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A TERMÉSZET VALÓDI ÉLMÉNYE

G U T.   B E S S E R .   G Ö S S E R .

Veszélyeztetett paradicsom
A FÜLÖP-SZIGETEK SOKSZÍNÛ, EGZOTIKUS FLÓRA- ÉS FAUNABIRODALMA

KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYEKKEL KECSEGTETETT, EGYRÉSZT, MINT MEGSZÁLLOTT

UTAZÓT, MÁSRÉSZT, MINT TERMÉSZETFOTÓST. A KÍNA ÉS INDONÉZIA KÖ-

ZÖTT ELTERÜLÕ, MINTEGY 7 000 SZIGETBÕL ÁLLÓ TRÓPUSI SZIGETVILÁG

EGYIKE A FÖLD AZON KEVÉS HELYEINEK, AHOL TÖBB EZER NÖVÉNY ÉS GE-

RINCES SZÁRAZFÖLDI FAJ ÉL. A KIZÁRÓLAG ITT ÉLÕ EMLÕS- ÉS MADÁRFA-

JOK SZÁMA KIEMELKEDÕEN MAGAS, EZEKNEK FELÉT AZONBAN AZ INTEN-

ZÍV FAKITERMELÉS MIATT A KIHALÁS VESZÉLYE FENYEGETI. 
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Világtáj rovatunk támogatója a Gösser

FÜLÖP-

SZIGETEK
� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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ÚTITERVEM összeállítását sajnos megkönnyítette, hogy a
szigetek többségén a nagy fakitermelõ cégek tevékenysége
folytán már nincs természetes erdõtakaró, mert azt folyama-
tosan kiirtották. Manilát érintve repültem tovább a különle-
ges természeti képzõdményeirõl híres Bohol-szigetre, hogy
egy csak ott élõ, õshonos koboldmaki fajt megkeressek, és
ha sikerül, lefotózzam. Szerencsére a sziget belsejében ma-
radt még némi erdõ, ami menedéket ad e kistermetû fõem-
lõsnek, így nem volt nehéz rájuk bukkannom.

A FILIPPÍNÓ EMBEREK egyébként nagyon barátságosak és
szerencsére többnyire jól beszélnek angolul, így elsõ éjszaká-
mat már a híres Csokoládé Dombok közelében, egy kutató-
állomáson töltöttem. A következõ napokban viszont úgy
éreztem, Boholon hagytam a szerencsémet: a szomszédos
Negros szigetén az ott élõ törpemacska alfajt szerettem vol-
na lencsevégre kapni, de ez csak egy állatorvos ismerõsöm
otthonában sikerült. Hozzá viszik ugyanis a cukornád földe-
ken talált elárvult állatokat, amelyek visszavadítására azon-
ban már nincs esély. Mivel nincs több erdõ.

HA VALAKI SZERETNÉ megnézni, hogy milyen is volt
hajdanában a Fülöp-szigetek érintetlen õsvadonja, akkor
Palawanra vagy Mindanao szigetére kell eljutnia. Mindanao
egyes részein jelenleg gerillaháború zajlik, ezért nem ajánlot-
ták, hogy errefelé folytassam utamat, így a hangzatos nevû

Balbalasan-
Balbalang

Nemzeti
Park, Észak-

Luzon. Néhol
sajnos a vé-
dett területe-
ken is talál-

kozhatunk er-
dõirtással. 

A híres Csokoládé Dombok Bohol-szigeten. A kupola alakú mészkõdombocskákat fû borítja,
amely nyáron a perzselõ napsütésben elszárad, így a halmok csokoládébarna színûek lesznek.
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Puerto Princessába, Palawan legnagyobb városába repültem
tovább. Közeledve a szigethez már a pilótafülkébõl szemlél-
hettem az alattunk elsuhanó tájat: tipikus trópusi sziget,
gyönyörû zöld karszthegységekkel, színpompás korallzá-
tonnyal és tiszta, áttetszõ tengerrel. 

A HOSSZÚKÁS Palawan-sziget déli része fõleg mezõgazdasá-
gi területekbõl áll, ezért inkább északra indultam, ahol olyan
látnivalók vártak, mint a karszthegység belsejében tekergõ
földalatti folyó, a fecskefészek-szedõ emberek, valamint az El
Nido-t övezõ tengeri rezervátum ezernyi apró szigete. 

A NYUGALMAS El Nido faluban táboroztam le, hogy in-
nen csillagtúraszerûen derítsem fel a közeli Matinloc és
Cadlao-szigetek élõvilágát. Ebben nagy segítséget nyújtottak a
helyi Természetvédelmi Hivatal emberei, akik meghívtak a
korallzátonyok állapotát felmérõ hajóútjukra. Nagy öröm-
mel és várakozással csobbantam a vízbe, de csalódnom kel-
lett: körbe-körbe elpusztult, élettelen korallokat láttam, a víz-
ben csupán néhány apró hal úszkált. A pusztulás oka elsõ-
sorban a dinamit halászat, fõleg a kínai orvhalászok részérõl. 

A VÍZ ALATTI robbantások nem csak a halakat pusztítják,
a dinamit halászat ugyanis semmit nem kímél, még az
UNESCO Világörökség részét képezõ Tubbataha-zátony szi-
gorúan védett korallszigeteit sem. E halfajokban gazdag zá-
tony legendás merülõhelynek számít a búvárok körében, hi-
szen merülésenként akár 20-30 cápával is találkozhatunk, de
a különleges ördögrája látványa sem ritka. Megközelítése
azonban nem könnyû, hiszen a modern kalózoktól hemzse-
gõ Sulu-tenger közepén fekszik és nincs reptere.  

FÜLÖP-SZIGETI TÚRÁMAT a Calamian-szigetcsoport
egyik turisták által kedvelt búvárparadicsomában, Coron

városában folytattam. Útközben megtudtam, hogy a sziget
85%-án már elpusztultak a zátonyok, a búvárturistáknak
nem maradt más, mint a környéken 1944-ben elsüllyesztett
japán hajóroncsok, melyek mesterséges korallzátonyokként
szolgálnak látnivalóul. A roncson megtelepült korallzátony

A ritka Fü-
löp-szigeteki
koboldmaki
egy fiatal
példánya.

A Panay-szigetrõl származó visayai szarvascsõrû madár csak a Fülöp-szi-
geteken élõ, endemikus faj.

Fehérmellû halászsas egy sérült példánya,
melyet palawani biológusok ápolnak.
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körül rengeteg a hal, köztük egészen különlegesek is vannak.
A Thai Maru tankernél merülve én is megnéztem az apró
szigetek között megbúvó, védettséget élvezõ igazgyöngy-far-
mokat. Aki viszont itt megáll vagy halászni próbál, arra az
õrség tüzet nyit a közeli toronyból. 

CALAMIAN SZÉPSÉGEI némiképpen kárpótoltak, de to-
vábbra sem mondtam le arról, hogy a Fülöp-szigetek utolsó
erdeit is megpillantsam. Utam utolsó állomásaként Luzon
szigetére érkeztem, itt található Manila, a fõváros is. Bu-
szom éjszaka haladt el a legendás Pinatubo vulkán mellett,

Talán pont az igazgyöngy-telepek mentik meg az utolsó korallzátonyokat? A Calamian-szigetcsoport igazgyöngy-farmjai védettség alatt állnak.

A Fülöp-szigetekre jellemzõ vendégoldalas halászhajó a szigetek közti nagy távolságok viszonylag gyors megtételére alkalmas.
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így csak Angeles város bordélyházainak fényét láttam. A szi-
get északi része felé tartottam, hogy a Fülöp-szigetek utolsó
õserdeinek egyikében felkeressem a törzsi háborúktól sújtott
Kalinga tartomány apró falvait. 

EGY JEEPNEY tetején utazva jutottam el a Balbalasang-
Balbalan Nemzeti Parkba. Ez a terepjáróra emlékeztetõ jár-
mû az ország jellegzetes közlekedési eszköze, mely az ameri-
kai csapatok által hátrahagyott jeepek átalakított változata.
Útközben a Világörökség részét képezõ rizsföldek mellett
haladtunk el, majd csodálatos lombozatú fák, fantasztikus
alakú cserjék lebilincselõ látványában lehetett részünk. Fél
napos terepjárón való zötykölõdés után Balbalasang falu
vendégházában pihenhettem ki az utazás fáradalmait. 

MÁSNAP KORA REGGEL ébredtem, hogy helyi idegenve-
zetõmmel, a barangay-kapitánnyal (polgármesterrel) és fiával
vágjak neki a környékbeli hegyeknek. Tõlük tudtam meg,
hogy a környéken nincs fakitermelés, illetve bányászat, mert
a New People Army (NPA) fegyveres partizánjai nem enged-
nek senkit a területre. A védelemnek és a harcnak õsi hagyo-
mánya van a Kalinga törzsek történetében, hiszen évszázad-
okig fejvadászok voltak, akik a harcok után levágták ellensé-
gük fejét, majd a koponyát gondosan megõrizték, hogy a
csatákban megszerzett dicsõség apáról fiúra öröklõdhessen.

A BARANGAY-KAPITÁNYNAK is volt ilyen koponyája,
amely még a nagyapjától maradt rá, de a misszionáriusok
elvették tõle és eladták a turistáknak. (Hiába, valamibõl az
isteni tanok hirdetését is finanszírozni kellett!) A korábban
virágzó törzsi kultúra emlékei napjainkban már csak a

A Palawan környéki szigeteken hófehér homokkal borított, lakatlan öblöket találhatunk.

Miniloc-szigetére a fekete sziklák és a fehér homok ellentéte jellemzõ. 
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banauei és bontoci néprajzi múzeumokban találhatók meg,
és a törzseket sem úgy kell elképzelnünk, mint ágyékkötõ-
ben járkáló bennszülötteket: ezek meglehetõsen szerény kö-
rülmények között élõ emberek, modern fegyverekkel felsze-
relve. A szigetek eredetiségét egyébként három tényezõ tette
tönkre: az amerikai és japán megszállás, és a katolikus val-
lás elterjesztése, ami jelentõsen hozzájárult a törzsi szoká-
sok eltûnéséhez.

FÜLÖP-SZIGETI BARANGOLÁSAIM során egy természeti
csodákkal teli trópusi világba nyerhettem betekinthetést, s
hála az itt élõ barátságos filippínó emberek vendégszerete-

tének, olyan civilizációtól érintetlen területekre is eljutot-
tam, ahol tényleg csupán a „madár jár”. Utaztam rizsföldek-
re igyekvõ, teletetovált kalinga és botoc törzsbéli asszonyok-
kal, akik érdekes történeteket meséltek egy titokzatos erdei
majomemberrõl; kaptam ajándékba fejvadász nagypapa által
faragott kókuszdió edényt; s ihattam a helyiek cukornádból
erjesztett különleges borából. 

DE SAJNOS LÁTTAM a civilizált ember mohóságának nyo-
mát is, a fakitermelõgépek után maradt letarolt hegyoldala-
kat, életterüket vesztett, elárvult állatokat egy állatmenhe-
lyen, és a valamikor színes halrajoknak otthont adó, mos-
tanra azonban teljesen kihalt, élettelen korallzátonyokat. Ha
egyszer végre béke lesz Mindanao szigetén, újra útnak indu-
lok ebbe a trópusi paradicsomba. Talán sikerül megelõznöm
a fakitermelõ cégeket.                                             ���

A Fülöp-szigetek mintegy 50 millió éve emelkedett ki a tenger-
bõl, és szárazföldi hidat alkotott egészen Borneóig. Valamikor
az ország 96%-át mangrove mocsarak, síkvidéki esõerdõk, a
domboldalakon hegyi erdõk, a hegyekben mohaerdõk borítot-
ták. Napjainkban az ország 18%-át fedi erdõ, de csak 7%
érintetlen. Az ország területének alig 4%-a élvez valamilyen vé-
dettséget. A mintegy 500 korallfaj és 34 õshonos halfaj többsé-
gét a kihalás veszélye fenyegeti. A zátonyok 90%-a már elpusz-
tult, rehabilitációjukhoz mintegy 20-30 évre van szükség.
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A Világörökség részét képezõ bangaani rizsteraszok Batad környékén.

Palawan.
Napfelkelte a
Retac parton,

Roxas várostól
nem messze.
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