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POLOWANIE W TURCJI 

- BEZOAR I ODYŃCE – 
 

Polowanie w Turcji na koziorożce-bezoary oraz na kapitalne odyńce cieszą się dużą po-
pularnością wśród myśliwych. Niemały wpływ na to ma również profesjonalna organiza-
cja polowania, jak i bezproblemowy i szybki dojazd. 

 
KOZIOROŻEC – BEZOAR   
należy w Turcji do głównych gatunków zwierząt łownych, które chętnie pozyskiwane są 
przez myśliwych zagranicznych pasjonujących się w polowaniach w terenie górzystym.  

 
W ostatnich latach kraj ten udostępnił nowe rewiry, w których żyją bezoary osiągające 
znakomitej jakości poroże do ponad 125 cm. 
 
W porównaniu do syberyjskich koziorożce, bezoary w Turcji wyróżniają się lżejszą bu-
dową ciała i są mniejsze. Dorosłe osobniki osiągają wzrost 80-100 cm i maksymalną 
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masę ciała maksymalnie 100 kg. Bezoary żyją głównie w małych stadach, ale w miesią-
cach jesiennych i zimowych są one szczególnie liczne. Starsze kozły (od 7 lat wzwyż) 
można spotkać przeważnie samotnie chodzące, które przyłączają się do stada tylko w 
okresie rui, tj. w okresie listopad-grudzień. Jest to też najlepszy termin na polowanie na 
kapitalne byki. Dogodnym terminem polowań jest również marzec, gdyż zwierzęta prze-
mieszczają się wówczas do niżej położonych terenów. 
 
Polowania organizowane są w górach Taurus, głownie w południowo-wschodniej części 
gór ok. 3 godz. jazdy od Adany. Góry osiągają tutaj wysokość 1 800 - 2 800 m. Dolne 
partie gór są zalesione, a polowanie odbywa się w pobliżu granicy drzew i w regionie 
Łysych gór. 
 
Myśliwi są codziennie odbierani z miejsca noclegu samochodem terenowym i przewo-
żeni do miejsca rozpoznania polowania. Odcinki trudno-dostępne pokonuje się pieszo. 
Należy się przy tym liczyć z podchodem. 
 
W okresie grudzień – marzec polowania odbywają się podczas zimy anatolijskiej z dużą 
ilością śniegu, dlatego myśliwi muszą się odpowiednio przygotować (ubiór, wyposaże-
nie). 
 
Oferta obejmuje 5 dni polowania z podprowadzającym 1:1. Ze względu na profesjonal-
ność podprowadzających sukces pozyskania zwierzyny wynosi ponad 90%. Oddanie 
strzału następuje zazwyczaj z odległości 150 – 250 m. 
 
Przeciętne trofeum ma 95 – 110 cm, a kapitalne byki osiągają poroża do ponad 115 cm.  
Polując na bezoara można również skorzystać z okazji, aby zapolować na odyńca. Zale-
ca się wówczas skorzystać z 10 dni polowania.  
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CZARNA ZWIERZYNA 

Turcja należy do najlepszych krajów dla organizowania polowania na odyńce. Fascynu-
jąca jest ponad przeciętna liczba odyńców, których długość szabel osiąga od 19 do 23 
cm. Rokrocznie pozyskiwane są liczne medalowe odyńce, z czego sporą liczbę stanowią 
złoto-medalowe.  

Polowania na odyńce organizowane są odrębnie, bądź w połączeniu z polowaniem na 
bezoara. 

POLOWANIE NA BEZOARA I ODY ŃCA 
7 dni/5 dni polowania łącznie z 1 bezoarem do 100 cm i odyńcem. 

Dopłata do większego bezoara niż 100 cm: 

165,00 €/cm 
 

Zwrot w przypadku niepozyskania bezoara: 

3 500,00 € (nie obejmuje postrzałka) 

Zwrot w przypadku niepozyskania odyńca: 

0,00 € 

ŚWIADCZENIA: 

Odbiór z lotniska docelowego, transport do rewiru, wszystkie transport w rewirze, nocleg 
w domku myśliwskim oraz pełne wyżywienie, prowadzenie polowania 1:1, licencja my-
śliwska, zezwolenie na wwóz broni, opłaty zabezpieczenie i zaopatrzenie zwierzyny, 
tłumacz (język niemiecki lub język angielski) …………………………………… 7 250,00 € 
 
OPŁATY DODATKOWE : 

• przelot 
• wiza 
• preparacja trofeów 150,00 € (bezoar cape), 250,00 € (full skin bezoar), 25,00 € 

odyniec 
• osobiste wydatki (napoje alkoholowe, napiwki) 

 
PRZEBIEG IMPREZY: 
1 dzień – przyjazd I odbiór z lotniska, transport do rewire 
2-6 dzień – polowanie 
7 dzień – transport na lotnisko, wyjazd 
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1 = Keiler  
2 = Bezoar  
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WARUNKI REZERWACJI : 
Zaliczka w wysokości 50% w momencie rezerwacji, Pozostała część płatna 45 dniprzed 
wyjazdem.. 
 
Warunki storno: 

do 60 dni przed wyjazdem   -   50% kosztów całkowitej imprezy 
59-30 dni przed wyjazdem  -   80% kosztów całkowitej imprezy 
od 29 i mniej dni przed wyjazdem - 100% kosztów całkowitej imprezy 
 
FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ: 

• wiza, jeżeli taka obowiązuje danego myśliwego 

• ważny paszport 

• zdrowie  
(nie ma obowiązku szczepień. Zalecane jest szczepienie pt 
rzeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A) 

• waluta  
(tureckie liry. Roliczenie na miejscu następuje w Euro) 

• wwóz broni  
(wwóz broni i amunicji zgłaszane są przed wyjazdem. W tym celu potrzebne są ta-
kie dane jak: adres, nazwisko I imię, data urodzenia itp oraz dane dot. broni oraz 
amunicji – typ broni, kaliber, nr broni I ilość amunicji. Ilość amunicji wwożona do 
Turcji musi być zgodna z ilością zgłoszoną.) 

• odbiór  
Biuro Polowań Robin Hood Hunting sporządzi orientacyjny wykaz I prześle wraz z  
dokumentami rezerwacji 

• zakwaterowanie i wyżywienie  
w zależności od rewiru myśliwi zakwaterowani są w hotelu, domku myśliwskim lub 
obozowisku myśliwskim. Wyżywienie bazuje na tradycyjnej kuchni tureckiej 

• broń myśliwska  
– do polowania na bezoara nadaje się kaliber: 30.06.; 300 Win. Magnum; 7 mm 
Rem. Mag I podobne wielkości. Należy pamiętać, że nierzadko odległość oddania 
strzału wynosi ok. 200 m. Zaleca się zabrać ze sobą broń z lunetą. Do polowania 
na odyńce należy zabrać min. kaliber 30.06 lub 7 x 64. Zalecany kaliber 9,3 X 62 I 
9,3 X 64. 
 

KLIMAT : 
Sierpień-październik: ciepła pogoda letnia; Listopad-grudzień: znacznie chłodniej 
W regionach położonych pow. 800 m.n.p.m. w okresie listopad-marzec leży śnieg. 
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WYJAZD : 
Wylot może nastąpić z różnych krajów i lotnisk. Na lotnisku w Adana lub Ankara myśliwi 
są odbierani przez osobę ze znajomością języka angielskiego lub języka niemieckiego,  
która pomoże przy załatwianiu wszelkich formalności. 

 
Erlegungsgebühren Keiler: 
 

• do 14,9 cm  EUR    590,- 
• 15 – 17,9 cm EUR    890,- 
• 18 – 20,9 cm EUR 1.190,- 
• 21 – 23,9 cm EUR 1.490,- 
• 24 – 25,9 cm EUR 1.990,- 
• ab 26 cm   EUR 2.390,- 
• Anschweißen:  EUR    790,- 
• Fehlschuss: EUR    250,- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY DO POLOWANIA 

Z BIUREM POLOWAŃ ROBIN HOOD HUNTING!!! 
 


