
Chicagóból Las Vegas felé repülve, elszomorodva bámulom az alattunk elterülõ vég-

telen prérit: ami egykor az indiánok és a bölények hazája volt, mára feltört és be-

szántott kukoricaföld, amerre a szem ellát. Aztán hirtelen feltûnik a gízai piramis

és a szfinx alakja. Gépünket nem térítették el, csak megérkeztünk Las Vegasba.

AZ IGAZI

Észak-Amerika
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A Dixie Nemzeti Erdõ (Utah) Red Canyonja
sziklaformációinak színe után kapta a nevét.

A Sipapu kõhíd Utah állam
védett természeti értéke.  

� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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Saguaro kaktuszok uralják a tájat a róluk
elnevezett arizónai nemzeti parkban.  

A világ legalacsonyabban (a tengerszint alatt 
84 méterrel) fekvõ szárazföldi pontja a kiszá-
radt sós tó a Death Valley Nemzeti Parkban. 
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A Mojave-sivatag
A NEVADA területén fekvõ Las Vegas jó
kiindulópont, ha a hatalmas ország legka-
landosabb részét, a legendás délnyugatot
szeretnénk bejárni. Ide a legolcsóbb repül-
ni, a város elegáns szállodáiban is fillére-
kért lakhatunk és itt a legolcsóbb autót
bérelni. A kaszinókról híres város remek
szálláshelyeket kínál, de mi inkább a csen-
des Valley of Fire Állami Park felé vesszük
az irányt.

A VÁROS FÉNYEIT magunk mögött
hagyva, földúton kanyarodunk a csodála-
tos völgybe, amely remekül felszerelt kem-
pinggel várja a fõleg lakóautóval érkezõ
turistákat. Az amerikai nemzeti parkokra
jellemzõ, hogy a legeldugottabb helyeken
is kulturált, vizesblokkal felszerelt kem-
pingeket találunk. A napfelkelte a város

divatfotósait is vonzza, a Tûzvölgy piros
homokkõ szikláinál szebb hátteret keresve
sem találhatnának modelljeik számára.

UTUNKAT a szomszédos Kaliforniában
kezdjük. Irány a Death Valley (Halál-
völgy), Amerika legnagyobb természetvé-
delmi területe, Kalifornia állam leghíre-
sebb sivatagi terepe. A 84 méterrel a ten-
gerszint alatt fekvõ lefolyástalan medence
lényegében egy kiszáradt sós tó
(Badwater), amely mögött, a horizonton
már feltûnnek a Sierra Nevada hófödte
hegyei. Korán érkeztünk, áprilisban még a
csörgõkígyók sem merészkednek elõ téli
rejtekhelyükrõl. Egyedül a homokdûnék
közelében kergetõzõ nyulak és a folyama-
tosan érkezõ turisták emlékeztetnek a ta-
vasz közeledtére.

DÉLRE TARTUNK, a Mojave Nemzeti
Vadrezervátumba. A legtöbben csak át-
utaznak ezen a csodálatos vidéken, pedig
a kietlennek tûnõ táj rengeteg élõlény ott-
hona. A közeli Joshua Tree („Józsué-fa”)
Nemzeti Park fáit a U2 együttes lemeze és
a borítóján látható fotó tette híressé. A

jukkafélékhez tartozó Józsué-fák több ezer
példánya és a 10–15 méter magasra is
megnövõ, oszlopszerûen magasodó, gyer-
tyatartóra emlékeztetõ Saguaro kaktuszok
és Okotillo cserjék tarkította dombolda-
lak között kanyargó úton hamar végigau-
tózhatunk, de ezeket a csodás növényeket
érdemes közelebbrõl is szemügyre venni.
Séta közben szinte megelevenedik a táj, a
talajon sivatagi agámák szaladgálnak, a
bokrokban csörgõkígyók rejtõznek, a kö-
vek alatt skorpiókat találhatunk.

A SZMOG ALATT elterülõ Los Angeles-
ben csak villámlátogatást teszünk, majd
meg sem állunk Escondidóig, ahol a San
Diego Állatkert kihelyezett szafarija talál-
ható. Bolygónk legjobb állatkertje a veszé-
lyeztetett állatfajok megmentésén munkál-
kodik és többek között nekik köszönhetõ,
hogy az egykoron mindenhol elterjedt ka-
liforniai kondor mára ismét Kalifornia
egén repked. Állatbarátok számára kihagy-
hatatlan a SeaWorld, mely hírnevét
Willie-nek, a kardszárnyú delfinnek és JJ-
nek, az árván talált szürkebálna-borjúnak
köszönheti. A kardszárnyú delfineket rég-

óta tartják és tenyésztik, ami ellen persze
tiltakoznak az állatvédõk, de tény, hogy a
cetek bemutatása nagyon jól szervezett, és
aki egyszer látja vagy megsimogatja õket,
talán jobban odafigyel vadon élõ társaik
sorsára.

A Sonora-sivatag
AZ ARIZONAI Organ Pipe Cactus Nem-
zeti Park már közvetlenül a mexikói hatá-
ron fekszik. A Sonora-sivatag ezen részét
az Egyesült Államok 1853-ban vásárolta
meg Mexikótól. Az addig csak indiánok
lakta kietlen táj egyszeriben a szarvasmar-
ha-tenyésztõké lett, így az egyoldalú legel-
tetés következtében Sonorát hamar utolér-
te a teljes elsivatagosodás. A szélsõséges
körülményekhez alkalmazkodott vegetáci-
ót fõleg kaktuszok képviselik, de itt, délen
már feltûnnek a sivatagi gyíkok napon
sütkérezõ példányai is. 

A KOPÁR dombokat egyelõre csak a ha-
talmas kandeláberkaktuszok és a hordó-
kaktuszok virágzó példányai tarkítják. A
vadõrök pár éve még jaguárt is fotóztak
errefelé, melyek valószínûleg a faj utolsó
észak-amerikai példányai lehettek. Ne-
künk egyelõre be kell érni a sivatagi ege-

Homokdûne a Föld legmélyebb pontja közelé-
ben, a kaliforniai Halál-völgy Nemzeti Parkban.  

Las Vegast magunk mögött hagyva, valahol
a Red Rock Canyon felé vezetõ országúton.  

A Mojave Nemzeti Vadrezervátumban botanikusok és természetkedvelõ turisták egyaránt megtalál-
ják számításukat.   

A Mojave Nemzeti Vadrezervátum igazi jelleg-
zetességei a hatalmasra növõ kaktuszok.

LISSZABON:
29 900 Ft

AAZZOORRII--
SSZZIIGGEETTEEKK::

Ponta Delgada
68 900 Ft  
Terceira
68 900 Ft

* az árak az illetéket nem tartalmazzák!

Lisszabonba direkt
csak velünk utazhat!

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Tel.: 06-1/235-7891

www.flytap.com



Navahó rádió
A HASONLÓ nevû kaktuszokról elneve-
zett Saguaro Nemzeti Parkot magunk mö-
gött hagyva átlépjük az államhatárt és im-
már Új-Mexikóban autózunk, ahol rög-
tön a hófehér homokjáról híres White
Sands Nemzeti Emlékhelyre megyünk. A
Mexikóból átnyúló Chihuahua-sivatag
északi részén egyedülálló gipszsivatag ala-
kult ki, amely valamilyen rejtélyes oknál

fogva nemcsak a turistákat, de a katonasá-
got is vonzza. Bejáratánál katonai útlezá-
rás fogad, felettünk vadászgépek cikáznak.
A gipszsivatag homokjában található re-
peszdarabok éleslövészet-gyakorlatokra
utalnak. A jobbára lakatlan délnyugati te-
rület legérdekesebb részeit az amerikai
hadsereg uralja.

A GYÖNYÖRÛ navahó indián területen
autózunk, a rádióból a saját nyelvükön
szóló adó váltakozva sugároz modern slá-
gereket és indián népzenét. A negyedmilli-
ós navahó népesség több mint a fele itt, a
rezervátum területén él. Az útszéli Indian
Trading Postban minden kapható, amire
egy vérbeli indiánnak szüksége lehet: var-
júkarom, madártollak, színes gyöngyök,
bõrszalagok.  

AZ IGAZI vadnyugat elmaradhatatlan
„kelléke” a bölény, mely faj egykori milli-
ós csordáiból mára csak hírmondó ma-
radt. A San Luan Lake Állami Parkban
Amerika második legnagyobb bölénypo-
pulációja él, de a végtelen pusztaságban
szinte lehetetlen meglátni õket. Szeren-
csénk van: felmászunk a Zapata Fallshoz,
és innen vesszük észre a távolban legelé-
szõ bölénycsordát. Nehéz elképzelni, mi-
lyen lehetett ez a látvány Kolumbusz
elõtt, amikor még bölények, musztángok
és indiánok népesítették be a vidéket.

Kanyonok világa
UTAH ÁLLAMBA, a délnyugat leglátvá-
nyosabb részéhez érkezünk, de mielõtt az
elsõ parkba betérnénk, kihasználjuk az út-
széli mormon étterem által hirdetett ju-

rek lábnyomaival. És hiába távcsövezünk,
a rajzfilmekbõl ismert futókakukk sem tû-
nik fel.

UTUNK TUCSON felé indián rezervátu-
mokon vezet keresztül. 1851-ben az ame-
rikai kormány rezervátumokat hozott lét-
re, ahol az egykori õslakosok kicsiny há-
nyada (mára csupán az amerikai
népesség 1,5%-a) él. A törzsek fele fenn-

tartja a jogot szerencsejátékok ûzésére,
így a törzsi földeken található kaszinók
bevétele is õket illeti. De a jobbára alko-
holistává tett indiánok zöme manapság a
rezervátumok gettóiban tengõdik munka
nélkül. Errefelé nagy a szegénység, ami a
kis boltok árukínálatán is megmutatko-
zik. Turista is csak ritkán vetõdik errefe-
lé, az átutazó látogatókból pedig nem le-
het megélni.
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A fehér fejû rétisas az Amerikai Egyesült Államok címerállata. 

Az erõs szélben deformálódva fejlõdött Utah fenyõ a Natural Bridges Nemzeti Emlékmû területén.

A Joshua Tree
Nemzeti Park
az agávéfélék
közé tartozó

Józsué-fákról
kapta nevét. A
rendkívül las-
sú növésû fák
matuzsálemi

kort is megél-
hetnek.

A Mesa Verde Nemzeti Park sziklái alatt megbújó romváros a legnagyobb pueblo települések egyike Észak-Amerikában.



UFÓ-k nyomában  
LAS VEGAS érintésével az E. T. ország-
úton (Extraterrestrial Hwy 375) haladunk
északra. A pár lakókocsiból álló Rachel
kisváros elõtt hivatalos állami tábla jelzi
az ufók esetleges látogatását. A lelkes
ufókutatók lakókocsija miniatûr múze-
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harszirupos palacsinta akciót, mely némi
gasztronómiai felüdülést nyújt a mûanyag
amerikai ételek világában. Az ute nomá-
dokról elnevezett állam a mormonok ha-
zája, ahol a lakosság több mint 60%-a eh-
hez a konzervatív közösséghez tartozik,
így gyakran találkozhatunk velük.

A BRYCE CANYON Nemzeti Park ter-
mészetes amfiteátrumának csipkés szikláit
még hó borítja, amibõl itt-ott kilátszanak
a több ezer éves szálkásfenyõk ágai. A
szélben csavarodva fejlõdõ fák a föld ma
ismert legrégebbi élõlényei. A szomszédos
Zion Nemzeti Park a kanyonjaival, sivata-
gi tájaival, patakjaival és vízeséseivel szin-
tén kihagyhatatlan látványosság.  

INNEN A GRAND Canyon felé vesszük
az irányt. A pájút indián törzs által szent
földként tisztelt kanyon fölött a magasba
emelkedve helikopterbõl vagy kisrepülõ-
bõl fotózhatjuk a vidéket, de csak a perem
feletti 300 méteres magasságból, mert a
sziklák közé berepülni az erõs szelek és
gyakori balesetek miatt tilos. A kanyon
1350 méteres mélységébe leereszkedve, az

alján futó Colorado folyón akár napokig
is túrázhatunk gumicsónakokkal, de mi
ezt kihagyjuk és egy kevésbé ismert, ám
látványos természeti képzõdmény, az
Antelope Canyon felfedezésére indulunk.
A víz által kivájt kanyon girbegurba ho-

mokkõ falai közé csak a navahó engedély
kiváltása után, a törzs túravezetõje kísére-
tében látogathatunk. A nyári esõzések ide-
jén életveszélyes idelent sétálni, a keskeny
járatokba ömlõ víztömeg már több turista
halálát okozta.

FFeenntt::  Utah állam a kanyonok világa. Leglátványosabb a májusban gyakran még hóval borított Amfiteátrum a Bryce Canyon Nemzeti Parkban.  

Kilátás a
Grand

Canyonra 
a déli pe-

remrõl. 

A Navajo Indián Rezervátum területén találjuk a látványos Antelope Canyont. Színes falait csupán a
felülrõl beszûrõdõ napfény világítja meg.  

New York városlátogatás            4 éj 119.900 Ft/fõ
Keleti part körutazás                  7 éj 175.900 Ft/fõ
Miami + Niagara Falls             10 éj 241.900 Ft/fõ
Florida körutazás + Niagara F  17 éj 316.900 Ft/fõ
Nyugati part körutazás              15 éj 319.900 Ft/fõ
Nyugati p. körutazás + Niagara 17 éj 329.900 Ft/fõ
Nyugati p. körutazás + Hawaii 20 éj 551.800 Ft/fõ

Akciós áraink dec.31.-ig történõ foglalás esetén érvényesek.
Az ár tartalmazza a repülõjegyet illetékkel, a szálláshelyfoglalást
2 ágyas elhelyezéssel.
és az autóbérlés összegét teljeskörû biztosításokkal.
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um, melynek kiállítása a közeli Area 51
támaszpont szupertitkos történetét doku-
mentálja. Megtudjuk, hogy egykor ide
szállították az állítólag lelõtt ufó utasai-
nak tetemét is. Valóban, a támaszpont
mintha nem is létezne. A város méretû lé-
tesítmény nyomaira csak az útszélen elhe-
lyezett táblák figyelmeztetnek, miszerint
az útról letérõkre az õrség felszólítás nél-
kül tüzel. Egy-két színes gyík kedvéért
többször megszegjük a szabályt, de a te-
repjárókkal járõrözõ katonák látványa va-
lóban nem bizalomgerjesztõ.  

AMERIKA EGYIK leglátogatottabb nem-
zeti parkja a kaliforniai Yosemite. A cso-
daszép alpesi táj hírnevét a rajzfilmekben
is szereplõ medvék mókás történetei ala-
pozták meg. Grizzlybõl már csak hírmon-
dó maradt, de a náluk kisebb termetû 
fekete medvék az anyósülésen felejtett
hamburger hatására még most is konzerv-
nyitóként tépik fel az autókat. Az évi 4
millió látogató aznapi tömege elõl mene-
külve a Yosemite-völgy déli részén élõ ha-
talmas Sequia mamutfenyõkrõl elnevezett
nemzeti parkba megyünk. Az USA törté-
netében másodikként, 1890-ben alapított
park legnagyobb értékei a több ezer éves

óriásfenyõk, melyek némelyike akkorára
nõtt, hogy a barbár módon törzsükbe vé-
sett „alagúton” egy autó is kényelmesen
átfér.

HABÁR AMERIKA nem õsi településeirõl
és kulturális látnivalóiról híres, az ország
legjobb városa kétségkívül San Francisco.
Az öböl fölé magasodó Golden Gate híd
és az Alcatraz börtönszikla mellett a dom-
bokra épült város hangulata sem elhanya-
golható. A legendás ‘cable car’, azaz a sod-
ronykötélbe kapaszkodó villamos, China
Town, a bohém szórakozóhelyek mind-
mind emlékezetessé teszik „friscói” látoga-
tásunkat. A városvezetés természetbarát

gondolkodásának legjobb példája a kikötõ-
ben kialakított 39-es móló, amely kizárólag
az itt megtelepedett kaliforniai oroszlánfó-
kák napozását szolgálja.  

SOKAN MONDJÁK, hogy soha nem
utaznának az USA-ba, mert nem kíváncsi-
ak rá. A kultúra hiányáról beszélnek, mi-
közben elfelejtik, hogy az ország történel-
me fiatal és – akárcsak a mi utazásunk –
nem a városokról szól. Igaz, az észak-ame-
rikai kontinens élõvilága az utóbbi évszá-
zadokban drámaian megváltozott, de a
meglévõ védett területek olyan látványos-
ságot kínálnak, amilyet kevés helyen talá-
lunk meg Földünkön.                  ���

A Yosemite Nemzeti Park „égig érõ” hegyi mamutfenyõirõl nevezetes. A kétezer (!) éves fák átlagosan 50–60 méteresre is megnõnek. 

A kaliforniai partok mentén gyakran találkozhatunk északi elefántfókákkal.  
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