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A -Cetek nyomában'' nevet
riselő, a Földközi.tengertől
a Karib-tengerig tartó 8 hó-
napos ütorlásutat a Ter-
mészetvédő és Ismeretter-
ieszto Kék Bolygó Egyesü-
let szervezi. A túrán tapasz.
talt élményeken kereszttil
szeretnék bemutatni a ten-
gerek csodálatos élőülágát
és védelmének fontosságát.

'V utazás egy proglam.
solozat első része' melyet
az egyesület hosszú távon
tudománycis megfigyelé-
sekkel szeletne összekötni.
Kujonböző szakaszokon ön-
kéntesek csatlakozhatnak
hozzájuk, hogy velük utaz-
zanak az egyesület mozgó
oktató- és megfigyelőköz-
pondául szolgá|ő 13 méte-
res vitorlásiachton.

A hajót áz a Méder Áron
kormányozza, aki tavaly ér-
kezett haza 3 évig tartó
Föld.keniléséről, amit egy
hatrrréteres kisvitorlással
eg1'edri1 hajtott végre. olva-
sóirrkat Méder Aron. vala.
rnint Kováts Kinga' a Kék
Bolvgó Egyesület munka-
társa kalauzolja az út első
szakaszának (Horvátország,

IlelfinGk,
telrnösiilr
Áz Ámwakikosz-öböl egy
nagyobb nemzeti park
része, és híres krilönleges
é1őülágáról. Az olaszor-
szági Tethys Tengerkuta-
tó Intézet folytat delfin-
kutatást ezen a tertileten,
z007_2oo9 között 151
oalackorrú delfint azono.
iítottak. Az óriási hajó-
forgalom miatt a Jón-ten-

Montenegró, Korfu ) érdekes
látnivalói között.

- A horvát szigetvilág
több mint ezer szigetből á1I.

A ,,Cetek nyomában'' túra
a Zadarral szembeni Ugljan
szigetről indult. Az első 380
kilométert Dalmáciában' az
Ugljan sziget - Murter szi-
get - Vis sziget - Lastovo

sziget - Mljet sziget - Cav-
tat útvonalon tetttik meg.
Szerintem ezek a legszebb
horvát szigetek - mondja
MéderAron' -Vis város egy
gyöngyszem, már a kikötő.
ben egy 16. századi kastély
és reneszánsz házak fogad-
nak. A sok templom között
nekem a ''Kalóz'' Madonna

a legkedvesebb, ez a76. szá.
zad.óta a halászok, tenge'
részek temploma. Egy má-
sik kedvenc helyem a Mljet
szigeten a sós tó ktizepén
található Mariija sziget,
amin a Mária Mennybeme-
netele-templom és egy ben-
cés kolostor áll (1151 óta).

A római és középkori
emlékekben gazdag Cavtat,
a Kotori-öböl és Budva érin.
tésével lehet átjutni Monte.
negróba. Kotor története Ís
izgalmas: a középkorban
sokáig a kalózok városa
volt, a környező nagyhatal-
mak nem tudták bevenni.
Az öböl partvonala tele van
középkori erődökkel, amik
megidézik a régmúltat min-
den hajósnak, aki lassan
követi a partvonalat.

Budvától 130 tengeri
mérf,old aZ otrantói-szoros,
amelynek közelében csíkos
delfinekkel találkozott a vi-
torláscsapat. A naglobb cso-

gerb.en és a Földközi-ten-
gel nagy részén draszti-
kusan csökkent a közön.
sége sdelfi n-populáció.
Az Adriáról már teljesen
elttintek, a Jón-tengerben
pedig az utolsó 10 évben
150 delfinből 15 maradt.

A környéken álcsere-
pes teknősök is élnek.
E védett állatok közül
sok pusztul el halász-
hálókba akadva, máskor
pedig motorcsónakok
propellerje sebzi őket
halálra. € METRoPoL

portból kiváltak a kíván-
csibb fiatal hímek, és oda-
úsztak a hajóhoz. Egyiktik
p:ír percig a hátára, később
az oldalára fordulva lebe-
gett és figyelte a hajósokat.
Ezek a delfinek rendkívül
mozgékonyak. Akár hét
méter magasra is ki tudnak
ugrani, és bámulatos mu-
tatványoloa képesek hátra-
bukfenc, pörgés és háton
történő delfinúszás.

Megállt még a túra Kor.
fun, illetve az Amwakikosz-
öbölben' ahol sajnos szo-
morú alkalmunk is volt a
természetvédelemről be.
szélgetni. 6l MErRoPoL
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Érdemes kishajóval vagy
vitorlássaI menni a görög-
országi Amvrakikosz-öböl-
be. A környék tenyűgöző,
és nagyon sok Védett kis
öböt, hajós horgonyzóhe[y
van. Az öböl bejáratánát
Preveza város ta[álható,
ez az öböl központja.
A közönséges delfin az
l UCN (Természetvédelmi
Vi[á9szövetség) vörös tistá-
ján végveszélyben tévő faj-
nak számít, a palackorrú
delfinek és a csíkos delfi-
nek popu[ációja pedi9
sebezhetőnek.
Mire lehet gyanakodni,
ha egy nagy csapat sirályt
látunk ücsörögni a tükörsi-
ma vizen? A látszótag
pihenő áttatok gyakran
,,jeLzik,, a delfinek jetenté-
tét, mert sokszor közösen
ha[ásznak. A sirályok
fo|yamatosan követik a

delfi neket, néha harcolnak
a ha[akért, néha pedig
csak Ülnek a vÍz tetején,
és a delfinek mellettük
bukkannak fe[.

I(özeI kerül
ra

a termeszel
A' madárbarátokat
és a túrázókat várjá.k
október elején a
Duna-Ipoly Nemzeti
Park munkatársai.

otödikén azE|za
majorból (Dinnyés és
Seregélyes között fél-
úton) indul a Dinnyési
Fertő madárvilágát be-
mutató túra madárles.
sel és madárgyűrÍizési
bemutatóval. A pontos
kezdési időpontról
és más tudnivalókról
telefonon lehet érdek-
lŐdni (Fenyvesi L'ászló :

30/663-4630).'Túzvörösre 
és

citromsárgára színezi
az ősz aYértes cserszö-
mörcéit. A cserjefás
vidékre vezet az októ-
ber 9-i túra. Előzetes
bejelentkezés szüksé.
ges. (Információk:
Klébert Antal: 70/330-
3854.) * METRoPoL
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