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DAGESZTÁNI TÚR VADÁSZAT 
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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 80-

85 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. A tavaly 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 írja le.  

 

Azerbajdzsánban a Dél-Kaukázusban található szovjet utódállam, 86.000 km2, a lakosság 

száma 9,5 millió. Északon a 4.000 m magas Kaukázus hegység fő vonulata választja el 

Oroszországtól. Legmagasabb csúcsa a 4.466 m-es Bazardüzü. A fővárosa Baku egy fejlődő, 

modern metropol.  

Vadászatainkat Oguz-Filfili és Sheki (Saki) területén szervezzük erre az érdekes hegyvidéki 

vadra, amely jelenleg az egész Kaukázus legkiválóbb területének számít dagesztáni túrra. A 

regnáló világrekordot is ezen a területen ejtették el és az elmúlt 3 évben a Mistral-vendégek is 

számos kiváló példányt lőttek itt, a legerősebb szarvmérete elérte a 98 cm-t (2018-ban)! Az 

évszaktól függően 2900 – 3700 méter tengerszint feletti magasságban vadászunk azokon a 

területrészeken, ahol számban és minőségben egyaránt kiváló állomány fordul elő. Egy 

időben az Oguz-Filfili és a Sheki területen is 1- maximum 3 vadász tud problémamentesen 

vadászni, az optimális létszám egy időben 2-3 vadász. 
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A VADÁSZTERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE 

 

 

   

 

                                                                                                                                   1. Filfili 

                                                                                                                                   2. Sheki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filfiliben elejtett rekordméretű  

dagesztáni túr 

 

A vadászati idény 

Azerbajdzsánban május 1-től 

október 30-ig tart.  A legjobb 

időszak júniustól szeptember 

közepéig terjed. Július közepére-

végére a szőrváltás már 

befejeződik,  ekkortól a kész nyári 

szőrzet a fej-nyak 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 vagy akár havazás továbbra sem zárhatók ki. 

A túrvadászat csodálatos környezetben, gyalogos cserkeléssel zajlik, a jó erőnlét a sikeres 

vadászat fontos előfeltétele. A vadászat kiindulópontja egy főtábor – ezek részben nagy 

sátrakból, részben egyszerűbb kőházakból állnak 1.700 – 1.900 m-re a tengerszint felett. A 

vadászat maga 2.900 – 3.700 m-re a tengerszint feletti magasságban zajlik. A nyári 
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hónapokban néhány éjszakára külső táborokat is igénybe veszünk, amelyek kisebb 

kétszemélyes sátrakból állnak. A főtáborból a külső táborokig az út nagyobb részét lovak 

segítségével lehet megtenni, feljebb a meredekebb részeken gyalogosan kell tovább 

kapaszkodni. Az Ön kísérője/kísérői (egy vadászt gyakran két kísérő is segít) segítenek a 

felszerelés szállításában, ezzel együtt célszerű azt minimálisra csökkenteni. 

 

Mint minden hegyi vad, a túr is kiválóan lát, a pihenő csapatban is mindig van 1-2 figyelő 

őrszem. A lőtávolság általában 150-350 méter, s általában van idő a megfontolt lövéshez 

megfelelő feltámasztást találni.  

 

A kiváló állománysűrűségnek köszönhetően az elmúlt években a túrvadászataink során közel 

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. 

Ez az egyszerű kőház a vadászat 

kiindulópontja Filfiliben. Balra egy 

tipikus külső tábor látható a hegyek 

között. 

 

 

Kapitális túr – 2018 Sheki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nagyon jó túr, 

Filfili, 2016 júni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazás Bakuba 

Célszerűen az Lufthansa járatával lehet Frankfurtból, vagy a Turkish Airline gépével Bakuba 

repülni.  

Bakuból minibussal Filfili kb. 4 órás út. Az utolsó szakaszt a hegyek között terepjáróval és 

/vagy lóháton kell megtenni, ami kb. 1,5 órát vesz igénybe. A próbalövést is ekkor lehet 

elvégezni. 

Sheki-be az út kb. 5 órát vesz igénybe, szintén minibusszal, amihez itt is még kb. 1 órás 

terepjárószakaszt kell hozzáadni. 

 

Vadászati alapköltségek 2019-re 2 transfer- és 5 vadásznappal 

a következő szolgáltatásokkal: 

 

- fogadás és elköszönés a bakui repülőtéren 

- transzfer és tolmács Bakuból a területre és vissza Bakuig 

- útikíséret Bakutól Bakuig (Kenan Sherif) 

- 1/1-es vadászvezetés az 5 vadásznapra 

- szállás és ellátás a vadászterületen 

- a trófeák nyers terepi preparálása 

 és 

- 1 dagesztáni túr elejtése a trófeaerősségtől függetlenül 

 

Összesen vadászonként:                                     Filfiliben                    

  

 2-3 vadász részvétele esetén…………………6.500,- € 

            1 vadásznál…………………………………..7.900,- € 

                         

            Nem vadászó kísérő………………………….2.600,- €                                          

   



 

 

Figyelem! 

Amennyiben Önnek nincs lehetősége az alapköltségekben foglalt túr elejtésére, 1.500,- € 

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. A sebzés (vért és/vagy vágott 

szőrt találnak, ill. a vad egyértelműen jelzi a találatot) elejtésnek számít. 

Amennyiben Ön egy második túrt is szeretne lőni azt a vadászat lekötésénél kell jelezni, hogy 

az ahhoz szükséges licenc beszerzéséről partnerünk még a vadászat előtt gondoskodhasson. 

 

 

Külön fizetendő (€) 

- repülőjegy Bakuig és vissza 

- vízum .... ……………………………………………………170,-  

- fegyverbeviteli engedély, vadászregisztráció ………………350,- 

- CITES és állategészségügyi engedély a dagesztán túrra 

  trófeánként…………………………………………..……...750,- /trófea 

- hotelköltség Bakuban   ca. 100 - 150,-€/éjszaka 

- 2. túr – trófeaerősségtől függetlenül…………..………….3.600,- 

- vaddisznó per db……………..……………………………  800,- 

- Mistral szervezési díj……………………………………….200,- /vadász 

                                                                                                  100,-/nem vadászó kísérő 

- a trófea dokumentációja, hazaszállítása, vámkezelése, EU-belföldiesítése.   

- étkezések Bakuban, italok, borravaló 

 

 

Időpontok 2019-ben 

Alapvetően szabad időpontválasztás lehetséges. Június és július jó időpontok, de figyelembe 

kell venni, hogy júniustól megindul a vedlés a téli bundáról a vékonyabb nyári szőrzetre. Ha 

tehát Ön fej nyak preparátumot szeretne a trófeából készíttetni a vadászatot augusztus – 

szeptemberre célszerű ütemezni. További előny, hogy éves viszonylatban ekkor várható a 

legkevesebb csapadék. A Sheki városra vonatkozó klímaadatok tájékoztató jellegűek, a 

hegyekben ennél jelentősen hűvösebb van, esővel, hódarával, köddel, ami májustól 

szeptemberig bármikor előfordulhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A túr elejtésével a vadászat 

befejeződött, további 

kimenetelre nincs lehetőség.  

Amennyiben Ön egy második 

túrt is szeretne lőni azt 

feltétlenül még itthon, a 

vadászat lekötésekor kell 

jelezni, hogy az ahhoz 

szükséges licenc beszerzéséről 

partnerünk még a vadászat 

előtt gondoskodhasson. 

 

 

 

Spanyol partnerünk Antonio 

Teruel és két barátja egy 

kapitális, 98 cm-es szarvhosz- 

szúságú túrral, elejtve 

 Filfiliben 

 

 

 

 



FONTOS INFORMÁCIÓK A TÚRVADÁSZATHOZ - KÉRJÜK FIGYELEMBE 

VENNI! 

 A területen, ahol a vadászatainkat szervezzük kiváló dagesztáni túr állomány él, ahol 

optimálisak az elejtés esélyei. Ennek ellenére ismételten fel kell hívnunk arra a figyelmet, 

hogy ez egy igen kemény hegyi vadászat, amelynél a jó erőnléti állapot a sikeresség fontos 

előfeltétele. Az alaptáborból a külső, ideiglenes táborokba lovak segítségével – részben, ahol 

a terepviszonyok ezt megengedik lóháton, utána pedig gyalogosan lehet feljutni. A vadászat 

maga gyalogos cserkeléssel zajlik. A vadászkísérő(k) – gyakran 2 kísérővadász segíti a 

vendég vadászatát – besegítenek Önnek a felszerelése szállításában, ennek ellenére a 

felszerelést a szükséges minimumra kell korlátozni. 

Az időjárás a hegyekben meglehetősen kiszámíthatatlan, eső, köd, havazás bármikor – még a  

nyári hónapokban is előfordulhat. Az időjárási szélsőségek miatt kieső cserkelések és 

vadásznapok, vagy a hasonló okok miatt megkésett transzfer a vadászterületre nem lehet 

alapja a vadászati költségek csökkentésének. Az ezzel összefüggésben szükséges 

többletköltségek (plusz hoteléjszakázás, repülőjegy újrafoglalás) a vadászvendéget terhelik. 

Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a vadászvendég, hiányos erőnléti állapota, vagy 

betegsége, vagy egyéb személyes okok miatt nem tudja, vagy nem akarja a teljes vadászati 

időtartamot kihasználni.   

A lőtávolság normál körülmények között 150 – 350 m lehet. A javasolt optimális kaliber ezért 

7 mm Rem Mag., .300 Win. Mag., .300 Ultra Mag. és hasonlók lehetnek. Javasolt a fegyvert 

még otthon 250 m-re belőni és a találati pontokat 100 – 150 m-re, ill. a szükséges fölétartást 

300 és 350 m-re is feljegyezni. Ez nem jelenti azt, hogy Önnek mindenképpen 300, ill. 350 m-

re kell lőnie, de feltétlenül hasznos lehet tudni, hogy ezeken a távolságokon mennyi a lövedék 

esése. Távolságmérőt mindenképpen hozzon magával!  

A vadászkísérők barátságos, tapasztalt hegyi vadászok, a terület kiváló ismerői. A tanácsait, 

útmutatásait javasolt megfogadni, hiszen ők Önnel együtt a sikeres vadászatban érdekeltek. A 

vadászkísérője segítségére lesz a trófea erősségének a megítélésében, a döntést azonban az 

elejtésről minden esetben a vadászvendég hozza meg. Ha Ön az elejtés mellett dönt, mindig a 

teljes trófeadíj kerül felszámításra, függetlenül attól, hogy egy kapitális trófeáról, egy 

átlagosról, vagy netán egy a vadászkísérő által becsültnél, vagy az Ön által kívántnál 

gyengébb szarvú túr került terítékre. A sebzést (vért és/vagy vágott szőrt találnak, ill. a vad 

egyértelműen jelzi a találatot) elejtésnek értékelik és azért minden esetben a teljes trófeadíj 

kerül felszámításra. 

A túr elejtésével, amennyiben Ön nem kötötte le a második túrt, a vadászat befejeződött, 

visszatérnek az alaptáborba, ahol Ön a hátralévő időt el fogja tölteni. Ebben az esetben a 

rövidebb vadászat ellenére is a teljes vadászati költség lesz elszámolva. Amennyiben a 

vadászvendég bármilyen okból hamarabb szeretne visszatérni Bakuba, ill. hazautazni, 

törekedni fogunk ennek a kérésnek eleget tenni. A plusz transzfer, hotel, repülőjegy átfoglalás 

költségeit a vadászvendégnek kell viselnie. 

 

 

TRÓFEÁK   

Az EU-országokra vonatkozó traces-előírások miatt a trófeákat a vendégeink nem tudják 

hazavinni magukkal. Ezeket kb. 6-8 hét elteltével fogják Ausztriába küldeni ahol az EU-

vámkezelés és az állatorvosi vizsgálat megtörténik. Ezt követően mi megkapjuk a trófeákat és 

azok irodánkban átvehetők, ill. a trófeákat Önhöz, vagy az Ön által megadott preparátorhoz 

továbbítjuk. Az elmúlt évben a trófeaszállítás, az állatorvosi vizsgálat és a vámkezelés 

költségei kb. 850,- €-ba kerültek. Arra számítunk, hogy ezek a költségek lényegesen idén sem 

fognak változni. 

 



 

A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI  

A vadászat az alapköltségek 50%-ának, valamint a vízum, a fegyverbeviteli engedély, a 

vadászatregisztráció és a szervezési díj befizetésével köthető le. A fennmaradó 50% 

kiegyenlítése legkésőbb az utazás megkezdése előtt 12 héttel esedékes.  A repülőjegyek árát a 

jegyfoglaláskor megadott időpontban kell kifizetni. A plusz kilövések díjait, az export-CITES 

és az állategészségügy igazolás költségét a vadászat után a helyszínen a partnerünknél euróban 

kell kifizetni. Amennyiben nem szeretne túl sok kézpénzt magával vinni, a fenti költségeket és 

a plusz elejtés díját is az aláírt lőjegyzék alapján, az Ön hazaérkezése után az irodánkban is ki 

lehet egyenlíteni.  

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. 

 

 

  


