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”Safari” är swahili och 
betyder ”resa”, men det 
moderna uttrycket syftar på 
att se vilda djur. 

Det engelska uttrycket 
”The big fi ve” betyder ”De 
stora fem” och är samlings-
namnet på fem afrikanska 
djur som ansågs vara de far-
ligaste och mest åtråvärda 
bytesdjuren för storviltjäga-
re. De fem djuren är lejon, 
leopard, elefant, buffel och 
noshörning. 

Numera används uttrycket ofta 
av safariturister som checklista på 
djur som man vill kunna skryta 
med att man har sett.

Men man ska inte låta sig luras 
av turistbyråernas lockande erbju-
danden då det fi nns många andra 
minst lika spännande och intres-
santa djur att se på savannen. 

Misstaget många guider gör är 
att de jagar febrilt efter dessa fem 
arter, då de tror att det är det enda 
turisterna kommit hit för att se. 
Då blir det mindre tid över för att 
stanna och titta på de andra dju-
ren, som kan var minst lika spän-
nande. 

Och ärligt talat, hur spännande 
är det att se en idisslande buffel?

Inte värt pengarna
Om man ändå är i Kenya eller 

Tanzania, kanske på besök hos en 
avlägsen släkting, kan det mycket 
väl vara värt att kosta på sig ett 
par dagars safari i någon utav de 
många nationalparkerna.

 Men efter att ha varit på plats, 
så konstaterar de fl esta att det kan-
ske inte är riktigt så fantastiskt att 
skumpa runt på dåliga vägar för att 
se djur (ofta på mycket långt håll) 
som fi nns på Kolmården hemma. 

Mat och boende är vanligtvis in-
kluderat i priset och är väl så bra 
man kan få till det, med tanke på 
omständigheterna. Ha inte för 
höga förväntningar, för det är inte 
direkt femstjärnig standard. Det 
kostar omkring 25 000 kronor för 
en veckas safari (inkluderar fl yg-
resa, boende och mat).

Lägger man till en extra slant 
och kombinerar resan med exem-
pelvis en vecka på den vackra kryd-
dön Zanzibar blir det mer resa för 
pengarna. Då kanske man kan re-
kommendera ett par dagars safari 
för sina bekanta. 

Djur på nära håll
Åk till en djurpark i stället, för där 
är du garanterad att få se alla de 
fem stora på nära håll utan att be-
höva fl yga till Afrika. Plus att du får 
pengar över till annat.
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Vem har företräde? Serengeti Nationalpark är hem för de vilda djuren, men tung trafik måste ändå åka på de dåliga vägarna för att serva alla turister som besöker parken. Alla måste köra på de 
befintliga vägarna, inte köra fritt i på savannen, för att inte störa de vilda djuren. FOTO: PATRIC ANDERSON

På jakt efter ”The big fi ve”?

– res till en djurpark i stället!

Vad ser sebran? Har man tur kommer man väldigt nära vissa djur.

Fullt på vägen. Är ett lejon eller annat rovdjur i närheten av vägen, samlas alla turistbilarna för att ta kort. Flaxar med öronen. Elefanterna kan bli arga om de tycker att vi stör.


