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DAGESZTÁNI TÚR VADÁSZAT
AZERBAJDZSÁN – 2012
A dagesztáni túr (Capra cylindricornis), (kelet-kaukázusi vadkecskének is hívják) impozáns
megjelenésű vadkecske, élősúlya megközelíti a 100 kg-ot. Erőteljes, masszív testalkat,
vaskos, jellegzetesen hátra majd felfelé görbülő szarv jellemzi. Az átlagos túrok szarvhossza
70-80 cm – az öreg példányoknál gyakran letört szarvvéggel – az igen erős példányoknál 8085 cm, a kapitális egyedeknél 85-90 cm, esetleg 95 cm. A 100 cm körüli szarvhossz csak igen
ritka kivételként fordul elő. A nyári hónapokban az üzekedési időszak kezdetéig – november
végéig – a nőstények, a gidák és a fiatal bakok külön csapatban, a mélyebb völgyekben
tanyáznak, a korosabb bakok pedig gyakran nagyobb csapatokban a magasabb régiókba
húzódnak fel. Júniusi kísért vadászatunkon egy ilyen bakcsapatban 66 egyedet számoltunk.
A dagesztáni túrnak küllemre és földrajzilag is közeli rokona a kubáni túr (Capra caucasica),
(nyugat-kaukázusi vadkecske), amely nevét a fő elterjedési területén a Kaukázusi-hegység
nyugati részén található Kubán folyóról kapta. Ez utóbbi faj szarva leginkább az alpesi kőszáli
kecske szarvalakulására emlékeztet, bár annál rövidebb, zömökebb. A két faj elterjedési
területének határán, a Kaukázus középső részén átmeneti típusú szarvalakulás figyelhető meg,
ami arra utal, hogy ezen a részen kevert vérű állományok fordulnak elő. A biológusok egy
része ezt a változatot külön fajként, közép-kaukázusi vadkecske néven írják le.
Azerbajdzsánban, a 3629 méter magas Baba Dag (a hegyek öregapja) keleti és nyugati
oldalán (Ismayilli), valamint a híres Kuba területén szervezzük vadászatainkat dagesztáni
túrra. Az évszaktól függően 2500 – 3300 méter tengerszint feletti magasságban vadászunk
azokon a területrészeken, ahol számban és minőségben egyaránt kiváló állomány fordul elő.
A vadászati idény Azerbajdzsánban május 1-től október 30-ig tart. A legjobb időszak
júniustól szeptember közepéig terjed. Június elejére a szőrváltás már befejeződik, ami a fejnyak preparátum elkészítése szempontjából ideális. Májusban és június első felében a hegyek
között még hűvös, esetenként hideg lehet az idő, esők, kisebb havazások is előfordulhatnak.
Június közepétől stabilabb, melegebb idő várható, de futó záporok, esők továbbra sem
zárhatók ki.
A túrvadászat csodálatos környezetben, gyalogos cserkeléssel zajlik, a jó erőnlét a sikeres
vadászat fontos előfeltétele. Egyes területrészeken, korlátozott mértékig lovak segítségét is
igénybe lehet venni. A vadászat kiindulópontja egy főtábor – ezek részben nagy sátrakból,
részben egyszerűbb házakból állnak. A nyári hónapokban néhány éjszakára külső táborokat is
igénybe veszünk, amelyek kisebb sátrakból állnak.

Mint minden hegyi vad, a túr is kiválóan lát, a pihenő csapatban is mindig van 1-2 figyelő
őrszem. A lőtávolság általában 150-300 méter, s általában van idő a megfontolt lövéshez
megfelelő feltámasztást találni.
Amennyiben a vendégek úgy kívánják, vagy a helyzet olyan, hogy a terepalakulás a cserkelést
nem teszi lehetővé, a túrokat a megfelelő helyeken, váltókon elállított vadászokra terelik. A
túrok többnyire lassan vonulva közelednek a váltókon, ami az elbírálást és a nyugodtan
leadott lövést lehetővé teszi. Nem zárható ki azonban, hogy a vad nagyobb sebességgel,
esetleg menekülve bukkan fel.
A terület adottságaitól függően 4-6 vadászt tudnak egy csoportban fogadni.
A kiváló állománysűrűségnek köszönhetően az elmúlt években a túrvadászataink során 100%os eredményt értek el vadászaink. Ennek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy a siker az Ön
erőnlététől, a lőteljesítményétől és nem utolsó sorban az időjárástól is függ.
Utazás Bakuba
Célszerűen az Austrian Airlines járatával lehet Bécsből Bakuba repülni. Bécs igény szerint
autóval vagy Ferihegyről légijárattal közelíthető meg.
Vadászati alapköltségek 2012-ra 9-10 utazási- és 5 vadásznappal
a következő szolgáltatásokkal:
- fogadás és elköszönés a bakui repülőtéren
- transzfer és tolmács Bakutól a területre és vissza Bakuig
- útikíséret Bécstől Bécsig a kísért út esetén (a Mistral-Jagdreisen egy munkatársa biztosítja)
- 1/1-es vadászvezetés ill. a terelő vadászat szervezése az 5 vadásznapra
- szállás és ellátás a vadászterületen
- a trófeák nyers terepi preparálása
- a trófeák kiviteli dokumentációja
és
- 1 dagesztáni túr elejtése a trófeaerősségtől függetlenül
Összesen vadászonként:
4 és több vadász esetén
3 vadásznál
2 vadásznál

EUR
4.250,4.650,5.150,-

Figyelem!
Amennyiben Önnek nincs lehetősége az alapköltségekben foglalt túr elejtésére, 1.000,-EUR
összeget visszatérítünk. Nem jár visszatérítés sebzés, hibázás esetén és akkor sem, ha Ön a
kínálkozó lövési lehetőséget nem tudja vagy nem akarja kihasználni, ill. ha a vadász fizikai
adottságai a vadászat normális lefolytatását nem teszik lehetővé. Szeretnénk azonban
ismételten megállapítani, hogy eddig valamennyi Mistral-vendégnek sikerült a szerződött túrt
elejtenie.
Egyedüli vadászoknak célszerű a kísért időponthoz csatlakoznia, így lényegesen kedvezőbb
áron tud vadászni.

Külön fizetendő (EUR)
- repülőjegy Bakuig és vissza
- vízum és biztosítás ca. 120,- EUR
- fegyverbeviteli engedély, állatorvosi engedély
350,- EUR
- hotelköltség Bakuban ca. 80,-EUR/éjszaka
- Mistral-Hungaria szervezési díj 150,-EUR
- étkezések Bakuban, italok, borravaló
Kísért út dagesztáni túrra 2012-ben
Várható időpont:
2012. június 22 - 29.
A vadászokat az osztrák partnerirodánk vezetője,
Anton Ulmer úr kíséri.
Kívánságra a vadászatot természetesen más
időpontban is meg tudjuk szervezni.
A vadászterületek elhelyezkedése

2
1

1 – Ismayilli
2 – Quba
Kapitális túr – Ismayilliban
esett
2011.
júniusában

Kapitális túr — Qubá-ban
esett 2010. júniusában

Részvételi igény esetén kérje
részletes ajánlatunkat!
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