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Érintetlen állatkert
A MALÁJ-FÉLSZIGET EGY 160 MILLIÓ ÉVES ÖKOLÓGIAI RENDSZER RÉSZE, MELY ESÕERDEIVEL, SZIGETEIVEL ÉS EGYEDÜLÁLLÓ
ÉLÕVILÁGÁVAL FONTOS SZEREPET TÖLT BE FÖLDÜNK ÖKOSZISZTÉMÁJÁBAN. UTUNK MOST AZ ANDAMÁN-TENGER ÉS
DÉL-THAIFÖLD NEMZETI PARKJAIBA VEZET, AHOL A KÁPRÁZATOS, ÉRINTETLEN TÁJAKON BARANGOLVA, TESTKÖZELBÕL ISMERKEDHETÜNK A VIDÉK ÁLLATFAJAIVAL ÉS NÖVÉNYEIVEL.
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Halászok által felnevelt halászsas, melyet turistacsalogató gyanánt
tartanak. A hatóságok az ilyen állatok „visszavadításán” dolgoznak.

A folyóparton horgonyzó bambusztutaj az akváriumi
halakat begyûjtõ halászok nélkülözhetetlen munkaeszköze.

Az erdei ösvény melletti kidõlt fatörzsön pihenõ tarajosgyík hímje pompás színekben játszó nászruhájában.

Az esõerdõ lakói
THAIFÖLDÖN sok a nemzeti park,
mégis egyre kevesebb az erdõ, pontosabban az eredeti és nem telepített erdõ.
Ezen kevesek egyike a Thaiföld déli részén található Khao Sok. A több mint
húsz éve alapított Khao Sok Nemzeti
Parkot a Maláj-félsziget egyik utolsó
esõerdeje borítja, mely régebbi, mint az
amazonasi vagy a közép-afrikai esõerdõk. A sok helyen áthatolhatatlan bambuszerdõk, a fákról lógó liánok és páfrányok között olyan ritkaságokra is lelhetünk, mint a világ legnagyobb
virágával büszkélkedõ Rafflesia, magyarul vadlótusz. A majdnem méteres átmérõjû virág jellegzetes illata könnyen
nyomra vezeti a virágzás idején, januárfebruárban idelátogató természetjárókat
és a beporzást végzõ rovarokat. Ha a
szag mégsem igazít útba, az erdõ akkor
is bõven kárpótol bennünket. Már hajnalban gibbonok énekére ébredünk, és
az erdõben élõ másfélszáz madárfaj valamelyike biztosan utunkba akad.
HAJNALBAN keltem, hogy a nap elsõ
sugarait élvezõ kígyókat nyakon csípjem és lefotózzam, de fél óra múlva a
fák között repülõ óriás szarvascsõrû
madarat pillantottam meg. Kis szerencsével maláji medvét is láthattam volna,
de akárcsak az itt élõ leopárdok és tigrisek, õk is kerülik az embert. A park területén vadelefántok is élnek, de az erdõ annyira sûrû, hogy a vadõrök még
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A vadon élõ ázsiai elefántok száma megcsappant, manapság csak a fakitermelõ telepeken vagy „turisták alatt” találkozhatunk velük.

patak felett átívelõ gerendahíd alá. Az
ilyen helyeken nagy eséllyel találhatunk
vízibékákat vagy akár rájuk vadászó kígyókat is. Az egész napos kígyóvadászatot a Mae Yai vízesésnél egy mészkõszikla tövében pihentem volna ki, ha
nem jelenik meg egy kíváncsi makákócsapat. Így inkább õket fotóztam le, azt
kívánva, hogy még sokáig éljenek háborítatlanul ebben a csodálatos erdõben.

Ehetõ fecskefészek és barlangrajzok
MINDENKI, aki látta a mozifilmet, „A
Part”-ot keresi errefelé. Egy tengerpartot, ahol nincs semmi, csak hófehér homok, tiszta és átlátszó tenger, pálmafák
és a háborítatlan természet egyéb kellékei. Krabi környékén, a Hat Noppharat
Thara/Ko Phi-Phi Nemzeti Parkban
akad ilyen, igaz nem leszünk egyedül.
De ez nem változtat a tájon. A koráb-

A MALAJ-FÉLSZIGET

csak az ürülékükkel találkoztak. Szerencsére a terület nem szerepel az átlagturisták útiterveiben, így egész nap zavartalanul bóklászhattam az erdõben, és
még az olyan félénk állatokat is sikerült
lencsevégre kapnom, mint a kidõlt fatörzsön pózoló tarajosgyík. Utamat sok
helyen keresztezték patakok, melyek vízén bakancsostul gázoltam át úgy, hogy
közben azért vethessek egy pillantást a

Thaiföld egyik legritkább és legimpozánsabb madara a Khao Sok
Nemzeti Parkban is költõ óriás szarvascsõrû madár.

A varázslatos Ton Saiöböl a PhiPhi Don szigeten.
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A korábban megsüllyedt, és az Andamán-tenger által elöntött mészkõfennsík maradványai szigethegyekként emelkednek ki a Phang-Nga-öböl vizébõl.

ban megsüllyedt és tengerrel elöntött
mészkõfennsík maradványai fantasztikus formájú szigethegyekként emelkednek ki a tengerbõl. Thaiföld és a Malájfélsziget legszebb tengerpartjait találjuk
itt meredek sziklafalakkal határolva. A
zöld erdõkkel borított mészkõszirteken
remélhetõleg soha nem lesz kiirtva az
erdõ, hogy helyébe gumifa ültetvényt
telepítsenek. Erre az itt élõ chao nam
törzsek tagjai is vigyáznak, hiszen a tengerbõl kiemelkedõ sziklák a tengeri
fecskék fészkelõhelyei. Ki ne hallott volna a legendás fehér aranyról, azaz a
fecskék nyálával tapasztott fészekrõl,
melybõl a kínai szakácsok ízletes (mások szerint csak erõsen fûszeres) levest
készítenek. A nyersanyag kilója 2000
dollár, amely több chao nam család
megélhetését biztosítja. A piac megszerzéséért kemény harc folyik, és a tulajdonjogot nem adják könnyen. Sok helyen ez tartja távol az ültetvényeseket és
a bungalló építõ szállodatulajdonosokat
a legszebb szigetektõl.

SZERENCSÉRE a Ko Phi-Phi Don
melletti Phi-Phi Leh szigetet is hasonló
szépségekkel áldották meg. Krabi régió
egyik legnagyobb természeti látványossága ez a két tagból álló szigetcsoport.

Bérelt motorcsónakunkkal bátran
kiköthetünk a tengerrõl nyíló Vikingbarlangnál, ahol nemcsak a barlangrajzokban gyönyörködhetünk, hanem a
fecskefészek-gyûjtés mesterségével is

A hosszú, úgynevezett „longtail” csónakokkal rendelkezõ helyi halászok, a chao namok a szigetek
közti taxis szerepét töltik be.
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A Lod Nua tengeri cseppkõbarlangon kellett áteveznünk, hogy a magasabb vízállásnál teljesen
zárt lagunába érkezzünk.

Kajakkal a mangrove erdõben

megismerkedhetünk. A sziget körül
számtalan öböl és kisebb korallzátony
is található, köztük a híres Maya-öböl,
ahol az említett filmet forgatták.

TALÁN KEVESEN tudják, hogy ezen
szigetek csúcsragadozója (az ember
után) egy hüllõ, mégpedig a szalagos
varánusz, amelyet legkönnyebben

A TERMÉSZETSZERETÕ ember egyre
nagyobb gondban van, ha valóban érintetlen tájakra vágyik. A manapság népszerû öko-turizmus könnyen tönkretehet egy-egy kivételes helyet, ha a helyiek
nem vigyáznak rá. A Tharnbok
Koranee Nemzeti Park elsõsorban
mangrove erdejérõl és tengeri barlangjairól híres, de távol esik a turistaútvonalaktól, így megõrizte érintetlenségét. A
park bejárására legalkalmasabb egy stabil tengeri kajak, mely kicsi, így magasabb vízállásnál is könnyedén siklik át a
félig nyitott cseppkõbarlangokon. A
Tham Pee Hua Toh, azaz a Nagyfejû
Szellem Barlangja a szellemet ábrázoló,
több ezer éves, titokzatos barlangrajzról
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Hong-szigeten figyelhetünk meg. Elég
elõvennünk az ebédre csomagolt sült
csirkét, és máris megelevenedik a bozót.
Mindenhonnan kétméteres gyíkok érkeznek, hogy egymás elõl elkapják és
egészben lenyeljék a csirkecsontokat.
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A csigaárusokat cseppet sem zavarja, hogy boltjuk egy Nemzeti Park területén található.

SKYLINE CENTRUM UTAZÁSI IRODA
THAIFÖLD

2004.03.31.-IG

9nap/ 7 éjszaka
3 éj Bangkok*** + 4 éj Pattaya*** + reggeli
+ transfer+repülõ:149.900,-Ft/fõ
7 éj Pattaya vagy Phuket***+ reggeli
+ transfer + repülõ: 149.900,-Ft/fõ
16 nap/ 14 éjszaka
3 éj Bangkok***+ 11 éj Phuket*** + reggeli+
transfer+repülõ: 447.500,-Ft/fõ

14 éj Pattaya ***+reggeli + transfer+ repülõ:

433.700,-Ft/fõ
14 éj Phuket*** +reggeli+ transfer+ repülõ:
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kapta nevét. A talajt vastagon borító
kagylótörmelékek alapján tudhatjuk,
hogy valamikor ez a barlang is víz alatt
lehetett.
HA MÁR ITT járunk, érdemes áteveznünk a Tom Lod Tai mangrove erdõn
is, amely egészen fantasztikus élményt
ígér. Ha szerencsénk van, a fákon majmokat, a vízben varánuszokat, a vízbõl
kiálló fákon kígyókat láthatunk.

LENDÜLETESEN evezve már csak egy
ugrás a Lod Nua tengeri cseppkõbarlang, melybe akadálytalanul behatol a
tenger, így mi is beeveztünk. Elvarázsolt helyre, egy lagúnába érkeztünk,
ahol langur majmok élnek. A majomcsapat érdeklõdve végigasszisztálta mutatványomat, amikor fotózási szándéktól vezérelve egy stabilnak hitt részre
eveztem és kiszálltam kajakból, majd
rögtön térdig süppedtem az iszapban.
HA VÉGIGLÁTOGATTUK a fent említett természeti látványosságokat, nem
marad más hátra, mint kipihenni a fáradalmakat. Erre legalkalmasabb a sziklamászók paradicsomaként ismert, és
Krabi városából csak csónakkal megközelíthetõ Ton Sai vagy a közeli Railey
félsziget. Napközben a turistahajók itt
is kikötnek, de estére teljesen elcsende-

Pesten: 1081 Rákóczi út 63. Tel: 210-9630
Budán: 1024 Margit krt. 69. Tel: 336-2420
www.skyline.hu, skyline@skyline.hu

sedik a vidék, autót sehol sem látni,
csak egy jól ismert gekkó, a tokeh hívja
párját: „Tokeeehh, tokeeehh, tokeeehh,
III
tokeeehh...”
(A szerzõ a Baraka túravezetõje.)

A térség egyes szigeteit a saját állításuk szerint
az indonéz Jáva szigetérõl betelepült, muszlim
vallású chao namok lakják.

Ács László: Burma, Thaiföld, Kambodzsa
gyakran megesik, hogy a
Földnek olyan szegleteibe
jutnak el, ahol ismeretlen kultúrák, szokások és városok fogadják õket. De vajon hogyan igazodhatnak el nagyobb nehézségek
nélkül egy-egy ilyen országban? „Válasszanak biztos helyismerettel rendelkezõ idegenvezetõt!” – hangozhatna a válasz, pedig
alkalmasint egy-egy jó útikönyv is megteszi. Ács László kötete –
a vidék alapos ismerõjének tollából születve – otthonosan kalauzol bennünket Burma, Thaiföld, Kambodzsa tájain. Thaiföldet
már sokan ismerhetik, ám az egykori Sziám szomszédságában
is gyönyörû vidékeket találunk, melyek csak a közelmúltban váltak elérhetõvé a turizmus számára. Így Burma és Kambodzsa látnivalóin túl már
olyan ritka helyekre is eljuthatunk, mint Bagan õsi templomerdeje, a Shwedagon
aranypagoda, vagy a dzsungel fogságából kiszabadított Angkor fenséges romjai. Az
útikalauz szerzõje e látnivalók között is biztos kézzel kalauzolja a magyar olvasókat.

Világjárókkal

Alexandra Kiadó / 4 999 Ft
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