
   

Om Selous Game Reserve 

Omkring 300 km fra Dar Es Salaam ligger det mægtige Selous Game Reserve, et af Afrikas mindst kendte 
og vildeste natur områder. Selous er som Afrika, og ikke et mere eller mindre kultiveret produkt formet 
af turisme. Selous Game Reserve er én af kun tre parker i Tanzania klassificeret som en del af Verdens 
Naturarv. 

Selous Game Reserve er opkaldt efter Frederick Courtenay Selous (1851-1917), som efter sigende har 
været indbegrebet af en engelsk koloni herre. 

I slutningen af det 19 århundrede da betegnelsen "great white hunter" og 
”opdagelsesrejsende” stadig havde et romantisk skær over sig, sporede og jagede 
Frederick Courtenay Selous storvildt I det sydlige Afrika, og nedlagde løver, 
elefanter, kudu, sabel antilobe og mange andre arter.  

Frederick Courtenay Selous åbnede gennem sine jagtekspeditioner det område 
som nu kaldes Selous Game Reserve, hvor han i 1917 66 år gammel blev skudt af 
en tysk soldat. Frederick Courtenay Selous er begravet ved foden af Beho Beho 
bjergene i den nordlige sektor af parken. 

Da den britiske koloni administration etablerede et vildt departementet i 1922 
opkaldte de Selous Game Reserve efter ham. 

Selous Game Reserve er vokset fra en sammenlægning af fire mindre 
udstykninger som den tyske koloni administration oprindeligt foretog i 
1905-1912 til nu at dække 55.000 kvadratkilometer af Tanzania. Selous 
Game Reserve er i dag verdens næststørste natur reservat (kun overgået 
af det Grønlandske Naturreservat), dobbelt så stort som f.eks. Belgien og 
fire gange så stort som Serengeti i det nordlige Tanzania.  

Selous økosystemer udgør sammen med de tilstødende beskyttede 
områder Mikumi mod nord og vildtkontrollerede Kilombero i vest tilsammen 90.000 kvadrat kilometer 
uspoleret oprindelig Afrikansk natur og dækker omkring 5% af Tanzania landmasse og hermed også det 
største natur område i Afrika. 

Gennem Selous løber østafrika´s største flod den vældige Rufiji River. 
Floden vander det meste af det sydvestlige Tanzania og vandreserven 
udgør eksistens grundlaget for over 1 mio større dyr. Parken huser over 
halvdelen af alle elefanter i Tanzania.  

En af de største attraktioner findes i og omkring selve floden, hvor en af 
de største flodheste og krokodille 
bestande i Afrika findes. Floden 

præsenterer desuden store mængder af fisk og har en af verdens største 
koncentration af vandfugle.  

Selous er unik for parker i Tanzania 10% af parken er afsat eksklusivt tiI 
turistmæssige formål og har stor diversitet fra åben græsland med de 
”flad toppede træer” (Terminala Spinosa) nord for Rufiji, tæt skov i øst, 
bjerge og vulkanske kilder i den vestlige del. 

Kun områder nord for Rufiji floden er tilgængelig for gæster, de resterende områder syd for floden er 
lukket land for normale besøgende. Det nordlige område strækker sig over ca 1000 kvadrat kilometer med 
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et mylder af liv. Det er uspoleret Afrika som på Livingstones tid. De yderst få lodges og camps giver 
området en høj grad af –eksklusivitet. Da parken er relativ ukendt og ikke modtager de store flokke af 
turister som parkerne i det nordlige Tanzania giver det gæsten en del fordele ved besøg i parken. For det 
første er der ingen chance for at man kommer til observere dyr i midten af en støjende gruppe af 
firehjulstrækkere. 

For det andet er der flere aktivitets muligheder. Da Selous er et Game 
Reserve og ikke en national park er der et større udbud af aktiviteter som 
er tilladte. Man kan foretage ekspeditioner på floden eller til fods (dog 
kun med en bevæbnet vagt). Campere i et af de mere fjerne områder, 
med lejrbål og fisk på spid. 

Der er ikke noget som at se en flok elefanter tage brusebad eller lege i 
floden mens man sidder i båden og se til.  

En gåtur gennem bushen eller langs floden er en unik og sjælden mulighed for at komme helt tæt på den 
Afrikanske natur og man ved aldrig hvad der viser sig på den anden side af det næste sving eller den 
næste busk. 

I dag sikrer vildtplejen i Selous at der er et stort og varieret udbud af 
vildt for både fotosafari som traditionel safari. Selous har over 2000 
forskellige plantearter, 350 forskellige fugle, 60.000 elefanter, 110.000 
bøfler og estimeret 1.300 af de sidste 4000 sjældne vildhunde. 

Sæson 

Den tørre sæson: Den tørre sæson varer normalvis fra Juni til midten af 
November og er den bedste periode for se dyr langs floder og søer. Elefanterne kommer ud af de tætte 
buskadser og rovdyrene ses oftere.  

Perioden fra December til Februar er også en god periode at betragte dyr men perioden kan virke både 
varm og fugtig. 

Regntid: Fra midten af November til midt December og igen fra Marts til Maj er vidunderlige perioder for 
fugle og overdådige landskaber, men mange veje blive ufarbare efter de tropiske regnskyl. De fleste 
pladser i det sydlige Selous er lukkede i perioden April og Maj. 
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