
momentu. Mijamy wioskę Masajów. Zjeżdżamy stromą drogą w dół i jesteśmy wśród dzikich 

zwierząt, aparaty pstrykają. Niestety jeepów jest więcej, o wiele za dużo.  

 

Serengeti i Masai Mara 

Rozlegle afrykańskie sawanny, wśród których największą jest Serengeti na pograniczu Kenii i 

Tanzanii. To królestwo najgroźniejszych i największych zwierząt zamieszkujących Czarny Ląd. 

Można tu spotkać wszystkich przedstawicieli tzw. Wielkiej Piątki, do której należą: lew, bawół, 

słoń, nosorożec i lampart. Doskonałe warunki do podglądania mieszkańców trawiastych równin 

panują w Rezerwacie Masai Mara w Kenii. Oprócz największych drapieżników nie brakuje gazeli, 

żyraf czy niezwykłych gatunków ptaków. Natomiast w lipcu i sierpniu można tu podziwiać migracje 

wielkich stad antylop gnu i zebr, które przemierzają sawannę w poszukiwaniu pożywienia. Na 

terenie Kenii i Tanzanii można także spotkać członków plemienia Masajów. Ten koczowniczy lud 

do dziś skutecznie opiera się postępującej cywilizacji i pielęgnuje swoje tradycje i zwyczaje. 

 

Wielkie Rowy Afrykańskie - wodospady, rzeki, jeziora 

Ogromne bogactwo cudów Matki Natury widać też w tych częściach Wielkich Rowów 

Afrykańskich, które wypełnia woda - rzeki, jeziora, wodospady. Największe jeziora to: Tanganika, 

Turkana, Manyara i  Nakuru, a z rzek Zambezi. Wielki Rów Afrykański ciągnie się aż od Półwyspu 

Arabskiego i Morza Czerwonego do Mazambiku i ujścia rzeki  Zambezi przez ponad 6 tysięcy 

kilometrów. Powstał 20 mln lat temu w wyniku przesuwania się płyt kontynentalnych Ziemi i 

uskoku tektonicznego.  Wielki Rów, to pęknięte serce Afryki, oddziela wschodni róg Afryki od 

reszty kontynentu. 

 

 

Dolina Olduvai - kolebka ludzkości 

Niezwykle urodzajne, bogate w wodę, a co za tym idzie pożywienie, tereny Wielkich Rowów 

Afrykańskich ok. 6 mln lat temu stały się kolebką ludzkości. Według naukowców wtedy na tym 

terenie pojawiły się pierwsze hominidy. Jesteśmy w Dolinie Olduvai, gdzie  ok. 200 tys. lat temu, 

wyewoluował homo sapiens, nasz przodek, który opuścił Afrykę i powoli zaczął zasiedlać całą 

Ziemię. To niezwykłe być tu, gdzie zaczęła się nasza historia, stąd wszyscy pochodzimy ! 

Magiczne, zaczarowane miejsce ! 

Po latach wspomnienie Afryki nadal żyje w mojej pamięci i pewnego dnia Afryka przyśniła mi się i 

znowu do niej wróciłem i fruwałem nad Wielkim Rowem Afrykańskim. 

Każdy, kto poznał Afrykę jest odmieniony na zawsze.! 

                                                                                              Bogusław Kołodziejczyk 


