BOTSWANA
Botswana on yksi Afrikan nykyaikaisempia ja rikkaimpia maita. Tunnetuin botswanalainen Suomessa on kirjoista ja
televisiosarjoista tuttu eloisa etsivärouva. Botswanassa asuu vielä monia heimoja, joista tunnetuimpia ovat
bushmannit, joista osa elää vielä metsästäjä-kerääjinä.
Maan luonnonsuojelu on esimerkillistä moniin maihin verrattuna. Botswanaan siirretään sarvikuonoja turvaan
salametsästykseltä Etelä-Afrikasta. Metsästysmatkailu ei maassa ole. Laajat ja hedelmälliset alueet ovat myös hyvää
karjankasvatukseen ja täältä tulevat eteläisen Afrikan parhaimmat pihvit.
Safarikohteena Botswana on yksi parhaista monipuolisuutensa takia, suuria laumoja näkee tosin vain harvoin mutta
yksityisten luonnonsuojelualueiden takia safareilla ei ole ruuhkaa.
Maisema
Taivaalta katsottuna Okavangon Delta näyttää maailman suurimmalta golfkentältä, strategisesti sijoitettuine
palmuineen ja uskomattoman laajoine vesiesteineen. Maan pinnalta katsottuna se näyttää osittain Edenin
puutarhalta. Saaret, kirkkaat vesiväylät ja laguunit kukkineen ovat myös osa Kalaharin autiomaata. Ympäristön suot
ja tasangot sekä kauempana oleva kuiva autiomaa luovat eläimille haasteellisia, mutta samalla hyviä ja monipuolisia
elinympäristöjä.
Kalaharin autiomaa
Suurin osa maasta on Kalaharin autiomaata. Keskisen Kalaharin kansallispuiston tunnetuimpia alueita on Deception
Valley. Kuivuudestaan huolimatta alueella asuu runsas eläimistö ja suolaaltaiden alueella nähdään suuria muuttoja
kausittain.
Okavango Delta
Tämä avaruudestakin nähtävä Unescon maailmanperintöalue, Jumalan kädeksikin kutsuttu, sijaitsee Kalaharin
autiomaassa siirrossyvänteen päällä. Kuukausia aiemmin Angolaan ja Namibiaan satanut vesi kulkee pitkän tien,
muodostaen maailman ainoan autiomaahan laskevan suistoalueen, joka jää toiseksi vain Brasilian Pantanalille.
Alueella on useita eri elinympäristöjä: pensastasankoja, tulvatasankoja, pysyviä kanavia, laguuneja ja papyrussoita.
Eläimistö on runsasta.
Chobe ja Linyanti
Pohjois-Botswanassa sijaitseva laaja alue, joilla on metsiä ja tulvatasankoja. Tunnetuimmat näistä ovat Choben
kansallispuisto, Linyantin suoalueet ja Savutin kanava. Runsas eläimistö, esim. Chobe on tunnettu norsulaumoistaan.
Milloin mennä
Botswana kausivaihteluineen on ympärivuotinen kohde.
Kesäisin (marras - maaliskuu) vihreä kausi
Ilma on kuuma ja kostea päivisin. Yöt ovat lämpimiä mutta voivat olla yllättävän viileän tuntuisia ilman kosteudesta
johtuen. Vihreä kausi on valokuvaajien ja lintubongareiden unelma, Botswanaan tulleiden muuttolintujen takia.
Vihreällä kaudella on myös eläinten lisääntymisaika ja pedot ovat todella aktiivisia.
Talvisin (kesä - elokuu) kuiva kausi ja korkeasesonki kausi
Ilma on lämmintä ja kuivaa. Kalaharin hiekkapatja ei pidä lämpöä, siksi yöt tuntuvat jopa kylmiltä, lämpötila saattaa
laskea lähelle nollaa. Okavango Deltan tulvakausi, paljon vesiaktiviteetteja.
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