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Mint ismeretes a jó vaddisznós területek mellett Törökország elsőrangú lehetőségeket
kínál bezoár vadkecske vadászatára.
Ezt a mintegy 90 kg élősúlyú hegymászóbajnokot a törökök minden kecskék és
vadkecskék ősapjának tartják. Bár ez a megállapítás csupán a házikecskék
vonatkozásában igaz, tény, hogy mint az egyik legkorábban domesztikált vadállat, a
bezoárkecske háziasítása már az időszámításunk előtti 7. században megkezdődött.
Sok terület van az országban, ahol a bezoárkecske előfordul, mi kifejezetten csak a
legjobb területeken vadászunk, köszönhetően annak, hogy partnerünk a vadászati
hivatallal és a helyi vadászokkal igen jó kapcsolatot ápol.
Ezen kiváló területek egyike Mut, Adana-Nigde és Malatya Dél-Törökországban, a
Taurus hegységtől keletre. Egy másik, hasonlóan jó adottságú terület az északkelettörökországi Artvin-Kars.
Ezeken az általunk preferált területeken nagyon jó bezoárkecske állomány él, sok érett
öreg bakkal. Az átlagosan várható szarvhossz 100-105 cm körüli. Az igen erős példányok
elérhetik a 110-120 cm-es méretet, a kapitális bakok akár a 130, kivételes esetben a 140
cm-t is. A jó fizikális kondíció mellett természetesen jó adag szerencse is szükséges
egy-egy ilyen „pasa” kézrekerítéséhez. Mint a hegyivadászatoknál általában, itt is
érvényes a szabály – minél jobban bírja valaki a mászást, annál jobbak az esélyei, hogy
kapitális trófeához jusson. A terep egyébként közepesen, helyenként nehezen járható.
Ahogy más vadászatoknál is, a bezoárkecske vadászatánál is döntő fontosságú az
előkészítés. Partnerünk munkatársai ezért már jóval a vadászvendégek megérkezése
előtt a vadászterületen vannak és figyelik az elejtésre alkalmasnak ítélt beozárkecskék
mozgását, fő tartózkodási helyeit. Jól mutatja ennek az előkészítő munkának a
jelentőségét, hogy vendégeink például az előző évben is az első 2 vadásznapon lövéshez
jutottak. Vadászaink többsége már az első napon meglőtte a bakját. Az elmúlt 5 évben
a 6 vadásznapos program alatt valamennyi vadászunk 100%-os eredménnyel
vadászott bezoár kecskére!
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A vadászidény augusztus 1-től március 31-ig tart. A nyári és őszi hónapokban
augusztustól októberig igen jók az esélyek. Augusztus, szeptember hónapokban, jóllehet
gyakran még igen meleg van, éppen ez ad lehetőséget kisebb külső táborokból való
vadászatra. Ezek az alkalmi táborhelyek gyakorlatilag a vad közvetlen élőhelyén vannak,
feleslegessé téve ezen területek fáradságos és hosszadalmas megközelítését nap mint
nap. Októberben az esélyek még minden igen jók, november elejétől a hegyekben már
hóra is lehet számítani. A vad ekkor a mélyebben fekvő téli beállóhelyeire húzódik, ami a
vadászat szempontjából előnyös, csakúgy, mint a december elején kezdődő üzekedési
időszak, amikor a sutavad-csapatokhoz
beálló erős bakok sokat mozognak, jó
lehetőséget kínálva az elejtésre. Igen jók a feltételek márciusban is, a bezoárkecskék
ekkor nyugodtak, tartózkodási helyük jól behatárolható.
Egy-egy területen egyszerre csak 1, maximum 2 vadászt fogadnak.
A vadászati időtartam 6 teljes vadásznapból áll, ami tehát kellően hosszú időt biztosít
az eredményes vadászathoz.
A szállás egyszerű, esetenként primitív vadászházakban van, olykor a vadászterület
közelében található egyszerűbb hotel kínál erre lehetőséget.
Vaddisznó ezeken a bezoárkecskére különösen alkalmas területeken csak elvétve fordul
elő. Ha valaki tehát a bezoárkecske mellett vadkant is szeretne lőni, ahhoz
területváltásra van szükség. Célszerű az időpontot ez esetben úgy választani, hogy a
kanvadászat ideje a holdtölte előtti 1-2 napra essen.
VADÁSZTERÜLETEK
MUT
A Taurus-hegység középső régiójában kb. 1.800 méter magasan fekvő, fennsík jellegű,
ezért viszonylag könnyen vadászható terület, amely számos kanyonnal szabdalt,
változatos és kedvelt biotópja az itt élő bezoárkecske állománynak. A vadászat
gyakorlatilag a kanyonok peremén zajlik. A trófeaminőség a relatíve könnyű terep
ellenére igen jó, köszönhetően annak, hogy a természetvédelmi hatóság csupán évi 5-6
kilövési engedélyt ad ki.
A szállás egy új építésű, jól felszerelt hotelben van, a vadászterület közelében.
Valamennyi szoba fürdőszobával van ellátva.
A muti területen az augusztustól márciusig terjedő vadászidény bármely időpontja
egyaránt igen eredményes.
A könnyű vadászhatóság miatt a kevés licencet hamar lefoglalják, aki itt akar
vadászni, annak időben kell jelentkeznie!
Mut kiváló terület vadkanra is, ezért itt egy kombinációs vadászatra (bezoár + vadkan)
is jó lehetőség kínálkozik.
NIGDE
A kecskevadászok körében ismert, 2.000 m körüli, nagyon jó terület, ahol már sok
kapitális bak esett, köztük nem egy 140 cm-t közelítő szarvhosszal. Nehezen járható, jó
fizikai kondíciót igénylő terep, amelynek egyes részeit autóval is meg lehet közelíteni,
ami a vadászatot némileg megkönnyítheti. A nyári vadászatokat a hegyekben táborozva,
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sátrakból, novembertől vadászházi elhelyezéssel szervezzük. Egyes területrészeken
kiváló vaddisznóállomány él, kombinált vadászatra ez a terület is alkalmas.

MALATYA
Szintén igen eredményes, jó terület, 2.000 m körüli, viszonylag könnyen járható
hegyekkel. Átlagos erőnléttel jól vadászható. A bezoár állomány minősége kiváló
állománysűrűség mellett átlagos, a Mistral-vendég által lőtt legjobb bak szarvhossza 125
cm volt.

MEGKÖZELÍTÉS
Adana vagy Malatya repülőterére kell érkezni. A Türkish Airlines-nak Budapestről egy
átszállással, Isztambulon keresztül kiváló járata van Adanába és Malatyába is.
A VADÁSZTERÜLETEK ELHELYYEZKEDÉSE
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1 = Mut, 2 = Nigde, 3 = Malatya

A nigdei területen elejtett kapitális bezoárkecske,
140 cm-es szarvhosszal.
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Útiprogram/vadászat bezoárkecskére
1. nap:
Repülés Adanába vagy Malatyába; transzfer a vadászterületre, a területtől
függően 3-4 óra. Elhelyezkedés a vadászszálláson, vacsora.
2.-6. nap: 5 vadásznap
7. nap:

transzfer Adanába vagy Malatyába; repülés vissza Budapestre

Költségkalkuláció/bezoárkecske vadászat
7 utazási/5 vadásznap a következő szolgáltatásokkal:
transzfer Adanától Adanáig
valamennyi szállítás a vadászterületen
német ill. angol nyelvű tolmács
1/1-es vadászvezetés
szállás kétágyas szobában, ellátás a vadászterületen
állami adók
plusz
1 bezoárkecske elejtése 100 cm szarvhosszig
összesen:……………………………………………………………6.990,- EUR

Felár erősebb trófea esetén:
Az elszámolás alapja mindig a tényleges szarvhossz, mégpedig a nagyobbik szarv hossza.
100 cm felett a cm-enkénti felár 150,- EUR. A vadászat lefoglalásánál kérjük megadni az
elejteni kívánt trófeaméretet. Ha Ön egy 120 cm szarvhosszú bezoárkecskére
jelentkezik, jó eséllyel számíthat egy 115-125 cm-es trófeára. Ha a bezoárkecskét nem
sikerülne elejteni, a vadászatot 2 hónapon belül, minimális költségtérítés felszámolása
ellenében megismételheti. Az első hibázás ingyenes, minden további hibázásért 100,EUR kerül felszámításra, a sebzés elejtésnek számít.

Külön fizetendő(EUR):
repülőjegy Adanaba vagy Malatyába
fegyver- és vadászengedély 180,Mistral-Hungaria szervezési díj 200,nyakbőr nyúzása, konzerválás 100,plusz vadásznap 350,a trófea fertőtlenítése, csomagolása, légifuvar, importvám
italok, borravaló
egyágyas felár, ill. hotelköltség a vadászat előtt és/vagy után
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A vadászatok lekötésének és lemondásának feltételei:
A vadászatok az alapköltség 50%-nak és a szervezési díjnak a befizetésével köthetők
le. A fennmaradó 50% és a repülőjegy ára, 8 héttel az indulás előtt fizetendő. Az
alapárban nem szereplő kilövések, a felár 100 cm felett, a trófeapreparáció és az italok
a vadászat végén, helyben fizetendők.
Lemondás esetén a már befizetett előlegek sztornódíjként kerülnek felszámításra.
Ajánlatos ezért sztornóbiztosítás megkötése.
Egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az „Általános Üzleti Feltételek” az irányadók.

118 cm-es kiváló bezoár

138 cm-es, kapitális bezoár

