
Serenget{ 
Národní park Serengeti patř{ beze

sporu k nejznámějším, a nejen 
v Africe. Představuje poměrně roz

lehlý zbytek neporušené divoké afric
ké přírody, a to i v době rostouéÍ po

pulace, nedostatku půdy, a tedy 
i sílících tlaků na hranice parku. Za
chování dostatečně velké rozlohy je 
důležité pro udržení velkých stád 

zvěře, která může migrovat za vodou 
a potravou v době střídajících se de
šťů a sucha. Navíc je tanzánský park 
Serengeti napojen na národní rezer-

vaci Masai Mara v sousední Keni 
a zvěř se může volně pohybovat na 

ještě větším prostoru. Současná roz
loha parku Serengetije 14 763 km2

• 

Historie založení národního parku je 
zajímavá a neobešla se beze změn . 
Po dlouhé období bylo toto území 

člověkem netknuté. Přesněj i , působení 

lidstva nevybočovalo z rámce probíhají
c ích přírodních procesů a nezanechalo 
tedy po sobě žádné negativní stopy. 
O tom, že osídlení je zde staré, či dokon
ce velmi staré ( !), se múžeme přesvědč it 

v nedaleké Olduvajské rokli, kde jsou 
v sopečných horninách zakonzervovány 
2 miliony let dějin člověka a jeho před
chl!dcCt. 

Ale zpět k Serengeti , jehož přírodní 

prostředí výrazněji začal ov l i vňovat až 
příchod Masajských kmenů od severu. 
Jejich obliba požívat čerstvou dobytčí 
krev vede k potřebě zvyšovat neustále 
početní stavy chované zvěře a nároky na 
rozlohu pastvin se logicky zvětšují. Vel
ká stáda skotu postupně vytlačují původ

ní africké savce v konkurenčním boji 
o potravu. Je třeba poznamenat, že Ma
sajové skot kvúli krvi nezabíjejí, jen jim 
"šetrně pouštěj í žilou", aby se zdroj je
jich potravy dokázal zotavi t. Celý proces 
se tak může opakovat . Což asi krávy 
zrovna neocení, nicméně lze to považo
vat za "ekologický" přístup. Dalším dů
vodem chovu velkých stád je společen

ská prestiž. Čím více kusů dobytka 
majitel vlastní, tím je váženější a múže si 
pořídit více manželek. Paradoxně se tak 
dostáváme do situace, kdy touha po ji
né/další ženě končí u devastace krajiny 
(což je jev ze střední Evropy dosud ne
známý). 

Koncem 19. sto letí přijížděj í do této 
oblasti Evropané se svojí nezkrotnou lo
veckou vášní. Po roce 1920 se objevují 
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zprávy od německých koloni zátorCt 
o profesionálních lovcích a safari. V roce 
1929 se centrální část dnešního území 
parku v okolí Seronera dostala pod 
ochranu. Vlastní národní park byl však 
vyhlášen až 1951, přičemž roku 1959 by
la vyčleněna i část území na východě, 

včetně sopečného kráteru Ngorongoro, 
(rozlehlá kaldera) který je dnes chráněn 
samostatně. 

V překladu z masajského jazyka zna
mená Serengeti "nekonečné pláně". Při 
přijezdu od východu, od města Arusha, 
vás tato skutečnost na první pohled zara
zí. Zejména, když předcházející krajina 
byla nepoměrně pestřejší. Plochá krajina 
je členěna mohutnými žulovými výchozy 
tzv. ostrovních hor (místní název kopje). 
Rostlinný pokryv je převážně travnatý, 
skupiny stromů se objevují až cestou do 
nitra národního parku. Galeriové lesy 
jsou vyvinuty v okolí menších vodních 
toků. Nejcharakterističtější j sou pro Se
rengeti ale savany. Celkově se povrch na
chází v nadmořských výškách v rozmezí 
920- 1850 m. Výše popisované žulové 
výchozy kraj inu nejen zpestřují , ale slou
ží i jako útoči ště zvěře, ať již v době po
žárLI či lokálních záplav; poskytují též 
stín , neboť j sou místy porostlé stromy. 
Na jednom z nich, Muru Kopjes, se na
cházejí skalní kresby masajů, které před
stavují lovce zvěře. 

Když nepočítáme menší jezírka, z ni
chž některá vznikla dokonce uměle j ako 
útočiště hroch ll , j sou zde vlastně jen dvě 
slaná jezera, mající většinou hloubku do 
dvou metrů - Lagaja a Magadi. V obdo
bí sucha dokonce vysychají a dno se po
krývá povlaky sody, potaše a kalcia (sva
hilské slovo "magadi" znamená 
v překladu sodu). Žijí zde plameňáci, 
kteří se ovšem stěhují za potravou, a tak 
jsou jezera dost často bez viditelných 
známek života. 
Obecně pojato je tato část Afriky pro

slavena národními parky. Jmenujme kro
mě již zmíněných např. Kilimanjaro 
v Tanzánii či Tsavo a Amboseli v sou
sedni Keni. Čím je ale Serengeti nejcen
nější a "světové"? Jsou to nejpočetnější 
stáda kopytníků , přemísťující se po roz
lehlých pláních za potravou a vodou. 
Stavy jednotlivých druhú se počítaj í na 
stati síce až miliony. Antilop Thomsono
vých je okolo 300 tisíc, zeber asi 200 ti
síc a pakoňů dokonce 1,3 milionu. Počty 
šelem, které potřebuj í mnohem větš í are
ál k obživě, jsou adekvátně menší - ge
pardCt je as i 500 kusů a lvů okolo 3 000. 
Právě výskyt gepardú je pro Serengeti ty
pický, neboť se zde nacházej í široké plá
ně, na kterých mohou při lovu uplatnit 
svoji nej větší zbraň - a tou je rychlost. 
V období dešťú je zvěř roztroušena ve 
východní části národního parku (a též na 

severu v národní rezervaci Masai Mara). 
Když začne sucho nabývat na intenzitě 
a tráva žloutne, dají se populace kopytní
kú na cestu směrem k severozápadu, k je
zeru Ukerewe (Victoriino j ezero). Stáda 
zeber, pakoňů a antilop doprovázejí šel
my a vyhlížejí zesláblé jedince, které 
jsou potom, když nadejde čas lovu, snad
nou kořistí. Další nebezpečí na cestě za 
potravou představuj í řeky, ve kte rých se 
někteří jedinci utopí, či se stanou potra
vou krokodýl ll . Tahy zvěře j sou pravdě
podobně tím nejfantastičtějším j evem, 
který může být v Serengeti pozorován, 
tím se odlišuje od ostatních národních 
parkú Afriky i světa. Z letadel byla v ob
dobí května až června pozorována až 
40 km dlouhá stáda pakoňů, doplněná 

o další druhy. 
Bytí či nebytí se v Serengeti odvíj í od 

srážek. Roční úhrn srážek se pohybuje 
okolo 800 mm, což v našich středoevrop

ských podmínkách zajišťuje dostatek vo
dy pro rostlinstvo i zvířenu. Nicméně 

v této části Afriky je podstatně tepleji, 
a tedy i vyšší výpar, a hlavně jsou srážky 
rozloženy během roku nepravidel ně . 

Soustředěny jsou do dvou období dešťů
březen až květen a poté listopad a prosi
nec. 

Pytláctví, které africké národní parky 
tak nes lavně proslavilo v minulosti, stále 
nebylo vymýceno. Provozuje se dvěma 

různými zpúsoby. Domorodé obyvatel
stvo loví při hranicích parku zebry a pa
koně pro maso. Pouze při jižním okraji je 
situace lepší, neboť je zde osídlení řídké 
a navíc zde žijí kmeny Masaj ů, kteří jsou 
spíše pastevci než lovci. Poněkud odliš
ným problémem jsou zdecimované stavy 
slonů a nosorožcú, kteří se loví pro trofe
je, rohy a kly. 

Turistický ruch je regulován v tom 
smyslu, že pohyb je povolen pouze v te
rénní autech po vymezených cestách 
a kempování jen na vyhražených prosto
rách. Ve většině ostatních chráněných 

oblastí Tanzánie či Keni musíte na noc 
opouštět park a ubytovat se mimo jeho 
administrativní hranice, ale v Serengeti 
to pro jeho obrovskou rozlohu není reál
né. Nicméně v nočních hodinách není 
dovoleno po parku jezdit. Správa parku 
nabízí prúvodce a prakticky všechny půj
čovny aut ve městech dávaj í k dispozici 
současně s autem i řidiče, který je záro
veň průvodce. Vít Vilímek 
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Foto 1: Příjezdová cesta k Serengeti od východu. Nej· 
lepším dopravním prostředkem ie terénní vozidlo, ale 
v době sucha je cesta relativně dobře sj ízdná. 
Foto 2: Hroši v uměle vybudované vodní nádrži. 
Foto 3: Lvice hlídá mládata, která se schovávají před 

., pražícím sluncem v trávě. 
Foto 1·3: V Vilímek 
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