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TÖRÖKORSZÁG – EGYÉNI VADÁSZAT VADKANRA
2022
Törökország jelenleg - túlzás nélkül állítható - a legjobb vadászati célpont erős vadkanok
elejtésére. Ennek okai az alábbiakban foglalhatók össze:
-

nagyon jó vaddisznóállomány, amelyben magas az érett kanok aránya..
a vadászat szakszerű előkészítése és lebonyolítása
ambiciózus és a külföldi vendégek vadásztatásában több éves tapasztalattal rendelkező
vadászkísérők
- első osztályú szolgáltatások, nagyon jó szállásokkal
- kiváló lehetőségek a vaddisznó vadászat minden szóba jöhető módjára, így:
- éjszakai cserkelés a szórókra
- a vadászat tengerparti nyaralással is kombinálható
- az egyéni cserkelő vadászat kombinálható hajtással is
- vadászat hajtásban
- téli cserkelés napközben
- nagyon jó ár/értékarány
A vaddisznóvadászat és ezen belül az erős vadkan elejtése sok hazai vadász hőn óhajtott
vágya. Amíg azonban egy nagy agyarú kan elejtésére itthon még egy szenvedélyes vadásznak
is gyakran hosszú éveket kell várnia, addig Törökországban 3-5 vadásznap alatt igen jó
eséllyel akár 5-6 kiváló kant is lőhet! A helybeli lakosság többsége muzulmán vallású, akik
számára a disznó „tisztátalan” állat, így a vaddisznóhús fogyasztása is tabu, arra ezért nem is
vadásznak. Érthető tehát, hogy a kiváló vaddisznó-állomány mellett nagyon jó az idős, erős
agyarú kanok aránya is. Az érett kanok agyarhossza 21 - 24 cm, de a kapitális kanoknál ez az
érték 24 - 27 cm is lehet, egyes csúcspéldányoknál elérheti akár a 30 cm.-t is! Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy az agyar mérete, alakulása nemcsak az életkor, hanem a genetika
függvénye is. A 27 cm-es, vagy nagyobb agyarú kan Törökországban is kivételnek számít, de
az eredmények azt mutatják, hogy léteznek ilyen kivételek! Az itt élő vadkanok testre is
méretesek; őszre 120-160 kg-os élősúlyt – egyes területeken, így Kastamonu Cankiri és Tosya
környékén elejtett példányok a 250 kg-ot is meghaladták! Tél végére átlagosan 15%-kal
kisebb értékeket mérnek.
Törökországban egész évben eredményesen lehet vaddisznóra vadászni. A legtöbb területen a
márciustól decemberig tartó időszak a legeredményesebb, de egyes területrészeken – pl.
Fethiye és Denizli körzetében a téli vadászat is nagyon jó szokott lenni.

A fő vadászati mód az egyéni vadkan-vadászatnál az éjszakai lesvadászat a szórókon. Ez
azonban gyakran nem a mi fogalmaink szerinti, hagyományos értelemben vett, magaslesekről
történő lesvadászat, hanem inkább az etetett helyek cserkeléssel történő végigjárása,
amelynek során autóval a szóróktól kb. 200-400 m-re megállva és a szórókra óvatosan, gyalog
rácserkelve zajlik a vadászat. A szórókat már jóval a vendégek érkezése előtt etetik és
rendszeresen figyelik, melyikre jár ígéretes kan. A szóróktól általában 40-60 m-re a földön
kialakított leshelyek is lehetnek, a szívesebben kiülő, a hagyományos lesvadászatokat
kedvelők számára. Ezt az igényt a vadászat lekötésekor feltétlenül jelezni kell. Sok szórón
„vadóra” ill. vadkamera is ki van helyezve, így a kísérők fel vannak készülve arra, hogy
melyik szórót, mikor érdemes felkeresni. Egy–egy esti/éjszakai alkalommal 5 – 10 szórót jár
végig a vadász és kísérője. A lőtávolság általában 40-60 m, a pontos célzást 3-lábú lőállvány
segíti. Az ajánlott területeken a kiváló vaddisznóállománynak köszönhetően 4 esti/éjszakai
vadászaton igen jó eséllyel 5-6 jó kan elejtésére lehet számítani.

Ideális kaliberek a 7x64, 30-06, .300 Win. Mag., 8x68, 9,3mm és hasonlóak.
Fontos természetesen a jó fényerejű keresőtávcső és céltávcső is. Partnerünk rendelkezik több
olyan fegyverrel is (Sako Steyr Mannlicher és 202-es Sauer, .300-as Win. Mag. kaliberben),
amelyeken márkás, kiváló céltávcsövek és az itt egyébként engedélyezett high-tech éjjellátó
céltávcsövek vannak felszerelve és amelyekkel a holdvilágtól függetlenül is eredményesen
lehet vadászni. A kölcsönzés díja a vadászat időtartamára 170,- € (éjjellátóval vagy anélkül)
Minden vadász maga dönti el, hogy használ-e éjjellátót a vadászathoz. A tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy a hibázások és sebzések száma ezzel jelentősen csökkenthető. A
fegyverkölcsönzés esetén anyagilag is jobban jár a vadász, nem kell fizetnie a túlsúlyt és a
fegyverszállítás költségét és a kedvezőbb légijáratokra is válthat jegyet.
A VADÁSZTERÜLETEK
A következőkben röviden vázoljuk a partnerünk által preferált vadászterületek legfontosabb
ismérveit. Valamennyi ajánlott területen optimálisak a feltételek érett, erős kanok elejtésére.
A területek nagy száma és kiterjedése lehetővé teszi a vadászati nyomás alacsony szinten
tartását.

ÉSZAK-TÖRÖKORSZÁG
Itt a következő területeken vadásztatunk: Cankiri, Kastamonu, és Tosya. Ezek nagysága
40.000 és 80.000 Ha között mozog, gyéren lakott hegyvidéki területek, 1.500 – 1.800 m-rel a
tenger szintje felett, nagyarányú erdősültséggel, ezen belül 60-70 %-os tölgyállománnyal, sok
erős, kapitális vadkannal. A szállás az ajánlati csomagtól függően 3 csillagos hotelekben
(minden szoba fürdőszobával) vagy 4-5 csillagos hotelekben van.
Az érkezési célállomás repülővel Ankara, a területek innen 110 – 300 km távolságra vannak.
Az utazás a Turkish Airlines Bp.-ről induló járatával történhet, isztanbuli átszállással.
A FÖLDKÖZI-TENGER PARTVIDÉKE
A Földközi-tenger partján Fethiye, Kas és Marmaris körzetében vadászunk. Ez a terület is
hegyvidéki, 50.000 Ha(Kas) és 130.000 Ha(Fethiye) kiterjedésű, jórészt lombhullató fafajok
(tölgyesek) alkotta erdőkkel, és olajfaligetekkel. Fethiye, ez a hegyekkel körülvett kisváros
már időszámításunk előtt 3.000 évvel lakott terület volt. A környező hegyes, dombos,
lombhullató vegyes erdőkkel borított vadászterület kellően nagy kiterjedésű ahhoz, hogy az
egyes területrészek ne legyenek túlvadászva. Tengerparti nyaralással ideálisan kombinálható
vadászprogram.
Érkezési repülőtér: Dalaman, Bodrum vagy Izmir

NYUGAT-TÖRÖKORSZÁG
Itt jelenleg 3 csúcsterületen vadászunk, ezek: Aydin, Manisa és Denizli. Aydin és Manisa
mintegy 140.000, ill. 145.000 Ha nagyságú vadászterület, a Pamukkale közelében fekvő
Denizli pedig 22.000 Ha. Dombos, hegyes vidék, nagy tölgyerdőkkel, fenyvesekkel,
olajfaligetekkel. Mindhárom elsőrangú élőhelye a vaddisznónak. Az egyéni vadászatok
mellett 1-4 fős csoportoknak egyéni és kisebb hajtások kombinációját is tudjuk kínálni a
tavaszi és őszi hidegebb időszakokban.
A szállás a vadászatok alatt az ajánlati csomagtól függően 3 csillagos hotelekben (minden
szoba fürdőszobával) vagy 4-5 csillagos kiválasztott hotelekben van.
Az érkezési repülőtér Izmir (ha a vadászat színtere Aydin), ill. Dalaman vagy Antalya (ha a
vadászatot Manisában vagy Denizliben szervezzük)
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Észak-Törökország
1 - Cankiri
2 - Kastamonu
3 - Tosya
Földközi-tenger partvidéke
4 - Kaş
5 - Fethiye
6 - Marmaris
Nyugat-Törökország
7 - Aydin
8 - Denizli
9 - Manisa
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STANDARDCSOMAG 4 ÉJSZAKAI VADÁSZNAPPAL ÉS 5 UTAZÁSI NAPPAL
Amennyiben Ön 2-4 kant szeretne lőni, ebben az esetben a 4 éjszakai vadászatot tartalmazó
standardcsomagot javasoljuk 1/1-es(minden vadászvendég külön autót és vadászkísérőt kap)
vagy 2/1-es (2 vendég vadászik 1 autóval és 1 vadászkísérővel) felállásban. A jó
előkészítésnek és a kiváló kanállománynak köszönhetően biztosak vagyunk abban, hogy 2/1es felállásban is a legjobb eséllyel el lehet ejteni 2-3 vadkant. Ezt a felállást azonban csak
abban az esetben lehet választani, ha két jó vadászcimbora vadászik együtt. Ők így
gyakorlatilag kétszeres vadászélményben részesülnek. Ha az érkezési időpont lehetővé teszi,
már a megérkezés napján lehet vadászni, így 5 utazási nap elegendő. Ha ezt a késői érkezés
nem teszi lehetővé, vagy Ön ezt nem szeretné, a plusz éjszakázást külön ki kell fizetni. A
standardcsomag esetén a szállás 3-csillagos hotelben van foglalva félpanziós ellátással
(reggeli és vacsora)
ARANYCSOMAG 5 ÉJSZAKAI VADÁSZNAPPAL ÉS 7 UTAZÁSI NAPPAL
Ha Ön 4 vagy több kant szeretne lőni, akkor 7 utazási napot javaslunk, 5 éjszakai
vadásznappal és 1/1-es vadászkíséréssel. A tapasztalatok szerint ez elegendő szokott lenni 5-6
vadkan elejtésére. Ez a csomag kiváló ár/érték aránnyal bír – nagyon szép, 4, vagy 5 csillagos
hotelben, teljes ellátással.
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK A FENTI CSOMAGOKHOZ
- valamennyi szállítás a vadászterületen
- vadászati engedély
- a standardcsomagnál:
transzfer a repülőtértől a vadászterületre és vissza
4 nap a 3 csillagos hotelben 1- vagy 2-ágyas szobában félpanziós ellátással(reggeli,
vacsora), az 1. nap vacsorától az 5. nap reggeliig.
- az aranycsomagnál:
transzfer a repülőtértől a vadászterületre és vissza
6 nap a 4 v. 5 csillagos hotelben 1- vagy 2-ágyas szobában teljes ellátással(reggeli,
ebéd, vacsora), az 1. nap vacsorától az 7. nap reggeliig.
és
- 1 kan elejtési díja 22,0 – 23,9 cm-es agyarhosszal
Standardcsomag
5 utazási nap 4 vadásznappal
összesen vadászonként – 2/1-es felállásban………….…………………1.850,- €
- 1/1-es felállásban..............................................2.050,- €
nem vadászó kísérő……………………………………………………….750,- €
Aranycsomag
7 utazási nap 5 vadásznappal
összesen vadászonként – 1/1-es felállásban………….…………………2.250,- €
nem vadászó kísérő………………………………………………………..900,- €
gyerekek 11 éves korig, ha a szülők szobájában alszanak……………….ingyenes
A plusz kilövések elejtési díjai – érvényes mindegyik variációnál és valamennyi területen

Eltérő hosszúságú agyarak esetén mindig a hosszabbik agyar az elszámolás alapja.
Kan:

19,9 cm-ig
……………………………... ingyenes!
20,0 – 21,9 cm……………………………...1.200,22,0 – 23,9 cm……………………………...1.450,24,0 – 25,9 cm …………………………......1.750,26,00 cm-től………………………………...2.300,-

kan sebzés …………………………750,- /db
Figyelem – Ön csak a jó kanokért fizet!
A partnerünk nagyon ambiciózus vadászkísérőkkel rendelkezik, akiknek elsőrendű célja, hogy
Ön lehetőleg csak 20 cm feletti agyarasokat lőjön. A tapasztalt vaddisznóvadászok tudják,
hogy az éjszakai bírálat igencsak kétesélyes dolog. Ezért a következő biztosítékot kínáljuk
Önnek: Ha Ön a vadászkísérője hibás bírálata miatt 20 cm agyarhossz alatti kant, vagy
kocát ejt el, azért a vadért nem számítunk fel elejtési díjat. Amennyiben a várakozással
ellentétben nem sikerülne kant lőni, vagy csak egy 22 cm alatti kan esik 500,- € összeget
visszatérítünk.
Külön fizetendő mindkét csomagnál(€):
- repülőjegy – az időponttól, légitársaságtól, induló- és célállomástól függően változhat,
korai foglalás esetén, pl. Bp. – Isztanbul – Ankara, vagy Bp. – Isztanbul – Antalya
útvonalon és vissza kb. 150.000 – 170.000,- Ft áron lehet jegyet foglalni
- Felár, amennyiben az ajánlatban foglalt kan erősebb 23,9 cm-nél:
24,00 – 25,9 cm…… 400,- €
26,00 cm-től……… 950,- €
- plusz kilövések az ajánlatban foglalt kanon felül – az árjegyzék szerint
- szervezési díj és licencköltség ……………………...260,- /vadász
100,- /kísérő
- Felár a standardvadászat esetén, ha Ön csak 1 kant akar elejteni a vadászati
előkészületek (több szóró etetése, megfigyelése) költségeinek
ellentételezésére….350,- €
- vízum – kívánságra biztosítjuk Önnek
- kölcsönfegyver optikával/éjjellátóval, inkl. lőszer….170,- Standard
vadászatnál
szükség
esetén
plusz
éjszakázás
a
területen
félpanzióval……………100,- a trófea kifőzése ……………………………………...30,-/db
- Ha a trófeákat nem hozza haza magával, a trófeák hazaküldése, belföldiesítése
- italok, borravaló

VADÁSZAT & NYARALÁS – SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK
Amint arról szó volt, a Földközi-tenger partvidékén szervezett vadászat májustól
szeptemberig kiválóan kombinálható a tengerparti nyaralással. Ehhez javasoljuk, hogy a Kas,
Fethiye vagy Marmaris/Didim térségében egy utazási iroda közreműködésével intézzék a
repülőjegy és hotelfoglalást, mi pedig megszervezzük a vadászatot. A vadászkísérő késő
délután felveszi Önt a hotelnél és a vadászat után pedig visszahozza.
Kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot még a hotel- és repülőjegy foglalás előtt, hogy az
időpontot és a helyet a török partnerünkkel a vadászat szempontjából is egyeztetni tudjuk.

Tekintettel arra, hogy a nyári charterjáratokon fegyvert általában nem lehet szállítani, ebben
az esetben mindenképpen a kölcsönfegyver igénybe vételét javasoljuk.
Mivel a költségek jelentő részét a vadászat előkészítése teszi ki – a szórók rendszeres szórása,
az azokat látogató kanok megfigyelése – a költségajánlat legalább 2 kan elejtése estén
érvényes, amelyek közül 1 kan elejtési díját 22,0 – 23,9 cm agyarmérettel az alábbi ár
magában foglalja,
A csomagajánlat tehát az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
- valamennyi szállítás a vadászterületen a vadászat időtartama alatt
- vadászati engedély
- 1/1-es vadászvezetés 4 esti/éjszakai vadászaton
és
- 1 kan elejtési díját 22,0 – 23,9 cm agyarmérettel
összesen vadászonként ………………….…………………1.350,- €
Figyelem!
- Amennyiben az ajánlatban foglalt kan agyara erősebb, mint 23,9 cm, az alábbi felár
fizetendő:
24,0 – 25,9 cm……………..400,- €
26,0 cm felett…………… 950,- €
- Azon nem várt esetben, ha nem sikerül kant lőni, vagy csak 1 db 22 cm alatti kan esik
(egyik eset sem fordult még elő) 500,- € összeget visszatérítünk.
- Ha a vadászkísérője hibás bírálata miatt 20 cm agyarhossz alatti kan, vagy
koca kerül elejtésre, azért a vadért nem számítunk fel elejtési díjat.
- Ha a vendég saját elhatározása szerint csak 1 kant akar elejteni 350,- € felár kerül
felszámításra. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha hibázás, vagy sebzés miatt nem
sikerül a második kant elejteni.
Külön fizetendő(€):
- a hotelköltség és a repülőjegy
- szállítás a hoteltől a vadászterületre és
vissza a távolság függvényében
fizetendő
- plusz kilövések az ajánlatban foglalt
legerősebb kanon felül
- szervezési díj ……………..260,- a trófea kifőzése ……………30,-/db
- állatorvosi
igazolás,
a
trófeák
hazaküldése, belföldiesítése
- kölcsönfegyver
éjjellátóval
vagy
anélkül
a felhasznált
lőszerrel
együtt…170,- borravaló

FIGYELEM!
Amennyiben az elejteni kívánt kan(oka)t hamarabb
sikerülne meglőni és a fennmaradó időben nem kíván
tovább vadászni, nem jár visszatérítés, a teljes díjat kell
kifizetni. Saját kívánságra igénybe nem vett, vagy időjárási
okok, ill. a repülőjárat késése miatt elmaradt vadászati
alkalom címén visszatérítés nem jár.
Az éjszaka folyamán bár hozzávetőleg meg lehet becsülni
egy kan méreteit, testtömegét, nagyon jó holdvilágnál
esetleg a korát is, az agyar méreteit nem lehet megmondani.
(még ha egyes „szakértők” zöld asztalnál ennek az
ellenkezőjét is állítják) Csak akkor tanácsos lőni, ha egy
nagy, magányos disznó érkezik a szóróra, mivel februártól
októberig a kanok szinte kivétel nélkül egyedül járnak.
Minden elejtett vaddisznó után – 20 cm agyarhossztól a teljes trófeadíjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az
nagyobb vagy kisebb, mint a vadászkísérő által becsült
méret. Azt tanácsoljuk, lövést csak abban az esetben
tegyen, ha biztos a megfelelő találatban. Sebzés esetén a
megadott sebzési díjat kell kifizetni. Javasoljuk vendégeinknek, hogy az agyarak lemérésénél
legyenek jelen, és ellenőrizzék azt. A trófeaméretek a lőjegyzékben kerülnek feljegyzésre, a
méretek helyességét Ön az aláírásával igazolja, utólagos reklamációra nincs lehetőség.
Miután az idő túl rövid ahhoz, hogy a trófeák kiviteléhez szükséges állatorvosi és
exportdokumentumokat kiállítsák, az agyarak a helyi vadászatszervezőnél maradnak és kb. 2
hónap múlva kerülnek feladásra. A hazaküldés díja ca. 35,- €/agyargarnitura, amihez jön még
az állatorvosi díj és a vámkezelés, belföldiesítés költsége, ami akkor is esedékes, ha Ön a
trófeákat hazahozza magával. Megteheti természetesen, hogy az agyarakat állategészségügyi
igazolás nélkül hozza magával, a saját felelősségére.
Sebzés esetén a megsebzett vaddisznót kívánságára az Ön hazautazása után is megpróbálják
utánkeresni. Ezt a kívánságát a lőjegyzékben fel kell tüntetnie. Az utánkeresés során megtalált
vaddisznóra a teljes trófeadíj fizetendő. A trófeát természetesen elküldjük Önnek.

A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
A vadászat az alapköltségek 50%-ának és szervezési díjnak, valamint az irodánk által
megrendel repülőjegyek árának a befizetésével köthető le. A fennmaradó 50%, legkésőbb az
indulás előtt 8 héttel fizetendő. A vadászat utáni elszámolás az Ön által aláírt lőjegyzék
alapján az irodánkban történik. A helyszínen Önnek csak az agyarak kifőzési díját, a
fegyverkölcsönzés költségét és a borravalót kell kifizetni.
Lemondás esetén a már befizetett előlegek visszatérítésére nincs lehetőség, azok
sztronódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség eseteire érvényes
sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-lemondási biztosítás megkötése. Ezen biztosítások,
valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás irodánkban is
megköthetők.
Egyéb vonatkozásban az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek.

