
 
 
’’Save Selous Wilderness’’   
Stöd till viktiga insatser för elefanter och noshörning i viltreservatet Selous.  

Selous är en orörd vildmark i södra Tanzania, ett viltparadis till ytan stort som Danmark. Storleken på 
denna vildmark och att inga människor bor där gör Selous unik på den afrikanska kontinenten. Ett 
landskap genomkorsat av stora floder som Rufiji, Ruaha, Luwegu, Kilombero och täckt av lövfällande 
Miomboskogar har genom århundranden varit ett Edens lustgård för Afrikas megafauna. Redan tidigt 
skyddades delar av landskapet. Den tyska kolonialmakten under guvernör Herman von Wissman 
beslöt 1896 att inrätta ett reservat runt sjöarna och bergen vid Beho Beho. 

Selous har varit känt för sina ofantliga viltrikedomar. Elefanterna kunde räkna till drygt hundratusen 
djur fram till 70-talet. Spetsnoshörningar var fram till 80-talet en vanlig art med dryga 5 000 - 7 000 
individer. Selous har Afrikas största lejonpopulation, vildhundar, buffel, flodhästar, osv. osv.  

Inget paradis förblir orört. Den illegala handeln med elfenben och noshörningshorn drabbade Selous 
hårt. Från att ha varit ”a safe haven” för så många arter, svepte tjuvjakten fram skoningslöst. 
Elefanterna tjuvjagades dels på 70- och 80-talet och sedan igen på 2000-talet. Noshörningen 
utrotades nästan helt på 80-talet. 

Naturvården var under många år i limbo tills man fick myndigheterna att anamma ett strategiskt 
arbetssätt med det vi benämner Zero Poaching. Det går i korthet ut på att fler och bättre rustade 
parkvakter sätts in i arbetet med att bekämpa tjuvjakten i fält, man stärker upp arbetet runt transport 
och smuggling och man lagför personer som är involverade i Wildlife Crime, och man samarbetar med 
lokalbefolkningen i frågor kring viltförvaltning. 

Zero Poaching ”tänket” för Selous-landskapet ledde till att vi tog fram en ny strategi där vi fokuserar 
arbetet med att få ner tjuvjakten i reservatet. I korthet går detta ut på att vända trenden i en trappstegs 
approach och att skapa god grannsämja. 

 



’’Bending the curve’’ 
En bottennotering för elefantpopulationen på 13 500 individer kom man fram till vid inventeringen 
2014. Under hösten 2019 genomfördes ånyo den stora vilträkningen av Selous ekosystem. Vid 
flyginventeringen försöker man uppskatta alla stora däggdjur numerärt. Elefantpopulationen beräknas 
idag vara 15 501 (±1 819). Dagensnivå på 15 500 individer är en vändpunkt och viltforskarna bedömer 
att det är en svag tillväxt av elefantstammen med runt 1 %. En vild elefantpopulation kan ha en tillväxt 
på upp till 7% under optimala förhållanden. Forskarna har ett beräkningssätt för att bedöma 
uppskattad mortalitet i en population utifrån antal kadaver man ser vid en inventering. Man uppskattar 
kvoten mellan färska och äldre elefantkadaver och för fem år sen var den 39%. Nu är den nere på 
16%. Det är en klar förbättring som entydigt pekar på att tjuvjakten minskat och kurvan håller på att 
vända. Men det är en bit kvar till 8-procentsnivån vilken anses spegla den naturliga mortaliteten. 

Noshörning - trots intensivt fältarbete, en blandning av regelrätta inventeringar och användande av 
kamerafällor för att uppskatta hur många noshörningar som finns kvar, är resultatet magert. Vid 
flyginventeringen sågs 1 individ. Tidigare under året sågs 3 djur och det finns tecken på närvaro av 
noshörning på tre geografiskt åtskilda platser. Det är svårt att uppskatta dagens population, men den 
borde vara på högst 30 djur. Nu kommer arbetet med Selous noshörningar gå in i en fas med att 
återintroducera arten i ett 10 000 hektar stort hägn. En modell som framgångsrikt använts i Kenya där 
man lyckats vända trenden och idag har en tillväxt på 7% i dessa ’’breeding centers’’. 

Övriga arter inkluderar buffel, 66 546 djur, flodhäst, 31 086 djur, kongoni (koantilop) 23 250 djur, 
Niassa-gnu, 22 740 djur, zebra, 22 690 djur, impala (bushballerina), 19 296 djur och vårtsvin, 17 475 
djur. En av landskapets rariteter, puku (vattenråbock) finns det 1 580 djur av, vilket betyder en 
minskning med 97% de senaste 20 åren. Kraftfulla åtgärder krävs för att säkra artens fortlevnad. 
Denna minskning beror främst på att våtmarkerna runt Kilomberofloden invaderats av boskap som 
illegalt betar i reservatet. Man uppskattar att antalet kor, 436 500 djur, och shoats (sheep and goats), 
96 500 djur, var inne i reservatet under oktober och november månad. 

 

’’Good neighbour Initiative’’ 
Selous omgärdas av byar som förvaltar skogslandskapet i s.k. WMA, Wildlife Management Areas. 
Dessa utgör en buffertzon till det strikt skyddade reservatet. Över åren har det med stor tydlighet visat 
sig att ”grannsämja” mellan bybor och naturvårdare är nyckeln till bra skydd för djurlivet. Fokus under 
året har varit arbete med 7 st. WMA som gränsar till den korridor som knyter ihop Selous med Niassa-
reservatet nere vid gränsen till Mocambique.  Dessa byar har egna naturbevakare s.k. Village Game 
Scouts, vilka tillsammans med myndigheternas parkvakter har patrullerat viltkorridoren och 
buffertzonen. Totalt har man täckt en yta av 1 900 km2 (en insats motsvarande 24 160 arbetsdagar för 
en person). Man har hittat och plockat bort 2 070 snaror, beslagtagit X gevär och Y elefantbetar (inga 
siffror för beslag får kommuniceras) och ett antal personer har lagförts. 

På den positiva sidan av grannsämjan kan räknas att dessa byar har fått stöd i att förhindra att skördar 
äts upp av babianer, vildsvin och elefanter. Man har för den unga generationen haft ett antal olika 
evenemang bl.a. fotbollsturnering, teckningstävlingar för att gestalta biologisk rikedom där vinnande 
lag bjöds på en viltsafari till Mikumi/Selous turistområde – Vilket har varit mycket uppskattat. Vår 
projektansvarige berättar att unga människor i byarna har ett ”mindset” av att naturen är en källa till 
rikedom. Man drömmer om att bli turistguide eller parkvakt, medan den äldre generationer pratar mest 
om ”human wildlife-konflikter”. I byn Madaba, i en WMA nere mot gränsfloden, har det under många år 
varit stora problem med tjuvjakt på elefanter. Troligen för att det är lätt att flytta elfenben från byn över 
gränsen till Moçambique men också för att i den delen av skogen vandrar elefanter i sin ’’migration’’ 
från Selous till Niassa. Vi har arbetat med riktade ’’awareness-kampanjer’’ i byn för att få stopp på 
tjuvjägarnas framfart. Bland annat så firades ’’Elephant day’’ i byn med extra pompa och ståt. 
Landshövdingen (the district commisioner) och andra potentater ledde festligheterna och talen som 
hölls handlade om våra elefanter och allas plikt att skydda dom. Tydligare signal till dom som är 
involverade i tjuvjakt går inte att tänka sig. 



 

 

 


