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TÁDZSIKISZTÁN – 2016
VADÁSZAT A TELEPÜLÉSEK VADVÉDELMI TERÜLETEIN
Az szovjet utódállam, Tádzsikisztán a vadászok körében az erős Marco Polo kosairól és kőszáli kecskéiről
közismeret. Kevésbé ismert, hogy kapitális vadkanokra is lehet vadászni.
Itt, a legszegényebb szovjet utódállamban egy viszonylag friss, 3 éve életre hívott projekt keretében a helyi
lakosságot oly módon teszik érdekelté a sikeres bérvadásztatásban és a vadorzás visszaszorításában, hogy a
vadászati turizmus bevételeinek jelentős része a környező községek bevételét gazdagítja, azzal a feltétellel,
hogy ezek a községek az arra alkalmas környezetükben vadvédelmi, kifejezetten a bérvadásztatás célját
szolgáló területeket alakítanak ki.
VADÁSZAT VADKANRA
Az erős vadkanok Tádzsikisztánban 20 – 24 cm-es, a kapitális egyedek, akár 27 – 28 cm-es agyarakkal
rendelkeznek. A nagy kanok aránya igen jó, mivel a muzulmán hitű lakosság számára a disznóhús tabu,
miközben az orosz eredetű lakosok elfogyasztják a vaddisznót. A helyi lakosság általában csak ott vadássza
a vaddisznót, ahol a mezőgazdasági kultúrákban jelentős vadkár mutatkozik. A hegyvidéki magasabb
régiókban a vaddisznók zavartalanul élhetnek és a süldők többsége jó eséllyel érett kanná cseperedhet.
A vadvédelmi területek, ahol a kanvadászatok zajlanak „Morkhur”, „Muhofiz” és „M-Sayed” DélTádzsikisztánban vannak, 1.200 – 2.000 m-es tengerszint feletti középhegységi régiókban. Szórók
nincsenek, a vadászat általában gyalogos cserkeléssel, napközben történik, több vadásznak esetenként
kisebb hajtásokat is szerveznek. A hegyvidéki terep nem könnyű, gyakran jelentős szintkülönbségeket kell
leküzdeni, a jó fizikai erőnlét fontos az eredményes vadászathoz.
Az 5 napos program alatt 3-4 jó kan elejtésével lehet számolni, de volt olyan vadász is aki csak 1-2 kant
tudott lőni.
A legutolsó vadászvendégünk 5 kant ejtett el: 21 cm, 23 cm, 23,8 cm, 24,3 cm és 28,4 cm agyarméretekkel.
A vadászszállások eléggé spártai és primitiv feltételekkel bírnak; nyáron egyszerű sátrak, a hidegebb
időkben egyszerű kialakítású fűthető házak állnak a vállalkozó szellemű vadászok részére, ahol nyoma sincs
a mi fogalmaink szerinti fürdőszobának. Az ételek a helyi sajátosságot tükrözik, de ízletesek, a helyi
vadászok barátságosak és mindent megtesznek az eredményes vadászat érdekében.
Azon vadászoknak akik az elhelyezést inkább egy színvonalas vadászházban, vagy többcsillagos hotelben, a
vadászatot pedig szórón kifigyelt kanokra részesítenék előnyben, azoknak inkább törökországi, vagy
romániai úticélt ajánlanánk, ahová szintén vannak kedvező ajánlataink.
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Boldog vadászvendég egy erős, 24,2 cm-es
kannal, aki 2015 tavaszán 4 nap alatt 4 erős
kant lőtt 19,5 és 24,8 cm agyarméret között.

Még néhány fontos megjegyzés a tádzsikisztáni vadászathoz – kérem figyelembe venni!
A vadászat itt igen egyszerű, természetes körülmények között zajlik, ahol kiváló vaddisznóállomány él és
ahol igen magas az erős, érett kanok aránya. A vadászvezetők egyszerű, barátságos emberek, akik a területet
és a vadállományt jól ismerik, de akik azonban a trófeaerősség elbírálásában nem rendelkeznek kellő
felkészültséggel. A vadászvendégnek ezért képesnek kell lennie a felbukkanó vaddisznót ivar, kor és
trófeaerősség szempontjából nagyobb távolságból is elbírálni és az elejtett vadat pedig kifizetni, függetlenül
attól, hogy az erősebb vagy gyengébb, mint amit ő, és/vagy a vadászvezető gondolt.

Utazás
Célszerűen a Turkish Airlines járatával kell menni Isztanbulon keresztül Dushanbébe. Innen a
vadászterületek 6-8 órás autóúttal érhetők el.
VADÁSZATI KÖLTSÉGEK 7 NAPRA DUSHANBÉTŐL ÉS VISSZA
egyidejűleg legalább 2 vadász részvétele esetén az alábbi szolgáltatásokkal:
-

fogadás és elköszönés a dushanbei repülőtéren
vadászati engedély
tolmács (német/angol)
transzfer a repülőtértől a vadászterületre és vissza
szállás és ellátás a vadászterületen
valamennyi szállítás a vadászterületen
a trófeák nyers, terepi preparálása

összesen vadászonként ……………………………………… 1.595,- €
Elejtési árak
kisebb vaddisznó, koca és kan 20 cm alatt…………………. 300,- €
Kan
20,1 – 25 cm ………………………………………. 840,25 cm felett ………………………………………. 960,Az elejtési árak mindig a hosszabbik agyar alapján kerülnek megállapításra. A hibázás díjtalan, a sebzés
520,- euróba kerül. Mindig a teljes elejtési díj kerül felszámításra, függetlenül attól, hogy az elejtett vad
gyengébb vagy erősebb az Ön vagy a vadászkísérő által becsültnél.
Külön fizetendő:
- vízum….. 150,- €
- fegyverbeviteli engedély 150,- €
- szervezési díj…. 200,- €
- repülőjegy
- állatorvosi igazolás……125,- €
- felár, ha csak 1 vadász vesz részt a programban……150,- €
- hotelköltség és étkezés Dushanbéban
- italok és borravaló
ÚTI- ÉS VADÁSZPROGRAM – JAVASLAT
1. nap:
indulás Bp.- Ferihegyről a TK1034 járatával 13:50 kor, érkezés Isztambulba 15:55-kor.
Továbbrepülés Dushanbéba a TK254 járatával 20:45-kor
2. nap:
érkezés Dushanbéba 03:35-kor, a fegyverformalitások elintézése után transzfer a
vadászterületre
3. – 7. nap: 5 vadásznap
8. nap:
transzfer Dushanbéba, éjszakázás egy hotelban
9. nap:
repülés Isztambulba a TK255 járatával 05:05-kor, érkezés 08:25-kor. Továbbrepülés
Budapestre 11:55-kor a TK1033 járatával, érkezés Ferihegyre 12:55-kor
A repülőjegy ára kb. 252.000,- Ft a legkedvezőbb foglalási osztályon. Amennyiben ez az osztály megtelik,
az ár is emelkedik.

Erős kanok, melyeket egy Mistral vendég lőtt
2014 júniusában. Ez a vendég 2015-ben egy
barátjával ismét Tádzsikisztánban vadászott
és 3 kant lőtt; 18,5 cm, 22,1 cm és 26,0 cm-es
agyarakkal. A barátja szintén 3 kant lőtt,
amelyek között a a legerősebb 26,5 cm volt.

A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
A vadászatot az alapköltségek 50%-ának, valamint a vízumdíj, a fegyverbeviteli engedély és a szervezési díj
befizetésével lehet lekötni. A fennmaradó 50% és 1.500,- € összegű trófeakaució befizetése 8 héttel az
indulás előtt aktuális. Helyben fizetendők az alkoholos italok és a borravaló. A vadászat utáni elszámolás az
Ön hazatérése után, az Ön által aláírt lőjegyzék alapján történik. Lemondás esetén a befizetett előlegek
lemondási díjként kerülnek felszámításra, kivéve a trófeakauciót, amelyet visszatérítünk.
Ajánlatos ezért az utazásképtelenség eseteire érvényes sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-lemondási
biztosítás megkötése. Ezen biztosítások, valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás
irodánkban megköthetők. Az irodánk által lefoglalt repülőjegyet a foglaláskor megadott határidőn (általában
3 napon) belül kell kiváltani. A jegylemondás esetén a légitársaság által megadott sztornófeltételek az
irányadóak

