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 Serengeti Ulusal Parkı, Afrika Kıta’sının Tanzanya ülkesin-
de bulunan coğrafi bölgedir. Çok büyük bir alana sahiptir. 
Safari turlarıyla meşhur olan bu alan çok çeşitli hayvanların 
yaşam alanı olarak bilinmektedir. Ayrıca bu alan birçok kara 
hayvanının göç bölgesidir. Bu anlamda Afrika’nın 7 doğal 
harikası ve Dünya’nın 10 doğal harikasından biri olarak kabul 
edilmektedir. Burada Afrika’nın beş büyük hayvanları olarak 
bilinen aslan, fil, leopar, gergedan ve bufalonun hepsi görü-
lür.  Bölge çok geniş aslan popülasyanuna sahiptir.  Bölgede 
500’den fazla kuş türü yaşamaktadır.   
  Serengeti Ulusal Parkı’nda çok çeşitli alanlar bulunmakta-
dır. Bu alan; ormanlık alanlar, su havzaları ve çeşitli sazlık-
lar içermektedir. Serengeti kelimesi bulunduğu halkın dilinde 

  Serengeti Ulusal Parkı’nın bulunduğu bölgede 4 mevsimi görmek mümkündür. Buraya turistik amaçlı 
safari turuna gelenler tur boyunca bu güzellikleri görmektedir. Bu bölgede yaşayan halk genellikle hay-
vancılıkla geçinmektedir. Halk, besledikleri hayvanların güvenliğini sağlama konusunda çeşitli sorunlar ya-
şamaktadır. Çünkü yaşayan vahşi hayvanlar tehditler oluşturmaktadır. Gündüz otlatmaya çıkardıkları hay-
vanların gece güvenliğini sağlamak için etrafı çitli alanlar oluşturup bu alanlarda dönüşümlü olarak gece 
nöbeti tutmaktadırlar.    

SERENGETİ ULUSAL PARKI

‘‘uçsuz bucaksız ova’’ anlamına gelmektedir.   
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Serengeti Ulusal Parkı hangi kıtada bu-Serengeti Ulusal Parkı hangi kıtada bu-
lunmaktadır?lunmaktadır?

Bu bölge nesiyle ünlüdür?Bu bölge nesiyle ünlüdür?

Afrika’nın 5 büyük hayvanı olarak bilinen Afrika’nın 5 büyük hayvanı olarak bilinen 
varlıkları hangisidir?varlıkları hangisidir?
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Serengeti kelimesi bulunduğu halkın dilinde Serengeti kelimesi bulunduğu halkın dilinde 
ne anlama gelmektedir?ne anlama gelmektedir?

Halk gece hayvanlarını korumak için aşağı-Halk gece hayvanlarını korumak için aşağı-
dakilerden hangisi yapmaktadır?dakilerden hangisi yapmaktadır?

Bir çok canlı türünün yaşadığı yer 

Etrafı çitli alanlar oluşturup bu alan-
larda dönüşümlü olarak gece nöbeti 
tutmaktadırlar.     

Sularla kaplı alan

Vahşi hayvanları korkutarak uzaklaştır-
maktadırlar.

Çöl bölgesi

Evlerinin önüne kapan kurmaktadırlar.

Uçsuz bucaksız ova

Hayvanların bulunduğu yerin yanına 
kuyu kazmaktadırlar.
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