Om Saadani National Park
Saadani Game Reserve blev registreret i 1969 efter at man havde konsulteret
landsbyen Saadanis ældre. Landsbyen fik kompensation for tabet af landbrugsland
og det var de ældres håb at man ville kunne få et ekstra indkomstgrundlag til
landsbyens beboere når Saadani Game Reserve blev udvidet.
Fra jagtområdet overtog man alle større dyr, reptiler og fugle og fik adgang til
havet. Kort tid efter parkens oprettelse blev der bygget hytter ud mod havet, og
parken har været i konstant udvikling lige siden.
I dag består reservatet af et ca 2000 km2 stort relativt sammenhængende økosystem som ud over det
oprindelige reservat inkluderer Mkwaja landbrugsområdet (nedlagt), floden Wami og Zaraninge Skov
reservatet. I 1996 blev den nordlige del af parken udvidet med ca. 217 km2, da området Mkwaja Syd blev
lagt til. Udvidelsen blev finansieret af EU.
I lange tider har der eksisteret en konflikt mellem en voksende befolknings behov for landbrugsjord, og
reservaternes fortsatte eksistens. Problemerne opstår typisk ved at mindre dyr som vortesvin og bavianer
går ind og rasere opdyrkede marker. Det tager kun få dyr kort tid
at ødelægge hele årets investering i landbrugsproduktion da de
æder bondens rødder, kokosnødder eller frugter. For at begrænse
besøgene sætter landsbyerne oftest mindre drenge til at passe på
markerne hvor de med sten og kæppe jager de mindre dyr væk.
Man tilkalder dog parkens rangere når større dyr som elefanter
dukker op.
På den anden side lider parkerne under bøndernes svedjebrug,
træfældning til byggematerialer, brændsel og trækul.
Saadani Game reserve var det første projekt i Tanzania, hvor man
forsøgte at finde en balance i udviklingen af landsbyerne gennem udnyttelse af vildtet og de
naturressourcer som parken rådede over. Der indgik planer om vildtgårde og tæmning af vilde dyr. I 1998
etableredes en enhed som sammen med teknisk assistance fra Tyskland fik til opgave at genindsætte dyr
og at få integreret landsbyerne direkte i fredningsprogrammet hvilket har medført
et fald i krybskytteriet og en naturlig forøgelse af vildtbestanden.
Saadani Game Reserve blev i 2005 opgraderet til National Park og hedder i dag
Saadani National Park.
Saadani National Park adskiller sig fra de andre parker i Tanzania ved at have en
berusende blanding af farverige økosystemer som ikke findes noget andet sted på
den Afrikanske østkyst.
Den besøgende har i parken kort afstand til så store forskelle som hvide
sandstrande mod det Indiske Ocean, bush, savanne område, skov og et flodsystem
som hver især byder på deres specielle oplevelser.
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Floden & havet
Fra øst mod vest løber Wami floden. I flodens udmunding i det åbne
hav blandes ferskvand med saltvand til brakvand og omgivelserne er
karakteriseret ved et økosystem bestående af mangrove skov,
indtørrede saltsøer og områder med saltaflejringer.
Længere inde i landet udgør Wami floden sammen med et antal
mindre floder og søer den vigtigste ferskvand ressource. I havet i
det beskyttede område ud for Saadani National Parken finder man
Mafui sandbankerne hvis farverige koral rev danner vigtige
gydepladser for mange fiskearter. Ved ebbe trækker havet sig ca.
100 meter tilbage og udgør en velegnet passage for de lokale og vildtet. På strandene finder man som det
eneste sted nord for Dar es Salaam steder hvor havskildpadderne kommer for at lægge æg.
Skov & Krat
Den meget lidt kendte kystskov er karakteriseret med en høj biodiversitet med mange planter som kun
eksisterer i disse områder. Skoven spiller også en stor rolle i beskyttelsen mod erosion og er med til at
regulere nedbøren. Ud over de to store skove Zaraninge og Kwamsisi udgør mange af de mindre skove og
krat vigtige levesteder for større og mindre dyr. Eksempelvis opholder elefanten sig gerne i de mere træ
bevoksede dele af parken om dagen.
Savanne
Savannen i Saadani National Park kan deles I tre særegne typer –
savannen med planter op til 2 meters højde og spredt palme
bevoksning, -savannen med græsgange som for det meste er
områder med tidligere sisal produktion, og den sorte savanne hvor
den lerholdige jord giver planterne hårde vækstbetingelser.
Dyrene
I Saadani National Park lever alle big 5 dyrene undtagen
næsehornet. Man finder elefanter, flodheste, løver og leopard.
Flokke af bøfler, giraffer og et stor udbud af antilope arter. En del reptiler findes også, krokodiller,
slanger, firben og fugle i farverige fjerdragter, ørne, kingfisher og ibis for at nævne enkelte.
I havet kan man ved koral revene finde de tropiske fisk, og ved ebbe eremit krebs på stranden.
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