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Minne nyt SAFARILLE? Afrikka, Borneo,
Intia, Etelä-Amerikka vai Australia
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Safarit ovat tuttuja Afrikasta, mutta eri puolilta
maailmaa löytyy upeita kansallispuistoja,
joissa voi kaahata jeepeillä, ajaa jokiveneillä
tai vaeltaa norsun selässä.
Safari Afrikassa edustaa monille äärimmäistä matkailukokemusta.
Kolonialististen tutkimusmatkailijoiden ja metsästäjien hallitsema
Afrikka on kuitenkin muuttunut tähän päivään mennessä.
Savanneilta löytyy tänä päivänä myös luksus-ekolomakohteita.
Afrikkaa on kuvattu usein länsimaisessa elokuvassa ja
kirjallisuudessa. Esimerkiksi Joseph Conradin elokuva Heart of
Darkness kuvaa pahansuopaa erämaata ja Karen Blixenin
romaaniin perustuva elokuva Out of Africa romantisoitua kuvaa
Keniasta. Vaikka Afrikka ei ole enää yhtä tutkimatonta aluetta kuin
aikoinaan, lumoutuvat matkailijat edelleen maanosan maisemista ja
eläimistä.
Afrikka tarjoaa tunnetuimman safarikokemuksen, mutta eivät safarit
rajoitu vain Afrikkaan. Maailmassa on monia alueita, joissa luonto ja
ekosysteemi ovat yhtä valloittavia. Esimerkiksi Borneon viidakoista
löytyy Aasian elefantteja, nenäapinoita sekä orankeja ja Australian
alkuperäiseläinlajit kuuluvat ainutlaatuisiin maailmassa.

Afrikan viisi suurta
Kun metsästäjät aikanaan keksivät sanonnan big five he viittasivat
leijoniin, Afrikan elefantteihin, leopardeihin, buffaloihin ja
sarvikuonoihin, joita pidetään vaarallisimpina jalkaisin
metsästettävinä eläiminä. Nykyajan safarikävijät ovat varustautuneet
vain digitaalikameralla ja teleobjektiivilla, mutta viisi suurta eläintä
ovat silti tärkeitä kohteita Afrikan seikkailulla. Onnistunut safari
määräytyy usein sen mukaan kuinka monta big five -eläintä on
havaittu.

Serengetin leijona.

Kansallinen Masai Mara
-suojelualue Keniassa
ja Serengeti Tansaniassa
ovat parhaita paikkoja
tutustua Afrikan luontoon.
Alueilla voi nähdä gnuiden, seeprojen ja Thomsonin gasellien
vuotuisen muuttoliikkeen, joka houkuttelee isot kissaeläimet
saalistamaan ja krokotiilit vaanimaan.
Masai Maraan ja Serengetiin suositellaan vuokrattavaksi oma
nelivetoinen auto ja kuljettaja-opas Arushasta. Jos yöpyy
retkimajassa puiston lähellä, majoituksen tarjoajat järjestävät myös
safariajeluita. Omatoiminen retki ilman opasta on myös mahdollinen,
mutta sitä ei suositella. Alueella ei ole teitä, opasteita eikä apua ole
saatavilla, jos jokin menee vikaan.
Kruger-kansallispuisto Etelä-Afrikassa on myös rikas luonnoltaan.
Alue on yksi Afrikan suurimpia riistapuistoja, jossa on enemmän
nisäkäslajeja kuin millään muulla maanosan luonnonsuojelualueella.
Elefantteja on tuhansittain ja lisänä big five -ryhmään matkailijat
voivat nähdä uhanalaisia Afrikan villikoiria, gepardeja, virtahepoja,
kirahveja ja seeproja.
Monet matkailijat ajavat itsenäisesti Krugerin läpi. Tiet ovat
päällystettyjä, viitoitettuja ja jopa nopeusrajoitukset pätevät.
Puistossa on sekä ruokailu- että pysähdyspaikkoja, joista löytyy
pöytiä ja wc. Sisäänpääsymaksu kansallispuistoon on 132 EteläAfrikan randia, eli noin 14 euroa. Portit aukeavat auringon noustessa
ja sulkeutuvat auringon laskiessa. Aukioloajat saattavat vaihdella
vuoden mittaan.
Safarilla on syytä käyttäytyä oikein. Puistossa on esimerkiksi
laitonta oleskella sulkemisajan jälkeen. Paikallisten asukkaiden tai
Masai-heimolaisten valokuvaamiseen pitää pyytää lupa. Oppaan
neuvoja on noudatettava tarkasti. Pukeudu löysiin kevyisiin
neutraalinvärisiin vaatteisiin ja käytä hattua. Malariaa esiintyy
alueella, joten kannattaa pukeutua pitkälahkeisiin housuihin ja
pitkähihaiseen paitaan ja käyttää hyttyskarkotteita. Muista myös
kunnioittaa ympäristöä: säästä vettä äläkä roskaa.

Miten pääsee:

Perinteisiä pitkätaloja Borneossa.

Finnairilla on yhteistyölentoja Nairobiin British Airwaysin ja Turkish
Airlinesin kanssa. Nairobista vaihto Kilimanjaron lentokentälle tai
Arushan lentokentälle. Matka kentältä luonnonpuistoon kestää
autolla kahdeksan tuntia. Vaihtoehtoisesti pienkoneella Serengetin
Kirawira-lentokentälle.

Majoitus:
Bilila Lodge Kempinski on tyylikäs viiden tähden majoitus, josta on
näköala Serengetin tasangolle.
Sabi Sabi Earth Lodge, Kruger Park sisältää 13 maisemaan
sointuvaa luksusmökkiä.

Orankeja ja ekovaelluksia
Borneossa
Vierailu Borneolla ei olisi täydellinen ilman orangin kohtaamista.
Rauhoitusalueita on ympäri saarta, niistä merkittävin on Sabahissa
sijaitseva Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center. Alueeseen
kuuluu 4300 hehtaaria sademetsää, jossa vierailijat voivat tarkkailla
uhanalaisia eläimiä korotetuilta kävelyreiteiltä tai tehdä viiden
kilometrin pituisen vaelluksen Sepilok-suojelualueen mangrovemetsien läpi. Apinoita ei saa ruokkia ja irtaimisto kannattaa suojata
niiden näpeiltä. Kansallispuiston sääntöjä tulee noudattaa.
Toinen Borneon kohokohta on Mount Kinabalu. Unescon
suojelukohteesta löytyy yli sata nisäkäs- ja 4500 kasvilajia ja se on
erinomainen paikka toteuttaa Borneon safari. Vaeltaminen Kinabalun
huipulle kestää kaksi päivää ja auringonlaskut ylhäältä ovat
henkeäsalpaavat. Eläimistöön kuuluvat hirvet, leopardit, kissat,
orangit, saukot ja lumikot. Sadat perhos- ja lintulajit piristävät
sademetsän ilmettä.
Mount Kinabalulle voi tehdä sekä itsenäisiä retkiä että
ryhmävaelluksia. Molemmat järjestyvät Sabahin kautta.

Miten pääsee?

Paikallislapsia Borneossa.

Lentäen Kuala Lumpuriin, josta vaihto Kota Kinabaluun. Retkiä ja
kuljetuksia ympäri Sabahia kaupungin keskustasta.

Majoitus:
Hyatt Regency Kinabalu Hotel on business-luokan hotelli
kaupungissa.
Gayana Eco Resort on moderni luksus-saarilomakeskus Pangkorin
saarella lyhyen laivamatkan päässä mantereesta.

Tiikerin jalanjäljillä
Intiassa
Afrikka tarjoaa perinteiset big five -eläimet, mutta Intia on tiikerin
kotimaa. Intiassa on myös elefantteja, Aasian leijonia, Intian
virtahepoja, karhuja ja monia uhanalaisen leopardin alalajeja.
Villieläimiä on runsaasti pitämään safarilaiset kuvausvalmiudessa.
Gir Forest -kansallispuisto ja villieläinten rauhoitusalue on täydellinen
paikka aloittaa Intian safari. Alueella asustavat maailman ainoat
jäljellä olevat Aasian leijonat. Lisäksi siellä asuu leopardeja,
antilooppeja, hirviä, villisikoja, hyeenoja ja krokotiileja sekä 250 eri
lintulajia. Puiston läpi ajaminen itsenäisesti on mahdollista, mutta
oppaan palkkaaminen on suositeltavaa. Puistossa ei saa vaeltaa
jalan, syödä eväitä eikä telttailla. Salaman käyttö valokuvatessa on
kielletty.

Nenäapinoita Borneossa.

Intian keskiosassa sijaitsevan Kanha-kansallispuiston rehevät
metsät inspiroivat Rudyard Kiplingin Viidakkokirjaa. Monet
uhanalaiset lajit kuten suohirvi, Bengalin-tiikeri ja useat leopardilajit
viihtyvät alueella. Tiikereitä voidaan seurata maastoautoista tai
elefantin selästä. Kanha-kansallispuistoon on mahdollista lähteä
myös järjestetylle aamu- tai iltaretkelle. Puisto on suljettu
monsuunikauden aikaan huhtikuusta lokakuun puoleen väliin.

Miten pääsee:
Lentäen esimerkiksi Delhistä Ahmedabadiin, joka sijaitsee 390
kilometrin päässä Gir-kansallispuistosta tai Mumbaista Diuhun, josta
matkaa on 110 kilometriä. Kanha-kansallispuistoon pääsee
lentämällä Delhistä Nagpuriin, joka on myös Intian maantieteellinen
keskipiste ja ajamalla viimeiset 280 kilometriä autolla.

Majoitus:
Lion Safari Camp, Sasan Gir sisältää 20 luksustelttaa mangopuiden
ympäröimänä.
Royal Tiger Resort on maalaismainen lomamajoitus Kanhakansallispuistossa.

Jokien ja viidakon Amazon
Amazonin jokialueen valtavista sademetsistä löytyy miljoonia kasvija eläinlajeja. Safareihin on mahdollista sisällyttää vierailuja
tutkimuskeskuksissa, kanoottiseikkailuja Amazonilla, vaelluksia läpi
tiheän viidakon ja yöpymisiä paikallisissa kylissä. Paras vaihtoehto
on varata kiertoajelu hotellista tai matkatoimistosta Manauksessa.
Seikkailunhaluiset voivat hypätä jokilaivan mukaan omatoimisesti.
Oma riippumatto kannattaa ottaa mukaan.
Maanosan villieläimiä ovat tukaanit, arat, piraijat, laiskiaiset,
vaaleanpunaiset delfiinit, apinat, anakondat, puumat ja jaguaarit.
Juma-järvi on alue, jossa ihmisasutus on minimaalista ja matkailijat
voivat patikoida maastossa, tavata paikallisia asukkaita, meloa
kanooteilla, kalastaa ja katsella tähtiä iltaisin.
Sadan kilometrin päässä Manauksesta sijaitseva Mamori-järvi on
suosittu aloittelijan Amazonin safaripaikka. Retkijärjestäjät tarjoavat
viidakkovaelluksia, krokotiilien, piraijojen ja lintujen bongausta sekä
kulttuurielämyksiä paikallisten kyläläisten parissa.
Manauksen lentokentällä kannattaa varoa matkaoppaina esiintyviä
huijareita. Ötököiltä ja keltakuumeelta on syytä suojautua
pukeutumalla pitkälahkeisiin ja -hihaisiin vaatteisiin.

Miten pääsee?
Lentäen Sao Pauloon tai Rio de Janeiroon, josta neljä tuntia kestävä
paikallislento Rio Negrolla sijaitsevaan Manaukseen. Kaupungista
voit aloittaa jokisafarin Amazonille lukuisten matkanjärjestäjien
kautta.

Koala Australiassa.

Majoitus:
Tropical Manaus on suuri luksushotelli keskellä Amazonin
sademetsää.
Juma Lake Inn on maalaismainen ekoystävällinen majoitus veden
päällä.

Erämaaseikkailu
Australiassa
Australian suuresta koosta johtuen safarin on hyvä keskittyä tietylle
alueelle. Mikä tahansa retki halki Australian erämaan sisältää
taatusti monia luontoelämyksiä, joten matkailijoiden kannattaa
päättää minkälaiseen maantieteelliseen alueeseen he haluavat
tutustua ja mihin vuodenaikaan.
Punaisesta maaperästä nimensä saaneessa Red Centerissä
sijaitsee kansallispuisto Uluru, Ayers Rock. Hiekkakivimonoliittia
ympäröivässä kansallispuistossa asuu wallabeja, dingoja,
opossumeja, emuja, goannoja ja punaisia kenguruita. Maisema on
kuivaa ja kasvillisuudeltaan harvaa. Paras aika vierailla on
viileämpään ja kuivempaan aikaan huhti- toukokuussa ja syyslokakuussa.

Kakadu, Australia.

Kakadun kansallispuisto on rehevää sademetsää, mangrovea, jokia
ja vesiputouksia. Alueelta löytyy yli 60 nisäkäslajia kuten kenguruita,
wallabeja, koala-karhuja ja dingoja sekä kaikkiaan 33 uhanalaista
eläinlajia. Paras aika vierailla on kuivan kauden aikaan toukokuusta
syyskuuhun. Vesiputoukset ovat kauneimmillaan lähempänä
toukokuuta ja luonto rikkaimmillaan syyskuuta kohti mentäessä.
Vierailijoiden kannattaa olla erittäin varovaisia krokotiilien suhteen.
Uiminen kielletty -merkkejä on syytä noudattaa. Luonnonaltaat ja
rotkoaltaat ovat turvallisempia, mutta eivät silti riskittömiä. Uluru on
joillekin heimoryhmille pyhää aluetta ja tiettyjen osien
valokuvaaminen on kiellettyä.
Sekä Ulurun että Kakadun ympäristössä on mahdollista tehdä
järjestettyjä ja omatoimisia retkiä nelivetoisella autolla. Kakadussa
tiet ovat päällystettyjä ja viitoitettuja. Alueelta löytyy myös
piknikpaikkoja ja telttailualueita. Ulurussa on tutkimusreittejä itse
ajaville.

Miten pääsee?
Lentäen Alice Springsiin, josta voi varata maastoautokierroksia
Uluruun.

Intiannorsuja.

Lentäen Darwiniin, josta viimeiset 171 kilometriä Kakaduun
maastoautolla.

Majoitus:
Longitude 131 sisältää viisitoista tyylikästä telttaa Uluru-Kata Tjuta kansallispuiston reunalla.
Bamurru Plainsista löytyy yhdeksän luksus-safarisviittiä kolmen
tunnin ajomatkan päässä Darwinista. - AGODA.FI

Intiantiikeri.

Jokilaiva Amazonilla.

