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Ajánlom R. Gergőnek, aki már régóta 
szeretné megnézni a flamingókat, 

de még nem jutott el oda. 
 

 

Laguna de Fuente de Piedra és  
El Torcal de Antequera 

 
 

Ezt a két, egyenként ¼ napos kirándulást csak a földrajzi közelség köti össze.  
Kényelmesen meglátogatható ½ nap alatt mindkettő, de természetesen külön-
külön is. Mindkét helyszín esetén a tavasz az ideális évszak.  Az esetleges me-
leg miatt érdemes az El Torcal-t a reggeli órákban felkeresni, míg a Laguna de 
Fuente de Piedra-nál a melegnek nincs ekkora jelentősége. Ott viszont a leg-
jobb képeket (kizárólag erős teleobjektívvel) a naplementét megelőző órákban 
lehet készíteni, mert akkor már hátulról süt a Nap a legjobb madárlesen. Mind-
két helyszínre vigyünk magunkkal sapkát vagy kalapot, sok vizet, napkrémet és 
a lagúnához ajánlott a távcső is. Az El Torcal-ban erős túracipő is célszerű. 

 

 
 
A Laguna de Fuente de Piedra a Costa del Sol-tól 112 km-re északi irányban fekszik, 
pár kilométerre a Sevilla-Granada autópályától. Malagából kényelmesen megközelít-
hető az új fizetős antequera-i autópályán (AP-46) keresztül. 
 
A név magyarra „A Kőforrás Lagúnája” -ként fordítható, de hivatalosan „vizenyős terü-
let”-nek minősül1. A lényeg: nem egy valódi tó partján állunk, hanem egy olyan ala-
csony fekvésű terület szélén, ami 2018-ban a szokatlanul bőséges esőzés miatt tartal-
maz több vizet (kb. 70-90 cm magasan), mint más, szárazabb években. Érdekes, hogy 
a lagúna vize sós, mert az altalaj sok olyan ásványi anyagot tartalmaz, amit kiold a víz. 
Az esőzések elmúlásával és a nyári meleg beköszöntével megnő a párolgás, a lagúna 
részben vagy akár teljesen kiszáradhat és megjelenik a kikristályosodott só. Itt „már a 

                                            
1 A névadó, állítólag gyógyhatású forrás a szomszédos településen (aminek a neve szintén Fuente de 
Piedra) ELVBEN megtekinthető a Plaza de la Constitución-on. Amikor én ott jártam 2018. októberében, 
a kút csontszáraz volt. 
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rómaiak” is bányásztak sót és ez a tevékenység egészen az 1950-es évekig fentma-
radt. 
 
A lagúna 6,5 km hosszú és 2,5 km széles. Meglátogatni kizárólag a flamingók miatt 
érdemes. Ezen a területen fészkel az Ibériai Félsziget legnagyobb rózsás flamingó 
kolóniája, amely Európában a második legjelentősebbnek számít2. A flamingók mellett 
több más vándorló madárfaj is évente meglátogatja a lagúnát. A naptári éven belül a 
flamingók tavasszal, általában márciustól júniusig tartózkodnak itt. A „SUR Alemán” 
szerint 2018-ban az erős esőzések miatt szokatlanul sok, 35.000 flamingót számoltak. 
Közülük én pár százat vagy pár ezret láthattam május közepén. Amikor június elején 
visszamentünk egy jobb fényképezőgéppel, akkor már biztosan sokkal kevesebben 
maradtak. 
 

A rózsás flamingó testhossza 125–145 centiméter, szárnyfesztávolsága 140–
165 centiméter, testtömege 2,1–2,8 kilogramm, a tojó kisebb és könnyebb mint 
a hím. Teste és lába karcsú és hosszú. Csőre rózsaszín, a hegye mélyfekete. 
Tollazatának színe fehér és halványrózsaszín, a szárnya felső része sötétró-
zsaszín, alsó része pedig fekete. A karibi flamingót annak sötétebb árnyalatú és 
egyöntetű rózsaszín tollazata különbözteti meg a rózsás flamingótól. 

Hosszú lábaival a sekély vízben gázolva, horgas csőrével szántja annak felszí-
nét. Dugattyú-szerűen mozgatott nyelvével kinyomkodja a vizet és a finom isza-
pot, az apró rovarok, férgek és moszatok pedig fennakadnak a csőrben lévő 
finom szűrőlapokon, az úgynevezett lamellákon. Egyik legkedvesebb tápláléka 
a sórák (sóféreg). 

Ha megzavarják, nagy zajjal, a vízen taposva szerzi meg a repüléshez szüksé-
ges sebességet. Kinyújtott nyakkal repül. Egy lábon, fejét a testéhez szorítva 
alszik. 

Nagy telepekben, szigetekre rakja iszapból készült fészekkúpját, amelybe 1 to-
jást tojik, majd 28–31 napig kotlik rajta. A fiókák fészekhagyók, a tojásból kikelve 
azonnal vízre szállnak.3 

 
Kirándulásunkat ér-
demes a településtől 
kb. egy kilométerre 
található látogató 

                                            
2 A legnagyobb európai flamingó kolónia a Camarga-ban, Dél-Franciaországban található. 
3 Forrás: Wikipedia. 
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központban4 kezdeni. Itt áttekintést kapunk a lagúnáról, a flamingókról és a kijelölt ös-
vényeken sétálhatunk a környéken.  
 
Fuente de Piedras település látképe a látogatóközpont felől: 
 

 
 

Folytassuk utunkat ah-
hoz a madárleshez, ahol 
én a legtöbb flamingót 
láttam májusban. A „La 
Vicaria” megfigyelőpont a 
lagúna észak-nyugati ol-
dalán található, a látoga-
tóközponttól kb. 3 kilomé-
terre.5 
 
A madárles a főúton jól ki 
van táblázva. A lehajtás 
után célszerű rögtön meg-
állni (még a parkoló előtt), 
mert itt lehet a legközelebb 
lesétálni a lagúnához és ha 
szerencsénk van, itt láthat-
juk legközelebbről a flamin-
gókat. 

 

                                            
4 A Google térképen a pontos neve: „Visitor Center José Antonio Valverde”. A nyitvatartási időket a 
Melléklet tartalmazza. A névadó José Antonio Valverde Gómez (1926-2003.) biológus volt és elsőként 
kutatta tudományos alapossággal a Laguna de Fuente de Piedra-t és az itteni flamingó kolóniát. 
5 A térképen a látogatóközpont a jobbra lent látható fehér keretes négyszögben található. 
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A következő oldalakon néhány fénykép látható a flamingókról és a lagúnáról: (Az első 
képen a világos „pöttyök” a flamingók és a rossz felbontás ellenére jól látszik a „szá-
mosságuk”.) 
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Kiegészítés 2018. októberében: 
 
Kíváncsi voltam, hogyan néz ki a lagúna ősszel? Nos, madarat egyet sem láttam, és 
a vízszint – a várakozásnak megfelelően – sokkal alacsonyabb, volt, mint tavasszal. A 
felváltva felhős és napos időben nagyon érdekesek voltak a természet színei. Feltűnő 
volt az is, hogy a lagúna színe sokkal sötétebbre váltott, lehet, hogy a kioldódott ásvá-
nyi anyagoktól. 
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Most volt időm a település központjába is bemenni. Nos, ennél unalmasabb, álmosabb 
helyet talán még soha nem láttam Andalúziában. A lenti képen jobb oldalt látható a 
„híres” forrás. 
 

 
 
Miután kinézelődtük magunkat a madárlesen, két választásunk van: körbe-autózhatjuk 
a lagúnát (ennek nincs sok értelme, mert új látnivalóval alig találkozunk és az út egyes 
részei nagyon rossz minőségűek), vagy rögtön elindulhatunk El Torcal felé6. Ez utóbbi 
esetben menjünk vissza az autópályára, majd Antequera-n keresztül vezessünk el má-
sodik úticélunkhoz. Útközben ismét meggyőződhetünk arról, hogy Antequera milyen 
gyönyörűen felújított, műemlékekben gazdag város.  
 

                                            
6 A Google térképen „Centro de Visitantes del Torcal de Antequera”. Az út 40 km hosszú és elvben 42 
percig tart. 
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Az El Torcal de Antequera Spanyolország legfontosabb felszín feletti karszt jelensége 
és – a spanyolok szerint – a legszebb Európában. Az tény, hogy még hasonlót sem 
láttam. 
 
Az El Torcal kialakulását a Mellékletben három ábra mutatja be. Ennek lényege, hogy 
kb. 200-100 millió évvel ezelőtt tenger volt itt és a mészkő a tengerben élő állatok 
csontvázából alakult ki.  
 
20 millió évvel ezelőtt a csontvázakból kialakult mészkő összetömörödött, töredezetté 
vált és lassan elkezdett felemelkedett a tengerszínt fölé. Ettől kezdve megkezdődött a 
mészkő eróziója a víz, a jég és a szél által, ami a mai napig is tart. Így alakultak ki a 
ma látható szokatlan és érdekes karszt formációk. 
 
Az El Torcal-ban két – precízen kijelölt – szabadon látogatható turistaút van. A zöld kb. 
egy óra alatt bejárható (nekem pont elég volt), a sárgához elvben 2 órára van szükség. 
A szintkülönbség 40 és 53 méter, bár többnek tűnik. Mindkét út a parkolóból indul és 
a látogató központnál végződik, ahonnan kb. 100 méteres sétával ki lehet jutni egy 
kellemes kilátó ponthoz. 
 
A szabadon látogatható turistautakon kívül vannak vezetett túrák is, ezekről az El 
Torcal honlapján7 lehet bővebb információt beszerezni. 
 
A zöld körút során is elég sokat kell le- meg felmászni mindenféle kövek között és az 
út egyáltalán nincs kiépítve. A nehézségekért azonban bőven kompenzál a látnivaló, 
tényleg fantasztikus karsztképződmények között vezet az út. 
 
Következzék néhány fénykép. 
 
 
  

                                            
7 http://www.torcaldeantequera.com/en/guided-tours/  
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Kirándulásunk itt – majdnem – véget ér8. Az El Torcal-tól induljunk el Malaga felé, de 
először a „Viejo Árbol” (Öreg Fa, Casabermeja) címet adjuk meg a Google Térképen9. 
Utunk a malagai régi autópálya (AP-45) felé erősen lefelé vezet a kanyargós utakon. 
Párszáz méterrel az AP-46 látványos viaduktja előtt (a lenti képen látható Arroyo Car-
niceros táblánál) térjünk le az MA-3404-ről balra a GPS iránymutatásának megfele-
lően.  
 

 
 
A szerény minőségű bekötőúton 100 méter után le tudunk parkolni és jobboldalt – az 
úttól kb. 50 méterre – meglátjuk a Hatalmas Ősi Olajfát. Valószínűleg még a mórok 
ültették és lehet, hogy Izabella királynő is megpihent alatta. Érdemes megfigyelni a 
talajt is – nagyon laza és köves. Nem sok tápanyagot néznék ki belőle. A Fa még az 
űrből is látszik: 
 

 
 
 
 
 
                                            
8 A most következő fejezet a Casabermeja című útibeszámolóból van ide másolva, „mutatis mutandis”. 
9 Csak apróság, de a fát én adtam hozzá tegnap a Google Térképhez. 
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Innen már tényleg indulhatunk hazafelé. 
 
Sitio de Calahonda, 2018. október 21. 
 
 
Réthy Imre 
 
 
 
(Mellékletek) 
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Mellékletek 
 

A Laguna Fuente de Piedra látogatóközpont nyitvatartási ideje 2018-ban 
 

 
 

Az El Trocal kialakulása 
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Virágok az El Torcal Alta-ban 
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