
OLDONYO LENGAI        LAKE NATRON

Oldonyo Lengai (2962 m):   
Oddalony tylko 70 km od głównej drogi prowadzącej do Ngorongoro – 'Ol Doinyo Le Ngai' to jedyny  czynny wulkan 
karbonatytowy na na naszej planecie... jedyny  czynny wulkan w Afryce Wschodniej... jedyny, z którego wypływa tzw. 
zimna lawa – zresztą najzimniejsza ze wszystkich znanych wulkanów na Ziemi – ok. 500°C. Lawa najczęściej jest barwy 
białej bądź żółtawej, nocą staje się czerwona. Wokół góry znajdują się szerokie na 100-200 metrów potoki zastygłej lawy. 
To dzięki tej unikatowości wulkan i jezioro Natron tworzą niezapomniany krajobraz, niepowtarzalny w żadnym innym 
miejscu naszej planety. Jeszcze 20 lat temu teren wokół wulkanu był dostępny z eskortą uzbrojonych strażników. Obecnie 
szczyt jest zdobywany przez kilka osób dziennie. Z samego szczytu przy dobrej pogodzie można dostrzec Kilimandżaro i 
Meru. Ostatnie erupcje miały miejsce: 19 października 2007 i 15 lutego 2008 podczas jednej z naszych wypraw!!!

Święte miejsce:                           
Lengai to święte miejsce dla plemion Masajskich. Obowiązkiem 
każdego Masaja jest wejście na szczyt góry. Masajowie z Kenii i 
Tanzanii wierzą, że w kraterze grzmi ich bóg Ngai. Nie ma mowy 
o wejściu na szczyt bez towarzystwa choćby jednego Masaja.

Droga na szczyt Oldonyo Lengai:            
(Program jest częścią pełnego programu wyprawy)

 ■ Dzień pierwszy: Lake Natron
Dojeżdżamy do lodży/campu w pobliżu Jeziora Natron. Po 
południu jedziemy lub idziemy nad brzegi czerwonego jeziora 
Natron. Tu zapewne ujrzymy tysiące flamingów i innych ptaków 
wodnych. Powrót do lodży/campu na kolację. Masajowie, 
których tu spotkamy będą inni od tych, których widzieliśmy 
wcześniej. Nie oglądają wielu turystów, nie mówią językiem 
Suahili, nawet nasi lokalni przewodnicy nie potrafią się z nimi 
porozumieć. Są prawdziwi. Okolice Oldonyo to niewątpliwie 
najpiękniejsze miejsce na całej tanzańskiej trasie wyprawy, 
budzą podziw wśród wszystkich odwiedzających. Trzeba 
pokonać wiele km po afrykańskich bezdrożach, ale po 
przyjeździe tutaj każdy pyta siebie: Jak tu można nie być?!

■ Dzień drugi: Oldonyo Lengai (2962 m)
Około północy po wczesnym śniadaniu wymarsz w kierunku 
szczytu Oldonyo Lengai czyli Góry Boga w języku Masajów. Po 
około 5–6 godzinach zapierającego dech w piersiach 
podejścia, o wschodzie słońca powinniśmy już spacerować po 
krawędzi krateru a nawet jak warunki pozwolą to po skorupie 
zimnej lawy. Schodzimy do punktu wyjścia i udajemy się do 
lodży/campu. Po południu krótki spacer dnem przepięknego 
kanionu wydrążonego w uskoku Wielkiego Rowu 
Afrykańskiego doprowadza nas pod wspaniały wodospad. 
Strugi wody opadające z górnych partii uskoku wydrążyły tutaj 
jaskiniowe patio. Podczas kąpieli ponad naszymi głowami 
powinny buszować wszechobecne małpy. Po wyczerpującym, 
ale najwspanialszym dniu na wyprawie nocleg w znajomej 
lodży/campie. Następnego dnia sprawny przejazd do Mto Wam 
Bu zamknie pętlę po dzikich parkowych zakątkach Tanzanii.
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Lake Natron:                        
Będąc na stokach Oldonyo trudno go nie zobaczyć. Warto poświęcić jeszcze parę godzin by zobaczyć cud natury. 
Czerwone wrzące jezioro – Natron zawdzięcza swą nieprawdopodobną barwę wulkanicznemu podłożu. 
Temperatura jeziora może osiągnąć temperaturę gorącej kąpieli, a powierzchnia pokładów sody, tworzących szlam 
na obrzeżach jeziora, gdzie żerują flamingi (!), nagrzewa się nawet do 65°C. Poza tym obszar jeziora jest w 
przeważającej części suchy i składa się z warstw węglanu sodowego albo sody, pod którymi gromadzi się 
nieprzyjemny, czarny muł.
Skorupa, która powoduje że Natron jest postrzegane jako cud natury czasem może być też biała albo jasnozielona, 
a płytka woda ma często kolor czerwonego wina albo kawy. Do jeziora spływają bezpośrednio wrzące wulkaniczne 
sodowe rzeki – gorące źródła wypływające z pobliskich wulkanów m. in. ze stoków Oldonyo, dostarczając 
wypłukaną sodę decydującą o barwie jeziora. Natron potrafi zaskakiwać i jak kameleon być za każdym razem inne, 
dostarczając nowych wrażeń. 
W okolicy znajduje się jeszcze kilka jezior sodowych, ale Natron jest najgłębsze, najgorętsze i ma największą 
zawartość barwiącego minerału. 
Poza słynną różowo – czerwoną skorupą to miejsce lęgowe 3 milionów flamingów.


