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Om dyrelivet i Selous 

Hvad enten man er til storvildt, botanik eller ornitologi eller bare har interesse for dyr- og planter 
generelt, er Selous et næsten ubeskriveligt paradis at udforske. 

Som safari turist kan man sammen med lejrchefen planlægge specielle ekspeditioner eller ønsker ud i 
parken. 

For at starte med Big 5 –elefanten, løven, bøflen, næsehornet og leoparden ja så findes de i varierende 
mængder i parken. Ofte støder man på grupper af elefanter (der er ca. 
60.000) og bøflen er også en beboer som man ofte støder på, der er ca. 
110.000 dyr, hvilket i øvrigt er den største bestand i Afrika. Vanskeligere er 
det at finde leoparden, men både chaufføren i safarivognen og game 
rangeren er gode til at finde de steder hvor de holder til, og det rygtes 
hurtig hvor den nærmeste løveflok opholder sig. Vanskeligere er det med 
næsehornet der som truet race befinder sig i særskilte stærkt kontrollerede 
områder.  

Men herudover finder man også flokke med op til 50 Giraffer, flodheste, Nyasaland Gnu, Kudu, Eland, 
Waterbuck, Bushbuck, Zebra, Impalaer og vildsvin til overflod. Den plettede hyæne og Sjakaler ser man 
også tit, men geparder er sjældnere. Det skal også nævnes at Selous har en tredjedel af alle vilde hunde i 
verden (1300 ud af 4000 dyr) hvor de stortrives i de næsten grænseløse 
skove og på savannaen. 

På reptil siden er der mængder af krokodiller som bliver op til 4 meter 
lange, firben og slanger hvor de sidstnævnte for hovedpartens 
vedkommende er ugiftige. Man kan dog finde black mamba, grøn mamba, 
gaboon hugorm, forskellige puff adders, spyttende kobra og kvælerslanger. 

 Slanger undgår mennesker hvor det er muligt, så slangebid er yderst 
sjældne. 

En utraditionel måde at observere vildt på–er fra floden. Via Rufiji floden med dens mange forgreninger, 
sumpe og små søer kan man med lejrens motorbåde komme tæt på ikke kun krokodiller, flodheste og 
fugle f.eks ved fugleøen, men også andre dyr. I tørtiden hvor dyrene trækker ned til floden for at drikke, 

giver en båd safari gode muligheder for at observere vildtet tæt på og uden for 
meget vegetation.  

Hvis man har lyst, kan man selv, efter aftale, få lov at smide snøren ud. Tiger fish, 
Catfish, og sugemaller er de mest normale fangster, men det er sket at en lystfisker 
med nogen overraskelse har hentet en tyrehaj op af floden.   

En specialitet er den røde colobus abe som er beskyttet i Selous selv om abens revir 
ligger uden for parkens område. Der er kun ca. 400 dyr tilbage og man kan søge om 
tilladelse til at komme ind i det beskyttede område. Når 
tilladelsen er givet vil en bevæbnet ranger eskortere en ind i 
skovområdet hvor aben er nem at observere. Det er en god 
idé at sende ansøgningen i god tid inden man lander i 

reservatet. 



   

© 2012 Frontiers ApS   Side 2 

Selous er en fugleelskers mekka med mere ned 400 forskellige arter. Langs floden kan man spotte 
forskellige hejrer fra Greenback Heron (Mangrove hejre) til den truede art Malagasy Heron (Hvid Rishejre) 
som overvintrer i parken. Man kan observere storke som sammen med små travle vadefugle undersøger 
det lave vand eller mudderbankerne for føde. Hen under aften kan man være heldig og se eller høre den 
sjældne rødgule Pel´s fiskeugle (rødbrun fiskeugle), som har et meget karakteristisk skrig eller se 
fiskeørnen siddende i toppen af et udgået palmetræ. 

Ved floden støder man på store flokke af de farverige bee-eaters og king fishers travlt flyvende til og fra 
rederne i brinken med føde.  

I dag sikrer vildtplejen i Selous Game Reserve at der er et stort og varieret udbud af vildt for både 
fotosafari som traditionel safari. Selous Game Reserve har over 2000 forskellige plantearter, 400 
forskellige fugle, 60.000 elefanter og 110.000 bøfler. 
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