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Vädret i Kenya och Tanzania 
 

 
November 
De korta regnen, inget ihållande regn utan mest kvällsskurar. Relativt höga 

temperaturer. 
 

December – mars 
Het torrperiod med temperaturer över 30 ̊ varmt. 

 
April – maj 
De långa regnen infaller. Det kan även vara varma och soliga perioder. 

 
Juni – oktober 

Sval torrperiod. 
 
Juni – augusti 

Det kan vara mulet och inte alltid så varmt. Dimma och moln på högre höjd kan 
förekomma. 

 
September – oktober 
Varmt och torrt, ofta bra väder. 

 
Detta vädermönster gäller i norra Tanzania och södra Kenya. Variation i vädret 

förekommer. Ibland kan regnen helt utebli eller komma under en annan period. 
 

 

Djurens förflyttningar över gränserna 

 
December – mars 
Stora vandrande hjordar med zebror och gnuer, är så här års normalt i södra 

eller sydöstra Serengeti, Tanzania. I februari föder gnuerna sina kalvar. Under 
ett par veckor föds ett enormt antal kalvar. Rovdjuren är, helt naturligt, 

intensivt aktiva under den här perioden.  
Bästa safarimål är sydöstra Serengeti, Tanzania. 
 

April – maj, regnperiod med de långa regnen 
Normalt är djuren så här års i södra eller sydöstra Serengeti, Tanzania. Under 

denna period vandrar de åt nordväst för att vid regnperiodens slut befinna sig i 
den del som kallas Västra korridoren. Djuren är spridda i parkerna, är lätta att 
hitta och är mycket aktiva. Det kan vara regnigt och svårt att se djuren från 

immiga bilfönster och stängda takluckor.  
Bästa safarimål: sydöstra och centrala Serengeti, Tanzania. 
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Juni – oktober, sval torrperiod 

Migrationen befinner sig precis i början av perioden i västra Serengeti. Större 
delen av hjordarna vandrar norrut ut ur parken. Under juli börjar de vandra in 
söderifrån i Masai Mara, Kenya. Där stannar de perioden ut. 

Början av juni bästa safarimål Serengeti, Tanzania och från mitten av juli Masai 
Mara, Kenya. 

 
November, regnperiod med de korta regnen 
Hjordarna börjar sin vandring söderut, ut ur Masai Mara, Kenya och in i 

Serengeti, Tanzania. 


