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อุทยานแห่งชาติเซเรนเกต ิทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เป็นดั่งสวรรค์ของสัตว์

อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ	ทุ่งหญ้าบริสุทธ	ิ		์	ไร้มลภาวะ
อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติอยู่ในประเทศแทนซาเนีย ทางด้านตะวันออก 

ของแอฟริกา มีเนื้อท่ีประมาณ 14,800 ตารางกิโลเมตร ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1945 
มีพ้ืนท่ีเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาหรือทุ่งหญ้าเขตร้อน มีปริมาณน�้าฝนเฉล่ีย 800 มิลลิลิตร 
ต่อปี  พืชส่วนใหญ่เป็นหญ้าและไม้พุ่มมีไม้ยืนต้นไม่มากนัก  พืชที่ส�าคัญ  ได้แก ่
ต้นอะเคเซีย  เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติเป็นสถานที่ที่มีสัตว์หลากหลายชนิด 
และเป็นแหล่งทีส่ตัว์บกขนาดใหญ่อพยพ องค์การยูเนสโกจงึก�าหนดให้อทุยานแห่งชาติ 
เซเรนเกติเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติมีสัตว์กินพืชต่าง ๆ  เช่น  วิลเดอบีสต์ แอนทิโลป 
ม้าลาย อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ และก็มีสัตว์กินเน้ือที่กินสัตว์กินพืชเหล่าน้ีรวมอยู่ด้วย 
ท�าให้ท่ีนี่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมขนาดใหญ่อยู่ประมาณ 4 ล้านตัว  สัตว์ท่ีเป็น 
สัญลักษณ์ของเซเรนเกติคือวิลเดอบีสต์ สัตว์จ�าพวกแอนทิโลปชนิดหน่ึง  วิลเดอบีสต์
กว่า 1.5 ล้านตัวจะพักอยู่ในอุทยานในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม 
เมื่อเข้าสู่หน้าแล้งจะอพยพขึ้นเหนือเพื่อหาแหล่งอาหารใหม ่ๆ
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บันทึกการผจญภัย
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แอฟริกา	สวรรค์ของสัตว์ป่า
มีการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติ 

หลายแห่งในทวปีแอฟรกิาเพ่ือค้นคว้า 
วิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่า  อุทยานแห่ง 
ชาติที่มีชื่อเสียง  เช่น  อุทยานแห่ง 
ชาตเิซเรนเกต ิ(Serengeti National 
Pa r k )   ของประเทศแทนซาเนีย 
อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (Kruger 
Na t i o n a l   P a r k )   ของประ เทศ 
แอฟริกาใต้  และอุทยานแห่งชาติ- 
ซาโว (Tsavo National Park) ของ 
ประเทศเคนยา  นอกจากน้ียังมีเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีห้าม
มนุษย์เข้าไปรบกวนอกีด้วย

ยูกันดา

แทนซาเนีย

เคนยา

มาไซมารา
ทะเลสาบ
วิกตอเรีย

เซเรนเกติ

คาทาวี
รูอาฮา

เซลูส

ซาโว

อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ใหญ่จัง

อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ของ 3 ประเทศในแอฟริกาตะวันออก
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ผจญภัย
ในทุ่งกว้าง

ฝูงวิลเดอบีสต์อยู่
ริมแม่น�้าแล้ว

คงจะข้าม
แม่น�้า

ขอดูบ้าง 
ขอผมดูบ้าง

ถ้าไม่ได้ดูวิลเดอบีสต์
ข้ามแม่น�้า ก็เหมือน
มาไม่ถึงแอฟริกา

ท�าไม
วิลเดอบีสต์

ต้องอพยพด้วย

อะฮ้า

ซ่า
ซ่า

ซู่ ซู่

ดึ๋ง
เจ๋ง
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ม้าลายและ
กาเซลล์ก็อพยพ
เหมือนกัน

เริ่มแล้ว

เพราะตอนนี้ฝั่งเคนยา
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สัตว์กินพืชมักอยู่รวมกันเป็นฝูง
  เพื่อหาแหล่งน�้า หาอาหาร
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ท�าเป็น
เมินหรือ
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