
„muzungu”, do tego żyzna wulkaniczna ziemia i dużo opadów.  

Dlatego zostali tu na długo. 

Niedaleko Nairobi leżą Wzgórza Ngong, „Miałam farmę w Afryce” – to pierwsze słowa książki 

„Pożegnanie z Afryką”. Ile te trzy słowa zawierają emocji, radości i smutku, żalu po utraconej 

farmie, szczęściu , miłości. Historia życia Karen Blixen i jej podobnych osadników, myśliwych, 

czarnych mieszkańców Kikujów. 

Dzisiaj można zwiedzić dom Karen Blixen i poczuć dawną atmosferę Afryki. 

 

Nakuru 

Wody  Jeziora Nakuru stanowią siedliska i źródła pożywienia dla przedstawicieli różnorodnej 

fauny. Woda w jeziorze, ze względu na dużą ilość sody, może osiągać wysoką temperaturę - 

kontakt człowieka z nią mógłby się skończyć oparzeniem. 

Już sam kolor zbiornika przykuwa uwagę - jest ono czerwone. Barwę tę zawdzięcza 

zasiedlającym je bakteriom żelazowym. 

 A jednak jest zwierzę, które te, zdawałoby się nieprzyjazne warunki, uznaje za swój dom. Mowa o 

flamingach. Milionowe kolonie tych ptaków, które przemieszczają się tanecznym krokiem po 

jeziorze, to zapierających dech w piersiach spektakl natury. 

 

Ngorongoro. 

Najtrudniej jest rozpocząć każdą podróż. Będąc już na miejscu poddajemy się przygodzie, 

zaczynamy myśleć inaczej, liczy się to co tu i teraz, chłoniemy wszystkimi zmysłami  wszystko 

wokół nas. 

Jedziemy samochodem terenowym po bezdrożach już od kilku godzin, podskakujemy na każdym 

dołku i kamieniu. Zatrzymujemy się na odpoczynek i zdjęcia pod ogromnym baobabem. 

Nasz cel  Ngorongoro. Wszystkie trudy podróży są warte tego, żeby zobaczyć Ngorongoro - 

zaczarowane miejsce, ogromną kalderę po wygasłym wiele milionów lat temu wulkanie. Kaldera 

(krater wulkanu) ma ponad 20 kilometrów średnicy. Strome zbocza zamykają owalną dolinę, do 

której prowadzi jedna droga i wąskie ścieżki zwierząt. 

Niesamowity widok roztacza się z góry  z naszej lodge’y, gdzie mieszkamy. Szczególnie pięknie w 

nocy pod rozgwieżdżonym niebem, które wisi nam prawie nad głowami, słychać porykiwanie lwów 

i krzyk hien, rozpoczęło się nocne polowanie króla sawanny. Po śniadaniu zabieramy tylko aparaty 

i wodę do picia. Jedziemy na safari, na dół kaldery, wrócimy po południu. Po drodze zatrzymujemy 

się, bo drogę przechodzi stado słoni. Trzeba być ostrożnym i nie zbliżać się, żeby ich nie drażnić. 

Co za widok. Robimy zdjęcia. Cały czas aparat w pogotowiu, żeby nie przegapić ciekawego 


