
   

Om Mafia Island 
 

Mafia Island udgør sammen med Øerne Unguja og Pemba en af Tanzanias 
såkaldte krydderi øer (inkl Zanzibar) ud for hovedlandet. Øen ligger ca. 160 
km syd for Zanzibar, og ca. 20 km ud for Rifiji flodens delta kaldet Mafia 
kanalen. Mafia er ca. 50 km lang og 15 km på tværs og er omgivet af et 
koralrev som vrimler med liv. Næsten hele Mafias kystlinje (ca. 800 km.) er 
udlagt som marine park. Der er ca. 40.000 beboere på øen fordelt i 24 
landsbyer, og hvor hovedbeskæftigelsen er fiskeri, landbrug, 
plantagearbejde (kokos) og handel på markedet (specialitet er kokosolie 
sæbe) i Kilindoni som er den største by på øen. 
 
Det ville være nærliggende at antage at Mafia har en vis samhørighed med 
Cosa Nostra på Sicilien, men det er nu ikke tilfældet. Mafia er et dejligt, 
fredfyldt, afsondret sted at besøge. Selvom den blide strøm af besøgende 
enstemmigt lovpriser øen, er den forblevet stort set ukendt og uspoleret. 

Mafia er et af de sikreste steder at besøge i det Indiske Ocean og der er ingen energiske personer til at 
ødelægge ferien. 
 
Der er populære rygter om at der eksisterer en pygmæ flodhest på øen, men der er endnu ikke 
dokumenterede observationer af dyret. Måske er de forvekslet med et antal små flodheste som lever i 
resterne af en årtusindgammel lagune i det centrale Mafia. De menes at stamme fra Rufiji floden og har 
været på Mafia siden de først blev observeret af en Dr. Baumann i 1895. 
 
Der er en koloni af flyvende hunde, forskellige arter af lemurer, aber, 120 forskellige fuglearter herunder 
kolibrier (sunbird). 
 
Mafia er et ideelt ferieparadis for dykkere, sports fiskere, bryllupsrejsende og 
besøgende som søger afslapning og fred og ro. Vandene omkring Mafia er også kendt 
for et stort antal hvalhajer, pukkelhvaler og skildpadder.  
 
Mafia er ikke gearet til masse turisme. Der er intet ”vildt” natteliv, smarte 
forretninger og diskoteker, men masser kridhvide sandstrande med krystalklart 
vand. Tag eksempelvis på picnic tur til en af de ubeboede atoller (Mange Reef) med grillede friskfangede 
fisk på stranden og snorkeling ved det nærliggende rev. 
 
Den nemmeste og hurtigste måde at komme til Mafia på, er med fly. Flyvetiden er ca. 45 minutter fra Dar 
es Salaam og ca. 1 time fra Selous. Der er flere daglige afgange. 
 
Historien 

Øens historie går tilbage til det 8 århundrede og øen spillede en hovedrolle i 
slavehandlen mellem det fjerne østen og øst Afrika. På den lille ø Chole 
Mjini på den anden side af Chole bugten stod engang bebyggelser som 
kontrollerede handlen med sølv fra minerne i Zimbabwe.  
 
Tyskland indgik i 1820 aftale med Sultan Sayyid Ali bin Said al-Said fra Oman 
om overtagelse af øen sammen med en del af hovedlandet, for et større 
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beløb. Øen blev erobret af englænderne i 1915 og anvendt som base for luft- og søværn i jagten på den 
berømte tyske krydser Königsberg i begyndelsen af første verdenskrig. 
 
Briterne administrerede øen indtil selvstændigheden i 1961 som en del af Tanganyika og blev i 1964 en 
del af Tanzania sammen med Zanzibar. 
 

I 1995 fik Mafia hjælp af WWF til at oprette et marine natur center i 
forbindelse med oprettelsen af Mafia Island Marine Park som dannedes i 1994. 
Marine reservatet dækker ca. 800 kvadrat kilometer hav omkring den sydlige 
del af Mafia og Chole bugten. Området inkludere også Rufiji deltaets 
brakvande. Det samlede område er bosted for mere end 400 forskellige 
tropiske fisk og utallige marine vækster. Marine Parken er et yndet 
udflugtsmål for snorkeling og dykning. Vel udstyrede både og mandskab står til 
rådighed for både nybegynderen som for den erfarne dykker. 

 
Klima 
Klimaet på Mafia er typisk tropisk kystklima varmt og fugtigt, men for et meste tempereret af hav brisen. 
Den gennemsnitlige dagstemperatur ligger omkring de 30C°. Den varmeste periode er fra November til 
Marts, og fra Juni til Oktober bringer de sydøstlige monsun vinde køligere og mere tørt vejr.   
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