
Lewa
Lewa Wildlife Conservancy i centrala Kenya har bestämt sig. 
Savannens vilda hjärtan ska leva, frodas och bli fler. Som gäst här 
bidrar du till en ljusare framtid för både djur och lokalbefolkning. 
 text och foto Pernilla Sjöholm 
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m
org on L j use t h a r pr e c i s lämnat oss och så 
har även de tre gepardbröderna som rullat sig 
i gräset, sträckt ut sina långa fläckade lemmar 
och spanat efter frukost. 

Den öppna landcruisern tar oss med längs Lewas röd-
grusade vägar. Två randiga rumpor ansluter och travar 
avslappnat framför motorhuven. Med brun mule, vit buk 
och störst av världens tre zebraarter är grevyzebran utrot-
ningshotad just på grund av människans girighet efter dess 
vackra skinn. 

– För mindre än 30 år sedan levde 15 000 individer i 
Kenya, idag är det bara en femtedel kvar, säger Joseph Kirui 
som tillsammans med sin kollega Alex guidar oss genom 
reservatets 30 000 hektar.

Små grupper av grevyzebror lever i Etiopien och Somalia 
men bara i Kenya finns tillräckliga skyddsåtgärder för att 
arten ska kunna överleva. Fram till 2002, när den ökände 
president Moi förlorade valet efter 24 år vid makten, hade 
regeringen inget stort intresse för miljöfrågor. Sedan dess 
har inställningen till landets naturtillgångar förändrats. 
Nolltolerans mot jakt och hårdare straff för tjuvskyttar är 
några åtgärder som införts de senaste åren.

– I Sydafrika och Tanzania tillåts jakt när man har ett 
välmående bestånd av ett djur men i Kenya gör vi inte det. 
Vi vet att om vi ger ena handen kommer folk och tar med 
sig båda våra händer hem, säger Joseph.

Trots att Lewa inte är någon nationalpark är det en av få 
platser i Afrika där många djurarter faktiskt ökar i antal. 

– Människorna här börjar inse att de kan tjäna pengar 
på djuren. Turismen och intresset för Kenyas natur har lett 
till att våra barn har fått möjligheten att gå i skolan, säger 
Joseph.

nä r z e b ror na v i k e r av flyttas vår uppmärksamhet mot 
bergen där ytterligare två, lite trubbigare, siluetter bryter 
horisontlinjen. En svart noshörningshona med sin fyra 
månader gamla kalv är ute på strövtåg över savannen. 
Joseph kör försiktigt genom det spröda gräset.

– Noshörningar är väldigt känsliga djur. De ser dåligt och 

är därför extra vaksamma. Jag vill inte oroa mamman. 
Den svarta noshörningen är Lewas hjärteprojekt, men 

målet är också att stryka de vita noshörningarna från listan 
över utrotningshotade arter. De två har egentligen inget 
mer gemensamt än namnet och att de ser någorlunda lika 
ut på utsidan. Men tittar man närmare är mulen på den 
svarta spetsig och den vita trubbig. Evolutionen har gjort 
dem så eftersom de vita gillar gräs och de svarta föredrar 
löv och frukt från träd. 

– Under mina år som guide i Lewa har jag aldrig sett 
dem tillsammans och jag tror aldrig att någon fångat en vit 
och en svart på samma bild. De har inget direkt emot var-
andra men umgås aldrig. 

Kalven känner sig snart trygg i vår närvaro och glider 
ner i gräset. Några oxhackare, rödnäbbade fåglar som livnär 
sig på djurens parasiter och insekter, slår sig ner längs hans 
ryggrad medan mamman behåller sin position tungt vilan-
des på fyra ben. I fjärran dyker snart ytterligare två horn upp. 
Joseph greppar kikaren och skruvar febrilt för att få skärpa. 

– Är det … kan det vara … nej men det är inte möjligt, 
mumlar han. 

In i fokus kliver en vit manlig noshörning. Till en början 
är de helt omedvetna om varandra men så bara med några 
meters avstånd reser sig kalven kvickt och tar skydd bakom 
mammas bakdel. Kvinna mot man, svart mot vit, horn mot 
horn. För en stund håller vi andan inför sammandrabb-
ningen. Men så viker hanen undan och vandrar vidare.

– Det spelar tydligen ingen roll om man är svart eller vit, 
säger han lättat.

M å nga å r s a r b e t e för att bevara och öka noshörningsstam-
men börjar äntligen ge resultat. När projektet startade 1984 
fördes fem svarta och tre vita noshörningar in i reservatet. 
Idag lever 69 svarta och 58 vita innanför Lewas skyddande 
gräns, vilket är tio procent av Kenyas totala bestånd. På par-
kens högkvarter träffar vi Jacob Mereti, samordnare för den 
ideella organisationen Lewa Wildlife Conservancy, som får 
berätta om framgångssagan.

– Omkring sex nya noshörningar föds varje år och 

för en stund 
håller vi andan 
inför samman-
drabbningen. 

Tidig morgontimma. Ingen kan 
gömma sig för guiden Joseph Kirui. 

Lewas grönska varierar 
från taggigt till lummigt. Hopptävling i massajbyn. 

Få vinner en närkamp mot en noshörningsmamma.  
Men den dåliga synen gör dem till ett lätt byte för en bössa. 
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Snobbig och nyfiken. Lodgens tama struts 
stoppar hellre tårna än huvudet i sanden. 

Triss i gepard. Sällskapssjuka 
bröder spanar efter frukost. 
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de flesta överlever. De ökar för att de trivs. Utan hot och 
stress från tjuvskyttar får de leva ifred. Några andra hot  
 förutom torka har de egentligen inte. Ingen ger sig på en 
noshörning. När ungarna är små händer det att lejon, 
leoparder och hyenor försöker, men honan gör allt för att 
skydda sina ungar och lyckas för det mesta, berättar han.

Tjuvskyttar är alltså det största hotet mot Kenyas nos-
hörningar. Jägarna är bybor som söker mat för dagen 
men också avancerade ligor som slaktar för att komma åt 
hornen. Lewas parkvakter hittade så sent som förra året två 
lemlästade kroppar.

– Noshörningarnas horn används traditionellt i medicin 
i Sydostasien. Sorgligt nog har efterfrågan ökat radikalt 
och tjuvskyttarnas metoder för att ta sig in i reservaten och 
döda noshörningarna blir alltmer avancerade. 

Lewa har satt in extra resurser för att skydda beståndet. 
Parkens säkerhetsteam har genomgått en omfattande 
utbildning och man kämpar för att skapa ett ökat engage-
mang i byarna omkring. Det senaste vapnet i kampen mot 
tjuvskyttarna är blodhundar. Tre långörade brittiska per-
sonligheter arbetar heltid med att spåra inkräktare.

– Förr kunde vi bara följa synliga spår i marken, men 
hundarna tar sökandet till en helt ny nivå. De är väldigt 
effektiva eftersom de kan spåra i flera dagar efter en inci-
dent. Hundarna har bidragit till dussintals gripanden och 
räddat oräkneliga vilda djur.

l
ewa t roL L b i n de r si na besökare med vida slätter 
och Mount Kenyas vackra topp ständigt närva-
rande i fjärran. Berget är högst i Kenya, näst högst 
i Afrika efter grannlandet Tanzanias Kilimanjaro, 

och heligt för många av stammarna i området kring dess fot. 
Lewa värnar om lokalbefolkningen och en stor del av 

turismens intäkter går till projekt i massajbyarna. Vi besö-
ker en av dem, Il Ngwesi, vars invånare härstammar från 
ett krigarfolk och stolt visar upp sina gamla tekniker för 
turister som kommer på besök. I utbyte får byn rent vatten 
och barnen utbildning. För vår guide Alex krockar här två 
världar. 

– Jag var värdelös som fåraherde och bråkade ofta med 
min pappa. Han skickade iväg mig till skolan för att jag 
skulle få lite hyfs och det är jag väldigt tacksam för.

Meikan Ole Kamoiroh, vilket är Alex massajnamn, stu-
derade nio år i grundskola och har sedan läst en ettårig 
utbildning till djur- och naturguide. Sedan två år guidar 
han Lewas besökare till de fem stora men visar också stolt 
upp sin hemby. Platsen dit han kör så fort han får en ledig 
stund. Här byter han om från kaki till traditionell rödvitru-
tig massajfilt och tofflor gjorda av förbrukade gummidäck. 
Lever enkelt i en rund hydda gjord av pressad och torkad 
kospillning utan ljusinsläpp. Sover på kohudar och lagar 
mat över öppen eld. Spelar brädspel med de äldre (en vari-
ant på kalaha) och busar med de små. 

de n gL öd gu L a s oL e n sänker sig bakom savannens träd. Två 
rävar skuttar jämte varandra. Bland skimrande strån betar 
ett femtiotal bufflar. Deras ryggar påminner om stenar 
men när de reser huvudet och sakta idisslar glimmar deras 
mäktiga horn i motljuset. De är inte ensamma. En hög-
gravid gepard iakttar stilla. Frestad att springa men inser 
sina begränsningar. När hon vänder om och försvinner bort 
släpar hon den tunga magen i gräset. 

Joseph och Alex dukar upp vin och tilltugg på en massaj-
filt som täcker den varma motorhuven. Det är dags för den 
traditionsenliga sundownern, en svalkande belöning efter 
en lång dag i bushen. 

Mörkret har för länge sedan omfamnat de halmtaks-
klädda tälten när vi återvänder till lodgen. I skenet från 
nattvaktens ficklampa tittar nyfikna ögon tillbaka. 
De annars så livliga fåglarna har tystnat och deras pock-
ande har ersatts av nattens brus. Avlägsna lockrop och 
nöjda grymtningar. En snobbig men nyfiken struts spatse-
rar alldeles intill middagsbordet och i bakgrunden sprakar 
en brasa som värmer gott i den kyliga natten. Någonstans 
där ute sover sex små noshörningskalvar, som med samlat 
engagemang ska få chansen att växa, frodas och bli gamla 
tillsammans med varandra och sina horn. 

 Guide på nästa uppslag.  

tjuvskyttar är 
alltså det 

största hotet 
mot Kenyas 

noshörningar. 

Öga mot öga med två 
generationer spetsnoshörning.

60 08.2013 61 08.2013

k e n y a

Grevyzebran, vackrast enligt 
tjuvskyttarnas kunder.

I massajbyn Lipungani står rent vatten 
och utbildning högst på önskelistan. 

Blodhundar, Lewas senaste vapen 
mot oinbjudna gäster. 



resa hit
Kenya saknar direktförbindelser 
från Sverige. Stockholm-Nairobi 
inklusive ett stop med Turkish 
Airlines, Swiss, KLM, Kenya Air-
ways eller Ethiopian Airlines tar 
runt 14 tim och kostar från ca 
6 000 kr t/r.

resa runt
Flyg. Flyg är det snabbaste och 
ofta billigaste alternativet att ta 
sig runt i Kenya. Safarilink och 
Air Kenya har mindre propeller-
plan som dagligen flyger mellan 
Nairobi och Lewa Downs. För-
bindelsen fungerar lite som en 
flygande buss och sträckan tar 
drygt en timme beroende på 
hur många stopp det är längs 
vägen. 300 dollar, ca 2 000 kr t/r. 
Tropic Air, East African Charters 
och Yellow Wings kör chartrade 
och privata plan och helikopter 
för den som vill flyga utanför 
tidtabellerna.
bil. För att hyra och köra bil 
krävs internationellt körkort. Det 
är vänstertrafik men kilometer-
skyltat. Vägarna är av varierande 
kvalitet och en rutinerad guide 
bakom ratten känns tryggt både 
i mötet med andra bilister och 
fyrfota vilt. Sträckan Nairobi–
Lewa Downs tar 4 tim.
buss. Bussar trafikerar regel-
bundet både inom storstäderna 

och mellan dem. Tåg går från 
Nairobi till Mombasa vid kusten. 

Bo
Sarova Stanley (sarovahotels. 
com/stanley) var vid sin invig-
ning 1902 Nairobis första lyxho-
tell och har sedan dess prickat 
av många kända namn på sin 
gästlista. Bra läge mellan den 
internationella och inrikesflyg-
platsen. Fina rum, hjälpsam 
personal och fantastisk frukost-
buffé. 187 dollar, ca 1 200 kr/
dubbelrum.

Nairobi Serena Hotel (serena 
hotels.com/serenanairobi) har 
centralt läge i Nairobi med 
 elegant lyx och ett stort pool-
område med spaavdelning. 
Hotellet har ekovänlig policy. 
338 dollar, ca 2 250 kr/dubbel-
rum.

vårt 
val !  Lewa Safari Camp 

(lewasafaricamp.com) erbjuder 
boende i gigantiska tält med 
halmtak, egen veranda och 
vackra badrum. Lägret har utsikt 
mot Mount Kenya, pool, spa, en 
tam struts och stor eldstad att 
mysa framför om kvällarna. Lewa 
Concervancy återinvesterar alla 
vinster från turismen (inklusive 
vinster från Lewa Safari Camp)  
i sina program. Lewa gör 
boende paket efter önskemål 
och räknar pris därefter.
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kenya

Var: Östafrika. 
Huvudstad: Nairobi.
Befolkning: ca 41 miljoner fördelat på ett fyrtiotal folkgrupper.
Språk: kiswahili och engelska samt lokala stamdialekter. 
Visum: ja, ansök hos Kenyas ambassad i Stockholm  
(kenyaembassystockholm.com) innan avresa eller på plats  
på de internationella flygplatserna Nairobi eller Mombasa. 
Visat tillåter också resa över gränsen till Tanzania och Uganda.
Valuta: kenyanska shilling och dollar. 10 kenyanska shilling  
= ca 0,80 sek.
Landsnummer: +254
Vaccinering: är inget krav men immunitet mot tyfus, gula 
febern och kolera rekommenderas samt malariatabletter för 
vissa områden (ej Lewa).
Tidsskillnad: +1 timme sommartid, +2 timmar vintertid.
Regnperiod: april–maj och kortare skurar i november. 
Bäst tid för safari: juni–okt och dec–mars. Då är gräset lägre 
och djuren samlas kring vattenhålen.
Bäst tid för bad: temperaturen vid kusten ligger runt 28 
grader året runt.
Mer info: magicalkenya.com.

 
snabbfakta

Flyg – den smidigaste pendeln mellan Nairobi och Lewa. Spetsnoshörningen är Lewas hjärteprojekt.

Förr ett krigarfolk, idag är det sång och 
skratt som studsar mellan lerhyddorna 
i massajbyn Lipungani. 
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Kipungani Explorer (heritage-
eastafrica.com). En avsides oas 
på paradisön Lamu, Kenyas 
motsvarighet till Tanzanias 
 Zanzibar. Stora rustika hyddor 
inredda med möbler tillverkade 
av lokalbefolkningen. Pool för 
svalkan och gott om hängmattor 
att slumra i medan dhowbåtarna 
seglar förbi. 544 dollar, ca 3 600 
kr/dubbelrum.

svart noshörning
Från 1970 till början av 1980-
talet sjönk antalet svarta nos-
hörningar, eller spetsnoshör-
ningar som de också kallas, i 
Afrika drastiskt. Bara i Kenya 
minskade antalet från 20 000 till 
färre än 300, främst på grund 
av olaglig jakt. Idag lever runt 
620 individer i Kenya och 69 av 
dem i Lewa Wildlife Conservan-
cy. Det nationella målet är att 
öka antalet svarta noshörningar 
med 6 procent per år. I Lewa 

har man sedan år 2000  årligen 
ökat med 10 procent. 

Lewa wiLdLife  
ConservanCy
1952 ärvde David och Delia 
Craig den 30 000 hektar stora 
boskapsranchen Lewa Downs 
efter Delias far. Hans sista 
önskan var att vad som än 
hände med familjeföretaget 
skulle det alltid finnas ordent-
ligt med plats för det vilda djur- 
och växtlivet. David Craig såg 
under sin tid i Lewa inte bara 
till att ge djuren plats utan 
 lämnade efter sig en ledande 
modell för naturvård när han 
dog 2009. 

1983 föreslog naturvårdaren 
Anna Merz att de svarta nos-
hörningarna skulle återföras till 
Lewa och markägarna David 
och Delia Craig avvarade 2 500 
hektar till projektet. Efter långa 
förhandlingar med regeringen 
fördes fem svarta och tre vita 
noshörningar hit. Ett team som 
skulle arbeta för de svarta nos-
hörningarnas framtid sattes 
samman. I projektet skulle även 
vatten, sjukvård och skola för 
områdets stammar ingå. Projek-
tet var så framgångsrikt att 
makarna Craig 1995 skänkte 
hela sin gård till den ideella 
organisationen Lewa Wildlife 

Conservancy, vars uppgift är att 
samordna alla projekt inom 
Lewa. Reservatet har idag 69 
svarta och 58 vita noshörningar, 
297 elefanter, 440 fågelarter 
och över 70 olika däggdjur. 
lewa.org.

Prins wiLLiam  Lewa
Den brittiske prinsen William 
jobbade flera månader i Lewa 
efter sina studier vid Eton. Det 
var också vid Mount Kenyas fot 
som han friade till sin Kate 
Middleton. 
 Guide Pernilla Sjöholm

1. Pack for a PurPose. Fyll ut dina flygkilon med medi-
cin och skolmaterial som pennor, soldrivna miniräknare och 
leksaker. Organisationen Pack for a purpose hjälper resenärer 
som vill ta med meningsfulla gåvor till destinationen de besöker. 
På deras hemsida hittar du information om vad just ditt resmål 
behöver och hur du ska packa. Allt som krävs är lite plats i 
väskan och du gör en stor skillnad. Se packforapurpose.org för 
närmare anvisningar.

2. DöP eller aDoPtera en noshörning. Om du 
har lite pengar över så varför inte döpa eller symboliskt adop-
tera en av Lewas noshörningar? Pengarna går oavkortat till 
 arbetet med att bevara, skydda och öka antalet noshörningar. 
För 15 000 dollar får du äran att döpa en individ och att adop-
tera en noshörningskalv kostar 2 500 dollar. Djuret stannar 
 såklart på Lewas ägor men du får fotouppdateringar två 
gånger per år och all information du önskar om hur din kalv 
utvecklas. Mer om namn- och adoptionsprogrammet, e-posta 
ruwaydah.abdul@lewa.org.

3. Besök en skola. Lewa har utöver sitt arbete för djur 
och natur också ett utbildningsprogram där de stöttar tolv 
skolor i området med bland annat klassrum, kök, mat, och 
 lärarbostäder. Du kan välja att besöka en av skolorna under din 
safari. En minimidonation på 50 dollar tas ut per person och 
pengarna går direkt till skolornas verksamhet.

4. sPring en mara. Sedan millennieskiftet har maraton-
loppet Safaricom Marathon anordnats varje år på Lewas ägor. 
Pengarna går till välgörenhet såsom utbyggnad av skolor och 
byar, sjukvård samt djur- och naturprojekt. Banan anses vara en 
av världens tuffaste och lockar såväl proffs som amatörer. Den 
snabbaste tiden 2012 var 02:19:52. Över tusen löpare från 
tjugo länder deltog. Information om nästa lopp: lewa.org eller 
e-posta marathon@lewa.org.
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rena saMveten

Missa gärna!
Att fotografera utan 
 tillåtelse. Respektera de 
olika stammarna och 
fråga alltid först. Oftast 
blir det ett starkare möte 
än om du hade lekt papa-
razzi.

Elfenben står också högt i kurs på den svarta marknaden, men 
Lewas eldsjälar kämpar för att elefanterna ska få behålla sina betar.

Här finns rum för både bus och skola. En lyx 
som Lewa Wildlife Conservancy kämpar för.  

Solnedgång på savannen. Dags för sundowner, 
en gammal och välkommen drinktradition.

Missa inte!
Packa myggmedel, sol-
kräm, hatt, både svala och 
varma kläder, kikare och 
ett långt teleobjektiv 
(minst 200 mm om du vill 
ha riktig närkontakt) till 
din kamera. Avsluta resan 
med att slappa på para-
disön Lamu, granne med 
Tanzanias Zanzibar.

Fortsättning guide
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