy németül beszélő tolmács is jelen van. Általában a 

szálláshelyen, vagy esetenként ő maga a vadászkísérő. A legszükségesebb kommunikációhoz 

szükséges angol nyelvismerettel egyébként a legtöbb vadászkísérő rendelkezik. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy Ön egy kifejezetten vendégszerető, komoly vadásztradíciókkal 

rendelkező, barátságos országban fog vadászni, ahol az Önnel esetleg érkező, nem vadászó 

kísérő is jól fogja érezni magát. 

 

 

UTAZÁS ÉS FEGYVERBEVITEL 

Az megközelítés egyszerű, a nagyobb városok pl. Madrid, Valencia, Malaga, Granada és más 

spanyol városok több légijárattal kedvező áron elérhetők. Saját fegyverét is viheti, 

amennyiben rendelkezik EU-fegyverútlevéllel és a kérdéses fegyver abban szerepel. A 

fegyverbeviteli engedély előzetes intézését a megadott fegyveradatok alapján spanyol 

partnerünk vállalja. Kívánságra kölcsönfegyver is igényelhető, ennek költsége 75,- EUR + a 

felhasznált lőszer. Ezzel megtakarítható a saját fegyver szállításának költsége.   

 

 

ÚTI- ÉS VADÁSZPROGRAM    

Célrepülőterek és távolságuk a vadászterületektől az egyes alfajok függvényében: 

 

Beceite kőszáli kecske:  Barcelona vagy Valencia,  

 kb. 2 óra autóút a területre 
 
Gredos kk. Madrid 

 kb. 2 óra autóút a területre 
 
Sierra Nevada kk. Almeria, Granada vagy Murcia 

 kb. 1,5-2 óra autóút a területre 
 
Ronda kk. Malaga vagy Granada 

 kb. 2 óra autóút a területre 

 

Gredos kőszáli kecske 

Vadászidény:   ősszel - okt. 1-től - dec. 15-ig 

                    tavasszal – máj. 1-től - júni. 30-ig  

A legismertebb és a Beceite kőszáli kecske 

mellett a legerősebb alfaj. A Gredos kőszáli 

kecske jellegzetessége a lantszerű 

szarvalakulás. A vadászat a Gredos-hegység 

csodálatosan szép táján zajlik (kb. 2 órányi 

autóút távolságra Madridtól) a tengerszinttől 

számítva kb. 2000 m magasságban. A sziklás 

hegyvidék részben nyílt füves felületekkel, 

részben rekettyével sűrűn benőtt 

hegyoldalakkal váltakozik. A legjobb 

vadászati időszak októbertől-januárig tart. 

Kívánságra azonban a nyári hónapokban is meg tudjuk szervezni a vadászatot. A kőszáli 



kecskék tartózkodási helyének megközelítéséhez az esetek egy részében lovakat veszünk 

igénybe, de a vadászat maga gyalogos cserkeléssel zajlik. 

  

 

 

 

Beceite kőszáli kecske 
Vadászidény:   okt. 16-től - máj. 31-ig  

Ez az alfaj a négy közül testre a 

legerősebb. Elterjedési területe a 

Spanyolország észak-keleti 

tengerpartján húzódó Tortosa-

Beceite-hegység. Jellegzetessége a 

hosszú és széles terpesztésű és a 

szarvvégeken csak enyhén 

csavarodó szarvalakulás. A 

vadászatára legalkalmasabb időszak 

október közepétől  áprilisig tart.  

A vadászat kb. 1000-1500 m-es 

tengerfeletti magasságban, 

túlnyomórészt sűrű bozótossal 

benőtt középhegységi jellegű 

területen zajlik. Célszerű a párzási 

időszakot (nov/dec) választani, mert ekkor az öreg bakok elhagyják a beállóhelyeiket, sokat 

mozognak és ezért könnyebb észrevenni őket. A tavasz is jó időszak, mivel a kőszáli kecskék 

ekkor gyakran keresik fel a friss fűvel benőtt völgyoldalakat.  

 

Sierra Nevada kőszáli kecske 

Vadászidény:   okt. 16-tól - máj. 31-ig         Aranyérmes Sierra Nevada kőszáli kecske 

Igen jellegzetes alfaj, 

szűkebb terpesztéssel, 

amelyen a szarvvégek hátra 

és lefele hajlanak. Kisebb, 

mint a Gredos- és a 

Beceite-hegységekben 

található rokonai, 

figyelemre méltó azonban 

ennek az alfajnak a 

jellegzetes szarvalakulása. 

A vadászat az álomszép 

Sierra Nevada régióban 

zajlik, Granada közelében. 

A viszonylag gyér 

vegetációnak köszönhetően nagy távolságokra látni, ami megkönnyíti a vadászatot. Az 

októbertől márciusig terjedő vadászati időszakon belül a legjobb hónapok itt is a november és 

a december. A kb. 1500 m tengerszint feletti magasságban zajló vadászatot célszerű egy rövid 

turistaprogrammal – pl. egy granadai városnézéssel – kombinálni.  



 

 

Ronda kőszáli kecske 

Vadászidény:   okt. 16-tól - máj. 31-ig 

A Ronda városról elnevezett alfaj úgy a testtömeg, 

mint a szarvméret tekintetében is a legkisebb. 

Jellegzetessége ennek az alfajnak a legtöbbször szűk 

állású és a végeken hátra és enyhén felfele mutató 

szarvképződés. A kb. 500-700 m magasságban, 

kifejezetten mediterrán éghajlatú régióban zajló 

vadászat, sziklás, meredek és helyenként sűrű 

növényzettel borított hegyvidéken folyik. A 

vadászidény, a legjobb időszak novembertől januárig 

tart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖRÉNYES  JUH – 2017/2018 

Ennek a vadfajnak az eredeti élőhelye Észak-Afrika. Amint a neve is utal rá a vadjuhokhoz 

tartozik (angol neve Barbary Sheep), bár a testfelépítése inkább a kecskéére emlékeztet. A 

kosok 120 – 140 kg-os élősúlyt érhetnek el és látványos, az álltól a nyak alsó részén és az első 

lábakra is ráterjedő sörényt viselnek. A sörényes juh 

a száraz, sziklás élőhelyeket kedveli, Dél-

Spanyolországba a múlt század 70-es éveiben 

telepítették, a Sierra Espuna Nemzeti Parkba, 

ahonnan a kedvező klimatikus és élőhelyi 

viszonyoknak köszönhetően terjedt tovább. 

 

Az átlagos szarvhossz a jó bakoknál 60 cm körüli, a 

kapitális bakoknál megközelítheti a 70 cm-t. 

 

Partnerünknek a Lorca közelében 9 privát területtel 

van kapcsolata (2.500 – 4.000 Ha nagyságú 

területek ezek), ahol kiváló sörényes juh állomány 

él és ahol fenntartható szinten vadásznak erre a 

vadfajra. Általában 2 nap elegendő egy jó kos 

elejtésére, de a biztonság kedvéért 3 vadásznapot 

ajánlunk tervezni. Optimális időpont október 

elejétől február végéig választható. Ebben a 

hidegebb időszakban a kosok jó sörénnyel és 

nagyobb aktivitással tűnnek fel, mint a melegebb 

nyári hónapokban.  

                                       Kiváló sörényes juh, 62 cm-es szarvhosszal, látványos sörénnyel 



A vadászat jórészt napközben és gyalogos cserkeléssel zajlik, ebéd a vadászterületen 

csomagolt szendvics formájában. Bár a Sierras (hegyvonulatok) Dél-Spanyolországban nem 

kifejezetten a nehezen mászható / bejárható kategória, a jó fizikai erőnlét / kondíció ajánlott a 

sikeres vadászathoz. 

 

A vadászatokat spanyol partnerünk Antonio Teruel szervezi és vezeti. Antonio igen 

megfontolt, körültekintő és profi vadászatszervező, aki kiválóan beszél németül és angolul is.    

 

 

Pillantás a privát vadászterületek egyikére 

 

 

JELENLEG ALKALMAS IDŐPONTOK  

Az egyetlen alkalmas időpont a kért vadászatra 2017. okt. 30. – nov. 5.  között van. Érkezési 

repülőtér: Alicante 

 

 

 



Fegyverbevitel 

Ön viheti a saját fegyverét, amennyiben rendelkezik EU-fegyverútlevéllel és a abban a 

kérdéses fegyver szerepel. A fegyveradatokat a vadászat lekötésekor le kell adni, hogy a 

partnerünk a szükséges formalitásokat intézhesse. Kívánságra kölcsönözhető is fegyver, 

ennek költsége 75,- € + a felhasznált lőszer.    

 

ÚTI- és VADÁSZPROGRAM 

okt. 30.:   repülés Alicantéba – transzfer a kőszáli kecskés vadászterületre, szállás a Parador  

                Benicarlo-ban, vacsora, éjszakázás 

okt.  31.:  vadászat Beceite kőszáli kecskére 

nov. 01.:  vadászat Beceite kőszáli kecskére 

nov. 02.:  ha még szükséges reggel/délelőtt vadászat Beceite kőszáli kecskére majd transzfer a  

                sörényes juh vadászterületre – szállás a hotel Los Jardines des Lorca-ban 

nov. 03.:  vadászat sörényes juhra 

nov. 04.:  vadászat sörényes juhra 

nov. 05.:  transzfer vissza Alicantéba, hazarepülés 

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK és KÖLTSÉGEK (EUR) 

Az ajánlat a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

- transzfer az alicante-i reptértől a vadászterületekre és vissza 

- tolmács a reptértől a reptérig (német-angol) 

- szállás és teljes ellátás a vadászat alatt a jelzett hotelokban 

- valamennyi szállítás a vadászterületen 

- vadászati engedély és biztosítás                                             

- 1/1-es vadászvezetés vadászat alatt 

- a trófea nyers, terepi preparálása 

- 18% spanyol általános forgalmi adó (Mehrwertsteuer/helyi ÁFA) 

 

 és 

 

- 1 Beceite kőszáli kecske elejtése nem érmes kategóriában (204,9 CIC pontig)…….5.090,- € 

- 1 sörényes juh 60 cm szarvhosszig…………………………………………………..3.810,- € 

- szervezési díj…………………………………………………………………………   260,- € 

- a vadászjegy hivatalos fordítása spanyolra…………………………………………..     75,- € 

Összesen vadászonként……………………………………………………………….. 9.235,- € 

 

Külön fizetendő (EUR) 

- repülőjegy, utazási költség 

- fegyverszállítási díj a repülőn, vagy kölcsönfegyver – 75,- € 

- felár erősebb trófeájú vad elejtése esetén a mellékelt árjegyzék szerint  

- plusz kilövések 

- a trófeák szállításra előkészítése, fertőtlenítése, hazaküldése 

- italok, borravaló 

       

Felár az erősebb trófeára/Beceite kőszáli kecske:  

bronzérmes (205 – 219,9 CIC pont)…….1.840,-  €                                           

ezüstérmes  (220 – 229,9 CIC pont)…….2.990,-                          

aranyérmes  (230 – 234,9 CIC pont)…….4.140,-                            

   235 CIC pont-tól, pontonként…………    200,-                     



 Felár 60 cm feletti sörényes juh ill.                    a 2. sörényes juh elejtése esetén       

60,1 – 65 cm………….     840,- €                              60 cm-ig………...  2.400,- € 

65,1 – 70 cm………….  2.040,-                                 60,1 – 65 cm……   3.240,-                                

70,1 – 75 cm………….  2.760,-                                 65,1 – 70 cm……   4.440,- 

                                                                                    sörényes anyajuh...    900,- 

 

Sörényes juhnál mindig a hosszabb szarv mérete számít az elejtési díj szempontjából. 

Kívánságra öreg, bárány nélküli sörényes anyajuh is lőhető. Ezek szarva lényegesen 

vékonyabb, maximum 40 cm hosszúságú. Az elejtési díj 900,- € 

 

A SZÁLLÁSHELYEK 

 

 

Parador Benicarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hotel Los Jardines 

 

A TRÓFEÁKRÓL  
A trófeákat a vadászterületen előkezelik, tehát a nyakbőrt ill. az egész bőrt lenyúzzák, 

besózzák, a koponyát lehúsolják. A vadászat után a trófeákat egy preparátorhoz viszik, aki a 

koponyát szakszerűen lefőzi, kifehéríti, a bőröket átdolgozza, kiszárítja. A vadászat után kb. 

8-10 héttel a trófeák hazaküldésre kerülnek és irodánkban átvehetők. A preparátori 

utómunkálatok és a trófeaküldés költségei a koponya plusz a nyakbőr esetében összesen kb. 

350,- € összeget tesznek ki. Ha a vadász az egész alakos preparátumhoz a teljes bőrre igényt 

tart ez az összeg kb. 700,- €. Ugyanezekkel az árakkal lehet számolni a sörényes juh esetében. 

 

A TRÓFEAERŐSSÉGRŐL 

Megbízható és minőségi állami területeken és két közösségi területen vadásztatunk, ahol 

érmes, erős szarvú kőszáli kecskék is lőhetők. Az elejtési díjak minden esetben a 

trófeaerősség szerint kerülnek elszámolásra, pausálajánlat nincs a programunkban, mivel 



ezek, bár érmes szarvú vad elejtésével kecsegtetnek, a vendég csaknem mindig érem nélküli 

kőszáli kecskék hoz végül terítékre. Spanyolhonban is pontosan ismerik az erős trófeák 

értékét és mi Önhöz hasonlóan abban vagyunk érdekeltek, hogy a vadászat során kívánt 

trófeaerősségű kőszáli kecskét sikerüljön elejtenie. 

 

 

A vadászat lekötésének és lemondásának 

feltételei 

A vadászatot az alapköltségek + a szerződött 

trófeaerősségi felár 50%-nak és a szervezési 

díjnak a befizetésével lehet lekötni. A fennmaradó 

50% és a kívánt trófeaerősségi 50%-os 

felárkaució 8 héttel az indulás előtt fizetendő. A 

repülőjegy a foglaláskor megadott határidő 

figyelembevételével fizetendő.  

Lemondás esetén a befizetett előlegek lemondási 

díjként kerülnek felszámolásra. Ajánlatos ezért 

sztornóbiztosítás megkötése. A többi, itt nem 

szabályozott kérdésekben az „Általános 

Szerződési Feltételek”-ben leírtak érvényesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


