A TERMÉSZET VALÓDI ÉLMÉNYE
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A Sínai-félsziget
A SÍNAI-FÉLSZIGET TÖRTÉNETE 40 MILLIÓ ÉVE KEZDÕDÖTT, AMIKOR ELVÁLT AZ AFRIKAI KONTINENSTÕL A SEKÉLY SZUEZI- ÉS A
MÉLY AQABAI-ÖBÖL KÖZÉ ÉKELÕDVE. HAJDANÁBAN ÕSI KARAVÁNUTAK VÁGTAK ÁT RAJTA, MANAPSÁG A KALANDRA VÁGYÓ
UTAZÓK TESZIK UGYANEZT.

VILÁGTÁJ

ORSZÁG

Dahab, a korábbi beduin halászfalu mára a kaland- és búvárturizmus jól kiépült központja.
A búvárok sok esetben közvetlenül a partról merülnek a világ egyik leghíresebb korallzátonyánál.
A Nabq Természetvédelmi Terület két apró lakója. Egy amatõr természetbúvár a mangrove erdõk
közötti pocsolyákban mászkálva könnyen megfeledkezik a tûzõ napról és a készülõ ebédrõl.

mint ezer féle élõlénnyel találkozhat.
Cápáktól nem kell tartani, szerencsésnek mondja magát az a búvár, aki néha
lát egyet.
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Ras Abu Gallum
Természetvédelmi Terület

HURGHADÁT kora reggel magunk
mögött hagytuk, kompunk már a Ras
Mohamed Tengeri Nemzeti Park vizein
küzd az erõs északi szél által korbácsolt
hullámokkal. Az utasok hangulata megosztott: van, aki a bárban keres menedéket, mások a toaletten próbálják átvészelni a mintegy másfél órás utazást, de
sokan tapadnak az oldalsó ablakokra,
abban reménykedve, hogy megpillantanak egyet a hajónk nyomvonalában vadászó delfinrajok közül. A Sínai-félsziget, pontosabban Sharm el Sheikh kikötõje felé tartunk és tudjuk, hogy egy, az
egyiptomitól jócskán különbözõ világba érkezünk.
SHARM EL SHEIKH nem sokban különbözik Hurghadától: szálloda-szálloda hátán, és rengeteg turista. Mi azonban nyugalomra és a beduinok higgadt
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életmódjára vágyunk, így meg sem állunk a tengerparti Dahabig, mely remek kiindulópontja a félsziget belsejébe
tett kirándulásoknak. Dahab a búvárkodás központja, mi is rögtön vízbe csobbanunk. Aki egyszer is lemerül a Vöröstenger korallzátonyainál, felejthetetlen
látvány tárul szemei elé, hiszen itt több

KORA REGGEL indulunk egy öreg,
nyitott jeepen a közeli Blue Hole-hoz, a
világ búvárainak zarándokhelyére,
amely egy 62 méter mély lyuk a korallzátonyban, alján egy alagúttal a nyílt
tenger felé. A mélység sokakat vonz,
nemrégiben magyar búvárok állítottak
fel itt merülési rekordot. Nekik sikerült,
de a közeli sziklafalon elhelyezett emléktábla tanúsága szerint nem mindenki
volt ilyen szerencsés.
TEREPJÁRÓINKAT bonyolultabb, de
szintén jól bevált közlekedési eszközökre cseréljük, és pár perc múlva az is tevén ül, aki eddig csak állatkertben látott
ilyen a jószágot. Az irányítást és a tevegelést sokaknak még tanulni kell, de
szerencsére nehéz az utat elvéteni.

Az El-Rwaisia közelében korallzátonynak csapódott és elsüllyedt teherhajó, a Maria Schroeder roncsai.

Északra haladunk: baloldalon hatalmas
gránitsziklák sorakoznak, jobbra a tenger hullámai szórják a permetet tevéink
szemébe. Az állatok gurgulázó hangja, a
beduinok számunkra szokatlan nyelvjárása és ruhái, no meg a táj vadsága anynyira valószínûtlen, hogy hitetlenkedve
körülnézünk, hátha „csak” a Csillagok
háborúja egyik újabb epizódjának forgatásába csöppentünk.
Egy a Színes-kanyon kõzetgyûrõdései közül.

A napkelte színessé varázsolja a Sínai-hegyet övezõ kopár sziklákat,
maradandó élményt nyújtva a csúcsra érõ zarándokoknak.

utolsó képviselõit. A legtöbben, így mi
is éjszaka indulunk, hogy megmásszuk
a második legmagasabb csúcsot, a 2285
méteres Mózes-hegyet. Az 1570 méteren
épült, görög ortodox papok lakta Szent
Katalin kolostorig mikrobusszal megyünk, majd a telihold fényétõl megvilágított szûk völgyben gyalog folytatjuk
utunkat. A turisták és zarándokok serege inkább a szerzetesek által a rózsaszín
gránitsziklákba vájt 3750 lépcsõ megmászása mellett dönt, hogy elérje a
hegy tetején lévõ kis kápolnát, ahol a legenda szerint Mózes átvette az Úrtól a
szent törvénytáblákat. A hajnali napfelkelte pazar, jó idõben látni a Vörös-tengert és a Negev-sivatagot, illetve a 2637
méteres Szent Katalin csúcsot, melynek
meghódításához több idõ és Kairóban
beszerzett engedélyek szükségesek.

Színes Kanyonban kezdünk leereszkedni a szurdok aljára, ahol tökéletes csend
fogad. A kanyon szélvédett, meredek fala mentén tüskés bozótok nõnek, remek
búvóhelyet kínálva a tüskésfarkú gyíkoknak és számos kígyófajnak. A színes
homokkövek alakzatain elbámészkodva
szinte észre sem vesszük, és elérünk az
Ain Khodra oázisba, ahol az éjszakát is
töltjük. Az utánpótlást szállító terepjáróink is befutottak, így a csillagfényes
égbolt alatt, a tábortûznél vacsorázva
már nem csak a beduinok dalait, ha-

A SÍNAI-FÉLSZIGET

A Nabq Természetvédelmi Terület mangrove erdõi remek búvóhelyet biztosítanak a kisebb halak és az itt élõ vagy átvonuló vízimadarak számára.

A kanyontúrák errefelé könnyen teljesíthetõ, de
kalandos utat jelentenek.

Nabq Természetvédelmi Terület

MÁSFÉL ÓRÁS kalandos tevegelés után
a horizont kiszélesedik elõttünk. Megérkeztünk a Ras Abu Gallum Természetvédelmi Terület tengerparti határához.
Míg beduin vendéglátóink ebédet készítenek, mi a korallzátony felderítésére indulunk. Miután tevéink „csomagtartóján” már nem volt hely a mélymerüléshez szükséges palackok és felszerelés
számára, így marad a klasszikus
snorkelling, azaz pipás, maszkos úszkálás a szinte érintetlen zátony fölött.

A SÍNAI-FÉLSZIGET folyómedrei, a
wadik több száz éve alakultak ki, de
még napjainkban is minden télen hatalmas áradások vannak errefelé. Az édesvizek táplálják a tengerparti mangrove
erdõk növény- és állatvilágát, mely a
környéken egyedülálló, ezért alapítottak
itt a természetvédelmi területet. A közelben halászsas lesi zsákmányát, a part
menti korallzátony sekély vízében pedig
beduin asszonyok gyûjtik a védett óriáskagylók záróizmát. Nekik szabad, hiszen évezredek óta élnek békés harmóniában a természettel, és csak azt veszik
el tõle, ami a mindennapi létfenntartásukhoz nélkülözhetetlen. A háttérben
az 1940-es években zátonyra futott
Maria Schroeder hajó roncsa nyúlik ki
a sekély vízbõl.

Szent Katalin Védett Terület
A FÉLSZIGET déli hegységeit magába
foglaló hatalmas, mintegy 4350 km2-es
területet azért nyilvánították védetté,
hogy megóvják az itt élõ leopárdok

Taba Védett Terület
NÉPSZERÛ idõtöltés a canyoning, így
mi is felfedezzük a Sínai-félsziget kanyonoktól szabdalt belsõ területeit. A
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Egy beduin településen semmi sem vész kárba, így
a turisták által fogyasztott ebéd maradéka sem.
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borja született, de sajnos az állandó zaklatás miatt elapadt a teje, így a kicsi elpusztult. Az eset egy év múlva megismétlõdött, és a delfin nem jött többet.
Abdullah szomorú volt, Nuweiba ismét
elcsendesült és már csak a megkopott
reklámok hirdették, hogy „Ússz a delfinnel!”.

nem Zidan sofõrünk történeteit is hallgathatjuk: azokról az idõkrõl mesél,
amikor Izrael elfoglalta és évekig megszállva tartotta a Sínai-félszigetet. Õ és a
többi beduin felderítõként dolgoztak, s
ekkor még nem tudjuk, hogy tapasztalatuknak mi is nagy hasznát vesszük az
aknamezõk kerülgetése közben.
REGGEL a Fehér Kanyonban túrázunk, majd kezdõdik a rally vissza, a
mûút felé. Miután minden terepjárót

más-más törzsbéli sofõr vezet, versenyeznek a leggyorsabb sofõr címéért.
Zidan helyzeti elõnyben van, hiszen
dolgozott a legutóbbi Párizs-Dakar
Rallyn.
DE A NAP fénypontja még hátra van.
Elõzõ nap éppen a dahabi magyar búvárbázison beszélgettünk, amikor befutott egy beduin és - lévén süketnéma kézjelekkel mutogatta, hogy visszatért a
delfin. Már sok legendát hallottunk arról, hogy az 1990-es évek elején a közeli
Nuweiba halászfalu partjainál megjelent
egy nõstény delfin, és összebarátkozott
Abdullahhal, a fiatal beduinnal, aki a
víz alatt úszkálva remekül kommunikált a delfinnel. Az eseménynek híre
ment a nagyvilágban, és a csendes kis
halászfalu élete megváltozott. Forgatócsoportok és turisták jöttek a világ minden pontjáról, hogy lássák a csodát, azaz Olin-t. A szelíd delfinnek hamarosan

ALIGHA csodálható hát, hogy most újra nagy lett az izgalom, fõleg, hogy a
delfin nem egyedül tért vissza, hanem
egy majdnem felnõtt borjúval. Furcsa
állat a delfin. Már két borja elpusztult
az emberek miatt, s mégis idehozza a
harmadikat, hogy megmutassa neki az
embereket. Nem is kell sokáig fürkészni
a vizet, hogy megpillantsuk a jól ismert
hátúszókat. Szerencsére a turisták még
nem tudnak a delfinrõl, csak a mi kis
csoportunk. Abdullah felkap egy tintahalat, és már rohan a vízbe. Egy perc
múlva már vele úszom én is, így látom
és hallom, ahogy különbözõ hangon
hívja a delfint. Egyre közelebbrõl hallani a jól ismert delfinéneket a víz alatt.
Több mint két órát játszunk a csodálatos vízi emlõsökkel.
DAHABBAN persze senki nem hiszi
el, hogy úszkáltunk a delfinnel, de ez
minket nem érdekel. Követjük a delfin
példáját, és rendelünk egy hatalmas tintahalat, leöblítjük egyiptomi sörrel,
majd bepakolunk a mikrobuszba, hogy
még hajnal elõtt elhagyjuk a Sínai-félszigetet a Szuezi-csatorna alatti Ahmed
Hamdi alagúton, és folytassuk utunkat
Kairó felé.
III
(A szerzõ a Baraka túravezetõje.)

A Ras Abu Gallum Természetvédelmi Területet legegyszerûbben teveháton közelíthetjük meg.
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