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Afrikan toiseksi korkein
vuori, Mt Kenya, sijaitsee
Keniassa päiväntasaajalla,
n. 100 km pääkaupunki Nai-
robista pohjoiseen. Paikalli-
set Masait ja Kikujut kutsu-
vat vuorta Kere-Nyagaksi,
kirkkauden vuoreksi.  Myös
Kenian valtio on aikoinaan
saanut nimensä vuoren mu-
kaan. Vuoren juurella asu-
ville Kikujuille vuori on
pyhä, sillä heidän Jumalan-
sa, Ngai, asuu vuoren hui-
pulla.

McKinderin jalan-
jäljillä

Mt Kenya tarjoaa haasteita
sekä kokeneille vuorikiipei-
lijöille että myös tavalliselle
vaeltajille. Mt Kenya ei ole
yksittäinen vuorenhuippu,
vaan vuoriryhmä, joka pitää
sisällään useita hyvin lähel-
lä toisiaan olevia yli 4,5 km:n
korkuisia huippuja. 1800–
luvun lopulla eläneiden pai-
kallisten heimopäälliköiden
mukaan nimetyt kaksi kor-
keinta huippua, Batian
(5.199 m.) ja Nelion (5.188
m.), ovat ns. teknisiä huip-
puja, joille tavallisella vael-
tajalla ei ole asiaa. Kiipeilyn
ammattilaisille ne sen sijaan

ta on Mt. Kenyan juurelle 2-
4 tunnin ajomatka vaellus-
reitin lähtöpisteestä ja kul-
kuvälineestä riippuen. Kul-
jetuksen saaminen Nairobis-
ta Mt Kenyalle ja takaisin ei
ole ongelma. Sopivalla ra-
hasummalla varsin moni
menopeli saadaan kohtuul-
lisen nopeasti muutettua tak-
siksi. Kenian toinen viralli-
nen kieli on englanti, joten
tinkimisestäkin selviää
yleensä ilman swahilinkie-
len ta i to ja .
K a n n a t t a a
v a r m i s t a a
että neliveto
kuuluu auton
vakiovarus-
tukseen jos
haluaa, että
vaellusreitin
pituus ei yl-
lättäen pite-
ne. Paikalli-
silla sivuteillä saattaa nimit-
täin olla norsunmentäviä
aukkoja.

Useita reitti-
vaihtoehtoja

Varsinainen vaellus kannat-

taa suorittaa jotain kolmea
pääreittiä ( tai niiden yhdis-
telmää) pitkin. Tämä sen ta-
kia, että alueen kansallis-
puistomaksu pitää suorittaa
jonkun pääreitin portilla
puistoon saavuttaessa. Muu-
ten liikkuminen alueen muil-
lakin reiteillä on vapaata.
Pääreittivaihtoehtoina ovat
läntinen Naro-Moru, itäinen
Chogoria sekä pohjoinen
Sirimon –reitti. Ilmansuun-
ta kertoo sen, mistä suun-
nasta vuoreen nähden reitti
alkaa. Kaikki kolme reittiä
päätyvät lopulta samalle kor-

keimpia huippuja n. 4000
m:n korkeudessa kiertävälle
kehäreitille. Tämä mahdol-
listaa sen, että paluun vuo-
relta alas voi  hyvin tehdä
myös eri reittiä kuin mitä on
noussut.

”Pole, Pole”  – älä
kiirehdi

Mikäli tavoitteenasi on pääs-
tä Pt. Lenanan huipulle asti,

niin vaelluk-
seen kannattaa
varata riittä-
västi aikaa.
Vaikka päivä-
matkat ovat ly-
hyitä, niin kor-
keaan ilman-
alaan tottumi-
nen vie oman
aikansa. Yski-
essäsi ja oksen-

taessasi keuhkojasi pihalle
vuoristotaudin seu-
rauksena et ehkä pysty
täysipainoisesti nautti-
maan  luonnon moni-
muotoisuudesta  ja
maisemien kauneu-
desta. Asiaan kannat-
taa siis suhtautua va-
kavasti. Käytännössä
vaellus Pt. Lenanan
huipulle ja takaisin ot-
taa aikaa vähintään 6
vuorokautta. Lisäksi,
kun sekä lento- että au-
tomatkoihin tulee va-
rata 2 vuorokautta
kumpaankin, tarkoit-
taa tämä sitä että koko
matkan pituus on
yleensä minimissään
10 vuorokautta. Pai-
kallisen Hakuna Ma-
tata –mentaliteetin tun-
tien yksi varapäivääkään ei
liene pahitteeksi, aikataului-

hin ei Keniassa aina suhtau-
duta yhtä vakavasti kuin län-
simaissa. Jos matkan aika-
taulu on väljä ja Pt. Lenanan
valloituksen jälkeen jää yli-
määräistä aikaa, niin aina-
kin partiolaisille Nairobin ja
Mt Kenyan välimailla sijait-
seva Nuyeren kaupunki tar-
joaa mielenkiintoisen väli-
palan paluumatkalla Nairob-
iin. Partioliikkeen perusta-
ja, sir Robert Baden-Powell,
on haudattu Nuyereen, jossa
hän myös vietti viimeiset
elinvuotensa.

Flora ja Fauna
kukoistavat

Mt Kenya on luontoharras-
tajan paratiisi. Kansallis-
puiston alueella pesii yli 200
lintulajia, joiden tunnistami-
sessa paikallinen opas on
korvaamaton. Ilman opasta

jäisivät turistilta Sunbird-
heimoon kuuluvat yli 30 lin-
tulajia tunnistamatta toisis-
taan. Apinoista saatat polun
varrella nähdä paviaanin ja
kauempana ylhäällä puun
latvassa  sinua tarkkailee ih-
misarempi mustavalkoinen
Colobus-apina. Alueella ta-
vataan myös monia suuria
nisäkkäitä. Jos sinulla käy
tuuri, niin vaelluksen alku-
päivinä vuoren alemmilla
metsä- ja bambuvyöhykkeil-
lä saatat nähdä  seepran, puh-
velin tai  norsun. Ainoa alu-
eella yleisesti esiintyvä suur-
peto on leopardi, joka vael-
tajien onneksi liikkuu ja saa-
listaa pääosin hämärän ja pi-
meän aikana. Lisäksi leo-
pardi, kuten monet muutkin
alueen suuret nisäkkäät,
karttavat ihmistä ja kiertä-
vät yleensä meluisat turisti-
joukot kaukaa. Mutaisesta
maapohjasta päiväsaikaan
löytyvät suuret kissamaiset
jalanjäljet saavat turistin kui-

tarjoavat kovan haasteen.
Batianin ensinousun suoritti
englantilainen Halford
McKinder syyskuussa vuon-
na 1899. 30 vuotta McKin-
derin jälkeen huipulle kii-
vennyt yksi viime vuosisa-
dan kuuluisimmista vuori-
kiipeilijöistä, Mc Kinderin
maanmies Eric Shipton, piti
nousua Batianille ja Nelio-
nille yhtenä uransa kaikkein
vaikeimmista.

Kolmanneksi korkein huip-
pu, Pt. Lenana, on sen sijaan
mahdollista saavuttaa ilman
kiipeilyvarusteita ja aikai-
sempaa vuorikiipeilykoke-
musta. Aivan suin päin ei Pt.
Lenanankaan huipulle pidä
rynnätä. Kannattaa muistaa,
että  4.985 metrin korkeu-
della sijaitseva huippu ko-
hoaa vajaat 200 metriä kor-
keammalle kuin Länsi-Eu-
roopan korkein vuori Mt
Blanc.

Mt Kenyan valloitus aloite-
taan useimmiten Nairobis-
ta, johon on Euroopasta kä-
sin parhaat lentoyhteydet.
Eurooppalaisista lentoyhti-
öistä mm. British Airways,
Lufthansa ja KLM lentävät
säännöllisesti suoria reitti-
lentoja Nairobiin. Nairobis-

Afrikan vuorista tulee monelle
ensimmäisenä mieleen Tansaniassa
sijaitseva Afrikan korkein vuori,
Kilimanjaro. Kun ajatellaan luonnon
monimuotoisuutta ja maisemien
jylhyyttä, jää Kilimanjaro kuitenkin
kakkoseksi 300 km pohjoisempana
sijaitsevan naapurinsa, Mt. Kenyan
rinnalla. Mt. Kenya on parasta, mitä
Afrikalla on vuorikiipeilijälle ja
vaeltajalle tarjota.
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Klo 07.30 aamulla on neljä ja puoli tuntia nousua takana. Vielä 100 nousumetriä, vajaan tunnin hikinen urakka,
ja oikealla näkyvä Pt Lenanan huippu (4.985 m.) on saavutettu.

tenkin vakuuttuneeksi siitä,
että pimeään aikaan alueella
ei kannata liikkua. Pt. Lena-
nan lähellä yli 4 km:n korke-
udessa sijaitsevat Simba
Tarn ja Simba Col antavat
viitteitä siitä, että aiemmin
myös leijonaa on tavattu
varsin ylhäällä vuorella
(swah.: simba = leijona).
Nykyisin leijona on kuiten-
kin alueella harvinaisuus.

Kasvillisuus on 3.000 met-
riin saakka varsin tiheää
mutta muuttuu sitä mukaa
niukemmaksi mitä ylemmäs
siirrytään. Alhaalla Bambu-
vyöhyke on paikoitellen niin
tiivis, että ulos polulta ei ole
asiaa. Korkeimmalle kas-
veista sinnittelee ”Giant
Groundsel”, jopa 5 metrin
korkuiseksi kasvava pensas,
jota tavataan vielä 4,5 km:n

korkeudessa.

Kauniin punainen Mc Kin-

derin lilja, ”Deckenii Ke-
niensis” -lobelia sekä
”Mountain Chat” –niminen
pikkulintu ovat esimerkkejä
niistä alueelta löytyvistä yh-
teensä 81:sta endeemisestä
kasvi- tai eläinlajista, joita
ei esiinny missään muualla
maailmassa. Ymmärrettä-
vistä syistä kaikille lajini-
mille ei löydy suomenkie-
listä vastinetta. Monipuoli-
sen luontonsa johdosta Mt
Kenyan alue on yksi
UNESCO:n rauhoitetuista
luonnonsuojelukohteista.

 Mt Kenya tarjoaa vaeltajal-
le haastavan, mielenkiintoi-
sen ja mieleenpainuvan elä-
myksen, joka ei jätä ketään
kylmäksi. Mutta mitä muuta
voisikaan odottaa vuorelta,
jolla maailmankaikkeuden
luoja, Ngai, asuu.

Mt Kenyan vakituiseen asukaskuntaan kuuluva Rock Hyrax
tekee mielellään lähempää tuttavuutta vaeltajien kanssa.
Ulkonäöstään huolimatta Rock Hyrax on läheisempää sukua
norsulle kuin mikään muu eläin.

Kere-Nyaga  –  kirkkauden vuori

” ... mutta mitä

muuta voisikaan

odottaa vuorelta,

jolla maailman-

kaikkeuden luoja,

Ngai, asuu”.


