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● Den röda solen letar sig sakta upp över bergskan-
ten som omger Ngorongorokratern i norra 
Tanzania. Formationen bildades när en vulkan ex-
ploderade för ett par miljoner år sedan, och resul-
tatet är ett frodigt landskap. Här betar gnuer, zeb-
ror och giraffer bredvid den kanske mest lättretliga 
av savannens invånare: den afrikanska buffeln. 
Daniel Sarumbo 35, har arbetat som guide i nio år 
och berättar att buff lar ibland 
kan vara på riktigt dåligt humör.

– Det händer att de springer 
rakt in i jeeparna, säger han med 
ett efterföljande ”hakuna matata” 
som på swahili ungefär betyder 
att allting löser sig. 

Daniels favoritdjur är hyenan, 
som precis som han 
skrattar mycket.

– Den delar med sig 
av maten, och håller sa-
vannen ren, berättar 
Daniel som konstant be-
rättar småhistorier om 
savannens invånare. 

Denna morgon är vi 
dock på jakt efter det mest sällsynta och 
eftertraktade däggdjuret på den östafri-
kanska savannen: den svarta noshör-
ningen, även kallad spetsnoshörning. 

I naturskyddsområdet Ngorongoro som 
täcker omkring 8 000 kvadratkilometer 
lär det finnas 45 spetsnoshörningar, men 
eftersom arten är starkt utrotningshotad 
är antalet ingenting som myndigheterna 
vill skylta med i onödan. Efterfrågan på 
nermalt noshörningshorn i framförallt 
Vietnam gör att priset på hornen som be-
står av keratin (samma som hår och nag-
lar) nu överstiger priset på guld. Längre 
bort på savannen står en hona med sin 

kalv. Muskelpaketet på runt ett ton vädrar fara när 
hon sätter näsborrarna högt i skyn, och sätter av 
mot vår jeep, med ungen tätt i släptåg. 
Spetsnoshörningar är ökända för att vara hetlev-
rade, och som vilken mamma som helst skyddar 
honan sina ungar.

– Det är nog bäst att vi åker nu, säger Daniel och 
vi åker bort mot ett närliggande vattenhål.

Vid den lilla sjön sticker några 
mörka öron och nyfikna ögon upp 
från vattnet. Det är en grupp f lod-
hästar inte långt från vattenbrynet – 
med många turisters kameralinser 
riktade mot sig. Några av de intresse-
rade besökarna är tre tyska arkitekt-
studenter från München. Lisa 
Hauser, 23, Regina Gutt 27, och 
Vicky Papadimitriou 21, är i Afrika 
för första gången, och har deltagit i 
ett barnprojekt i nordvästra Tanzania 
de senaste fem veckorna. De beskri-
ver den 20 timmar långa bussresan 
till Ngorongoro som ”helt galen”. 

– Det är så annorlunda i Tanzania, 
men människor verkar mycket lyckli-

gare än i Europa, säger Lisa och får medhåll av 
Regina:

– Man klagar inte på samma sätt, och lever 
mycket bättre i nuet än vi gör.

Bilhaveri på savannen
– Nu åker vi in i Serengetis ändlösa slätter, säger 

guiden Daniel när vi dagen därpå rullar in i natio-
nalparken, som med sina knappt 15 000 kvadratki-
lometer är Tanzanias näst största. 

Serengeti betyder just ändlösa slätter på massa-
jernas språk maa, och längs den håliga grusvägen 
breder savannen ut sig så långt ögat kan nå. En 
vårtsvinsfamilj letar efter något ätbart och ett par 
strutsar springer i kapp den fyrhjulsdrivna Toyota 

Safari, en ”once in a lifetime”-resa. Vi besökte 
Kenyas och Tanzanias magiskt vackra 
vildmark Serengeti-Mara. En mäktigare 
naturupplevelse går inte att hitta.
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”Det är liksom inget 
Universal Studios. 
Det är på riktigt”

Första gången på safari.

Sällsynta noshörningar.
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Smarta zebror låter gnuer 
gå över floden först. 

landcruisern, som studsar fram i 60 kilometer i 
timmen. Plötsligt smäller det till och vänster bak-
däck rullar ut över savannen – med några förvå-
nade thomsongaseller som undrar vad för märkligt 
gummiföremål som kommer farande mot dem. 
Jeepen stannar abrupt. 

– Vi kom ju i alla fall in 
i Serengeti, säger den all-
tid lika positiva Daniel, 
fiskar upp mobilen och 
ringer för 
att ordna 
en ny jeep.

Vi håller oss kring olycksplatsen 
medan vi väntar på förstärkning. 
Det växer många sorters gräs på 
Serengeti. Just här har parkmyndig-
heterna bränt av savannen i en kon-
trollerad brand, vilket de gör emel-
lanåt för att nytt frodigt gräs ska gro 
mellan akaciabuskarna och för att 
turisterna lätta-re ska kunna se vil-
tet. Nu ser man ett par kilometer i 
varje riktning, där elefanthjordar, 
några giraffer och gaseller vankar långsamt fram 
över slätten. 

Men framför allt är det ett djurs vandring som 
har satt Serengeti på kartan – gnun. Varje år vand-
rar 1,3 miljoner gnuer och hundratusentals zebror 
och gaseller i en cirkelbana på 300 mil mellan 
Serengeti och viltreservatet Masai Mara i Kenya i 
jakt på färskt bete och vatten. Vandringen brukar 
beskrivas som ett av världens största skådespel. 

Ta sig dit: KLM, klm.se, 
har flyg från Arlanda 
till Kilimanjaro i 
Tanzania eller till 
Nairobi i Kenya, med 
mellanlandning i 
Amsterdam. Restid cir-
ka 12 timmar. Pris cirka 
5 000 kronor. 
Prisexempel: Fyra  
dagars safari till Masai 
Mara och tre nätter på 
JK Mara Camp. 2 per-

soner, 11 500 kr per 
person. 4 personer, 
9 500 kr per person. Då 
ingår övernattning 
med  
helpension, jeep med 
guide, safari och park- 
avgifter. Kan bokas via 
Tour Africa i Sverige, 
tourafrica.se. Prisläget 
är högre i Tanzania än i 
Kenya. En annan arran-
gör är Peaks & Safaris, 

peaksandsafaris.com.
Ta med sig: Visum för 
Kenya och Tanzania, 
gula febern-intyg,  
malariatabletter, sol-
skyddsfaktor, hatt,  
kikare och kamera.
Valuta: Dollar fungerar. 
Även bra att växla en  
del i tanzaniska och  
kenyanska shilling, för 
lokal shopping. 
Tänk på att: Dricksa  

alltid chaufförer/gui-
der. De lever till stor 
del på dricksen.
Bästa tid att besöka: 
Bäst är höstmånader-
na, då vädret är behag-
ligt runt 25 grader och 
det är färre turister. 
Högsäsongen är under 
sommarmånaderna 
och då är det mycket 
folk på savannen. 
April–maj är regnrika.  

DIN GUIDE TILL SERENGETI-MARA

Skådespel när gnuerna 
dundrar in i flock.

Som ni ser är 
det högertrafik 
som gäller ...

Bilhaveri är inget 
som hetsar upp 
guiden.

”Vandringen 
brukar beskrivas 
som ett av världens 
största skådespel” 

LEDIG

VANDRA, TREKKA, SOFTA & DYKA
3 sevärdheter i Kenya: 
1. Vandra. Mount Kenya är med sina 
5 199 meter det högsta berget i lan-
det (näst högst i Afrika). Området 
kring berget erbjuder många vackra 
naturvandringar, och för att nå top-
pen krävs en del erfarenhet. 
2. Storstadssafari. Intill huvudsta-
den Nairobi kan du se en stor del av 
landets fauna – med skyskrapor i 
bakgrunden. Bara tio meter från 
cent-rum ligger Nairobi National 
Park, en inhängnad nationalpark 
som bland annat är en fristad för 
landets noshörningar. 
3. Strandliv. Malindi, ett område vid 
kusten, erbjuder vackra sandsträn-
der och korallrev. Här kan du surfa, 
dyka och fiska. Här ligger även skyd-
dade Malindi Marine National Park.

3 sevärdheter i Tanzania: 
1. Kultur. I Zanzibars Stone 
Town får du se spännande 
historia och kultur i trånga 
gränder, hus byggda av korall 
och tunga trädörrar från tiden då 
arabiska sjöfarare hade staden som 
handelsplats.
2. Trekka. Mount Kilimanjaro 
är Afrikas högsta berg med 
sina 5 895 meter. Det finns tre 
olika toppar att bestiga och 
utsikten över savannen nedanför 
slår det mesta i  
naturväg.
3. Dykning. Mafia Island Marina 
Park skyddar undervattens- 
livet kring Mafia Island. Här i 
Indiska Oceanen kan du dyka 
med valhajar och 400 andra 
fiskarter.

Plötsligt dundrar marken till och ett moln av  
hovar och bruna seniga kroppar väller fram i hori-
sonten. Gnuernas bestånd har varit lika stort de  
senaste 40 åren, vilket är ett bevis på lyckad miljö-
vård inom ekosystemet, och en upplevelse besöka-
ren knappast glömmer i första taget.

Som i en naturfilm
Nästa mäktiga naturupplevelse är i Kenya, intill 
Maraf loden som f lyter fram som en pulsåder ge-
nom Serengeti och Masai Mara. Det bruna vattnet 
forsar på sina håll och vid en lugn övergång väntar 
ett femtiotal nervösa zebror på att korsa den breda 
f loden. Många naturfilmer spelas in längs 
Maraf loden där migrerande gnuer och zebror slu-
tar sina dagar som krokodilmat. Floden är full av 
f lodhästar och sex meter långa nilkrokodiler. Den 
första zebran trevar försiktigt i vattnet, biter och 
sparkar mot sina efterföljare – som om den vet att 
något är på gång. Ett krokodilhuvud närmar sig ze-
brorna, cirkulerar i vattnet, men håller sig hela ti-
den på avstånd.

– Krokodilerna är proppmätta. De har redan ätit 
av gnuerna som kom tidigare, förklarar Daniel 
som berättar att zebror, ”som är intelligentare än 
gnuer”, ofta korsar f loden efter gnuerna.

Ett noll till bytesdjuren. Den statistiken kommer 
dock att ändras när den heta eftermiddagssolen 
börjar gå ner över Masai Mara. På en kopje (en kal 
granithäll), som sticker upp över det savannskogs-
klädda landskapet ligger fem lejoninnor med ögon 
spända i en ensam buf-
felko några hundra meter 
längre bort. En lejoninna 
tar täten, smyger på sitt 
offer, och det till synes re-
dan sjuka bytet gör för-
utom ett svagt bröl inget 
motstånd. 

Katarina Edström 43, från Stockholm sänker ki-
karen och ser nöjd ut.

– Vi är här för att titta på djur, så det kan ju inte 
bli en bättre upplevelse än så här, säger Katarina 
som är projektledare för WWF:s fundraising, vars 
Afrikaprojekt motarbetar tjuvjakt på elefanter och 
noshörningar i Serengeti-Mara.

Hon är på plats för att ”se vad pengarna från gi-
varna gör för nytta”. Hon beskriver Serengeti-Mara 
som ”magiskt vackert”. En plats hon gärna tar med 
familjen till inom kort.

– Allt här sker på djurens villkor, det är liksom 
inget Universal Studios. Det är på riktigt. ●

Katarina 
Edström från 
svenska WWF. 

”Många  
naturfilmer 
spelas in längs 
Marafloden”


