
Lélegzetelállító, fehér homokdűnék,
melyeknek azúrkék tenger mossa a
lábát, tornyosuló, csipkés hegyek, 
vendégszerető emberek, különleges
hangulatú tájak és még különlegesebb
növények. A Szokotra név jelentését
egy mára már elfeledett, ősi dialektus-
ból eredeztetik. A régiek a „Eipheba
Sakhotora” nevet adták a szigetnek,
ami azt jelenti: „A boldogság szigete”.
A turizmus berkeiben csak most kezd
elterjedni mint fogalom, ám a biológu-
sok számára már hosszú ideje az. 
A bennszülött fajok számát illetően
Hawaii és a Galápagos-szigetek után ez 
a Föld harmadik legjelentősebb szigete:
növényeinek 37%-a például sehol 
máshol nem fordul elő

A SÁRKÁNYVÉRFÁK SZIGETE
SZÖVEG ÉS KÉP: NAGY GERGELY

SZOKOTRA
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Az „Indiai-óceán Galápagosára” nem volt
egyszerű vízumot szerezni. Szokotra 
Jemen része, s kizárólag jemeni turiszti-
kai hivatalok akkreditációjával lehet be-
utazni. Az elérés a fővároson, San’ā’-n
keresztül lehetséges, onnan egy kisebb
járat visz a szigetre. Ez egyfelől sze ren-
 csés, mert így nem kell szomáliai vizeken
hajózni, másfelől – ha igaz a hír, hogy
meg akarják növelni a reptér területét – a
jelenlegi, korlátozott méretű ökoturiz-
must felváltaná a nagyüzemi turizmus. Ez
pedig a sziget ökoszisztémájának végét is
jelentheti…

Ősi elszigeteltség
De hogyan kerül egy kicsiny, négytagú szigetcso-
port (Heves megyényi összterülettel, ahol a nagy
sziget neve is Szokotra, a másik három pedig csak
picike tengeri szirt) a Vörös-tenger kijáratának kö-
zelébe, „Afrika szarvától” mintegy 250 km távol-
ságba? Nem, itt nem a tenger alatti vulkanizmus
szigetépítő hatásáról, vagy korallból történő fel-
épülésről van szó. Szokotra elhelyezkedése, kiala-
kulása és évmilliók óta tartó, elszigetelődött hely-
zete a Gondwana-ősföld feldarabolódásához, illetve
a mai Közel-Keleten és Kelet-Afrikán is végighú-
zódó árokrenszer kialakulásához kötődik. Valójában
egy szárazföldi eredetű sziget, amely a Vörös-tenger
kinyílásához és az Arab-félsziget el mozdulásához
kapcsolódóan távolodott el egykori hátországától.
Ez pedig különlegesen egyedülálló életföldrajzi kö-
rülményeket teremtett. Bár Északkelet-Afrika és
az Arab-félsziget között fontos hajózási útvonalon
fekszik, a főként mészkőből felépülő, vízszegény,
száraz, de egyenletesen meleg trópusi területet ed-
dig senki sem háborgatta. Bennszülött állat- és nö-
vényfajok sokasága alakulhatott így ki (e kis terü-
leten például több mint 700 olyan növény él, ami
csak itt fordul elő a Földön).

SÁRKÁNYVÉRFAERDÔ
Scant-hegység tövében található a sárkányvérfák
szentélye — Firmhin. Az egész világon kizárólag itt
fordulnak elô ekkora példányszámban

MONARCH KAMÉLEON 
A helyiek segítségével tudtam csak megtalálni 
a bennszülött fajt, annyira tökéletesen tudják 
álcázni magukat. Csak a hozzászokott szem 
fedezi fel ôket (jobbra fent)

Mikor lesátoroztam egy fa alá, 
körém gyûltek, és integetô 
mozdulatokkal adták tudtomra 
területük határait. De lehet, hogy
csak udvariasságból tették...
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Az első rácsodálkozás

A reptéren már mosolyogva vár a számomra kiutalt
idegenvezető: az ide látogatók ugyanis csak vezető
és sofőr segítségével mozoghatnak a szigeten. Két
és fél hónapig tervezem itt maradni, és szerencsére
könnyen meg lehet beszélni, hogy minden, szá-
momra érdekesebb helyen hagyjanak ott egyedül
(élelemmel és felszereléssel felvértezve) egy-két
hétre, majd a megbeszélt időpontra és helyre jöjje-
nek értem. E tisztázás azért sem elhanyagolható,
mivel itt nincs igazán térerő…

Keletnek indulunk. A terepjáró ablakán friss,
sós levegő árad be az Arab-tenger felől. A kicsi, kő-
házas halásztelepüléseket és datolyapálma-ligete-
ket lassan felváltják a sziklás bozótosok. Egyórányi
utazással máris az Arher-parton vagyunk. A látvány
lenyűgöző: négy emelet magas, hófehér homok-
dűnék a tenger mellett, egy barlangokkal tarkított
mészkőmeredély tövében.

Vajon van-e ehhez hasonló hely a világon?

HADIBOU
Részlet Szokotra fôvárosából. 
A város szó talán erôs rá, de ez 
a legnagyobb település az egész
szigeten. Körülbelül 10 000 fôs
(lent)

A SZIGETRE JELLEMZÔ 
SZOKOTRAI ARCVONÁSOK 
A szigeten áthaladva jól látható, 
hogy kik származnak Afrikából vagy 
az Arab-félszigetrôl, és kik azok, akik 
szokotraiak, vagyis a már régen egy-
beolvadt bevándorlók utódai (jobbra lent)



Szokotra földrajzilag háromosztatú: változatos, sok
helyütt homokdűnés partvidék, mögötte (számos
barlanggal) a mészkőfennsíkok világa és a köz-
ponti hegyvonulat, az 1500 m-es magasságig emel-
kedő Haghier-hegység. 

A szigetet évente elérő átlagosan 260 mm-nyi
csapadék kifejezetten kevés, ráadásul a mészkő
nyomban mindent elnyel. Azazhogy nem mindig
és mindenhol! A hegyvidéki területen hirtelen le-
hulló csapadék gyorsan leáramlik a karsztplatókra,
és ott egy-egy völgyet időszakosan virágba boríthat.
Így van ez Homhil környékén is. Két hegygerinc

határolja, ezért az intenzív esők idején az összegyűlő
víznek hála kivirágzik. Kis oázisok is kialakultak, s
a helyiek sátorhelyemnél érdeklődnek. Meghívnak
vacsorázni, és vissza is kísérnek a sátramhoz. Min-
den alkalommal. Főleg azért, mert féltenek a dzsin-
nektől, akik az elmondottak szerint legtöbbször egy
hosszú karmú öregasszony képében jelenik meg.
Megemlítem, hogy nagyon örülnék, ha le tudnám
fotózni a dzsinnt. Nos, aki tudna mutatni nekem
egyet, pont nem tartózkodik a faluban. Sajnálattal
veszem tudomásul az elszalasztott lehetőséget, de
hát nincs mit tenni. Legalább megpróbáltam…

A Momi-fennsík a következő célpont. Kőborí-
totta síkság, ameddig csak a szem ellát. Látszólag
semmi látnivaló, ám mégis itt töltök egy hetet. Fő-
ként egyedül vagyok, csak egy-egy keselyű meg né-
hány helyi látogat meg. A madár kap halkonzervet,
a környékbeliekkel meg a lapos kenyereim osztom
meg. Maradásom oka, hogy itt élnek a palackfák,
vagy más néven a sivatag rózsái. Törzsük sima, ezüs-
tös; némelyik tömzsi, kövér, de akadnak vékonyabb
alkatúak is. A száraz évszak kezdetén virítanak, légies,
rózsaszín virágokkal. Ez az itteni változat szintén se-
hol máshol nem lelhető fel a Földön…

Fennsíkról fennsíkra: dzsinnek és palackfák

EGYIPTOMI KESELYÛ
Hihetetlenül kíváncsiak. Rákaptak az emberi 
közelségre, ami biztos táplálékot is jelent. 
Tonhalkonzervvel próbáltam közelebb csalogatni, 
hogy jobban fotózhassam

BENNSZÜLÖTT PALACKFÁK 
Tömzsi törzsük és sima, bôrszerû kérgük mind azt 
a célt szolgálja, hogy a lehetô legkevesebb vizet 
veszítsék el a száraz évszak alatt
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dorolnak egy-két hónapra, ahol a betakarításban
nyújtott segítségért a termés 20%-át kapják. 
(Az eredeti megállapodás szerint a lehullott dato-
lyák illették meg a betakarítókat, ez kb. 20%-ot tesz
ki.) A gyömülcsöt maggal vagy kimagozva (tapo-
sással) összepréselték, és kecskebőr tömlőkben 
tárolták. A monszun ideje alatt ez volt a túlélés 
legfőbb záloga. 

Az elszigeteltségből fakadóan a természeti viszo-
nyok ugyanis alapvetően meghatározták az itteni
életet: egy évszázada például Szokotra monszun
alatti 4-5 hónapos, teljes elzártsága az itteni túlélés
sarkalatos időszakának számított. Ekkor lehetetlen
volt a hajózás, és a halászat is csupán egyetlen öbölre
korlátozódott. Mindenki csak saját készleteire ha-
gyatkozhatott. A feljegyzések szerint volt olyan szű-
kös év is, amikor az emberek 50%-a éhen halt. 

Napjainkban a felvásárlók langusztáért, cápa-
 uszonyért, tengeri sügérért, makréláért és nem utol-
sósorban tengeri uborkáért keresik fel a szigetet.

A természetre utalva

Szokotrát mintegy 50 ezren lakják, jelentős ré-
szük – a hivatalos arab mellett – a sziget saját nyel-
vét, a soqotrit beszéli. A lakosság erősen kevert: ara-
bok, szomáliaiak (a valamikori fekete bőrű
rabszolgák leszármazottjai) és indiaiak élnek egy-
más mellett. 

A helyiek két különálló, térben elkülönült cso-
portra tagozódnak. A sziget belsejében élők általá-
ban állattartással foglalkoznak, a partvidékiek pe-
dig halászattal és datolyatermesztéssel keresik meg
a betevőt. A partvidéki cserekereskedelem során
még a 1980-as években is előfordult, hogy a szo-
kotrai halászok a tartósított, általában sózott és
szárított halászzsákmánnyal áthajóztak Afrikába,
egészen a kenyai Mombasáig, ahol szemestermé-
nyekre cserélték azt. 

A hagyomány szerint datolyaszüret idején az
állattartók a partvidéki datolyaültetvényekre ván-

NAPKELTE A FENNSÍKON
Sárkányvérfák erdeje várja, 
hogy minél több pára csapódjon 
le rajtuk hajnalban — egyetlen
vízforrásuk az esôs évszak elôtt

„DELFINVÁGTA”
A sziget környéki vizek élõvilága is
kifejezetten gazdag
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Sárkányvérfák között

A Diksam-platóra érkezem. Talán ezt a helyet vár-
tam leginkább. Eddig csak a messzi távolból láttam
a fákat, amelyek valójában a szigetre vonzottak. Ám
a sárkányvérfák itt teljes valójukban előttem tor-
nyosulnak. 

A sárkányvérfa (Dracaena cinnabari) jégkorszaki
maradványfaj. Hasonló megjelenésű, ugyancsak a
Dracaena nemzetségbe tartozó fák a Kanári-szigete-
ken (kb. 200 db), Madeirán, Dél-Egyip tomban és az
Arab-félsziget part menti területein is élnek elszórtan,
ám összefüggő területen és nagy számban csak Szo-
kotra szigetén fordulnak elő.

A legenda szerint valamikor régen egy sárkány
és egy hatalmas elefánt vívott itt csatát az uralo-
mért. A harc hosszú és véres volt, s bár végül a sár-
kány győzött, ő maga is elpusztult a kapott sebek-
től. A két lény kiömlött véréből született meg a
sárkányvérfa, és ezért vörös színű a gyantája.

A növény – különleges, gomba alakjával – azon
nyomban lebilincsel. Fejlődése során először egy tör-
zset és egyetlen levélcsomót fejleszt, később a törzs fo-
lyamatosan elágazik, és kialakul egy gomba alakú ko-
rona. Ennek pontos formája a helyi klimatikus
viszonyoktól is függ: az alacsonyabb területeken sű-
rűbb, hogy a kisebb páramennyiséget hatékonyabban
tudja kinyerni a levegőből, míg a magasabb, nedve-
sebb területeken valamivel ritkább. 

A sárkányvérfa korát nehéz megállapítani,
ugyanis nincsenek évgyűrűi. A becslések szerint az
élettartama 300-350 év lehet, de egyes esetekben
akár az 500 éves kort is elérheti.

Az első esők elmúltával, november végétől hal-
ványzöld virágzatok jelennek meg a koronájában,
melyek április-május végére érett, fekete bogyókká
változnak. Ebben az időszakban a benn szülött szo-
kotrai seregély és rokona, a szomáliai seregély azzal

tölti a napját, hogy minél több bogyót tömjön ma-
gába. Emésztés után a magok távoznak, jó eséllyel
biztosítva terjedést a „szülő” fának. 

Ám meglepő – és egyesek szerint aggasztó –,
hogy a szigeten csak elvétve találunk sárkányvérfa-
magoncokat, -csemetéket, -fiatalegyedeket. E je-
lenségre több magyarázat is született. Egyikük sze-
rint a háziállatok eszik meg a fiatalokat, ám ennek
ellentmond, hogy e jószágok – hacsak tehetik – ke-
rülik a növény fogyasztását. Ráadásul a jelenleg
élő fák többsége 70–300 éves, viszont az ember már
több mint 2000 éve gazdálkodik a szigeten. 

Egy másik magyarázat a klímaváltozással és ez-
zel kapcsolatban a helyi mikroklíma átalakulásával

hozza kapcsolatba a problémát. Ha ma fiatal egye-
deket keresünk, akkor azokat kivétel nélkül a ma-
gasabb, a reggeli felhők által borított hegyi terüle-
teken találjuk meg. Őséghajlati kutatások arra
mutatnak, hogy korábban (néhány évszázada) ned-
vesebb volt a sziget. Ma azonban a pára már csak
magasabb helyeken tud lecsapódni, ezért az ala-
csonyabban élő fák lassú kiszáradásra ítéltettek.
Ugyanakkor azt is sikerült meghatározni, hogy a
múltban is voltak a jelenlegihez hasonló szárazabb
periódusok, amit a populáció sikeresen túlélt. Így
a  jelenlegi álláspont szerint valószínűleg több, egy-
mással látszólag kapcsolatban nem álló tényező
együttes hatása okozza a jelenséget.

KÖZTISZTASÁG
A sziget ökoszisztémájának fontos tagjai 
a keselyûk. Nélkülük nem lenne más 
ragadozó, ami eltisztítaná az elhullott 
állatok holttesteit 

ESERNYÔK
A különös esernyô a leghatékonyabb forma,
hogy az esô, vagy a lecsapodó pára 
a lehetô legrövidebb idôn belülelérje a fa
gyökereit, mielött felkel a mindent 
felszárító Nap
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Sokaság és egyedüllét

A lakott területeken körbevesznek a gyerekek. Ta-
nítási napokon a táborom mellett mennek el egy
közeli oázishoz, és miden alkalommal megpróbál-
nak eladni valamit, vagy épp egy kevés ennivalót
kéregetnek. Pár nap után már elegem van a „ke-
reskedelemből”, úgyhogy megmutatom nekik, ho-
gyan kell papírrepülőt hajtogatni. Mire továbbál-
lok, majdnem 90 gépet készítek…

A fehér Zahek-homoksivataghoz át kell kelni a
sziget túlsó oldalára. Száraz, meredek kanyonok

mellett vezet a szerpentin. A szokotrai sofőröknek
nem szokásuk féket használni, még ha szakadék van
is azt út egyik oldalán. Viszont így elég gyorsan le-
érünk az óceánhoz, majd be a homokvidék köze-
pébe. Lepakoljuk a felszerelésem meg a heti élel-
miszeradagom. Aztán a terepjáró elhajt, és végre
teljesen egyedül lehetek. Senki sincs körülöttem,
csak a formák és a színek a homokban. Napszak-
ról napszakra minden változik, felejthetetlen, de
egészében véve korántsem könnyű időszak. Nap-
közben 40 Celsius-fok van. A legérdekesebb a nap-
kelte és a napnyugta, ám a hosszú köztes időszak-

ban az árnyékban fekvés lehet az egyetlen tevé-
kenység. Ilyenkor a legnehezebb: nincs mit csi-
nálni, és elárasztanak a gondolatok. Ekkor van iga-
zán egyedül az ember: csak te és a folyamatosan
pergő gondolatok. Az elme nem áll le. Pedig sokat
gondoltam Buddhára, vajon neki hogy ment... –
De nem jutottam többre. Lehet, hogy még többet
kellett volna egyedül lennem…?!

Aztán napnyugtakor újból előjönnek a színek,
a formák. Elnyugszik minden. Furcsamód ilyenkor
a gondolatok is elcsendesednek. Nyugalom honol
mindenhol.

Szokotrán több növényfaj is veszélyben van, ám
szerencsére vannak emberek, akik minden energiá-
jukat termesztésükbe és megvédésükbe fektetik. Kér-
dés persze, hogy a sziget terhelésének növekedését, a
várhatóan komolyan erősödő turizmussal járó elő-
nyöket és hátrányokat hogyan fogják majd kezelni.
Egy ilyen kicsi szigeten kizárólag az ellenőrzött öko-
turizmus a fenntartható út. Egyelőre nagy tömegek
még nem érkeznek, mivel az infrastruktúra koránt-
sem a legmodernebb, ám a tömegturizmus gyorsan
súlyos következmények okozója lehet. Reményked-
jünk az előrelátásban és a nemzetközi figyelemben:
ennek egyik ékes példája, hogy 2008-ban a szigetet
– különleges élőlényeinek megőrzésére gondolva – a
világörökség részévé nyilvánították.

Ha 2014 márciusában szívesen látogatna szerzônkkel
Szokotrára, vegye fel vele a kapcsolatot!
www.lightandnaturephoto.com

HOMOKDÛNÉK A TELIHOLD ALATT 
A folyton változó fehér 
homokdûnék nyugalmat és 
idôtlenséget árasztanak magukból 

A SIVATAG RÓZSÁJA  
Ezzel a névvel illetik a szokotrai 
palackfát, mikor az év legforróbb
idôszakában kivirágzik


