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Reunion
� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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TRÓPUSI VULKÁNTÚRÁK 
A MAURITIUSON NYARALÓ TURISTÁK TALÁN NEM IS SEJTIK, HOGY ALIG EGY ÓRÁS REPÜLÕÚTRA

VANNAK HAWAII EURÓPAI TESTVÉRÉTÕL, AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TARTOZÓ FRANCIA MEGYÉTÕL,

REUNIONTÓL. A CSODÁLATOS VULKANIKUS SZIGET OLYAN FEJLETT, MINT FRANCIAORSZÁG, ÉS NEM

DRÁGÁBB, MINT A BALATON.

VV
IILL

ÁÁ
GG

TT
ÁÁ

JJ



DDiivvaattooss  sszziiggeetteekk  áárrnnyyéékkáábbaann
A FÕKÉNT AZ anyaországból érkezõ turis-
ták szerencsére egy helyen, fõleg a nyu-
gati parton henyélnek vagy szörföznek, és
meg sem fordul a fejükben, hogy a sziget
számtalan más lehetõséget rejt, mely ka-
landosabbá, emlékezetesebbé tehetné
nyaralásukat. Ennek megfelelõen a sziget
keleti felén emelkedõ vulkánhoz és a kal-
dera-túrákra fõleg helyiek és hátizsákos
turisták járnak.

AZ EGYKORON Bourbon névre keresztelt
sziget kisebbik repülõterére érkezve a ha-
tárõröknek még részletesen el kell mesél-
nünk Magyarország EU-s tagsági viszo-
nyát, de késõbb már mindenhol francia tu-

ristáknak vélnek bennünket. Mások nem is
nagyon járnak ide, hiszen a Mascarenhas-
szigetcsoport többi szigete, azaz a szom-
szédos Mauritius és Seychelles hírnevét
nehéz felülmúlni. Pedig ha tudnák, hogy
Mauritius leirtott és cukornáddal beültetett
szigete helyett egy élénk zölden virító, élõ
vulkanikus sziget vár rájuk, inkább ide jön-
nének.

A SZÍNES BÕRÛ lakosság Indiából érke-
zett üzletember vagy afrikai menekült, az
egykoron õslakosnak számító kreolok szá-
ma mára elenyészõ. Ennek ellenére élet-
módjukban néhány dolgot még megõriztek
az európai gyarmatosítók által lerombolt
kultúrájukból. Ahhoz, hogy bepillantsunk

BBaallrraa:: A Nagy-tóhoz (Grand Étang) vezetõ túra
végén akár meg is fürödhetünk egy vízesés-
ben.

LLeenntt:: A Mafate-kalderában nincs autóút, viszont
a remekül kiépített ösvényeken akár napokig is
bolyonghatunk.



Bõséges csapadék és számtalan alázúduló vízesés jellemzi az élénkzöld Salazie-kalderát.
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egy kreol család életébe, nem kell mást
tennünk, mint ebédidõben igénybe venni a
sziget kisebb útjai mentén, a családi házak
ker tjében üzemelõ kifõzdék egyikét, és
gyorséttermi áron hagyományos kreol ri-
zses babot rendelni.

AZ MÁR A ST. PIERRE repülõterén vilá-
gossá válik, hogy az európai árakon furi-
kázó taxikra vagy a gyér tömegközleke-
désre alapozva nem jutunk sehová, de szi-
get lévén az autókölcsönzés elég
egyszerû. Szerencsére az itt élõ franciák a
vidéket szeretõ emberek, az általuk üze-
meltetett autókölcsönzõk, a jól kiépített
menedékház rendszer és a házi rumok az
utazók életét könnyítik.

Az 1713-ban
kialakult

Formica Léo
kráter útban
a Piton de la

Fournaise 
fõkrátere 

felé. Formája
leginkább
egy afrikai

termeszvárra
emlékeztet.
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FFööllddüünnkk  lleeggaakkttíívvaabbbb  vvuullkkáánnjjaa
REUNION BÜSZKÉLKEDHET földünk egyik
legaktívabb vulkánjával, a Piton de la
Fournaise 2 632 méteres tömbjével. A fél-
millió éves vulkánt a franciák egyszerûen
csak „a kemence csúcsának” hívják, ami
nem túlzás, hiszen a vulkán szinte minden
évben látványos kitöréseket produkál. Elsõ
utunk ide vezet. Az európaias táj után, a
vulkánhoz vezetõ autóúton, a Plaines des
Sables-en (Homokmezõn) hir telen hold-
béli táj fogad, és a Pas de Bellecombe
parkolóból leereszkedve már valódi hold-
járónak képzelhetjük magunkat. Még az is
meglepõdik, aki járt már vulkánon. A túrá-
ra célszerû korán indulni, mert a keletrõl
érkezõ felhõk hamar elrejtik elõlünk a látni-
valót. 

A TÁJ MÉGSEM teljesen sivár, a vulkáni
salakban megkapaszkodó apró növények
Reunion természetes flóráját alkotják, me-
lyeket legjobban egy botanikai tanösvényt
végigjárva tanulmányozhatunk. Apró vad-
virágok és a sokszor viharos erejû szelek
által kifacsart fatörzsek mentén haladunk
a vulkán egyre inkább ködbe veszõ csú-
csa felé. Elkéstünk, a csúcsot elérni a tá-
jékozódást nehezítõ ködben már nem si-
kerül, de nem csüggedünk, mert a vulkáni
tevékenység leglátványosabb része a vad,
keleti partot is elérõ hatalmas lávafolyás-
nál, Trembletnél vár minket. Sajnos már
nem izzik, de betérve bármelyik fotós

A sziget keleti partja, Tremblet környéke. A
megszilárdult lávamezõ mindössze pár éves,
így igazi csemege a megszállott természetbú-
vár számára.
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szaküzletbe, a falat díszítõ éjszakai felvé-
telek alapján könnyû elképzelni a termé-
szet romboló erejét. A tengerbe ömlõ láva
kicsit növelte a sziget területét, de errefelé
a gyakori vulkáni tevékenység miatt nem
érdemes vízparti nyaralót építeni.

RRuummookk  ééss  kkaallddeerráákk  
A SZIGETET LÉNYEGÉBEN három termé-
szetes amfiteátrum alkotja: a Cilaos,
Salazie és Mafate kalderák az Indiai-óceán
legmagasabb csúcsában, a néha hófödte
3 069 méteres Piton des Neiges-ben tor-
nyosodnak ki. A kiszélesedett vulkáni krá-
terekben, azaz kalderákban lévõ települé-
sek között autóutak vezetnek, a látvány le-
írhatatlan, de ha valaki valóban Jurrasic
Park élményre vágyik, annak bizony gya-
logolnia kell. 

A TÖBB SZÁZ MÉTERES, növényekkel dú-
san benõtt sziklafalak által körülzár t

Mafate-kalderába csak gyalogszerrel vagy
helikopterekkel juthatunk be. Autóút nincs,
ezér t nemcsak a pénzes turistát, de az
élelmiszert és a vécépapírt is helikopterek
viszik be. Úgy látszik, a szamár és a teher-
hordó nem EU szabvány, így a helikopter
által szállított francia termék ára a völgy
aljába érve a repült idõvel arányosan nõ. A
jól kiépített és kitáblázott túraösvényeknek
köszönhetõen napokig barangolhatunk,
miközben a természet mindig más arcát
mutatja nekünk. 

HEGYI TAMARIND ERDÕK, piknikezõ he-
lyiek és szelíd énekesmadarak jellemzik a
gyéren, de lakott egykori vulkáni kráter t.
Sajnos az egykoron itt élt óriásteknõsöket
és a röpképtelen dodo madarat az ember
kiir totta, ez utóbbira csak a sziget fõváro-
sában, St. Dennisben fõzött Dodo sör em-
lékeztet már. De pár centiméterrõl, nagylá-
tószög-objektívvel csak itt élõ, endemikus

énekesmadarakat fotózni legközelebb a
Galapagosz szigeteken lehet.

KÖVETKEZÕ ÚTI CÉLUNK, a franciául
Cirque de Cilaos-nak hívott kaldera sokkal
szárazabb, de a falusi turizmus kedvelõit
termálfürdõkkel, sült pisztránggal és bor-
kóstolóval várja. Az egykoron szökött rab-
szolgák búvóhelyéül szolgáló kráter ma a

gyógyfürdõirõl híres, viszont a túrákról itt
sem kell lemondanunk. Ezek kiindulópont-
ja a közeli Hell-Bourg, a Salazie-
kalderában fekvõ gyönyörû hegyi falu,
melyet körben több mint száz vízesés tesz
felejthetetlenné. Innen indulva akár a szi-
get legmagasabb csúcsait is megmász-
hatjuk.

REUNION az Indiai-óceán egyik olyan szi-
gete, ahol heteket, hónapokat is eltölthet
az ember anélkül, hogy megunná a helyet.
A túrázóknak fenntar tott menedékház ki-
váló házi rumját kor tyolgatva már tudjuk,
hogy Reunion még számos természeti
csodát tar togat számunkra, és az Indiai-
óceán szigetei felé repülve máskor is ér-
demes lesz itt megállni.                  ���

Ste-Anne kis-
város templo-
ma akár Dél-

Amerikában is
lehetne.

A régi híd Ste-Anne és Ste Rose között találha-
tó, stílusában az európai gyarmatosítók építé-
szetét tükrözi.

A hegyekbõl alázúduló vízesések egész évben öntözik az alant elterülõ kiskerteket.
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