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� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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GABON

Afrika örök zöldje 
GABONBAN NINCSENEK KULTURÁLIS LÁTNIVALÓK, ÉS A BENNSZÜLÖTTEK SEM ÁGYÉKKÖTÕBEN

SZALADGÁLNAK, VISZONT A KIS ORSZÁG 75 SZÁZALÉKÁT ERDÕ BORÍTJA, AMI AZ ÚJ TERMÉSZETBA-

RÁT POLITIKÁNAK KÖSZÖNHETÕEN TALÁN ITT MARAD MEG LEGTOVÁBB AFRIKÁBAN.
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Kilátás egy soha el nem készült étterem tera-
száról. Egy fakitermelõ cég külföldi vezetõje il-

legális elefánt-vadászatokat szervezett volna
ide, de kitudódott, és elmenekült az országból.  
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OOllaajj  hheellyyeetttt  zzöölldd  ttuurriizzmmuuss
AZ ORSZÁGRÓL AZ utóbbi idõben többet
hallhattunk, köszönhetõen Mike Fay ameri-
kai biológusnak, aki másfél évig tar tó, Kö-
zép-Afrika esõerdeit gyalogosan átszelõ ex-
pedícióját a gaboni tengerparton fejezte be
2000 decemberében. Õ és a New York-i
Vadvédelmi Társaság munkatársai már ko-
rábban is sejtették, milyen csodák várnak
rájuk a kontinens legzöldebb országában.

Szerencsére az ügy fontosságáról a helyi
politikusokat is sikerült meggyõzniük, így
Gabon, amely korábban egy nemzeti park-
kal sem rendelkezett, hir telen tizenhármat
alapított. Az ország ezzel a kinccsel az
ökoturizmusra alapozhatja jövõjét.

ISMERETLEN ORSZÁGBA érkezni mindig
izgalmas, fõként, ha az a turisták által felka-
pott helyeken kívül esik. Ezt az is jelzi, hogy
Gabonról egyetlen használható útikönyv lé-
tezik, és az interneten található információk
is csak az új nemzeti parkokról szólnak.
Gabont érintetlensége teszi még izgalma-
sabbá. E tekintetben az olajkészleteibõl las-
san kifogyó ország éledezõ idegenforgalma
is a különleges célpontokra vadászó, fizetõ-
képes utazókra épít.

EErrddeeii  vvoonnaattoozzááss
A MÉREGDRÁGA fõváros, Libreville sok ér-
dekességet nem tar togat számomra, így

A Batéké-fennsík zöldellõ homokdombjai a kongói határt jelzik. 

LLeenntt:: A Langoué Bai ásványi anyagokban gazdag pocsolyáiban álldogáló erdei elefántok
paradicsomi képet festenek Afrika talán utolsó érintetlen õserdeirõl.

A Batéké-fennsík turisták által nem látogatott varázslatos szeglete a színes homokkõbõl álló kanyon.
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hamar az owendoi vonatállomásra vitetem
magam egy ismerõs ‘fixer’-rel, aki nem
más, mint a külföldieknek dolgozó szabad-
úszó ex-taxisofõr, aki mindenkit ismer, min-
dent tud, bármit elintéz, s nem utolsó sor-
ban megbízható. Nélküle még vonatjegyet
sem könnyû szerezni, mert az országot át-
szelõ Transgabonaise vasúttársaság csak
egyetlen utazási irodán keresztül ér tékesíti
jegyeit, mely azonban titokzatos módon
nem válaszolt egyetlen e-mailemre sem.

AZ ÚJ VASÚTÁLLOMÁS kultúrált, a 8-10
órás utazás Franceville felé még a másod-
osztályon is kibírható, de az elsõ osztály
sem sokkal drágább, viszont annál kényel-
mesebb és biztonságosabb. A gaboniak
nem szegények, ez a földrész egyik legsta-
bilabb országa, ami a vonat színvonalán és
utasain is meglátszik: mindenki aránylag jól
öltözött, páran unalomûzõül asztali DVD-
játszón filmeket néznek.

A FÕVÁROST MAGUNK mögött hagyva elõ-
ször a Cristal-hegység szélére kapaszko-
dunk fel, majd Afrika egyik legnagyobb er-
dei folyója, az Ogooué vonalát követjük vé-
gig az erdõben. A vasútvonalat az 1980-as
években építették, hogy az erdõbõl fát és
mangánt szállítsanak a fõvárosi kikötõkbe, a
személyszállítás azóta is csupán másodla-
gos fontosságú, bár bozót-taxi jár errefelé.

AA  hhoommookkbbóóll  lleetttt  ffeennnnssííkk
FRANCEVILLE-BE már este ér a vonat, de
nem is baj, a városban úgyis csupán az új-
raválasztásáér t küzdõ Bongo elnök, és a
XIX-XX. század fordulóján élt olasz felfede-
zõ, De Brazza szobrai kínálják az egyetlen
látványosságot. Pierre Savorgnan de De
Brazza e térségben tett felfedezõ útjai ve-
zettek egyébként a nyugat-afrikai francia

Gabonban valódi õserdõ fogad minket, ahol az
ilyen fák kiváló búvóhelyet kínálnak az itt élõ fe-

hérajkú kobrának.

A nagytestû gaboni vipera keresése közben a vadcsapásokat követve egyre mélyebbre hatolunk az erdõben.

GG
AA

BB
OO

NN



V IL ÁGJ Á R Ó  UTA Z Á S I  MAGA Z I N30

gyarmatok megalapításához. Gabonban a
Gabon és az Ogooué folyók mentén tett fel-
derítõ utakat.

A VÁROST KELETI irányba elhagyva ismét
az 1967 óta hatalmon lévõ Bongo elnök
életútjával ismerkedhetünk. Utunk szülõfa-

luján, Bongoville-en keresztül vezet a
Batéké-fennsík Nemzeti Park felé. A világ
legnagyobb homoklerakódásának tar tott
fennsík, és azon belül a Lékoni-kanyon állí-
tólag úgy született, hogy a Namíb-sivatag
homokját ide fújta a szél, az így keletkezett
hatalmas homokdûnék pedig a kedvezõ ég-
hajlat hatására kizöldültek. Most az egészet
szavanna borítja, ahol hiába is keresnénk
követ a sátorveréshez.

A PLATÓT A BATÉKÉ törzs leszármazottjai
lakják, de a nemzeti park területére csak a
szomszédos Kongóból egyre ritkábban át-
merészkedõ orvvadászok járnak. A zöld
dombok között megbúvó folyók mentén ga-
lériaerdõk nyújtanak otthont az afrikai ele-
fánt kistestû rokonának, az erdei elefántnak
és számos majom- illetve madárfajnak.
Ezeket legkönnyebben csónaktúra során fi-
gyelhetjük meg, de a szavannán vörös bi-
valy vagy bóbitás antilop is keresztezheti
utunkat. Oroszlánra viszont ne is számít-
sunk, sajnos az utolsó példányt tíz éve ki-
lõtték. 

LLaannggoouuéé  BBaaii  ééss  ggoorriilllláákk  tteessttkköözzeellbbõõll
MIKE FAY „Nagy Átszelés” nevû gyalogos
expedíciójának egyik legjelentõsebb felfe-
dezése volt a korábban csak légifelvételek
alapján ismert õserdei tisztás, pigmeus
nyelven ‘bai’ felfedezése is. Az egy kilomé-
ter hosszú, de mindössze háromszáz méter
széles tisztást az ásványi anyagokban gaz-
dag Langoué folyó szeli ketté. A rétre folya-
matosan érkezõ elefántok, bivalyok és go-

rillacsaládok teszik egyedülállóvá a helyet,
de a Gabonba látogató kevés turista inkább
a közeli Lopé Nemzeti Park felé veszi az
irányt, mert ott kényelmesebben, terepjáró-
ból is hasonló élõvilágot láthat.

A TISZTÁS ELÉRÉSÉHEZ nem elég vonatra
szállni. Az õserdõ közepén megbújó Ivindo
kis fateleptõl még három óra terepjárózás,
és ugyanennyi gyaloglás vár ránk a dim-
bes-dombos erdõ közepén sziklás talajra
épített Langoué táborig. A kutatóknak kiépí-
tett bázis jelenleg a turisták szálláshelye is,
de a jövõben szeretnék különválasztani a
kettõt. A látogatók számát szigorúan korlá-
tozzák: a minden szempontból környezet-
barát, ugyanakkor komfor tos öko-tábor
egyszerre legfeljebb nyolc turista befogadá-
sára képes. Az ellátás igazi trópusi
resor thoz méltó, akárcsak az ára, de más
lehetõség nincs a hely felkeresésére.

HAJNALBAN ÉBREDVE innen még további
négy kilométert kell gyalogolni a tisztás szé-
lén álló magaslesekig. Egy jól kitaposott ele-
fánt-ösvényen haladunk. Az állatok miatt
minden túra tar togat valami meglepetést:
hol a keskeny ösvényen keresztben álló ele-
fánt, hol a bozótból elõugró ezüsthátú hím
gorilla növelheti adrenalin-szintünket. A ta-
lálkozás nem ritka, hiszen a tisztást 46 nyu-
gati síkvidéki gorilla és közel ezer elefánt lá-
togatja. Az állatokat a tisztás szélén diszkré-
ten meghúzódó, tíz méteres magaslesekrõl
lehet figyelni. A többszintes kilátókon a tu-
risták alul, a kutatók felül távcsöveznek. 

Az angol Go-
rilla-védõ Pro-
jekt munkatár-
sai itt, az em-
berektõl távol
esõ folyóvöl-
gyekben ta-
lálnak új ott-

hont az
állatoknak.

FFeenntt:: A Langoué Bai gorillacsaládjait már név-
rõl ismerik a helyi kutatók, akik egész nap a
magaslesen ülve jegyzeteket készítenek róluk.

LLeenntt:: A Gabonba látogató turistákat ilyen õser-
dei luxus várja a Langoué Bai táborában.
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A VADLESEN KÍVÜL más természeti látni-
való is akad: itt találhatók Közép-Afrika leg-
nagyobb zuhatagai. A Kongai-, a Mingouli-
és a Djidji-vízesések felkeresése többnapos
gyalogtúrával, vagy bérelt helikopterrel nem
jelent gondot. Az Ivindo Nemzeti Parkban a
korábban szélesebb körben elterjedt baka
pigmeusokat azonban már hiába keresünk,
és a bakota törzs szokásait is rég kiir tották
a misszionáriusok, pigmeusokkal pedig

már csak az utak nélküli – a világsajtóban
az ebola vírus miatt elhíresült – Minkébé
Nemzeti Parkban találkozhatunk.

AA  ddééllnnyyuuggaattii  tteennggeerrppaarrtt
A NAGY ÁTSZELÉS expedíció annak idején
Gabon tengerpar tján ér t véget, ahol a ki-
sebb településeket leszámítva a teljesen la-
katlan par tot ma is elefántok és bivalyok
lábnyomai borítják, a vízilovak pedig az

Az éjszaka az óceánban fürdõzõ vízilovakat nem könnyû megpillantani. Hiába a
reflektoros séta, jelenlétükre csak a hajnalban talált óriási lábnyomok utalnak.  

A Loango Nemzeti Park legveszélyesebb vadállata a békésen fürdõzõ víziló, amely éjszakai portyái
során gyakran az óceán vizébe is bemerészkedik.
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óceánban úszkálnak. Amolyan emberek
nélküli földi paradicsom ez, ahol a tenger-
ben idõszakosan delfinek és bálnák ugrál-
nak, és a homokba tengeri teknõsök rakják
tojásaikat.

A LONGAO NEMZETI Parkot kétfelõl, de job-
bára csak légi úton közelíthetjük meg. A
fõvárosból vagy Ombouéba repülünk, és
északi részével, a korábbi Petit-Loango-val
ismerkedünk, vagy az olajcégek munká-
saival zsúfolt repülõk egyikével Gambába
repülünk, és elõre megrendelt motorcsó-

nakkal a Ndogo lagúnán átvágva Sette
Cama településre érkezünk. Ez a déli rész
kevésbé felkapott, és valamivel kedvezõbb
árú lehetõségeket kínál az idelátogató
ökoturistáknak. 

A DÉLI PARTVIDÉK nagyobb településeinek
– mint például Por t-Gentil vagy Gamba –
környékét rég letarolták az olajcégek. Ezek
építették ki a környezõ par ti települések
nagy részét, s helikoptereik gyakran megza-
varják a táj nyugalmát. De a fehérek emelte
kõházak léghûtés nélkül lakhatatlanok. A
helyiek inkább az olajcégek által itt hagyott
fa-, fém- és mûanyag hulladékból építkez-
nek, még akkor is, ha ezeket a viskókat a
tenger felõl érkezõ viharok néha igencsak
megtépázzák.

AA  LLooaannggoo  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  
DE A LONGAO Nemzeti Parkban látunk
még csodákat. A Ndogo lagúnában mint-
egy 360 sziget található, s csak néhány la-
kott, azok is fõleg korábbi misszionárius
települések. A vadlest errefelé az teszi iz-
galmasabbá, hogy az itt élõ elefántok az
‘iboga’ hallucinogén növényt is fogyaszt-
ják, amelytõl agresszívebbek lesznek, mint
az erdõben élõ társaik. 

A PARTTÓL BEFELÉ haladva lagúnák,
mangrove erdõk és papiruszmocsarak,
szavannák, majd erdõk következnek. A la-
gúnában három krokodilfaj osztozik a nyu-
gat-afrikai manáti (régebbi neve – helytele-
nül – tengeri tehén) és Afrika legveszélye-
sebb nagyvada, a víziló életterével. Az erdei
séta során szarvascsõrû madarak, csim-
pánzok és gorillák életébe nyerhetünk be-
pillantást.

A PARTTÓL HÁROM tengeri mérföldön be-
lül tilos a halászat, de ezt még napjainkban
is gyakran megszegik az Európai Unió or-
szágai által üzemeltetett halászhajók. Rá-
adásul egy volt francia elnök is elõszeretet-
tel vadászott itt, így ma már csak fele annyi
állat van, mint korábban, de a táj vadsága
így is lenyûgözõ. A parkot jelenleg a kriti-
kus helyzetben lévõ, azonnali védelemre
szoruló terület kategóriájába sorolják, de

ha az erõteljes természetvédelmi munka
meghozza gyümölcsét, méltán lehet a Vi-
lágörökség része.

BBoonnggoo  eellnnöökk  ééss  aa  vváállaasszzttáássookk
LOANGO-BÓL a fõvárosba visszarepülve
felkeressük a népmûvészeti piac elõtt álló
Nemzeti Múzeumot, hogy képet kapjunk a
gaboni hagyományokról. A múzeum aktu-
ális kiállítása a helyi maszkokat mutatja be.
Bár a kézmûves hagyományok már a fehé-
rek érkezésével halódni kezdtek, vudu, fé-
tis és egyéb misztikus szavakkal még ma
is gyakran találkozhatunk a babonás nép
körében.  

AZ ORSZÁGOT a 2006-os választások
elõtt pánikszerûen hagyjuk el, a reptér mel-
letti kocsmában feltûnõ francia idegenlégi-
ósok egyre nagyobb száma, és a más afri-
kai országokban tapasztaltak azt sugallják,
hogy nem tanácsos a politikai események
alakulását a helyszínen kivárni. (Haza-
érkezésünk óta Bongo elnököt újraválasz-
tották, ami Földünk zöld tüdeje és a benne
élõ gaboni élõvilág számára mindenkép-
pen jót ígér.) ���
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Fehérorrú cerkóf. Az Afrikában dolgozó külföldi-
ek elõszeretettel tartanak majmokat. Visszava-
dításuk szinte reménytelen.

Agáma a Loango Nemzeti Parkban. Gabon hül-
lõvilágát még alig ismerjük.

A Kongó-medence esõerdeiben élõ termeszek
gomba formájú várat építenek, hogy megóvják
a kolóniát a gyakori esõktõl.

A kihalt tengerparton fogott tarisznyarák az éj-
szakai túra egyetlen „zsákmánya”.

Terület: 267 667 km2. Vallások: keresz-
tény 65%, törzsi vallás 30%, mohame-
dán 5%. Népesség: 1 383 000 fõ. Ví-
zum: beszerezhetõ a berlini vagy a
bonni nagykövetségen. Kiutazás: az
Air France vagy az Air Gabon Párizs-
ból induló járataival. Helyi közlekedés:
belföldi utazás vonattal vagy repülõvel
kb. 60-100 euró utanként. Nemzeti
park belépõk: napi 100-150 euróért
teljes ellátást és programokat kapunk.
További információ:
www.ecotourisme-gabon.com
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