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Krainy Atlasu obejmują najdalej na północny zachód wysuniętą część kontynentu Afryki,
najbliżej Europy położoną. Nazwa „Atlas“ przejęta została przez geografów europejskich od
Greków starożytnych i stosuje się do kilku krajów, w których ona wcale nie jest używana. Ziemie
pokryte pasmem górskim, zwanym w geografii Atlasem, ciągną się od Oceanu Atlantyckiego,
wzdłuż Morza Śródziemnego do zatoki Gabes i stanowią jak gdyby półwysep, którego podstawa
opiera się o Saharę. Pustynia ta oddziela krainy Atlasu od Afryki tropikalnej, wskutek czego
stanowią one dzielnicę odosobnioną, względnie gęsto zaludnioną. Zamknięta w sobie tworzy
ta dzielnica rodzaj wyspy kulturalnej, słusznie przez Arabów zwanej „Dżezire el Moghreb“ —
Wyspą Zachodu.
Budowa geologiczna oraz położenie geograficzne powodują, że ziemie te zaliczyć należy
raczej do krain śródziemnomorskich aniżeli do płyty afrykańskiej, do której są przyłączone
tylko zewnętrznie. Bliskość Europy i łatwy dostęp przez Morze Śródziemne spowodowały,
że z biegiem wieków te kraje ulegały wpływom najpierw fenickim, następnie zaś europejskim.
Ruiny wspaniałych budowli Rzymian świadczą dziś jeszcze wymownie o kulturze, jaką oni
tutaj zaprowadzili. Po Rzymianach przywędrowali drogą lądową Arabowie i przez mahometanizm pełny fanatyzmu narzucili tym krajom kulturę bliskiego Wschodu, przynosząc swoje bu
downictwo miast, architekturę, sztukę, sposoby uprawy z zastosowaniem irygacji, stroje, oby
czaje, a częściowo nawet język arabski. Marokko, sięgające do Oceanu Atlantyckiego, było dla
nich końcem świata.
B u d o w a g e o lo g icz n a . Gdy kontynent Afryki jest pochodzenia bardzo starego i stanowi
jednolity blok podniesiony pionowo, góry Atlasu wypiętrzone zostały dopiero w trzeciorzędzie.
Są one jedyną na kontynencie krainą młodych fałdowań alpejskich i stanowią element obcy
dla Afryki, w którym ruchy górotwórcze bynajmniej nie zastygły. Charakterystyczną cechą
Atlasu jest to, że niektóre stare płyty, zbudowane z materiałów skalnych odporniejszych, nie
poddały się młodym ruchom tektonicznym. Zostały one wypiętrzone w postaci zwartych bloków
i tworzą obecnie wysokie krainy płytowe, względnie horsty, obramowane młodymi grzbietami
fałdowymi. Zbudowane są zasadniczo z materiałów starych, paleozoicznych, ale na grzbietach
pofałdowanych przeważają wapienie jurajskie oraz piaskowce i wapienie kredowe lub skały
genetycznie młodsze. Ze względu jednak na nie ustającą ciągle jeszcze działalność wulkaniczną,
która po wypiętrzeniu pasm górskich silnie wystąpiła, grzbiety nie wszędzie wykazują ciągłość,
natomiast przerwane są w wielu miejscach uskokami. Wybrzeża morskie obramowane są
osadami plioceńskimi i młodszymi, sięgającymi w niektórych miejscach do 200 m wysokości.
Można z tego wnioskować, że krainy Atlasu ulegają w dalszym ciągu wypiętrzaniu pionowemu,
razem z całym kontynentem Afryki.
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O ro g ra fía . W geografii po
dobnie jak w historii teraźniejszość
jest wynikiem przeszłości. Rzeźba
terenu ma swoją historię, uzależnio
ną od wielkich przemian i wstrząsów
geologicznych. Z tego też względu
w tej krainie fałdowań alpejskich
przeważa równoleżnikowy kierunek
grzbietów, ciągnących się na ogół
ze wschodu na zachód, z odchyle
niem ku południowi.
W części zachodniej główny
grzbiet, noszący miano Atlasu Wyso
kiego, wznosi się w niektórych szczy
tach powyżej 4.000 metrów n. p. m.
Na południu i na północy jest obra
mowany dwoma grzbietami w ten
sposób, że grzbiet południowy, znaczn¡e ni¿Szy i noszący miano Anty-

Atlasu, biegnie od Oceanu Atlantyckiego do połowy długości Atlasu Wysokiego, po czym za
pada i gubi się w równinie na wysokości mniej więcej pięciuset metrów. Anty-Atlas oddzielony
jest od Sahary jeszcze niższym grzbietem tektonicznym Dżebel Bani, stanowiącym fałdę jedno
stronną, przechodzącą na południu w równinę Sahary.
Tam gdzie Anty-Atlas kończy się na wschodzie, rozpoczyna się na północ od Atlasu Wy
sokiego nowa fałda górska, niesłusznie zwana Atlasem Środkowym, wznosząca się w najwyższym
szczycie też do 4.000 m i ciągnąca się w kierunku północno-wschodnim aż do brzegów Morza
Śródziemnego. Wszystkie te grzbiety obejmuje się ogólną nazwą Atlasu Marokańskiego.
Z Atlasem Środkowym łączy się na północy grzbiet Riffu, biegnący wzdłuż brzegów
Morza Śródziemnego aż do
Cieśniny Gibraltarskiej. Stano
wi on dziki kompleks górski,
wznoszący się w najwyższym
szczycie do 2.500 m, oddzielo
ny od Atlasu Środkowego synkliną Tasa, którędy w miocenie przechodziła cieśnina mor
ska, łącząca Morze Śródziemne
Z Oceanem Atlantyckim. Do
liny tej byłej cieśniny wyzy
skują dzisiaj rzeki — na wscho
dzie dolny bieg rzeki Muluja,
na zachodzie zaś rzeka Sebu,
płynąca do oceanu.
Na północnym wschodzie
grzbiet główny Atlasu Środ
kowego zapada pod mioceński,
• , ..
, . __ .
U podnóża Wysokiego Atlasu w Marokku.
mi osadami doliny rzeki MułuFot. st. Gorsuchoasu.
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ja, po wschodniej
stronie
której
wznosi się pono
wnie, przyjmując
w Algerii nazwę
Atlasu
Tellu.
Grzbiet ten cią
gnie się paralelnie do brzegów
Morza Śródzie
mnego aż do
Tunisu.
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Orografia krain Atlasu.

Atlasu Wysokiego ku wschodowi nosi w Algerii miano Atlasu Saharyjskiego, wznoszącego się
w górach Aures do 2.310 m.
Pomiędzy Atlasem Tellu, sięgającym w górach Dżurdżura 2.308 m, a Atlasem Saharyjskim
rozpościera się rozległy płaskowyż Tellu, stanowiący centralną część Algerii, krainę szottów,
poprzecinaną wzgórzami na wysokości od 600 do 1.300 m, nie zacierającymi jednak ogólnego
wrażenia płaskowyżu. Na południe od Atlasu Saharyjskiego poziom nagle obniża się i przecho
dząc w Saharę osiąga ku zachodowi jeszcze od 200 do 500 m, na wschodzie obniżając się nie tylko
do poziomu morza, ale tworząc nawet depresję w okolicy szottu Melghir.
W Algerii obydwa główne grzbiety Atlasu nie mają takiej ciągłości jak w Marokku. Przecięte
są licznymi dolinami poprzecznymi, wyzyskanymi i pogłębionymi przez rzeki, które z wyżyny
Tellu poprzez malownicze kaniony podążają do morza, względnie do Sahary, w której się gubią.
W Tunisie Atlas Saharyjski osiąga jeszcze 1.390 m w szczycie Szambi, ale następnie szybko
opada kończąc się na
przylądku Bon (Ras Aildar). Atlas Tellu w T u 
nisie już nie posiada
znaczniejszych wznie
sień i kończy się na
przylądku Blanco (Ras
el Abiad). Zbliżając się
do siebie przyjmują oby
dwa pasma nazwę Atla
su Tuniskiego. Synklinę
pomiędzy nimi wyzy
skuje rzeka Medżerda,
K lim a t. Klimat krain
Atlasu
charakteryzuje
znaczna różnorodność.
Temperatura przeciętna
roczna wynosi od 15
do 2 1° C .; cechą kli
matu są deszcze ziMarokko. Okolica Dżebel Bou Khartoum między Fezem a Udżdą. Wzgórza
m o w e oraz su sze lepokryte skąpą roślinnością.

Fot. st. Gorzuchowski.
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powy klimat etezyj, który krainy
te zawdzięczają swemu geograficz
nemu położeniu. Wysunięte daleko
na północ, jak na kontynent afry
kański, sięgają one 370 szerokości
półn., najdalej zaś opuszczają się
na południowym zachodzie, gdzie
wzdłuż
marokańskich wybrzeży
atlantyckich osiągają 28° szer. półn.
Od południa są one obramowane
względnie wysokim, stromo wzno
szącym się grzbietem Atlasu SahaW górach Dżurdżura w okolicy Fort National (Algeria).

ry jsk ie g o , d ziałającego do pew n ego

stopnia jako bariera dla wpływów
klimatycznych pustyni. Niemniej jednak wpływ ten występuje w zimie, działając na krainy Atlasu
jak gdyby postronnie. Podczas miesięcy zimowych w Saharze tworzy się ośrodek wyso
kich ciśnień barometrycznych, które rozpościerając się na południowe grzbiety i krainy
płytowe Atlasu powodują, że tylko północna, nadśródziemnomorska część kraju otrzy
muje opady. Pochodzą one z pasa niskich ciśnień, jaki wówczas panuje nad morzem. K u wiośnie
ośrodek wysokich ciśnień w Saharze cofa się ku południowi, wskutek czego padają deszcze też
w krainie płytowej Atlasu a nawet na grzbiecie południowym. W lecie natomiast pas wysokich
ciśnień ciągnie się od Wysp Azorskich do Europy środkowej i odgradza krainy Atlasu od mini
mów panujących wówczas nad północnym Oceanem Atlantyckim. Ten pas wysokich ciśnień
powoduje, że w krainach Atlasu wieją w lecie wiatry północne i północno-wschodnie; ponieważ
zaś wiatry te wieją z dzielnic chłodniejszych do cieplejszych, przeto nie przynoszą opadów.
Wpływ tych wiatrów pasatowych występuje coraz silniej w miarę posuwania się ku południowi
w postaci zmniejszającej się ilości opadów atmosferycznych. Gdy w mieście Algerze roczny
opad wynosi przeciętnie 765 mm, w oazie Biskra sięga już tylko 177 mm; w Bizercie, na
północy — 642 mm, w Tozeur zaś tylko n o mm.
Jak wszędzie indziej na kuli ziemskiej, działają i tutaj góry jako odbiorniki wilgoci przyno
szonej przez wiatry. Wskutek tego stoki północne i północno-zachodnie otrzymują znacznie
większe opady aniżeli południowe i południowo-wschodnie. Znajduje to swoje odbicie w roślin
ności, która na stokach o obfitszym opadzie jest daleko bujniejsza; spotykamy tam lasy zielone,
gdy natomiast stoki suche oraz krainy płytowe pokryte są stepem i chaszczami.
Dzielnice zachodnie otrzymują mniej opadów zimowych, gdyż znajdują się pod wpływem
Riffu a nawet Sierra Nevada w Hiszpanii, od której oddzielone są tylko wąską cieśniną morską.
W dziedzinie termiki panuje w krainach Atlasu wielka różnorodność. Wzdłuż wybrzeży
morskich łagodnej, mniej lub więcej wilgotnej zimie przeciwstawia się upalne łato. W miarę
oddalania się od morza klimat staje się coraz bardziej kontynentalnym, przy czym termika ściśle
uzależniona jest od wysokości nad poziomem morza. Wzdłuż wybrzeża przeciętna roczna tem
peratura wynosi około 180 C., co mniej więcej odpowiada przeciętnej lipca, najcieplejszego mie
siąca w Polsce. W styczniu przeciętna temperatura wynosi w mieście Algerze 120 C., to jest tyle
co na przełomie maja i czerwca w Polsce. W lecie temperatura przeciętna podnosi się do 25° C.,
ale wzrasta w miarę posuwania się na południe. W oazie Biskra średnia w lipcu wynosi już 320 C.
Maksima występują jednak na wybrzeżu dopiero w sierpniu, w głębi zaś kraju nawet na początku .
września. Nad wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego zachodzi zjawisko niezwykłe: letnia tempera
tura przeciętna obniża się w kierunku południowym. Anomalia ta wywołana jest przez ocean,
Fo t. autor,

A F R Y K A PÓŁNOCNA

7

Kanion rzeki Ued-el-Abiod w górach Aures.

którego ciepłe wody powierzchniowe odpędzane są od lądu przez wiatry. Na ich miejsce wy
pływa głębinowa woda znacznie zimniejsza, która wchłaniając ciepło i wilgoć powoduje obniżanie
temperatury. Wskutek tego na atlantyckim wybrzeżu Marokka południowego woda morska jest
względnie chłodna.
Wewnątrz kraju upały są w lecie nieraz bardzo przykre, ale i one są uzależnione od wyso
kości. W górach a nawet w krainach płytowych mrozy są zjawiskiem stałym w zimie, a nieraz
temperatura spada do —20° C. Najwyższe szczyty górskie pokryte są śniegiem w ciągu wielu
miesięcy.
W o d y: Wybrzeże morskie krain Atlasu jest wprawdzie bardzo długie i wynosi:
wzdłuż Morza Śródziemnego
wzdłuż Oceanu Atlantyckiego
razem

. . .
. . .

. . . .

2.125 km długości,
900 km
„
3.025 km długości,

ale jest ono mało rozczłonkowane i nie posiada dobrych portów. Jedynie w Zatoce Tunisu morze
tworzy nieco głębszą zatokę, poza tym zaś wszystkie większe porty leżą w zatokach płytkich
i musiały być sztucznie rozbudowane, aby móc sprostać rosnącym potrzebom żeglugi. Szczególnie
dotyczy to wybrzeża oceanu, które nie tworzy ani jednej zatoki nadającej się na port, w stanie
naturalnym. Natomiast morze jest przeważnie głębokie i nie tworzy mielizn wzdłuż wybrzeży,
ale brzegi są często skaliste i z tego względu niebezpieczne dla żeglugi.
Wody płynące nie stanowią dróg komunikacyjnych, gdyż są za małe, płyną często w korytach
kamienistych i mają wodostany zbyt nieregularne. Wiele rzek w lecie całkiem wysycha. W ogól
nych zarysach można wyróżnić trzy zlewiska: oceanu, Morza Śródziemnego i pustyni Sahary.
Rzeki Marokka płynące na zachód do oceanu prowadzą swe wody w ciągu całego roku, co
zawdzięczają śniegom topniejącym w lecie na szczytach gór Wysokiego i Średniego Atlasu.
Ta okoliczność czyni je niezwykle cennymi dla uprawy ziemi na mesecie marokańskiej. Rzeki
Algerii i Tunisu płynące do Morza Śródziemnego zawdzięczają swe wody deszczom zimo

8

JE R Z Y LOTH

wym, wskutek czego mają wodostany bardzo nierównomier
ne. Dotyczy to jeszcze w zna
cznie wyższym stopniu rzek
bezodpływowych,
gubiących
się w piaskach Sahary. Ued
Dżedi, płynąca u podgórza Atła
su Saharyjskiego, jest przez
dwa tygodnie w ciągu roku
wielką rzeką, przez 40 dni
rzeką średnią i w ciągu pięć
dziesięciu dni zamienia się na
płytki strumień; następnie zaś
wysycha całkowicie. Oto typo
wy przykład wód płynących
na południe i ginących w pia
skach Sahary. Można sobie
łatwo wyobrazić, że rzeki tak
dalece krótkotrwale mają ma
łą wartość gospodarczą.
Rzeki periodyczne, płynące do niecek bezodpływowych, spowodowały powstanie licznych
jezior słonych; niektóre spośród nich też okresowo wysychają pokrywając dno warstwą soli.
Ponieważ taka działalność trwa już od wielu lat, przeto jeziora te są tak silnie zasolone, że nie
tylko dno, ale i powierzchnia ich pokrywa się grubą warstwą soli. Jeziora te noszą ogólne miano
szottów i są zdradne, gdyż nigdy nie wiadomo, czy pod warstwą soli jest jeszcze woda czy też
nie. Szereg mniejszych szottów leży na wysokiej płycie Tellu, większe zaś u podnóża Tellu Sa
haryjskiego. Największy jest Szott el Dżerid, położony nieopodal zatoki Gabes, na południu
Tunisu. Na zachód od niego znajduje się Szott Melghir, którego powierzchnia leży poniżej
poziomu morza na wysokości — 31 m. Francuzi projektują przekopanie kanału z zatoki Gabes
do Szott el Dżerid oraz połączenie tegoż z Szottem Melghir, celem uzyskania spadku dla osiąg
nięcia siły wodnej do zelektryfikowania Tunisu i wschodniej Algerii. Obliczają, że silne paro
wanie w okolicach Szottu Melghir pozwoli na stałe wyzyskiwanie spadku w ciągu wielu lat, do
czasu kiedy depresja wypełni się solą. Dotychczas szotty gospodarczej wartości nie mają.
Brak wody słodkiej daje się odczuwać już w Tunisie południowym. Nie ma tam wcale źródeł
naturalnych i chcąc dotrzeć do wody trzeba wiercić bardzo głęboko.
Krainy Atlasu obfitują natomiast w cieplice oraz rozmaite źródła mineralne, wyzyskiwane
dla celów leczniczych.
R o ślin n o ść . Ze względu na rozmaitość warunków klimatycznych, w zależności od bli
skości morza, zróżniczkowanej wysokości terenu albo wpływów pustyni, roślinność krain Atlasu
wykazuje zmienność znaczną. Pomimo to prawie wszystkie rośliny należą tam do prowincji
śródziemnomorskiej holarktycznego świata flory. Tylko nieliczne okazy pochodzenia podzwrot
nikowego, które w dawno ubiegłych czasach wtargnęły do krain Atlasu, zdołały się tam utrzymać
w niektórych miejscach. Wyjątek stanowią południowe stoki Atlasu Saharyjskiego, gdzie spotyka
się różne okazy roślin pustynnych, a także wklęsła niecka Szottu el Hodna, na płycie Tellu, której
gorący klimat sprzyjał przyjęciu się roślin saharyjskich.
Roślinność pierwotna uległa w krainach Atlasu wpływom człowieka, który z biegiem wieków
ją przekształcił, wycinając i karczując lasy i chaszcze i zamieniając je na pola orne i plantacje.
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Tam gdzie flora nosi jeszcze cechy pierwotne, rozróżnić
można trzy odmienne charakterystyczne formacje. Są to:
lasy, chaszcze i stepy. Pierwsze pokrywały niegdyś rozległe
przestrzenie wzdłuż wybrzeży morskich, na wilgotniejszych
krainach płytowych oraz na stokach i szczytach górskich.
Tam gdzie klimat jest suchszy, las stopniowo przechodzi
w chaszcze (macchia), wreszcie ustępując im zupełnie.
W czasach dawniejszych niemal cały Atlas oraz krainy
leżące pomiędzy górami a morzem, względnie oceanem, po
kryte były niemal całkowicie przez lasy i chaszcze. Obszary
ich dziś już bardzo ograniczone w krainach płytowych i ni
zinnych są jeszcze dość rozległe na stokach gór odwróco
nych ku północy i ku zachodowi. W lasach tych domi
nuje dąb korkowy (Quercos súber), gdy natomiast na połu
dniowych stokach Atlasu miejsce jego zajmuje inna odmiana
dębu — Quercus ilex.1 W miarę podnoszenia się ku górze
dąb korkowy znika, gdyż nie znosi mrozów, natomiast na
jego miejsce pojawia się dąb Quercus lusitanica, gubiący
liście w porze zimowej. Przyłączają się do niego drzewa
iglaste, pomiędzy którymi najcenniejszy jest piękny cedr
(Zedrus libanotica, subspecies atlantica), rosnący na wyso
kości od 1.300 do 2.200 m na stokach i szczytach otrzymuZbiór daktyli,
jących obfitsze opady. W paśmie południowym, gdzie klimat
jest suchszy, zamiast cedrów występują rozmaite odmiany jałowca, głównie Juniperus thurifera
i phoenica. W miarę posuwania się ku południowi lasy znikają i na ich miejsce pojawiają się chaszcze.
Są to zbiorowiska krzaczaste, na które składają się krzewy o liściach twardych, czasami nawet
mięsistych, których okres wegetacyjny przypada na miesiące zimowe, nieco wilgotne. W czasie dłu
giego upalnego i suchego lata promienie słoneczne wysuszają liście; zieleń wówczas znika i chaszcze
przyjmują smętną barwę żółtoszarą, tak bardzo pospolitą w Afryce, z wyjątkiem jedynie okręgów
przyrównikowych. Krzewy chaszczy zapuszczają swe korzenie bardzo głęboko i tylko dzięki
temu mogą przetrwać długie okresy suszy. Ponadto odznaczają się one tym, że mają liście
na ogół drobne, pnie zaś i gałęzie pokryte są grubą, twardą korą, chroniącą roślinę od parowania.
Przykładem tego typu roślin jest drzewo oliwkowe (Olea europea), które w krainach Atlasu
nie tylko jest uprawiane, ale spotyka się je też w stanie dzikim. Zarówno lasy, na ogół
o bogatym podszyciu, jak chaszcze Atlasu tworzą gęstwiny bardzo trudne do przebycia.
W mieście Algerze istnieje założony przez Francuzów piękny ogród botaniczny, w którym
nie tylko skoncentrowane są wszystkie rośliny krain Atlasu, ale ponadto hodowane są staran
nie liczne okazy pochodzące z Afryki tropikalnej.
Ś w ia t z w ie rz ę c y d zik i, niegdyś bogaty, reprezentowany jest jeszcze przez okazy bardzo
nieliczne. W krainie od dawna względnie gęsto zaludnionej, w której ziemie nadające się do celów
utylitarnych zostały zamienione na pola i plantacje, zwierzostan dziki, nie chroniony opieką
prawną i administracyjną, musiał ulec człowiekowi gospodarującemu rabunkowo. Słonie, które
jeszcze za czasów rzymskich żyły w krainach Atlasu, zniknęły już zupełnie. Lw y można jeszcze
rzadko spotkać na południowych stokach Atlasu Saharyjskiego względnie w Dżebel Bani, ale
są one na wymarciu z powodu braku pokarmu. Liczne bowiem ongi w stepach Atlasu stada
1 Patrz Loth Jerzy: Roślinność Afryki, str. 55 i następne.
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antylop zostały niemal
zupełnie wytrzebione,
chociaż w okolicach sła
biej zaludnionych resztki
tych stad istnieją. W głę
boko wciętych, nieprzy
stępnych, dzikich doli
nach o stromych zale
sionych brzegach żyją
jeszcze dość liczne sta
da małp magotów (Pitheais inuus). Spotyka
się je nawet w Chiffa,
na południe od równiny
Mitidży, gdzie stanowią
obiekt podziwu dla tu
Marokko. Na targowisku.
Fot. W. Błoński.
rystów i wycieczkowi
czów z miasta Algeru,1 Są one tam tak oswojone, iż Z lasów na stokach głębokiej doliny
schodzą do ogródków restauracyjnych i przyjmują pokarm z rąk człowieka. Mniejsze dzikie
zwierzęta mięsożerne można spotkać niemal wszędzie, z wyjątkiem najbliższych okolic miast.
Są to szakale, hieny oraz lisy. Myszy polne są plagą stepów suchych. W okolicach wil
gotniejszych natomiast spotyka się rozmaite węże, nawet jadowite, jaszczurki i żółwie.
L u d n o ść krain Atlasu liczyła w r. 1934 ogółem około 15 milionów, jednakowoż jest ona
rozsiedlona bardzo nierównomiernie. Najgęściej zaludnioną dzielnicą jest północna Algeria, szcze
gólnie w pasie nadbrzeżnym, przy czym na czołowe stanowisko wysuwa się okolica miasta Algeru,
gdzie gęstość na 1 km2 osiąga 38 m. Tunis jest słabiej zaludniony (19), a najmniejszą gęstość
przeciętną wykazuje Marokko (13). Natomiast ku południowi zaludnienie staje się coraz rzadsze,
a na pograniczu Sahary jest ono minimalne, ludność zaś prowadzi tam życie koczownicze. Miasta
rozwijają się tylko nad brzegiem morskim oraz w mniejszym stopniu na płycie wyżynnej. Na
południu istnieją skupienia o charakterze miejskim tylko w oazach.
Rdzeń ludności stanowią Berberowie,2 chociaż nie są oni rasowo całkiem jednolici. Spoidłem
jest tu język chamicki, którym się posługują. Pod względem rasowym ulegali Berberowie wpły
wom wielokrotnych fal najazdowych, które oddziaływały nie zawsze tylko przejściowo, gdyż
pewna liczba najeźdźców pozostawała w kraju i wywierała swój wpływ zróżniczkowany w zależ
ności od dzielnic. Na wybrzeżu Morza Śródziemnego byli Fenicjanie, Grecy, Rzymianie, Fran
cuzi, Hiszpanie a także Hunowie, wskutek czego można wśród Berberów spotkać nawet typy
nordyckie, o włosach jasnych i oczach błękitnych. Drogą lądową przywędrowali do krain Atlasu
Arabowie oraz fellachowie egipscy a wśród południowych Berberów można też zaobserwować
domieszkę krwi murzyńskiej, której źródła szukać należy na południe od Sahary. Poszczególne
fale najeźdźców przyniosły ze sobą swoją kulturę, obyczaje oraz wyznanie. Wspaniałe ruiny bu
dowli i miast rzymskich, doskonale zakonserwowane, świadczą o panowaniu Rzymian; styl
architektury i sztuki maurytańskiej jest wynikiem wpływów arabskich; kultura rolna irygacyjna
przywędrowała tu z Arabii oraz Egiptu. Arabska kultura wycisnęła na Berberach wyraźniejsze
piętno, gdyż Arabowie panowali w kraju przez setki lat, ponadto zaś narzucili Berberom wy
znanie muzułmańskie, które przez Koran zmusiło ich do przejęcia różnych obyczajów. Przed
1 Patrz str. 33.
2 Patrz Loth Jerzy: Ludność Afryki, str. 84 i następne.
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naporem obcych elementów Ber
berowie cofali się do okolic trud
niej dostępnych, względnie w gó
ry, gdzie mogli łatwiej się obro
nić; ponadto ku zachodowi wpły
wy arabskie słabły. Wynikiem te
go w Marokku jest więcej Ber
berów czystej rasy aniżeli w Algerii, gdzie zamieszkują oni głó
wnie obszary górskie w Kabylii
i w górach Aures w Atlasie Saharyjskim. Ale Berberów czystej rasy
w Marokku również szukać na
leży w obszarach górskich, przede
wszystkim zaś w górach Riffu.
W przeciwstawieniu do Ara
bów, którzy w założeniu są no
madami, Berberowie są ludem
osiadłym na roli, chociaż budują również osady. Zajmują się uprawą ziemi, kładąc główny nacisk
na uprawę plantacyjną i ogrodowniczą, przy czym drzewa oliwkowe i figowe zajmują u nich
największe obszary.
W wyniku stopniowego cofania się w góry wsie ich pobudowane są nie w dolinach,
lecz na szczytach grzbietów górskich, w miejscach trudno dostępnych i łatwiejszych do obrony.
Z tego względu wsie przeważnie są długie i wąskie, chociaż nie mają charakteru ani ulicówek,
ani rzędówek, gdyż domy przystosowując się do nierówności terenu stoją nieregularnie i nie
łączą się ze sobą. Pod uprawę zajęte są stoki gór, czego wynikiem zapewne było przerzucenie
punktu ciężkości na drzewa, przeważnie bowiem na stokach nie ma miejsca na pola. Odsepa
rowanie wsi berberyjskich od bezpośredniej łączności ze środowiskami miejskimi wywołało pewną
dążność do samowystarczalności, co znów wychowało wśród Berberów wytrawnych rzemieśl
ników. Jeszcze dzisiaj, kiedy niebezpieczeństwo napadów i grabieży już dawno minęło, odzna
czają się oni zdolnością produkowania różnych przedmiotów domowego użytku, jako to: naczyń
glinianych, łyżek i naczyń drewnianych, plecionek z łyka i słomy, tkanin wełnianych, broni
Z metalu oraz biżuterii ze srebra. Pośród Berberów są też i nomadzi, ale ci ulegli łatwiej arabizacji.
Arabowie z natury są nomadami, gdyż w ojczyźnie warunki przyrodnicze zmuszają ich do
tego trybu życia. Wprawdzie ci spośród nich, którzy osiedli w miastach, przystosowują się do
osiadłego trybu życia, pomimo to w miastach założonych i częściowo zamieszkałych przez Ara
bów elementy napływowe, przeważnie Żydzi oraz Europejczycy, stanowią znaczne odsetki lud
ności. W czasach nowoczesnych rozwój miast w krainach Atlasu podlega coraz bardziej stoso
waniu europejskich zasad urbanistycznych, ale w starych dzielnicach a przede wszystkim w sta
rych miastach w głębi kraju położonych wpływ arabski występuje z całą wyrazistością i dodaje
tym miastom, względnie dzielnicom, specjalnego uroku orientalnego.
Nomadowie nie wznoszą ani stałych domostw, ani też zabudowań gospodarczych. Żyją
Z hodowli zwierząt domowych i mieszkają w namiotach, które przenoszą z miejsca na miejsce
w miarę wyczerpania się pastwiska. Zamożni nomadzi arabscy posiadają jednak wielkie namioty
wyłożone wewnątrz pięknymi, miękkimi dywanami. Natomiast mebli i sprzętów domowych
posiadają niewiele, gdyż przenoszenie ich z miejsca na miejsce jest uciążliwe. Ziemia należy do
całego szczepu; prywatnej własności ziemi wśród nich nie ma.
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Żydzi zamieszkują
krainy Atlasu już od
czternastego wieku, trzy
mając się wyłącznie
miast i trudniąc się
handlem, bankierstwem
i rzemiosłami, najczęś
ciej krawiectwem, szewctwern,
rymarstwem
i jubilerstwem. W cza
sach dawniejszych byli
oni uciemiężani i nisz
czeni przez miejscową
ludność panującą, Fran
cuzi natomiast otoczyli
ich opieką, gdyż dla nich
element żydowski stał się
czynnikiem pokojowym,
pracowitym i współ
Marokko. Namioty koczowników.
działającym
z rządem.
Fot. St. Gorzuchowski.
Oprócz wymienio
nych trzech podstawowych grup ludnościowych wspomnieć jeszcze należy o Murzynach i Euro
pejczykach. Murzynami są potomkowie b. mieszkańców Sudanu, importowani stamtąd jako nie
wolnicy. W południowych i zachodnich okręgach przyczynili się oni nieco do wytworzenia pew
nej liczby mieszkańców ras mieszanych, ale jeszcze dziś mieszka w krainach Atlasu około 200.000
Murzynów czystej rasy, przy czym głównie spotyka się ich w południowej części Marokka.
Maurami nazywają Europejczycy potomków skrzyżowania chamickich Berberów i semickich
Arabów. Do nich zaliczają się również potomkowie skrzyżowania Berberów z Turkami i z H i
szpanami a także Arabów z Hiszpanami. Ciekawe jest, że sami Maurowie uważają się za Ara
bów, w czym pomaga im wyznanie muzułmańskie. Zamieszkują oni głównie Marokko a przede
wszystkim miasta portowe, zajmując się handlem. Nie odznaczają się wielką ruchliwością, ale
uważa się ich za twórców stylu zwanego maurytańskim, który rozwinął się na ziemiach północnozachodniej Afryki i Hiszpanii południowej.
Spośród Europejczyków zamieszkują krainy Atlasu przede wszystkim Francuzi, Hiszpanie
i Włosi. Pierwsi głównie w Algerii i w zachodnim Marokku, drudzy w zachodnim i północnym
Marokku, Włosi zaś w Tunisie i we wschodniej Algerii. Ponadto spotyka się pewną ilość Greków
rozrzuconych po całym kraju.
Rządy francuskie przyczyniły się znakomicie do podniesienia dobrobytu. Koloniści
francuscy zaprowadzili racjonalną uprawę ziemi i przywieźli ze sobą krzew winny, który się
doskonale przyjął i stanowi dziś bardzo poważne źródło bogactwa. Produkcja pszenicy unieza
leżniła Francję od importu obcego. Ceny zostały ujęte w karby gospodarki racjonalnej.
Francuzi zwrócili też baczną uwagę na bogactwa kopalne, których wydobycie wzrasta z roku
na rok. Wybudowana została sieć doskonałych dróg a także wcale poważna już sieć kolejowa.
Dla Francji krainy Atlasu stanowią bezcenną wprost posiadłość, bez której jej stanowisko mo
carstwowe byłoby mocno zachwiane. Jako krainy prawie wyłącznie agrarne, stanowią one po
ważny rynek zbytu dla przemysłu francuskiego i otwierają wielkie możliwości lokat kapitału.
Ponadto stanowią wdzięczne pole pracy. Przedsiębiorczość francuska potrafiła w całej pełni
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wyzyskać swoje prawa, co nie tylko dało korzyści krajowi politycznie macierzystemu, ale, co
ważniejsze, wzbogaciło znakomicie ziemie i ludność francuskiej Afryki północno-zachodniej.
Francja doskonale zrozumiała, że tak bogata posiadłość, oddalona zaledwie o 24-rogodzinną
podróż statkiem z Marsylii, stanowi dla niej jak gdyby dalszy ciąg kraju macierzystego. Z tego
też względu Francuzi nie żałują wysiłków, aby kraje Atlasu jak najściślej związać z Francją nie
tylko na polu gospodarczym, ale i na polu politycznym. Nie prowadzą tam polityki kolonialnej,
ale raczej dążą do tego, aby ludność tamtejszą wychować na lojalnych obywateli francuskich
bez narzucania im kultury europejskiej. Rząd francuski pod każdym względem szanuje sztukę,
obyczaje, zamiłowania i upodobania ludności miejscowej, wznosząc nawet nowoczesne gmachy
publiczne w stylu miejscowym celem zachowania harmonii w wyglądzie miast. Szkolnictwo
a nawet uniwersytety w Algerze i Tunisie zastosowane są do potrzeb miejscowych. W ten sposób
Francja dąży do tego, aby ludność tych bogatych i tak bliskich posiadłości zjednać sobie i pozy
skać w niej wiernych obywateli i oddanych sprzymierzeńców.
Przyszłość pokaże, czy tego rodzaju wysoce liberalna polityka da Francji rezultaty pożądane,
ale dziś już stwierdzić można, że korzyści są olbrzymie i obopólne.
Podział polityczny krain Atlasu na Marokko, Algerię i Tunis oparty jest głównie na podsta
wach historycznych, ale znajduje uzasadnienie w zróżniczkowaniu mieszkańców oraz w cechach
przyrodniczych, charakteryzujących te trzy dzielnice. Odrębna indywidualność każdej z nich
wymaga oddzielnego rozpatrzenia.
M ARO KKO

(Moghreb-el-Aksa = najdalej na zachód.)
Położenie i kształt kraju. — M a ro k k o F r a n c u s k ie : Powierzchnia i rzeźba terenu. — Klimat. — Wody pły
nące i stojące. — Gleby. — Lasy. — Ludność. — Historia. — Rolnictwo. — Hodowla. — Rybołówstwo. — Bo
gactwa mineralne i górnictwo. — Przemysł. — Handel. — Komunikacje (drogi, koleje, lotnictwo, porty).—
Turystyka. — Znaczenie Marokka dla Francji. — Marokko Hiszpańskie. — Tanger, port międzynarodowy.

Kraj leżący na północno-zachodniej krawędzi Afryki, pomiędzy 35°54' a 28° szerokości
północnej, oraz n ° 5 ' a o°58' długości zachodniej od Greenwich, obejmuje występ masywnego
kontynentu, zwrócony ku Morzu Śródziemnemu i Europie, do której jest najbardziej zbliżony
spośród trzech krajów Afryki północno-zachodniej, tworzących w czasach przedhistorycznych
jedną geograficzną całość z Półwyspem Iberyjskim. Przesmyk Gibraltarski, zwężający się do 13 km,
niezbyt głęboki, uważany być może raczej za wiązadło aniżeli za przegrodę pomiędzy Hiszpanią
a Marokkiem. Za czasów najdawniejszych: starożytnych, fenickich, greckich a nawet rzym
skich Marokko było krajem nieznanym w porównaniu do Tunisu i Algerii. Położenie geogra
ficzne ułatwiało temu krajowi politykę izolacji, tak chętnie uprawianą przez byłe dynastie sze
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Most na drodze kołowej w okolicach Taza w Marokku.

Fot. sc. Gorzuchowski.

ryfów. Marokko leży na
tej samej szerokości geo
graficznej co Egipt Dol
ny, Syria, Palestyna,
Persja itd.; co zaś do
długości geograficznej,
jest on położony bar
dziej na zachód aniżeli
Francja.
W ogólnych zarysach
Marokko
przedstawia
czworokąt nieprawidło
wy, mający za wierz
chołki : na północy przy
lądek Spartel, na półn.
wschodzie ujście rzeki
Ued Kiss, na połudn.
zachodzie ujście rzeki
Ued Draa, na połudn.
wschodzie oazę Figig.
Czworobok ten posiada

dwa boki morskie i dwa kontynentalne prawie jednakowej długości, wskutek czego długość granic
morskich równa się niemal długości granic lądowych. Linia łącząca ujście rzeki Draa do Oceanu
Atlantyckiego z oazą Figig stanowi granicę południową, najmniej stałą ze względu na lotność pia
sków Sahary. Na wschodzie granica Marokka z Algerią jest umowna, określona traktatem francusko-marokańskim z r. 1845; biegnie ona linią krzywą od oazy Figig na południowym wschodzie
do ujścia rzeczki Kiss do Morza Śródziemnego. W rzeczywistości Marokko jest dalszym cią
giem Algerii w kierunku zachodnim. Granicę północną stanowią brzegi Morza Śródziemnego
i Cieśniny Gibraltarskiej, zachodnią zaś brzegi Oceanu Atlantyckiego od przylądka Spartel do
rzeki Ued Draa. Położenie Marokka pomiędzy oceanem, morzem i pustynią powoduje, iż ten
kraj ma cechy wielkiego półwyspu połączonego tylko na wschodzie z Algerią, z którą właści
wie, razem z Tunisem, tworzy jedną całość geograficzną.
M aro k k o F ra n c u sk ie .
P o w ie rz c h n ia francuskiej części Marokka obejmuje około 415.000 km2. Wyłączając drobne
krzywizny linii brzegowej, granica morska ma 1.375 km długości, wobec czego na 1 km2 obszaru
przypada około 3 metry wybrzeża. Jest to pozornie mało, szczególnie w porównaniu do krajów
zachodniej Europy, na ogół wyposażonych w wybrzeża bardzo rozczłonkowane. Gdy jednak
przeprowadzimy porównanie z całością niezmiernie masywnego kontynentu Afryki, to stwierdzi
my, że Marokko znajduje się w warunkach uprzywilejowanych. Ponadto dostęp do Cieśniny
Gibraltarskiej, do Atlantyku i do Morza Śródziemnego powoduje, że Marokko leży na skrzy
żowaniu światowych dróg morskich. W nowszych czasach doniosłość jego położenia geogra
ficznego została jeszcze potwierdzona przez żeglugę powietrzną, która tędy podąża z Europy do
Ameryki Południowej przez Dakar w Senegalu.
W rzeźb ie tere n u dominującą rolę odgrywają góry Atlasu, omówione już w rozdziale
wstępnym, poświęconym krainom Atlasu jako całości. Góry te, najszersze na zachodzie, zwę
żające się ku wschodowi, fałdowe, przeważnie wapienne, budową i rzeźbą przypominają góry
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półwyspów Iberyjskiego
i Apenińskiego, z któ
rymi były niegdyś zwią
zane. Składają się one
z szeregu łańcuchów
i masywów przedzielo
nych wyżynami. Naj
wyższy szczyt Tisi-nTamdżurt, wznoszący
się do 4.700 m, leży
w Atlasie Wysokim.
Wzmiankować jeszcze
należy w Atlasie Maro
kańskim Dżebel Bu Urtul (4.250 m), Dżebe]
Ajasz (3.750 m), Dże
bel
Mussa - el - Salah
(2.880 m), Tisi-n-Telremd (2.180 m) i Dż.
Bani (2.000 m). Na pół
nocy, wzdłuż Morza
Śródziemnego, przeważnie na terytorium protektoratu hiszpańskiego ciągnie się grzbiet Riff, któ
rego najwyższym wzniesieniem jest Dżebel Tiziren (2.500 m). Łańcuch Atlasu Środkowego
dzieli Marokko na dwie strefy główne: wschodnią i zachodnią. Tworzą one dwa rozlegle płasko
wyże, do których na południu przyłącza się płaskowyż saharski. Pod wpływem działań eolicznych, miejscami zaś wód opadowych, płaskowyże te uległy częściowej peneplenizacji. Część
wschodnia jest dalszym ciągiem Algerii, przy czym płaskowyż leży tu na wysokości od 1.200
do 1.500 m. Część południowa, objęta Saharą marokańską, jest wyższa na północy, gdzie osiąga
1.600 m, skąd zniża się w kierunku południowo-zachodnim opadając stopniowo do oceanu. Naj
niższa jest część zachodnia, ciągnąca się od ujścia rzeki Tensift aż do rzeki Muluja, na przekątnej
prawie całego kraju. Wysokość jej chwieje się pomiędzy 400 a 600 m. Jednostajność krajobrazu
jest w tej części przerwana w kilku miejscach mniejszymi grzbietami, które dzielą krainę zachod
nią na kilka pomniejszych dzielnic, wśród których wyróżniamy równiny: nadatlantycką, doliny
rzeki Sebu, kury tarza Taza, Tensift, zwaną też Haur Marrakesz, oraz Tadla, łączącą się na
północy z równiną Bahira. Równiny te po większej części pokryte są glebą skalistą, bardzo od
porną na erozję, wskutek czego nadają się one lepiej do pasterstwa aniżeli do rolnictwa. Wyjątek
stanowią równiny nadatlantyckie, które otrzymują więcej opadów i pokryte są częściowo aluwiami.
K lim a t Marokka posiada wiele cech wspólnych z klimatem Kalifornii. Najzimniejszym
miesiącem jest styczeń, kiedy temperatura przeciętna waha się pomiędzy 8 a 140 C. Najcie
plejszy jest na ogół sierpień a w okolicy Mogadoru wrzesień, w których przeciętna temperatura
wynosi 20° do 30° C. Oczywiście, przeciętne te wykazują znaczne odchylenia w zależności od
wysokości położenia. Temperatura roczna w okolicach nadbrzeżnych jest bardziej regularna
i stała w porównaniu do temperatury wnętrza kraju i okolic wyżynnych, gdzie amplitudy ter
miczne występują z większą wyrazistością. Opady są najznaczniejsze na północy, gdzie w Tangerze sięgają 835 mm w ciągu roku; w stronę południa ilość opadów szybko się zmniejsza, gdyż
góry Riffu zatrzymują znaczną część wilgotności przynoszonej przez wiatry północne. Wysokie
szczyty grzbietów Atlasu, pokryte miejscami wiecznymi śniegami, są również zbiornikami wilgoci
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Marokko. Fez. Dzielnica tubylcza.

Fot. St. Gorzuchotoski.

i zasilają rzeki Marokka zacho
dniego. Południowo-wscho
dnia część kraju wystawiona
jest w wybitnym stopniu na
wpływy kontynentalne, przy
noszące z Sahary suche, go
rące wiatry, zwane „sirocco“ .
Na nizinach temperatura spa
da bardzo rzadko poniżej ze
ra. Z punktu widzenia me
teorologii wyróżnić można
w Marokku następujące cztery
strefy klimatyczne:
i. Strefę nadbrzeżną atlan
tycką, gdzie wahania tempe
ratury są nieznaczne, zimy
łagodne, łata zaś mgliste
o powietrzu nasyconym zna
czną ilością wilgotności. Ilość

opadów jest większa na północy i zmniejsza się ku południowi.
2. Strefę wewnętrzną, obejmującą równiny centralne oraz wschodnią część kraju. Wahania
temperatury są tu znaczne, zarówno dobowe jak roczne. Opady zmniejszają się ku południowi
i ku zachodowi.
3. Strefę górską, gdzie dni są na ogół słoneczne,
noce zaś chłodne. Zimą na wyższych szczytach pada
śnieg, latem zaś panują częste burze i nawałnice.
Stoki pochylone ku północy i zachodowi otrzymują
opady, wschodnie zaś i południowe są na ogół suche.
4. Strefę saharyjską na południu, odznaczającą
się suchością powietrza, rzadkimi deszczami i zna
cznymi amplitudami termicznymi. K u zachodowi
strefa ta przesuwa się dalej na południe aniżeli na
wschodzie.
Na ogół zima jest okresem mniej lub więcej obfi
tych deszczów, lato zaś porą suszy miejscami abso
lutnej. Z różnorodnością klimatu związana jest roz
maitość typów produkcji i życia gospodarczego.
W ody. Amfiteatralna struktura Marokka powo
duje, iż dzielnica zachodnia obfituje w w od y p ły 
nące. Poza tym kraj posiada znaczne zasoby wód
podskórnych. Ponieważ Atlas Środkowy leży dość
daleko od morza, przeto rzeki mogły się rozwinąć,
dzięki czemu teren zlewiska Oceanu Atlantyckiego
przecięty jest w wielu miejscach rzekami, tworzą
cymi rozległe dorzecza. Najdłuższą rzeką jest Wadi
Draa, mająca około 1.15 0 km, ale wartość jej nie Marokko. Fez. Dzielnica tubylcza nad Ued
Fez. Praca domowa na dachach.
jest proporcjonalna do jej długości, gdyż płynie ona
Fot. St. Gorzuchotoski.
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na południu, na pograniczu Sahary, posiada bardzo nie
regularne wodostany, nie jest zasobna w wodę i płytka.
Stanowi ona granicę południową Marokka i wpada do
Oceanu Atlantyckiego naprzeciwko Wysp Kanaryjskich.
Na północ od niej pomiędzy Atlasem Wysokim i AntyAtlasem płynie Wadi Sus, mająca wodostany nieco re
gularniejsze.
Znacznie cenniejsze i bogatsze w wodę są rzeki zle
wiska atlantyckiego, zraszające nizinę północno-zacho
dnią i spływające z amfiteatralnego łuku Atlasu Maro
kańskiego. Są to z południa ku północy: Wadi Kseb, Tensift (660 km dług.), Um-r-Rebia, W. bu Regreg oraz
W. Sebu (330 km dług.). Ta część zlewiska oceanu sta
nowi najbogatszą dzielnicę Marokka. Zlewisko Morza
Śródziemnego posiada tylko jedną większą rzekę, gdyż
bliskość grzbietu Riffu do brzegu morza nie pozwala
rzekom się rozwinąć. Jest nią Muluja (520 km dług.) zra
szająca północno-wschodnią część kraju i wpadająca do
morza na wschód od Riffu. Jej wodostany są stalsze
tylko w dolnym biegu. Pozostałe wody płynące do zlewi
ska Morza Śródziemnego mają raczej charakter potoków Marokko. Fez1 wyżyma"
górskich, a pomiędzy nimi najważniejsze są: Ued Kert,
Fot. st. Gorzuchowski.
U. Ghis, Wadi Szeszauen i W. Tetuan.
Wreszcie uwzględnić należy jeszcze bezodpływowe zlewisko południowe, którego rzeki,
przeważnie okresowe, gubią się w
piaskach pustyni. Wśród nich jest także jedna większa rzeka
Ued ed Daura, której górny bieg, noszący nazwę Sis, prowadzi nawet wody w ciągu ca
łego roku. W środkowym biegu
rzeka traciwody okresowo, w dolnymzaś staje się epi
zodyczną osiągając czasami słone je
zioro Sebha-ed-Daura, leżące już w Sa
harze. Górny bieg tej rzeki ma powa
żne znaczenie gospodarcze, gdyż do
starcza wody dla celów irygacyjnych.
Rzeki marokańskie na ogół nie na
dają się do żeglugi, gdyż nie tylko ma
ją bardzo zmienne wodostany, ale po
nadto są płytkie, nie uregulowane i uj
ścia ich są zazwyczaj zamulone. Naj
lepsze warunki hydrograficzne mają
rzeki północnego zachodu, wśród któ
rych wyróżniają się: Le-Kos (na
pograniczu Marokka Hiszpańskiego),
Sebu i Um-r-Rebia, nadające się czę
ściowo do żeglugi, gdyż są bogate
w wody i mają spadki łagodne. Więk
szość rzek posiada jedynie znaczenie
dla celów irygacyjnych i przyczynia
Fez. Studnia Neffarine.
się w ten sposób znakomicie do wzboG e o gr. pow sz.
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gacenia ziem objętych ich dorzeczami. Wskutek silnego
parowania brak jest w Marokku wód stojących. Jedynie
w górach spotkać można niewielkie jeziora i stawy, a na
pograniczu Sahary jest kilka jezior słonych. Natomiast
Marokko odznacza się niezwykłym bogactwem wód pod
skórnych, co jest wynikiem rodzaju gleby przeważnie
wapiennej. Wody te użytkowane są za pomocą studzien, gę
sto rozsianych po znacznej części kraju. Racjonalne zasto
sowanie tych wód do potrzeb gospodarczych może wy
wrzeć głęboki wpływ na rozwój dobrobytu ludności.
G le b y części północnej, wschodniej i południowej na
ogół nie odznaczają się wybitną żyznością, gdyż są one
mało zasobne w próchnicę. Najlepsze gleby spotyka się
w zachodniej części kraju, gdzie mają barwę ciemniejszą
i są bardziej tłuste. Gleby te znane są pod nazwą „tir",
pokrywają niziny atlantyckie na przestrzeni 300 km poFez. Bou Anania.
między rzekami Tensift i Bu-Regreg, sięgając około
100 km w głąb lądu. Oprócz gleby „tir“ spotyka się w za
chodniej części kraju glebę czerwoną, zwaną „hamri", znacznie lżejszą, ale bogatą w wapno
i kwas fosforowy. Zawiera ona też piasek, dzięki czemu jest przepuszczalna i nadaje się do rol
nictwa. Rodzaj gleby zupełnie piaszczystej znany jest pod nazwą „rmel", ale i na tej glebie
w części zachodniej, dzięki dostatecznej wilgoci, udają się rozmaite płody rolne.
L a s y są prawie wytrzebione na nizinach Marokka; natomiast na stokach Atlasu spotyka
się jeszcze zagajniki tui i dębów korkowych, gdy tymczasem grzbiety Atlasu Środkowego jeszcze
są pokryte na znacznych przestrzeniach gęstymi lasami cedrowymi i dębowymi. Pospolite są
też zagajniki drzew oliwkowych, rosnących w stanie dzikim, gdyż oliwka doskonale się przysto
sowuje do klimatu o suchych latach. W okolicach wilgotniejszych rosną topole, wiązy, jesiony,
oleandry oraz krzewy tamarysu i róż, a pomiędzy nimi spotyka się już palmy różnych odmian.
Oprócz drzewa budulcowego i na pokłady kolejowe, lasy marokańskie dostarczają poważnych
ilości korka, węgiel drzewny, korę
garbnikową i cenne drzewa do
wyrobów stolarskich, pośród któ
rych czołowe miejsce zajmują tuja
i cedr. Rozległe przestrzenie na
wschodzie i południu z klimatem
suchym pokryte są preriami o cha
rakterze stepów, względnie chasz
czami stanowiącymi gąszcze kar
łowate. Trawy mają często cha
rakter drzewiasty i przystosowane
są do znoszenia suszy oraz rap
townych zmian temperatury; do
nich należy też trawa „alfa“ po
spolita w Marokku wschodnim
i w Algerii. Na południe od Wy
sokiego Atlasu rozpoczyna się
,
,
Marokko. Roślinność w oazie Colomb-Bechar.
pustynia, coraz ubozsza pod wzglęFor. St. Gorzuchow,k;.
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Ulica w Meknes (Marokko).

Fot. S t. Gorzuchówski.

dem roślinności, ograniczającej się w końcu tylko do oaz, w których dominuje palma
daktylowa.
Tam gdzie człowiek nie ożywił roślinności przez zaprowadzenie sztucznego nawodnienia,
krajobraz marokański już w drugiej połowie lata nacechowany jest szarzyzną niezmiernie mono
tonną i przykrą, gdyż wszystkie rośliny wysychają i przyjmują barwę przeważnie szarą a tylko
miejscami żółtą.
L u d n o ś ć Marokka oblicza się na około 5,400.000 mieszkańców, co daje przeciętną 13 mie
szkańców na 1 km2, ale jest ona rozmieszczona bardzo nierównomiernie, przy czym wysokie
góry i dzielnice południowo-wschodnie są najrzadziej zaludnione. Prawie całą masę mieszkańców
stanowią tubylcy Marokańczycy, będący skrzyżowaniem rdzennej ludności berberyjskiej z na
pływową arabską. Ale na ogół w Marokku antropologiczny wpływ arabski występuje z mniejszą
wyrazistością aniżeli dalej ku wschodowi, tj. w Algerii i w Trypolitanii, pozostawiając tubylczą
ludność berberyjską w stanie rasowo czystym tylko w dzielnicach górskich, trudniej dostępnych.
Wśród obcych najwięcej jest Francuzów (1933 r. — 128.000), następnie Hiszpanów (23.000)
i Włochów (13.000). Wyznaniem dominującym jest mahometanizm sunnicki szkoły Malekitów;
Żydów, mieszkających prawie wyłącznie w miastach, jest 1x7.000. Językiem powszechnie znanym
jest arabski, ale ludność posługuje się licznymi dialektami berberyjskimi. W stosunkach handlo
wych język francuski zdobywa sobie coraz bardziej prawa obywatelstwa. Umiastowienie jest
stosunkowo niewielkie. Największym miastem i najstarszą stolicą jest Marrakesz, liczące w r. 1931
195.000 mieszkańców; drugim ważnym starym miastem jest Fez (113.000 mieszkańców), będący
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dziś oficjalną siedzibą
sułtana. Prawie nowym
miastem,
stworzonym
przez Francuzów w jego
dzisiejszym wyglądzie,
jest szybko rosnące mia
sto portowe Casablanca
(163.000 mieszkańców),
siedzibą zaś władz fran
cuskich jest miasto Ra
bat (55.500 mieszkań
ców). Wspomnieć je
szcze trzeba porty Mazagan (21.000 m.), Mogador (15.000 m.), Safi
(26.000 m.), Azemmur
(8.800 m.) i Agadir (3.700
m.) oraz miasta we
wnątrz kraju: Meknes
(57.000) i Oudjda (Udżda, 30.000 m.).
H is to ria Marokka
sięga 7-go wieku, w ciągu którego wprowadzony został do kraju islam. Następne 400 lat sta
nowią okres bezustannych walk i niepokojów rujnujących kraj i ludność, podczas którego roz
maite dynastie arabskie i berberyjskie stały u szczytu potęgi. Spośród nich wyróżniły się dy
nastie Idryzydów, założycieli m. Fezu w wieku IX ,
oraz Almorawidów, których protoplastą był Jussef
Ben Taszfin, założyciel miasta Marrakesz. Ta druga
dynastia opanowała kraj w r. 1062, po inwazji arab
skiej, zwanej hilalską. W wiekach X I I i X I I I pano
wali Almohadowie, po nich zaś Merinidowie, którzy
pod koniec wieku X V I ustąpili dynastiom szeryfów
Saada (XVI i X V II wiek) i Alaui. Ostatni wywodzą się
od Alego, zięcia Mahometa, przez szeryfów Filali z Tafileltu w Saharze. Sułtan Sidi Mohammed, panujący
od r. 1927, jest 18-tym sułtanem dynastii. W zasadzie
Marokko jest jednolitą monarchią absolutną, gdzie suł
tan wykonuje władzę cywilną oraz kościelną jako Emirel-Muminin (dowódca wiernych). W istocie jednak kraj
jest podzielony na trzy nierówne części: francuską,
hiszpańską i międzynarodową. Zorganizowana i sank
cjonowana penetracja francuska i hiszpańska rozpo
czyna się w r. 1906, po traktacie w Algeciras, po
czym Francja i Hiszpania zawierają traktaty z sułtanem
Marokka, na mocy których Francja otrzymuje protek
torat nad krajem, z wyłączeniem okręgu Riffu, który Fez. W grobowcu założyciela Fezu Idris
ben Idrisa.
zostaje oddany pod protektorat Hiszpanii. W r. 1923
Fot. St. Gorzuchowski.
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konwencja zawarta pomiędzy
Wielką Brytanią, Francją i Hi
szpanią ustala specjalny statut
dla portu, miasta i najbliższej
okolicy Tangeru, który od r.
1925 rządzony jest przez ciało
międzynarodowe jako obszar
neutralny i zdemilitaryzowany.
R o ln ic tw o . W takich
krajach jak Marokko, obfitu
jących w wody bądź płynące,
bądź też podskórne i obda
rzonych ciepłym klimatem,
człowiek może być czarodzie
jem przy względnie małym
nakładzie pracy. Od r. 1912,
który oddał ten kraj pod pro
tektorat Francji, zabezpiecza-
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Marokko. Fez. Widok ogólny na miasto. ^

^ ^

jący ludności spokój pracy
i chroniący ją od stałych walk pomiędzy plemionami, od wybryków i wyzysku szeryfów
oraz od band łupieżców, postępy w dziedzinie gospodarczej kraju są zdumiewające. Pola
i plantacje tchnące życiem i zielenią pokrywają dziś rozległe przestrzenie dawniejszego stepu,
względnie pólpustyni. Pod wpływem kultury gospodarczej Europejczyków rolnictwo staje
się dla tuziemców z każdym rokiem coraz większą podstawą dobrobytu szerokich warstw ludno
ści, przyczyniając się zarazem znakomicie do przywiązania tej ludności do państwowości
i gospodarki francuskiej i stabilizując stosunki polityczne kraju. Prawdziwie szybki rozwój na
stępuje dopiero po zakończeniu wojny światowej a w szczególności po r. 1925. Zarówno obszar za
jęty pod uprawę rolną jako też produkcja rolna i wydajność wzrasta z każdym rokiem. Pomimo to
w r. 1928 w użytkowaniu było niecałe 50% powierzchni ziemi Marokka, a mianowicie 11,150.000
ha, z czego przypadało: na grunta uprawne — 3,000.000 ha; na sady i winnice — 70.000 ha;
na łąki naturalne — 80.000 ha; na pastwiska 4,700.000 ha; na lasy 1,500.000 ha. Wreszcie na
obszary będące w okresie karczowania — 1,800.000 ha.
Klimat Marokka sprzyja u p ra w ie zbóż i jarzyn wszelkiego rodzaju, drzew i krzewów owo
cowych oraz różnych roślin przemysłowych. Spośród zbóż pierwsze miejsce zajmuje jęczmień,
drugie zaś pszenica. Wszelkie inne zboża, pomiędzy którymi wzmiankować trzeba kukurydzę,
owies i proso, zasiewane są na przestrzeniach znacznie mniejszych.
Statystyka produkcji najważniejszych płodów rolnych przedstawia się, jak następuje:

Płody rolne
ję cz m ie ń .................
pszenica .................
kukurydza . . . .
o w i e s .....................

w tysiącac h kwintali
w 1933 r.

10.975
7.866
1.404
273

w 1934 r.

15.202
IO.592
2.461
275

Obszar
zajęty pod
uprawę w
tysiącach ha

Wydajność
z 1 ha

t -555
1.221

9,8

275

10,2

8,7

i
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Marokko. Trawa „alfa" przygotowana do transportu.

Ponadto uprawia się proso,
fasolę, groch, soczewicę, nieco
żyta, len, rośliny pastewne, roz
maite jarzyny, tytoń i baweł
nę. Systemem plantacyjnym
hoduje się drzewo oliwkowe
oraz krzew winorośli.
Jęczmień uprawiany jest
przeważnie przez krajowców.
Odznacza się on nieznaczną za
wartością wody i małym cię
żarem gatunkowym; nadaje się
znakomicie do wyrobu piwa
o wysokiej fermentacji. Część
jego przetwarzana jest przez
browary krajowe, znaczna część
zaś eksportowana do Francji,
Wielkiej Brytanii, Belgii i Nie-

Fot. St. Gorzuchówski.

Przed wojną światową (1914 r.) Francja importowała znaczne ilości pszenicy z Rosji. Gdy
rynki tamtejsze zostały odcięte i dowóz z Ameryki utrudniony, Francja zwróciła uwagę na
Marokko i zachęciła tamtejszych kolonistów do uprawy pszenicy. Wysiłki ich zostały poparte
przez Sp. Akcyjną Młynów Maghrebu, która skupowała zboże i po zmieleniu wysyłała mąkę
do Francji. Dzięki tym okolicznościom Marokko stało się poważnym producentem pszenicy.
Fasola marokańska doskonałego gatunku poszukiwana jest w krajach europejskich. Tylko
nieznaczna część produkcji spożywana jest przez krajowców, natomiast 3/4 zbiorów wywozi się
do Francji, Niemiec i W. Brytanii, gdzie fasola marokańska osiąga dobre ceny.
Z roślin przemysłowych uprawia się w Marokku tytoń, len, rycynus, bawełnę i oliwkę. Uprawa
tytoniu wzrasta w ciągu ostatnich lat i robi postępy pod względem produkowanych gatunków
i wydajności gleby. Przeważnie uprawia się jednak gatunki gorsze, w głównej mierze przezna
czone na tabakę. Wydajność ich wynosi około 1.000 kg z 1 ha. Hamująco oddziaływa na wzrost
produkcji monopol tytoniowy, wydzierżawiony Międzynarodowemu Towarzystwu Tytonio
wemu w Tangerze. Uprawa kontrolowana jest przez inspektorów towarzystwa, które ma wy
łączne prawo skupu i obsługuje zarówno rynek wewnętrzny jak też i eksport.
Len uprawia się głównie dla nasienia oleistego, którego wywóz uskuteczniany jest przeważnie
przez porty Casablanca, Mazagan i Safi. Uprawa jego jest najintensywniejsza na glebach tłustych,
bardziej żyznych, chociaż daje on też dobre zbiory na ziemiach lżejszych. Zawartość tłuszczu
w nasionach lnu marokańskiego waha się pomiędzy 30—40%, tj. mniej więcej tyle co w nasio
nach lnu rosyjskiego. Jeszcze piętnaście lat temu włókno lniane uważane było w Marokku za
bezwartościowe, ale podczas wojny światowej przemysł włókienniczy francuski zwrócił na
nie uwagę i od tego czasu włókno marokańskie również się wywozi. Pod względem gatun
kowym len marokański nie może konkurować z lnem północnym, toteż używa się go przeważnie
do wyrobu materiałów wybuchowych.
Pod uprawę bawełny zajętych było w r. 1928 zaledwie 1.500 hektarów, co jest liczbą znikomą
w porównaniu do obszaru powierzchni nadającej się na uprawę tej rośliny. Gatunkowo bawełna
marokańska stoi wysoko i daje włókno wysokiej jakości oraz znacznej długości. Głównym okręgiem
produkcji jest dotychczas dolina rzeki Sebu, gdzie wydajność osiąga 7 kwintali z 1 ha. Zważywszy,
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Fot. S t. Gorzuchowski.

iż Marokko posiada dostateczne ilości rąk roboczych, co jest warunkiem nieodzownym przy
zbiorach, władze francuskie popierają wydatnie uprawę bawełny zakładając plantacje wzorowe
i finansując prywatną inicjatywę. Należy przeto przewidywać, że Marokko stanie wkrótce w sze
regu światowych producentów tego ważnego włókna.
W zrozumieniu powagi źródła bogactwa, jakim może być dla Marokka h od ow la byd ła,
władze francuskie stworzyły inspektorat mający na celu roztoczenie opieki nad hodowlą, ule
pszenie stanu i rasy bydła miejscowego, drogą założenia placówek wzorowych, laboratoriów
badawczych, stacyj szczepień ochronnych itp. W r. 1933 Marokko liczyło przeszło dwa mi
liony sztuk bydła rogatego, prawie 9 milionów owiec, 5 milionów kóz, prawie 700.000 osłów,
215.000 koni, 145.000 wielbłądów i tylko 10.700 sztuk nierogacizny. Spotyka się dwie odmiany
bydła: rasę brunatną z gór Atlasu i jasną z okolic Zaers (na południe od Rabatu); ta druga jest
bardziej ceniona. Owce marokańskie pochodzą ze skrzyżowania ras arabskiej i berberyjskiej,
przy czym na nizinach i podgórzach hoduje się odmiany dostarczające dobrej cienkiej wełny,
natomiast owca z gór Atlasu poszukiwana jest ze względu na tłuszcz i doskonały gatunek mięsa,
gdy tymczasem wełna jej jest podrzędniejszego gatunku.
Koń, spotykany rzadko, pod względem rasowym stoi wysoko. Posiada znaczną domieszkę
krwi arabskiej a częściowo nawet angielskiej, na ogół jest wysoki i bardzo wytrzymały. Gdzie
niegdzie spotyka się wspaniałe okazy wierzchowe.
Poza koniem wszakże Marokko na ogół dotąd posiada pośledniejsze gatunki zwierząt domo
wych i ptactwa. Są one jednak odporne na warunki klimatu i łatwo dają się krzyżować ze szla
chetnymi gatunkami europejskimi. Toteż pod umiejętnym wpływem inspektoratu francuskiego
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Wielbłądy.

hodowla robi szybkie postępy
i przyczynia się już teraz wy
bitnie do ożywienia handlu
zagranicznego.
Rybołówstwo nie odgrywa
dotąd bardzo poważnej roli
w życiu gospodarczym kraju.
Wprawdzie wśród ludności
nadbrzeżnej tubylcy od nie
pamiętnych czasów oddają się
rybołówstwu morskiemu. Pra
ca ta jednak była nie zorgani
zowana i wiele wysiłków szło
na marne. Dopiero w ostatnich
czasach rząd zwrócił uwagę na
t ę ¿ z[ ^ z[nę produkcji i zaczę

to się racjonalnie zajmować połowem sardynek, krewetek, langustów, homarów, w związku
Z czym powstają fabryki konserw rybnych, produkujące głównie na wywóz. Przyszłość tego
rybołówstwa przedstawia się nader korzystnie.
G ó rn ictw o . Badanie b o g actw m in e ra ln y c h Marokka rozpoczęte zostało dopiero nie
dawno. Przed okupacją francuską ani warunki polityczne, ani warunki bezpieczeństwa pu
blicznego nie sprzyjały podejmowaniu poważnych inwestycji, mogących przynosić korzyści re
alne dopiero po długich latach. Następnie wojna światowa przyczyniła się do dalszego odroczenia
prac, czemu przypisać należy, Że górnictwo jest jeszcze bardzo młodą gałęzią produkcji. Pomimo
to stwierdzono już istnienie licznych bogactw kopalnych, spośród których większość czeka
jeszcze na eksploatację z powodu trudności transportowych. Rozwój sieci kolejowej oraz
kilku portów jest warunkiem nieodzownym, od którego zależy rozwój górnictwa marokańskiego.
Odkrytymi już kopalinami są: złoto, srebro, ruda żelazna, cyna, miedź, ołów i ropa naftowa.
Ale najważniejszy dotych
czas i już intensywnie
eksploatowany jest fosfo
ryt, bardzo poszukiwany
na rynkach światowych
jako surowiec dla fabry
kacji superfosfatu, coraz
powszechniej stosowane
go w miarę intensyfikacji
produkcji rolniczej. Ro
zumiejąc doniosłość tego
bogactwa, kapitały obce,
przede wszystkim angiel
skie i amerykańskie, sta
rały się opanować bogate
pokłady fosforytów ma
rokańskich, ale Francuzi
drogą ustawy Z r. 19 2 0
zmonopolizowali eksploa-

Wielbłądy na pastwisku w Marokku południowym.

Foi. 5,. aorzucho^M.
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tację tej kopaliny zastrzegając
wszelkie prawa górnicze dla
rządu Marokka (Makhzen).
Najbogatszym terenem są oko
lice Oued Zem i jeziora Zima
na wschód od Mogadoru oraz
okolice Tadla. Pokłady odkryte
zawierają podług obliczeń geo
logów i górników kilkaset mi
lionów ton. Ponadto fosforyty
marokańskie są niezwykle wy
dajne, zawierają bowiem 76%
kwasu fosforowego, wobec cze
go przewóz ich opłaca się na
wet na dalsze odległości.
Okoliczności powyższe sta
wiają Francję na pierwszym
miejscu wśród producentów
fosforytów na Ziemi. W związku
J

>
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Fez. Garbarnia tubylcza. Kadzie

^

Z eksploatacją fosforytów Fran

Fot. St. Gorzuchówski.

cuzi pobudowali 160 km kolei szerokotorowej z Oued Zem do Casablanca oraz mnóstwo kole
jek wąskotorowych; ponadto zaopatrzyli port w Casablanca w specjalne molo do ładowania
fosforytów i obecnie pracują nad przystosowaniem portu Mogador, najbliższego terenów
z pokładami tej kopaliny. Produkcja szybko wzrasta i wynosiła w r. 1921 — 8.232 tony,
w r. 1933 — 960.000 ton, a w r. 1934 już 1,199.000 ton.
Wydobycie innych kopalin jest dopiero w zawiązku i nie wywiera dotąd poważnego
wpływu na życie gospodarcze. Wśród nich jednak na uwagę zasługuje stwierdzenie obecności
żelaza, węgla kamiennego i ropy naftowej. Eksploatację węgla rozpoczęto w r. 19 18 w okolicach
Kenadsa, a w r. 1928 odkryto
bogate złoża węglowe w południo
wo-wschodniej części kraju. Na
ropę naftową natrafiono w r. 1919
w pobliżu Tselfat i Sidi-Moussa,
niestety jednak pokłady zalegają
bardzo głęboko, wskutek czego
dotychczas eksploatacja nie zo
stała
jeszcze rozpoczęta. Zda
je się nie ulegać wszakże wąt
pliwości, iż jest to tylko kwestią
czasu, a źródła te zostaną niewąt
pliwie opanowane przez kapitał
francuski.
P rz e m y sł. Niemal do ostat
nich lat przemysłu w Marokku
nie było. Istniało natomiast ręFez. Garbarnia tubylcza. Wykoriczalnia.

Fot. st. Gorzuchomki.

kodzielnictwo, w niektórych dziedżinach wysoko postawione. Po
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Marokko. Fez. Wyrób naczyń glinianych i piece do wypalania.
Fot. S t . Górzuchotoski.

siadając jednak obfitość surowców,
taniość energii elektrycznej przez wy
zyskanie spadków wodnych, taniość
rąk roboczych, płynność kapitałów
francuskich i wreszcie wzrastającą
siłę nabywczą ludności oraz ekspor
tu — Marokko ma dane ku temu,
aby wytwórczość przemysłowa ode
grała w przyszłości poważniejszą rolę
w życiu gospodarczym kraju. Na
przeszkodzie szybkiego uprzemysło
wienia stoi na razie brak węgla,
rzadkie zaludnienie oraz brak pro
letariatu, gdyż ludność związana jest
z rolą.
Istniejącą wytwórczoć przemysłopodzielić można na dwa działy:
.

,

.

przemysł krajowców i przemysł Eu
ropejczyków. Krajowcy wytwarzają artykuły pierwszej potrzeby, jako to: samodziały z wełny
koziej i wielbłądziej, płótna z lnu, maty, meble i koszyki z trzciny oraz łyka palmowego.
Poza tym istnieje tubylcze garncarstwo,- kowalstwo, ślusarstwo, szewctwo i stolarstwo. Znane
z doskonałości wyrobów są pracownie dywanów, kilimów, naczyń glinianych, kamiennych
i metalowych oraz wyrobów nożowniczych. Przemysł Europejczyków, zakrojony na większą
skalę, zazwyczaj trzyma się miast. Produkcja ujęta nowocześnie i oparta na poważnych kapita
łach bije przemysł tubylczy swą taniością, rozmaitością i organizacją sprzedaży. W rękach Eu
ropejczyków skoncentrowało się młynarstwo, fabrykacja makaronów i przetworów mącznych,
browarnictwo, fabrykacja lodu i napojów bezalkoholowych, produkcja oliwy, konserw rybnych
i marynat. Ponadto Europejczycy prowadzą garbarnie, cementownie, piece wapienne i fabryki
gipsu, które ze względu na szybki rozrost przemysłu budowlanego prosperują doskonale. W ostat
nich latach powstały fabryki mecha
niczne i odlewnie, które nawet nie
ograniczają się do przeróbki surow
ców i płodów krajowych, lecz prze
rzucają się na przetwórczość mate
riałów importowanych. Na ogół
stwierdzić należy duży postęp Marokka na drodze ku uprzemysło
wieniu życia gospodarczego, chociaż
przeszkodą jest silna konkurencja do
brze zorganizowanego starego prze
mysłu metropolii.
H an d el. Marokańczycy mają
wrodzone zamiłowanie do handlu;
toteż pomimo długotrwałych za
mieszek wewnętrznych i braku bez
pieczeństwa publicznego handel od,
.
.
.
.
Marrakesz. Chałupnicze warsztaty wyrobow mosiężnych,
grywał zawsze poważną rolę w życiu
Fou Su ConuchimskL
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gospodarczym kraju. W miastach
marokańskich istnieje wiele bardzo
starych domów handlowych, będą
cych w posiadaniu jednej rodziny po
paręset lat; szczególnie bogate i sta
rożytne są firmy handlowe żydow
skie. Głównymi centrami handlu
były od dawien dawna i są dzisiaj
miasta portowe; wewnątrz kraju han
del ześrodkowuje się w miastach
Fez, Meknes i Marrakesz. Po wsiach
i miasteczkach prowincjonalnych cie
kawą formą handlu są targi perio
dyczne, tzw. „souk“, odbywające
się po kilka lub kilkanaście razy do
roku. Wprowadzenie administracji
Marokko. Fez. Typowa kwadratowa wieża meczetu,
francuskiej przyczyniło się znakomiFot- Su Gor~“ch°~sk'cie do ożywienia handlu zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Zapewnienie bezpieczeń
stwa, rozwój portów, dróg, kolei oraz wszelkich środków komunikacji, stabilizacja waluty
i pokrycie kraju siecią banków wywarły doniosły wpływ na ożywienie wytwórczości i wy
miany. Niedogodnością jest chaos panujący ciągle jeszcze u tuziemców w dziedzinie miar i wag.
Dotychczas władze francuskie wprowadziły w tej dziedzinie porządek tylko w miastach porto
wych, gdzie w użyciu jest system metryczny, natomiast wewnątrz kraju konserwatyzm tubylców
utrudnia przeprowadzenie reformy radykalnej. Handel zagraniczny wykazuje szybki rozwój,
szczególnie w okresie od 1925 do 1930 roku; w la
tach ostatnich zmalał nieco pod wpływem kryzysu
światowego, ale pomimo to odgrywa poważną rolę
dla kraju. Ujemną cechą tego handlu jest jego zna
czna deficytowość, import bowiem jest przeszło dwa
razy większy od eksportu. Jest to wprawdzie w zna
cznej części wynikiem poważnych inwestycji prze
prowadzanych w kraju przez Francuzów, niemniej
jednak stan taki w końcu może się odbić niekorzy
stnie na finansach. Rządy francuskie wpłynęły bez
wątpienia na ożywienie sytuacji ekonomicznej kraju
wciągając go w orbitę światowej wymiany towarów.
Głównym kontrahentem jest Francja zarówno
w przywozie jak w wywozie, a to dzięki uprzywile
jowanemu stanowisku. Bo chociaż Marokko jako
protektorat hołdować musi tak zwanej polityce
„drzwi otwartych“, wskutek czego Francja w sto
sunkach bezpośrednich nie korzysta ze specjalnych
przywilejów celnych, to jednak towary przywożone
przez granicę lądową z Algerii korzystają z niż
szych stawek celnych. W wyniku tego towary franMarokko. Wrota w Fezie.
cuskie' Aportowane do Marokka via Alger lub
Fot. w. Błoński. Oran, mają jednak konkurencję ułatwioną. Wskutek
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takich

okoliczności wymiana

Z Francją stanowi mniej więcej

połowę bilansu handlowego
Marokka.
Charakterystyczną
cechą tego bilansu jest, że
wśród dostawców figuruje na
drugim miejscu Japonia, któ
rej import szybko rośnie, po
mimo że ona nic w Marokku
nie kupuje. Po Japonii nastę
pują Belgia, Chiny, St. Zj. Ame
ryki, Wielka Brytania, Rumu
nia, Włochy itd. Wśród od
biorców zaś w r. 1934 po Fran
cji znajdujemy Niemcy, Hi
szpanię, Włochy. Inne kraje są
odbiorcami podrzędnymi. Przy
wóz obejmuje głównie cukier,
b
bawełniane, herbatę

Casablanca. Plac portowy.
Fot. W. Blorhki.

’

i automobile; następnie drzewo,
kawę, sery, maszyny i narzędzia. Po stronie wywozu na pierwszym miejscu stoją fosforyty,
pszenica i jęczmień. Dalej jaja, ryby morskie, siemię lniane, kukurydza, fasola, łyko palmowe,
migdały oraz nieco wełny i skóry surowe.
Supremację swoją w handlu zagranicznym Marokka zawdzięcza Francja nie tylko wpływom
politycznym, ale przede wszystkim łatwości operowania dużymi kapitałami i długoterminowym
kredytem inwestycyjnym. Jak wiadomo, Francja posiada nadmiar płynnego kapitału, Marokko
więc stanowi dla niej wdzięczny i rentowny teren lokat finansowych, odrzucających metropolii
poważne zyski a jednocześnie przyczyniających się znakomicie do gospodarczego rozwoju
protektoratu, W ostatnich latach Polska nawiązała stosunki handlowe z Marokkiem dostarczając
lokomotyw; przemysł polski mógł
by niewątpliwie w wielu dziedzinach
znaleźć w tym kraju pojemny rynek
zbytu, na który Instytut Eksportowy
przy Ministerstwie Przemysłu i Han
dlu zwrócił już uwagę eksporterów
polskich.
K o m u n ik a c ja . W czasie opa
nowania kraju przez Francuzów wa
runki transportowe znajdowały się
w stanie opłakanym. Nieliczne wów
czas drogi bite, nie utrzymywane na
leżycie, były zaniedbane; poza tym
istniały tylko drogi polne i górskie
zupełnie prymitywne, nadające się
zaledwie do transportu towarów na
zwierzętach jucznych. Kolei nie było
wcale. Okupacja francuska w tej dzie-

Marokko. Casablanca. Ulica w dzielnicy tubylczej,
Fot. st. Gorzudwtoski.
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dżinie najsampierw wywołała
zmianę radykalną w drugim
dziesiątku lat wieku bieżącego.
Wojska francuskie opanowując
kraj budowały linie kolejowe
oraz nowoczesne szosy, przy
stosowane do ruchu samocho
dów ciężarowych. Po przepro
wadzeniu pacyfikacji
kraju
władzom wojskowym przyszły
z pomocą kapitały francuskie.
Dzisiaj warunki komunikacyj
ne uległy zupełnej zmianie.
Sieć dróg bitych obejmuje już
przeszło 3.800 km szos pierw
szorzędnych i około 1.000 km
Marokko. Udżda. Studnia publiczna,
drugorzędnych, łączących por
ty z wnętrzem kraju i z Algerią. Praca nie ustaje i nowe odcinki budowane są bezustannie
a stare częściowo ulepszane i modernizowane, dzięki czemu ruch samochodowy wykazuje wy
bitną żywotność. Kolei jest około 2.000 km. Początkowo budowano linie wąskotorowe (60 cm)
dla celów strategicznych, które do r. 1916 służyły wyłącznie celom wojskowym. Następnie zo
stały one stopniowo oddawane do użytkowania publicznego, a w r. 1926 cała sieć wąskoto
rowa została przekazana władzom cywilnym. Od r. 1923 poczęto budować linie normalno-torowe, łączące się z siecią kolejową Algerii, przy czym jest już 50% linii zelektryfikowanych.
Dochody z eksploatacji kolei marokańskich są zna
czne i stale wzrastają, dzięki czemu wkłady kapita
łów amortyzują się niezwykle szybko, gdyż w ciągu
dziesięciu lat.
Doniosłe znaczenie dla komunikacji pasażer
skiej i ruchu pocztowego posiada lo tn ic tw o cy
wilne. Pierwsza regularna linia otwarta została
w r. 19 19 ; łączyła ona Casablanca z Tuluzą. Od
tego czasu w Marokku wybudowano liczne lotni
ska, a sieć wewnętrznych i zewnętrznych regular
nych linii wzrosła niepomiernie. Komunikacja lot
nicza odgrywa niezmiernie poważną rolę w połą
czeniu Marokka z metropolią, ożywiając stosunki
gospodarcze i zacieśniając więzy polityczne.
Program ekonomiczny protektoratu francuskiego
polega na wykonaniu przede wszystkim robót pu
blicznych, nieodzownych do nadania krajowi war
tości gospodarczej. Niedogodnością wielką w wy
konaniu tego programu było odcięcie Marokka Fran
cuskiego od Morza Śródziemnego, którego wybrzeże
traktaty międzynarodowe oddały Hiszpanii.
Marokko. Uliczny golibroda w Marrakesz.

Fot. st. Gorzuchoaski.
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oceanem nie
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nad

Francji. Pozostałe wy-
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brzeże Atlantyku jest mało dogodne dla żeglugi z powodu silnych prądów i wiatrów oraz skali
stych, względnie piaszczystych brzegów. Francuzi szybko zorientowali się w sytuacji i otwierając
kredyty przystąpili do budowy względnie rozbudowy portów. Pierwszy wybór padł na miasteczko
Casablanca, gdzie z wielkim rozmachem podjęli olbrzymie prace inwestycyjne. Wybudowano
mola, pogłębiono baseny, nadbrzeża, doki, magazyny, spichrze, dźwigi ładunkowe, linie kolejowe
i połączono port z zapleczem. Jednocześnie wzniesiono wspaniałe miasto europejskie. Ruch towa
rowy rozwinął się w tym nowym porcie tak szybko, iż przeszedł wszelkie oczekiwania, toteż Fran
cuzi niebawem uznali konieczność rozbudowy innych portów, pomiędzy którymi wyliczyć należy
Mazagan, Safi, Mogador, Agadir, Rabat-Sale, Mehdi, Kenitra i Fedala, do których zawijają
statki o mniejszej pojemności. Dziś z portów marokańskich korzystają już w rozległy sposób
statki innych narodowości, czego dowodem, że na 3.800 statków, jakie zawinęły do tych portów
w roku 1934 w ruchu zagranicznym, tylko 1.4 17 pływały pod flagą francuską.
Przyczynia się do tego też wzrastające znaczenie, jakie w życiu gospodarczym Marokka
zaczyna odgrywać tu ry st yka . Nie dalej niż kilkanaście lat temu turysta nie zaglądał do tego
kraju, gdyż podróż taka połączona była z niebezpieczeństwem utraty życia. W ostatnich latach
jednak sytuacja zmieniła się zasadniczo, a szybko wzrastający napływ przyjezdnych powoduje
rozwój hotelarstwa, środków komunikacyjnych i handlu detalicznego. Należy przewidywać,
że egzotyka tego kraju, jego przyrody i ludności, przy bliskości do Europy i łatwej osiągalności
drogą morską, ściągać będzie przez długie lata coraz liczniejsze rzesze turystów, którzy już dziś
stanowią poważną pozycję w jego bilansie gospodarczym.
W dążeniu do op an o wa ni a Marokka zagadnienia gospodarcze odgrywały we Francji
i dziś jeszcze odgrywają drugorzędną rolę. Wystarczy sobie uprzytomnić, że w jej bilansie han
dlowym udział wszystkich bardzo rozległych i bogatych kolonii razem wziętych stanowi zaledwie
15% całego handlu zagranicznego, udział zaś Marokka mało co przekracza 2%, pomimo nieby
wałego wzrostu w ciągu lat ostatnich. Pobudką do opanowania tego kraju były zatem dla Francji
przesłanki polityczne, gdyż zależało jej na tym, ażeby posiadając Algerię i Tunis zamknąć cały
obszar Atlasu w swych rękach. Ponieważ Zaś Niemcy również okazywały chęć zajęcia tego dzi
kiego wówczas kraju (epizod Agadiru), przeto Wielka Brytania wolała go oddać w ręce Francji
i Hiszpanii, umiędzynaradawiając port Tanger, leżący nad Cieśniną Gibraltarską.
Uzyskawszy w r. 1906 na podstawie traktatu w Algeciras wolną rękę w Marokku, Francja
stanęła w obliczu konieczności przekształcenia tego kraju w silny organizm gospodarczy, wzmac
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niając tą drogą jego znaczenie polityczne. Stwierdzić trzeba, że wysiłek Francji był i jest dotąd
jeszcze bardzo znaczny, ałe osiągnięte rezultaty, wzbudzające szacunek dla francuskiej polityki
kolonialnej, przyniosły Francji już znaczne korzyści.
M arokko Hiszpańskie.
Północna część Marokka, z wyjątkiem miasta Tangeru i jego najbliższych okolic, stanowi
protektorat Hiszpanii, obejmujący 22.200 km2. Jest to tak zwana kraina Riffu, wysokiego, dzi
kiego grzbietu górskiego, odgradzającego wybrzeże Morza Śródziemnego od wnętrza kraju,
ale protektorat hiszpański rozciąga się ku zachodowi na południe od Tangeru aż do Oceanu Atlan
tyckiego. Ludność tej dzielnicy liczy około 900.000 mieszkańców, co stanowi gęstość przeciętną
około 4 mieszkańców na 1 km2. Stolicą jest miasto Tetuan (49.000 m.), którego portem jest
Rio Martin, dostępny tylko dla mniejszych statków. Ważniejszym portem nad Morzem Śród
ziemnym jest Melilla (38.000 m.), nad oceanem zaś Larache (32.000 m.). Ponadto Hiszpania po
siada port Ceuta (3.500 m.) nad Cieśniną Gibraltarską. Ruch w tych portach nie jest wielki i ma
znaczenie jedynie lokalne.
Pod względem gospodarczym kraina jest uboga i bierna,
przy czym jej bilans handlowy jest wybitnie ujemny. Wy
wozi się nieco bydła, jaj i rudy żelaznej, przywozi zaś
zboże, mąkę, cukier, napoje, świece i tkaniny bawełniane.
Dostawcami są Hiszpania i Francja, odbiorcą zaś prawie
wyłącznie Hiszpania, ale obroty są niewielkie.
Władza sułtana reprezentowana jest przez khalifa, któ
Los C a siiU c jo s
rego on mianuje spośród kandydatów przedstawionych
przez rząd hiszpański. Khalif rezyduje w mieście Tetuan
i rządzi pod kontrolą komisarza hiszpańskiego. Utrwale
nie władzy hiszpańskiej na tym terytorium nastąpiło do
piero w r. 1927 i kosztowało dużo wysiłków zbrojnych.
Posiadłość ta ma dla Hiszpanii prawie tylko znaczenie
strategiczne i prestiżowe.
T anger.
Obszar międzynarodowego miasta Tangeru, położony
nad Cieśniną Gibraltarską, obejmujący 373 km2, został
zneutralizowany i zdemilitaryzowany na podstawie statutu
Z roku 1925. Władzę ustawodawczą sprawuje międzyna
rodowe zebranie, złożone z 26 członków, rezydentów.
Prace tego zebrania podlegają kontroli komitetu, do
którego wchodzą konsulowie państw, które podpisały
traktat w Algeciras, przy czym komitet posiada prawo
weta. Władzę wykonawczą sprawuje trzech administra
torów, z których jeden jest Anglikiem, drugi Francuzem,
trzeci zaś Hiszpanem, mianowanych na przeciąg sześciu
lat przez swoje rządy. Sułtana reprezentuje „mendoub“ ,
który ex officio jest przewodniczącym ciała administra
cyjnego, ale zajmuje się wyłącznie sprawami tubylców.
Liczba mieszkańców wynosi około 60.000, z czego około
10.000 jest Europejczyków, 35.000 tubylców mahometan
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i 15,000 Żydów. Z tej liczby na samo miasto Tanger przypada 46.500 mieszkańców. Tanger
posiada piękny port naturalny, doskonale położony nad Cieśniną Gibraltarską i odwiedzany
przez liczne statki. Utrzymuje też stałe połączenie z portami Gibraltaru i Algeciras. Bilans han
dlowy jest wybitnie ujemny. Wywozi się jedynie jaja, konserwy rybne, skóry i nieco żywego
bydła oraz upolowanej zwierzyny. Przemysłu prawie nie ma, więc przywozi się wszystko, co
jest potrzebne do życia codziennego, szczególnie Europejczyków. Tanger- odgrywa pewną rolę
tranzytową, gdyż z portu prowadzi normalnotorowa linia kolejowa poprzez zachodnią część
protektoratu hiszpańskiego do Marokka Francuskiego, gdzie się łączy z tamtejszą siecią kole
jową. Odbiorcami Tangeru są głównie Hiszpania i Francja oraz jej posiadłości północno-afrykańskie, poza tym Włochy i W. Brytania. Dostawcami— głównie Francja i Algeria, ponadto Hi
szpania, St. Zj. Ameryki, Niderlandy, W. Brytania oraz Belgia i Włochy.
Tanger został wydzielony z posiadłości marokańskich Francji i Hiszpanii i umiędzynarodo
wiony jedynie ze względów strategicznych, na żądanie Wielkiej Brytanii, której zależało na tym,
aby afrykański brzeg Cieśniny Gibraltarskiej nie należał ani do Francji, ani do Hiszpanii.
A L G E R IA
Obszar kraju i liczba mieszkańców. — Położenie. — Podział administracyjny. — Rzeźba terenu. — Kabylia. —
Rzeki. — Wybrzeże morskie. — Wyżyny płytowe. — Szotty. — Klimat. — Numidia. — Dzielnice południowe.—
Ludność. — Ustrój polityczny. — Produkcja: górnictwo, lasy, rolnictwo, hodowla. — Oazy. — Komunikacje:
koleje, drogi, porty. — Handel. — Spojenie z metropolią.

W przeciwstawieniu do Marokka, które stosunkowo niedawno zostało protektoratem fran
cuskim, podbój Algerii przez Francję rozpoczął się już przeszło sto lat temu (1830 r.). Chociaż
opanowanie trwało długo i wymagało wielkich wysiłków, to jednak stuletnie rządy Europejczyków
wycisnęły na tym kraju piętno wyraźne i doprowadziły do politycznego wcielenia północnej
części kraju do metropolii.
Cały teren administracyjny Algerii podlegający jeneralnemu gubernatorowi, urzędującemu
w mieście Algerze, obejmuje 2,196.294 km2 z 6,910.000 mieszkańców (1934 r.); jednakże znaczną
większość tego obszaru, a mianowicie część południową, stanowi pustynia, której rozległe prze
strzenie są anekumeną. Mają one tylko znaczenie strategiczne i komunikacyjne. Północna część,
znacznie żyźniejsza i otrzymująca dostateczne opady, stanowi dzielnicę bardziej dostępną dla
Europejczyków i łatwiej osiągalną
przez Morze Śródziemne. W wyniku
tego zachodzi wielka różnica pomię
dzy zaludnieniem północy i połu
dnia Algerii.
Leżąc pomiędzy Marokkiem na
zachodzie a Tunisem na wschodzie,
Algeria stanowi ogniwo. środkowe
krain Atlasu i ciągnie się na prze
strzeni przeszło 900 km w kierunku
równoleżnikowym. Obszar Algerii
właściwej, nie licząc dołączonych
administracyjnie części Sahary, obej
muje 208.690 km2 i podzielony
jest na trzy departamenty: Alger
(53.825 km2), Constantine (87.512
km2) i Oran (67.353 km2). W tych
Kanion Ued-el-Abiod w górach Aures.
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trzech departamentach mieszka 5,979.000
ludzi.
Okręgi południowe są znacznie rozleglejsze, gdyż obejmują razem 1,987.605 km2.
Są one podzielone na cztery terytoria:
Ain-Sefra
(642.527
km2), Ghardaia
(143.712), Tuggurt (134.865) i Oazy Sa
hary (1,066.500 km2). Ludność tych okrę
gów stanowi jednak tylko 575.000 mie
szkańców rozmieszczonych w oazach, roz
rzuconych po pustyni. Istnieje przeto bar
dzo znaczna różnica przeciętnej gęstości
zaludnienia, której najwyższą cyfrę: 38 m.
na 1 km2 znajdujemy w departamencie
,
,.
,
...
,
Hotel nad strumykiem małp w przełomie Chiffa. Dzikie
Alger, najniższą zaś: 0,03 rn. na 1 km2
małpy podchodzą do gości.
w terytorium Oaz Sahary, gdzie na
1,066.500 km2 mieszka tylko30.150 łudzi. — Z tego możemy wnioskować, że znaczenie go
spodarcze rozległychterytoriów południowych jest zupełnie podrzędne.
Przez Algerię przebiega w kierunku równoleżnikowym Atlas w postaci dwóch grzbietów
noszących miana Atlasu Tellu i Atlasu Sahary. Pomiędzy nimi rozpościera się wysoki płasko
wyż zajmujący znaczne obszary, leżące na wysokości od 800 do 1.400 m. Na zachodzie Atlas
Tellu jest dalszym ciągiem marokańskiego Atlasu Środkowego, od którego jest oddzielony geosynkliną wyzyskaną przez rzekę Muluja. Tektoniczna budowa Atlasu Tellu wykazuje kilka
grzbietów fałdowych, przebiegających niezupełnie paralelnie do wybrzeża, dzięki czemu doliny
pomiędzy grzbietami w kilku miejscach dochodzą do mo
rza. Okoliczność ta ułatwia znakomicie dostęp do kraju,
co ma wielkie znaczenie gospodarcze i komunikacyjne,
gdyż w miejscach tych utworzyły się nad wybrzeżem lub
nieopodal jego obszary nizinne, nadające się znakomicie do
uprawy, a ponadto ułatwiające połączenie morza z wnę
trzem kraju.
Pomiędzy głównym Atlasem Tellu a brzegiem morza
ciągną się przybrzeżne pasma górskie, nie stanowiące
grzbietu jednolitego. Poczynając na zachodzie od doliny
rzeki Muluja, przebiegają one wzdłuż brzegu aż do mia
sta Algeru, nie osiągając nigdzie znaczniejszych wysoko
ści. W okolicy portu Oran (165.000 m.) pas wyżyn się
przerywa; znajduje się tam dzielnica nizinna, będąca jednym
z najważniejszych okręgów rolniczych Algerii. Brzeg morski
tworzy na tym odcinku płaską, otwartą zatokę, do której po
stronie wschodniej wpada Szelif (700 km), największa rzeka
Algerii. Na południe od Oranu wznosi się Atlas Tellu, któ
rego grzbiety noszą tam miano masywów Tlemcem (1.843 m)
i Uarseni (1.985 m). Wśród nich rozpościerają się równiny
na wysokości od 500 do 600 m n. p. m., na których
wśród żyznych pól powstały miasta Tlemcem (46.000 m.),
Wąwóz Chiffa.
Sidi Bel Abbes (46.000 m.) i Mascara (32.000 m.).
G e o gr. pow sz.
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Z doliny rzeki Szelif, przez nie
wysoką przełęcz Miliana, przedostajemy
się do niziny Mitidża, która osiąga
brzeg morza na wschód od miasta Algeru. Nizina ta jest ważnym terenem
uprawy winorośli w Algerii; głównymi
jej ośrodkami są bogate miasta Blida
(40.000 m.) i Bouffarik (15.000 m.). Ni
zina Mitidży, która dawniej była kotli
ną podmokłą i bagienną, została mo
zolną pracą i z wielkim nakładem od
wodniona i zamieniona na żyzne pola,
Wieś kabylska, położona typowo na szczycie grzbietu.
pokryte dziś pięknymi winnicami.
U wylotu niziny Mitidża do morza
leży Alger, stolica kraju (257.000 m.), której niegościnny port naturalny został sztucznie
rozbudowany i zamieniony na jeden z pierwszych portów Morza Śródziemnego.
Na wschód od Algeru i Mitidży
teren podnosi się znacznie w górach
wapiennych Dżurdżura, których naj
wyższy szczyt Dżebel Lalla Khedidża wznosi się do 2.308 m n. p. m.,
stanowiąc najwyższe wzniesienie
Atlasu Tellu. Góry te oraz przyle
gająca na północ nizina nadmorska
stanowią Wielką i Małą Kabylię,
w której lud berberyjski najlepiej za
chował czystość rasy, kulturę i język.
Kraina ta, trudno dostępna, odegrała
w historii ludu berberyjskiego rolę
terenu ochronnego, wskutek czego
Kabylia. Wsie w górach Dżurdżura.
wszystkie wsie i osady położone są
nie w dolinach, lecz na grzbietach
gór. Włościanie kabylscy uchodzą za
najpracowitszych w Algerii; wyzyskują
oni każdy kawałek ziemi nadający się
pod uprawę, wskutek czego rolnictwo
stoi tam wysoko i gęstość zaludnienia
jest znaczna.
Wybrzeże morskie Algerii na ogół
jest niegościnne. Brzegi, przeważnie
urwiste i kamieniste, nie posiadają
portów naturalnych. Tam zaś gdzie
niziny dochodzą do morza, utworzyły
się płytkie, półkoliste zatoki, nie da
jące statkom ani ochrony, ani też
łatwego dostępu do brzegu. Pomimo Typy Żydówek w strojach charakterystycznych w Constantine.
to w tych miejscach właśnie poFot. St. G orzuchówski.
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wstały porty, z biegiem
czasu sztucznie rozbudowa
ne, gdyż służą one jako
punkty wylotowe dla produk
cji rolniczej tych dzielnic.
Oprócz wspomnianych już
Algeru i Oranu istnieją we
wschodniej części Algerii
jeszcze trzy poważniejsze
porty: Bougie (25.500 m.),
Philippeville (48.000 m.)
i Bóne (67.000 m.).
Bougie leży przy ujściu
rzeki Sahel, której dolina od
cina góry Dżurdżura od
grzbietu Babor (2.004 m)
i poprzez grzbiet Biban pro
wadzi na płaskowyż, któ-

BasAcraur

Sidi fernTęh
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Miasto Alger. Pałac gubernatora.

Widok na port w Algerze.

F o t. autor.

rego głównym środowiskiem jest centrum
okręgu rolniczego, miasto Setif (37.500 m.).
Ważniejsze znaczenie gospodarcze po
siada port Philippeville, będący bezpo
średnim wylotem do morza dla okolic
prastarej fortecy Constantine (105.000 m.),
położonej niezwykle malowniczo nad głę
boko wciętą doliną rzeki Ued Rummel,
dopływem Ued el Kebir. Constantine jest
największym miastem położonym we
wnętrzu Algerii oraz najważniejszym cen
trum wschodniej części kraju. Stąd pro
wadzi na południe linia kolejowa, biegnąca
przez m. Batna (13.600 m.) i słynną
Z uroku przełęcz El Kantara (Wrota Pu
styni) do oaz Biskra (19.000 m.), Tuggurt
(11.000 m.) i Uargla (3.650 m.), gdzie się
rozpoczyna droga karawanowa do Hoggaru.
Atlas Tellu wraz z wybrzeżem mor
skim obejmuje najżyźniejsze, najgęściej
zaludnione i najbogatsze dzielnice Algerii.
Pomijając wartość komunikacyjną morza,
bogactwo tych dzielnic przypisać należy
w znacznym stopniu obfitszym opadom
atmosferycznym, których wynikiem są
rzeki i rzeczki spływające po stokach
północnych do morza. Niektóre rzeki,
nieco większe, zdołały przeciąć pasma gór3*
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skie erodując głęboko
wcięte, bardzo malowni
cze doliny, miejscami
przybierające charakter
kanionów. One to od
wadniają częściowo wy
żynę centralną, zwaną
Wyżyną Szottów lub też
Mesetą Algerską.
Wyżyna ta jest płaskowzgórzem rozpoście
rającym się pomiędzy
Atlasem Tellu na pół
nocy i Atlasem Saharskim na południu. Po
nieważ te dwa podsta
wowe grzbiety są bar- „
,
. . .
. . .
f . . .
...
Br ama naturalna w wąwozie rzeki
dziej od siebie oddalone
Rum m el.
na zachodzie, natomiast
Fo1' au,or'
zbliżają się ku sobie na wschodzie, przeto szerokość
Constantine. Wąwóz rzeki Rum m el.
mesety, dochodząca do 2 0 0 km na zachodzie, zwęża
Fo t. autor.
J
się ku wschodowi do 60 km. Chociaż mówimy o pła
skowyżu, mylne byłoby przypuszczać, że jest on równiną; wystarczy przypomnieć, że wysokość
Mesety Algerskiej waha się pomiędzy 8 00 a 1.4 0 0 metrami n. p. m., miejscami nawet
przyjmując charakter wyraźnych wzniesień lokalnych. Na ogół jednak różnice hipsometryczne
nie rzucają się w oczy, natomiast uderza charakterystyczny wygląd krainy. Nie darmo nosi
ona nazwę Krainy Szottów; są to wszakże słone jeziora, otoczone przeważnie zasolonym
pustkowiem, o roślinności niezmiernie ubogiej. Jest to wynikiem bezodpływowej struktury
orograficznej, która pod wpływem silnego parowania zbiorowisk wodnych, tworzących się we
wnękach i nieckach, powoduje ich stopniowe zasolenie. Obszar bezodpływowy dzieli się na
kilka niecek stanowiących odrębne zlewiska, z których każde koncentruje swe wody w mniej
szym lub większym szocie;
pośród nich największy jest
Szott el Hodna, leżący na po
ziomie 4 0 0 m n. p. m. Rzeki
płynące na wyżynie do szottów
są wszystkie okresowe i nie
tylko zmieniają bardzo znacznie
swe wodostany, ale wysychają
w ciągu lata zupełnie. Tylko
Muluja i Szelif osiągają morze,
ale górny bieg rzeki Szelif na
płaskowyżu też wysycha okre
sowo, a wody dochodzące do mo
rza otrzymuje ona z gór Tellu.
Ponieważ grzbiety górskie
Otaczają Wyżynę Szottów ze
Główna ulica m. Setif na wyżynie Tellu.

Miasto Constantine nad wąwozem rzeki Rummel.
Fo t. autor.

Constantine i wąwóz rzeki Rummel.
Fot. autor.
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wszech stron, przeto wilgoć na
wiewana skrapla się przeważnie
na stokach zewnętrznych, wo
bec czego płaskowyż otrzymuje
mało opadów. Ponadto są one
okresowe, przy czym w długich
odstępach spadająobfite deszcze
burzowe Wskutek odgrodze
nia od wpływów morza posia
da meseta klimat typu konty
nentalnego ze znaczną ampli
tudą termiczną. Latem upały
są bardzo przykre, gdy nato
miast zimą przymrozki są zjawi„
.
skiem częstym, a miejscami nie
Constantine. Wnętrze meczetu Sidi El Kefani.
, ,
, . .
,
brak nawet opadow śnieżnych.
Ponieważ zmienność termiki przy lekkich nawet mrozach jest potężnym czynnikiem
rozkładu skał, a miejscowe margle, gipsy, wapienie i piaskowce trzeciorzędowe nie odzna
czają się odpornością, przeto rozległe obszary robią wrażenie rumowisk zasypanych kamie
niami, bryłami i blokami rozmaitego składu, kształtu i wielkości.
Warunki klimatyczne Wyżyny Szottów znajdują odbicie w typie roślinności. Rozległe lekko
Zasolone obszary przeważnie są pokryte stepami z trawą „alfa", gdy natomiast w niżej położonych
nieckach, gdzie gleba jest bardziej drobnoziarnista, artemisja jest trawą panującą. W bliskości
szottów, gdzie zasolenie staje się coraz silniejsze, trawy stopniowo znikają i są zastąpione przez
rozmaite rzadko rosnące słonorośle o charakterze krzaczastym. Roślinność ta stanowi pastwiska
dla wielbłądów, kóz i owiec nomadów żyjących w na
miotach i wędrujących z miejsca na miejsce.
Jak już zaznaczyliśmy, Wyżyna Szottów zwęża się
ku wschodowi, gdyż obydwa grzbiety Atlasu zbliżają
się ku sobie; dodać wszakże należy, iż jednocześnie
teren podnosi się na wschodzie i staje się coraz bardziej
falistym, aż wreszcie na granicy Tunisu obydwa grzbiety
Atlasu się ze sobą stykają. Dzielnica ta nazywa się Wy
żyną Numidyjską i chociaż też stanowi miejscowo te
reny bezodpływowe z szottami, to jednak odznacza
się większą urodzajnością.
L u d n o ś ć tutejsza jest częściowo osiadła i w tej
dzielnicy leżą większe środowiska miejskie: Constan
tine (105.000 m.), Setif (37.500) i Batna (14.000 m.).
Setif jest centrum osadnictwa europejskiego na wyży
nie, gdzie koloniści produkują zboża i hodują konie
oraz bydło. Udają się tam też drzewa figowe, granaty,
oliwki a nawet winorośl. Na wschodzie, koło granicy
Tunisu, w miejscowości Tebessa dobywa się fosforyty,
wywożone przez port Bóne.
Dzielnica ta, oddzielona od centralnej części Płyty Constantine. Wylot wąwo2u rzeki Rummel.
Szottow grzebieniem gór Hodna i odgraniczona od
F o t. W . R ichling-K ondracka.
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Sahary wysokim kompleksem Dżebel Aures, stanowi
zamknięty w sobie teren obronny; był on od dawien
dawna rdzeniem Numidii, której stolicą było miasto
Cirta, dzisiejsze Constantine.
Dzielnica ta nosi na sobie wymowne dowody
minionych czasów panowania rzymskiego, w postaci
licznych ruin budowli i miast mniej lub więcej za
konserwowanych. Koroną pamiątek ■rzymskich jest
Timgad, wymarłe miasto, położone w okolicy mia
steczka Batna, dziś jeszcze wymownie świadczące
o życiu pulsującym tu przed wiekami oraz o wpły
wach kulturalnych, wywieranych przez Rzymian na
krainy zawojowane. Innym takim miastem-pomnikiem w Numidii jest Lambesa, na wybrzeżu zaś
ruiny miast Tipaza i Cezarea dowodzą, że wybrzeże
afrykańskie odegrało wielką rolę w historii Rzymu.
Na południu Algeria właściwa obramowana jest
Atlasem, noszącym wspólne miano Saharyjskiego.
W istocie jednak Atlas ten nie stanowi jednolitego
grzbietu, jak Atlas Marokański, a nawet nie ma tej
ciągłości co Atlas Tellu. Poza tym odrębne krainy gór
skie mają tu przeważnie kierunek ukośny w stosunku
do centralnego płaskowyżu; ponadto cały pas przeConstantine. Ulica w starej dzielnicy.
biega z południowego zachodu na północny wschód i łączy się z Atlasem Tellu pod ostrym
kątem u-granic Tunisu. Budową taka powoduje, że Atlas Saharyjski jest daleko dostępniejszy
dla komunikacji tranzytowej w kierunku południkowym.
W czterech miejscach grzbiety górskie Atlasu Saharyjskiego są liczniejsze i tworzą odrębne
masywy. Są to z zachodu na wschód: Dżebel Ksur (2.100 m), Dżebel Amur (1.979 m)> Dżebel
Ued Nail (1.478 m) oraz na wschodzie Dżebel Aures, którego najwyższy szczyt Szelicha
wznosi się do 2.310 m. Ostatni masyw górski łączy się na wschodzie z grzbietem Środkowego
Tunisu, kończącego się na przylądku Bon. O ile Dżebel Amur prawie zlewa się z masywem
Ued Nail w jedną całość, to
pomiędzy Dżebel Ksur i Dże
bel Amur z jednej strony
a Dżebel Nail i masywem
Aures ' z drugiej następują
przerwy, w których teren obni
ża się znacznie, tworząc jak
gdyby dwa wrota prowadzące
z Sahary na wyżynę centralną.
Najtrudniej dostępny jest kom
pleks gór Aures, poprzecinany
głęboko wciętymi wąwozami
w różnych kierunkach. T o
też stanowił on, podobnie jak
góry Dżurdżura, teren, na któConstantine. Podwórze pałacu Dar E l Bey.
rym rdzenna ludność berberyj-
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Ruiny rzymskiego miasta Timgad.
Ulica główna (via Decumanus Maximus).

Timgad. Widok z teatru.

ale nawet przeciętne wykazują
większą rozpiętość, chwiejąc się
w styczniu od 3,8° do 6,2° C.
(Constantine). Na południe od
Atlasu Saharyjskiego tempera
tura oczywiście znów się pod
nosi, wynosząc w Biskrze prze
ciętnie w styczniu 10,6° C. Po
mimo to stwierdzić musimy,
że u wrót Sahary przeciętna
stycznia wynosi mniej niż na
wybrzeżu morskim, znacznie
bardziej na północ położonym.
Inaczej rzecz się ma w naj
cieplejszym miesiącu roku, któ
rym nad morzem jest sierpień
(Alger: 25,3° C.), w pozosta-

Fo t. autor.

Fo t. autor.

ska najdłużej zdołała utrzymać swą
niezależność. W tych górach zanika
stepowy na ogół charakter Atlasu
Saharyjskiego, a miejsce jego zajmują
starannie uprawne i sztucznie na
wodnione pola i plantacje. Znacz
niejsze wzniesienie czterech masy
wów Atlasu Saharyjskiego powodu
je, że opady atmosferyczne są tam
nieco obfitsze, wobec czego pewna
ilość wód spływa potokami okreso
wo w stronę pustyni, co spowo
dowało powstanie wzdłuż podgórza
południowego wielu oaz, wśród któ
rych najważniejsze są oazy Laghouat
i Biskra. Oazy te, a szczególnie
Biskra, położone są już nisko
(123 m n. p. m.); są one nie tylko
malowniczymi ośrodkami, przycią
gającymi coraz liczniejsze rzesze tu
rystów, ale ponadto odznaczają się
łagodną zimą, dzięki czemu stały
się chętnie odwiedzanymi stacjami
klimatycznymi.
K l i m a t Algerii na ogół odzna
cza się łagodnością. Najzimniejszym
miesiącem jest styczeń, którego prze
ciętna temperatura wynosi na wy
brzeżu od 1 1° do i2° C. Na wyżynie
centralnej nie tylko różnice dobowe,

Timgad. Łuk Trajana.

Fot. autor.

A F R Y K A PÓŁNOCNA

41

łym kraju zaś lipiec (Constantine: 26,3° C., Biskra:
31,9° C.). W lecie termika
przeciętna jest daleko bar
dziej jednolita aniżeli w
zimie, trzeba jednak pa
miętać, że w zamian lo
kalne różnice dobowe wy
kazują większą rozpiętość;
w Biskrze na przykład noc
nawet w lecie jest chłodna,
ale dzień bardzo upalny,
Izohiety opadów atmosferycznych,
wobec tego przeciętna naj
cieplejszego miesiąca letniego jest niewiele wyższa od przeciętnej na wybrzeżu morskim, gdzie
za to dzień jest znacznie mniej upalny.
Opady atmosferyczne są bardzo rozmaite. Wynoszą one w Algerze rocznie 765 mm,
w Biskrze zaś tylko 177 mm.
L u d n o ś ć Algerii składa się przeważnie z tubylców, gdyż Europejczyków zamieszkuje te
kraje tylko 882.000, w tym około 670.000 Francuzów, 40.000 Żydów francuskich, 135.000
Hiszpanów i 37.000 Włochów. Ale masy tubylców bynajmniej nie są jednolite, gdyż skła
dają się one z Berberów, Kabylów, Arabów, Żydów tubylczych i Tuaregów. Okres pano
wania francuskiego zaznacza się szybkim wzrostem liczby ludności. W roku 1856 zaludnie
nie Algerii wynosiło tylko 2,5 mil., w r. 1 9 1 1 — 5,6 mil., w roku 1926 — 6 mil., a w r. 1936
liczba 7 milionów została już przekroczona. Trzeba zwrócić uwagę na to, że liczba emigrantów
europejskich też szybko wzrasta, co jest wynikiem liberalnego ustawodawstwa, ułatwiającego
przybyszom naturalizację. Osadnictwo Europejczyków na roli jest popierane przez rząd, który
finansuje tworzenie nowych ośrodków rolniczych i budowę nowych wiosek. Dzięki takiej polityce
nie tylko podnosi się wydajność gospodarcza kraju, ale także utrwala panowanie Francji w Algerii.
Pod w zg lę de m a d m i n i s t r a c y j n y m Algeria właściwa, tj. trzy departamenty północne:
Oran, Alger i Constantine, stanowi coś pośredniego pomiędzy kolonią a prowincją Francji.
Władza ustawodawcza wykonywana
jest przez parlament francuski, do
którego każdy z trzech departamentów
Algerii wysyła po jednym senatorze
i po dwóch posłów. Sprawy nie pod
legające ustawodawstwu załatwiane
są dekretami prezydenta republiki.
Chociaż budżet Algerii wydzie
lony jest z ogólnego budżetu repu
bliki, to jednak wykonanie jego
podlega ministerstwu skarbu w Pa
ryżu, podobnie jak niemuzułmańskie urzędy sprawiedliwości, oświa
ty i wyznań zawiadywane są bez
pośrednio przez odpowiednie mi
nisterstwa centralne. Natomiast jeneAlger. Plac główny z meczetem.
,
,
F o t. st. Gorzuchowski.
ralny gubernator reprezentuje repu-
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blikę i jest najwyższą
władzą wykonawczą,
której podlegają bez
pośrednio
wszystkie
urzędy tubylcze. Dla
spraw wewnętrznych
istnieje przedstawiciel
stwo ludności z gło
sem doradczym lub
opiniodawczym, skła
dające się z dwóch
rad : Rady Wyższej
(Conseil
Supérieur),
złożonej z 60 człon
ków, pomiędzy który
mi 31 jest wybiera
nych, 29 zaś miano
wanych spośród lud
ności miejscowej, oraz
Rady Finansowej, złoMiasto Alger. Ulica w tubylczej dzielŻonej Z 69 osó b, w tym
nicy Casbah.
2 I tu b ylcó w . Ta druF o t. autor.
ga, złożona z 3 sekcji: kolonistów francuskich, podatników nie-koloni
stów i tubylców muzułmanów, dyskutuje budżet opra
cowany przez gubernatora pod kontrolą ministerstwa
finansów Republiki Francuskiej i przedstawiony ra
dzie do zaopiniowania. Poza tym gubernatorowi jeneralnemu dodana jest drogą nominacji Rada Gubernatorska, o charakterze czysto administracyjnym, mająca
jednak również tylko głos doradczy.
Terytoria południowe: Aïn Sefra, Ghardaia, Tuggurt i Oazy Sahary stanowią właściwie kolonie zupeł
nie oddzielne, przy czym każda z nich rządzona jest
przez miejscową władzę wojskową, podlegającą admi
nistracyjnie jeneralnemu gubernatorowi Algerii. Władza
ta wykonywa zarówno administrację spraw wojskowych
jak cywilnych i administracyjnych. Ludność tubylcza ma
głos tylko w sprawach komunalnych, ale pod warun
kiem posiadania obywatelstwa francuskiego. Na pod
stawie ustawy z roku 1919
obywatelstwo to
przyznane zostało tym tubylcom w Algerii, którzy
bądź służyli w armii francuskiej podczas wielkiej
wojny światowej, bądź posiadają odznaczenie fran
cuskie, bądź są właścicielami ziemi, mają 25 lat
skończonych, żyją w monogamii i umieją czytać
i pisać.

Typ żydowski z Constantine.
Fo t. S t. G or zuchów ski.

Typy w kawiarni maurytańskiej
w Constantine.

Miasto Alger. Kobiety muzulmanki na ulicy w tubylczej
dzielnicy Casbah.
F o t. autor.

Miasto Alger. Ulica w tubylczej dziel
nicy Casbah.
Fo t. autor.

Miasto Alger. Cichy zakątek w śródmieściu. Cmentarz
księżniczek, ozdobiony starymi drzewami figowymi.
Fo t. autor.

Miasto Alger. Żyd wśród Berberów na
ulicy w Casbah.
F o t. autor.

.
Szkoła arabska na dworze w Tuggurt.
F o t. W . R ichling-K ondracka.
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P r o d u k c ja Algerii jest bardzo wielostronna
i wykazuje dużą żywotność.
G ó r n i c t w o wydobywa w większych ilo
ściach fosforyty i rudę żelazną, w mniejszych
zaś srebro, nieco rudy cynkowej i ołowianej,
siarczki, arsen i sól oraz nieco węgla kamien
nego. Spośród tych bogactw kopalnych najpo
ważniejsze znaczenie mają f o s f o r y t y , spoty
kane w marglach eoceńskich i wydobywane
głównie w okolicach Tebessy na wschodzie
oraz w pasie ciągnącym się od Szott el Hodna
do miejscowości Gaffa w Tunisie. Produkcja
roczna dochodzi do 600 tysięcy ton i za
spokaja bardzo znaczną część zapotrzebowania Europy, służąc do wyrobu superfosfatu dla
celów rolniczych. R u d y żelaza dobywane są również koło granicy Tunisu (Dżebel Uenza
i Dżebel Bu-Khiar), przy czym ilość dobyta w roku 1934 wyniosła 1,325.000 ton. Portem
wywozowym dla tych dwóch głównych kopalin jest Bóne. Mniejsze ilości rudy żelaznej wydo
bywane są na zachodzie, nieopodal granicy Marokka (Beni Saf) oraz w okolicy Tlemcem, Orleansville a także w Mitidży i Kabylii. Kopalnictwo r u dy cynku i oło wi u grupuje się na
zachodzie w górach Uarsenis, następnie w centrum kraju w okolicach miasta Setif (Dżebel
Guergour) i na wschodzie koło miejscowości Guelma (Ain Arko). Rudy cynku dają pewne ilości
srebra, którego produkcja w roku 1934 wyniosła przeszło 3.000 kilogramów. Wyzyskuje się
też pokłady rud antymonu i arsenu. Odkryto również pokłady rudy miedzi w okolicy Figuig,
ale ich wydajność górnicza jest jeszcze nieznaczna. Większe nadzieje rokują pokłady węgla ka
miennego, od niedawna dopiero wydobywanego, jak dotychczas jednak w ilościach nieznacznych.
Prawie cała wytwórczość górnicza jest eksportowana, nie stwarzając podstaw dla przemysłu
krajowego, który przeważnie
opiera się na miejscowych su
rowcach rolniczych, względnie
hodowlanych.
L a s y pokrywają w Algerii
3 miliony ha i w znacznej więk
szości są własnością państwową.
Najważniejsze są drzewostany
sosnowe, dębowe i cedrowe.
Szczególnie ważny jest dąb
korkowy, pokrywający przeszło
450.000 ha, głównie w Kabylii.
Produkcja kory korkowej, sięga
jąca rocznie 400.000 cetnarów
metr., prawie w całości jest wy
wożona do Europy.
Do na t u r a ln y c h bo gac tw
ro ś li nn y ch należy zaliczyć od
mianę palmy karłowatej, do
starczającej włosia roślinnego,
używanego w meblarstwie i sio-
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dlarstwie, oraz trawę „alfa“ , pokrywającą 2,5 mil. ha, za
równo rosnącą w stanie dzikim jak uprawianą. Trawa
ta służy do wyrobu wysokogatunkowych papierów czer
panych w Anglii, gdzie jest bardzo poszukiwana.
T e r e n y u p r a w i a n e przez człowieka są w trzech
czwartych zajęte pod uprawę zbóż; znaczne przestrzenie
obsiewane są dwa razy do roku. Główny okres pracy
na roli przypada w zimie, kiedy sieje się pszenicę, któ
rej zbiór wynosi około 870.000 ton rocznie, jęczmień
(± 975.000 t.) i owies (± 170.000 t.). W lecie uprawia
się proso, kukurydzę i tytoń.
Wielkim bogactwem kraju są winnice założone przez
Francuzów i pokrywające obecnie już ponad 200.000 ha.
Produkcja wina w r. 1934 wynosiła 22 miliony hek
tolitrów, wobec 75 milionów w całej Francji. Wyodręb
niają się trzy podstawowe rodzaje win, a mianowicie:
Z wybrzeży (Mitidża), ze zboczy górskich (Mostaganem)

Plantacja palm daktylowych w oazie Tuggurt.
Fo t. S t . Gorzuchoiuski.

Kadzie do wina w majątku Staoueli.

Alger. Wino przygotowane w porcie do wywozu.

i z gór (Tlemcem). Wino przeważnie
wywożone jest do Francji. Ponadto pro
dukuje się destylat wina oraz gęsty sok
w rodzaju syropu, otrzymywany przez
wyparowanie wody z naturalnego mo
szczu. Po dolaniu wody sok ten na
biera znów charakteru wina. — W ten
sposób oszczędza się na ko
sztach przewozu. Głównym
centrem tej produkcji jest mia
sto Bouffarik w Mitidży.
Innym poważnym bogac
twem plantacyjnym są oliwki,
których
dziesięć
milionów
drzew daje rocznie przeszło sto
tysięcy hl oliwy. W roku 1934
wyprodukowano 137.000 hl.
Centrum uprawy oliwek znaj
duje się w okolicy Tizi Ouzu.
W rozkwicie znajdują się
plantacje drzew figowych oraz
palm daktylowych, których
owoce stanowią też poważny
kontyngent wywozu. Algerskie
cytryny i pomarańcze, z któ-
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rych słynie przede wszystkim okręg
Philippeville, rywalizują na rynkach
zagranicznych skutecznie z hiszpań
skimi, gdy natomiast uprawa innych
drzew owocowych posiada znacze
nie lokalne. Uprawa jarzyn obliczo
na jest w znacznej części na eks
port. Ponadto uprawia się tytoń,
len, bawełnę i rośliny dostarczające
olejków eterycznych do fabrykacji
perfum.
H od ow la zwierząt domowych
koncentruje głównie uwagę na pro
dukcję wełny, która osiągnęła 17.000
ton; owiec w roku 1934 było
Targowisko w oazie Laghouat.
5,513.000 sztuk. Ludność tubyl
cza hoduje kozy (2,830.000), natomiast inne zwierzęta są mniej liczne.
Bydło rogate (884.000 szt.) skoncentrowane jest w Atlasie i na wyżynach Tellu, przy czym
hodowla nastawiona jest na produkcję
mięsa i skór. Koni jest względnie nie
wiele (171.000), gdyż są one w tej gór
skiej krainie korzystnie zastąpione przez
osły (332.000) i muły (177.000). Nieroga
cizna odgrywa rolę zupełnie podrzędną
(52.000), natomiast ludność koczownicza
hoduje na południu kraju wielbłądy
(170.000), których znaczenie upada w mia
rę zastosowania szybko rosnącej liczby
samochodów.
P r z e m y s ł jest słabo rozwinięty i opiera
się głównie na surowcach roślinnych oraz
zwierzęcych. Polityka Francji nie dąży do
rozwoju przemysłu w Algerii, gdyż kraj ten
Ulica i hotel europejski w Laghouat. p0t. autor.
stanowi niezwykłe cenny rynek zbytu dla
wytwórczości przemysłowej francuskiej.
Istnieją w Algerii młyny, gorzelnie, fa
bryki win, olejarnie, fabryki tytoniowe,
zapałek, zakłady przemysłu korkowego
oraz zakłady tkackie i dywanowe.
T e r y t o r i a poł u d ni ow e pod wzglę
dem produkcji przemysłowej są bierne
i dostarczają na wywóz jedynie daktyle,
figi oraz wełnę. W tych terytoriach całe
Życie koncentruje się w oazach rozrzuco
nych po pustyni i nieraz daleko od siebie
oddalonych. Największe wśród nich są:
Biskra, Tuggurt,
Uargla,
Guerrara,
Ulica w europejskiej części oazy Laghouat. pot. autor.

Przełęcz E l Kantara. Wrota do pustyni,

Fo t. autor.

F o t. S . G or zu chote ski.
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Oaza Ghardaia.

Ghardaia, Laghouat, Brezina, el Abiod Si
Szeik, Ain Sefra i Figuig. Są one zamie
szkałe przez mozabitów w części zwanej
Szebką, której głównym środowiskiem jest
Ghardaia w M ’zabie. Jest to konserwa
tywna sekta muzułmańska, zwana abadycką, która tworzy odrębny świat, zamknięty
w sobie. Żyjąc w ciężkiej pracy nad uprawą
swych małych ogródków i gajów daktylo
wych, do czego ich zmusza brak wody,
mozolnie wydobywanej z głębokich stu
dzien sposobami bardzo pierwotnymi,
posiadają oni silnie zakorzeniony patrio
tyzm lokalny. Pobyt poza granicami swo
ich stron rodzinnych uważają mozabici
zawsze za przejściowy i nawet zdobycie
majątku oraz wygodne życie w kultural
nych miastach północy nie skłania ich ni
gdy do zaniechania powrotu do M'zabu.
Kobiety ich żyją wciąż jeszcze w warunkach
średniowiecznych i są ograniczone do ha
remów w nędznych lepiankach z gliny,
stanowiących miejskie osiedla w oazach.
Komunikują się one pomiędzy sobą po

Rynek w Ghardaia.

płaskich dachach, natomiast na ulicę wychodzą tylko
rzadko i wyjątkowo, starannie zakrywając twarz zasłoną
(litham).
W oazach każda piędź ziemi mogąca być sztucznie
nawodniona skrzętnie użyta jest pod uprawę, natomiast
osiedla zazwyczaj wznoszone są na miejscach wyżej poło
żonych i pozbawionych dopływu wody. Na najwyższym
punkcie stoi meczet, dookoła którego gęsto ustawione do
mostwa o płaskich dachach, bez okien od strony zewnętrz
nej, tworzą wąskie uliczki, pełne tajemniczego uroku. Osie
dla w oazach, zwykle otoczone z kilku stron gajami palm
daktylowych, stanowiących podstawę bytu ludności miej
scowej, tworzą przeważnie bardzo malownicze obrazy, któ
rych widok z oddali napełnia wędrownika pustyni nadzieją
wypoczynku i pokrzepienia.
Pod względem wyposażenia w śr od k i i drog i komu
nika cy jne Algeria jeszcze nie może być porównana z pań
stwami europejskimi; niemniej jednak trzeba stwierdzić, że

Ulica w oazie Ghardaia.

Przy studni w oazie Tuggurt.
Fo t. S t . Gorzuchotoski.

Tlemcen. Typowa ulica.
Fo t. S t. Gorzuchotoski.

Zaułki w miastach tubylczych krain Atlasu
pełne są tajemniczego uroku i wschodniej
malowniczości.

Widok na Tuggurt.
F o t. W . Richling-K ondracka.

Ulica w Tlemcen.
F o t. S t. G or zuchów ski.

Geogr. powsz.

Powrót z oazy

Z

ładunkiem daktyli.
4
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postępy dokonane w tej dziedzinie w ciągu
ostatnich kilkunastu lat są imponujące.
K o l e i w r. 1933 było 4.843 km (wobec
1.782 km w Maroku), co nawet tylko na
208.689 km2 departamentów północnych
nie jest wiele. Co więcej, niejednakowa
rozpiętość szyn powoduje trudności
w uzgodnieniu komunikacji kolejowej
w całym kraju. Główna linia ma na za
chodzie połączenie z siecią marokańską,
skąd biegnie przez Oran, Orleansville, Alger, Constantine, Guelma do Tunisu, z od
gałęzieniami do portów Mostaganem, CherFot. autor.
chell, Dellys, Bougie, Philippeville i Bóne.
Karawana pod Ghardaia.
Planowana jest druga magistrala z zasadniczym
kierunkiem równoleżnikowym, mniej więcej
równoległa do poprzedniej, ale łącząca miejsco
wości położone bardziej na południe. Odcinki
tej linii już istnieją. Ponadto funkcjonują już
trzy zasadnicze linie dążące z północy na po
łudnie, tj. od morza do pustyni. Zachodnia
jest najdłuższa i łączy port Oran przez Ain Sefra i Figuig z Colomb Bechar. Linia ta ma być
przedłużona do Igli oraz Beni Abbes wzdłuż po
łudniowo-zachodniej granicy Algerii. Środkowa
rozpoczyna się w Algerze i biegnąc przez Mitidżę, miasto Medea i płytę Centralną, dociera do
W oazie Tuggurt.
Fo t. autor.
m. Dżelfa. Istnieje projekt przedłużenia jej do
oazy Laghouat, anastępnie doGhardaia i do El Golea. Wschodnia łączy Constantine z Batna
(Timgad), skąd przezhistoryczną imalowniczą przełęcz El Kantara podąża do oazy Biskra. Da
lej na południe linia jest wąskotorowa i dociera na razie do oazy Uargla (Wargla). Prawdopodob
nie zostanie ona jednak w przyszłości przedłużona na południe aż do Hoggaru, gdzie zapewne
kiedyś wszystkie trzy linie po
łudnikowe się spotkają. Z Hog
garu wybiegają drogi karawa
nowe przez Adrar do rzeki N i
ger i przez Air do jeziora Czad.
Koleje w Algerii przeważnie
już należą do państwa, chociaż
niektóre odcinki jeszcze ciągle
są własnością prywatną towa
rzystwa kolejowego Paris—
Lyon— Mediterrannee. Pierw
sza linia kolejowa wybudowana
była już w r. 1862 z m. Algeru
do Blida.
W ostatnich czasach rozwój

Biały pociąg na końcowej stacji w oazie Tuggurt.

Fot. st. Gomuchomki.

Suche koryto Ued Kantara pod oazą Biskra. W dali podgórze masywu Aures.
F o t. S t . Gorzuchówski.

Widok na oazę Guerrara.

Fo t. W. R ichling-K ondracka.
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sieci kolejowej został zahamowa
ny przez szybko wzrastającą mo
toryzację kraju, której wynikiem
była rozbudowa dróg bitych.
Jak wiadomo, Francuzi celują
w budowie szos, toteż Algeria
skorzystała z tego doświadczenia
i posiada już dziś prawdziwie
imponującą sieć dróg automobi
lowych. Ponieważ zaś Fran
cuzi znaleźli na miejscu dobre
materiały potrzebne do budowy
dróg bitych, a rozległe prze
strzenie otrzymują mało opadów
atmosferycznych, przeto drogi bite
algerskie można zaliczyć do istot
nie dobrych. Dróg utrzymanych

Ued M ’zab i Ben Nura w Algerii.
F o t . W . R ichling-K ondracka.

jest przeszło 40.000 km, a w tym około
7.000 km są to szosy wysokiej wartości —
tzw. „drogi narodowe“ . W takich wa
runkach samochód stał się poważnym kon
kurentem kolei, szczególnie gdy chodzi
0 dostarczanie towarów do licznych miej
scowości jeszcze pozbawionych kolei. Bez
pośrednia dostawa samochodem zaoszczę
dza koszty przeładunku. Wskutek rozwoju
automobilizmu wzmogła się też turystyka.
Egzotyczny i malowniczy ten kraj, tak bli
sko Europy położony, przyciąga coraz licz
niejsze rzesze turystów, dla których pobu
dowano wygodne hotele nawet w okoli
cach trudno osiągalnych, do których
tylko samochodem można dojechać.
Sami Francuzi propagując turystykę
w Algerii nazywają ten kraj „drugim
Wybrzeżem Lazurowym“ .
W ko m u n ik a cj i ląd owe j z„zag r a n ic ą “ wchodzą w grę tylko sąsia
dujące z Algerią posiadłości francu
skie: na zachodzie — Marokko, na
wschodzie — Tunis, na południe zaś
pustynia Sahara, przez którą drogi
prowadzą do wybrzeża gwinejskiego
1 do Konga. Ponieważ wszystkie te
kraje kolonialne mają swoje punkty
wylotowe w portach morskich, przeto

W Oazie Tuggurt.

Pot. autor.

Ulica w oazie Laghouat.
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komunikacja i wymiana towa
rów przez granice lądowe Algerii nie są ożywione. Cały nie
mal ruch zagraniczny odbywa
się przez porty, przy czym dwa
potężne francuskie towarzystwa
kolejowe utrzymują własne sta
tki, których rejsy regularne są
przedłużeniem francuskich linii
kolejowych
poprzez morze
Śródziemne. Towarzystwo ko
lei Paris - Lyon - Mediterranee
utrzymuje regularną komuni
kację pomiędzy portami Mar
sylia i Alger, towarzystwo zaś
Orleans-Midi pomiędzy Sete
i Oran. Zaledwie 24-godzinna
podróż morska oddziela porty
Wjazd do oazy Biskra od strony pustyni,
francuskie od Algerii, można
Fot■ Su o^zuchowski.
więc zrozumieć zdanie geografa francuskiego A. Bernharda, który powiedział: „Francja nie sięga
od granicy Belgii tylko do Pirenejów; ona sięga aż do Konga“.
R u c h w po rta ch al g e rs k i c h jest odbiciem tej łączności kraju z metropolią. Głównie
francuskie statki obsługują te porty, chociaż Alger i Oran służą też jako porty węglowe dla statków
obcych, wśród których coraz częstszymi gośćmi są statki turystyczne. Flota własna Algerii jest nie
liczna i obejmuje tylko mniejsze statki obsługujące ruch przybrzeżny. Drugorzędne porty, jak
Bóne, Philippeville, Bougie, Mostaganem, Cherchel, Beni Saf, odwiedzane są przeważnie przez
statki towarowe żeglugi nieregularnej, tzw. „trampy“ czyli „statki włóczęgi“.
Na szczególną uwagę zasługuje rozwój miasta i portu Algeru, tego dawnego gniazda piratów,
które w r. 1830 liczyło zaledwie 30.000 mieszkańców samych muzułmanów; dzisiaj zaś Europej
czyków jest przeszło 180.000,
cała zaś ludność miasta w roku
1931 wynosiła 257.000. Stara
dzielnica o charakterze arab
skim zachowana jest z pietyz
mem, ale obok niej powstało
piękne nowoczesne miasto eu
ropejskie, którym każdy kraj
w Europie mógłby się szczycić.
Port został rozbudowany z wiel
kim nakładem pracy i pienię
dzy. Powierzchnia jego prze
wyższyła już kilkadziesiąt razy
obszar dawnego portu pirac
kiego, a wzniesienie licznych
długich tam ochronnych zaźe„
,
gnało niebezpieczeństwo silnych
Typowa ulica w gaju palmowym oazy Biskra-

Fo t. autor.
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Pomiędzy Algerią a metro
polią wytworzyła się z biegiem
lat silna wzajemna zależność
gospodarcza, znajdująca wy
raźne odbicie w bilansie zagra
nicznym tego kraju. Dzięki po
mocy finansowej Francji, która
wydajnie przyczyniła się do in
westycji, bilans handlowy Algerii mógł w ciągu dłuższego sze
regu lat wykazywać saldo lek
ko ujemne, chociaż bilans płat
niczy jest wyrównany. Gdy je
dnak przyjrzymy się cyfrom
tego bilansu, to uderzy nas fakt
olbrzymiej przewagi wymiany
Uargla. Siedziba marabuta.
z Francją, tak dalece znacznej, że równa
się prawie stanowisku monopolistycznemu.
W istocie w r. 1933 na ogólną sumę im
portu fr. fr. 4.071 mil. Francja dostarczyła
Algerii za 3.359 mil. fr. fr. towarów, na
ogólną zaś sumę eksportu 3.817 mil. fr. fr.
nabyła za 3.428 mil. fr. fr. Do tego
dochodzi jeszcze wymiana z Marokiem
i z Tunisem, które też są francuskie.
Widzimy tedy, że na inne kraje nie
wiele pozostaje. Poza Francją dostarcza
Algerii najwięcej W. Brytania i Brazy
lia; następnie Stany Zjednoczone Ame
ryki, Niderlandy, Belgia, Niemcy, Hiszpa
nia i Włochy. Odbiorcami są: W. Brytania
Alger. Port zewnętrzny. Składy wina.
oraz te same kraje z wyjątkiem Brazylii,
F o t. S t . Gorzuchotvski.
ustawione w innej kolejności.
W imporcie główną rolę odgrywają wyroby bawełniane, maszyny, samochody, stal, węgiel
i oleje mineralne oraz cukier, mleko, masło, ser, kawa i wyroby mydlarsko-perfumeryjne. W eks
porcie dominuje bezwzględnie wino: na ogólną sumę wywozu 3.817 mil. fr. fr. w r. 1933 na wino
przypadało 2.334 mil. fr. fr. Jak widać, wszystkie inne towary zajmują stanowisko podrzędne,
a są to: pszenica, destylat winny, owoce, rudy żelazne, fosforyty (42 mil. fr. fr.), daktyle i figi,
tytoń, oliwa, papierosy i jaja, a zatem surowce i artykuły spożywcze.
Algeria jest koroną polityki kolonialnej Francji, dążącej do jak najściślejszego spojenia posia
dłości z metropolią, nie narażając jej na utratę swej indywidualności. Krocząc po tej drodze
Francja posunęła się aż do nadania tubylcom pełnych praw obywatelstwa rzeczypospolitej, nie
starając się wcale o to, aby z nich zrobić Francuzów z przekonania. Przyszłość pokaże, czy taka
liberalna polityka wyda pożądane rezultaty.
B iblio grafia na końcu A f r y k i Północnej'.
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T U N IS (Afrikiya)
Obszar, zaludnienie. — Dane historyczne. — Ustrój polityczno-administracyjny. — Położenie geograficzne —
Orografía. — Szotty. — Wybrzeże morskie. — Hydrografia. — Roślinność. — Ludność. — Typy osadnictwa. —
Gospodarka: produkcja górnicza, rolnicza i hodowlana. — Oazy. — Komunikacje. — Handel. — Pamiątki
rzymskie.

Tunis, podobnie jak Marokko, jest protektoratem francuskim. Obszar tego kraju obejmuje
125.130 km2, zaludnienie zaś stanowi 2,410.000 mieszkańców (1931 r,), wobec czego przeciętna
gęstość wynosi 19 m. na 1 km2.
Francja zawojowała ten kraj w r. 1881, po czym traktat zawarty w Kasr-es-Said, potwierdzony
w r. 1883, oddał Tunis pod protektorat Francji. Nominalnie panuje bej, z dynastii wywodzącej
się od niejakiego Husseina ben Ali, który jakoby w r. 1705 przywędrował z wyspy Krety, opanował
kraj i oddał się pod władzę sułtana Turcji. W istocie jednak rządy sprawowane są przez minister
stwo spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, które mianuje w Tunisie ministra, zwanego
„Résident General". Ten rezydent generalny jest z urzędu ministrem spraw zagranicznych
Tunisu i prezesem Rady złożonej z 1 1 dyrektorów departamentów, spośród których 8-u są Fran
cuzami, 3 zaś tubylcami Tunizyj czykami.
W ogólnych zarysach dzieli się kraj na terytoria północne (79.130 km2) i południowe
(46.000 km2), w istocie jednak dla celów administracyjnych istnieje 19 dystryktów, zwanych
„controles civils", i 6 okręgów wojskowych. Naczelnicy dystryktów są Francuzami i noszą tytuł
„controleur", ich zaś podwładni, sprawujący istotną władzę administracyjną: kaidowie,
kahiasi i szeikowie są tubylcami.
Władza sądowa sprawowana jest przez sądy francuskie, którym podlegają Europejczycy oraz
sprawy pomiędzy Europejczykami i tubylcami. Sprawy pomiędzy tubylcami sądzone są przez
oddzielne sądy tubylcze.
Tunis obejmuje wschodni krańcowy odcinek krain Atlasu, które kończą się u brzegów
trzech zatok: Małej Syrty (Gabes), zatoki Hammamet i Tunisu. Ponieważ oczywiście od północy,
podobnie jak Algeria, graniczy Z Morzem Śródziemnym, więc dotyka do morza z dwóch stron:
od północy i od wschodu, wskutek czego długość wybrzeża jest względnie znaczna (650 km). Na
zachodzie graniczy Z Algerią i z Saharą, na południo-wschodzie zaś z Trypolitanią.
Orografía różni się od algerskiej tym, że na ziemiach Tunisu zanika centralna Wyżyna Szottów;
Atlas Tellu obniża się znacznie i zamienia się stopniowo w pasmo pagórków. W tej pagórkowatej
krainie można jednak wyróżnić kilka
odrębnych grzbietów następujących
po sobie z zachodu, gdzie łączą się
Z górami Medżerdy w Algerii, ku
wschodowi, gdzie się kończą na Przy
lądku Białym (Cap Blanc) koło Bizerty oraz koło Porto Fariña. W gó
rach Akhmuir (Khrumirie) nieopodal
granicy algerskiej grzbiety wznoszą
się jeszcze do 1.000 m, by ku wscho
dowi w górach Mogods obniżyć się
już do 500 m.
W przeciwstawieniu do tego Atlas
Saharyjski występuje w Tunisie bar
dzo wyraźnie, wznosząc się do 1.590 m
n . p . m . (Dżebel Szambi) i rozdzielaMiasto Tunis. W oddali widać Dżebel Zaghuan.
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jąc cały kraj na dwie części o cha
rakterze odmiennym. Grzbiet ten
na półwyspie Bon wznosi się je
szcze do 600 m przybierając na
zwę Dżebel Hamid i kończy się
nad morzem przylądkiem Bon,
ale jeszcze na południe od miasta
Tunisu rysuje się wyraźnie na ho
ryzoncie Dżebel Zaghuan, osiąga
jąc prawie 1.300 m wysokości. Z tej
góry prowadził za czasów rzym
skich wspaniały akwedukt, który
dostarczał wody do picia portowi
Carthago. Od głównego grzbietu
Atlasu Saharyjskiego, przebiegają
cego z południowego zachodu ku
północnemu wschodowi, oddziela
się kilka grzbietów pomniejszych
w kierunku południowo-wschodnim, pomiędzy którymi najważniejsze są Dżebel Serraguia
(prawie 1.300 m) i Dżebel Orbata koło miasta Gafsa, na północ od wielkiego Szottu Ed Dżerid. Wyżyny te obramowują szott od strony wschodniej i przedłużają się na południe w po
staci pagórków w kierunku granicy Trypolitanii.
Pomiędzy poszczególnymi grzbietami rozpościerają się żyzne doliny, przyjmujące w nie
których miejscach rozleglejszy charakter równin. Zachodzi to w szczególności w synklinie
pomiędzy Atlasem Tellu a Saharyjskim, którą wyzyskuje Medżerda, największa rzeka Tunisu
(365 km), tworząca szeroką i żyzną dolinę. Tędy przebiega linia kolejowa, łącząca miasto
Tunis z Algerią.
W trójkącie górzystym i pagórkowatym, rozpościerającym się pomiędzy pasmem głównym
Atlasu Saharyjskiego a Szottem Ed Dżerid i zatoką Gabes, kraina przybiera charakter stepowy,
miejscami przypominający algerską wyżynę centralną. Południe Tunisu właściwego obramowane
jest szeregiem szottów; pomiędzy nimi największy jest Szott Ed Dżerid, którego wschodnia część,
zwana Szott El Fedżedż, tworzy szyję ciągnącą się ku zatoce Gabes, oddzieloną od niej wąskim
przesmykiem lądu, szerokości zaledwie 25 km, na którym jeszcze leży maleńki Szott Hameime.
Poziom Szottu Ed Dżerid wynosi 16 m n. p. m., a tuż obok niego na zachodzie Szott El Rharsa
leży w depresji —20 m, dalej zaś na zachód, na południu Algerii wschodniej, poziom Szottu Melghir
wynosi minus 31 m. W celu wyzyskania tych okoliczności Francuzi projektują połączyć Szott
El Fedżedż z morzem przez Szott Hameime, Szott zaś Ed Dżerid z szottami zachodnimi, leżą
cymi w depresji, i zużytkować różnicę poziomów celem pozyskania siły wodnej drogą wytwo
rzenia nagłych spadków w kilku miejscach. Poziom Szottu Ed Dżerid musiałby wówczas
oczywiście zostać obniżony do poziomu morza. Ponieważ w tych okolicach zachodzi silne
parowanie, więc spadek mógłby być wyzyskany do czasu wypełnienia depresji osadami soli,
co wymagałoby wielu dziesiątków lat.
W yb rze że morskie jest różnorodne. Na północy przeważnie strome i skaliste, obniża się
tylko w okolicy małej zatoki Tabarca. Zatoka Bizerty, wyzyskana jako port wojenny, obramowana
jest od północy przylądkiem Zebib (Ras Zebib). Dalej ku wschodowi znajduje się ujście rzeki
Medżerda, wpadającej do morza na odcinku wybrzeża niskiego i zabagnionego, zmieniającego
kierunek na południowy. Niebawem jednak brzeg znów się podnosi, tworząc wzgórza dawnej
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Kartaginy. Otwiera się
tu piękna Zatoka Tuni
su, obramowana od po
UZTJ.»:
łudniowego
wschodu
grzbietami Dż. Resa
i Dż. Khelat-el-Maouine,
Ariana
f a ĆHuiry Kartaginystanowiącymi
ostatni
odcinek Atlasu Saharyjskiego, kończący się na
'iaV.ira
przylądku Bon (Ras el
; TUNIS
Addar). Stąd najpierw
La M s n u b ia
nad zatokami HammaTUUVSVi
met, a następnie Gabes,
wybrzeże zmienia swój
um\charakter i staje się ni
skie oraz piaszczyste na
długości około 750 km
H am m a m Lifi
aż do granicy Trypolitanii, gdzie tworzą się
płytkie laguny. Na caOkolice miasta Tunis.
łym wybrzeżu wschodnim, na południe od przylądka Bon, nie ma wcale portów naturalnych,
istniejące zaś porty, pośród których najważniejszy jest Sfax, rozbudowane i pogłębione zostały
sztucznie.
Naprzeciwko tego portu leżą wyspy Kerkenna, dalej zaś na południe, nieopodal portu Gabes,
leży na progu morskim większa wyspa Dżerba (Meninx: 1.050 km2), otoczona płyciznami i od
dzielająca od morza zatokę Bu-Grara.
K l i m a t Tunisu niewiele się różni od klimatu Algerii. Najzimniejszym miesiącem jest też sty
czeń, przy czym najniższą przeciętną na brzegu morza posiada miasto Tunis (+9,8° C.). Inne
miejscowości mało się różnią w zimie, gdyż nawet Tozeur nad Szottem Ed Dżerid ma w styczniu
przeciętnie tylko 10° C. Natomiast w lecie różnice są większe, gdyż Tozeur ma w lipcu przeciętnie
32,6° C., Bizerta zaś „tylko" 25,3° C. Przeciętne roczne wahają się pomiędzy 17,9° C. (Bizerta)
a 21,4° C. (Tozeur), ale amplitudy do
bowe są znacznie większe na południo
wym zachodzie aniżeli na północy.
Najważniejszą różnicę klimatu pomię
dzy wybrzeżem morza na północy
a dzielnicą południową stanowią opady
atmosferyczne, których maksimum po
siada Bizerta (642 mm), minimum zaś
Tozeur (110 mm), nie biorąc w ra
chubę pustyni na południe od szottów,
prawie zupełnie pozbawionej opadów.
Podobnie jak w Algerii, północne stoki
gór otrzymują większe ilości opadów,
co sprowadza tam bujniejszą roślin
ność.
Ratusz w Sfax.
H y d r o g r a f i a Tunisu jest bardzo
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prosta. W istocie oprócz Medżerdy, jedynej większej rzeki,
której źródła leżą w Algerii, nie
ma w kraju rzek prawdziwych.
Są tylko strumienie górskie, od
wadniające północne stoki gór
do Morza Śródziemnego; wody
ich są używane do irygacji.
Medżerda też nie nadaje się do
Żeglugi; wodostany jej są bar
dzo nierówne, w górnym zaś
biegu płynie ona w wąwozie
głęboko wciętym i bardzo ma
lowniczym. Południe kraju ma
tylko suche koryta, w których
Sebcha (słone jezioro).
^ ^
wody pojawiają się okresowo.
Natomiast na południe od Atla
su Saharyjskiego występuje obfitość wód gruntowych, tworzących liczne źródła. Okoliczność ta
pozwoliła na założenie obszernych plantacji, dla których zapas wody zabezpiecza się ponadto bu
dową zbiorników wód opadowych, skrzętnie wyzyskiwanych.
Wzdłuż południowego podgórza Atlasu Saharyjskiego płynie okresowa rzeka Ued Zerud,
wpadająca do jeziora przybrzeżnego Sebcha Kelbia. W latach o znaczniejszych opadach rzeka ta
dociera czasami do zatoki Hammamet.
R o ś l i n n o ś ć w zasadzie mało odbiega od algerskiej, ale bogate lasy, które niegdyś pokrywały
wielkie przestrzenie w górach, zostały przez wieloletnią rabunkową gospodarkę wyniszczone i za
mieniły się w obszary krzaczaste lub stepowe. Dziś tylko północne stoki Atlasu pokryte są jeszcze
wysokopiennym lasem, którego główną wartość stanowi dąb korkowy i sosna alepska. Na południu
w oazach uprawia się powszechnie palmy daktylowe.
L u d n o ś ć różni się od algerskiej i marokańskiej tym, że Tunis był najwcześniej wystawiony
na imigrację i na wpływy arabskie. Toteż pierwotna ludność berberyjska ograniczona jest do ubogiej
dzielnicy południowo-wschodniej na pograniczu Trypolitanii,
gdzie jeszcze na małej przestrzeni zachował się język berberyjski w okolicy Sened, na wschód od Gafsa oraz na wyspie
Dżerba i na przeciwległym jej wybrzeżu. Większość ludności są
to zagorzali mahometanie; liczba Żydów wynosi około 56 tysięcy,
Europejczyków zaś 194.000 (1931 r.), wśród których przeważają
Francuzi (91.000) i Włosi (91.000). Ponadto Maltańczyków
jest osiem i pól tysiąca. Należy jednak zwrócić uwagę na to,
iż w rzeczywistości liczba Włochów jest znaczniejsza niż liczba
Francuzów. Jeszcze w r. 1 9 11 statystyki wykazywały 88.000
Włochów na 46.000 Francuzów, co stanowiło poważną troskę
dla rządu. Od tego czasu liczba Francuzów wprawdzie wzrosła
i w r. 1931 zrównała się z liczbą Włochów, ale przyrost nie jest
istotny, lecz raczej sztuczny. Wynik ten osiągnięto drogą ła
twego udzielania praw naturalizacji, z czego chętnie korzy
stają rozmaici cudzoziemcy; w istocie natomiast ani imigracja
Dzieci berberyjskie.
Francuzów, ani też przyrost naturalny wśród miejscowej ludF o t. autor.
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ności francuskiej nie jest znaczny,
gdy natomiast z Włochami rzecz się
ma wręcz odwrotnie.
Żywioł włoski w Tunisie powoli,
ale stale nabiera siły nie tylko liczeb
nie, ale ponadto ekonomicznie, po
zostając bezwzględnie wiernym swo
jej narodowości. Stanowi on przeto
w Tunisie groźbę dla stanu posia
dania Francji.
Tubylcza ludność arabska jest
bardziej
zwarta,
konserwatywna
i świadoma swojej siły aniżeli w Algerii. Występuje nawet z programem
politycznym, którego celem ostatecz
nym jest niepodległość. Wprawdzie
Wyprawa do ogrodów oazy.
F o t . S t . Gorzuchowski.
dziś Francji z tej strony nic nie
grozi, ale okoliczność ta mogłaby kiedyś być wyzyskana przez Włochy, które roszczą sobie
pewne prawa do Tunisu, oparte zarówno na przesłankach geograficznych (bliskość) jak histo
rycznych (Kartagina).
T y p y os ad ni ct w a związane są z charakterem kraju. Na północy ludność jest bezwzględnie
osiadła i zajmuje się rolnictwem oraz uprawą plantacji. Nawet na południe od Atlasu Saharyjskiego
spotyka się jeszcze dość dużo ludności osiadłej w oazach. Na stepach natomiast mieszka ludność
koczownicza, zajmująca się hodowlą bydła i wielbłądów. Wśród ludności berberyjskiej przeważa
typ osiadły, pomimo że została ona zepchnięta do okolic bardzo suchych, gdzie wszelka uprawa
wymaga żmudnych prac irygacyjnych. Niemal wszystkie większe miasta leżą na wybrzeżu i są
portami. Spośród miast wewnątrz kraju największe jest Kairuan (21.500 m.), prastara stolica
z czasów panowania Arabów nad krajami Atlasu, o malowniczym charakterze wschodnim.
G o sp o d a rk a kraju opiera się, podobnie jak w Algerii, zarówno na uprawie roli i hodowli
jak na górnictwie. Ta
właśnie dziedzina daje
krajowi i Francji przede
wszystkim fosforyty do
bywane w okolicy Gafsa
na pograniczu pustyni
(Ain Moulares, Metlaui,
Redeyef) i eksportowa
ne przez port Sfax. Po
nadto istnieją jeszcze po
kłady fosforytów w wy
sokich stepach na po
graniczu Algerii w Kalaa-es-Senam i KalaaDżerda, ale są one eks
ploatowane mniej inten
sywnie z powodu braku
Wielki meczet w Kairuan; cel pielgrzymek muzułmanów Afryki północnej.
dogodnej komunikacji.
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Pomimo to w Tunisie i Algerii Francja posiada tak znaczne
bogactwo tego ważnego surowca, że rozporządza mniej wię
cej trzecią częścią produkcji na kuli ziemskiej.
Oprócz fosforytów znajdują się w Tunisie jeszcze rozmaite
rudy a przede wszystkim żelaza, cynku i ołowiu, których
wydobywanie zostało już podjęte.
Dla ludności tubylczej ważniejsza jest wszakże pr od u k
cja rolni cza i hodowlana, gdy natomiast plantacje przy
czyniają się również do eksportu. Dotyczy to w przede wszyst
kim oliwek, z których oliwa wyciskana w kraju jest poważ
nym artykułem wywozowym, o znaczeniu stale wzrastają
cym. Ponadto wywożona jest pszenica oraz wino, produko
wane głównie w północnej części kraju. Dla własnych potrzeb
ludność uprawia jęczmień, natomiast owies, kukurydza, proso
i ziemniaki mają znaczenie drugorzędne. Rosną też w oazach
pomarańcze i cytryny, ale pokrywają one tylko ‘zapotrzebowa
nie miejscowe, gdy natomiast tytoń dostarcza ponadto pewnych
ilości na wywóz. Godnym uwagi artykułem wywozowym jest
również trawa „alfa“ , rosnąca dziko na stepach. Dla ludności
miejscowej, szczególnie w dzielnicach południowych, podsta
wowym artykułem odżywczym jest daktyl, uprawiany głównie
w oazach. Leżą one przeważnie w krainie przejściowej, pomię
dzy stepem a pustynią, w krainie Bied el Dżerid oraz
wzdłuż wybrzeża Zatoki Małej Syrty. Są to oazy Gafsa,
Tozeur, El Hamma, Nefta, Gabes, cała wyspa Dżerba oraz
wyżyny Matmata, leżące w jej zapleczu. Wszystkie te oazy
są terenem niezwykle intensywnych kultur ogrodowych i od
znaczają się bujną roślinnością oraz zielenią odbijającą rażąco
. _
na tle otaczających je stepów słonych, względnie pustyni.
Palmy daktylowe w oazie Tozeur.
T t
•
•
,
.
. . .
Ludność tutejsza jest na ogoł bardzo uboga i żyje w warun
kach nader pierwotnych, gdyż kultura europejska tu jeszcze nie dotarła.
Pomimo dość długiej listy roślin uprawnych dobrobyt ludności większej, stepowej części kraju
na południe od Atlasu Saharyjskiego opiera się na hodowli zwierząt domowych, co stoi w ścisłym
związku z koczowniczym trybem życia w tych dzielnicach. Z tego względu liczby zwierząt hodow
lanych są dość znaczne, w szczególności owiec, których w r. 1933 było 3,076.000 i kóz — 1,836.000.
Jak na 2,4x0.000 ludności, są to liczby poważne. Również bydła rogatego jest w stosunku do ob
szaru i ludności więcej niż w Algerii, gdyż w r. 1933 było 544.000. Wielbłądów w Tunisie jest
180.000, a więc nawet absolutnie więcej niż w Algerii lub w Marokku. Natomiast mniejszą rolę
odgrywa hodowla koni (105.000), osłów (192.000), mułów (52.000) i nierogacizny (21.000). Ho
dowla zwierząt domowych, choć intensywna, nastawiona jest na pokrywanie potrzeb miejscowych
i do eksportu przyczynia się tylko w małym stopniu.
Pośród trzech krain Atlasu Tunis jest stosunkowo najbogatszy. Znajduje to swój wyraz w dłu
gości sieci kolejowej (2.200 km) oraz w tonażu portów (1933 r.: 4,690.000 ton), wynoszącego
więcej niż połowę całego tonażu portów Algerii. Wchodzi tu w grę przede wszystkim port Tunisu
Z przedporciem La Goletta, ale ponadto jeszcze porty: Bizerta, Sousse, Sfax, Gabes i kilka drob
niejszych. Jak dalece ważny gospodarczo jest rynek Tunisu dla Francji, poświadczy fakt, że na
1.37 1 mil. franków franc. importu w r. 1934 Francja dostarczyła towarów za 1.137 m^* fr* fr-,

A F R Y K A PÓŁNOCNA

61

a na 706 mil. fr, fr. wywozu zabrała towarów za 614 mil. fr. fr. Z tych kilku cyfr występuje wy
raźnie podrzędna rola innych państw w handlu Tunisu.
Stwierdzić trzeba, że od czasu opanowania tego kraj u przez Francuzów uczynił on wielkie postępy
zarówno w dziedzinie gospodarczej jak kulturalnej, przy czym dobrobyt ludności znacznie się pod
niósł. Niemniej jednak oprócz Kartaginy liczne ruiny miast, fortec i akweduktów rzymskich (Carthago, Hadrumetum, Leptis Minor, Tharsus, Thaena, Tacapae, Thysdrus, Veneria, Sicca, Ammaedara, Sufetula, Tillium, Thelepte i wiele innych) świadczą jeszcze wymownie o panowaniu Rzymu
i o doniosłej roli kulturalnej, jaką to panowanie wycisnęło na ziemiach Tunisu. Ruiny te stanowią
„memento“ dla dzisiejszych Włoch, które niejednokrotnie już okazały chęć posiadania tego kraju.
B iblio grafia na końcu A fr y k i Północnej.

L IB IA
Zarys historyczny. — Ustalenie granic. — Obszar. — Ludność. — Budowa terenu.— Klimat. — Wody. —
Umiastowienie. — Gospodarstwo. — Komunikacja. —• Finanse. — Turystyka.

Nazwą Libia objęte są posiadłości włoskie w północnej Afryce, leżące wzdłuż wybrzeży
Morza Śródziemnego, pomiędzy Tunisem na zachodzie a Egiptem na wschodzie, zwane Trypolitanią i Cyrenajką i rozpościerające się na południe w głąb Sahary.
Ziemie te przechodziły zmienne koleje. W szesnastym wieku opanowane zostały przez Tur
ków i chociaż w roku 1 7 1 1 Arabowie tubylcy uzyskali pewien stopień niepodległości, to jednak
nominalnie Turcja sprawowała władzę, a w roku 1835 kraj ogłoszony był wilajetem tureckim.
W r. 19 11 Włosi sprowokowali wojnę z Turcją, podczas której zajęli Trypolis i proklamowali
aneksję tego kraju, sankcjonowaną następnie przez traktat pokoju w Ouchy w r, 1912. Z powodu
czynnego przystąpienia Włochów do wielkiej wojny światowej w r. 1915 nie mieli Włosi dosyć
czasu na opanowanie wojowniczych szczepów zamieszkujących Trypolitanię. Wobec ogłoszenia
świętej wojny przez szczep Senussi, zamieszkujący oazy Kufra i od wielu wieków niepodległy,
Włosi zmuszeni byli wycofać się z powrotem do morza, po czym tylko oaza Trypolis i zamek
Homs pozostały w ich władaniu. Ale już w latach 1922—24, po ustaleniu się rządów faszy
stowskich, podjęta została ponownie akcja opanowania kraju i poddania sobie buntujących
się szczepów, zamieszkujących oazy położone w głębi pustyni. Akcja ta, prowadzona z nadzwy
czajną energią i planowością,
doprowadziła wkrótce do opa
nowania kraju przez Włochów
i ustalenia ich władzy.
Po przeprowadzeniu oku
pacji i pacyfikacji Włosi przy
stąpili do rektyfikacji granic,
które dotąd były całkiem płyn
ne od strony pustyni. Pierw
szym etapem na tej drodze by
ło otrzymanie od Egiptu oazy
Dżarabub (Jaraboob), zajętej
przez wojska włoskie w r. 1926,
w zamian za odstąpienie Egip
towi skrawka terenu w okolicy
portu Sollum, na wschodniej
granicy Cyrenajki, Zamiana ta,
terytorialnie korzystna dla WłoOddział trypolitańskiej milicji tubylczej na wielbłądach mehari.
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chów, przeprowadzona została
przez rząd Wielkiej Brytanii,
który wtedy jeszcze okupował
Egipt, a to w celu zabezpiecze
nia możności rozbudowy por
towi Sollum, leżącemu po stro
nie egipskiej, przy samej grani
cy.— Na podstawie porozumie
nia z Francją w roku 1919
uregulowana została zachodnia
granica w ten sposób, że prze
biega ona łukiem rozpoczyna
jącym się na zachód od oazy
Ghadames a kończącym się na
południe od oazy Tiimmo, po
czym obydwie te oazy, zarów
no jak oaza Ghat, przypadły
Świat islamu na targowisku.
Libii włoskiej. Na podstawie
traktatu włosko - egipskiego z roku 1925 ustalono przebieg granicy wschodniej po linii
umownej, wzdłuż 25-go południka, aż do 20-go równoleżnika. W latach 1930— 35 penetracja włoska
na południe robiła postępy i część pustynna została znacznie powiększona, a mianowicie o 90.000 km2,
odstąpionych Włochom w r. 1934 od Anglo-Egipskiego Sudanu, a przyłączonych do Cyrenajki,
oraz o 114.000 km2, odstąpionych w r. 1935 przez Francję od okręgu jeziora Czad i przyłą
czonych do Trypolitanii, po czym granica południowa Libii opiera się o góry Tibesti.
Obecnie Libia włoska obejmuje 1,842.000 km2, z czego na Trypolitanię przypada 1,014.000
km2, na Cyrenajkęzaś 828.000 km2. To rozległe terytorium graniczy na północy z Morzem Śród
ziemnym, na północnym zachodzie z południowym Tunisem, na zachodzie z Saharą algerską,
na południu z francuskim departamentem Niger, należącym do A. O. F. (Afrique Occidentale
Française = Afryka Zachodnia Francuska), oraz Z terytorium Czad, należącym do A. E. F. (Afrique
Equatoriale Française == Afryka Równikowa Francuska), na południowym wschodzie z Sudanem
Anglo-Egipskim i wreszcie na wschodzie z Egiptem.
W ten sposób ujęta Libia obejmuje względnie wąski pas krain przybrzeżnych Morza Śród
ziemnego i poważną część Sahary, w głąb której wcina się głęboko. Z wyjątkiem pasa przy
brzeżnego życie w głębi kontynentu koncentruje się tylko w oazach, bowiem znaczna większość
kraju jest zupełną anekumeną. Całą ludność tej wielkiej posiadłości kolonialnej stanowiło w r. 1931
tylko 704.400 dusz, Z czego na Trypolitanię przypadało 543.700 m. a na Cyrenajkę 160.700
m. Wobec nader rozległego obszaru przeciętna gęstość zaludnienia wynosi tylko 0,6 m. na
1 km2 w Trypolitanii, a tylko 0,2 m. na 1 km2 w Cyrenajce. Cyfry te rzucają jednak fałszywe
światło na istotny stan rzeczy, gdyż Z wyjątkiem nielicznych mieszkańców w oazach niemal cała
ludność koncentruje się w pasie przybrzeżnym, a znaczna jej część zamieszkuje miasta leżące
nad samym brzegiem morza.
L u d n o ś ć ta składa się przeważnie z Arabów i Berberów, ale w niektórych okręgach domieszka
krwi murzyńskiej jest dosyć znaczna (Fezzan). W miastach mieszkają też Żydzi, których liczba
w r. 1931 wynosiła 21.500. Liczba Włochów powoli ale stale wzrasta, chociaż pomimo energicznie
prowadzonej kolonizacji jest ona jeszcze nieznaczna (w r. 1934 — około 36.000) i ogranicza się
tylko do niektórych okręgów, uprzystępnionych dla uprawy przez zaprowadzenie sztucznej irygacji.
Pod względem wyznaniowym prawie wszyscy są mahometanami; tylko w miastach miesz
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kają izraelici oraz kilka tysięcy kop
rów. W miarę penetracji Włochów
powiększa się liczba rzymskich ka
tolików, którzy stanowią już poważ
niejszą gminę w mieście Tripoli,
gdzie rząd włoski wzniósł piękną
katedrę katolicką.
B u d o w a terenu. Gdy w krai
nach Atlasu obracaliśmy się w ob
cych dla kontynentu formacjach,
należących do euro-azjatyckiego pa
sa młodych fałd alpejskich, to
w Libii stara płyta afrykańska i ty
powy Sahel pustynny przysuwa się
do brzegu morza. Na prastarych
skałach archaicznych i paleozoicznych rozpościerają się tu płytowo
formacje młodsze i wywierają doniosły wpływ na ukształtowanie i rozmieszczenie oaz w Libii.
W niektórych miejscach stare gnejsy, kwarcyty i piaskowce oraz intruzje granitów występują
na powierzchnię, na ogół jednak płyta Sahary zbudowana jest w Libii przeważnie ze skał osa
dowych, mezozoicznych, pomiędzy którymi przeważa kreda i wapienie. Libia jest więc jedną
z nielicznych okolic Sahary, które w stosunkowo młodym wieku geologicznym zalane były
morzem. Terasowa budowa płytowa ułatwia występowanie w niektórych miejscach wód pod
ziemnych, wzdłuż stopnia terasy, u spągu górnej warstwy. Powstały tam oazy, zazwyczaj po
łożone w niezwykle charakterystycznych, mniej lub więcej rozległych i głębokich nieckach.
W ogólnych zarysach struktura pozioma stwarza w Libii krainę płytową, przeważnie płaską,
lekko nachyloną ku północy i ku wschodowi. Stromy spadek zaznacza się dopiero nieopodal
brzegu morskiego, przy czym zbocze o wysokości względnej 300 m i bezwzględnej około 350 m
n. p. m. nie przebiega wszędzie równolegle z brzegiem Zatoki Syrty, lecz miejscami odsuwa się
w głąb lądu. Dzięki tej okoliczności wzdłuż morza istnieje pas nizinny o zmiennej szerokości,
na którym wody podskórne pozwoliły zaprowadzić rolnictwo za pomocą sztucznego nawodnienia.
Na ogół strome zbocze Płyty Afrykańskiej ma od strony północnej charakter grzbietu górskiego,
który nosi miano Dżebel Nefusa. Grzbiet ten rozpoczyna się na południe od przesmyku pomiędzy
Zatoką Gabes a Szottem El-Dżerid i biegnie najpierw na południe, następnie skręca ku wschodowi,
a na południku miasta Tripoli odwraca się znów ku południowi, obniżając się na tym odcinku
miejscami dość znacznie. Dzięki tej okoliczności tędy prowadzi komunikacja samochodowa
Z Tripoli do oaz w głębi kraju. Zmieniając następnie ponownie kierunek ku wschodowi, zbocze
przyjmuje nazwę Dżebel es Sod. Pomiędzy tym zboczem Płyty Afrykańskiej a półwyspowatym
garbem Krainy Barka ciągnie się od południowo-wschodniego zakątka Zatoki Wielkiej Syrty
pas nizinny w kierunku Egiptu; miejscami zapada on poniżej poziomu morza, tworząc depresję,
w której leżą oazy, a pomiędzy nimi po stronie Egiptu też słynna oaza Siwa (Siua) — Jupiter
Ammon. Depresja ta, znana pod nazwą Kattara, obejmuje łącznie z częścią egipską 18.000 km2,
najniższy zaś jej punkt leży poniżej poziomu morza na wysokości— 137 metrów. Jest to więc
największa i najgłębsza depresja Afryki, znacznie rozleglejsza od depresji Szottu Melghir w po
łudniowej Algerii. Synklina oddziela wyniosłą, pagórkowatą Cyrenajkę i Marmarikę, wznoszącą
się do 850 m n. p. m., od właściwej Płyty Afrykańskiej i od Pustyni Libijskiej, ciągnącej się aż poza
Nil. W miejscu gdzie Dżebel es Sod tworzy kolano, nie tylko łączy się on z Dżebel Nefusa, ale
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Tummo, łączący płytę
Asdżer na zachodzie
Z krainą górską Tibesti na płd.-wschodzie, o którą, na podstawie traktatu z Francją z roku
1935, opiera się obecnie płd. granica Libii włoskiej. W Tibesti, podobnie jak w Hoggarze, je
steśmy już w krainie wysokogórskiej, gdyż najwyższy szczyt, wulkan Emi Kussi, osiąga tam wy
sokość 3.400 m n. p. m. Można sobie łatwo wyobrazić, że jeśli Libia włoska opiera się na
południu o tak wyniosłe szczyty, to rozległe przestrzenie tego płytowego kraju położone są na
wysokościach wahających się pomiędzy 1.000 a 2.000 m, co odbija się dotkliwie na termice.
K l i m a t jest na ogół pustynny, łagodzony tylko w pasie przybrzeżnym przez wpływ morza,
gdzie pomimo to w m. Tripoli przeciętna roczna temperatura przewyższa 20° C. Najzimniejszym
miesiącem jest styczeń, najcieplejszym zaś sierpień. Amplitudy termiczne są znaczne, zarówno
roczne jak dobowe, ale te drugie przykre są w szczególności wewnątrz kraju, gdzie po niezwykle
upalnym dniu nastaje zimna noc. Opady atmosferyczne są minimalne. W Trypolitanii jedynie
zachodnia część wybrzeży Syrty otrzymuje z rzadka zaledwie dostateczną ilość opadów (300 mm),
aby umożliwić roślinności istnienie. Wszelkie kultury wymagają sztucznej irygacji, zaopa
trywanej przez wody podskórne. Najłagodniejszym klimatem cieszy się pagórkowata kraina
Cyrenajki, gdzie opad sięga 450 mm.
Pustynia Libijska należy do najsuchszych krain świata; deszcze są tam zjawiskiem całkiem
niezwykłym. Tym się też tłumaczy, że ta część Sahary dotychczas jest mało zbadana, chociaż
w ostatnich latach Włosi poszli za przykładem Francuzów i Anglików i przystąpili do nauko
wego badania swojej części Sahary. Na południu wysokie grzbiety gór Tibesti stanowią
zbiorniki wilgoci, napływającej nawet do serca pustyni w strefach wyższych. Toteż tam po
jawiają się znów okresowo deszcze, wprawdzie rzadkie, ale nieraz nawet bardzo gwałtowne. Poza
tym wzrasta wilgotność powietrza, wskutek czego na wiosnę pojawiają się łany zieleni i kwiecia,
niestety jednak bardzo krótkotrwałe.
H y d r o g r a f i a . Wskutek takiego suchego klimatu nie może być mowy o rzekach płynących
albo o wodach stojących wewnątrz kraju. W istocie nie ma w Libii włoskiej ani jednej rzeki,
1 Hammada — pustynia kamienista.
2 Erg — pustynia piaszczysta.
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wpadającej do morza; nie ma n.
nawet rzek stałych bezodpły
wowych. Natomiast istnieją
koryta suche, świadczące o tym,
Że kiedyś tędy płynęły wielkie
rzeki. W tych suchych korytach
znajduje się nieraz woda pod
skórna na stosunkowo nie
znacznej głębokości. Wielką
rolę odgrywają wody podskór
ne, występujące w niektórych
miejscach
wzdłuż
progów
warstw stratygraficznych, jak
to już zaznaczyliśmy powyżej.
Ale takich miejsc niestety jest
niewiele. Badania ostatniej do
by, przeprowadzane obecnie
Port i nowoczesna dzielnica miasta Tripoli.
w Libii przez Włochów, wska
zują na względnie łatwą osiągalność wód podskórnych w niektórych okręgach. O ile dalsze ob
serwacje wykażą stałość tego źródła wody, odkrycie to przy pomocy nowoczesnej techniki iry
gacyjnej wpłynąć może zasadniczo na zmianę wartości i na wygląd kraju, umożliwiając osad
nictwo tam, gdzie dotąd była anekumena.
Wybrzeże morskie wprawdzie jest bardzo długie, ale wartość jego nie jest proporcjonalna
do długości. Dobrych portów naturalnych nie ma wcale, a te które są, ulegają stale zamulaniu
przez prądy morskie i wymagają bezustannych żmudnych i kosztownych prac celem uprzy
stępnienia ich dla statków o nieco znaczniejszej pojemności. Porty są jednocześnie jedynymi
nieco większymi miastami, gdyż poza nimi wewnątrz kraju skupienia o lokalnym charakterze
miejskim znajdują się tylko w oazach.
U m i a s t o w i e ń i e i porty. Najpoważniejszym i wyłącznie uprzystępnionym dla większych
statków jest port Tripoli, z którego Włosi zrobili piękne miasto o nowoczesnym charakterze
włosko-europejskim. W r. 1934 miasto Tripoli posiadało 91.000 m., roczny zaś tonaż portu wyra
ził się liczbą 938.000 ton przy 686 statkach. Mniejsze porty w Trypolitanii o lokalnym znaczeniu
posiadają miasta Misurata (43.000 m.) i Homs (31.000 m.). W Cyrenajce są dwa porty poważ
niejsze: Benghasi (43.000 m.) i Derna (10.000 m.), ale ponadto jest jeszcze szereg portów
drobnych, o znaczeniu lokalnym; wśród nich Tobruk (1.600 m.) jest największy. W sumie
porty Cyrenajki wykazują tonaż nieco większy niż porty Trypolitanii, a mianowicie 1,076.000
ton, przy czym liczba statków jest znacznie większa, co świadczy o tym, że do tych portów za
wijają głównie statki o mniejszej pojemności. Po części tłumaczy się to ożywionym połowem
gąbek, uprawianym wzdłuż wybrzeży Cyrenajki.
P od w z g lę d e m g o s p o d a r c z y m wyróżnić można w Libii trzy pasy rozmaitych szero
kości, ciągnące się z zachodu na wschód. Najbardziej wartościowy jest pas pierwszy, przy
brzeżny; po nim następuje na południe przejściowy pas stepowy i wreszcie trzeci, najrozleglejszy pas pustynny. Jedynie względnie wąski pas przybrzeżny nadaje się do rolnictwa, ale i ten
trzeba jeszcze podzielić na cztery różne okręgi, a mianowicie: T Oazy przybrzeżne, najbogatsze
w całej Afryce północnej, w których udają się znakomicie palmy daktylowe, drzewa oliwne,
pomarańcze i wszystkie rośliny śródziemnomorskie. 2° Okrąg stepowy, nadający się do uprawy
jęczmienia, pszenicy i łąk. W tym okręgu rozwija się głównie kolonizacja włoska, która przy poG eog r. pow sz.
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mocy sztucznej irygacji zakła
da plantacje oliwek, drzew
migdałowych, tytoniu, wino
rośli, pomarańcz, drzew mor
wowych i rycynusów. 30 Pas
diun piaszczystych, intensyw
nie zalesiany akacjami, topo
lami i sosnami. 40 Dżebel,
obejmujący okręgi górzyste
Tarhuna, Nalut-Jefren i Garian, w których udają się
drzewa oliwkowe, figowe i in
ne owocowe oraz winorośl.
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Użytkowanie ziemi.
jest głównie hodowli eksten
sywnej na pastwiskach naturalnych, mniej lub więcej wartościowych. W dziedzinie produkcji
rolniczej nadaje się on tylko do uprawy trawy alfa, którą zresztą zbiera się przeważnie dziko
rosnącą. W okręgu pustynnym wreszcie życie gospodarcze koncentruje się tylko w nielicz
nych oazach, ale niektóre odznaczają się niezwykłą żyznością. Najważniejsze spośród nich
są: Murzuk (7.000 m.), Ghat (4.000 m.), Ghadames, Socna, Sebha i Brak.
Ze względu na ograniczoną przestrzeń łąk i pastwisk tłustych liczba bydła rogatego
jest nieznaczna, gdyż w roku 1933 wynosiła 58.000 sztuk. Natomiast kwitnie hodowla zwierząt
zadowalających się pastwiskami nieraz bardzo ubogimi. W r. 1933 było w Libii włoskiej 880.000
owiec, 460.000 kóz (głównie w Cyrenajce), 52.000 wielbłądów oraz 45.000 osłów, mułów i koni.
Owce, kozy i wielbłądy dostarczają poważnej ilości wełny i sierści na eksport.
Przemysłem doniosłego znaczenia jest połów gąbek, odbywający się głównie wzdłuż wy
brzeży Cyrenajki, i tuńczyków łowionych w Zatoce Syrty. W r. 1934 rybacy libijscy, wśród
których pracuje dużo Greków, wyłowili prawie 11.000 sztuk tuńczyków oraz prawie 29.000 kg
gąbek. Dawniej połowy te odbywały się na kutrach rybackich i małych statkach greckich, które przy
jeżdżały z Grecji do wybrzeży Cyrenajki i zabierały połowy ze sobą. W ostatnich czasach rządy
włoskie ukróciły tę eksterytorialną eksploatację bogactw przybrzeżnych i zmusiły obcych ry
baków do wyładowywania ryb i gąbek w portach Cyrenajki, wprowadzając w ten sposób wyniki
tego rybołówstwa do bilansu handlowego swojej kolonii.
Spośród innych dziedzin wytwórczości przemysłowej na pierwsze miejsce wysuwa się coraz
bardziej fabrykacja wyrobów tytoniowych, oparta na protegowanej przez rząd produkcji tytoniu.
Koncentruje się ona głównie w Trypolitanii. Należy jeszcze zwrócić uwagę na produkcję soli
kopalnej, wydobywanej w doskonałym gatunku w miejscowości Mellaha. Podczas kampanii
górniczej w latach 1933—34 wydobyto 16.308 ton, z czego większa część została wywieziona.
W innych dziedzinach produkcji wytwórczość przemysłowa, z małymi wyjątkami, ma raczej
charakter rzemiosła, chociaż wytwarzane są piękne maty plecione z łyka palmowego, dywany
Z wełny krajowej, artystyczne wyroby skórzane, tkaniny haftowane złotem i srebrem oraz inne
cenne artykuły o charakterze lokalnym.
Pomimo to handel zagraniczny Libii wykazuje bilans wybitnie ujemny, co wywołane jest
szybkim cywilizacyjnym rozwojem kraju pod rządami włoskimi oraz jednoczesnym brakiem
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wielkiego przemysłu. Główny
mi artykułami wywozu są
tuńczyki w oliwie i gąbki; po
za tym kraj eksportuje skóry,
hennę, daktyle, wełnę i sól.
Import obejmuje nie tylko
wszelkiego rodzaju wyroby
przemysłowe, wśród których
najpoważniejsze miejsce zaj
mują tkaniny bawełniane, ce
ment, wapno, gips, wyroby
stalowe i żelazne, automobile,
maszyny, narzędzia itd., ale
też'poważne ilości produktów
spożywczych, przede wszyst
kim zaś mąkę pszenną, her
batę, cukier, wina i tłuszcze
roślinne, a ponadto benzynę,
naftę i smary. Prawie cały
handel prowadzony jest z Włochami, które są głównym odbiorcą i głównym dostawcą Libii.
Tylko nieznaczna część handlu zagranicznego przypada na import z Francji i Tunisu, z Chin,
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjedn. Am. P., Niemiec, Egiptu, Jugosławii, Czechosłowacji i Belgii.
Zaznaczyć należy, iż Cyrenajka jest poważnym odbiorcą ryb tuńczyków łowionych w Za
toce Syrty, wzdłuż wybrzeży Trypolitanii. Wśród odbiorców Cyrenajki należy natomiast wzmian
kować Grecję, która zabiera znaczną część gąbek łowionych w morzu wzdłuż wybrzeża.
K o m u n i k a c j e . Libia, przed okupacją niemal odcięta od Europy, znajduje się obecnie
w stałej ożywionej komunikacji z Włochami. Pomiędzy portem Tripoli a Neapolem i Genuą
istnieje stałe połączenie większymi statkami w odstępach dwutygodniowych. Ponadto mniejsze
statki łączą Tripoli dwa razy na tydzień z portem Syrakuzy na Sycylii, skąd można jechać dalej
bądź przez Palermo do Neapolu, bądź przez Mesynę do Kalabrii; statki te po drodze zazwy
czaj zatrzymują się w malowniczym porcie La Valetta na Malcie, co stanowi miłą przerwę w po
dróży morskiej. W r. 1934 — 7 12 statków zawinęło do portu Tripoli, przywożąc 198.000 ton to
warów oraz 34405 pasażerów i zabierając 41.278 t towarów oraz 30.928 pasażerów. Oprócz
tych zasadniczych połączeń z Włochami istnieje regularna żegluga przybrzeżna, łącząca porty
Trypolitanii z portami Cyrenajki.
W dziedzinie ruchu pasażerskiego żegluga morska otrzymała konkurenta w postaci lotnictwa.
Regularna linia lotnicza istnieje pomiędzy Tripoli a Rzymem, na której loty odbywają się co
dziennie. Dzięki niej oddalona Libia zbliżona została do serca metropolii w sposób bardzo
wydatny.
Rozwój ekonomiczny Libii rozpoczął się dopiero bardzo niedawno; można powiedzieć: pod
sam koniec ery kolei. Państwa kolonialne, dbałe o podniesienie gospodarcze posiadanych obszarów,
dawniej usilnie zabiegały o to, aby kolonie swe wyposażyć w sieć kolejową, a przynajmniej po
łączyć porty z tymi dzielnicami wewnątrz kraju, które nadawały się do eksploatacji. Od kilku
nastu lat stoimy u progu nowej ery, w której samochód coraz bardziej króluje nad koleją. Roz
poczyna się okres zastoju w rozbudowie kolejnictwa, którego miejsce zajmuje autostrada. Ewo
lucja ta zaznacza się wyraźnie w Libii włoskiej, gdzie rzadkie zaludnienie przy znacznych obsza
rach wskazywało na wyzyskanie nowego środka komunikacji, tańszego i lepszego w warunkach
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Wspaniała autostrada przebiegająca wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego i łącząca Tunis z Egiptem
poprzez Trypolitanię i Cyrenajkę.

libijskich. Toteż dziwić się nie należy, gdy stwierdzimy, że rząd włoski poszedł tą drogą. Rozpo
częto wprawdzie budowę linii kolejowych w okolicy miast Tripoli i Benghazi, ale do r. 1933
było w Trypolitanii tylko 437 km kolei a w Cyrenajce nawet tylko 170 km; koleje te odgrywają
raczej rolę podjazdowych w stosunku do portów, w dzielnicach gęściej zaludnionych i rząd
na razie nie ma zamiaru je rozbudowywać. Natomiast komunikacja na dalszych dystansach odbywa
się w Libii samochodami, dla których wybudowano dobre drogi. Wielka przybrzeżna autostrada,
długości 1.822 km, poświęcona osobiście przez Mussoliniego w r. 1937, łączy obecnie Tunis
(Ben Gardone) poprzez Trypolitanię i Cyrenajkę z Egiptem (Solłum), biegnąc na ogół wzdłuż
brzegu morskiego. W ten sposób umożliwiona została szybka komunikacja samochodowa z Marokka do Egiptu, tj. wzdłuż całego północnego wybrzeża Afryki.
Sieć telegraficzna i telefoniczna, a także i poczta, odgrywają wewnątrz kraju jeszcze rolę
dość podrzędną, co się tłumaczy rzadkim zaludnieniem. Telefon istnieje w Trypolitanii tylko
w okolicy miasta Tripoli (830 km w 1932 r.), natomiast jest bardziej rozbudowany i używany
w Cyrenajce (4.150 km w 1932 r.), co się tłumaczy istnieniem większej ilości małych miast nie
daleko siebie położonych. Pod tym względem sytuacja zmienia się wszakże niemal z dnia na
dzień, gdyż postępy są szybkie.
W komunikacji zewnętrznej poważną rolę odgrywa radio; m. Tripoli wyposażone jest w stację
nadawczą, znajdującą się w stałej komunikacji z Rzymem (Coltano). Ponadto port Tripoli po
łączony jest kablem z Maltą oraz linią telegraficzną lądową z Tunisem.
F in a n se . Oficjalną monetą obiegową są liry włoskie, ale transakcje handlowe bardzo
często zawierane są w funtach angielskich, a nawet we frankach francuskich. Kolonia jest dla
Włoch jeszcze wybitnie deficytowa, gdyż w roku budżetowym 1934/5 dochody wewnętrzne
w Trypolitanii wyniosły 70,200.000, wydatki zaś 235,700.000 lirów. W Cyrenajce zaś do
chody wewnętrzne wyniosły tylko 48,680.000, wydatki zaś 214,180.000 lirów.
Skarb państwa dołożył więc w jednym roku do Trypolitanii 165,700.000 i do Cyrenajki
165.500,000, czyli razem do Libii 331,200.000 lirów. Znaczną część wydatków stanowiły koszta
budowy dróg i cele militarne, można więc przypuszczać, że tak poważny deficyt jest prawdo
podobnie zjawiskiem przejściowym, wywołanym przygotowaniami do wojny z Abisynią.
Nie ulega wszakże żadnej wątpliwości, że inny jeszcze powód przyczynia się do wytworzenia
ujemnego bilansu płatniczego, a jest nim doniosły wysiłek rządu włoskiego w kierunku go
spodarczego i kulturalnego podniesienia tego kraju. Gdy się zważy, że okupacja zaczęła się
wprawdzie w r. 1912, ale istotna praca kulturalna podjęta została dopiero w 1924, to re
zultaty osiągnięte wprowadzają w podziw i wzbudzają szacunek dla działalności kolonizacyjnej Włochów. Gdy Arabowie ograniczają swą pracę tylko do oaz obfitujących w wodę,
gdzie zbiory odbywają się trzy razy do roku, to Włosi kolonizują tylko ziemie wyrwane pustyni

Hotel turystyczny, wzniesiony przez rząd w dzikiej i bezludnej okolicy oazy Ghadames.

Stary meczet w oazie Ghadames. Cel organizowanej turystyki.
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przy pomocy źródeł artezyjskich
i sztucznej irygacji. Wielkie
połacie szczerej pustyni zostały
w ten sposób już zamienione
w pola żyzne, na których upra
wia się winorośl, tytoń oraz
jarzyny i owoce. Ogrodzenia
wysadzone są tamaryszkiem,
mimozą lub rycynusami. Celem
zatrzymania wilgotności w tym
suchym kraju zalesia się stoki
gór, a wśród pól nawadnianych
sadzi drzewa oliwkowe, migda
łowe, pomarańczowe i inne,
drogi zaś wysadza się eukalip
tusami australijskimi. W Tripoli i w Benghazi istnieją sta
Wspaniały hotel w m. Tripoli, wzniesiony przez rząd włoski jako za
cje doświadczalne, gdzie w na
chęta dla turystów.
ukowy sposób przeprowadza
się badania w poszukiwaniu odmian roślin i gatunków zwierząt najodpowiedniejszych dla su
chego klimatu Libii.
Praca kulturalna wszakże nie objawia się tylko w dziedzinie irygacji, rolnictwa i budowy
dróg. Wszędzie, nawet w odległych oazach, wznoszone są szkoły, gdzie dzieci wszystkich wyznań
i narodowości otrzymują naukę i opiekę. Rząd dba też o higienę i zdrowotność, wznosząc wzorowe
szpitale i nowoczesne hale targowe, zastępujące dotychczasowe niechlujne targowiska orientalne,
zwane sukh.
Wreszcie wzmiankować należy jeszcze jedną dziedzinę, do której Włosi przywiązują wielką
wagę; jest nią turystyka. Egzotyzm tych krajów, do niedawna tak mało znanych, a jednak tak
blisko Europy położonych, zapewnia im powodzenie w dziedzinie nowoczesnej turystyki. Ale po to
aby przyciągnąć zamożniejsze sfery turystów, tj. tych, których stać na to, by w kraju coś pozo
stawić, trzeba było najpierw zabezpieczyć im wygodny pobyt, nie pozbawiony komfortu europej
skiego. Zrozumieli to Włosi doskonale i rozpoczęli swą działalność w tym zakresie nie od pro
pagandy kraju na rzecz turystyki, lecz od wzniesienia na koszt rządu wspaniałych hoteli, mo
gących zadowolić najśmielsze wymagania wybrednych turystów. Znamienne jest, że nie
ograniczyli się oni przy tym do miast, lecz założyli hotele również w głębi kraju, nieraz na odludziu
w miejscach zupełnie odległych, ale interesujących bądź ze względu na pamiątki archeologiczne,
bądź na egzotykę krajobrazu. W tej dziedzinie podnietą dla Włochów są pamiątki po Rzymia
nach: ruiny świątyń w Sabrathia, Tripoli, Leptis Magna, Tolmeta, Cyrene itd., które są żywym
świadectwem roli cywilizacyjnej, jaką na tej ziemi odegrali niegdyś Rzymianie. Pamiątki te są
obecnie otoczone troskliwą opieką i ratowane od dalszego upadku, przy czym stwierdzono, że
wielkie kolumny zbudowane są z marmuru, którego w kraju nie ma; a więc zostały one przy
wiezione bądź Z Włoch, bądź Z Grecji. W dzielnicy arabskiej miasta Tripoli stoi jeszcze wspa
niały luk tryumfalny Marka Aureliusza. Pod Tolmeta istnieją ruiny akweduktu rzymskiego,
który dostarczał wodę do miasta z dalekich stron. Prowadzone obecnie w tym mieście wy
kopaliska dają coraz to nowe dowody o doniosłej roli, jaką w minionych wiekach odegrali tu
Rzymianie. Administracja wioska podjęła tę pracę z zapałem. W ciągu kilkunastu lat z kraju
nędznego i zapomnianego przez wieki uczyniła kolonię kwitnącą i tętniącą nowym życiem, a rząd
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nie szczędzi ani trudu, ani kosztów, aby dzieło rozpoczęte w tak ciężkich warunkach przyrodniczych
stało się chlubą nowoczesnej państwowości włoskiej.
B ib lio gra fia na końcu A fr y k i Północnej.

E G IP T (M ISR)
Rzut oka na dzieje. — Ustrój społeczny. — Położenie, obszar i rozpiętość. — Tereny zamieszkałe. — Ludność;
wyznania. — Korzyści położenia geograficznego. — Turystyka; uzdrowiska. — Klimat. — Zależność dobro
bytu od Nilu. — Budowa i rzeźba terenu. — Delta Nilu. — Półwysep Synaj. — Jeziora słone. — Wybrzeża
morskie. — Dziedziny gospodarstwa: rolnictwo, hodowla, rybołówstwo, górnictwo; komunikacja: porty, żegluga,
koleje, telegraf, telefon, lotnictwo. — Kanał Sueski. — Handel. — Podział administracyjny. — Miasta. —
Oświata. — Zabytki starożytności.

Dzięki swemu geograficznemu położeniu, zdrowemu klimatowi oraz nader żyznej dolinie
Nilu, z jego periodycznymi wylewami, Egipt jest jednym z najstarszych ośrodków cywilizacji.
Na podstawie zabytków archeologicznych, doskonale zakonserwowanych dzięki suchemu klima
towi, możemy śledzić dzieje tego kraju od trzydziestu kilku wieków przed narodzeniem Chry
stusa. Początkowo Egipt zajęty był przez ludność pochodzenia azjatyckiego, która przywędrowała
przez Sueski Przesmyk, spychając na południe, względnie ku pustyni pierwotną, czarną ludność
tubylczą. Za rządów faraonów kultura, nauka i sztuka stały tam na bardzo wysokim poziomie,
ale dynastie egipskie przestały już panować w r. 525 przed Chr., kiedy nastąpił najazd Persów.
Już Grecy i Rzymianie dążyli do podboju Egiptu i pozostawili po sobie ślady, nie sięgające zresztą
zbyt daleko w głąb kraju. Przewrotowy był dopiero najazd arabski w r. 640, który wycisnął na
ludności Egiptu wyraźne piętno, zaprowadzając język arabski i wyznanie muzułmańskie. W pięt
nastym wieku Egipt przyłączony został do państwa tureckiego, ale zarówno rządy Arabów jak
Turków przyczyniły się tylko do znacznego obniżenia dobrobytu i poziomu kultury ludności
miejscowej. Za czasów tureckich rządy w imieniu sułtana sprawowali kedywowie, których
władza z biegiem lat stawała się coraz bardziej niezależna od Konstantynopola, aż w końcu
w r. 1841, na kongresie w Londynie, uznano stanowisko kedywa za dziedziczne i niezależne,
pozostawiając Wielkiej Porcie tylko władzę nominalną. W roku 1880 powstanie prowadzone
przez pułkownika Arabi Paszę dało Wielkiej Brytanii impuls do ingerencji, pod pretekstem
opieki nad kedywem. Od tego czasu Anglia okupowała kraj, a w grudniu roku 1914 ogłosiła
protektorat nad Egiptem, zdetronizowała kedywa Abbasa Hilmiego i ogłosiła sułtanem Egiptu
przychylnego dla niej Husseina Kamila, najstarszego żyjącego syna rodziny Mohameda Alego,
założyciela dynastii kedywów w r. 1805. Protektorat został zniesiony w lutym roku 1922-go,
po czym sułtana obwołano królem. Odtąd Egipt jest państwem niepodległym.
Nowa konstytucja została zaprowadzona w roku 1930. Na jej podstawie istnieje parlament
dwuizbowy (Barlaman), złożony z izby wyższej (Maglis asz Szujukh), do której wchodzi 100
członków w wieku powyżej 40 lat, z których przewodniczącego i 59 członków mianuje król, 40
zaś wybiera naród na 10 lat, oraz z izby niższej (Maglis anNeuwab), liczącej 150 posłów powyżej
30 lat, wybranych drogą głosowania pośredniego. Prawo głosu mają tylko mężczyźni.
Egipt leży na północnym wschodzie Afryki, pomiędzy 3T41 ' a 220 szerok, półn. oraz 240
a 36°54' dług. wsch. od Gr. Państwo ma kształt regularny i spoisty, przy czym rozpiętość jego
z południa na północ wynosi 1.070 km, największa zaś szerokość z zachodu na wschód 1.230 km.
Obszar państwa wynosi 994.300 kma, czyli przeszło dwa i pół razy tyle co obszar Polski, przy
czym obejmuje ono też Przesmyk Sueski oraz Półwysep Synaj (Sinai), leżący już w Azji. Kraj
graniczy na północy z Morzem Śródziemnym, na zachodzie z Libią Włoską, na południu z Su
danem Anglo-Egipskim, na wschodzie zaś z Morzem Czerwonym i z Zatoką Sueską, którą prze
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kracza, sięgając na północnym wschodzie do Palestyny południowej i do Zatoki Akaba, oddziela
jącej Egipt od Arabii.
Zdawałoby się, że na tak wielkim obszarze, zamieszkałym przez ludność o bardzo starej
kulturze, rozpościera się państwo potężne; ale tak nie jest, gdyż cały niemal teren jest pustynią,
intensywne zaś życie koncentruje się tylko w dolinie i w delcie Nilu. Poza tym jako tereny osad
nictwa w stopniu ograniczonym w grę wchodzą tylko wybrzeża morskie i kilka oaz Pustyni Libijskiej,
jako to: Medinet-el-Fajum, Siua (Jupiter Ammon), Baharije, Iddalia, Farafra, Dachel i Karga
(Kharge). Pierwsza z nich otrzymuje wody z ramienia Nilu, które następnie odpływają do leżą
cego w sąsiedztwie słonego jeziora Birket-el-Karun (—45 m). Wszystkie inne oazy, zazwyczaj
położone w zagłębieniach terenu, opierają swe istnienie na wodach źródlanych. Kompleks oaz
Siua leży w depresji od —25 do —70 m poniżej poziomu morza. Przez oazy prowadzą drogi
karawanowe, dla których one służą jako punkty wodne i odpoczynku. Oaza Karga niedawno
została połączona linią kolejową ze stacją Samhud w dolinie Nilu. Teren zamieszkały obejmuje
tylko 35.168 km2, a zatem nieco mniej niż nasze województwo wołyńskie (35.729 km2).
Jeżeli państwo egipskie zajmuje miejsce poważne w polityce, to zawdzięcza je kilku oko
licznościom, które razem wziąwszy nadają mu znaczenie bez porównania większe od tego, do
jakiego mógłby Egipt pretendować, gdyby sądzono jego mocarstwowe stanowisko wyłącznie
na podstawie obszaru zamieszkałego. Jednym z czynników podstawowych, podnoszących zna
czenie państwa, jest ludność.
W r. 1932 liczba jej wynosiła 14,900.000, co dla całego obszaru daje wprawdzie przeciętną
gęstość zaludnienia 14,3 na 1 km2. Obraz zmienia się jednak radykalnie, gdy uwzględnimy, że zamie
szkałych jest tylko 35.168 km2. Wówczas przeciętna gęstość na tym terenie przekracza 403 mie
szkańców na 1 km2, spotęgowana jeszcze w niektórych okręgach, szczególnie w delcie Nilu.
Tak znaczne zagęszczenie ludności na wąskim pasie ciągnącym się wzdłuż kraju z południa
na północ i otoczonym morzem i pustynią powoduje prężność i odporność, dzięki czemu wy
datki na armię w Egipcie są znikome.
L u d n o ś ć Egiptu1) jest homogeniczną pod względem narodowościowym, gdyż pomijając nie
znaczne ilości Greków, Włochów, Anglików i Francuzów, skoncentrowanych w Aleksandrii,
Port Saidzie i w Kairze, właściwe zaludnienie kraju stanowią Egipcjanie. Piętno wyciśnięte na
tym kraju przez Arabów uwypukla się najwyraźniej w dziedzinie wyznaniowej, gdyż na niespełna
15 milionów ludności 91,2% stanowią mahometanie, a tylko 8,3% chrześcijanie, w tym jeden milion
Koptów. Są oni potomkami starożytnych Egipcjan, którzy przyjęli chrześcijaństwo w pierwszym
wieku ery chrześcijańskiej. Głową ich Kościoła jest patriarcha rezydujący w Aleksandrii. Ko
ściół koptycki posiada trzech metropolitów i 12 biskupów w Egipcie, jednego metropolitę i 5 bi
skupów w Abisynii oraz jednego biskupa w Chartumie. Żydzi stanowią w Egipcie tylko 0,5%
ludności.
Drugim czynnikiem wywierającym wpływ decydujący na stanowisko mocarstwowe państwa
jest położenie geograficzne kraju; panując nad dogodną drogą, prowadzącą w głąb Afryki doliną
Nilu, nad niezmiernie bogatą deltą tej rzeki, nad wąską Zatoką Sueską prowadzącą do Morza
Czerwonego, a przede wszystkim nad Przesmykiem Sueskim, łączącym nie tylko Afrykę z Azją,
ale co najważniejsze, dzięki Kanałowi Sueskiemu — Morze Śródziemne z Czerwonym, Egipt
leży na niezmiernie ważnej krzyżownicy dróg. Aby sobie należycie uprzytomnić znaczenie po
lityczne tego korzystnego położenia geograficznego, wystarczy pamiętać, że tędy prowadzi droga
do Indii i na Daleki Wschód.
W nowszych czasach przyłączyły się do powyższych jeszcze dwa czynniki o doniosłości
*) Szczegóły o ludności Egiptu, patrz: Jerzy Loth, Afryka, str. 83.
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wprawdzie mniejszej, ale
ważne ze względów eko
nomicznych. Niezwykły
urok kraju, jego egzo
tyka, wzbudzające po
dziw zabytki historycz
ne, wreszcie położenie
względnie bliskie w sto
sunku do Europy, spo
wodowały
intensywny
ruch turystyczny, prze
ważnie ludzi zamożnych.
„Dahabieh“ na Nilu.
Ułatwienie komunikacji
Ł o d z ie takie w ydzierżaw iane są w raz z obsługą przez tu rystów na przeciąg kilku tygod n i, w zględnie
zarówno do Egiptu jako
m iesięcy, celem spokojnego, niezależnego zw iedzenia zabytków w zd łu ż N ilu w E g ip cie .
Fo t. autor.
też wewnątrz kraju, za
stąpienie pierwotnych łodzi żaglowych na Nilu, tzw. dahabieh, nowoczesnymi pięknymi
statkami pasażerskimi, wzniesienie wielkich hoteli, gwarantujących wybrednemu turyście nie
tylko wszelkie wygody, ale wyszukany zbytek — wszystko to było wynikiem rosnącego na
pływu turystów żądnych wrażeń niezwykłych. Ruch ten i przystosowanie kraju do jego po
trzeb spowodował napływ kapitałów inwestycyjnych, co razem wziąwszy przyczyniło się do
wysunięcia Egiptu w orbitę zainteresowania powszechnego.
Łącznie z turystyką przyciągającą siłą jest jeszcze klimat o silnym usłonecznieniu, niezmier
nie suchy, pozbawiony prawie zupełnie opadów atmosferycznych. Okoliczność ta spowodowała
powstanie licznie odwiedzanych uzdrowisk klimatyczno-leczniczych, urządzonych nowocześnie
a nawet zbytkownie z wielkim nakładem pracy i pieniędzy. W zupełnej pustyni, na szczerym
piasku, powstały sanatoria i hotele jak z bajki z tysiąca i jednej nocy, otoczone zielenią i kwiet
nikami wyczarowanymi z pustyni za pomocą głębokich wierceń. Przodującym przykładem jest
Heliopolis.
Opady atmosferyczne, bardzo już skromne na brzegu Morza Śródziemnego, zmniejszają się
szybko w kierunku południowym i już w Kairze deszcz jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim.
Temperatura zaś bardzo wysoka w lecie obniża się dość znacznie w zimie i wtedy pobyt w Egipcie
jest dla Europejczyka nader przyjemny.
Następująca tablica przedstawia w sposób sumaryczny warunki klimatyczne tego kraju:
pr z e c i ę t na t emper at ur a
wysokość
nad p. m.

Wybrzeże Morza Śródziemnego:
Aleksandria . . . . . . . .
Port S a i d .................................. ..... .
Suez nad Morzem Czerwonym .
K a i r ...................................................
Assiut
..................................
A s s u a n .................................. ..... .

32
4
3
20

m
m.
m
m

55 m
100 m

miesiąc
najzimniej
szy

I:
I:
I:
I:
I:
I:

13,6
13,6
13,9
12 ,1
11,6
15 ,2

miesiąc
najcieplejszy

V III:
V III:
V III:
V III:
V II:
V II:

25,9
26,8
28,4
27,5
29,4
3 3 ,1

roczna

roczny
opad
mm

20
20,6
21,6
20,6

188

2 1,7
25,6

5
0

83
18
29

JE R Z Y LO TH

74

Ponadto
trzeba jeszcze
wzmiankować, że w miarę od
dalania się od morza wzrastają
amplitudy dobowe, dzięki cze
mu po mniej lub więcej upal
nym dniu nastaje chłodniejszy
wieczór, ułatwiający Europej
czykowi znoszenie gorącego
klimatu.
Powyższa tabela wskazuje
jeszcze na to, że dobrobyt oko
ło piętnastu milionów ludzi za
mieszkujących ten kraj nie zale^ wcale od °P adów atmosferyCznych, będących, jak wiado
mo, podstawowym warunkiem uprawy roli. W Egipcie jest inaczej: tam źródłem bogactwa jest
niemal wyłącznie Nil. Ziemia, na ogół żyzna, daje wszędzie dobre plony, gdzie może być dopro
wadzona woda, ale w samej dolinie rzeki żyzność spotęgowana jest przez namuły przynoszone
przez Nil i osadzane na polach w czasach wylewu. Ta działalność Nilu spowodowała z biegiem
wieków wypełnienie namułami dna doliny tektonicznej. Konstatujemy więc tu wypadek wręcz
odmienny od tych, jakie charakteryzują erozyjną działalność wód płynących. Zazwyczaj rzeka
żłobi swoje koryto, Nil zaś wypełnia dolinę predestynowaną na jego bieg przez budowę tekto
niczną kraju. Dzisiejsza dolina wcina się w rozległą płytę saharyjsko-arabską na głębokość od
ioo do 350 m, przy czym dno wypełnione jest warstwą namułu o przeciętnej miąższości 12 me
trów. Oprócz Nilu innej rzeki w Egipcie nie ma, ale nawet on nie stanowi dorzecza, gdyż nie
przyjmuje na terenie Egiptu żadnych dopływów, sam zaś jest w tym kraju rzeką allochtoniczną.
Długość Nilu w Egipcie wynosi 1.500 km. Jest on żeglowny na całej tej przestrzeni, ale
wielka zapora pod Assuanem przerywa żeglugę. Poniżej wprawdzie istnieją jeszcze inne zapory,
ale są one zaopatrzone w śluzy, dzięki którym żegluga odbywa się bez przerwy na przestrzeni
1.200 km.1 Tamy spełniają dwa cele: jednym jest zabezpieczenie wody na dłuższy przeciąg
czasu, drogą powstrzymania
wód przyborowych i następnie
stopniowego rozdzielania ich
na pola w dolinie, drugim zaś
podniesienie poziomu wody
w sztucznych jeziorach przed
tamą, co umożliwia nawadnia
nie pól wyżej położonych, do
których w normalnych warun
kach woda wcale nie docierała.
Tamy na Nilu są dziełem ini
cjatywy, kapitału i inżynierów
angielskich; zostały one wyko
Nowoczesny parowiec na Nilu pod Assuanem.

F o t. a u to r.

1 Szczegóły o Nilu patrz Jerzy
Loth: Afryka jako kontynent. Str.
36, 41 i następne.

Jeden z większych hoteli w Heliopolisie.

Fot. autor.
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nane w czasie okupacji Egiptu
przez W. Brytanię i przyczyniły
się niezmiernie do podniesienia
dobrobytu ludności i wydajności
rolniczej kraju.
Na ziemi egipskiej płynie Nil
na terenie płytowym zupełnie
pustynnym, oddzielając Pustynię
Libijską (El Masr) na zachodzie
od Arabskiej na wschodzie. Pod
stawy krainy płytowej zbudo
wane są w Egipcie z gnejsów,
granitów i porfirów, pofałdowa
nych w archaiku i paleozoiku Sprzedawcy wody w Assuanie, gdzie deszcz nigdy nie pada, roznoszą
i speneplenizowanych w epokach
wodę w naczyniach skórzanych.
młodszych. Na nich leżą pozio
mo warstwy wapieni i piaskowców nubijskich, świadczące o zalewie tej dzielnicy Afryki przez
morze w średniowieczu dziejów ziemi (mezozoik). Młodsze warstwy, leżące na stropie, opa
dają stromo do starszych na spągu, tworzących terasy w miejscach zapadlisk lub szczelin tek
tonicznych. Krawędzie poprzecinane są suchymi dolinami, świadczącymi o tym, że bądź klimat

Wielka zapora pod Assuanem.
W idok ze stron y w schodniej p rzy niskim stan ie w ód.
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był kiedyś w danej okolicy
wilgotniejszy, bądź też że pro
ces erozyjny przy znikomych
opadach atmosferycznych cią
gnąć się musi od bardzo wie
lu tysięcy lat. Miejscami trzo
nowe skały archaiczne wy
pchnięte były wyżej przez
prastare ruchy tektoniczne,
a wówczas uległy one denuda
cji i występują dziś na po
wierzchnię, tworząc wzgórza
Z bloków granitowych w do
linie Nilu, katarakty i szypoty, zasiane wygładzonymi blokami granitu.
Pustynia Arabska posiada daleko większą rozmaitość form krajobrazowych niż Libijska.
Jest ona górzysta, przy czym została rozerwana na dwie części przez wielki tektoniczny rów
afrykański, wypełniony tutaj Morzem Czerwonym. Ponieważ rów ten na odcinku Morza Czer
wonego jest dla Afryki eksterytorialnym i rozdziela dwa kontynenty, przeto zachodni brzeg
morza, leżący w Egipcie, jest jednocześnie krawędzią kontynentalną afrykańską. Grzbiet krawędzi,
zbudowany z prastarych podstawowych skał płyty kontynentalnej, ciągnie się na ziemi egipskiej
wzdłuż wybrzeża morza z południa na północ z lekkim odchyleniem ku zachodowi, wznosząc
się na szczycie Dżebel Gebbard do 2.880 m n. p. m. i osiągając na ogół dość znaczne wysokości.
Dla przykładu wzmiankujemy kilka szczytów następujących: Dż. Um Delpha (2.184 m), Dż.
Hamatar (1.978 m), Dż. Szendib (1.912 m), Dż. Gharib (1.756 m), Dż. Abu Dokhan (1.662 m),
Dż. Kufra (1.048 m) i wiele innych. Grzbiet ten wznosi się najwyżej na północy Morza Czer
wonego i nad Zatoką Sueską, obniżając się nieco ku południowi, gdzie jednak jeszcze są poważne
wyniosłości. Na południu grzbiet znacznie się rozszerza, tworząc na północ od granicy Sudanu
rozległy kompleks górski, którego najwyższymi szczytami są Dżebel Dżerfa i Dż. Szindeb
(1.600 m). Obszar Egiptu na wschód od Nilu wkracza tutaj już w obręb Pustyni Nubijskiej, której
północną część przecina wzdłuż 22-go równoleżnika umowna, prostolinijna, matematyczna gra
nica z Sudanem Anglo-Egipskim. Pomijając pewne różnice hipsometryczne w budowie grzbietu
krawędziowego, należy stwierdzić, że powierzchnia Egiptu na ogół wykazuje najwyższe wznie
sienie na wschodzie; ku zachodowi teren stopniowo się obniża, wznosząc się na zachód od Nilu
już tylko do 463 m naDż. Djefata w oazie Dachel. Rozległe obszary położone na zachód od Nilu
są na ogół płaskie z małymi tylko różnicami wysokości, przy czym zaznacza się tu łagodny spadek
ku północy, w stronę Morza Śródziemnego, do którego płyta kontynentalna zbliża się na wysokości
około 100 metrów.
Na specjalną uwagę zasługuje delta Nilu, której obszar wynosi 22.000 km2. Kształt jej przy
pomina trójkąt o podstawie lekko wygiętej, tworzącej łagodny łuk oparty o Morze Śródziemne.
Na szczycie trójkąta, u wejścia do właściwej doliny Nilu, powstało wielkie miasto Kair, prede
stynowane na stolicę kraju. Obszar delty nie należy już do płyty kontynentalnej i stanowi teren
aluwialny, naniesiony z biegiem wieków przez Nil, rozdzielający się na północ od Kairu na kilka
ramion, pośród których największe są: Dumjat (Damietta) na wschodzie i Reszid (Rosetta)
na zachodzie. Cały teren delty pokryty jest ramionami mniejszymi oraz licznymi kanałami iry
gacyjnymi, które są dziełem człowieka. Odznacza się on niezwykle żyzną glebą (namuły), dzięki
czemu jest najbogatszą i najgęściej zaludnioną dzielnicą Egiptu. Na północ od Kairu wzniesiono
potężną zaporę, służącą do systematycznego rozdziału wód dla całego terenu delty. W bliskości
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brzegu morza teren przyjmuje charakter podmokły, a miejscami nawet bagienny. Na wschodnim
i na zachodnim końcach delty powstały słone jeziora: Menzale na wschodzie (2.530 km2) oraz
Edku (340 km2) i Mariut (400 km2) na zachodzie. Jeziora te oddzielone są od morza wąskimi mie
rzejami, o powierzchni suchej.
Na północnym wschodzie do państwa egipskiego należy Półwysep Synajski (Sinai — 59.000
km2), tworzący trójkąt rozpościerający się pomiędzy zatokami Akaba na wschodzie a Sueską na
zachodzie. Szczytem swym półwysep ten odwrócony jest na południe i wcina się w Morze Czer
wone. Na północy nizinny pas ziemi łączy go z Morzem Śródziemnym, pomiędzy Przesmykiem
Sueskim a Palestyną. Południowa część Półwyspu Synaj jest krainą górzystą i dziką; znajdujemy
tam liczne szczyty, pośród których najważniejsze są: Dżebel Katharina (2.646 m), Dż. Urn
Szomer (2.602 m) i Dż. Eth Tebth (2.449 m). Jest to kraina wybitnie sucha, pokryta pustynią
„et T hi", pozbawiona zupełnie wód płynących lub stojących. K u północy rozpościera się jednak
rozległy system suchego dorzecza, obejmującego mniej lub głębiej wcięte suche doliny, łączące
się w Wadi El Arisz, docierający aż do Morza Śródziemnego. Suche to dorzecze świadczy o tym,
że kiedyś klimat musiał tam być wilgotniejszy, a jeszcze i w czasach obecnych zdarzają się w tym
kraju deszcze epizodyczne, dostatecznie obfite, aby doliny tego suchego dorzecza na krótki czas,
w długich odstępach, zamieniać na rwące potoki. Kraj ten nie nadający się na rolnictwo, za
mieszkały jest tylko przez koczujących Beduinów, których liczbę ocenia się na około 3.000.
Ze względu na swój charakter pustynny Półwysep Synajski stanowi dla państwa egipskiego
cenny teren buforowy w stosunku do Arabii, Transjordanii i Palestyny.
Oprócz jezior przybrzeżnych istnieje w Egipcie jeszcze kilka jezior słonych, a mianowicie:
tak zwane Jeziora Słone (300 km2) na północ od Suezu i małe Jezioro Timsah leżące między Je
ziorem Mensale a Jeziorami Słonymi. Przez jeziora te przechodzi Kanał Sueski. Ponadto istnieje
jeszcze jedno jezioro słone, położone w głębi kraju, na południo-zachód od Kairu i na zachód
od oazy nilowej Fajum; jest to Jezioro Birket-el-Kerun (260 km2).
Wybrzeże morskie Egiptu jest długie (około 2.400 km), ale ze względu na zasadnicze różnice
budowy należy rozpatrywać oddzielnie brzegi Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego. Brzegi
egipskie Morza Śródziemnego możemy pod względem genetycznym podzielić na trzy odcinki
o charakterze odmiennym. Na zachodzie wyżyna Pustyni Libijskiej, zbudowana z piaskowca
wapiennego, przysuwa się do samego morza, wskutek czego brzegi są tu na ogół urwiste, tworzą
małe przylądki skaliste, zwane ras’ami, oraz kilka płytkich zatok. U podnóża falezy leży zazwy
czaj wąska plaża piaszczysta. Odcinek ten ciągnie się od Zatoki Sollum na pograniczu Libii
Włoskiej do Zatoki Arabów na wschodzie; zatoki te są jednocześnie najważniejszymi na tym
wybrzeżu, ale ich wartość gospodarcza ogranicza się jedynie do małych portów rybackich o zna
czeniu czysto lokalnym, gdyż zaplecze ich ma charakter pustynny.
Na wschód od Zatoki Arabów rozpościera się odcinek wybrzeża zwany Mazeotis (Maziut).
Wprawdzie wody Nilu tutaj nigdy nie docierały, ale przelotne deszcze zimowe zamieniają tam
pustynię na step, na którym nomadzi pasą swe stada a nawet miejscami uprawiają jęczmień.
Dalej na wschód krajobraz zmienia się zasadniczo, zarówno genetycznie jak gospodarczo. Wy
brzeże jest tu wynikiem wielowiekowej aluwialnej działalności ramion Nilu. Wzdłuż całego
niemal wybrzeża ciągną się słone jeziora, względnie limany, oddzielone od morza wąskimi mie
rzejami, w wielu miejscach stopniowo zamulane, nieraz nie łączące się wcale z morzem. Mono
tonię linii przybrzeżnej przerywają tylko: jedyny skalisty ras Abukir, położony na wschód od
Aleksandrii, oraz odsypiska ramion Rosetty i Damietty (Dumiat), które wysuwają ląd w głąb
morza w formie trójkątów. Jeziora przybrzeżne są na ogół płytkie i jako porty wartości nie mają,
natomiast uprawia się na nich rybołówstwo. Największe z nich jest Jezioro Menzale, częściowo
zasypane przy budowie Kanału Sueskiego,
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Na wschód od kanału roz
poczyna się trzeci odcinek wy
brzeża, ciągnący się na północ
Półwyspu Synajskiego aż do
granicy Palestyny. Zaplecze jest
tu niskie, pustynne, pozbawio
ne zupełnie wód płynących,
wskutek czego limany (Sebcha
Barduil) nie otrzymują żadne
go zasiłku od strony lądu. Pła
ski brzeg przebiega na tym od
cinku linią falistą, nie tworząc
żadnych zatok ani portów. Pod
rybacką osadą Tine znajdują
się ruiny byłej osady rzym
skiej — Pelusium. W latach
„Szaduf".
ostatnich bezpośrednie zaple
Zespól żuraw i do podawania w od y z N ilu na pola w yżej położone, stosow any przez rolników
uboższych.
F o t. autor.
cze tego brzegu uzyskało war
tość komunikacyjną, gdyż tędy przebiega linia kolejowa, łącząca Egipt z Palestyną i z Arabią.
Na egipskim wybrzeżu Morza Śródziemnego dobrych portów naturalnych nie ma, ale
niemniej istnieją dwa, sztucznie rozbudowane, porty o znaczeniu pierwszorzędnym. Są to
Aleksandria i Port Said. Pierwszy jest najpoważniejszym portem egipskim i wielkim miastem
nowoczesnym (575.000 m.), drugi zaś (105.000 m.) portem tranzytowym, leżącym u wylotu K a
nału Sueskiego, a więc o znacznym natężeniu ruchu dalekobieżnej żeglugi światowej.
Zupełnie inaczej przedstawiają się brzegi Morza Czerwonego. Stanowią one krawędź rowu
afrykańskiego, a zatem wznoszą się na ogół wysoko i stromo opadają do morza. Są kamieniste
i niebezpieczne dla żeglugi, gdyż wzdłuż nich ponadto w wielu miejscach ciągną się rafy kora
lowe. Z powyższych względów nieliczne zatoki, nieraz tworzące pozornie bezpieczne porty
naturalne, nie mają prawie ża
dnej wartości gospodarczej,
gdyż Z jednej strony niebezpie
czeństwo dla żeglugi, z drugiej
zaś wysoce utrudniona komu
nikacja z pustynnym zapleczem
uniemożliwiają powstanie miast
na tym wybrzeżu. Jedynym
portem na egipskim brzegu
Morza Czerwonego jest Kosseir (tylko 2.000 m.), ale wła
śnie to miasto nie jest położo
ne nad żadną zatoką, lecz na
odcinku prostego wybrzeża po
zbawionego raf. Nad piękną
Zatoką Um-el-Ketef, zasłoniętą
od morza otwartego Przyląd
„Sakieh".
kiem Ras Benas (Ras-el-Anf),
K ie ra t zam ożniejszych rolników (fellachów) do podnoszenia w ody z N ilu na pola.
leżą ruiny rzymskiego miasta
F o t. autor.
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Berenice
(Siketat-elKebir), ale nowoczesna
Żegluga z tej zatoki nie
korzysta, gdyż jest ona
płytka i otoczona rafa
mi. Brzegi Zatoki Sueskiej też są niegościnne,
nie tworzą głębszych
bucht i z wyjątkiem oko
lic miasta Tor na Pół* wyspie Synajskim są
wysokie i pustynne. Po
nadto północny koniec
tej zatoki jest płytki,
wskutek czego dojazd
Bedraszein nad Nilem z zagajnikiem starych palm daktylowych.
F o t. autor.
do miasta Suezu i do
kanału wymaga starannej sygnalizacji i miejscowego pogłębiania. Egipskie wybrzeże Zatoki
Akaba posiada znikomą wartość gospodarczą, gdyż wysoki, urwisty i kamienisty brzeg oddziela
tutaj morze od zupełnie pustynnego i biernego zaplecza. Stanowi ono natomiast granicę strate
gicznie korzystną, jak zresztą prawie cała egipska część wybrzeży Morza Czerwonego. Wartość
tego morza dla Egiptu polega głównie na tym, że jest ono drogą dojazdową do Suezu, a tym sa
mym do kanału prowadzącego do Morza Śródziemnego.
Powyższy krótki opis brzegów morskich Egiptu wskazuje na to, iż właściwa droga do tego
kraju prowadzi przez porty Morza Śródziemnego i przez deltę do oazy doliny Nilu.
Pod względem g o s p o d a r c z y m Egipt jest krajem przede wszystkim rolni czy m, oczywiście
tylko w dolinie i w delcie Nilu, oraz w oazach, gdyż pozostałość jest pustynią. 62% ludności po
święca się pracy na roli; są to tzw. fellachowie, tworzący odrębną kastę. Ziemia uprawna jest
niezmiernie żyzna i dzięki wzniesieniu tzw. barażów, czyli zapór zabezpieczających regularny
rozdział wód w ciągu całego roku, daje dwa a nawet trzy zbiory do roku. Drobny rolnik powiększa
zasięg i wydajność swych pól przez czerpanie wody z Nilu na wyższe poziomy. Odbywa się to
bądź ręcznie, przy pomocy
urządzenia zwanego „szaduf“ ,
bądź drogą zastosowania zwie
rzęcej siły pociągowej w tak
zwanym „sakieh“ (rodzaj kie
ratu). Ze zbóż uprawia się
przede wszystkim kukurydzę,
której zbiory w r. 1934 wy
niosły przeszło 15 milionów
cetnarów m.; po niej nastę
puje pszenica — przeszło 10
mil. q., ryż — 5,220.000 q,
wreszcie jęczmień — 2 mil. q
i proso. Ale na bogactwo Egi
ptu wpływa w wyższym sto
pniu uprawa trzciny cukrowej
Kene, centrum produkcji dzbanów glinianych.
Fm. amor. (1934 r. przeszło 23 mil. q)
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oraz bawełny (3,500.000 q), bardzo
cennej i poszukiwanej ze względu
na długie i cienkie włókna. Poważne
znaczenie zarówno dla rynku we
wnętrznego jako też dla wywozu po
siada niezmiernie urozmaicona pro
dukcja jarzyn i owoców wszelkiego
rodzaju; wśród pierwszych najpowa
żniejszą rolę odgrywa uprawa fasoli
i cebuli, wśród drugich daktyle i figi
hodowane głównie w oazach Sahary.
Wreszcie rolnictwo Egiptu pro
dukuje ograniczone ilości cennych
gatunków tytoniu, przetwarzanego
Transportowe łodzie żaglowe na Nilu.
^
w kraju i wywożonego w postaci pa
pierosów. Zaznaczyć jednak należy,
iż rozwinięty przemysł tytoniowy Egiptu opiera swą produkcję papierosów w przeważającej
części na tytoniu przywożonym z Grecji, Macedonii i Bułgarii.
Egipt nie posiada terenów specjalnie odpowiednich do hod ow li bydła rogatego. Kraj cha
rakteryzuje na ogół brak pastwisk naturalnych, a ziemia uprawna jest zbyt cenna, aby się opła
cało poświęcać ją na łąki. Z tego względu bydła rogatego było w r. 1933 tylko 912.000 sztuk
(w Polsce 9 mil.), a hodowla zwierząt domowych koncentruje uwagę bądź na zwierzęta drobne
i niewybredne pod względem paszy, jako to owce (1,315.000 sztuk), kozy (680.000 szt.), nierogaciznę (13.000 szt.), bądź też na hodowlę zwierząt pociągowych, nieodzownych w gospodarstwie
rolnym, jak bawoły (857.000 szt.), osły (754.000 szt.) i wielbłądy (154.000 szt.). Ponadto było
w 1933 r. — 34.000 koni uważanych raczej za zwierzę zbytku i 19.000 mułów.
R y b o łó w st w o . Pewne znaczenie posiada dla spożycia wewnętrznego rybołówstwo zarówno
morskie jako też jeziorowe i rzeczne. W r. 1933 egipskie rybołówstwo morskie i jeziorowe dostar
czyło 37.638 ton ryb, rybołówstwo zaś w Nilu 4.400 ton.
G ó r n i c t w o jest względnie młode i posiada dopiero od niedawna poważniejsze znaczenie
dla gospodarki kraju. Wprawdzie złoto, granit i piaskowce dobywano w Egipcie już w starożyt
ności, ale nowoczesne górnictwo obejmuje trzy niezmiernie ważne minerały, których produkcja
przyczynia się teraz po
ważnie do uzyskania
dodatniego bilansu han
dlowego. Są to: olej
skalny, z którym wiąże
się produkcja benzyny,
fosforyty, służące jako
podstawowy
surowiec
do produkcji superfosfatu, oraz sól, warzona
przeważnie z wody mor
skiej na wybrzeżu Mo
rza Czerwonego. W r.
1933 wydobyto 221.000
ton

oleju

skalnego

Transport dzbanów glinianych na Nilu.

F o t. autor.
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(w Polsce 551 tys. t.), 438.0001.
fosforytów (w Tunisie 1,810.000
t.) oraz 289.000 t. soli (wywóz).
K o m u n i k a c j a : Z natury
kraju i z rozmieszczenia ludno
ści wynika, że drogi komunika
cyjne związane są przede wszyst
kim z deltą i z doliną Nilu,
a tylko podrzędnie z wybrzeżem
mórz. Kanał Sueski stanowi
zagadnienie oddzielne i wyjąt
kowe, o znaczeniu eksteryto
rialnym. Sieć kolejowa obej
muje 3,404 km (1934) kolei pań_
, „
. .
,
,
Zapora z otwartą śluzą pod Esne.
Fot. autor.
stwowych 1 1.412 km wąsko torowych kolei prywatnych, należących do przedsiębiorstw plantacyjnych i przemysłowych. Je
dynie na terenie delty istnieje sieć kolejowa, gdyż poza tym linie biegną w głąb kraju wzdłuż
Nilu. Bocznic jest bardzo mało; w górnym Egipcie najdłuższa odbiega od głównego pnia przy
stacji Samhud nieopodal Abydos i prowadzi przez pustynię na zachód do oazy Karga (Kharge).
Najważniejsza zaś jest od niedawna linia przecinająca Kanał Sueski pod El Kantara i łącząca ko
leje egipskie z siecią palestyńską; linia ta umożliwia podróż do Egiptu z Europy drogą lądową
i łączy Egipt z Mekką w Arabii. Do Morza Czerwonego koleje egipskie docierają tylko w Suezie,
na samym końcu północnym; natomiast długie wybrzeże tego morza nie ma dotąd żadnego
połączenia kolejowego ze swoim zapleczem. Pożądane jest
wybudowanie linii kolejowej z portu Kosseir do doliny
Nilu (150 km w linii prostej). Ponadto charakterystyczne
jest, że sieć kolejowa egipska nie ma dotąd połączenia
Z siecią Sudanu Anglo-Egipskiego, docierającą od południa
do miejscowości Wadi Halfa, położonej nad Nilem na samej
granicy. Ze strony egipskiej brak połączenia pomiędzy m.
Assuan i m. Wadi Halfa na długości przeszło 300 km.
Wprawdzie południowa część Egiptu Górnego może nie
uzasadniać potrzeby wybudowania tej linii, gdyż kraj jest
tam słabo zaludniony i ubogi, ale bezpośrednie połączenie
kolejowe portu Aleksandrii z Sudanem niewątpliwie przy
czyniłoby się do ożywienia tranzytu egipskiego w kierunku
południowym, a tym samym do rozwoju znaczenia portu
aleksandryjskiego. Należy przypuszczać, że zaniechanie wy
budowania tej linii przez Egipt wywołane jest polityką gospo
darczą Anglii w Sudanie, dążącą do ekonomicznego uniezależ
nienia Sudanu Anglo-Egipskiego od Egiptu, drogą ześrodkowania całego handlu zewnętrznego Sudanu w Porcie Sudan.
Jest to nowy port nad Morzem Czerwonym, wybudowany
i wyposażony technicznie przez Anglików, w okolicy starego
portu arabskiego Suakin, nie nadającego się dla żeglugi noStatek parowy w śluzie na Nilu.
woczesnej. Należy przewidywać, że połączenie tych dwóch
F o t. autor •
wielkich sieci kolejowych jednak nastąpi prędzej czy później.
G eogr. pow sz.

82

JE R Z Y LO TH

Pod względem obsługi te
legraficznej Egipt jest wyposa
żony dostatecznie; długość linii
wynosiła w 1933 r. — 7.719 km
przy długości drutu 87.539 km.
Telefon obsługujący głównie
większe miasta, wykazuje pra
wie 400.000 km długości dru
tów. Ponadto Egipt połączony
jest kablami morskimi z Europą
i z Indiami (Eastern Telegraph
Company) i posiada stacje na
dawcze telegrafu bez drutu.
W dziedzinie handlu zagra
nicznego transport kolejowy od
grywa rolę podrzędną. Handel
ten koncentruje się w portach, a przede wszystkim w Aleksandrii. Jest to największy port Egiptu,
do którego zawija rocznie przeszło 3.000 statków. Port ten jest genialnym tworem Aleksandra
Wielkiego, który celowo założył go na zachodnim skraju delty. Na wybór tego miejsca wpłynęły
dwie okoliczności: po pierwsze prąd morski, który płynąc wzdłuż delty z zachodu na wschód
unosi namuły ramion Nilu ku wschodowi i tam zamula brzeg; po drugie wysepka Pharus, poło
żona nieopodal brzegu, pozwoliła na uzyskanie bezpiecznego portu przez połączenie jej tamą
z lądem. Dziś Aleksandria jest nie tylko największym portem Egiptu, przez który kraj ten kieruje
cztery piąte swego handlu zagranicznego, ale jednocześnie jest i wielkim, pięknym miastem
(573.000 mieszkańców) o charakterze europejskim. Wzmiankować jeszcze należy Port Said
o znaczeniu drugorzędnym dla handlu egipskiego i wreszcie Suez nad Morzem Czerwonym,
ale są to raczej porty węglowe o znaczeniu tranzytowym.
Wszystkie inne porty mają tylko podrzędne znaczenie lokalne. Ruch okrętowy w trzech
wyliczonych portach jest znaczny. Nie uwzględniając tranzytu przez Kanał Sueski, sięgał on
w r. 1934 cyfry 32,215.000 ton (w Gdyni: 4,153.600 ton), ale na tonaż ten składały się prawie
wyłącznie statki obce, gdyż Egipt własnej floty prawie nie posiada. Aleksandria ma stałe regu
larne i częste połączenia z Atenami, ze Smyrną, z Istambułem i z Konstancą, oraz Z portami
włoskimi i rzadsze z portami francuskimi i angielskimi, gdyż statki angielskie i francuskie prze
ważnie są dalekobieżne i przechodząc przez Kanał Sueski zatrzymują się w Port Saidzie. Flota
egipska obejmuje 133 małe statki parowe, ale liczba ta obejmuje również statki żeglujące po
Nilu, które są własnością kapitału angielskiego (Cook).
W ostatnich czasach tranzytowe położenie geograficzne Egiptu wyszło mu na dobre w dzie
dzinie komunikacji lotniczej. Angielska linia lotnicza (Imperial Air Ways Ltd.) utrzymuje dwa
razy na tydzień regularne połączenia Egiptu z Europą i z Indiami tudzież raz na tydzień z Su
danem, Kenią, Rodezją i Południową Afryką. W ten sposób lotnisko pod Kairem stało się waż
nym kluczem komunikacji o zasięgu światowym.
Oddzielne zagadnienie w dziedzinie komunikacji stanowi K a n a ł S u e sk i, łączący Morze
Śródziemne z Czerwonym. Myśl wybudowania tego kanału bynajmniej nie była nowa. Już król
Necho w r. 600 przed Chr. rozpoczął budowę kanału na odcinku południowym od Jeziora
Timsah do Suezu. Dariusz wykończył to dzieło około 500 r. przed Chr., przeprowadzając kanał
przez Jeziora Gorzkie. Około r. 300 przed Chr. jeden z następców Aleksandra Wielkiego wzniósł
śluzy u wylotu kanału do Morza Czerwonego. Już Herodot i Pliniusz opisują kanał.
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Pod koniec okresu ptolemeuszowskiego, tj. około 100
lat przed N. Chr., Kanał Da
riusza, jak go wtedy nazywano,
został zaniedbany i uległ zni
szczeniu. Ale 200 lat później,
tj. około 100 r. naszej ery, zo
stał odbudowany przez Trajana
i nazwany „Amnis Traianus“ .
Od czasu najazdów i okupacji
Egiptu przez Arabów (640 r.)
kanał wyszedł z użycia i został
prawie zupełnie zapomniany.
Później Wenecjanie, Mamelukowie i Francuzi, Za czasów
Gmach zarządu Towarzystwa Kanału Sueskiego w Port Said.
Ludwika X IV
i NapoleoFot- au,orna I, myśleli o odbudowie starego kanału albo o wybudowaniu nowego. Napoleon nawet
rozpoczął dzieło, ale wstrzymał pracę na podstawie mylnego obliczenia francuskiego architekta
Lepère'a, który twierdził, że poziom Morza Czerwonego jest mnie więcej o dziesięć metrów
wyższy od poziomu Morza Śródziemnego.
W latach 1841— 1847 dowiedziono, że kalkulacje Lepère’a były fałszywe, i wówczas myśl
budowy kanału podjął Ferdinand de Lesseps, który w r. 1854 przedstawił plany Saidowi Paszy,
ówczesnemu kedywowi. Pomimo energicznych protestów Wielkiej Brytanii pracę rozpoczęto
w r. 1859, przy czym rząd egipski dostarczył 25.000 robotników. Po doprowadzeniu kanału
Z wodą słodką do Izmailia oraz po mechanizacji pracy w r. 1863 liczba ta została znacznie zredu
kowana. Budowa trwała dziesięć lat pod kierunkiem de Lessepsa, którego pomnik stoi u wjazdu
w Port Saidzie. Kanał został oddany do użytku żeglugi w r. 1869 i spowodował kompletny prze
wrót w połączeniach Europy z Dalekim Wschodem oraz Z Australią. Budowa została sfinansowana
i przeprowadzona przez założone w tym celu Towarzystwo Kanału Sueskiego, którego koncesja
kończy się w r. 1968. Trudności techniczne były stosunkowo niewielkie, gdyż najwyższy punkt
przesmyku wynosi tylko 16 m;
ponadto przy budowie nie na
trafiono prawie nigdzie na tru
dne do usunięcia, twarde ma
teriały skalne i wyzyskano słone
jeziora, leżące po drodze. Cała
długość kanału wynosi 160 km,
szerokość dna od 45 do 100 m,
głębokość 10 m, umożliwia
jąca przejazd statków o ma
ksymalnym zagłębieniu 9 m
75 cm. Znaczenie Kanału Sue
skiego jest olbrzymie zarówno
dla światowego ruchu handlo
wego jak dla bezpieczeństwa
Pomnik de Lessepsa u wjazdu do Kanału Sueskiego w Port Saidzie.

Fot. amor.

Imperium Wielkiej Brytanii.
Odległość z Anglii do Indii
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dookoła Afryki wynosi 1 1.600 mil morskich, drogą zaś przez kanał
7.500 mil.
Statystyka przejazdów w r. 1934 przedstawia się, jak następuje:
ilość statków

Pod flagą
W. Brytanii. . . . .
Niemiec . . . . . .
W ło c h .........................
Niderlandów . . . .
Fran cji..................... .
Norwegii . . . . . .
Japonii ..................... ....
Grecji . . . . . . .
St. Zj, Ameryki . . .
Szwecji. . . . . . .
Danii . . . . . . .
Z. S. R. R. . . . . .
Razem

tonaż
17,001.709
2,978.262
2,062.350
2,539*725
1,979.928
1,535.748
1,201.538
588.400
513.577
444.047
412.629
58.410
31,421.505

3.0x3
509
421
369
299
290
2 11
165
79
79
75
20
5*559

St.GentfV
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Natomiast w roku 1935 przeszły przez kanał 5.992 statki o to
nażu 32,810.968, wioząc przeszło 270.000 pasażerów. Jak dalece kaUU
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Mapka Kanału Sueskiego
i najbliższej okolicy.

nał ten jest ważny dla
Wielkiej Brytanii, wska
zuje też okoliczność,
że w powyższych licz
bach było 3.013 stat
ków angielskich o tona
żu przeszło 17,000.000
ton. A zatem więcej
niż połowa całego ru
chu w kanale przypada
na żeglugę angielską.
Drugie miejsce zajmu
ją Niemcy, pomimo
znacznego zmniejsze
nia się ich tonażu na
skutek wielkiej woj
ny światowej. Należy
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przewidywać,
że ze
względu na zajęcie Abi
synii żegluga wioska
w kanale wykazywać
będzie tendencję wzro
stu. Ożywiona żegluga
holenderska
tłumaczy
się obsługą rozległych
posiadłości
Niderlan
dów w Archipelagu Malajskim. Zwraca uwa
gę stosunkowo mniejszy
udział żeglugi francu
skiej, pomimo że ten
kraj oprócz bogatej ko
lonii w Indochinach po
siada jeszcze na Ocea
nie Indyjskim wyspy
Madagaskar i Reunion.
Uderza natomiast zna
czna liczba statków norweskich, przepływających Kanał Sueski, ale stosunkowo mały ich
tonaż wskazuje na to, że są to przeważnie towarowe „tram py" (tzw. statki włóczęgi), nie ma
jące określonych rejsów.
H a n d e l . Bilans handlowy Egiptu jesr czynny, a więc wartość wywozu jest większa aniżeli
przywozu, co jest zjawiskiem dodatnim dla ekonomii kraju. Decydujący wpływ na ten stan rzeczy
wywiera wszakże tylko jeden artykuł, którego wartość stanowi przeszło trzy czwarte wartości
całego wywozu. Jest nim bawełna. Oprócz włókna wysokiego gatunku daje ona jeszcze nasienie
oleiste i makuchy. Na pozostałą jedną czwartą wartości wywozu składają się: cebula, ryż, fosfo
ryty, cukier trzcinowy, skóry, jajka, papierosy, benzyna i wełna. W idzimy tedy, że na eksport,
Z wyjątkiem cukru, papierosów i benzyny, składają się przeważnie surowce, a poza tym pro
dukty spożywcze, rolnicze i hodowlane.
Jak dotąd, produkcja górnicza przyczynia się tylko w małym stopniu do ożywienia eksportu,
gdyż jest ona prawie całkowicie przerabiana w kraju. Wywozi się tylko nieco produktów nafto
wych do Arabii i Sudanu oraz fosforytów do Europy. Drobnym ilościowo artykułem wywozowym
są też turkusy, dobywane w kraju, których wartość jednak zasługuje na uwagę. Wyróżniają się
wyroby sztuki tubylczej i rękodzieł artystycznych, produkowanych w znacznych ilościach dla
obsługi turystów, licznie odwiedzających Egipt.
Wytwórczość przemysłowa istniejąca tylko w kilku dziedzinach, jako to cukru, tytoniu
i tkanin bawełnianych, produkuje przeważnie na potrzeby wewnętrzne. Wywożone są je
dynie papierosy fabrykowane z tytoniów obcych. Kwitnie natomiast chałupnicze rękodziel
nictwo.
Ponieważ przemysłu w kraju jest bardzo mało, więc rzecz oczywista importuje się przede
wszystkim wyroby gotowe, jako to: tkaniny i wyroby bawełniane, wełniane i z jedwabiu
sztucznego, żelazo, stal, maszyny i narzędzia; dalej pewne surowce, których kraj nie posiada
w dostatecznej ilości, jako to : węgiel, drzewo budowlane, liście tytoniowe, ropa naftowa a wreszcie
artykuły kolonialne, jak kawa, herbata, korzenie oraz nieco mąki pszennej. Dodatnie saldo bi
lansu handlowego Egiptu oparte jest na zdrowych podstawach, gdyż nie wymaga środków
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Meczety Sułtan Hasan i Rifayieh w Kairze.
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zaradczych w postaci premio
wania wywozu i jest wynikiem
swobodnej, racjonalnej wymia
ny pomiędzy producentami
i konsumentami.
Głównym odbiorcą z natury
rzeczy jest Wielka Brytania,
która zabiera trzecią część wy
wozu Egiptu i pochłania znacz
ne ilości bawełny egipskiej dla
swojego przemysłu. Dzięki doskonałym połączeniom komuni

kacyjnym Egipt kupuje też dużo
w Wielkiej Brytanii i w Indiach, ale znacznie mniej, niż kraje te zabierają. Stosunek z imperium
Wielkiej Brytanii jest więc wysoce korzystny dla Egiptu. Drugim odbiorcą jest Francja, trzecim
zaś Włochy; obydwa te państwa również dostarczają mniej, niż kupują. To samo dotyczy
Szwajcarii. Handel z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki jest bardziej zrównowa
żony. Polska kupuje poważne ilości bawełny, dostarcza zaś bardzo mało, chociaż w ostatnich
latach czynione były energiczne wysiłki wzmożenia wywozu do Egiptu celem zrównoważe
nia naszego bilansu handlowego z tym krajem. Jest to niewąt
pliwie możliwe do osiągnięcia, gdyż następujące kraje wywożą
do Egiptu znacznie więcej, niż tam kupują; są to: Belgia, Gre
cja, Austria, Rosja, Turcja. Są nawet takie, które dostarczają
nic w zamian nie kupując, a mianowicie Chile (saletra) i Bra
zylia (kawa). Z powyższych uwag widzimy, że dodatnie saldo
bilansu handlowego Egiptu osiągane jest przez nadwyżki w wy
mianie z krajami bogatymi, jak imperium Wielkiej Brytanii,
Francja, Włochy i Szwajcaria. W r. 1934 do tego szeregu za
liczała się również Hiszpania.
Pod względem administracyjnym Egipt podzielony jest za
sadniczo na trzy części podstawowe: gubernatorstwa, Egipt
Dolny (Masr El Behri) i Egipt Górny (El Said). Gubernator
stwa obejmują miasta Kair, Aleksandrię, Suez i Damiettę (Dumiat) oraz Kanał Sueski, Półwysep Synaj, wybrzeża Morza
Czerwonego, Pustynię Zachodnią i Pustynię Wschodnią. Egipt
Dolny i Górny obejmują dorzecze Nilu, przy czym Egipt Dolny,
podzielony na sześć prowincji, obejmuje deltę i oazę Siua,
Górny zaś, podzielony na osiem prowincji, właściwą dolinę
Nilu i oazy Pustyni Libijskiej. Pomimo wielkiej gęstości za
ludnienia w pasie zamieszkałym umiastowienie jest stosun
kowo nieznaczne, co się tłumaczy tym, że większość ludności
żyje z pracy na roli. Wielkimi miastami są tylko: stolica Kair
(1,075.000 m.) i port Aleksandria (575.000 m.); następne Port
Said ma już tylko 103.000 mieszkańców i jest tworem zupełnie
nowym, powstałym przy budowie Kanału Sueskiego. Jest to
właściwie tylko stacja węglowa i port przejazdowy, nie odgryMec2et Su}tan Kalaun w Kairze.
wający roli poważnej w całokształcie handlu zagranicznego
F o t. autor.
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Egiptu. W związku z niezwy
kle ożywionym tranzytowym
ruchem okrętowym powstały
w Port Saidzie nowoczesne ho
tele, ale na ogół miasto nie po
siada uroku. Wyróżnia się je
dynie gmach administracyjny
Towarzystwa Kanału Sueskiego
oraz pomnik de Lessepsa, twór
cy kanału, wzniesiony na molo
Groby kalifów w mieście umarłych pod Kairem.
u wjazdu do portu. Wszystkie
Fot. autor.
inne miasta Egiptu mają znacz
nie mniej niż 100.000 mieszkańców. Pomijając nowoczesne hotele turystyczne, mają one na
ogół wygląd bardzo pierwotny i są zacofane pod względem higieny. W znacznym stopniu tłu
maczy się wygląd tych miast brakiem w kraju drzewa budulcowego, wskutek czego domostwa
wznoszone są zazwyczaj z gliny niepalonej, co jest możliwe tylko przy braku opadów atmo
sferycznych. Ważniejszymi skupieniami są miasta: Tantah (90.000 m.), Mansura (64.000 m.),
Assiut (57.000 m.), Fajum (53.000 m.), Damanhur (52.000 m.) i Sagazig (53.000 m.). Pozostałe
mają mniej niż 50.000 m., a wśród nich są nawet ważne bardzo miejscowości, jak: Suez
(40.500 m.), Damietta (35.000 m.), Rozetta (23.000), Abukir (12.000), Koseir (2.000 m.),
oraz oazy Pustyni Libijskiej: Dachla (16.800), Karga (8.600 m.), Baharije (6.350) i Siua
(5.000 m.).
Oświata. Szkolnictwo koncentruje się w prymitywnych bardzo szkołach tubylczych, tak
zwanych maktab'ach, które istnieją już od wielu wieków. Począwszy od r. 1897 rząd rozpoczął
akcję mającą na celu podporządkowanie maktab’ów ministerstwu oświaty, które dąży do stopnio
wego przeprowadzenia reformy tego szkolnictwa. W tej dziedzinie już wiele zostało zrobione
i od r. 1933 uczęszczanie do szkoły jest obowiązkowe dla dzieci w wieku od lat 7 do 12.
Nauka i wykształcenie wyższe koncentrują się w uniwersytecie w Kairze, gdzie istnieją fakul
tety prawa, nauki i sztuki, obejmujące szkoły archeologii, medycyny, pielęgniarstwa, akuszerstwa, dentystyki i farmacji. Poza uniwersytetem Egipt posiada wyższe szkoły inżynierii, woj
skową, policyjną, weterynarii, wychowania fizycznego, rolnictwa, handlu, sztuki oraz 13 szkół
teologii muzułmańskiej i koptyckiej. Istnieje też kilkadziesiąt średnich szkół przygotowawczych
specjalnych, którekształcą młodzież pragnącą
wstąpić do szkółwyższych. Jak dalece współ
czesny rząd dba opodniesieniepoziomuintelektualnego
narodu, świadczy o tym założenie
licznych przedszkoli dla
dzieci niezamożnych ro
dziców oraz kursów
wieczornych dokształca
jących o rozmaitym po
ziomie, śród których
wiele
przeznaczonych
jest dla robotników.
Zabytki kultury
st ar oż y tn ej . Mówiąc
o Egipcie nie można po
minąć milczeniem liczPiramidy w Gize.
Fot. autor,
nych pomników jego
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dziejów starożytnych. Pomijając
zupełnie bezcenną wartość ar
cheologiczną zabytków egip
skich, o której w tym miejscu
pisać nie możemy, gdyż za
gadnienie to wymaga odrębnego
studium, zajmiemy się nimi
z punktu widzenia turystyki.
Każdy inteligent podróżujący
w Egipcie wzdłuż doliny rzeki
Nilu uderzony jest bogactwem
ruin starożytnych, nieraz dosko
nale zakonserwowanych dzięki
suchemu klimatowi, względnie
nawianym przez pustynię pia
skom. Dla turysty Egipt jest
Piramidy w Gize podczas wylewu Nilu.
krajem wymarzonym, gdyż niFou Tillo,son Press- gdzie na kuli ziemskiej nie ma
takiego silnego kontrastu pomiędzy niezwykłym bogactwem prastarych pamiątek geniuszu ludz
kiego i agresywnością nowoczesnej techniki, dzięki której zwiedzanie tego egzotycznego kraju
stało się nie tylko łatwe, ale wybitnie wygodne. Na Nilu kursują wspaniałe, komfortowe statki
turystyczne, a w miejscach specjalnie godnych zwiedzania znajdują się wykwintne hotele. Po
nadto koleje egipskie przenoszą turystę szybko z miejsca na miejsce w pociągach nowocześnie
urządzonych.
W samym mieście Kairze kontrast ten występuje z całą wyrazistością: obok starego miasta
kalifów, miasta z tysiąca i jednej nocy, o wąskich, krętych zaułkach, kawiarenkach ulicznych,
bazarach tajemniczych i malowniczych meczetach, powstał nowy Kair kedywów z pałacowymi
hotelami, wykwintnymi willami, operą, teatrami, ciekawymi parkami i nowocześnie urządzo
nymi sklepami, rywalizującymi z magazynami Paryża lub Londynu. Niezwykła mieszanina
Wschodu z Zachodem na tle malowniczego miasta, którego okolice dają turyście nie spoty-

Memfis. Widok na piramidy ze skraju doliny Nilu.

F o t. autor.
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kaną nigdzie obfitość celów
wycieczek, czyni ze stolicy
Egiptu jedno z najciekawszych
miast na ziemi.
W najbliższej okolicy, odda
lone zaledwie o 12 km, wzno
szą się na skraju pustyni od
wieczne piramidy w Gize, pira
mida Cheopsa i słynny Sfinks.
Prowadzi do nich wspaniała
droga asfaltowana, wzdłuż któ
rej biegnie tor tramwajów elek
trycznych. Nieco dalej na po
łudnie wznoszą się po lewej
Poganiacze wielbłądów w Mena pod Gize.
stronie Nilu ruiny Memfis, starodawnej stolicy Egiptu z piraFot■au,ormidą w Sakkara i grobem faraona Zosera; na wschód zaś od Nilu leży nowoczesne kąpielisko
Heluan, znane ze swych wód siarczanych. Posuwając się dalej na południe spotykamy w Beni

Piramida stopniowa w Sakkara.
Wzniesiona przez faraona Zosera w roku 2966 przed C h r., jest jednym z najstarszych istniejących pomników monumentalnych. U stóp
piramidy widnieją wykopaliska współczesne.

Medinet-Habu. Świątynia Ramzesa III
i Thotmesa III.

Medinet-Habu. Fragment świątyni Ram
zesa III.

O rozmiarach daje pojęcie koń stojący w perspekty
wie przed wejściem do świątyni.
Fot. autor.

Teby. Nekropolis: dolina grobów faraonów.

Fot. autor.

F o t. autor.
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Hassan groby farao
nów, wykute w ska
le, ciekawe ze wzglę
dów architektonicz
nych. Pod Assiut
dolina Nilu zwęża
się, co wyzyskano
na wybudowanie barażu (zapory), po
wyżej którego istnie
je sztuczny zbiornik,
służący do podnie
sienia poziomu i do
regulacji wód Nilu.
Tutaj
rozpoczyna
się kanał irygacyjny
Ibrahimia, 260 km
długi, zabezpiecza
jący w wodę oazę
nilową Fajum oraz
dolny bieg Nilu aż
Karnak. Portal Ptolomeusza Ewergetesa.
do delty. Nieopodal Obelisk Tutmozisa I w świątyni
Widok zc świątyni Chonsu. „
Amona w Karnaku.
Fot. autor.
Fot. autor.
Assiut znajdują się
różne groby faraonów. Na południe od tego miasta dolina znów się poszerza aż do okolicy
26° szer. geogr., gdzie kończy się pętlica, w której Nil płynie wśród brzegów wysokich, w do
linie wąskiej. W Abydos rozpoczyna się seria miejscowości znanych z ruin pięknych gmachów
staroegipskich i bogatych grobów królewskich. Cudowna świątynia faraona Sethosa I w Abydos
jest apoteozą staroegipskiej sztuki budowlanej i rzeźbiarskiej. Świątynia odróżnia się od
dawniejszych egipskich tym, że posiada siedem sanktuariów zamiast jednego, przy czym wy
konanie płaskorzeźb tamtejszych jest szczytem doskonałości. Słynna tablica z Abydos podaje
genealogię 76 królów egipskich i jest najbardziej godnym podziwu dokumentem tego rodzaju.
W Abydos znajduje się po
nadto świątynia Ramzesa II.
Powyżej dolina Nilu skręca
na wschód aż do m. Kene,
gdzie przyjmuje znów kieru
nek południowy. Tutaj rozpo
czyna się malowniczy wąwóz
Abu Szusza. Po drodze tu
rysta mija doskonale zakon
serwowaną świątynię w Dendera, stosunkowo młodą, po
święconą bogini Hathor —
Wenus egipskiej, z którą łączy
się historia Kleopatry. Mija
jąc miejscowości Kene, Kuft
i Ktoś, gdzie nie ma pamiątek
Teby. Ramesseum.
Fot. autor.
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Teby. Dolina grobów królewskich.
Widok z przełęczy grzbietu Libijskiego.

Fot. autor.

Świątynia tarasowa królowej Hatasu w Deirel-Bahari (Teby).

Świątynia Horusa w Edfu, zakonserwowana wyjątkowo dobrze, niemal
w całości.

godnych uwagi, dociera się do
niezwykle ważnego środowiska,
obejmującego trzy wybitne ar
cheologicznie i turystycznie
miejscowości: Karnak, Teby
i Luksor. W Karnaku znajdują
się ruiny potężnych i wspania
łych świątyń Amona i Chonsu
ze słynnymi obeliskami faraona
Tutmosisa I, których masywne
pylony z portykiem Ptolomeusza Ewergetesa widoczne są
Z dala. Wkrótce potem ukazują
się turyście imponujące i do
skonale zakonserwowane ko
lumnady olbrzymiej świątyni
Ramzesa I I w Luksorze, na
przeciwległym zaś brzegu leżą

Abydos. Kolumnada 2-ga i hipostyl w świątyni Sethosa I.

Luksor. Północny perystyl świątyni Chonsu w Kam ak obejmuje 134 potężne kolumny.
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Propyleje świątyni Horusa w Edfu.

F m . autor.

Wielki perystyl południowy świątyni w Kom-Ombo.

Teby i słynna Dolina, Królów.
Dziwić się nie można, że fa
raoni egipscy wybrali właśnie to
miejsce na stolicę kraju. Strome
wapienne zbocza krawędzi płyty
pustynnej cofają się tu nieco
od rzeki i dolina się rozsze
rza, tworząc żyzną, bogatą rów
ninę, doskonale nadającą się do
uprawy. Teby są wymownym
dowodem minionej świetności
i niezmiernego bogactwa fara
onów. Uderza tu przede wszyst
kim tzw. Ramesseum: olbrzymi
i wspaniały pałac i świątynia
Ramzesa III w Medinet Habu, hala sądu Ozyrysa w Deirel-Medina, mniejsza świąty
nia Thotmesa I I I i liczne,
doskonale
zakonserwowane
groby, wśród których na spe
cjalną uwagę zasługuje grób
królowej
Nefetari,
słynnej
Z piękności żony Ramzesa II.
Wyróżnia się też wykuta w ska
le zbocza świątynia i grób kró
lowej Hatasu w Deir-el-Bahari. Dolina Królów, w której
znajdują się liczne groby kró
lewskie, nekropolis faraonów,
leży już poza żyzną doliną, wci-

Świątynia w Kom-Ombo, wzniesiona nad samym brzegiem Nilu, poświęcona była dwom bożkom: Sethosowi —
bożkowi zła i Amonowi — bożkowi słońca. Dwoistość tej świątyni jest w swoim rodzaju unikatem.

Fot. autor.
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nająć się w skalistą krawędź
wapienną, pozbawioną zupeł
nie roślinności. Groby wykute
w skale na ogół są doskonale
zakonserwowane, tak dalece iż
nawet barwy bogatych orna
mentów zachowały swoją wy
razistość. Specjalnie ciekawe
są groby faraonów Ramzesa IX,
Ramzesa V I, Sethosa I, Tutankhamena oraz Amenophisa II, którego mumię pozosta
wiono w sarkofagu na miejscu.
W Esne mija się znów baraż,
wybudowany w latach 1906— 9,
zabezpieczający irygację pro
wincji Kene, po czym dociera
się do Edfu, gdzie stoi słynna
Z piękności świątynia Horusa.
Jest ona prawie nie uszkodzona
i daje doskonałe pojęcie o ca
łokształcie budowli staroegipskich.
Mijając Kom-Ombo, gdzie
wznoszą się ruiny dwoistej
świątyni, poświęconej Sethosowi, bóstwu zła, oraz Amono
wi, przedstawiającemu bóstwo
słońca, turysta zbliża się do
Assuanu (starożytne Syene).
Krajobraz zmienia się komple-
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Hotel na Wyspie Słoniowej (Elephantine) pod Assuanem położony jest
w cudownym parku roślin podzwrotnikowych.

Bloki granitowe w korycie Nilu pod Assuanem. Pierwsza katarakta.

Philae. Świątynia Izydy w czasie wysokiego stanu wód przed podnie
sieniem zapory w Assuanie.
Fot. autor.

Fot. autor.

tnie, gdyż zieleń zanika, pia
skowce ustępują miejsca wiel
kim blokom granitowym i po
jawia się pustynia. Miejsco
wość Assuan (16.500 m.) jest
malowniczo położona u stóp
pierwszej katarakty Nilu, gdzie
Żegluga się przerywa. Koryto
Nilu, otoczone pustynią, zasia
ne jest tutaj setkami kamieni
stych wysepek i skał. Wśród
nich na większej Wyspie Sło
niowej (Elephantine) wznosi się
wspaniały nowoczesny hotel.
Atrakcją Assuanu jest wielki
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Turyści udający się łodzią do świątyni bogini Izydy, symbolu macie-

rzyństwa.
Z lewej strony widnieje tzw. łoże faraonów.

Fot. autor.

baraż (zapora) o długości 2 km
i wysokości pierwotnie 47 m,
a w ostatnich latach znacznie
podniesionej. 180 wrót żela
znych służy do regulowania po
ziomów wody. Zapora ta pod
nosi poziom wód o przeszło
30 m ponad najniższy wodostan naturalny i tworzy jezioro
sięgające przeszło 300 km w gó
rę rzeki, o pojemności 3.000
milionów metrów kubicznych.
Celem jego jest tworzenie wiel
kiego zapasu wód na okres niskiego wodostanu Nilu, gdy
tymczasem dwie pozostałe za«

.

pory służą w Egipcie raczej do

racjonalnego rozdziału wody. Oczywiście, wzniesienie tej wielkiej zapory pociągnęło za sobą
konieczność ewakuacji wielu wsi leżących nad Nilem powyżej pierwszej katarakty, ale niestety
utylitarne to dzieło dotknęło silnie ruin świątyni Izydy i tzw. łoża faraonów na Wyspie Philae,
które obecnie podczas wysokich wodostanów są prawie zupełnie zatopione. Izyda była jednym

Kiosk (tak zwane łoże faraonów) świątyni Izydy w Philae. Końcowy cel turystyki egipskiej.
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z głównych bóstw staroegipskich; siostra i małżonka Ozyrysa, uznawana była za symbol macie
rzyństwa w przyrodzie i za bóstwo opiekuńcze nad moralnym porządkiem świata. Toteż nie
dziw, że imponująca rozmiarami piękna świątynia na Wyspie Philae stanowi pożądany cel wę
drówek turystów w Górnym Egipcie.

Powyżej Assuanu i katarakty ruch turystyczny prawie zanika. Linia kolejowa kończy się
w Szellal, powyżej barażu. Stąd kursują wprawdzie statki w górę rzeki aż do Wadi Halfa na
pograniczu Sudanu Anglo-Egipskiego, gdzie się rozpoczyna sieć kolei sudańskich, ale nie ma
tam już ani tylu zabytków, ani też wygodnych hoteli. Assuan dzieli od Wadi Halfa odległość
około 300 km; dolina Nilu jest na tym odcinku na ogół wąska i prawie zupełnie pozbawiona
roślinności. Nil przebija się tutaj krętym korytem przez góry granitowe. Kraina jest uboga
i zamieszkała przez ludność koczowniczą Biszarinów. Po drodze leży Korosko, gdzie się roz
poczyna droga karawanowa przez Pustynię Nubijską do Abu Hamed. Niedaleko granicy Sudanu
przed oczyma podróżnika pojawia się cudowna, wykuta w litej skale świątynia Ramzesa w Abu
Simbel,1 z czterema olbrzymimi posągami tego faraona; świątynia ta jest najdalej na południe
wysuniętą i jedyną na tym odcinku Nilu, ale świetnością nie ustępuje najwspanialszym arcy
dziełom prastarej sztuki egipskiej.
Jak widać z powyższych uwag, Egipt jest w istocie idealnym krajem turystyki. Niebywałe
bogactwo bezcennych zabytków odległej przeszłości, niezwykle barwne życie teraźniejsze, kon
trasty nowoczesnej cywilizacji z pierwotną formą życia tubylców, zbytku i nędzy, wiecznie
pogodne niebieskie niebo, zdrowy klimat — wszystkie te czynniki w pełni uzasadniają urok
tego niezwykłego kraju.
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Nazwa. — Zarys historyczny. — Rząd. — Granice. — Obszar. — Ludność. — Miasta. — Rzeźba terenu. —
Klimat. — Wody. — Produkcja. — Komunikacja. — Handel. — Znaczenie polityczne.

Nazwą ogólną „Sudan“ geografia współczesna ujmuje rozległe przestrzenie Afryki, rozpo
ścierające się w poprzek niemal całego kontynentu na południe od Sahary.
Ajabowie nazwę „Bilad es Sudan“ (Krainy Czarnych) początkowo nadawali ziemiom poło
żonym pomiędzy krainą Kanem na wschód od jeziora Czad a kolanem rzeki Niger na zachodzie,
ale nazwa ta stopniowo została znacznie rozszerzona. W dzisiejszym ujęciu jest to kraina przej
ściowa pomiędzy pustynią a dzielnicą lasów tropikalnych. Krzywą linią pustynia wdziera się
w Sudanie do dzielnic coraz wilgotniejszych, ustępując miejsca najpierw pólpustyni, następnie
stepowi i wreszcie lasom galeriowym i parkowym.
Jednakowoż nazwą Sudan obejmuje się też częściowo obszary zupełnie pustynne, w szcze
gólności tam, gdzie została ona zastosowana do jednostki politycznej, przekraczającej nieraz
znacznie granice geograficzne krain Sudanu. Taki wypadek zachodzi właśnie w Sudanie tzw.
Anglo-Egipskim, stanowiącym jednostkę polityczną, do której — oprócz wschodniej części
Sudanu właściwego — należą ponadto znaczne obszary pustyń Libijskiej i Arabskiej.
Złożona nazwa tego kompleksu krajów pochodzi stąd, że jest on z punktu widzenia prawno
politycznego wspólną własnością Egiptu i Anglii, a zatem stanowi tak zwane kondominium.
Od czasów niepamiętnych faraoni egipscy, a następnie kedywowie tureccy — dążyli do
podboju ziem leżących na południe od Egiptu, ale władza ich w tych krajach nie była nigdy
utrwalona i miała przeważnie tylko charakter przejściowy. Nie jest naszym celem opisywanie
licznych wypraw wojennych Egiptu do Sudanu, ograniczymy się zatem do ostatnich etapów
historii tej dzielnicy ziemi, stwierdzając, że rozpoczynają się one około r. 1822. W tym czasie
podjęta została ponowna penetracja Egiptu do krain Sudanu, położonych wzdłuż górnego Nilu.
Trwała ona tym razem około sześćdziesięciu lat i została zakończona rewoltą Mahdiego,1 którym
ogłosił się Szeik Muhammed-Ahmed, rodem z Dongoli. Przy pomocy swego późniejszego na
stępcy Khalifa wypędził on w latach 1882 do 1885 Egipcjan z kraju i sprawował w ciągu trzy
nastu lat rządy tyrana.
Jak wiadomo, Wielka Brytania była od dawna zainteresowana w losach Egiptu, gdyż tędy
prowadzi najwygodniejsza droga do Indii, gdzie supremacja angielska zapanowała ostatecznie w r.
1763. Zrozumiałe jest przeto, iż brała ona żywy udział nie tylko w kierowaniu sprawami tego
kraju, ale interesowała się również jego zapleczem wzdłuż doliny Nilu, którego źródła odkrył
podróżnik angielski, James Bruce, w latach 1768— 73.
W r. 1805 sułtan turecki podniósł kedywa Muhammeda-Alego, zwanego Napoleonem Wscho
du, do godności paszy egipskiego. Polityka jego w Egipcie była początkowo uległa wobec Turcji,
ale występował on coraz bardziej w roli samowolnego wasala, aż wreszcie wystąpił jawnie, dążąc
do utworzenia z Egiptu państwa niepodległego. Po urzeczywistnieniu swoich planów i stworzeniu
potężnej organizacji państwowo-militarnej objawił on szeroko zakreślone zamiary zaborcze,
opanował Morze Czerwone, dotarł aż do Zatoki Perskiej i targnął się nawet na podbój Kon
stantynopola. Interwencja państw europejskich (koalicja Anglii, Prus, Austrii i Rosji w r. 1840),
1 Mahdi = będący na prawej drodze; rodzaj Mesjasza islamizmu.
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które się obawiały zbytniego rozrostu potęgi Egiptu, spowodowała wtłoczenie tego państwa
Z powrotem w granice przyrodzone. Na podstawie konwencji londyńskiej (1840 r.) pasza
kairski uzyskał od Turcji tę godność na prawach dziedzicznych, za co miał płacić sułtanowi
daninę i mógł utrzymywać armię nie przekraczającą 18.000 żołnierzy. Od tego czasu Anglia
coraz energiczniej występowała w Egipcie w obronie swoich interesów, a budowa Kanału Sueskiego (1859— 1869) przyczyniła się wybitnie do okupacji Egiptu przez Wielką Brytanię, zakoń
czonej w r. 19 14 ogłoszeniem protektoratu trwającego do r. 1922.
Podane powyżej fakty historyczne bynajmniej nie wyczerpują zagadnienia; mają one jedynie
służyć jako podłoże do prawidłowego zrozumienia historii dalszego podboju Sudanu, który
doprowadził do utworzenia z tego kraju kondominium anglo-egipskiego.
W Egipcie zdawano sobie bowiem doskonale sprawę ze znaczenia ważności panowania nad
dorzeczem Nilu i słusznie twierdzono, że „Egipt — to N il“ . Ponadto posiadanie Sudanu było
dla Anglii konieczne ze względu na projektowaną wówczas realizację planów nieprzerwanej
komunikacji z Kairu do Kapstaadu. Toteż samowolne rządy Mahdiego w Sudanie spowodo
wały wysłanie do tego kraju nowej ekspedycji wojennej, tym razem anglo-egipskiej, która w r. 1896
rozpoczęła działalność celem zdobycia środkowego biegu Nilu z powrotem dla Egiptu.
Już przedtem generał angielski Gordon rezydował w Chartumie, nowej stolicy Sudanu,
położonej na klinie w miejscu, gdzie Nil Biały łączy się z Błękitnym, naprzeciwko Omdurmanu,
starej stolicy kalifów. Rewolta Mahdiego skierowała się najsampierw przeciwko Gordonowi,
który po bohatersku z małą siłą zbrojną europejsko-egipską bronił się uporczywie. Niestety,
odsiecz pod wodzą generała Wolseleya spóźniła się o dwa dni, gdyż zastała Gordona zamordowanego
wraz Z całym jego oddziałem, który wycięto w pień, a Chartum zajęty przez hordy Mahdiego.
Przypisując zniszczeniu mahdyzmu doniosłą wagę, rząd angielski mianował •generała Herberta
Kitchenera głównodowodzącym armii anglo-egipskiej. Po starannym przygotowaniu armia ta
rozpoczęła kampanię sudańską i posuwając się stopniowo na południe wzdłuż doliny Nilu sta
nęła w r. 1898 pod Omdurmanem, gdzie Kitchener rozbił zupełnie armię kalifa, ratującego
się ucieczką. Śmierć Gordona została pomszczona, a dla upamiętnienia jego bohaterskiej obrony
wystawiono mu w Chartumie piękny pomnik.
W roku 1899 zawarta została anglo-egipska konwencja, na mocy której kraj ten odtąd sta
nowi kondominium brytańsko-egipskie, a flagi brytańska i egipska powiewają w całym kraju
obok siebie.
Rządy sprawuje gubernator generalny, mianowany przez króla Egiptu w porozumieniu
i za zgodą Wielkiej Brytanii, administracja zaś sprawowana jest przez komisarzy angielskich.
Parlamentu nie ma, a ustawy dekretuje sam gubernator. Zasadniczą cechą konwencji angloegipskiej jest zastrzeżenie dla Egiptu przywileju, na podstawie którego towary sprowadzane
Z Egiptu są wolne od cła w Sudanie, taryfa zaś celna dla importu innymi drogami nie może być
wyższa od taryfy obowiązującej w Egipcie. Tym się zapewne tłumaczy, że Anglicy nie dążą
do połączenia sieci kolejowej Sudanu z siecią Egiptu.
Charakterystyczne jest, że od czasu utworzenia kondominium anglo-egipskiego Anglicy
planowo powiększali obszar tej jednostki politycznej, dzięki czemu jest ona dzisiaj znacznie
rozlegiejsza aniżeli kiedykolwiek dawniej i obejmuje również ziemie, do których Egipcjanie
nigdy nie pretendowali.
Granica północna z Egiptem jest umowna i matematyczna, ciągnąc się w linii prostej wzdłuż
22-go równoleżnika od Morza Czerwonego do granicy Libii włoskiej. Ponieważ granica ta prze
biega przez okolice przeważnie pustynne, a tylko wyjątkowo — miejscami — półpustynne,
przeto matematyczny jej charakter nie jest gospodarczo szkodliwy. Dolinę Nilu granica ta prze
cina nieco na północ drugiej katarakty, poniżej której leży najważniejsze na północy miasto
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sudańskie
Wadi
Halfa. Tutaj koń
czy się żegluga po
między
pierwszą
kataraktą (Assuan)
a drugą, będąca łą
cznikiem komuni
kacji pomiędzy sie
cią kolejową egip
ską
a sudańską,
rozpoczynającą się
w Wadi Halfa.
Granicę wscho
dnią stanowi na
północnym wscho
dzie wybrzeże Mo
rza
Czerwonego,
przy czym długość
granicy
morskiej
Sudanu anglo-egip
skiego
przekracza
600 km, nie uwzglę
dniając licznych dro
bnych zatok i krzy
wizn, ale wybrzeże
jest w wysokim sto
pniu
niegościnne
oraz niebezpieczne
dla żeglugi. Począw
szy od 180 szeroko
ści geogr. Sudan
graniczy na wscho
dzie z Erytreą wło
ską, następnie na
długiej przestrzeni
z Etiopią. Na po
łudniu Sudan opie
ra się o protektorat
angielski
Ugandy
oraz o Kongo Bel
gijskie, mniej wię
cej wzdłuż piątego
równoleżnika szer.
północnej. Na za
chodzie o części
Sudanu i Sahary
należące do francu-
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skiej prowincji A. E. F. (Fran
cuska Afryka Równikowa), mia
nowicie o krainy Asande (NiamNiam), Dar Banda, Dar Runga,
Wadai oraz Ennedi (Terawia)
oraz o część Pustyni Libijskiej
przynależną administracyjnie
do Cyrenajki włoskiej. W tych
granicach kondominium obej
muje rozległy obszar 2,515.000
km2, na którym zaludnienie
wynosi wszakże tylko około
5,820.000
retycznie gęstość przeciętną
około 2 mieszkańców na i km2.
L u d n o ść jest bardzo nieSłup graniczny na drodze pomiędzy Ugandą a Sudanem A. E.
równomiernie rozmieszczona,
F o t . W . G o e te l.
j
•
i
t
gayz rozległe przestrzenie pustyni są zupełną anekumeną, mieszkańcy zaś koncentrują się głównie wzdłuż doliny Nilu i jego
dopływów, częściowo zaś wzdłuż brzegu morza oraz w oazach.
Pod względem narodowym i rasowym ludność Sudanu nie jest jednolita. Północną część
zamieszkują Nubijczycy, głównie Biszarini, przeważnie nomadzi; wybrzeże morskie i oazy —
potomkowie Arabów, doliny zaś południowej części dorzecza Nilu zamieszkują Murzyni Niloci:
Szillukowie, Dinka, Nuer, Niambara i inne.
Szczepy te odznaczają się pierwotnym trybem
życia i malowniczością ozdób oraz broni własnego
wyrobu. Liczba Europejczyków jest znikoma;
mieszkają oni tylko w stolicy Chartum oraz
w nielicznych centrach administracyjnych. Do
minuje bezwzględnie wyznanie mahometańskie,
często nacechowane fanatyzmem. Wśród Murzy
nów jest jeszcze wielu pogan.
Ze względu na rozległy obszar kraju, rzadkie
Zaludnienie i znaczne przestrzenie pokryte pu
stynią, umiastowienie jest słabe. Jedynym wię
kszym, starym miastem tubylczym jest dawna
stolica mahdyzmu Omdurman, leżąca naprzeciw
ujścia Nilu Błękitnego do Nilu Białego. Jest to
miasto o charakterze arabskim, ma 111.0 0 0 mie
szkańców i stanowi najpoważniejsze w kraju
środowisko handlu tubylczego, zarówno w hurcie
jak w detalu. Jednocześnie jest ono siedzibą władz
wyznania mahometańskiego w Sudanie AngloEgipskim. W Omdurmanie białych mieszkańców
nie ma, natomiast wybudowali oni w sąsiedztwie
nowe miasto Chartum, położone w klinie między Sudan. w krainie szc2epu Sziiiuków. Osada Kaka
Nilem Białym a Błękitnym. Dzisiaj Chartum
nad górnym Nilem.
F o t . a u to r .

Sudan. Namiot koczowników w Nubii.

Sudan. W miejscowości Melut nad górnym Nilem, śród szczepów Szilluk i Dinka.

F o t . a u to r .

F o t. autor.
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liczący około 53.000 m., ale
pod względem zajmowanego
obszaru większy od ciasno
zabudowanego Omdurmanu,
jest stolicą administracyjną
i polityczną kraju. Władze
angielskie rozplanowały mia
sto po europejsku, wzniosły
wspaniałe przewiewne gma
chy, w których mieszczą się
urzędy, założyły piękne par
ki, sztucznie nawodniane,
pełne okazów flory krajowej,
stworzyły kluby towarzyskie,
wyposażone w cieniste ogro
dy, w obszerne pływalnie
itp., dążąc do umożliwienia
Europejczykom pracy w tym
Obronna wieś murzyńska pod Liria na drodze Torit—Redżaf w Sudanie
suchym klimacie oraz uprzypoludniowym.
^ ^
jemnienia im pobytu w tym
egzotycznym
środowisku.
Pływalnie mają tam dla białych znaczenie podstawowo ważne, gdyż kąpiel w Nilu jest nie
możliwa ze względu na krokodyle, a klimat gorący, absolutnie pozbawiony opadów, czyni dla
białego człowieka kąpiel nieodzowną.
M ia sta . Administracyjnie kraj jest podzielony na 9 prowincji bardzo nierównych pod wzglę
dem obszaru, liczby ludności i gęstości zaludnienia. Oprócz dwóch stolic wzmiankowanych
powyżej, na specjalną wzmiankę zasługuje jeszcze tylko Port Sudan (29.500 m.), miasto, które
dziś jest głównym portem handlowym kraju. Leży ono nad Morzem Czerwonym w sąsiedztwie
i na północ od starego malowniczego portu arabskiego Suakin (8.000 m.), który w miarę roz
woju żeglugi okazał się niedostępnym dla większych statków. Wskutek tego Anglicy zbudowali
port nieco dalej na północ, nazwali go Port Sudan i połączyli linią kolejową z wnętrzem kraju.
Pozostałe miasta są niewielkie i mają tylko znaczenie lokalne. Wśród nich najważniejsze są:
Wad Medani (33.000 m.) nad Nilem Błękitnym, które zyskuje na znaczeniu od czasu wybu
dowania przez Anglików zapory pod Sennar i zaprowadzenia uprawy bawełny na irygowanych
sztucznie polach w el Gesire; Kassala (28.000 m.)
na pograniczu Erytrei rozwija się szybko od czasu
wojny włosko-abisyńskiej i otrzymania połączenia
kolejowego z Portem Sudanu, El Obeid w Kordofanie (30.000 m.), El Faszer w Darfurze, Dongola
nad Nilem w Nubii (9.000 m.), Berber (20.000 m.),
Abu Hamed, Wadi Halfa, Atbara, Kosti, Sennaar, El Dueim. W południowej części kraju miast
w ogóle nie ma, są tylko większe osady tubylcze
o charakterze bardzo pierwotnym.
R ze źb a tere n u jest na ogół mało urozmai
cona. Rozległe przestrzenie są równiną, czasami
w osadzie Ma]akal nad gómym Nilem>
lekko falistą, ale położoną na wysokości od 300
F o t . a u to r .
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do 100 metrów. Najwyższe
wzniesienia leżą wzdłuż Morza
Czerwonego, gdzie Dżebel Erba osiąga 2.280 m. Poza tym
w pasie wyżyn przybrzeżnych,
na ogół stromo opadających ku
morzu, jest jeszcze kilka szczy
tów nieco niższych. Spadki
w stronę Nilu są łagodniejsze
i nie wykazują tak znacznych
różnic hipsometrycznych, gdyż
łożysko Nilu pomiędzy Berber
i Abu Hamed leży na wysoChartum, stolica Sudanu,
kości około czterechset metrów.
Na południe, najsampierw w Erytrei, a następnie w Abisynii, pas wyżyn znacznie się rozszerza,
granica zaś Sudanu z tymi krajami biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż jego
krawędzi. Na zachód od tych granic teren stopniowo się obniża, tworząc wschodnie zbocze
niecki Nilu, który płynie w Sudanie na wysokości od 500 do 300 metrów. Na zachód od Nilu
teren znów łagodnie się podnosi, osiągając najwyższe poziomy na południowym zachodzie w do
rzeczu dopływów Bahr-el-Ghazal. Niezależnie od doliny Nilu spotykamy na zachodzie Sudanu
Anglo-Egipskiego w krainie Dar-Fur oddzielny kompleks górski, którego szczyty w grzbiecie
Dżebel Marra osiągają 1.830 m. W każdym bądź razie krainy górskie stanowią w Sudanie AngloEgipskim wyjątki, większość bowiem terenu jest mniej lub więcej wysoką falistą równiną.
K lim a t. Podobnie jak w południowej części Egiptu, najcieplejszym miesiącem jest lipiec
(w Chartumie przeciętnie 350 C w cieniu), najzimniejszym zaś styczeń (± 170 C). Prze
ciętna temperatura roczna wynosi około 270 C, ale podnosi się ku wschodowi w kie
runku Morza Czerwonego. Opady atmosferyczne, których brak zupełnie na północy, poja
wiają się dopiero w centrum kraju i na południu, na pograniczu Ugandy i Konga Belgij
skiego (Bahr-el-Ghazal), ale i tam tylko okresowo. W Chartumie (150 30') dziesięć miesięcy
w ciągu roku pozbawione są całkiem opadów atmosferycznych, roczny zaś opad wynosi tylko
130 mm. W Kodok (io°) bezopadowych miesięcy jest już tylko sześć, roczny opad zaś wzra
sta do 700 mm. W Mongalla (50) opad roczny dosięga już 906 mm i rozkłada się na 10 mie
sięcy. Na ogół charakterystyczną cechą klimatu Sudanu Anglo-Egipskiego są susze na pół
nocy z wzrastającą powoli ilością opadów
ku południowi, co się odbija na roślin
ności.
W ody. Z powodu braku opadów na
północy i słabych okresowych opadów na
południu, wody płynące należą prawie wy
łącznie do dorzecza Nilu. Z wyjątkiem
dopływu Bahr-el-Ghazal na południowym
zachodzie, źródła zarówno Nilu jak wszyst
kich jego dopływów leżą poza granicami
Sudanu. Począwszy od ujścia- rzeki Bahrel-Ghazal do małego jeziora rzecznego
_ ,
No, w którym łączy się z Nilem Białym,
Ulica w Omdurmanie.
.
. . . .
, . ,
,
Fot. autor, me otrzymuje on juz żadnych dopływów
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od pustynnej strony zacho
dniej. Wszystkie stałe dopływy
Nilu spływają z Wyżyny Abisyńskiej, a są to: Sobat, Nil
Błękitny (Abbai) ze swoimi do
pływami : Dinder i Rahad, oraz
Atbara z dopływem Takaze. Po
przyjęciu rzeki Atbara Nil
w ogóle już żadnych dopływów
nie otrzymuje.
Poza
dorzeczem
Nilu
wzmiankować należy jedynie
tylko rzekę Baraka, płynącą
Targowisko w Omdurmanie.
Z Erytrei, do Morza CzarneFot. w. Goetel.
g 0 ^ której dolny bieg i delta
leżą na terytorium Sudanu, na południe od portu Suakin.
Jezior, z wyjątkiem wspomnianego już małego jeziora rzecznego No, Sudan Anglo-Egipski
w ogóle nie posiada. Natomiast na wzmiankę zasługuje rozległy teren błotnisty Sudd'u, obej
mujący prawie 100.000 kma i porosły papirusami.
P ro d u k c ja . SudanAnglo-Egipskijest głównym na ziemi producentem tzw. gumy arabskiej.
Eksport tegoartykułu stanowipoważną pozycję w bilansie handlowym kraju i wynosi mniej
więcej dziewiątą część wartości całego wywozu (1934 r. — około pół miliona funtów egipskich).
Od r. 1925, w którym rozpoczęto w Gesire uprawę bawełny egipskiej, po wykończeniu za-

Ulica w E l Geteina w Sudanie. Domy z gliny, zabezpieczone charakterystycznymi ściekami.

Fot. autor.
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pory w Sennaar na Nilu Błę
kitnym, produkcja ta szybko
wzrosła, wydając bawełnę w ga
tunku nie gorszym od egipskie
go, który, jak wiadomo, jest
najlepszym na ziemi. Mniejsze
ilości produkuje się jeszcze
w delcie rzeki Baraka, płyną
cej z Erytrei, oraz w okoli
cach miast Dongola i Berber
nad Nilem, gdzie również pro
dukcja oparta jest na irygacji
sztucznej. Natomiast w Kordofanie
południowym oraz
w prowincjach Mongalla nad
Nilem Górnym uprawa baweł
ny opiera się już na wodach
opadowych. Zbiory bawełny
p < •
/
*1
Oz* Marra. Dar Fur»
w Sudanie, zarowno włókna jak
nasienia oleistego, szybko rosną i produkcja w r. 1934 wyniosła 682.000 q, gdy natomiast
jeszcze w r. 1932 tylko 255.000 q. Wprawdzie daleko jej do produkcji Egiptu (w r. 1934:
3,500.000 q), ale zauważyć trzeba, że zaledwie 10 lat upłynęło od czasu wybudowania przez
Anglików zapory w Sennaar. Nowe prace iryga
cyjne ciągle są wykonywane i dzięki temu Sudan,
do niedawna zupełnie bierny w ruchu handlu
światowego, zaczyna zajmować w tym handlu
miejsce coraz poważniejsze.
Spośród innych płodów rolniczo-plantacyjnych wymienić należy sezam, liście senny, orze
chy ziemne, daktyle, proso (durra), wreszcie
nieco kukurydzy, pszenicy i jęczmienia, produ
kowanych dla spożycia w kraju. Poza tym kraj
wywozi skóry, sól, drzewo mahoniowe, kość sło
niową i nieco złota. Lasy spotyka się tylko na
południu nad Nilem Błękitnym i w Kordofanie,
gdzie rosną akacje dostarczające gumy. Okręg
Sudd’u jest niewyczerpanym źródłem papirusów,
stosowanych w fabrykacji wysokogatunkowych
papierów czerpanych.
Na rozbudowę irygacji pól rząd angielski do
r. 1934 pożyczył Sudanowi prawie 12 milionów
funtów szterl. (przeszło 300,000.000 złotych); po
mimo to rolnictwo stanowi wybitne pole dzia
łania dla tubylców i kraj całkiem nie nadaje się
do osadnictwa europejskiego. Prace irygacyjne
Góra granitowa przy drodze do Torit na pograprowadzone są w ten sposób, aby nie zmniejszać
niczu Sudanu 1 Ugandy.
. ,
,
,
,
Fot. w. Gocui. zasobow wody dla Egiptu, ktorego rząd przy-
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stąpił obecnie do budowy potężnej zapory na Nilu
Białym pod Dżebel Aulie, na południe od Chartumu.
S p is y h od ow lan e, dotychczas nie bardzo do
kładne, wykazały w r. 1933 liczby następujące:

Sudd. Cały horyzont pokryty papirusami.

Bydła rogatego
Owiec . .
Kóz . . .
Wielbłądów
Osłów . .
Koni
. .
Mułów . .
Nierogacizny

1.300.000 szt.
2.300.000 „
2,000.000 „
400.000 „
300.000 „
25.000 „
1.000 „
5.000 „

G ó rn ic tw o jest jeszcze w zarodku. Dotąd wydobywa się tylko złoto w Gabait, we wzgó
rzach przybrzeżnych Morza Czerwonego. Sól morską dobywa się w panwiach warzelnianych
w okolicach Portu Sudanu; produkcja ta nie tylko pokrywa zapotrzebowanie wewnętrzne, ale
jeszcze dostarcza pewnych ilości na wywóz.
Znaleziono i stwierdzono ponadto istnienie pokładów następujących kopalin: miedzi, żelaza,
ołowiu, grafitu, bauksytu, miki, soli kopalnej oraz gipsu, ale wydobycie ich dotąd nie zostało
rozpoczęte. Natomiast nie znaleziono jeszcze węgla kamiennego ani ropy naftowej, ani też ka
mieni cennych.
K o m u n ik a c ja . Sieć dróg komunikacyjnych uległa w ostatnim dwudziestoleciu szybkiej
rozbudowie, która w dalszym ciągu prowadzona jest intensywnie. Ponieważ pierwsze kroki
dały doskonałe wyniki i kraj szybko podnosi się gospodarczo, kapitały angielskie chętnie napły
wają i są lokowane w liniach kolejowych. Sudan bardzo korzysta na tym, że znajduje się pod
zarządem kraju bogatego w kapitały i wysoce uprzemysłowionego. Lokaty oczywiście dokony
wane są przede wszystkim w formie dostaw wyrobów przemysłowych i prac inżynieryjnych
i ulegają powolnej amortyzacji w ciągu wielu dziesiątków lat. W ten sposób korzyści są obo
pólne. Kolei w r. 1933 było 3.250 km, ale nowe linie są w budowie. Zasadnicza linia prowadzi
z Portu Sudanu przez Atbara do Chartumu. Odnoga łączy Atbara przez Pustynię Nubijską
z Wadi Halfa na pograniczu Egiptu. Stąd bocznica prowadzi wzdłuż Nilu w stronę Dongoli
powyżej trzeciej katarakty. Nowa linia, otwarta niedawno, w czasie wojny włosko-abisyńskiej,
łączy Port Sudan z Kassala na pograniczu Erytrei, skąd przeprowadzono ją najpierw do Sennaar,
gdzie wzniesiono wielką zaporę nad Nilem Błękitnym. Po wybudowaniu mostu linię tę prze
ciągnięto przez Gesire do Kosti nad Nilem Białym, obecnie zaś przedłuża się ją na wschód,
przez pustynię do El Obeid w Kordofanie. Długość drutów telegraficznych wynosiła w r. 1933
24.240 km, telefonów zaś poza Chartumem jest jeszcze mało. Kraj jest telegraficznie połączony
Z Egiptem, z Erytreą, z Abisynią, Ugandą i Kenią. Ponadto kabel podmorski łączy Port Sudan
Z Hedżasem w Arabii, w Chartumie zaś jest radiowa stacja nadawcza. Oryginalną cechą obsługi
pocztowej są wędrowne biura pocztowe, odwiedzające w ustalonym czasie pewne miejscowości,
gdzie ruch pocztowy jest zbyt mały, aby uzasadnić utworzenie stałego biura.
Na mniejszych dystansach komunikację kolejową zastępuje coraz częściej samochód, tym
bardziej że budowa dróg jest na ogół łatwa, gdyż znaczne przestrzenie pokryte są twardym
laterytem, a brak opadów nie powoduje zniszczenia dróg.
Poważną rolę w komunikacji odgrywa żegluga zarówno morska jak rzeczna. Pierwsza prawie
wyłącznie łączy Sudan ze światem zewnętrznym, gdyż żegluga przybrzeżna nie ma znaczenia.
Czołowe miejsce zajmuje nad Morzem Czerwonym Port Sudan (dawny Szeik Barud), rozbu-
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dowany przez Anglików, dostępny dla wielkich
statków, zaopatrzony w nowoczesne urządzenia
wyładunkowe. Regularne linie okrętowe angiel
skie łączą go z Suezem i z Adenem, dorywcze
obce z Massaua (Erytrea włoska), Dżibuti (So
malia francuska) i z Berbera (Somalia angielska),
oraz lokalne z Dżidda, portem Mekki w Arabii.
W r. 1933 tonaż Portu Sudanu wyniósł prawie
3 miliony ton.
Żegluga rzeczna wyzyskuje natomiast natu
ralną drogę, stworzoną przez Nil wzdłuż ca
łego kraju. Niestety, pomiędzy Chartumem
a Wadi Haifa nad granicą egipską aż pięć kaZajazd w Redżaf nad górnym Nilem,
tarakt przerywa żeglugę i zapewne jeszcze
długo potrwa, zanim katarakty zostaną opanowane i ciągłość żeglugi umożliwiona za po
mocą śluz. Ale żegluga na Nilu sprawowana jest przez rząd, który na poszczególnych od
cinkach utrzymuje piękne statki towarowo-osobowe. Szczególnie ważna jest żegluga na Nilu
Białym, łącząca Chartum z miejscowością Redżaf, położoną nie opodal granicy Ugandy
i Konga Belgijskiego. Na tym odcinku oprócz statków towarowo-osobowych kursują co dwa
tygodnie statki pośpieszne, przy czym podróż Z Chartumu do Redżaf trwa jedenaście dni.
Z prowincji równikowej Konga towary (głównie bawełna) wysyłane są samochodami cię
żarowymi do Redżaf, gdzie się je ładuje na statki do Chartumu, skąd koleją przewożone
są do Portu Sudanu. W ten sposób Sudan Anglo-Egipski dzięki rozbudowie dróg komunika
cyjnych stał się krainą tranzytową nawet dla niektórych dzielnic Konga belgijskiego. Obecnie
opracowywany jest plan budowy prostego kanału z miejscowości Bor do ujścia rzeki Sobat do Nilu,
celem częściowego osuszania blot Sudd'u oraz skrócenia drogi i polepszenia żeglugi, która na
tym odcinku poza krzywiznami koryta walczyć musi z pływającymi wyspami papirusów.1 Mniejsze
statki kursują na odcinkach Nilu Błękitnego oraz rzek Bahr-el- Ghazal, Sobat i Atbara (okresowo).
W czasach najnowszych Sudan Anglo-Egipski stał się terenem tranzytu dla lotnictwa daleko
bieżnego. Angielska linia „Imperial Air Lines“ utrzymuje stale połączenie aeroplanowe z Croydon
pod Londynem, via Kair— Chartum, Nairobi do Kapstaadu. Dzięki temu Chartum, serce Sudanu,
został przez komunikację pocztową i pasażerską znacznie zbliżony do Europy.
H an d el. Od czasu wciągnięcia Sudanu przez Anglików w orbitę handlu światowego wy
miana zagraniczna, początkowo znikoma, wykazuje stały wzrost. Bilans handlowy wprawdzie
jest jeszcze nieco bierny, ale to jest wynikiem poważnych inwestycji czynionych przez Anglików
na warunkach długoterminowego kredytu, wzrastający zaś wywóz jest wymownym dowodem
powiększającego się dobrobytu. W r. 1935 ogólna wartość wywozu wyniosła około 76,000.000 zło
tych, przy czym głównym artykułem była bawełna, której wartość eksportowa wyniosła przeszło
41 mil. złotych, czyli nieco więcej niż połowę całego wywozu. Drugie miejsce zajmuje guma
arabska (około 12 mil. zł), następnie siemię bawełny, skóry surowe, sezam, daktyle, orzechy
palmy oleistej, orzechy ziemne, liście senny, żywe zwierzęta i ryby suszone.
Jak widzimy, eksport obejmuje wyłącznie tylko produkty roślinne i zwierzęce, co tłumaczy
się tym, że nie ma przemysłu w Sudanie. W tych warunkach import oczywiście obejmuje wyroby
przemysłowe, jako to: tkaniny bawełniane, maszyny, automobile, narzędzia i wyroby z żelaza
i stali, oraz niektóre artykuły brakujące w kraju, jak cukier, kawa, herbata, tytoń, węgiel, drzewo
oraz mąkę pszenną.
1 Patrz Loth Jerzy: Afryka. Hydrografia. Strona 45 .
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Sudan. Cmentarz muzułmański pod Abu Hamed w Nubii (zdjęcie z pociągu).
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Najpoważniejszym odbiorcą jest imperium Wielkiej Brytanii, które zakupuje znacznie więcej
niż połowę całego wywozu. Po wielkim odstępie do poważniejszych odbiorców zaliczyć można
Egipt, Niemcy i Niderlandy. Pozostałe kraje, nabywające w Sudanie już znacznie mniejsze
wartości, uszeregować można, jak następuje: Francja, Włochy, Belgia, Japonia, Etiopia i Stany
Zjednoczone Ameryki. Wśród dostawców pierwsze miejsce przypada również Wielkiej Brytanii
wraz z Indiami, Afryką południową i Australią, ale import z Egiptu jest nie o wiele mniejszy,
gdyż obejmuje również przesyłki tranzytowe. Bilans handlowy Sudanu z Egiptem jest wskutek
tego pozornie wybitnie ujemny, gdy natomiast z imperium Wielk. Brytanii jest bardzo dodatni.
Trzecie miejsce wśród dostawców zajmuje Japonia, która dostarcza mniej więcej siódmą część
całego importu, kupuje zaś w Sudanie bardzo mało. Niderlandy odwrotnie dostarczają mało,
a kupują dużo. Wśród dostawców wzmiankować jeszcze należy Etiopię, Belgię, Włochy, Francję
i Niemcy. Jak widzimy, korzystną wymianę handlową posiada Sudan tylko z imp. Wielkiej
Brytanii i z Niderlandami, niekorzystną zaś przede wszystkim z Japonią, z Egiptem i z Etiopią,
skąd przywozi się kawę. Oczywiście, obraz ten nie jest stały i ulega z roku na rok pewnym zmia
nom. Jednostką monetarną jest tzw. funt egipski, określany znakiem Ł . E.
Znaczenie Sudanu jest doniosłe zarówno dla Egiptu jak dla imperium Wielkiej Brytanii.
Tym się też tłumaczy rywalizacja obydwóch tych państw w Sudanie, zakończona na razie po
zorną współpracą na podstawie porozumienia gwarantującego Egiptowi kontrolę nad wodami
Nilu Białego. Dla Egiptu bowiem najżywotniejszą kwestią w Sudanie są wody Nilu. Ponadto
Egipt ciągnie poważne korzyści finansowe z prawa importu do Sudanu bez cła; na podstawie
tego prawa towary zagraniczne, przychodzące do Sudanu via Egipt, opłacają w Egipcie cło,
a następnie są wywożone tranzytem do Sudanu, gdzie już żadnego cła nie opłacają. Cła sudańskie zaś skoordynowane są z taryfą celną egipską, wskutek czego import przez Port Sudan
może jedynie dawać korzyści wynikające z ewentualnej różnicy kosztu przewozu, co ma znaczenie
tylko przy artykułach masowych. Wreszcie posiadanie Sudanu, a szczególniej jego części pół
nocnej, jest dla Egiptu kwestią prestiżu. Natomiast dla imperium Wielkiej Brytanii posiadanie
Sudanu jest dziś nie tyle kwestią prestiżu, ile koniecznością dziejową. Kraj ten jest przede wszyst
kim punktem oparcia na drodze do Indii, ale prócz tego posterunkiem służącym do trzymania
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w szachu Egiptu oraz innych krajów sąsiednich. W ostatnich czasach stał się Sudan ponadto
ważnym krajem tranzytowym na drodze lotniczej do Kenii, Rodezji i Afryki Południowej. Wre
szcie poważne inwestycje kapitałowe, poczynione w Sudanie przez inicjatywę angielską, wy
magają ochrony.
Wszystkie te powody pozwalają przewidywać, że polityka Wielkiej Brytanii będzie wytrwale
dążyła do tego, aby Sudanu z rąk swych nie wypuścić.
SA H A R A
Nazwa. — Obszar. — Kształt. — Powody powstania Sahary. — Hamada. — Serir. — Erg. — Urok pustyni. —
Wędrówki piasków. — Formy wydmowe. — Rzeźba terenu. — Hoggar. — Wody. — Świat biograficzny. —
Zaludnienie. — Podział polityczny. — Komunikacja. — Bezpieczeństwo.

Przejęta przez Europejczyków do geografii powszechnej nazwa „Sahara“ pochodzi Z języka
arabskiego, w którym znaczenie tego słowa jest identyczne z polskim „pustynia“ . Nazwa ta
nadawana jest rozległemu obszarowi Afryki północnej, obejmującemu około 7,000.000 km2,
rozciągającemu się pomiędzy Oceanem Atlantyckim na zachodzie, górami Atlasu i Morzem
Śródziemnym na północy, Nilem na wschodzie i sawannami Sudanu na południu. W istocie
jednak na wschód od Nilu aż do Morza Czerwonego rozpościera się dalszy ciąg pustyni, która
tutaj przybiera nazwę Pustyni Arabskiej.
W ogólnych zarysach kształt Sahary jest owalny, przy czym długość jej wynosi około 5.200 km,
szerokość zaś przeciętnie około 1.500 km. Ta okoliczność, wraz ze zmianą klimatu na południu,
przyczyniła się do tego, że wędrówki ludzi przez Saharę oraz późniejsze ruchy komunikacyjne
karawanowe odbywały się w kierunku południkowym, tj. w poprzek pustyni. Wędrówki ze wscho
du na zachód okrążały Saharę i odbywały się bądź na północ od niej, wzdłuż wybrzeży Morza
Śródziemnego, bądź też na południe, przez stepy Sudanu. Nie istniały natomiast drogi karawa
nowe łączące wschód Sahary, tj. Morze Czerwone, względnie Nil, z jej krawędzią zachodnią,
nad brzegami Atlantyku.
O powstaniu pustyni decyduje przede wszystkim klimat, ale jej rodzaj w wysokim stopniu
zależy od pochodzenia geologicznego skały stanowiącej nawierzchnię. Od składu chemicznego
i mineralogicznego warstw eksponowanych na wpływy słońca i atmosfery zależy bowiem stopień
ich odporności na erozję eoliczną, kształtującą charakter pustyni.
Pospolicie wyobrażamy sobie pustynię Saharę jako wielki obszar monotonnych terenów
pokrytych piaskiem, bądź całkiem płaskich, bądź lekko falistych. W rzeczywistości jednak wy
gląd Sahary nie tylko nie jest jednolity lub jednostajny, ale nawet nie monotonny i zależnie od
okolicy przedstawia wielką rozmaitość form i krajobrazów, będących dla wytrwałego podróżnika
źródłem wrażeń wysoce rozmaitych. Człowiekowi, który się nigdy z prawdziwą pustynią nie ze
tknął, twierdzenie takie wydawać się może paradoksem, ale w istocie odpowiada ono rzeczywistości.
Nie ziemia nieżyzna, lecz klimat wybitnie suchy, pozbawiony zupełnie opadów atmosferycz
nych, względnie odznaczający się znikomą ilością opadów bardzo nierównomiernie rozłożonych,
jest zasadniczym czynnikiem wyciskającym na powierzchni ziemi charakterystyczne piętno,
określone nazwą „pustynia“ . Ale nawet tam, gdzie wskutek znacznego wzniesienia terenu opady
się pojawiają, nie są one rozłożone na dłuższy okres czasu, lecz padają w formie nawałnic w od
stępach bardzo znacznych, nieraz kilkoletnich. Masy wody spadające rzadko w niektórych oko
licach pustyni pozostawiają po sobie ślady w postaci suchych łożysk, wijących się wśród piasków,
w których wypisały historię rzeźby powierzchni ziemi.
Mimo woli nasuwa się pytanie: dlaczego pustynia tak rozległa powstała właśnie tam, gdzie
leży Sahara? Jak wiadomo, teoretycznie w okolicach równika panują na ziemi ruchy powietrza
wstępne (cyklonalne), gdyż nagrzane powietrze unosi się ku górze, w okolicach zaś biegunów
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ruchy zstępne (antycyklonalne). Wynika
jące stąd teoretyczne południkowe ruchy
powietrza na ziemi od biegunów ku ró
wnikowi ulegają wszakże odchyleniom
z powodu obrotów ziemi dookoła swej
osi. Wobec tego na półkuli północnej wia
try podstawowe zasadniczo wieją z pół
nocnego wschodu ku południowemu za
chodowi. Gdy nasycone wilgotnością po
wietrze opada na północnym wschodzie
Azji, wówczas wiatr pasatowy, wiejąc sko
śno przez kontynent azjatycki, nie napo
tyka żadnych większych przestrzeni wod
nych, uderza natomiast wielokrotnie o wy
sokie góry, powodujące skroplenie wilgot
ności zawartej w powietrzu. Wskutek tego
wiatr ten, coraz suchszy, powoduje na
swej drodze powstanie szeregu pustyń,
względnie bardzo suchych krain stepo
wych, jako to: Gobi (Szamo), Pustynię
Dżungarską (Telli Nor), Pustynię Wschodnio-Turkiestańską (niecka Tarimu z Lob
Nor), Takla Makan, Pustynię Thar w Radżputana, Pustynię Deszt-i-Margo Registanu
i Beludżystanu, pustynie Sary-iczik i Ak
Kum w Turkiestanie, Kysyl Kum i Kara
Kum w Transkaspii, Deszt-i-Kewir oraz
Deszt-Lut w Iranie, Pustynię Syryjską
(Badiet e' Szam) oraz w Arabii pustynie
Nefud w Szamar, Dehna w Nedżd, Roba
el Chali i Ahkaf (Bahr e'Safi) na południu
półwyspu i wreszcie w Afryce Pustynię
Arabską i Saharę. Oczywiście, warunki
lokalne nieraz przeciwdziałają tym teore
tycznym ruchom podstawowym, wywołu
jąc anomalie występujące z mniejszym lub
większym natężeniem. Na miejscu Sahary
nie zawsze była pustynia. Przeciwnie, geo
logiczna budowa jej powierzchni świadczy
0 tym, że teren jej ulegał częściowo kilka
krotnym zalewom morskim w mezozoiku
1 trzeciorzędzie. Ale sięgając do okresów
młodszych (pleistocen), a nawet do poja
wienia się tam człowieka, posiadamy do
wody, że w sercu Sahary panował dawniej
klimat wilgotny, o czym świadczą niezbi
cie odkryte okazy paleontologiczne i rysunki
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archeologiczne (ob. str. 120),
utrwalone w skałach przez czło
wieka pierwotnego.
W zależności od charakteru
pustyni oraz od rodzaju jej warstw
powierzchniowych, które są wy
nikiem i odzwierciedleniem bu
dowy geologicznej danej okolicy,
nadano poszczególnym typom na
zwy przeważnie pochodzenia arab
skiego. Najpospolitszym, zajmują
cym .najrozleglejsze obszary w Sa
harze, jest typ pustyni kamienistej,
objętej ogólną nazwą „hamada“.
Mniej lub więcej twarda opoka
jest dostatecznie odporna, aby się
przeciwstawić szybkiemu działa
niu znacznych amplitud termiczSuche łożysko rzeki w Saharze,
nych i silnych wiatrów. Erozja
F o S '~ Gorzuclwv’sku
wodna uwypukla się raczej tylko w suchych korytach, tzw. ued'ach, w których potęga jej dzia
łalności jest często zdumiewająca. Natomiast bezpośredni wpływ wód opadowych na materiały
skalne, leżące na rozleglejszych obszarach, występujący w postaci rozdrabniania względnie
toczenia brył kamienistych, rzadziej się daje zaobserwować.
Prawdziwa hamada jest to pustynia o twardej powierzchni zasianej bryłami kamieni o róż
nych kształtach i wielkościach. Ilość tych brył rozrzuconych po powierzchni jest mniejsza
lub większa w zależności od okolicy, tak samo jak wysoce rozmaite jest oblicze hamady, będące
wynikiem mineralogicznej budowy i geologicznego pochodzenia powierzchni. Nieraz cała pu
stynia jestr zasiana wielkimi blokami skał, pomiędzy którymi rozrzuconych jest mnóstwo brył
i kamieni najrozmaitszej wielkości
o mniej lub więcej ostrych kan
iach. Taka pustynia zazwyczaj jest
nieprzystępna, gdyż nawet wy
trzymały wielbłąd przebywa ją
Z wielką trudnością. Tam gdzie
teren położony jest wyżej i gdzie
zdarzają się czasami deszcze, skały
z biegiem tysięcy łat zostały wy
gładzone i mają wygląd bloków
gładkich o kantach zaokrąglonych.
Ale powierzchnia Sahary prze
ważnie zbudowana jest z mniej
odpornego materiału; wówczas
rozdrobnienie skal posuwa się da
lej, po czym pustynia wygląda jak
gdyby żwirem zasypana. Taki typ
Bazalty i suche łożysko rzeki w Tin Edness. Okręg Amadror.
pustyni nazywa się „serir“ i nie
Sahara centralna.
,
,
,
,
Fo t. c. K ilia n ,
pokrywa bardzo rozległych przeGeogr. powsz.

JE R Z Y LO TH

ii4

Wzgórza „świadki", które się oparły erozji eolicznej.
F o t . S t . G o r z u c h ó w s k i.

strzeni, mając znaczenie
raczej lokalne.
Pustynia piaszczysta
zwie się „erg“ . Ma ona
przeważnie
charakter
krajobrazów
wydmo
wych, w których piasek
jest elementem panują
cym, ale pomimo swej
pozornej monotonii jest
ona niezmiernie malow
nicza, szczególnie wów
czas gdy promienie słoń
ca padają ukośnie. Wte
dy pagórki wydmowe,
oblane światłem jedno
stronnie, tworzą cienie
różnorodnego kolorytu,
co nadaje krajobrazowi
wspaniały wygląd, pełen
.

T

.

uroku* Jak

.

.

okiem się-

gnąć — oświetlone grzbiety wydm piaszczystych i różnobarwne cienie tajemniczych dolinek
napawają duszę lękiem a zarazem podziwem dla potęgi i piękna martwej przyrody. Wydmy
te zbudowane są przez piaski wędrujące; posuwają się one naprzód w kierunku ściśle wytknię
tym przez jakąś różdżkę czarodziejską i pozornie pozbawionym uzasadnienia. Kwestia pocho
dzenia wielkich mas piasku w pustyni oraz prawa kierujące ich wędrówkami stanowią obecnie
temat studiów, na które nauka dotąd nie dała jeszcze odpowiedzi. O wędrówkach piasków
w Pustyni Libijskiej prof. S. Pawłowski (Przemarsz piasków przez pustynię. Przegląd Geogr.,
t. V, 1925, str. 99) tak pisze: „Przypatrzmy się bliżej owym smugom wędrujących piasków.
Widok to nie tylko wspaniały, ale też niezwykle ciekawy. Wspaniały, bo wydmy biegną jedna za
drugą, w szerokim pasie, jakby czy
imś rozkazem w tym kierunku
pchnięte, to oddzielając się od swoich
towarzyszek i podróżując osobno, to
znowu łącząc się ze sobą w grupy
i łańcuchy. Wydmy Pustyni Libij
skiej są typowymi barchanami, a więc
mają kształt rogalkowy, sierpowy,
zwrócone dwoma rogami w stronę
odwietrzną. Po stronie dowietrznej
widać nasyp o stokach łagodnych,
po stronie odwietrznej zaś obserwu
jemy stromy spadek, dochodzący do
30° i charakterystyczne zagięcie pół
koliste. Po stronie dowietrznej piasek
jest w wyższych częściach zbity,
p raw d o p od ob n ie

sku tkiem

u derzeń

Hamada. Azlef w Saharze zachodniej (Tanezruft).
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Krajobraz z ergu (pustyni piaszczystej) w Saharze.

wiatru i tu chodzić można po wydmie bez zapadania się. Tylko bliżej stopy wydmy piasek
jest miękki i sypki. Tu zapadamy się. Po stronie odwietrznej piasek jest zawsze miękki".
O formach wydmowych (barchanach) oazy Kharga pisał też prof. St. Lencewicz w czaso
piśmie „Kosmos“ w r. 1925, gdzie zwraca uwagę na oryginalne formy wytworzone przez łączenie
się barchanów w kierunku poziomym i pionowym, występujące jako odosobnione góry piasku
wśród pustyni kamienistej.
Erg jest najstraszniejszą
Z pustyń, gdyż znamionuje ją
zupełny brak wody, nie mó
wiąc już wcale o braku roślin
ności. Śród piaszczystych wydm
ergu grozi podróżnikowi sa
mum; niezwykle silny, pory
wisty wiatr gorący, unoszący
i porywający wielkie masy pia
sku, tworzy trąby powietrzne,
stające się często grobem dla
podróżników. Wiatr ten zwie
się w Pustyni Libijskiej „cham
sin", w Senegambii zaś „har
mattan". Toteż zrozumiałe
jest, że drogi karawanowe uniWydma w ergu wschodnim.
F o t. Wiesława Richling-Kondracka.
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Największą pustynią piaszczy
stą w Saharze jest Wielki Erg
wschodni w Pustyni Libijskiej
rozpościerający się na zachód
od Nilu, na pograniczu Egiptu
i Sudanu z jednej strony a po
łudniowo-wschodniej Libii wło
skiej z drugiej. Szlaki karawa
nowe z dolnego Egiptu do je
ziora Czad okrążają ten erg
nadkładając drogi i kierują się
najpierw na zachód przez oazy
Siua, a następnie dopiero na
południe przez oazy Kufra
i przez Borku. Na południe od
Tunisu i we wschodniej części
południowej Algerii rozpoście
ra się rozległy erg, zwany „Areg“, a w południowo-zachodniej część Libii Włoskiej (Trypolitanii) erg „Edejen". Obydwa te ergi, w przeciwstawieniu do Ergu Wschodniego, odznaczają
się wysokimi wydmami. Inne ergi rozpościerają się na południo-zachód od Algerii w Maurytanii
(Igidi, Wazan Meghtir i Areg esz-Szesz) oraz na zachód od oazy Kauar w centralnej Saharze.
Dla komunikacji erg stanowi przegrodę trudną do przebycia, nie tylko ze względu na brak wody
i pokarmu dla zwierząt, ale też ze względu na zmęczenie, jakie powoduje chód w usuwającym się
pod stopami piasku. Jednakowoż jeżeli piasek jest niezbyt sypki i są źródła w ergu, co wyjątkowo
zdarza się wówczas, gdy tylko cienka warstwa piasku leży na twardym podłożu, to wtedy erg
jest nawet poszukiwaną drogą karawanową, gdyż wielbłądy na twardym kamienistym gruncie
kaleczą i niszczą sobie kopyta. Dla nowoczesnej komunikacji samochodowej erg stanowi prze
szkodę trudną do przebycia, gdyż ciężki samochód grzęźnie tak dalece, że nawet gąsienica nie
może pokonać sypkiego, suchego piasku. Zrozumiałe jest przeto, że rozwijająca się w Saharze
komunikacja samochodowa unika ergu jeszcze bardziej niż karawany, które pomimo niekorzyst
nych warunków przyrodniczych mogą jednak pokonywać erg na mniejszych odcinkach.
Typem pustyni najbardziej rozpowszechnionym w Saharze jest hamada. Jak to już zaznaczy
liśmy, bywa ona rozmaitego rodzaju. Kamienie o kantach ostrych są oczywiście szkodliwe za
równo dla wielbłądów jak dla samochodów, ale przy pewnym nakładzie pracy hamada w wielu
dzielnicach pozwala na budowanie szlaków nadających się do ruchu samochodowego. Mniejsze
lub większe kamienie lub bryły skaliste leżą zazwyczaj rozrzucone na twardym podłożu, które
po usunięciu luźnego materiału i zasypaniu nierówności tworzy zupełnie użyteczne szlaki. Ze
względu na brak opadów atmosferycznych wymagają one względnie małego nakładu pracy przy
naprawie; tym się też tłumaczy, że ilość szlaków samochodowych w Saharze szybko wzrasta.
Niedawno jeszcze przebycie Sahary karawaną było wyczynem związanym Z niebezpieczeństwem
utraty życia, wymagającym hartu i abnegacji. Dziś samochód i samolot umożliwiają dotarcie
do serca pustyni daleko szybciej i łatwiej, a zbadanie Sahary i poznanie szlaków właściwych
oraz możliwość porozumiewania się za pomocą radia zmniejszyły znacznie grozę podróży w pu
styni. W Saharze francuskiej podróżnik ponadto spotyka co 300 km tzw. bordż, czyli rodzaj
zajazdu, w którym może otrzymać wodę, pokarm, nocleg, benzynę, smary i pomoc techniczną,
a przedsiębiorstwa transportowe utrzymują stalą komunikację pomiędzy Algerią i zachodnią
Afryką francuską, w poprzek Sahary.
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Mylne byłoby przypuszczenie,
że Sahara jest wszędzie równiną
0 małych różnicach wysokości.
W rzeczywistości istnieją w tej pu
styni wysokie kompleksy górskie,
zbudowane z granitu i noszące na
sobie wyraźne ślady zlodowacenia.
Dzięki rozmaitej przeszłości, naj
pierw pod naporem i działaniem
erozyjnym lodów, a następnie pod
wpływem wysokich temperatur,
znacznych amplitud termicznych
1 erozji eolicznej, kształty tych gór
są fantastyczne. Najwynioślejszym
kompleksem górskim jest leżący
w samym sercu wschodniej Sa
hary masyw Hoggaru (Ahaggar),
Widok z Hoggaru.
którego najwyższy szczyt sięga
3.000 m. W skład tego masywu wchodzi kilka krain górskich, jako to: Tahat, Ilamane, Atakor itd., a całość wznosi się stromą ścianą na terenie o 1.800 m niższym. Można sobie łatwo
wyobrazić, że na tak znacznych wysokościach, przy stromych zboczach odcinających masyw od
otaczającej go pustyni, klimat jest tam zupełnie chłodny. Ponadto wysokie szczyty chwytają
wilgoć z górnych warstw powietrza i powodują okresowo opady atmosferyczne, wskutek czego
Hoggar jest zbiornikiem wody zasilającym liczne uedy, ginące następnie w piaskach Sahary.
Na wyżynach Hoggaru mróz jest zjawiskiem powszednim, a zimne noce panują na rozległych
przestrzeniach pustyni, zmuszając wędrowników do zabierania ciepłej odzieży wełnianej.
Stwierdzić trzeba, iż w ciągu ostatnich dwudziestu lat Francuzi podjęli badania swojej części
Sahary z niezwykłą energią. Toteż Sahara zachodnia, a w szczególności jej część algerska,
jest już nieźle poznana i opanowana.
Kraina płytowa Tademait, Hamada
Tinghert, Tidikelt, Muidir, TassiliAsdżer oraz masyw Hoggaru nie są
już dla Europejczyka ziemią nieznaną.
Nowsze badania sięgają do krain
Adar i do Airu (Azben), a nawet
do mniej znanego jeszcze Tibesti.
W ostatnich latach Włosi idąc
za przykładem Francuzów podjęli
badania należącej do nich części Sa
hary. Poznana już jest Hamada el
Homra w Trypolitanii i Erg Edejen
oraz oazy Murzuk w Fessanie. Obec
nie wysiłki kierowane są ku zacho
dniej części Pustyni Libijskiej i oazom
Kufra na południe od Cyrenajki.
Piaskowce pod Makruga (Sahara zachodnia). Wyerodowanie eo- W górach Tibesti (gdzie szczyty
liczne.
f
Fot. Th. Monod.
przekraczają 2.700 m), o które granice
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Libii Włoskiej opierają się od niedawna, spotka
się współzawodnictwo włosko-francuskie.
W ody. Poza Nilem, który jest na terenie pu
styni rzeką allochtoniczną, nie ma w Saharze
żadnych stałych wód płynących. Są natomiast
liczne koryta suche, tzw. ued (1. mn. uadi; po
angielsku wadi), w których woda pojawia się
w długich odstępach na czas krótki. Są jednak
też uadi, w których woda płynie, a raczej sączy
się pod ziemią. Wzorem tego rodzaju uadi jest
ued Saura, otrzymujący wody z południowych
stoków Atlasu na pograniczu Marokka i Algerii.
W dolinie tej leży szereg oaz rozpoczynający się
w Igli oraz Beni-Abbes i ciągnący się w stronę
Tidikeltu, gdzie jemu zawdzięczają istnienie
oazy Tuatu, w których woda gruntowa wystę
puje nawet w postaci źródeł. — W nowszych cza
sach zwrócono baczną uwagę na głębsze wody
podziemne, do których udało się już dotrzeć
w kilku miejscach za pomocą wierceń. Francuzi
pokładają wielkie nadzieje w nowoczesnej tech
nice wierceniowej i przewidują, że Saharę bęPiaszczyste dno suchego koryta w wąwozie Takumbaret Hoggar.

Fot. H . Lhote.

dzie można wyzyskać gospodarczo, o ile hipo
tezy istnienia głębokiego wodonośnego poziomu
okażą się prawdziwe.
Jak już stwierdziliśmy, oazy leżą zazwyczaj
w nieckowatych zagłębieniach, nieraz nawet dość
głębokich. Zdarza się wówczas, że hydrostaty
czny poziom wód występuje na stokach wnęki
w postaci źródeł, tworząc potoki dające życie
oazie. Można zatem stwierdzić, że w wielu dziel
nicach Sahary woda jest na pewnej głębokości.
Okręgi wysokogórskie otrzymują opady nieraz
nawet bardzo gwałtowne. W kamienistych oko
licach spotyka się tam małe niecki, w których
woda deszczowa akumuluje i utrzymuje się przez
jakiś czas; takie punkty wodne nazywają się
„daias“. W niżej położonych okolicach spotyka
się nieraz jeziora zasolone, tzw. „sebkhas“, które
wprawdzie co pewien czas otrzymują dopływ
świeżej wody, ale ona niezwłocznie staje się słoną
i szybko wietrzeje. Jeziora takie oczywiście nie
mogą służyć jako punkty wodne i na razie nie
mają gospodarczego znaczenia.

Grzbiet Tarit na obszarze Tanesruft w Saharze
zachodniej. Grupa drzew widniejących w oddali
świadczy o obecności wody gruntowej.
Fo t. Th. M onod.
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Dzisiaj pionowy przekrój Sahary
nie jest jeszcze dostatecznie zbadany
ani pod względem geologicznym, ani
hydrograficznym, aby można było już
stawiać hipotezy. W istocie badania
te prowadzone były dotąd tylko w bar
dzo ogólnych zarysach, a dopiero po
znanie szczegółów budowy podłoża
Sahary pozwoli na wyprowadzenie
wniosków i na ewentualne przeprowa
dzenie prac melioracyjnych, które
mogą zmienić wygląd Sahary.
Ś w ia t is to t
ż y ją c y c h stoi
w związku z suchością przyrody.
Gdzie tylko woda się pojawia, cho
ciażby okresowo, tam jest roślinność
i Życie. Ale prawidło to nie jest ogól- oleandry (Nerium oleander) w U ed Issandilen Tenere w środku
ne: na granitowych blokach Hoggaru,
Sahary zachodniej.
.
.
.
.
.
.
.
Fo t. C. K ilian .
na kamienistych płaszczyznach hamady albo na wydmach piaszczystych ergów nawet obfite deszcze okresowe nie potrafią
wykrzesić roślinności. Na granicie nic nie rośnie, a wody szybko parują i wsiąkają w piasek.
Roślinność ogranicza się prawie wyłącznie do uadisów, względnie do szczelin górskich, po
mijając oczywiście nieliczne oazy. Jak dalece pustynia jest czasami zasiana rozmaitymi nasio
nami gotowymi do kiełkowania, świadczy fakt, że po jednym nieraz bardzo długo oczekiwanym
deszczu pustynia w ciągu doby zamienia się w dywan kwiecia i zieleni. Okres wegetacyjny
tej roślinności jest bardzo krótki; zanim wilgoć zniknie, nasiona kiełkują, roślinki wyrastają,
kwitną, wytwarzają nowe nasiona i giną, a nasiona wiatr rozprasza po pustyni, gdzie będą leżały
oczekując nieraz latami deszczu, który je pobudzi do nowego życia. Ponieważ zaś deszcze w pu
styni nie są regularne i padają coraz gdzie indziej, przeto ta przygodna wegetacja zmienia co
roku swoje miejsce i zasiąg. Okoliczność ta nieraz wędrownikom w przykry sposób daje się
we znaki, gdyż liczą na dotar
cie do zielonej doliny, tymcza
sem zastają suchy piasek i ka
mienie. Tłumaczy ona też koczownictwo nomadów, którzy
ze swoimi stadami stale szu
kać muszą pastwisk. Tej ro
ślinności przygodnej i sezono
wej przeciwstawić należy ro
ślinność stalą, która z natury
rzeczy jest w Saharze rzadka
i spotyka się ją tylko tam, gdzie
jest stale woda, chociażby pod
skórna.
W przeciwstawieniu do ro
ślinności zdumiewająca jest
ilość owadów i ptaków a nawet
Pastwisko na Saharze.
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zwierząt żyjących w Saharze, nieraz z dala od wody.
Najobficiej świat zwierzęcy jest reprezentowany
w okręgach wysokogórskich, jak Hoggar, Tibesti,
Air, gdzie są opady okresowe i gdzie woda dłużej
się utrzymuje w nieckach skalnych. Żyją tam różne
dzikie ssaki, jak gazele, dzikie owce, lamparty, lisy,
a nawet spotyka się specjalne okazy bawołów. W uedach Hoggaru i innych wysokogórskich okręgów,
w zależności od tego, czy woda jest łatwiej czy tru
dniej osiągalna, spotyka się gołębie, jaskółki, wróble
a nawet marabuty (Leptoptilus crumeniferus) , rodzaj
czapli gnieżdżącej się na niedostępnych szczytach
skalistych. Żyją tam wśród skał jaszczurki, węże, ta
rantule, komary i pszczoły. Należy jednak mieć na
uwadze, że przedstawiony powyżej świat zwierzęcy
utrzymuje się tylko w tych okręgach, gdzie wyso
kość położenia zabezpiecza pewną, choć nieznaczną
Rysunek nosorożca, wykonany przez człowieka
ilość opadów, bądź też tam gdzie pojawia się woda
prehistorycznego, znaleziony w głębokiej jaskini nodskórn a iak w uerlarh alhr. w reszcie źródlan a
w górach Hoggaru, świadczy o wilgotnym kii- poasKorna, jaK w ueaacn, aioo wreszcie zroaiana,
macie tej okolicy w czasach dawniejszych.
jak w oazach. Oczywiście iż oazy, opierające swój
Fot. u. Lhote. byt na stałym przypływie wody i związanej z nim
sztucznej irygacji, odznaczają się nie tylko bujną roślinnością, ale ponadto świat zwierzęcy
ma w nich, jeśli nie pole do rozwoju, to korzystne punkty oparcia. Warunki wegetacyjne znaj
duje w oazach niższy świat zwierzęcy, głównie owady i gady, ale też i ptaki. Natomiast większe
ssaki dzikie są w oazach rzadkością, gdyż każdy kawałek ziemi jest zbyt intensywnie wyzyskany
na plantacje i pólka, aby większe dzikie zwierzęta mogły się tam gnieździć. Natomiast oazy dla
tych zwierząt służą jako punkty oparcia i wodopoje. Rysunki słonia i nosorożca, znalezione
na ścianach w jaskiniach gór Hoggaru, świadczą
0 tym, że klimat Sahary był w minionych wie
kach znacznie wilgotniejszy a fauna bogatsza.
Gdy jednak rzucimy okiem na całość Sahary,
to musimy sobie uprzytomnić, że oazy, uedy
1 okręgi wysokogórskie stanowią jedynie wyjątki
i że bardzo znaczna większość powierzchni Sa
hary jest zupełnie sucha i całkiem pustynna. Ale
i tam, w warunkach dla człowieka zagadkowych,
żyje niemal bez wody mnóstwo owadów i drob
nych gadów, a ze świata ssaków zając-chyżoskocz
zdumiewa, wyłażąc ze swej piaszczystej nory
w okolicach całkiem wody pozbawionych.
Z a lu d n ie n ie Sahary nie jest jednolite.
W większej części pustyni panami są Chamici
oraz ludy mieszane, posługujące się językami
chamickimi. Są to Tuaregowie i Berberowie na
zachodzie i w centrum Sahary, oraz Hadendoa
i Biszarini na wschód od Nilu. Rozległe
prze- Rysunek
t,
, słonia
.
, .
. .. .
6
r
znaleziony w jaskini w masywie
strzeme zamieszkałe są jednak przez potomków
Hoggaru.
Fo t. h . U u>u .
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Arabów, którzy narzucili wię
kszości mieszkańców swój
język i wyznanie mahometańskie. Wskutek tego arabski
jest znany nawet tam, gdzie
posługują się potocznie języ
kiem chamickim. Przyjął się
on w szczególności na wscho
dzie, na północy i na zacho
dzie, dokąd przywędrował
drogą okrężną, wzdłuż wy
brzeża- Morza Śródziemnego
i Oceanu Atlantyckiego. Nie
mal w całej Saharze, a spe
cjalnie w jej częściach połu
dniowych i centralnych (Air,
Tibesti, Borku, Darfur), istnieTuareg modlący się w pustyni przy zachodzie słońca,
je silna przymieszka sudańsko-murzyńska. Ponieważ Murzyni oraz mieszańcy stanowią wśród Tuaregów i Arabów klasę
podrzędną, przeto przypuszczano, że są oni potomkami niewolników zdobytych na wypra
wach rabunkowych, ale nowsze badania wykazały, że w wielu wypadkach są to potomkowie
autochtonów Murzynów, którzy Z Sahary zostali wyparci przez najeźdźców z północy i ze
wschodu. Zajmują oni dziś jeszcze
stanowisko niewolnicze iuprawiają pola dla swoich panów.
Odosobnienie w stosunku do głównych ośrodków wiary muzułmańskiej spowodowało, że
w oazach Sahary
centralnej, wśród
Tuaregów, wiara ta rozwijając się samodzielnie przybrała
swoiste formy, występujące w kształcie odrębnych obyczajów. Dotyczy to specjalnie stanowiska
kobiety.1
P o d z ia ł p o lity c z n y . Chociaż terytorium Sahary należy nominalnie do 5 państw, z których
jedynie Egipt jest państwem afrykańskim, to jednak w istocie tylko trzy mocarstwa europejskie:
Francja, Włochy i W. Brytania dzie
lą całą Saharę pomiędzy siebie,
czwarty kraj, Hiszpania, posiada
tylko „skrawek" (285.000 km2), poło
żony na zachodnim krańcu pustyni,
wzdłuż wybrzeży Atlantyku, zwany
szumnie „Rio de Oro“, którego część
północna nazywa się „Ifn i". Cho
ciaż, jak na warunki europejskie, jest
to obszar dość znaczny to w stosun
ku do całości Sahary, odcinek ten
jest niemal bez znaczenia. Pomijając
go, cała Sahara zachodnia i znaczna
część centralnej jest w posiadaniu
Francji, która administracyjnie przy
Rynek w oazie Beni Izgem (Mzab). Mzabici są etnicznie Ber
berami a pomimo to są najzagorzalszymi fanatykami religii mu
dzieliła te przestrzenie do swoich
zułmańskiej. Wieczorem wszyscy „niewierni" muszą opuścić
miasteczko w oazie, po czym wrota na noc się zamyka.

Fo t. W . R ichling-K ondracka.

1 Patrz Jerzy Loth : Afryka jako kon
tynent. Rozdz. V I I I. Ludność. Str. 88.
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Namiot zamożnych Arabów, tkany z sierści wielbłądziej, w Saharze północnej.
Zasłony wewnątrz namiotu oddzielają pomieszczenie dla kobiet. Meble stanowią dywany wełniane i skóry owcze.

trzech jednostek: Algerii
na północy, A. O. F.
(A fry k i
Z a c h o d n ie j
F ra n c u sk ie j) na zacho
dzie i w zachodniej części
centrum, oraz do prowin
cji Ubangi-Szari należą
cej do A. E. F. (Afryki
Równikowej Francuskiej)
we wschodniej części cen
trum. Północ części cen
tralnej należy do Libii
Włoskiej, wschód zaś na
północy do E°iptu, na po-
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łudniu zas do Sudanu
Anglo-Egipskiego. Ponie
waż we wschodniej części Sahary rozległe przestrzenie pokrywa erg tak zwanej Pustyni L i
bijskiej, która jest prawie anekumeną, przeto jest ona bardziej bierna aniżeli części centralna
i zachodnia.
K o m u n ik a c ja . Chociaż transport w Saharze od dawien dawna odbywa się za pomocą
wielbłąda jednogarbnego, tzw. dromadera, zwierzęcia odznaczającego się wielką wytrzymałością,
niewybrednością pod względem paszy i odpornością na głód i pragnienie, to jednak naukowo
stwierdzono, że wprowadzenie tego nader pożytecznego zwierzęcia do pustyń afrykańskich
nastąpiło dopiero w czasach historycznych. Niemniej jednak życie ludności tubylczej w Saharze
byłoby nie do pomyślenia bez wielbłąda, który nie tylko cierpliwie dźwiga ciężary, ale ponadto
daje człowiekowi mleko, mięso i sierść, a w wypadkach ostatecznej konieczności nawet wilgoć,
gdyż dla ratowania własnego życia zabija się go wtedy i wypija ciecz z jego żołądka.
Pomimo pojawienia się w Saharze w ostatniej dobie samochodu, a dzielnicowo nawet kolei,
wielbłąd na ogól nie przestał jeszcze odgrywać roli zasadniczej w dziedzinie komuni
kacji pustynnej. W centralnej i wschodniej części Sahary panuje on dotąd niezmiennie,
co zapewne przypisać należy rozleglej Libijskiej Pustyni piaszczystej, będącej prawie zupełną
anekumeną. Istnieją tam wszakże historyczne, od dawien dawna utarte szlaki karawanowe,
które jeszcze ciągle są w użyciu. Jeden z nich, rozpoczynając się w Trypolisie, przez Ghadames,
Ghat, podąża do jeziora Czad przez oazy Kauar i Bilma. Drugi podąża do tego samego celu
Z Trypolisu przez Sokna, Murzuk, Timmo, gdzie się odgałęzia szlak do Tibesti i Borku. Bardzo
ważny szlak historyczny biegnie z Kairu przez Siua i oazy Doliny Sodowej (Dżarabub) do Lebba
w Bengazi, gdzie skręca prosto na południe do oaz Kufra, siedziby Senussich. Oazy te są nie
zmiernie ważnym punktem oparcia dla karawan. Stąd droga prowadzi dalej na południe przez
Borku i Kanem do jeziora Czad lub przez Wadai i Ubangi-Szari do Konga. Darfur, leżący już
w granicach Sudanu Anglo-Egipskiego, obsługiwany jest ze wschodu przez karawany wędru
jące z Egiptu, Assiut, Esne są głównymi punktami, skąd wyruszają karawany do oazy Kharga,
a stąd przez oazę Selima karawany kierują się do Darfuru. Od czasu połączenia oazy Kharga
z doliną Nilu linią kolejową punktem wyjścia karawan staje się coraz bardziej oaza Kharga,
ze szkodą gospodarczą dla handlu miasteczek w dolinie Nilu. Ożywiona komunikacja karawanowa
istnieje w egipskiej części Pustyni Libijskiej, pomiędzy doliną Nilu a oazami Moghara, Uah-elBeharie, Farafra, Dachla i Kharga oraz brzegiem Morza Czerwonego przez Pustynię Arabską
i Nubijską. Ciekawe jest, że pomimo istniejącej komunikacji kolejowo-statkowej pomiędzy
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libijskim. Z lewej strony widnieje jeden z wielu slupów orientacyjnych, ustawionych
w pustyni przez rząd.

Egiptem a Sudanem, jednak ciągle jeszcze wychodzą karawany z Kom-Ombo do Berber i z Korosko do Abu-Hamed. A w Sudanie Anglo-Egipskim istnieje jeszcze długi szereg szlaków kara
wanowych, które częściowo nawet konkurują z linią kolejową.
Całkiem inaczej sprawa komunikacji przedstawia się we francuskiej części Sahary, a szcze
gólniej w jej dzielnicach zachodnich. Tam wielbłąd
znalazł już bardzo poważnego konkurenta w postaci
samochodu, do którego przybywa jeszcze ostatnio
samolot dla szybkiego transportu poczty i pasaże
rów. Istnieje tam już długi szereg regularnie obsłu
giwanych szlaków samochodowych, dla których
Hoggar stał się wybitnym centrem komunikacji,
a Tit i Tamanrasset są punktami, w których zbie
gają się szlaki północne i południowe. Główny szlak
z północy rozpoczyna się w mieście Alger i biegnie
przez Dżelfa, Laghouat, Ghardaia, El Golea, In
Salah do Tit w Hoggarze. Drugi szlak północny
rozpoczyna się w Constantine i biegnie przez oazy
Biskra, Tuggurt, Uargla do Tit. Stąd na południe
biegną szlaki: jeden na południowy zachód do Gao
i Timbuktu i do Niamej nad rz. Niger, drugi zaś
przez Tamanrasset, Agades do Zinder i dalej do
jeziora Czad. Obydwa te szlaki mają szereg rozgałę
zień, których wyliczać nie będziemy.
Ale oprócz szlaków na Hoggar istnieją w zacho
dniej części Sahary jeszcze inne, które Hoggaru nie
Karawana zbliża się do wąwozu Seldża
w Sa- dotykają. Z Colomb Bechar i Beni Abbes na poharze.
łudniowym pograniczu Algerii i Marokka biegnie
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szlak samochodowy doliną
Uadi Saura do Tauriri a stąd
wprost na południe, przez TaA LG ER IA
nleghupt
nesruft, Adrar, Tabankort do
C asab la n k a
Gao nad rzeką Niger, gdzie się
■'MA FtO K KO
rozgałęziana Njamej i Timbuk
/OU.
\
:/Jo/««
tu. Tak zwana linia Maurytańska
=}YfKan~Tf y ] s J d e J
wWM<
biegnie z Beni Abbes wprost do
Dakar, wzdłuż wschodnich gra
nic hiszpańskiego Rio de Oro.
Linia Adżers (Adjjers) i Tibesti
przebiega na wschód od HoggaTam enratsef]
ru z Uargla do oaz Kauar i Bilma, częściowo wzdłuż granic
Fezzanu trypolitańskiego, po
Imbukluf
mijając jednak ważną oazę Ghat,
odstąpioną Włochom. Z czasem
linia ta zapewne będzie prze
ciągnięta do Tibesti i do Bor
ku, oraz do jeziora Czad.
We włoskiej i anglo-egipskiej części Sahary tak rozgałęzionej sieci regularnej, pasażerskiej
komunikacji samochodowej jeszcze nie ma, chociaż są szlaki samochodowe wojskowe, a czę
ściowo nawet towarowe, jak na przykład z Trypolisu do oaz Ghadames, Ghat i Murzuk.
Widzimy tedy, że utarty zwyczaj posługiwania się w Saharze komunikacją karawanową
korzysta jeszcze w wielu dzielnicach z pełni praw, szczególnie wówczas, gdy chodzi o potrzeby
ludności tubylczej. Ale opanowanie pustyni przez białego człowieka czyni szybkie postępy nie
tylko w dziedzinie podziału politycznego na papierze. Nieliczna ludność tubylcza nie może
opierać się zorganizowanej akcji zbrojnej i policyjnemu nadzorowi Europejczyków, dzięki którym
rabunkowe ekspedycje i napady dumnych Tuaregów i Senussich należą już do przeszłości.
Chociaż kolei w Saharze jest jeszcze mało, to pojawienie się samochodu i radia spowodowało
przewrót niebywały. Grozę niebezpieczeństwa podróży w pustyni zmniejszono już bardzo wy
datnie, a ciągłe postępy organizacyjne dążą do tego, aby ją zredukować do minimum. Dzięki
postępom osiągniętym ruch towarowy w Saharze nie ogranicza się już do obsługi potrzeb lud
ności tubylczej. Pustynia staje się coraz bardziej szlakiem tranzytowym, przez który towary
z Sudanu podążają na północ, wyroby zaś europejskie na południe. Wprawdzie zjawisko to nie
jest nowe, ale w zakresie komunikacji karawanowej było bardzo ograniczone i ryzykowne. T u 
rystyka zaś, dla której Sahara była do niedawna zamknięta, korzysta coraz bardziej z przywileju
postępu i dzisiaj już odwiedzenie Hoggaru, leżącego w sercu pustyni, nie jest groźnym wyczynem
podróżniczym.
Slipki Automobilowe
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A FR Y K A WSCHODNIA
E R Y T R E A , E T IO P IA I SO M A L IA
(jako całość)
Określenie pojęcia geograficznego. — Położenie. — Obszar.— Podział na kraje. — Geneza geologiczna, tekto
nika i hipsometria. — Klimat. — Geneza i charakter opadów.— Hydrografia. — Nizina Danakilska.—'T ermika. — Charakter kraju i jego zaludnienie.

Ziemie objęte powyższym tytułem podzielone są politycznie na pięć jednostek, geograficznie
zaś obejmują kilka krain, które w ujęciu syntetycznym, ze względu na zasadnicze cechy przyrody,
pozwalają wyróżnić trzy typy podstawowe. Ponieważ granice polityczne przeprowadzone byłyjna
tych ziemiach bez żadnego względu na rzeźbę terenu, ani też na przesłanki etnograficzne, oparte
są natomiast jedynie na ewolucji historycznej, częściowo ustalonej dopiero w ostatniej dobie,
przeto monograficzne studia każdej jednostki politycznej oddzielnie wskazane są tylko w zakresie
ograniczonym. Winny się one opierać na cechach administracyjno-gospodarczych, będących wyni
kiem politycznej przynależności danej dzielnicy. Geograficznie zaś należy wszystkie te kraje trak
tować jako całość, ale o trzech odrębnych obliczach.
Całość stanowi północno-wschodni narożnik kontynentu Afryki i rozpościera się wzdłuż
wybrzeży południowo-wschodniej części Morza Czerwonego, Cieśniny Bab-el-Mandebskiej,
Zatoki Adeńskiej i północnej części afrykańskich wybrzeży Oceanu Indyjskiego, wypełniając klin
rozpościerający się w Afryce pomiędzy południową częścią Morza Czerwonego a Oceanem In
dyjskim. Obszar ten obejmuje około 2 milionów kilometrów kwadratowych i pod względem po
działu politycznego przedstawia się, jak następuje:
K r a j e

Etiopia (d. Abisynia)
Erytrea
Somalia Włoska
Posiadłości włoskie
Somalia Francuska
Somalia Angielska
Razem cały obszar

Powierzchnia
w km2

Ilość
mieszkańców

1,120.400
119.000
502.000

12,000.000
625.000
1,011.000

1,741.400

13,636.000

22.000
I76 .II3

80.000
344.700
14,060.700

Przeciętna
gęstość
na km2
II

5
2

I>939-5I 3
Z punktu widzenia geografii fizycznej całość tych ziem stanowi wyraźnie zarysowaną jednostkę
genetyczną, pomimo występującego na powierzchni podziału na trzy części o odrębnej rzeźbie
terenu. Częściami tymi są: Wyżyna Abisyńska na północnym zachodzie, odcinek wielkiego rowu
afrykańskiego pośrodku i przeważnie nizinne krainy somalskie na południowym wschodzie. Gra
nice północną i wschodnią całości stanowią morza, zachodnią zaś stromy spadek masywu abisyńskiego, który z 2.000—3.000 m obniża się na wąskim pasie do dna doliny Nilu, leżącej na wysokości
Zaledwie 400 m. Jedynie na południu wyraźna granica naturalna znika, gubiąc się w płytkiej synklinie, ciągnącej się od Jeziora Rudolfa do ujścia rzeki Dżuba. Określony w ten sposób kompleks
geograficzny posiada tak dalece odrębne i charakterystyczne oblicze, że geolog niemiecki Krenkel
zaproponował ochrzcić go specjalną nazwą „Abessomalia", ale nazwa ta dotychczas się nie przy
jęła.
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Dzieje genetyczne tych krain stoją w wyjątkowo silnym związku z powstaniem całego konty
nentu. W myśl tego budowa geologiczna jest nieskomplikowana. Podstawa zbudowana z prasta
rych, w tej dzielnicy silnie pofałdowanych skał: granitów, gnejsów i zmetamorfizowanych skał
krystalicznych, pokryta jest na północy potężnymi płytowymi warstwami materiałów wulkanicz
nych, głęboko wyerodowanych przez wody opadowe i odsłaniających miejscami odporne skały
trzonowe. Na niżej położonych terenach, szczególnie na wschodzie, górne warstwy utworzone są
bądź przez pokłady triasowe, występujące w postaci piaskowców, bądź też jurajskie i kredowe
skały wapienne, wskazujące na zalewy morskie w mezozoiku. Ale i tu rozległe przestrzenie po
kryte są lawami, tufami oraz popiołami pochodzenia młodowulkanicznego, wśród których miej
scami występują bazalty i trachity. Kluczem objaśniającym budowę powierzchni i jej rzeźbę
jest odcinek wielkiego rowu afrykańskiego, ciągnący się w poprzek kraju przez jego środek z po
łudniowego zachodu ku północnemu wschodowi, tj. od Jeziora Rudolfa do Zatoki Tadżura. Rów
afrykański, zapadający w Morzu Czerwonym do 2.359 m> w odcinku południowym tego morza
staje się coraz płytszy i węższy, aż wreszcie w Zatoce Tadżura dno jego występuje powyżej po
ziomu morza i przez ziemie Abisynii przebiega jako rów suchy aż do północnego końca Jeziora
Rudolfa. W środku tego odcinka dzisiejsze dno rowu wznosi się nawet do znacznej wysokości
1.650 m, aby następnie u Jeziora Rudolfa obniżyć się ponownie do 380 m. Pomimo tak znacznych
wysokości dna szczelinowy charakter rowu nigdzie nie zanika, gdyż jest on z obydwóch stron
obramowany wysokimi grzbietami górskimi, których szczyty miejscami przekraczają 3.000 m.
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W ten sposób płyta abisyńskosomalska, pokryta materiałami
wulkanicznymi, rozdzielona jest
na dwie części przez szczelinę
rowu afrykańskiego, na którego
dnie również leżą formacje młodowulkaniczne, wśród których
powstał na tym odcinku szereg
zasolonych niecek bezodpływo
wych. Pod przykrywą wulka
niczną zalegają warstwy jury
i kredy, których miąższość, cien
ka na zachodzie, wzrasta ku
wschodowi, aż wreszcie wystę
Krajobraz erozyjny w krainie Szoa (okolice miasta Magdala).
puje na stokach somalskiej czę
ści płyty i stanowi powierzchnię
na rozległych obszarach Ogadenu i zachodnich ziem Somalii. Pod tą warstwą zalegają tzw.
szychty Adigratu, opierające się o granitowe podłoże krystaliczne.
Na szerokości dziesiątego stopnia półn. szer. geogr. rów abisyński nagle się poszerza, tworząc
jak gdyby wielki lej, otwarty w stronę morza. Jest to wynikiem zwrotu wschodniej krawędzi rowu
ku wschodowi, a zachodniej ku północy. Zachodnia biegnąc odtąd wzdłuż 40 południka opada
ze znacznej wysokości (2.000 do 3.500 m) do Niziny Danakilskiej (Afar), tworząc strome, wyniosłe
zbocze, rysujące się na horyzoncie jak potężna ściana. Na okoliczność tę należy zwrócić specjalną
uwagę, gdyż stanowi ona współczynnik wywierający decydujący wpływ na klimat Abisynii, któ
rym zajmiemy się następnie.
Masyw Abisyński jest krainą górską, częściowo nawet wysokogórską, której najwyższe wznie
sienia położone są wzdłuż urwistego stoku rowu afrykańskiego i Niziny Danakilskiej. W krainie
Amchara 6 szczytów przekracza 4.000 m n. p. m., a najwyższy Z nich, Ras Daszan, osiąga 4,620 m.
Krawędź wschodnią rowu stanowi grzbiet górski Dżebel Ahmar, wznoszący się w najwyższym
miejscu do 3.090 m. Można sobie łatwo wyobrazić, że pomimo bliskości równika na tak znacznych
wysokościach panuje klimat chłodny.
Urozmaicona rzeźba terenu znajduje swe odbicie w opadach atmosferycznych nader nierówno
miernych. Nad Morzem Czerwonym panuje w ciągu niemal całego roku cisza powietrza. Opary
unoszące się pod wpływem bardzo wysokiej temperatury pozostają na miejscu, wobec czego po
wietrze jest tam silnie przesiąknięte wilgocią, co pociąga za sobą nader przykre warunki klima
tyczne. Poza tym krainy Somalii i Etiopii leżą w zasięgu musonów indyjskich, które wiejąc
silnie w lecie nawiewają okresowo wilgoć zgromadzoną nad Zatoką Adeńską i południową częścią
Morza Czerwonego na ląd afrykański. Nasycone wilgotnością powietrze gorące nie napotyka
wzniesień na Nizinie Danakilskiej ani na wybrzeżach somalskich, a ponieważ grzbiety somalskie
biegną w kierunku musonów, przeto wiatry uderzają dopiero o zbocza rowu afrykańskiego, wzno
szące się na północy bardzo stromo. Następuje nagłe ochłodzenie i skroplenie, ale ponieważ mu
sony wieją z wielką siłą, przeto deszcze spadają dopiero po drugiej stronie, na wyżynie. W krainie
amcharskiej grzbiet ciągnie się na samym skraju rowu, wobec czego wszystkie wody opadowe
płyną tam ku zachodowi, pozostawiając stok wschodni i Nizinę Danakilską prawie bez wód odpły
wowych. W zapleczu Somalii kraj wznosi się stopniowo aż do rowu, wzdłuż którego wzniesienia
są najwyższe. Wobec tego wschodnie, łagodne stoki zbierają wody na znacznych przestrzeniach,
tworząc dorzecza Webi Szebeli i Dżuba. Natomiast wiatry przekraczają grzbiet w stronę rowu, po
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zbawione już wielkiej masy wilgo
ci, skutkiem czego zagłębienie ro
wu otrzymuje tylko małe opady.
Cechą struktury masywu
jest stopniowy spadek ku za
chodowi, wskutek czego wszyst
kie wody Wyżyny Abisyńskiej
należą do zlewiska Nilu. W ser
cu kraju, na wysokości 1.755 m
leży większe Jezioro Tana (Tsana: 3.100 km2), z którego wy
pływa rzeka Abbai, przyjmująca
w Sudanie nazwę Nilu Błękit
nego (Bahr-el-Azrak). Długi sze
Przeprawa przez Webi Szebeli w Ogadenie.
reg drobniejszych dopływów za
sila ją na terenie Abisynii, spły
wając przeważnie z krawędzi rowu afrykańskiego i wcinając się w drobnoziarniste podłoże, zbu
dowane z materiałów wulkanicznych; rzeka Abbai tworzy jary głębokie o stromych stokach
i unosi ze sobą mułek, któremu Egipt zawdzięcza swą żyzną ziemię. Poza rzeką Abbai otrzymują
swe wody z Wyżyny Abisyńskiej jeszcze dopływy Nilu Białego, względnie połączonego; są to
Sobat na południu, która przyjmuje tę nazwę dopiero w Sudanie po złączeniu się dwu rzek:
Adiuba (Akobo) i Baro, oraz Atbara na północy, której główny dopływ Takaze zrasza prowincje
Tigre i Amchara w Abisynii. Wszystkie te rzeki mają liczne dopływy i tworzą skomplikowaną sieć
wód płynących na Wyżynie Abisyńskiej, której cechą prawdziwą są głęboko wcięte jary.
Drugi okrąg hydrograficzny stanowią tereny bezodpływowe rowu afrykańskiego. Ponieważ dno
rowu tego, jak to już zaznaczyliśmy, jest najwyższe pośrodku i rów wykazuje spadki na dwie strony,
przeto płyną w nim w kierunkach przeciwnych dwie rzeki, na ogół ubogie w wodę, a mianowicie:
na południe rzeka Omo, wpadająca do Jeziora Rudolfa, na północy zaś rzeka Hawasz, gubiąca się
w Pustyni Danakilskiej, nie docierając do Morza Czerwonego, pomimo że prowadzi okresowo
dość dużo wody i ma liczne drobne dopływy. W tej samej pustyni ginie jeszcze druga rzeka Ala,
spływająca wraz Z dopływami Golima z Wyżyny Amcharskiej. Pomiędzy dwoma głównymi do
rzeczami rowu leżą pośrodku słone jeziora, otrzymujące drobne dopływy ze stoków rowu; naj
większe z nich są jeziora: Gamu, Gandżule i Suai. Wreszcie wzmiankować należy Jezioro Stefanii
(790 km2) położone na pograniczu terytorium Kenii.
Trzecim okręgiem hydrogaficznym jest zlewisko Oceanu Indyjskiego. Obejmuje ono połud
niowo-wschodnie stoki abisyńskiego odcinka rowu afrykańskiego, które powstrzymując wilgoć
nawiewaną przez wschodnie wiatry monsunowe dostarczają poważniejszych ilości wód odpływo
wych. Ściekając w kierunku południowo-wschodnim tworzą one dwa większe dorzecza Szebeli
i Dżuba.
Dzielnicę zupełnie odrębną i nader charakterystyczną stanowi Nizina Danakilska. Podczas
pęknięcia kontynentu i powstania rowu afrykańskiego utworzyła się — jak wiadomo — zapadlina
Oceanu Indyjskiego, która na osi Zatoki Adeńskiej oderwała Arabię od Somalii i pod prostym
niemal kątem zetknęła się w okolicy Cieśniny Bab-el-Mandebskiej z zapadliną rowu afrykańskiego.
Wskutek tego cała Nizina Danakilska popękana jest w różnych kierunkach i miejscami potworzyły
się głębokie rowy o niemal prostopadłych ścianach, pomiędzy którymi wznoszą się horsty. Okolicz
ność ta powoduje niezmiernie trudne warunki komunikacyjne, spotęgowane jeszcze przez zupełny
brak wody, co przy niezmiernie wysokich temperaturach utrudnia bardzo podróżowanie.
G co g r. p o w s z .
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W związku z położeniem geograficznym i opisaną powyżej rzeźbą terenu stoi termika poszcze
gólnych dzielnic. Na nizinach temperatury są niezmiernie wysokie i klimat bardzo przykry, gdyż
amplitudy są minimalne. Uwaga ta dotyczy w szczególności wybrzeży mórz, zarówno Czerwonego,
jak Zatoki Adeńskiej i Oceanu Indyjskiego w Somalii, oraz ich bezpośrednich zapleczy. Na wyży
nach natomiast, w miarę wznoszenia się, temperatura staje się coraz łagodniejszą, a bliskość
równika powoduje, że Etiopia właściwa posiada klimat wiecznej wiosny. Śnieg pada wprawdzie
na wysokich szczytach, ale prawie nigdzie nie leży przez cały rok. Niezmiernie zróżniczkowane
warunki klimatyczne odbijają się nie tylko na roślinności, ale i na typie człowieka, warunkując
jego tryb życia i obyczaje. Na wschodzie w stepach krainy Ogaden i w Somalii mieszkają ludy prze
ważnie koczownicze, opierające swój byt na hodowli zwierząt domowych. Rolnictwo występuje
tutaj podrzędnie i ogranicza się tylko do miejsc, gdzie stale jest woda. Cały kraj ma charakter
stepu, miejscami okresowo pokrytego wysoką i bujną trawą, w suchych porach roku zaś trawą
niską i przeważnie spaloną. Pod wpływem piekących bezlitośnie promieni słońca podrównikowego, przy braku opadów trawa zupełnie żółknie i wysycha, po czym bujne, zielone stepy zmie
niają swój wygląd i rażą martwotą. Pod koniec suchej pory roku panuje tam ponadto zwyczaj pod
palania stepu, wskutek czego powstają groźne pożary, ciągnące się na rozległych przestrzeniach
i przynoszące znaczne straty dla kraju i jego mieszkańców. Wprawdzie spalona trawa działa jako
nawóz i użyźniając ziemię przyczynia się do bujniejszego porostu trawy w następnym okresie
opadów, ale ciągnąca się długim pasem i posuwająca się w kierunku wiatru ściana ognia niszczy
drzewostany i przepędza albo gubi zwierzęta dzikie, wobec czego po przejściu ognia kraina taka
ma wygląd beznadziejny. Tylko tam gdzie są lasy galeriowe, wzdłuż rzadkich rzek lub strumieni
okresowych, ogień ulega ugaszeniu, gdyż większe skupienia drzew, nie pozbawionych jeszcze
liści, opierają się zazwyczaj skutecznie wpływowi ognia niezbyt silnego, bo opartego tylko na su
chej trawie. Pojedyncze drzewa, a nawet małe grupy drzew, zazwyczaj bywają zwęglane przez
pożary stepów, które z biegiem czasu niewątpliwie przyczyniły się wybitnie do ogołocenia tych
ziem z drzew. Kraje te zamieszkują głównie szczepy Amchara i Galla, które na wschodzie graniczą ze
szczepami Somalijczyków, na północy zaś z Danakilijczykami. Są to bez wyjątku ludy pochodzenia
chamickiego, długogłowcy, wysocy, smukli, o brązowej barwie skóry. Wyznają przeważnie mahometanizm i zajmują rozległe przestrzenie, rzadko zaludnione. K u południowemu zachodowi,
wraz ze stopniowym pojawieniem się bujniejszej roślinności, występuje domieszka murzyńska,
a okolice Jeziora Rudolfa zamieszkują już schamityzowani Murzyni szczepów Kaffa i Turkhana,
którzy prowadzą osiadły tryb życia. Na zachodzie, na pograniczu Sudanu, zamieszkują Niloci
Szangalla, opierający swój byt również na hodowli i na prymitywnym rolnictwie.
Tylko wysoki blok Abisynii właściwej, obejmujący północny zachód omawianego terytorium,
jest ojczyzną Etiopów, pospolicie zwanych Abisyńczykami. Są to również chamici, ale z domieszką
semicką, wprowadzoną przez emigrantów z Palestyny.

E R Y T R E A (E R IT R E A IT A L IA N A )
Położenie. — Obszar. — Tektonika. — Klimat. — Miasta. — Komunikacja. — Produkcja. — Hodowla. — Han
del. —• Wartość dla Włoch.

Kolonia włoska Erytrea rozpościera się na afrykańskim wybrzeżu wzdłuż południowej części
Morza Czerwonego, pomiędzy przylądkiem Kasar (Ras Kasar: i 8°2' szer. N) a przylądkiem
Dumeirah w Cieśninie Bab-el-Mandebskiej (i2°3o' N). Długość wybrzeża wynosi około
1.075 km, obszar zaś około 119.000 km2. Poza wąskim pasem przybrzeżnym o szerokości do
100 km, którego granica w stosunku do Abisynii nie była nigdy ustalona, Erytrea Włoska sięga
na północy znacznie dalej w głąb kontynentu, obejmując północną część Wyżyny Abisyńskiej,
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zwaną Wyżyną Asmara, oraz dorzecza
Mareb, okresowego dopływu rzeki Atbara i Baraka— z prawobrzeżnym dopływem
Anseba — rzeki samodzielnej, wpadającej
do Morza Czerwonego na terenie Su
danu Anglo-Egipskiego.
Z punktu widzenia tektoniki Wyżyna
Asmarska jest dalszym ciągiem abisyńskiej części rowu afrykańskiego i podob
nie jak tamta odznacza się stromym zbo
czem od strony morza i łagodnym spad
kiem ku zachodowi (dorzecze Mareb)
i ku północy (dorzecze Baraka). Na ogół
wyżyna ta obniża się ku północy i jest
mniej wysoka aniżeli Amcharska, ale po
mimo to szczyty jej przekraczają znacznie
Wioska erytrejska.
2.000 km, a Sawaira na południu osiąga
prawie 3.000 m (2.91001). Na zachodzie—
górzysta północna część Erytrei obniża się Stopniowo, przechodząc łagodnie do Niziny Sudańskiej,
od której nie dzieli jej żadna granica naturalna. Na południu wąski, niski pas przybrzeżny zanika
i zastąpiony jest przez pas wyżyn przybrzeżnych, zwanych Wyżyną Danakilską, do której Włosi
niesłusznie stosują nazwę Alp Danakilskich. Nazwa ta jest całkiem nieodpowiednia, gdyż geneza
Wyżyny Danakilskiej jest zasadniczo odmienna od genezy Alp. Najwyższy szczyt tej wyżyny, Musalli, wznosi się do 2.060 m i leży na samym pograniczu Somalii Francuskiej, nie opodal Cieśniny
Bab-el-Mandebskiej.
K lim a t Erytrei jest bardzo gorący i na ogół suchy. W pasie przybrzeżnym Europejczyk długo
przebywać nie może. Tylko na Wyżynie Asmarskiej padają okresowo deszcze ulewne, które stwo
rzyły podstawę do irygacji sztucznej, umożliwiając rozbudowę uprawy rolnej i plantacyjnej.
Ponadto klimat wysokogórski łagodzi tam temperaturę do tego stopnia, że pobyt staje się dla
Europejczyka możliwy. Pomimo to jednak nawet górska część Erytrei nie stanowi krainy osadnic
twa, gdyż obszar położony powyżej 1.500 m obejmuje tylko 13.500 km2 i właśnie ta część kolonii
jest najgęściej zaludniona przez ludność tubylczą. Przeciętne zagęszczenie przy 622.000 miesz
kańców (1931 r.) wynosi wprawdzie tylko 5 mieszk. na 1 km2, ale rozległe przestrzenie przybrzeżne
są z rzadka zamieszkałe przez ludność koczowniczą, większe masy zaś koncentrują się w żyźniejszych i zraszanych dzielnicach górskich. Masa ludności tubylczej nie jest jednolita, gdyż jest mie
szaniną powstałą z najazdów chamickich i semickich. Przeważa wyznanie mahometańskie, ale
dużo też jest koptów i nieco rzymskich katolików.
Stolicą kraju jest Asmara (1931 r.: 22.100 m., w tym 3.100 Europejczyków) położona na wysoczyźnie, rozbudowana i zmodernizowana przez Włochów. Portem głównym jest Massaua (15.000
mieszkańców), położony nad zatoką naturalną, za archipelagiem Wysp Dahlak. W r. 19 32 ogólny tonaż
tego portu wyniósł 661.000 ton. Massaua połączona jest ze stolicą Asmara koleją, która w ciągu kilku
godzin przenosi pasażerów z klimatycznego piekła wybrzeża do okolic chłodniejszych krainy wyżyn
nej, gdzie oddychanie staje się łatwiejsze i przynosi znaczną ulgę Europejczykowi. Poza tymi
dwoma najważniejszymi środowiskami o charakterze urbanistycznym miast w całym znaczeniu
słowa w Erytrei nie ma. Na południe leży maleńki port Assab (700 m.) bez znaczenia dla żeglugi
europejskiej. Wewnątrz kraju, na wyżynie, jest jeszcze kilka osad, które mają widoki szybkiego
rozwoju ze względu na połączenia kolejowe, wybudowane przez Włochów. Węzłem kolejowym
9*
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staje się Asmara, skąd prowadzą linie do
Keren (Cheren — centrum produkcji ba
wełny) i do Agordat. Dalsza linia z Agordat
do Tessenei jest w budowie. Przypuszczać
należy, iż z czasem powstająca sieć kole
jowa Erytrei będzie połączona z siecią sudańską w Kassala i że zostanie rozbudowana
w stronę Abisynii, początkowo do Aduy
i do Aksum. Ogółem sieć kolejowa w r. 1932
miała dopiero 312 km długości.
P ro d u k c ja . Pod względem produkcji
należy podzielić kraj na dwa okręgi, któ
rych zdolność produkcyjna uwarunkowana
Stóg paszy w ogrodzeniu kamiennym.
j e s t klimatem: niziny wzdłuż morza, o kli
macie wybitnie tropikalnym, gdzie rzadkie
deszcze padają w zimie, i wyżyny, o klimacie chłodnym, miejscami nawet zimnym,
gdzie deszcze padają w lecie. Ekstensywne użytkowanie ziemi wprawdzie jest możliwe
w całym kraju, ale na nizinach ziemie przeważnie użyte są na pastwiska, gdy natomiast na wyżynie
kwitnie rolnictwo i warzywnictwo. Celem umożliwienia osadnictwa europejskiego Włosi podjęli
prace irygacyjne, dające doskonałe wyniki, ujawniające się szczególnie we wzroście produkcji ba
wełny. Plantacje dostarczają ponadto na wywóz kawy oraz nieco orzechów palmy oleistej.
H o d o w la zajmuje najpoważniejsze miejsce w życiu gospodarczym kraju: liczba bydła rogatego
oceniona jest na 800.000 szt. Wywozi się dużo skór surowych. Wzdłuż wybrzeża morskiego ludność
zajmuje się rybołówstwem oraz połowem pereł i muszli, w które obfituje głównie Archipelag Dahlak. Obszerne warzelnie soli z wody morskiej istnieją w m. Massaua, Assab i Uapiro. W r. 1931
dostarczyły one 130.000 ton i wytwórczość ich stale wzrasta. Wzmianka należy się też produkcji
złota, dobywanego w kilku miejscowościach prowincji Hamassien.
H an d el. Ponieważ przemysłu w kraju nie ma, więc przywozi się wszelkie wyroby fabryczne,
a ponadto cukier, wino, napoje wyskokowe, węgiel, oraz — pomimo eksportu — dość znaczne
ilości kawy.
Bilans handlowy jest wybitnie ujemny, co się tłumaczy tym, że rząd włoski przeprowadza
daleko idące prace inwestycyjne, których potrzeby pokrywane są przez Włochy na warunkach
lokat i długoterminowych kredytów. Zazna
czyć jednak wypada, że wywóz powoli się
powiększa, co świadczy o wzrastającej wy
dajności produkcji, będącej wynikiem poli
tyki ekonomicznej, prowadzonej w Erytrei
przez Włochów. Nie można się też dziwić,
Że w tych warunkach głównym dostawcą
i prawie wyłącznym odbiorcą są Włochy.
Drugie miejsce wśród dostawców zaj
muje Arabia (kawa) i Aden; następnie
Sudan, Indie ang. i wreszcie Dżibuti
(franc.). Z wyjątkiem Indii są to wszyst
ko raczej punkty przeładunkowe, względnie
kraje tranzytowe (Sudan) dla towarów euro
pejskich.
Pasterki erytrejskie.
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Jednostką monetarną jest lira włoska, ale ponadto w obiegu jest jeszcze talar Marii Teresy.
Erytrea nie jest krainą ekspansji demograficznej dla Europy. Główna wartość Erytrei dla
Włoch polega na geograficznym i strategicznym położeniu tego kraju. Znaczenie to wybitnie
wzrosło od czasu opanowania przez Włochy Abisynii, którą Erytrea odcinała od morza. Nie ulega
wątpliwości, że Włochy będą dążyły do rozbudowy sieci komunikacyjnej, łączącej Abisynię
Z portem Massaua, któremu przepowiadać można okres rozwoju.

E T IO P IA
Zarys dziejów. — Główne miasta. — Kraje historyczne. — Mieszkańcy i kultura. — Orografia. — Klimat. —
Dzielnice naturalne. — Roślinność. — Zwierzostan. — Hodowla. — Kopaliny. — Komunikacje. — Handel. —
Środki płatnicze.

Do roku 1934 cesarstwo niepodległe, znane pod nazwą Abisynia, w latach 1935/6 pokonane
przez Włochów, którzy przyłączyli je do swoich posiadłości, tworząc jednocześnie Imperium
Włoskie. Leży w północno-wschodniej Afryce, pomiędzy 150 a 40 szer. płn. oraz 35° a 47° dług.
wsch. od Gr. Graniczy od zachodu z Sudanem Anglo-Egipskim, od południa z Ugandą i Kenią
W. Brytańską, od wschodu z Somalią Francuską i z Erytreą Włoską. Obszar oceniony jest na około
1,120.000 km2, zaludnienie zaś na około 12 milj., co daje przeciętną gęstość 10,75 na 1 km2. Naj
większa rozpiętość ze wschodu na zachód wynosi 1.550 km, z północy na południe 1.300 km.
Cesarstwo Abisyńskie, którego władca nosił tytuł negusa, obejmowało szereg krain połączo
nych pod jednym berłem, a mianowicie: królestwa Tigre, Amchara, Godżam i Szoa, byle cesar
stwo Kafa, były sułtanat Harraru oraz krainy Galla, Orneto i Somalii (Ogaden).
Stolicą całego państwa jest względnie młode miasto Addis-Abeba (Nowy Kwiat) (około 130.000
mieszk.), poza którą wielkich miast w kraju nie ma. Drugim podług liczby mieszkańców jest stare
miasto Harrar (ok. 50.000 m.), dawna stolica sułtanatu. Nowym miastem, rozwijającym się do
piero od czasu wybudowania linii kolejowej, jest Diredaua (30.000 m.). Ponadto jednak odgrywają
poważną rolę niektóre stare ośrodki życia politycznego i administracyjnego, jako to: Gondar
(6.000 m.,), stolica królestwa Amchara, Ankober (3.000 m.), dawna stolica królestwa Szoa, Adua
(ok. 5.000 m.) w królestwie Tigre na pograniczu Erytrei, oraz ośrodki życia religijnego, jak Aksum
(4.000 m.), prastare miasteczko północnej prowincji Tigre, w którym jakoby przechowuje się Salo
monowa arka przymierza.
Abisynia jest obok Chin jed
nym z najstarszych państw świa
ta. Do X V II wieku kraina ta
znana była pod nazwą Abazja,
pochodzącą od arabskiego Habesz. Początek dynastii Negu
sów wywodzi się od królowej
Saby (Makatę), władczyni Aksumu, i Salomona króla żydow
skiego, a syn ich Menelik Ebua
Hakim (Syn Mędrca) wstąpił
na tron po matce, przyjmując
imię Dawida. W roku 330 Abi
synia przyjęła chrześcijaństwo
Ulica w centrum Addis Abeby.
Z lewej strony gmach poczty.

1 W * nie ^ lko jednym Z pierwSZycll kr3JOW cłlTZCSClJeinskicllj
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Ulica w Harrarze, stolicy b. sułtanatu.
Przeb ija arabski charakter budowli.

ale nawet nazwana została „fortecą chrześcijań
stwa“, które tam pod wpływem odłączenia rozwi
nęło się w kierunku tzw. monofizytyzmu koptyjskiego.
Kulturę przynieśli tu wychodźcy z Jemenu
w Arabii, w ciągu ostatniego tysiąclecia przed na
rodzeniem Chrystusa, ale węzły Z Grecją spowo
dowały przeniknięcie do tego kraju pewnych cech
kultury greckiej. Abisynia staje się wybitnym
czynnikiem zwalczania judaizmu, a pod wpływem
Biblii urzędowa nazwa kraju ustala się jako
Etiopia.
Dzieje Abisynii rozpoczęły się na północy,
gdzie istniało państwo aksumskie, obejmujące też
północną część Erytrei. Uległo ono rozkładowi
pod wpływem herezji monofizytów, rozwoju
islamu, powstań Fellachów oraz wskutek wytwo
rzenia się wewnątrz państwa swoistych stosunków
feudalnych. Kultura i Kościół znajdowały się
wówczas w stanie upadku, monofizytyzm oderwał
od Bizancjum, islam zaś odciął kraj od morza
i od Egiptu, gdzie w Kościele Koptyjskim była reli
gijna stolica Abisyńczyków. Pod wpływem roz-

Miasto Sokota w północnej Abisynii. Domki okrągłe ze spiczastym dachem, zwane „tuku!“ , są przy
kładem budownictwa w mniejszych miastach abisyńskich. Domy rozrzucone są bezładnie i nie tworzą ulic.
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kładu państwa aksumskiego ośrodek polityczny
przesunął się na południe, najpierw do krainy Amchara, następnie do Szoa. W końcu X V II w. nowa
Salomonowa dynastia konsoliduje państwo, zwalcza
feudalizm, wyplenia wpływy mahometańskie i reor
ganizuje Kościół. Zawarto nawet unię z Rzymem, ale
silny opór przeciwników unii doprowadził do wyda
lenia z kraju misjonarzy katolickich. Nacisk turecki
oraz walki religijne doprowadziły do upadku władzy
królewskiej i rozpadnięcia się państwa na kilka dziel
nic niezależnych. Stracono też wówczas pas nad
brzeżny z portem Massaua, który zajęty został przez
Turcję, a od roku 1889 po traktacie w Ucciali należy
do Włoch (Erytrea).
Dopiero w połowie X IX w. wielkorządca za
chodniej Amchary, nazwiskiem Kassa, zwyciężył
wszystkich swoich współzawodników, zjednoczył
większość kraju i w r. 1855 proklamował się ce
sarzem, przyjmując imię Teodora II. Był to
władca rozumny i przezorny, pragnął europeizować
swój kraj, ale w r. 1865 powstały nieporozumienia z Anglią, która wysłała ekspedycję zbrojną ce
lem oswobodzenia Europejczyków więzionych w Abisynii. Ekspedycja ta w r. 1868 zdobyła fortecę
Mogdala, w której Teodor odebrał sobie życie. Po kilku latach zamieszek wewnętrznych tron Abi
synii objął w roku 1871 wielkorządca prowincji Tigre, pod imieniem Jana IV. Za jego panowa
nia doszło do pierwszych starć z Włochami, które w 1888 r. proklamowały aneksję Erytrei. Jan IV
Zginął w bitwie z mahdystami, co zażegnało wojnę z Włochami.
Następcą jego został wielkorządca prowincji Szoa, Menelik II, zwany Lwem Abisynii. Za
warł on w r. 1889 traktat z Włochami, odstępując im całą Erytreę, za co Włochy uznały go cesa
rzem Abisynii. Z pomocą Włochów zwyciężył swych rywali i ustalił swą władzę, następnie wszakże
zamierzał uniezależnić się od opieki włoskiej. W tym celu wysłał swego siostrzeńca Rasa Makonena
w charakterze posła do głównych mocarstw europejskich, celem nawiązania stosunków dyploma
tycznych. Włochy uznały takie postępowanie za niezgodne z traktatem i w r. 1894 wystąpiły
zbrojnie, wkraczając do Abisynii ze znacznymi siłami. Menelik wszakże zdążył stworzyć bitną armię,
która w r. 1896 pod Aduą pokonała Włochów w liczbie 26.000 żołnierzy, przy czym 4.000 Włochów
poległo. Dnia 26 października 1896 r. zawarto pokój w Addis-Abebie, przy czym Włochy zrzekły
się wszelkich pretensji do protektoratu. Od tego czasu Abisynia uznana była za państwo nie
podległe, po wojnie światowej zaś przyjęto ją do Ligi Narodów, wbrew cichej opozycji Włoch.
Ostatnim cesarzem był Ras Taffari, koronowany jako negus pod imieniem Haile Selassie I.
Dotychczas nie jest jeszcze wiadome, jak Włosi postąpią z tym wielkim nowym nabytkiem,
przewidywać jednak należy, iż granice będą rektyfikowane zgodnie z naturą przyrody, szczegól
nie w Somalii i w Nizinie Danakilskiej.
Ponieważ zaś b. państwo abisyńskie obejmuje rozmaite krainy poza Etiopią właściwą, więc nie
jest wyłączone, iż przeprowadzony zostanie podział administracyjny na kilka odrębnych dzielnic,
ewentualnie połączonych z Erytreą i Somalią Włoską w jedną wielką prowincję imperialną.
Jak już zaznaczyliśmy powyżej, ludność tego rozległego kraju oceniona jest na około 12 mi
lionów; liczba ta jest hipotetyczna, gdyż dotychczas spisu nie przeprowadzono. Należy jednak
stwierdzić, że mieszkańcy b. Abisynii nie stanowią jednolitego narodu, gdyż ludność należy do
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różnych ras. Nawet Abisyńczycy właściwi, czyli
Etiopowie zamieszkujący
płytę wyżynną, są mie
szaniną ludności napły
wowej, która przywędro
wała tutaj z okolicznych
równin, Arabii południo
wo-zachodniej i częścio
wo z Palestyny, z nie
liczną ludnością rdzenną
szczepu Agau. Etiopów
uważa się za ChamitoSemitów. Wśród nich
elitę kraju tworzą Amcharowie. Poza nimi za
mieszkują południową
część kraju chamickie,
Typ Abisyńczyka szczepu Amchara.
wojownicze szczepy GalDziewczynka szczepu Amchara.
la, wschodnią
różne
Charakterystyczny sposób czesania dzieci.
szczepy somalskie, przeważnie pasterskie, południowo-zachodnią — Murzyni sudańscy oraz
negroidzi Szangalla. Rozrzucone plemiona stanowią liczni bardzo Gurage i mniej liczni Agau,
którzy tworzą niższe warstwy społeczne. Wspomnieć jeszcze należy Danakilów, zamieszkujących
niziny na pograniczu Erytrei, oraz Żydów rozrzu
conych po kraju.
Dominującym wyznaniem jest chrześcijaństwo
koptyjskie. Liczni są też muzułmanie, wreszcie izrae
lici i poganie.
W imię sprawiedliwości zaznaczyć należy, iż
rządy zdetronizowanego negusa Haile Selassiego I
były dla kraju dodatnie. Dbał on o podniesie
nie kultury w państwie, zakładał szkoły i po
trafił wzbudzić u ludności szacunek dla sądow
nictwa.
Pod względem orogenezy i rzeźby terenu można
wyróżnić w Abisynii kilka dzielnic wybitnie róż
nych. Część północno-zachodnia, stanowiąca właści
wą Etiopię, jest wyżyną wzniesioną przeważnie po
nad 1.500 m, miejscami o charakterze wybitnie gór
skim. W krainie Amchara płyta wulkaniczna prze
kracza na rozległych przestrzeniach 3.000 m. Od
wschodu płyta abisyńska spada stromo ku Nizinie
Danakilskiej, tworząc odcinek wielkiego zbocza
afrykańskiego. Od zachodu, ku Sudanowi, spadek
jest wprawdzie mniej nagły, ale również znaczny.
W ten sposób Etiopia właściwa tworzy jakby
wielką blok-wyspę wysoko wypiętrzoną, której za- Młodzież abisyńska (uczniowie na przedstawieniu).
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siąg przekracza granice polityczne tylko na pół
nocy w Erytrei.1
W tym kraju wyżynnym klimat jest łagodnie
ciepłym, a bliskość równika odbija się jedynie
w ten sposób, że amplitudy termiczne są nie
znaczne. W stolicy Addis Abebie, położonej na
wysokości 2.450 m, najzimniejszym miesiącem jest
grudzień o przeciętnej temperaturze 13,3° C., naj
cieplejszym zaś kwiecień, w którym przeciętna do
chodzi zaledwie do 17,3° C. Przeciętna roczna
wynosi 15,7° C. W przeciwstawieniu do należących
politycznie do Abisynii wschodnich krain nizin
nych, o klimacie suchym i charakterze stepowopustynnym, krainy górskie otrzymują dość obfite
opady, sięgające w stolicy 1.250 mm rocznie.
Kontrasty klimatyczne, cechujące poszczególne
krainy b. państwa abisyńskiego, w połączeniu
Z obfitością lub brakiem wody i z rozmaitością
gleby, powodują silne zróżniczkowanie pod wzglę
dem gospodarczym. Z tego punktu widzenia po
dzielić można ziemie wchodzące w skład państwa
na kilka okręgów zasadniczych, z których każdy
przedstawia odrębne pole pracy i produkcji, a mia
nowicie :
i) Krainę ,,Kuolla , obejmującą niziny poło- Duchowni w strojach oficjalnych przed glówŻone W zapleczu brzegów mórz i sięgające w głąb nym wejściem do gmachu katedry św. Jerzego
.
.
1
w Addis Abebie.
kontynentu do wysokości 1.800 m. Dzielnica ta od
znacza się klimatem bardzo gorącym, ale powietrze nasycone jest wilgotnością; panuje tam po
wszechnie febra, wskutek której Europejczyk niezdolny jest do wysiłków fizycznych. Zależnie
od położenia geograficz
nego i od wysokości, tem
peratura w tej dzielnicy
przekracza w słońcu 6o°
C., gdy średnia roczna
wynosi do 38° C.
2)
Krainę „WoinaDega“, leżącą na wyso
kości od 1.800 do 2.400 m,
gdzie roczna temperatura
przeciętna wynosi już tyl
ko 160 C. Jest to więc pas
zdrowego klimatu umiar
kowanego, otrzymujący
opady wystarczające dla

Sesja w sali Sądu Najwyższego w Addis Abebie.

1 Szczegóły o budowie
terenu patrz: Loth Jerzy:
Afryka, str. 18 do 27.
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rolniczego użytkowania ziemi. Ujemną cechą klimatu tej dzielnicy jest nierównomierne rozło
żenie opadów przypadających na mniej lub więcej krótkie okresy, wskutek czego deszcze są
bardzo gwałtowne. Potoki i rzeki wzbierają nagle i wyrządzają wielkie szkody, erodując głębokie
wąwozy.
3) Tereny położone powyżej 2.400 m stanowią krainę zwaną „Dega“. Na rozległych jej prze
strzeniach, leżących od 2.400 do 3.000 m, uprawia się zboża, ale liczne szczyty wznoszą się do
znacznych wysokości, przekraczając 4.000 m. Wobec tego przeciętna temperatura roczna obniża
się w tym pasie do 70 C., ale mrozy, śnieg i grad są tu zjawiskiem powszechnie znanym, pomimo
bliskości równika.
Wydajne życie gospodarcze, oparte na rolnictwie i hodowli, koncentruje się w pasie Woina
Dega, w którym roślinność na ogół jest obfita, a miejscami nawet bujna.
W miarę podnoszenia się terenu w pasie Kuolla lasy galeriowe, spotykane na niższych pozio.mach tylko wzdłuż rzek, stają się rozleglejsze. Akacjom i kserofitom, typowym dla wschodnich
dzielnic Abisynii oraz dla Somalii i Erytrei, towarzyszą coraz częściej drzewa wielkolistne, więk
szość których zrzuca liście w porze suchej. Najbogatszy drzewostan spotyka się w dolinie rzeki
Abbai, gdzie na pograniczu Sudanu istnieją nawet gaje bambusowe.
Zjawisko gęstwiny leśnej, o podszyciu trudnym do przebycia, jest w Abisynii rzadkie. Lasy
przeważnie mają charakter parkowy; wielkie stare pnie są w nich rozrzucone, a pod baldachimem
ich potężnych koron rosną grupkami najrozmaitsze krzewy oraz liczne kwiaty.
W krainie „Kuolla“, ludność osiadła na terenach wyżej położonych uprawia głównie kukury
dzę, bawełnę i tytoń. W okolicach obfitujących w wodę uprawia się ponadto trzcinę cukrową,
banany mączne (Musa ensete) , a nawet nieco ryżu. W oazach nisko położonej strefy gorącej spo
tyka się też palmę daktylową. Za pomocą sztucznego nawadniania uprawia się senes ( Cassia angustifolia), z którego wysuszonych liści produkuje się proszek przeczyszczający, działający głównie
na jelito grube, znany w aptekarstwie pod nazwą „folia Sennae“. Innego środka leczniczego do
starcza tamaryndowiec (Tamarindus indica), którego wielkie strąki zawierają papkowaty miękisz,
mający zastosowanie w lecznictwie pod nazwą „Pulpa tamarindorum“ . Samo drzewo służy jako
materiał stolarski, kora zaś zawiera cenny garbnik. Ziemie strefy „Woina Dega“ otrzymują znacz
niejsze ilości opadów i ze względu na wysokość położenia roślinność tej strefy przypomina nieco
roślinność Europy południowej, do której w Abisynii przybywa jeszcze kilka roślin podzwrotni
kowych. Do tych zaliczyć należy przede wszystkim krzew kawy ( Coffea Arabica), który udaje się
tu doskonale. Południowa Abisynia uważana jest nawet za jego ojczyznę. Powszechna jest też
śródziemnomorska oliwka oraz drzewa pomarańczowe i figowe, uprawiane w Woina Dega, oraz
typowa w tej strefie winorośl.
Ze zbóż zasiewa się głównie proso durrha, kukurydzę, jęczmień i pszenicę, ponadto zaś trawę
tef (Eragrostis abissinica), uprawianą głównie w krainie Amchara. Poważne znaczenie dla rynku
miejscowego posiada uprawa roślin strączkowych, jarzyn, owoców oraz niektórych roślin tłusz
czowych. Dawniej Woina Dega obfitowała w piękne lasy, ale zostały one z biegiem czasu niemal
całkowicie wykarczowane przez ludność miejscową, która w poszukiwaniu ziemi pod uprawę
korzystała z braku ochrony prawnej lasu. Niemniej jednak poszczególne drzewa spotyka się jeszcze
dość często, a przede wszystkim sykomory (Sycomorus trachyphyllos), rosnące w dorzeczu Nilu
Błękitnego, drzewo mirrowe (Amyrys papyrifera), używane do kadzideł kościelnych, oraz drzewo
zwane Pater Noster (Erythrina fomentosa), z którego wielkich czerwonych ziaren nasiennych wy
rabia się różańce i naszyjniki. Dopiero cesarz Menelik II, tzw. „Lew Abisyński“, po założeniu
miasta Addis Abeby (Nowy Kwiat) sprowadził Z Australii szybko rosnące drzewa eukaliptusowe,
zasadził nimi okolice miasta i zakazał je wycinać lub uszkadzać pod karą śmierci. Dzięki temu
ostremu zakazowi stolica jest dziś otoczona pięknymi lasami eukaliptusowymi.
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Ponieważ do najwyższej strefy „D ega" zalicza się wszystkie tereny leżące powyżej 2.400 m,
przeto rozpiętość wysokości jest w tym pasie największa, co pociąga za sobą znaczne zróżniczko
wanie roślinności. Na ziemiach niżej położonych, gdzie klimat jest umiarkowany, uprawia się wszel
kiego rodzaju zboża, głównie proso i jęczmień, sięgający do 3.900 metrów. Sieje się też koniczynę
i konopie. W miarę wznoszenia się roślinność staje się coraz uboższa, aż wreszcie znika zu
pełnie na najwyższych szczytach. Na niższych poziomach strefy Dega pospolity jest jałowiec
(Jmiperus Procera) oraz wrzos krzaczasty (Erica Arborea), którymi zazwyczaj otoczone są koś
cioły koptyckie. Granica zasięgu drzew na górach leży na ogół na wysokości 3.600 m, tylko drzewo
Kusso (Hagenia Abyssinica) sięga do 3.800 m.
Dega jest przeważnie krainą połonin — obszarów trawiastych nadających się doskonale na
pastwiska. Natomiast dla Europejczyków dłuższy pobyt w strefie Dega jest przeważnie szkodliwy,
wysiłek zaś fizyczny utrudniony, ze względu na zbyt rozrzedzone powietrze.
Zwierzostan w Abisynii jest rozmaity i dość bogaty. Na zachodzie i na południu, w dzielni
cach niżej położonych, względnie w dolinach pokrytych zaroślami, spotyka się jeszcze dzikie słonie,
nosorożce afrykańskie (Rhinocerus bicornis) i bawoły dzikie (Boscaffer aequinoctialis). W strefie
Kuolla, w okręgach stepowych pokrytych akacjami (Acacia spirocarpa), żyją jeszcze stada żyraf
i rozmaitych antylop, jako to: abisyński duiker ( Cephalophus abyssinicus), antylopa Huntera
(Damatiscus Hunteri), Swayne'a Hartebeest (Bubalis Swaynei), klipspringer (Oreotragus saltator), abisyńskie oribi (Oribi montana), dik dik Salta (Madoqua Saltiana), Defassa Waterbuck (Cobus defassa), Reedbuck (Cervicapra arindinum i C. bohor), beisa (Oryx beisa), nyala;
kudu plamiste (Tragelaphus buxtoni), antylopa Decula (Tragelaphus decula), kudu małe
(Strepsiceros imperbis), ibeks abisyński (Capra walie) i wiele innych. Spotyka się też zebry, gazele ( Gazela Baira — Dorcotragus baira) i dziki. W okręgach leśnych Nilu Błękitnego małpy
szympansy (Anthropopithecus niger) oraz biało-ogoniaste guerezy (Colobus caudatus) żyją w sta
dach. Na południu lwy i hieny pojawiają się często, a napotkać można również niebezpiecznego
lamparta. W dorzeczu Nilu krokodyle są zjawiskiem pospolitym, ale spotyka się też hipopotamy
oraz liczne odmiany żółwi. Bogactwo ryb jest wielkie, szczególnie w rzekach Takaze i Hawasz.
Niektóre dzielnice Abisynii słyną ponadto z obfitości ptactwa dzikiego; wyróżniają się flamingi,
które nieraz tysiącami zalegają jeziorka i zaciszne zatoki wód płynących. Ptaki drapieżne, a miano
wicie sępy, orły i jastrzębie, są bardzo liczne. Usuwają one padlinę, spełniając rolę policji sanitar
nej. Natomiast mało jest w Abisynii ptaków śpiewających.
Plagą kraju są nader liczne węże, nieraz bardzo duże i potężne a nawet jadowite. Powodują
one znaczne szkody i walka z nimi jest trudna. Prawdziwą zmorą są niektóre owady, będące po
strachem zarówno ludzi jak zwierząt. Do nich zaliczyć trzeba również szarańczę, która wprawdzie
jest strasznym szkodnikiem, ale zarazem służy jako potrawa, chętnie spożywana.
Ludność Abisynii trudni się wszędzie hodowlą. Wielbłądy, muły, osły (Asinus Somaliensis) ,
konie, woły, kozy, owce, trzoda, drób i gołębie hodowane są w ilościach większych lub mniejszych,
Zależnie od dzielnicy i jej warunków lokalnych.
Wielbłądy hoduje się głównie na nizinach stepowych i półpustynnych, gdzie klimat jest go
rący. Pojawiają się one rzadziej na Wyżynie Abisyńskiej, obejmującej krainy Amchara, Szoa,
Godżam i Tigre, gdzie zastępują je muły, osioł i koń w charakterze zwierząt jucznych. W okoli
cach górskich króluje osioł, a prowincja Szoa dostarcza najlepszych koni; są to kuce bardzo wy
trwałe i silne. Charakterystyczne jest bydło abisyńskie, gdyż woły mają niezwykle długie
rogi, dochodzące nieraz do metra dwudziestu centymetrów rozpiętości. Owce hodowane są w znacz
nych ilościach, zarówno dla wełny jak też dla mięsa. Rozległe obszary pastwisk naturalnych nadają
się znakomicie dla tej hodowli, prowadzonej ekstensywnie.
Wsie abisyńskie cechuje ponadto znaczna ilość ułów z pszczołami. W istocie nie ma osady bez
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pasieki, wobec czego można powiedzieć, że Abi
synia jest krajem miodem płynącym.
W dziedzinie kopalin stwierdzono obecność że
laza, złota, platyny, miedzi, siarki, soli, potasu,
a także węgla kamiennego, ale górnictwo we właści
wym słowa tego znaczeniu dotychczas w Abisynii
nie istnieje. Wytapia się tylko nieco żelaza pierwot
nymi sposobami i wypłukuje nieco złota z piasków
niektórych rzek. Nizina Danakilska obfituje w sól,
ale jej się nie dobywa, natomiast dotychczas
Somalia Francuska zasypywała kraj warzoną solą
morską. W niektórych dzielnicach Abisynii sól była
nawet tak dalece rzadka, że służyła jako wymienny
środek płatniczy, co przypisywać należy trudnym
warunkom transportu wewnątrz kraju. Ponieważ
Droga z Diredauy do Addis Abeby.
pomorze Erytrei włoskiej też jest poważnym produ
centem soli morskiej, przeto przewidywać należy,
że po zajęciu Abisynii przez Włochy Somalia Francuska częściowo straci ten handel na rzecz Erytrei.
Istnieje przypuszczenie, że na ziemiach Abisynii znajdują się również złoża ropy naftowej,
ale obecność ich nie została jeszcze pozytywnie stwierdzona. Nie ulega wątpliwości, że przy racjo
nalnym rozwoju górnictwa liczne kopaliny przyczyniłyby się znakomicie do wzbogacenia kraju
i podniesienia dobrobytu ludności.
Na przeszkodzie stały dotychczas: brak inicjatywy, brak kapitału i niemal zupełny brak dróg

Nowoczesny dworzec kolejowy w Addis Abebie, wzniesiony przez Francuzów.
Przed dw orcem : lew abisyń ski — godło b yłego państwa-
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i środków komunikacji
wewnątrz kraju. Przewi
dywać należy, iż rząd wio
ski dążyć będzie do tego,
aby braki te w jak naj
prędszym czasie usunąć,
aby móc kraj należycie
wyzyskać.
Do roku 1937 istniała
tylko jedna linia kolejowa,
zbudowana przez Francu
zów, łącząca stolicę Addis
Abebę z portem Dżibuti
(Jibouti) w Somalii Fran
cuskiej. Linia ta jest wą
skotorowa i ma 783 km
długości, z czego 90 km
biegnie po terytorium
Kobieta z zamożnych sfer abisyńskich w podróży, w otoczeniu służby.
francuskim. Stacja Diredaua, leżąca mniej więcej na połowie drogi, jest stacją dla miasta Harrar, drugiego miasta
w państwie i stolicy sułtanatu.
Przed zajęciem kraju przez Włochów dróg bitych nie było. Toteż podróże odbywały się
wierzchem od osady do osady i komunikacja była bardzo utrudniona, ze względu na brak
jakichkolwiek wygód i schronisk.
Handel znajduje swój wyraz w ujęciu statystycznym, ponieważ zaś państwo abisyńskie żadnej
statystyki oficjalnej nie prowadziło, przeto należyte zobrazowanie wymiany towarowej, zarówno
wewnętrznej jak zewnętrznej, jest możliwe tylko w zakresie ograniczonym do uogólnień i hipotez.
Handel zewnętrzny, ważniejszy o tyle, że daje pojęcie o bilansie handlowym oraz o jego wpływie
na bilans płatniczy, prowadzony był głównie
dwiema drogami: przez Dżibuti (Somalia Fran
cuska) i przez Sudan Anglo-Egipski. Inne granice
uczestniczyły w handlu zewnętrznym tylko
w dziedzinie wymiany pogranicznej, z tego ,
względu pominięcie ich nie wpłynie na znie
kształcenie obrazu opartego wyłącznie na dwóch
granicach wyżej wymienionych. Dzięki temu
zaś, że zarówno Anglicy jak Francuzi prowadzili
dokładne statystyki wymiany z Abisynią, istnieje
możność uzyskania obrazu tego handlu z przy
bliżoną dokładnością. Dotyczy to w szczególności
statystyki angielskiej w Sudanie, gdyż statystyka
Somalii Francuskiej nie wydziela eksportu abisyńskiego; ponieważ jednak Somalia Francuska
własnego eksportu prawie nie posiada, więc i ta
statystyka może służyć do pozyskania mniej
więcej trafnego obrazu handlu zewnętrznego
Listonosz wiejski pokrzepia się wodą u źródła.
Abisynii do roku 19 3 4 *
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Wymiana zagraniczna via Sudan wykazuje, że bilans handlowy w latach 1933 i 1934 był dla
Abisynii czynny.
Wyrażał się on w cyfrach następujących:
Przywóz do Abisynii

Wywóz Z Abisynii

1933 — zł 1,060.000
1934 — zł 1,345.000

zł5,270.000
zł4,541.000

Import obejmował tkaniny bawełniane oraz jedwabne, sól, cukier, spirytualia, konserwy,naftę,
smary i benzynę.Wywóz zaś głównie kawę, ponadtoskórysurowe i futerkowe, wosk ikość sło
niową.
Obroty handlu zagranicznego Somalii Francuskiej wykazywały sumy następujące:
Import via Dżibuti
Rok
„
„

1932 — zł 54miliony
19 3 3 — zł 47 „
1934 — zł 32

Eksport via Dżibuti
zł 57 milionów
zł 42
zł 43

Z powyższych sum przychodziło z Francji wszystkiego za 2— 3 mil. zł, wychodziło zaś do Francji
za 7— 10 mil. zł. Wywóz stanowiły głównie skóry i kawa, przywóz zaś napoje, produkty spożywcze,
tkaniny, narzędzia, wyroby metalowe i materiał kolejowy.
Handel prowadzony był przez Abisynię z W. Brytanią, Indiami, Francją, Włochami, Niem
cami, Japonią oraz ze Stanami Zjedn. Ameryki. Należy przewidywać, że po zajęciu kraju Włochy
będą dążyły do przyciągnięcia do siebie znaczniejszej części handlu zagranicznego Abisynii.
Środkiem płatniczym jest dotychczas srebrny talar, talar Menelika, obok którego jeszcze
jest w obiegu talar Marii Teresy, rozpowszechniony w całej Azji Przedniej oraz w Afryce pół
nocno-wschodniej. Wartość nominalna tych talarów srebrnych wynosi około zł 8.97. Istniał bank
emisyjny Etiopii, który wypuszczał banknoty papierowe, należy jednak przewidywać, że Włosi
zaprowadzą swoje środki płatnicze (liry), które już obowiązują w Erytrei i w Somalii Włoskiej.
Barwami Abisynii są: zielona — żółta — czerwona; przyłączenie do Włoch zamienia więc
tylko żółtą na białą.

SO M A LIA W ŁO SK A (SO M A LIA IT A L IA N A )
Obszar. — Położenie. — Ludność. — Cechy fizyczne. — Wybrzeża. — Klimat. — Wody. — Rolnictwo i ho
dowla. — Komunikacje. — Porty. — Podział administracyjny. — Bilans handlowy.

Somalia Włoska jako całość jest więcej warta aniżeli sąsiadująca z nią Somalia Angielska.
Przede wszystkim obszar jest znacznie większy i chociaż granice zachodnie w stosunku do Abi
synii nie są ściśle określone, to jednak ocenia się ten obszar na przeszło 500.000 km2. Jest on zatem
znacznie większy od Rzp. Polskiej, poza tym zaś ziemie jego częściowo nadają się do uprawy.
Pomimo to wszakże zaludnienie jest bardzo rzadkie, gdyż wynosi przeciętnie tylko 2 mieszk.
na km2 przy ogólnej liczbie ludności 1,016.300 mieszk., z czego tylko 1.671 Europejczyków
(1931 r.). Somalia Włoska stanowi pas szerokości przeciętnie 300 km, ciągnący się od Zatoki
Adeńskiej wzdłuż Oceanu Indyjskiego do Kenii Wielko-Brytańskiej. Na północnym wschodzie
płyta somalska kończy się kamienistym, niebezpiecznym dla żeglugi przylądkiem Guardafui
(Ras Asir = wystrzegaj się!), na przedłużeniu którego leżą wyspy Abd-al-Kuri i Sokotra, należące
do Wielkiej Brytanii. Posiadłość włoska rozpoczyna się na wybrzeżu Zatoki Adeńskiej, pod
Bender Ziada (45° E) i kończy się na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego u przylądka Dick's Head
(Ras Chiamboni) na pograniczu Kenii.
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Wartość tej kolonii powiększyła się w r. 1922, kiedy Wielka Brytania odstąpiła Włochom od
Kenii pas ziemi wzdłuż południowo-zachodniego brzegu poprzednio pogranicznej rzeki Dżuba
(ang.: Djuba, w ł.: Giuba, tubylcza nazwa: Ganale), o szerokości od 50 do 100 km. Odtąd rzeka
ta płynie całkowicie na terytorium należącym do Włoch, a ponieważ Dżuba prowadzi wodę
w ciągu całego roku, docierając do morza nie opodal portu Kismaju, przeto stanowi teren nadający
się do rozwoju gospodarczego.
Pod względem fizycznym Somalia Włoska jest krajem na ogół nisko położonym. Stanowi on
jak gdyby zakończenie skiby wschodniej krawędzi rowu afrykańskiego i cechuje go łagodny spa
dek w stronę Oceanu Indyjskiego. Znaczniejsze wzniesienia znajdują się tylko na północy, gdzie
są one dalszym ciągiem przybrzeżnego pasma wyżyn Somalii Brytańskiej. Podzielić je można na
trzy pasy przebiegające w kierunku równoleżnikowym, pomiędzy io° szer. póln. a wybrzeżem
Zatoki Adeńskiej. Są to: pas przybrzeżny ze szczytem Karuma (2.200 m), pas środkowy El Maskat i pas południowy Kar-Kar ze szczytem Dżebel Meigabo, kończący się na półwyspie i przy
lądku Hafun. Pozostałe kraje Somalii Włoskiej są faliste, tylko miejscami pagórkowate, a znaczne
przestrzenie są nawet równiną.
Wybrzeża Oceanu Indyjskiego są różnorodne; już w starożytności Arabowie podzielili je na
3 odcinki, z których każdy ma cechy odrębne. Odcinek północny zwany jest przez Arabów El
Chasaion, co znaczy „wybrzeże skaliste“ ; nazwa ta odpowiada rodzajowi wybrzeża, które tutaj
jest urwiste i trudno dostępne. K u południowi łączy się z nim odcinek niski, piaszczysty, zwany
„Sif-et-Tauil“, co znaczy „wybrzeże płaskie", również pozbawiony dobrych portów naturalnych.
Odcinek południowy nazywa się „Benadir“ — „wybrzeże portów“. Tutaj koncentrowało się
w starożytności i średniowieczu życie najintensywniejsze ze wszystkich ziem należących do So
malii Włoskiej, po pierwsze dlatego, że wybrzeże posiada liczne drobne zatoki, które stanowiły
dogodne porty dla małych statków arabskich „dhaus“, po drugie zaś ponieważ południowy od
cinek obdarzony jest najlepszym klimatem.
Na ogół klimat tych ziem jest bardzo suchy. Najmniej opadów otrzymuje część środkowa,
mająca charakter prawie pustynny. Na samej północy w okolicach wyżej położonych opady są
nieco obfitsze, ale nie wystarczające do uprawy ziemi. Jedynie część południowa, zaplecze Benadiru,
otrzymuje okresowo więcej opadów, ale też w ilościach niedostatecznych, aby umożliwić racjonalną
uprawę. Pomimo to jedynie ta część nadaje się do prowadzenia plantacji opartych na irygacji
sztucznej. Gdy bowiem dwie trzecie kraju nie posiada żadnych wód płynących, zaplecze
Benadiru zraszane jest przez dwie poważniejsze rzeki, płynące z wysokiego zbocza abisyńskiego
odcinka rowu afrykańskiego i jego stoków wschodnich. Są to rzeki Szebeli i Dżuba, tworzące
w górnych swych biegach rozległe dorzecza, obfitujące w liczne drobne i średnie dopływy. Dolne
biegi tych rzek różnią się zasadniczo, gdyż Szebeli nie tylko daleko wcześniej przestaje otrzymywać
zasiłki aniżeli Dżuba, ale ponadto przepływa znaczne przestrzenie po ziemiach wapiennych,
bardzo przepuszczalnych, nie otrzymujących prawie żadnych opadów. Wskutek tego traci dużo
wody właśnie na terytorium Somalii Włoskiej i wodostany jego są nierównomierne. Nie opodal
brzegu morza natrafia rzeka Szebeli na pas diun piaszczystych o wysokości do 150 m, którego
nie zdołała przeciąć, by dotrzeć do oceanu. W wyniku tego skręca na południowy zachód i płynie
wzdłuż brzegu morza na przestrzeni prawie 300 km, tracąc stopniowo wodę i gubiąc się wreszcie
w bagnach Bally Jera. W przeciwstawieniu do tego rzeka Dżuba otrzymuje swe dwa główne dopły
wy Dawa i Web nie opodal granicy somalskiej i płynie przez tereny obdarzone nieco większym opa
dem, wobec czego prowadzi więcej wody i dociera do oceanu nie opodal portu Kismaju (Khismayu,
Chisimaio). Znaleziono ślady, że przy bardzo wysokich wodostanach rzeka Wadi Szebeli łączyła
się przy ujściu z rzeką Dżuba i że rzeki te wpadały dawniej do nie istniejącego już przybrzeżnego
jeziora Warna, a następnie połączonymi siłami przebiły pas diun zdobywając wspólne ujście,
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którego obecnie korzysta Dżuba. Doliny tych rzek tworzą pewnego rodzaju oazy, a brzegi ich,
szczególnie rzeki Dżuba, pokryte są bujnymi lasami galeriowymi, ostro odcinającymi się od płyty
sąsiedniej, pokrytej haszczą lub stepem suchym. Na rzekach tych Włosi opierali wielkie nadzieje
kolonizacyjne i wyzyskując ich wody rozbudowali system sztucznego nawodnienia, przy pomocy
którego zakładali plantacje bawełny. Wysiłki te dały wprawdzie pozytywne wyniki gospodarcze,
ale pomimo to doświadczenie wykazało, że kraje zaplecza Benadiru nie nadają się do osadnictwa,
gdyż klimat w dolinach rzek wspomnianych jest malaryczny i niezdrowy dla Europejczyków.
Z dziedziny roślinnej kraj, oprócz bawełny, dostarcza na wywóz gumę arabską, żywicę, siemię
bawełniane, olej sezamowy i włókno kapoku; tubylcy uprawiają jeszcze jęczmień, proso, fasolę,
banany, daktyle, figi i różne owoce, ale wyłącznie tylko na potrzeby miejscowe.
Włosi dokładają usilnych starań, aby jakość i wydajność tych rozmaitych płodów podnieść,
co też się udało z bawełną. Rozwój produkcji rolniczej i plantacyjnej jest utrudniony nie tylko
przez brak wody, ale również przez dający się coraz bardziej odczuwać brak rąk roboczych.
Jest to zagadnienie, z którym walka stanowi zadanie bardzo poważne w kraju wyjątkowo rzadko
zaludnionym, gdzie Europejczyk nie może pracować fizycznie.
Głównym bogactwem kraju jest ekstensywna hodowla prowadzona przez nomadów, opiera
jąca się na pastwiskach naturalnych, przeważnie suchych i mało wartościowych. Z tego też
względu hoduje się głównie owce, kozy i wielbłądy, nie wymagające pod względem paszy. Do
starczają one na wywóz skór surowych, wełny i sierści. Ilości zwierząt hodowanych oceniane są
na 2,200.000 wielbłądów (głównie w północnej części kraju), 1,400.000 bydła rogatego i 1,500.000
owiec, ale liczby te tylko w przybliżeniu ilustrują istotny stan hodowli.
Obszary nawadniane sztucznie, gdzie istnieje intensywna uprawa roli, znajdują się tylko
w dorzeczach Webi Szebeli i Dżuba, głównie w dolnych biegach, zamienionych na mniej lub
więcej szerokie oazy. Najwydatniejsza jest część Webi Szebeli płynąca wzdłuż brzegu oceanu,
gdzie udaje się też trzcina cukrowa.
Na wyżynie pomiędzy dolnymi biegami wspomnianych dwóch rzek istnieje okręg Baidoa,
0 charakterze wyspy wśród stepów, gdzie uprawia się proso, jęczmień, fasolę itp., opierając tę
produkcję wyłącznie na odpowiedniej glebie i na opadach atmosferycznych, bez sztucznego
nawodnienia.
Sieć komunikacyjna jest jeszcze mało rozwinięta. Żegluga regularna małymi parostatkami
uprawiana jest w ciągu kilku miesięcy, zależnie od wodostanu, na rzece Dżuba od ujścia do miej
scowości Bardera, na długości około trzystu km i na rzece Webi Szebeli, pomiędzy Bulo Burti
1 Afgoi (ok. 200 km). Poza tym dorywczo kursują jeszcze motorówki na innych odcinkach.
Do r. 1933 istniała w Somalii Włoskiej tylko jedna linia kolejowa wąskotorowa (75 cm) o dłu
gości 114 km, rozpoczynająca się w stolicy Mogadiszu i biegnąca przez oazę Dafit w kierunku
na Baidoa. Dalszy ciąg w kierunku na Lugh nad rzeką Dżuba jest w budowie, po czym linia ta
będzie miała około 400 km długości. Nie jest wyłączone, że będzie ona kiedyś odcinkiem wielkiej
transwersali, łączącej trzy stolice: Mogadiszu, Addis Abebę i Asmarę. W ciągu ostatnich lat
Włosi zwrócili główną uwagę na budowę dróg samochodowych. Ze względu na suchy charakter
kraju i twarde podłoża, szlaki i drogi samochodowe, których długość wynosiła-w r. 1935 już około
10.000 km, zastępują dziś w znacznym stopniu brakującą sieć linii kolejowej.
Spośród portów dwa zostały rozbudowane przez Włochów i uprzystępnione dla żeglugi euro
pejskiej; są to: Mogadiszu (Mogadischio; 36.500 mieszk., w tym 800 Europejczyków) i Brawa
(10.000 mieszk.). Obydwa położone są na wybrzeżu Benadiru. Poza nimi wzmiankować należy
Kismaju (Chisimaio: 9.000 m.), port leżący nieopodal ujścia rzeki Dżuba i obsługujący tereny
świeżo pozyskane od Anglików, Merca (7.000 m.) i stare porty arabskie: Obbia, położony na nie
gościnnym wybrzeżu płaskim, i Hafun (22.000 m.) na północnym wybrzeżu skalistym. Tonaż
Z
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ogólny Somalii Włoskiej wyniósł w r. 1932: 1,253.000 ton bez kabotażu, a zatem niewiele jak
na tak rozległy kraj o bardzo długim wybrzeżu morskim.
Poza portami umiastowienie jest nieznaczne. Tylko w południowej części, w zapleczu Benadiru,
istnieje wewnątrz kraju kilka dawnych środowisk miejskich o charakterze arabskim, a mianowicie
Baidoa (10.000 m.), Afgoi, Genale i inne oraz nowe miasto Vilaggio Duca dei Abbruzzi (15.000 m.),
założone przez Włochów w głównym okręgu plantacyjnym, w dolinie Webi Szebeli.
Pod względem administracyjnym kraj rządzony jest przez gubernatora z siedzibą w Mogadiszu
i dzieli się na:
1. terytoria Somalii Północnej:
a) terytorium Midżertynów (Mijertins) od przylądka Bender Ziada do przylądka Gaba
(8° 13 ' szer. N);
b) terytorium Mogal od przylądka Gaba do przyl. Garad (6° 47' szer. N). Teren ten zaj
mował dawniej tzw. „wściekły Mullah“ ;
c) terytorium Obbia od przyl. Garad do północnej granicy Benadir (źródła Gabobe:
40 30' szer. N );
2. terytoria Somalii Południowej obejmujące dawniejszą krainę Benadir od 40 30' do Ras
Chiamboni (Dick’s Head) na granicy Kenii.
Życie administracyjne, gospodarcze i demograficzne koncentruje się prawie wyłącznie w części
południowej, gdyż jedynie tam istnieje możność rozbudowy sztucznego nawodnienia i stałego
pobytu dla Europejczyków.
Bilans handlowy był stale ujemny, ale w r. 1932 został zrównoważony, wykazując nieznaczne
salda dodatnie. Włochy zajmują oczywiście stanowisko uprzywilejowane, ale pomimo to znaczna
część przywozu idzie z innych krajów, głównie z Imperium Wielkiej Brytanii. Ponieważ porty
Somalii Włoskiej, obsługiwane przez linie włoskie, mają bezpośrednie połączenie tylko z portami
kraju macierzystego, przeto import z innych krajów przechodzi przez Aden, Zanzibar i Mombassę.
Statystyka importu prowadzona w portach Somalii wyróżnia jedynie bezpośredni przywóz z Włoch,
poza tym zaś podaje ostatni port przeładunkowy, nie wnikając w to, skąd towar pochodzi. Ze sta
tystyki tej widzimy, że import z Włoch, zależnie od roku, waha się pomiędzy jedną trzecią a jedną
czwartą całego importu. Reszta zaś przypada głównie na Aden. Wywóz zaś w znacznie wyższym
stopniu zmonopolizowany jest przez Włochy, które zabierają niemal wszystką bawełnę i znaczną
część skór wyprodukowanych w Somalii. Pieniądzem obiegowym jest lira włoska.

SO M A LIA F R A N C U S K A (C Ô T E F R A N Ç A IS E D E S SO M A LIS)
Położenie i obszar. — Dżibuti. — Rzeźba terenu. — Klimat. — Roślinność. — Hodowla. — Rolnictwo. —
Rybołówstwo. — Kopaliny. — Przemyśl. — Komunikacje. — Znaczenie portu Dżibuti. — Handel.

Somalia Francuska, położona w Afryce wschodniej pomiędzy io° 54' a 12° 42' szer. płn. oraz
410 45' a 430 24' dług. wsch. od Gr., stanowi właściwie tylko skrawek wybrzeża z najbliższą
okolicą zaplecza, obejmujący zaledwie 22.000 km2. Na północy, począwszy od przylądka Dumeira, graniczy Z Erytreą Włoską, na zachodzie i południo-zachodzie z Abisynią, na południowschodzie z Somalią Brytańską, gdy natomiast granicę wschodnią stanowi wybrzeże Zatoki Adeńskiej i Cieśniny Bab-el-Mandeb. W okolicy gdzie się kończy cieśnina, będąca, jak wiadomo,
wylotem Morza Czerwonego, wcina się w ląd Zatoka Tadżura, której wybrzeża skupiają dokoła
siebie ziemie stanowiące kolonię francuską. Port naturalny, jaki stanowi ta zatoka, oraz jej ko
rzystne położenie geograficzne, dały impuls do zajęcia przez Francję w latach 1860— 1862 portu
Obock, położonego u wylotu zatoki na jej brzegu północnym, po czym okolica została odstąpiona
Francji przez sułtana Tadżury i naczelników plemion Danakil na podstawie traktatu z roku
G eogr. powsz.
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1884 w zamian za odszkodowanie gotówką. Po zajęciu odstąpionych im terenów Francuzi przy
stąpili do geograficznego zbadania wybrzeży zatoki, po czym w r. 1892 przenieśli centrum admi
nistracji z Obock do położonego na przeciwległym brzegu Dżibuti (Djibouti, 1931 r.: 11.370 m.),
które oficjalnie stało się w r. 1896 stolicą kolonii. Jeszcze w roku 1897 Dżibuti było osadą tubylczą,
w której mieszkało tylko jedenastu urzędników Europejczyków, ale gdy Francuzi wybudowali
stąd kolej do stolicy Abisynii Addis Abeby oraz wyposażyli port w nowoczesne urządzenia tech
niczne, jako to nabrzeża, podciągi, domy składowe itp., Dżibuti szybko stało się miastem, a port
głównym wylotem handlu Abisynii oraz ważnym punktem oparcia dla żeglugi francuskiej.
Formalnie kolonia składa się z terytoriów będących własnością Francji oraz Z kilku drobnych
protektoratów, w istocie jednak stanowi całość administracyjną zarządzaną przez gubernatora.
Somalia Francuska jest przeważnie krainą górzystą, której najwyższe szczyty sięgają 1.650 m
w górach Gouda i 1.200 m w górach Mabła, otaczających Zatokę Tadżura od północy, ale zachodnia
część kraju wchodzi już w skład Niziny Danakilskiej. Wskutek ruchów tektonicznych, związanych
Z wypiętrzaniem kontynentu Afryki, zapadnięciem Oceanu Indyjskiego i powstaniem wielkiej
szczeliny afrykańskiej, czego wynikiem są pomiędzy innymi Morze Czerwone i Zatoka Adeńska,1
niemal cały kraj jest popękany i pokryty bruzdami, rowami i szczelinami, przebiegającymi prze
ważnie w kierunku południkowym. W części zachodniej kraj jest rozbity na niewielkie kotliny
bezodpływowe, przeważnie zasolone.
K lim a t jest bardzo gorący, prawie pozbawiony opadów atmosferycznych, wobec czego kraj
ma charakter pustynny. Średnia temperatura roczna wynosi na wybrzeżu 30° C, w ciągu lata pod
nosi się jednak przeciętnie do 42° w cieniu. Temperatury krańcowe wahają się pomiędzy 17 0
w porze chłodnej a 48° w porze gorącej, przy czym do maximum dochodzi tylko po południu,
pomiędzy 14-tą a 16-tą godziną. W nocy termometr spada o kilka stopni, ale rano szybko się znów
podnosi i w ciągu całego dnia utrzymuje na poziomie wysokim. Opady atmosferyczne są zni
kome i występują nieregularnie, osiągając zaledwie kilkanaście centymetrów. Niebo jest prawie
zawsze czyste i niebieskie, ale pomimo nieznośnych upałów klimat jest zdrowy. Wynikiem
panującej suszy jest okresowość rzadkich i na ogół drobnych rzeczek, z których żadna nie nadaje
się do żeglugi. W całej kolonii nie ma ani jednej rzeki, która płynęłaby z innego kraju; natomiast
największą jest Weima, stanowiąca granicę z Erytreą. Jest kilka małych jezior, pomiędzy którymi
największe Bahr Assal ma 1 1 7 km2 powierzchni; jeziora są przeważnie zasolone i mają znaczenie
czysto lokalne.
R o ś lin n o ś ć jest bardzo uboga i spotyka się ją przeważnie w bliskości rzek, strumyków i jezior.
Składa się z galeriowych zagajników ryzofor, krzaków wilkomlecza i janowca (Genista) oraz
Z rozproszonych akacji, mimozy o kształtach fantastycznych i szorstkiej trawy. Ale założone przez
Europejczyków z wielkim wysiłkiem i starannie nawadniane ogrody w okolicy miast Dżibuti,
Obock, Tadżura i Dikil dają piękne jarzyny i owoce wszelkiego rodzaju. Dzika fau n a jest bo
gatsza: z roślinożernych spotykają się dzikie osły oraz rozmaite antylopy; z mięsożernych —
drapieżne lamparty, hieny i szakale; z ptactwa — kuropatwy, jarząbki, dropie.
H o d u je się głównie owce i kozy, osły i nieco bydła rogatego, dla którego brak pastwisk do
godnych.
Na całym obszarze kolonii żyje tylko 69.600 mieszkańców (1931 r.), w tym 620 Europej
czyków: Francuzów, Greków i Włochów. Poza tym spotyka się Arabów z Jemenu a także Tur
ków, Syryjczyków, Ormian i Hindusów. Gęstość zaludnienia jest b. słaba i wynosi przeciętnie
tylko 3,2 m. na 1 km2. Ludność tubylcza, powstała ze skrzyżowania rasy chamickiej z semicką,
dzieli się na dwa szczepy: Danakil na północy i Somali na południu. Obydwa szczepy posługują
1 Patrz Jerzy Loth: Afryka, str. 24.
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się narzeczem z grupy języków chamickich, które
ukształtowało się pod wyraźnym wpływem arab
skiego. Wyznania są mahometańskiego. Usposobie
nia bardzo wojowniczego, podzieleni są na liczne
rody, między którymi istnieje stan ciągłej wojny.
Głównym zajęciem ludności tubylczej jest pasterstwo.
Największym bogactwem kraju są stada owiec,
kóz, wielbłądów, osłów i bydła rogatego. Pasą się
one na nędznych pastwiskach naturalnych, które się
szybko wyczerpują, zmuszając pasterzy do ciągłych
wędrówek z miejsca na miejsce. W chłodniejszej
porze roku, przypadającej na okres naszej zimy,
stada na ogół wędrują w stronę morza, zbliżając się
stopniowo do wybrzeży; w porze cieplejszej zaś od
dalają się od morza, w stronę Abisynii. Liczbowo
hodowli tubylczej przedstawić nie można, gdyż sta
tystyka dotychczas nie istnieje.
P ro d u k c ja ro ln ic z a , nader słaba, jest wy
nikiem niechęci krajowców nie tylko do rolnictwa,
ale w ogóle do wszelkiej pracy, którą uważają
Targ uliczny w Dżibuti.
za poniżającą. Poza tym warunki przyrodnicze
powodują, że niewielkie skrawki terenu mogą być wyzyskane dla celów rolniczych. Racjo
nalna uprawa roli istnieje tylko w okolicach Dżibuti, gdzie głównie Arabowie pochodzący
Z Jemenu produkują jarzyny, sprzedawane na rynku miejscowym, bądź też dostarczane na statki
zawijające do portu. Francuzi starali się powiększyć produkcję rolną za pomocą sztucznego
nawodnienia, ale te usiłowania dały jedynie wyniki w dziedzinie produkcji ogrodniczej, podobnej
do istniejącej w oazach Sahary; w ogrodach tych udają się palmy daktylowe i kokosowe, drzewa
figowe, mango, morwy, tytoń i jarzyny wszelkich rodzajów. Próby uprawy bawełny zawiodły.
R y b o łó w stw o morskie mogłoby dostarczać ryb w obfitości, ale tu występuje znów niechęć
krajowców do tego zawodu. Tylko niewielka liczba tubylców ze szczepu Somali zajmuje się
rybołówstwem i sprzedaje połowy do suszarni, które eksportują do Abisynii, gdzie spożycie ryb
jest znaczne, ze względu na częste posty.
B o g a c tw a k o p aln e dotychczas nie są wydobywane, ale stwierdzono już obecność rud mie
dzi, żelaza, potasu, gipsu i bauksytu. Badania naukowe tych pokładów podjęte zostały dopiero
niedawno na skutek starań rządu miejscowego; o ile wyniki będą dodatnie, prace górnicze zostaną
rozpoczęte.
P rz e m y sł istnieje w zakresie bardzo ograniczonym. Początkowo brak rąk roboczych działał
hamująco na rozwój przemysłu; stopniowo jednak nadzieja zarobku przezwyciężyła lenistwo
i dziś zagadnienie już nie istnieje, chociaż wydajność pracy krajowców jest niezmiernie niska.
Konkurencję tubylcom robią o wiele zdolniejsi robotnicy arabscy. Niemal cały przemysł skon
centrowany jest w mieście Dżibuti. Obejmuje on elektrownię dostarczającą prądu dla celów
oświetleniowych oraz dla stacji radiowych, fabrykację lodu sztucznego, niezmiernie ważną
w tym gorącym, suchym klimacie, oraz przemysł solny, rybny i kawowy. Pierwszy polega na
wydobywaniu soli z wody morskiej, pompowanej do osadników w ilości 100.000 metrów sześcien
nych dziennie. Produkcja soli wynosi około 35.000 ton rocznie, a może być doprowadzona do
60.000 ton. Sól jest wywożona do Abisynii i do Europy. Przemysł rybny polega dotąd głównie
na suszarniach, ale rząd francuski czyni usilne starania celem stworzenia fabrykacji konserw
10*
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rybnych. Wreszcie istnieją suszarnie i palarnie kawy przywożonej z Abisynii i wywożonej do
Europy i Arabii.
K o m u n ik a c ja wewnątrz kolonii ma znaczenie podrzędne ze względu na małe odległości
i długość wybrzeża morskiego. Transport towarów w głąb kolonii odbywa się przeważnie jeszcze
za pomocą wielbłądów, które w zakresie komunikacji pasażerskiej wypiera coraz bardziej autobus.
Pomiędzy miejscowościami położonymi na wybrzeżach Zatoki Tadżura i Zatoki Adeńskiej
uprawiany jest kabotaż przekraczający nawet granice kolonii, zarówno na północ, do portu
Assab w Erytrei Włoskiej, jak na południe do Zeila w Somalii Angielskiej oraz w poprzek Cieśniny
Bab-el-Mandeb do Adenu. Przez południowo-wschodnią część kolonii (krainę Issas) przebiega
na długości 90-ciu km wąskotorowa linia kolejowa, łącząca Dżibuti z Addis Abebą. Cała długość
tej kolei, wybudowanej przez Francuzów, wynosi 783 km. Dla portu Dżibuti kolej ta ma pierwszo
rzędne znaczenie tranzytowe, ale dla ruchu wewnątrz Somalii Francuskiej rola jej jest podrzędna.
W związku z rozwojem handlu zagranicznego Abisynii ruch na tej kolei wzrastał stale począwszy
od roku 1910, osiągając maksimum w roku 1928, kiedy w obie strony przewieziono przeszło
72.000 ton towarów i przeszło 300.000 pasażerów.
Dla morskiego ruchu okrętowego port Dżibuti posiada dużą wartość, jako punkt aprowizacyjny, zarówno w węgiel jak w wodę, a przede wszystkim w świeżą żywność — mięso, jarzyny
i owoce, których brak portom angielskim w Perim i w Adenie. Ponadto, jako krańcowy punkt
kolei abisyńskiej, port w Dżibuti daje żegludze morskiej poważne ilości frachtów, czym się też
odróżnia dodatnio od sąsiednich portów angielskich, będących raczej tylko portami węglowymi.
Dzięki tym korzystnym warunkom ruch w porcie Dżibuti jest dość znaczny: w r. 1929 wpłynęło
do portu 476 handlowych statków parowych o tonażu 1,668.502 tony, ładując i wyładowując
102.537 ton wartości 822 milionów franków. W tym było francuskich statków 239; drugie miejsce
zajmowały statki pod banderą angielską, następnie włoskie, norweskie i niemieckie. Do liczb
powyższych przybywa jeszcze znaczna ilość statków żaglowych i okrętów wojennych.
H an d el. Rozpatrując handel Somalii Francuskiej należy mieć na uwadze, iż wewnętrzna
wymiana towarów w tej małej kolonii z niewielką liczbą mieszkańców o potrzebach minimalnych
jest nikła. Znaczne obroty kupców w Somalii Francuskiej pochodzą stąd, że po przeprowadzeniu
kolei do Addis Abeby zagarnęli oni w swe ręce poważną część handlu zagranicznego Abisynii.
Należy przewidywać, że po opanowaniu tego kraju przez Włochów będą oni usiłowali skierować
handel abisyński do portów Erytrei — Assab i Massaua. Przyszłość pokaże, w jakim stopniu
wyjdzie to na niekorzyść portu Dżibuti i tym samym Somalii Francuskiej.
SO M A LIA W IE L K O -B R Y T A Ñ S K A (B R IT IS H SO M A LIL A N D )
Nazwa. — Obszar. — Położenie. — Rzeźba terenu. — Klimat. — Hodowla. — Ludność. — Miasta. — Komu
nikacje. — Bilans handlowy.

Przez nazwę powyższą rozumie się tę część Somalii, która się rozpościera wzdłuż południowego
wybrzeża Zatoki Adeńskiej i obejmuje jego bezpośrednie zaplecze. Teren ten, w kompleksie
krajów Imperium Brytańskiego nazwany oficjalnie „Somaliland Protectorate“, jest tylko nomi
nalnie protektoratem, gdyż w istocie rządzi nim gubernator angielski mianowany przez Londyn.
Kraj jest odpowiednikiem Adenu oraz jego zaplecza na północnym brzegu zatoki i ma dla W. Bry
tanii znaczenie wyłącznie strategiczne. Obszar jego wynosi 17 6 .113 km2, przy czym granice
w stosunku do Somalii Włoskiej na wschodzie, ustalone w r. 1907, Abisynii (Ogaden) na południu,
ustalone w r. 1897, i Somalii Francuskiej na zachodzie są umownymi liniami prostymi,
bez żadnego oparcia o cechy fizyczne terenu. Wybrzeże Somalii Angielskiej ciągnie się od przy
lądka Loyi Ada, pomiędzy portami Zeila i Dżibuti franc., do miejscowości Banda Ziada, poło
żonej na 490 dług. wschodniej, na pograniczu Somalii Włoskiej.
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Do r. 1884 obszar Somalii Brytańskiej pozostawał pod kontrolą Egiptu, po tym zaś roku
administrację sprawował rząd Indii Brytańskich. W r. 1898 W. Brytania poddała administrację
tego kraju Imperialnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Foreign Office), w r. 1905 zaś
przyłączyła ją do Ministerstwa Kolonii (Colonial Office), stwierdzając tym samym, że w istocie
protektoratu nie ma.
Jest to kraina uboga i niegościnna. Wzdłuż wybrzeża ciągnie się w oddaleniu kilkunastu do
kilkudziesięciu kilometrów wysokie pasmo górskie, będące dalszym ciągiem południowego
zbocza abisyńskiej części rowu afrykańskiego. Wznosi się ono miejscami powyżej 2.000 m (Dżebel Serut 2.180 m; Dż. Tawawur 2.080 m; Dż. Danjero 1.950 m), opadając stromo ku północy
i pozostawiając pomiędzy nim a morzem pas nizinny, szerszy na zachodzie, gdzie jest znany pod
nazwą. Guban. Od strony południowej spadki są łagodniejsze, przy czym zachodnia część kraju
jest bardziej górzysta aniżeli wschodnia, gdzie południowy spadek grzbietu przybrzeżnego sięga
daleko w głąb kraju zupełnie łagodnie.
Klimat jest wybitnie gorący i suchy. Nieco obfitsze opady atmosferyczne otrzymuje tylko pas
wzdłuż wybrzeża, zaplecze zaś ma w najlepszym wypadku charakter stepowy, a rozległe przestrze
nie, szczególnie na południowym wschodzie, są pustynią słoną. Jak dalece klimat jest suchy, świadczy
okoliczność, że w całym kraju nie ma zupełnie ani wód płynących, ani stojących. Wskutek takich
warunków klimatycznych uprawa ziemi istnieje tylko w pasie przybrzeżnym, gdzie podczas
okupacji angielskiej powstało kilka miast, których ludność osiadła zajmuje się handlem i rzemio
słem. W głębi kraju mieszkańcy są przeważnie nomadami żyjącymi z hodowli głównie owiec
i kóz oraz w mniejszej ilości — bydła. Hoduje się też strusie, których pióra Somalowie sprzedają
w Adenie pasażerom licznych przejezdnych statków europejskich. Ponadto ludność koczownicza
zajmuje się zbieraniem mirry, kadzideł i gumy arabskiej, które to artykuły handlu dobywane
są przez rabunkowe nadcinanie kory dziko rosnących drzew.
Dotychczasowe spisy ludności ograniczały się wyłącznie do nielicznej ludności napływowej,
mieszkającej w miastach, nie obejmując zupełnie głównej masy tubylców, rozproszonych po całym
kraju. Somalowie przeważnie są pochodzenia wschodnio-chamickiego, ale domieszka semicka
występuje wybitnie na północy, gdzie zamieszkuje dużo Arabów. Liczba ogólna ludności oceniana
jest na 345.000, w tym 2.685 nie-tubylców. Przeciętna gęstość wynosi zatem tylko 2 mieszk.
na 1 km2, ale liczba ta nie oddaje właściwego obrazu rozmieszczenia ludności, gdyż w pasie przy
brzeżnym, gdzie są miasta, zagęszczenie jest znacznie większe aniżeli w głębi kraju, gdzie szcze
gólnie na południo-wschodzie warunki naturalne nie sprzyjają osadnictwu.
Stolicą kraju jest stare miasto arabskie Berbera (około 15.000 mieszk. w sezonie gorącym
i ok. 30.000 w sezonie chłodnym), które jest jednocześnie głównym portem kraju, jedynym, do
którego zawijają większe statki europejskie. Pomimo to tonaż jego w r. 1933 wynosił tylko 58.300
ton (1934 — 69.350 ton), co świadczy o słabym ruchu handlowym. Innymi miastami są: Hargeisa
(15 do 20.000 m.), Burao (10.000 mieszk.), Zeila (port — 5.000 mieszk.), Briehar, port, Las
Charai, port, przy czym zaznaczyć należy, iż podane liczby mieszkańców tych miast polegają je
dynie na powierzchownej ocenie i ulegają znacznym zmianom w zależności od pory roku. Jak widać
z listy powyższej, większych miast w kraju wcale nie ma, a te które są, mają charakter raczej
osad arabskich, z wyjątkiem miasta Berbera, gdzie jest dzielnica z budowlami o wyglądzie euro
pejskim. Port Zeila przeznaczony był kiedyś przez Anglików na port wylotowy dla Abisynii,
ale Francuzi ubiegli ich, budując nowoczesny port Dżibuti i kolej do Addis Abeby. W Somalii
Brytańskiej dotychczas kolei nie ma i nie zanosi się na budowę, gdyż życie gospodarcze koncentruje
się niemal wyłącznie wzdłuż wybrzeży morza. Komunikacja z wnętrzem kraju odbywa się bądź
za pomocą wielbłądów, bądź też samochodami.
Sieć telegraficzna i telefoniczna jest bardzo mało rozwinięta, a biur pocztowych jest tylko 7.
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Ale kraj połączony jest kablem telegraficznym z Adenem i posiada 5 stacji nadawczych telegrafu
bez drutu w Berbera, Burao, Hargeisa, Erigawo i Borama.
Bilans handlowy jest wybitnie ujemny, tak samo jak budżet kolonii, co świadczy o tym, że
Somalia jest posiadłością deficytową dla W. Brytanii, która ponosi koszty utrzymania oddziałów
wojskowych i częściowo wyższej administracji. Import przychodzi wyłącznie z W. Brytanii oraz
Z krajów Imperium via Aden i obejmuje oprócz wyrobów przemysłowych ryż, cukier i daktyle.
Wywóz natomiast poza tym kierowany jest częściowo do Egiptu, Indii Niderlandzkich i Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Obejmuje on głównie owce i kozy, skóry surowe, tłuszcze zwierzęce
(ghee), gumę arabską i żywicę. Monetą obiegową jest rupia indyjska.
Dla Imperium Brytańskiego kolonia ta ma wartość jedynie strategiczną.
W SCH O D N IA A F R Y K A B R Y T A Ń S K A (B R IT IS H E A S T A FR IC A )

1. K e n ia .
Położenie geograficzne i obszar kolonii. — Zasiąg protektoratu. — Terytorium Dżuba. — Podział administracyjny.
Zarząd. — Ludność. — Miasta. — Budowa fizyczna. — Klimat. — Wody. — Porty. — Życie gospodarcze: ko
munikacje, rolnictwo, plantacje, hodowla, rybołówstwo, górnictwo, myślistwo. — Życie towarzyskie.

Nazwa „Kenia“ wymawia się po angielsku „K in ja“ i pochodzi od tubylczej nazwy góry Kenia,
która u Murzynów szczepu Nyeri brzmi „Kilinyaa“, co znaczy: „Biała Góra“.
Kolonia i protektorat Kenia obejmuje obszar 582.374 km2; położony jest w Afryce wschodniej
pomiędzy 4° 33' szer. północnej a 40 42' szer. południowej i 32° 56' a 420 50' dług. wschodniej
od Greenwich. Od roku 1895 obszar ten administrowany jest przez Zj. Król. Wielkiej Brytanii,
ale dopiero w r. 1905 został powierzony Ministerstwu Kolonii, a prawa kolonii koronnej nadano
Kenii dopiero w r. 1920. Protektorat rozpościera się na ziemie sułtanatu Zanzibaru, obejmujące
oprócz wysp Zanzibar i Pemba pas ziemi na kontynencie 16 km szeroki, obszaru 5.645 km2,
ciągnący się wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego od rzeki Tana na południu (granica z te
rytorium Tanganjika) do ujścia rzeki Umba na północy. Do tego pasa należy kilka drobnych
wysp, spośród których największa jest Lamu Kipini. Protektorat nad sułtanatem objęty został
przez W. Brytanię w r. 1895 w zamian za rentę roczną w wysokości Ł 10.000, wypłacaną sułtanowi.
Na podstawie traktatu z roku 1924 W. Brytania odstąpiła Włochom terytorium rzeki Juba
(Dżuba), które dawniej należało do Kenii. Obejmuje ono pas o szerokości od 80 do 160 km,
rozpościerający się wzdłuż rzeki po stronie zachodniej i przyłączony obecnie do Somalii Włoskiej
wraz z portem Kismaju.
W granicach obecnych kolonia rozpościera się od brzegów Oceanu Indyjskiego w głąb Afryki,
opierając się na zachodzie o protektorat Ugandy, granica którego przebiega od Jeziora Wiktorii
do Jeziora Rudolfa, na północy z Somalią Włoską i z Etiopią, na południu zaś z terytorium Tan
ganjika.
Administracyjnie ko
lonia podzielona jest na
4 prowincje i 3 dystrykty,
a mianowicie:
prowincja przybrzeż
na ze stolicą Mombasa,
najważniejszym portem
całej kolonii, leżącym
w granicach protekto
Mount Kenia.
ratu;
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prowincja centralna (Ukamba) ze stolicą Nairobi;
prowincja rowu afrykańskiego (Rift Valley) ze stolicą Nakuru;
prowincja Nianza ze stolicą Kisumu;
dystrykt północny, graniczny;
dystrykt Turkhana (Kericho);
dystrykt Masai.
Kolonia zarządzana jest przez gubernatora mianowanego przez Londyn, ale już w roku
1906 ustanowiono rady: wykonawczą i ustawodawczą. Skład tych rad zmieniano z biegiem lat,
dając ludności coraz większy udział w rządach kraju. Od roku 1928 obowiązuje nowa konstytucja,
w myśl której Rada Wykonawcza składa się z 12 członków mianowanych, na jej czele zaś stoi
Z urzędu gubernator. Do Rady Ustawodawczej wchodzi 1 1 Europejczyków, 5 Indusów, 1 Arab,
wszyscy wybrani przez ludność, oraz 2 członków nieoficjalnych, mianowanych, reprezentujących
interesy ludności murzyńskiej, 1 członek nieoficjalny, mianowany, reprezentujący interesy lud
ności arabskiej, 1 1 członków wirylnych oraz 9 członków oficjalnych, mianowanych. Rada Ustawo
dawcza podzielona jest na 3 ciała obradujące oddzielnie: europejskie, induskie i arabskie, przy
czym postanowienia ich nie są obowiązujące, lecz służą jedynie za vademécum dla gubernatora,
który dekretuje ustawy za zgodą Rady.
L u d n o ść jest różnorodna, gdyż kolonia otwarta jest dla imigracji induskiej.
W roku 1934 oceniano ludność Kenii na 3,077.000 mieszkańców, przy czym główną masę
stanowią Murzyni rozmaitych szczepów, pomiędzy którymi najważniejsze są Bantu, Masai,
Kawirondo, Nandi, Lumbwa (Niloci), Turkhana, Nyeri, Suk. W dzielnicach północnych za
mieszkują szczepy Galla i Somali, w przybrzeżnych zaś Suaheli. Europejczyków było 17.000,
przeważnie pochodzenia angielskiego, Azjatów 39.500, przeważnie Indusów, oraz 12.200 Arabów.
Wśród Europejczyków w r. 1934 było 2.027 farmerów zajmujących się plantacyjną uprawą roli.
Pozostali zajęci byli w administracji, policji, komunikacji i w handlu.
Przeciętna gęstość zaludnienia wynosiła 5,3 na 1 km2, ale rozległe dzielnice północne są znacz
nie słabiej zaludnione aniżeli południowe i przybrzeżne.
Stolicą kraju jest Nairobi (47.000 mieszk., z czego 5.400 Europejczyków), miasto o wyglądzie
europejskim, które na początku wieku jeszcze nie istniało. Posiada piękne sklepy i hotele. W ostat
nich czasach rozwija się ono szybko. Największym miastem pod względem liczby ludności jest
jeszcze Mombasa (50.100 mieszk., w tym 800 Europejczyków), stare portowe miasto arabskie,
położone na wyspie. Stary port leży na wschodniej stronie wyspy, połączonej koleją z lądem sta
łym. W ciągu ostatnich dziesiątków lat Anglicy zbudowali port Kilindini (przedmieście Mombasa)

A . Nairobi w r. 1909.

B . Nairobi w r. 1929.
Zdjęte 2 tego samego m iejsca co zdjęcie A.
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na zachodniej stronie wyspy,
który dziś jest najbezpieczniej
szym i najlepiej wyposażonym
portem na całym wschodnim
wybrzeżu Afryki.
Miasta
Kenii
położone
wewnątrz kraju są dopiero
w zarodku swego istnienia,
ale rozwój niektórych spo
śród nich rokuje im piękną
przyszłość. Są to: Eldoret, Naiwasza, Nakuru, Gilgil, Nyeri, Ngong, Kitale i inne.
B u d o w a fiz y c z n a Kenii jest urozmaicona. Wzdłuż wybrzeża oceanu ciągnie się pas nizin
stopniowo wznoszących się do 200 m. Pas ten, zupełnie wąski na południu, rozszerza się znacznie
na północ od Zatoki Formosa, do której wpada rzeka Tana, największa w kolonii. Źródła jej leżą
na wschodnich stokach masywu Kenii; stamtąd płynie ona początkowo na wschód, ale w środko
wym biegu skręca na południe i wzdłuż 40-go południka wsch. od Gr. kieruje się do oceanu.
Zapewne rzeka ta przyczyniła się z biegiem wieków do tego, że przybrzeżny pas nizinny uległ tu
znacznemu rozszerzeniu, ciągnąc się odtąd na północ aż za rzekę Juba (Dżuba) w Somalii Włoskiej.
Gdy na południu pas nizinny otrzymuje jeszcze dużo opadów (Mombasa: 1.2 17 mm
rocznie), nawiewanych sezonowo z Oceanu Indyjskiego, to ku północy ilość opadów szybko
się zmniejsza. Na przestrzeni Kenii pas nizinny odznacza się klimatem niekorzystnym dla Euro
pejczyków, gdyż panuje tam temperatura wysoka w ciągu całego roku, przy czym amplitudy
nie tylko roczne, ale i dobowe są znikome. W Mombasa przeciętna temperatura roczna wynosi
26° C ; najzimniejszy miesiąc, lipiec, wykazuje przeciętną 24,3° C, najcieplejszy zaś, marzec —
27,7° C. Jak widzimy, różnice są minimalne; panuje bezustannie gorąco cieplarniane, którego Eu
ropejczyk na stałe nie znosi. Gdy jednak posuwając się w głąb kraju w kierunku północno-za
chodnim miniemy wąski pas przybrzeżny, podnosimy się szybko do 1.200 metrów, gdzie się
już znajdujemy na rozległej płycie wyżynnej o klimacie znacznie lepszym. Ale jeszcze w Kibwezi,
oddalonym od brzegu o 300 km, na wysokości 907 m, przeciętna roczna wynosi 22,3° C, w lipcu
20,6° C, w marcu zaś 24,4° C. Dzięki wzniesieniu występują tutaj wysokie już amplitudy termiczne
dobowe, co przy chłodniejszej nocy pozwala Europejczykowi na stały pobyt bez uszczerbku
dla zdrowia.
Dalej na zachód teren podnosi się najpierw do 1.800 m, a następnie do 2.500 m, nie tworząc
jeszcze gór, lecz płytowe tereny, nadające się idealnie do osadnictwa europejskiego. Na tych wyso
kościach opady są mniejsze, a temperatura wprawdzie też nie wykazuje znaczniejszych amplitud,
ale staje się łagodną, tak iż rzec można, że cały rok panuje wiosna. Stacja meteorologiczna w Machakos, nieopodal Nairobi, stolicy kraju, leżąca na wysokości 1.750 m, wykazuje przeciętną roczną
temperaturę 17,2° C, przy 14,8° przeciętnie w lipcu i 18,9° w lutym oraz 950 mm opadów rocznych.
W tych warunkach człowiek biały nie tylko może żyć doskonale, ale nawet pracować fizycznie,
musi się jedynie przyzwyczaić do górskiego powietrza.
W okolicach wielkiego rowu afrykańskiego, który na terytorium Kenii jest suchy i przecina
kolonię z północy na południe wzdłuż 36-go południka wsch. od Gr., płyta podnosi się aż do
2.500 m. Tutaj wysokość jest już zbyt znaczna, toteż w tej dzielnicy życie gospodarcze rozwinęło
się szczególnie intensywnie w samym rowie, gdzie powstało miasto Nakuru, będące głównym
centrum tego okręgu. Na zachód od rowu teren ponownie opada, ale na ogół nigdzie poniżej
1.200 m, gdyż nawet poziom Jeziora Wiktoria Nianza leży na wysokości 1.13 0 m. Podobnie jak
w innych dzielnicach Afryki, tak samo i w Kenii, pęknięcie bloku kontynentalnego i powstanie
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wielkiej szczeliny, zwanej
rowem afrykańskim, wy
wołało działalność wulka
niczną, której przypisać
należy powstanie takich
potężnych masywów i
szczytów, jak Kenia ( 5 .2 4 2
m), Gargues (3.300 m),
w górach Mathew (Mate
usza) oraz Elgon ( 5 . 1 1 9 m)
Ulica Vasco da G am y w M ombasie.
na pograniczu Ugandy.
Rzecz oczywista, iż na takich wzniesieniach panują wieczne śniegi pomimo bliskości równika.
Możemy sobie wyobrazić, że przy tak znacznych różnicach wysokości położenie wzdłuż równika
obdarza kraj niezrównaną gamą możliwości gospodarczych, toteż dziwić się nie można, że Anglicy
dokładają usilnych starań, aby je należycie wyzyskać. Najodpowiedniejsza dla osadnictwa jest
część położona pomiędzy granicą Ugandy na zachodzie, a mniej więcej 38o dług. wsch. od Gr.,
oraz 2° szerokości północnej a granicą Tanganjiki na południu. Północna i wschodnia część ko
lonii, niżej położona, obejmuje tereny półpustynne względnie stepowe i nie nadaje się do
osadnictwa.
Tzw. Komisja Ekonomiczna przy gubernatorze Kenii opracowała w r. 1919 podział kolonii
na strefy, celem otrzymania obrazu zakresu możliwości osadnictwa uropejskiego. Wychodząc
Z założenia, że wysokość położenia wywiera wpływ decydujący, opublikowała ona tablicę, podług
której ziemia nadająca się do uprawy przez Europejczyków obejmuje:
do wysokości 1.400 metrów . . . 50,160.000 ha
od 1.400 do 1.750
. . . . . .
3,840.000 ha
„ 1.750 „ 2.100
. . . . . .
3,400.000 ha
„ 2.100 „ 2.450
. . . . . .
2,900.000 ha
„ 2.450 „ 2.800
1,240.000 ha
„ 2.800 „ 3 . 1 5 0
660.000 ha
ponad 3.150
600.000 ha
Obszar nadający się do uprawy przez
Europejczyków obejmuje razem:
62,800.000 ha.
Tymczasem do roku 1930 farmy europejskieobejmowały dopiero 3,070.000 ha, a zatem
możliwości imigracji i osadnictwa dla Europejczyków są jeszcze wielkie.
W o d y: Pomimo znacznego obszaru kraj nie obfituje w drogi wodne. Największą rzeką jest
Tana, ale płynie ona w dzielnicy wschodniej, mającej znaczenie drugorzędne. Na północy i na
wschodzie jest jeszcze kilka rzek, ale ich wodostany są tak dalece niejednostajne, iż do żeglugi się
nie nadają; częściowo rzeki te są nawet okresowe. Natomiast w dzielnicy wysoko położonej, na
dającej się do kolonizacji, płynących wód żeglownych nie ma wcale. Są tylko małe rzeczki o cha
rakterze górskim i strumienie, których wody służyć mogą do irygacji.
Wielkie znaczenie dla komunikacji ma natomiast wybrzeże morskie na wschodzie i wybrzeże
Jeziora Wiktorii na zachodzie. Port Mombasa z przedmieściem Kilindini koncentruje w sobie
cały ruch morski dalekobieżny, przy czym port ten jest obsługiwany przez liczne linie regularne,
przede wszystkim angielskie (56%) a następnie włoskie (10,5%), holenderskie (8,6%), francuskie
(8%), japońskie (5,9%), niemieckie (5%), belgijskie (4%) i inne. Roczny tonaż tego portu osiąga
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4 miliony ton, co zważywszy małą liczbę ludności
kraju jest cyfrą wcale pokaźną. Mombasa jest dotąd
jedynym portem połączonym z zapleczem linią kole
jową. Poza tym istnieje kilka portów małych, obsłu
giwanych prawie wyłącznie przez żeglugę przybrzeż
ną; są to z północy na południe: Lamu (6.500 m.),
Kipini, Malindi (22.300 m.), Yakaungu, Gazi i Vanga. Wśród nich Lamu ma największy ruch okrętowy.
Na Jeziorze Wiktorii (66.250 km2) pływają rów
nież małe statki morskie. Do Kenii należy północnowschodni zakątek tego wielkiego jeziora z piękną,
głęboko wciętą Zatoką Kawirondo, nad którą leży
miasto i port Kisumu, połączony koleją z Mombasą.
Port ten utrzymuje ożywione stosunki z portami
Ugandy oraz Tanganjiki. Drugi port Kenii nad jezio
rem Wiktorii — Karungu, ma znaczenie tylko lo
kalne, gdyż nie posiada połączenia kolejowego z za
pleczem. Żegluga na jeziorze dostarcza frachtów
kolei, a pośrednio także portowi Mombasa; ponadto
ma ona znaczenie komunikacyjne, pasażerskie.
Ż y c ie g o sp o d arcze . Niezwykle szybki rozwój
gospodarczy zawdzięcza Kenia poważnym pożyczKenia. Wodospad „Chania" rzeki Tana.
kom inwestycyjnym, udzielanym przez Anglię. SpoFo t. autor.
.
1
.
.
.
.
i
wodowały one intensywnie prowadzoną rozbudowę
dróg i środków komunikacji, jako to: koleje (1933: — 2.615 km), drogi samochodowe, telegraf
(25.500 km drutów), telefon i poczta, oraz zabezpieczenie mienia i życia, co w wybitny sposób
przyczyniło się do ekonomicznego podniesienia całego kraju.
Można wyróżnić w Kenii trzy rodzaje terenów gospodarczych, w zależności od tego, jaki typ
użytkowania ziemi jest dominujący, a mianowicie:
1) tereny wyłącznie rolnicze,
2) tereny mieszane rolniczo-hodowlane,
3) tereny hodowlane.
Podział ten stoi w związku z hipsometrią, przy czym ziemie niżej położone stanowią grupę
pierwszą, tereny leżące na wysokości do ± 2.000 m grupę drugą, leżące zaś powyżej — grupę trzecią.
Europejczyk wprowadził do Kenii kilka ważnych roślin plantacyjnych i zwierząt, które na
ogół dobrze się przyjęły. Uprawa roli uzależnia wybór płodów rolnych, względnie plantacyjnych,
od wysokości terenu, opa
dów i temperatur, przy
stosowując odmiany i ga
tunki do warunków lokal
nych drogą eksperymentacji a nawet krzyżowań.
Ze zbóż sieje się głównie
kukurydzę, znaną już tu
bylcom od dawna. Anglicy
natomiast rozpowszech
Zatoka i port Kilindini (Mombasa), widziane od strony lądu.
nili uprawę kukurydzy
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i podnieśli znacznie wydaj
ność, doprowadzoną j uż do
normy Stanów Zjednoczo
nych Ameryki. Rząd wpro
wadził obowiązkowe stan
daryzowanie gatunkowe oraz wzniósł w porcie Mom
basa wielką suszarnię,
gdzie kukurydza przezna
czona do wywozu jest czyDroga w lasach Kenii. Wyprawa myśliwska w okolicy rzeki Tana.
szczona i klasyfikowana.
Ponadto sieje się pszenicę i jęczmień. Uprawę pszenicy rozpowszechniono dzięki zaprowadzo
nym wysokim cłom protekcyjnym na ziarno i mąkę importowane. Ale dzisiaj ochrona ta jest już
zbyteczna, gdyż produkcja w kraju rozwinęła się do tego stopnia, że nie tylko pokrywa zapotrzebo
wanie wewnętrzne, ale dostarcza wzrastającej nadwyżki na wywóz. Gleba Kenii okazała się miej
scami bardzo odpowiednia do uprawy pszenicy, dzięki czemu nie tylko wydajność, ale i gatunki
są bardzo dobre.
Większe znaczenie posiada jednak dla rolnika uprawa kawy, herbaty, agawy, sizalu, trzciny cu
krowej i owoców, a od niedawna także bawełny, której znaczenie dla kraju szybko wzrasta. Dla
potrzeb lokalnych sadzi się ziemniaki, pataty i jarzyny. Z powyższych roślin trzcina cukrowa
wprowadzona została do kraju względnie niedawno; wymaga wysokich temperatur i znacznych
opadów atmosferycznych, więc udaje się najlepiej na terenach niższych, bliżej morza położonych,
gdzie również plantuje się ananasy i rośnie palma kokosowa. Krzewy kawy i herbaty lubią klimat
podgórski i udają się najlepiej na terenach płytowych, wzniesionych do 1.800 m; agawa sizal
znosi długie susze i wymaga silnej insolacji. Bawełna również znosi klimat suchy, ale wymaga
sztucznej irygacji.
Podstawowym artykułem plantacyjnym i wywozowym była dotąd kawa. Drogą skrzyżowania
dwóch odmian zasadniczych: Coffea arabica i Coffea liberica, wyprodukowano w Kenii nową
odmianę: Coffea excelsior, która daje doskonałe wyniki. W ostatnim dziesięcioleciu Anglicy wpro
wadzili do kraju bawełnę, której produkcja tak szybko wzrosła, że już w 1933 roku bawełna
wartościowo stanęła na pierwszym miejscu w eksporcie, dostarczając nie tylko włókna, ale i ole
istego nasienia. Dla farmerów, względnie towarzystw plantacyjnych, rozporządzających wielkimi
latyfundiami, podstawowym artykułem jest agawa sizal, dostarczająca cennego włókna. Plan
tacje tej rośliny w czasie kwitnięcia robią wrażenie fantastyczne i niezwykle piękne.
Na ziemiach rolniczo-hodowlanych uprawia się ponadto lucernę i rośliny pastewne, gdy nato
miast okręgi wyłącznie hodowlane opierają produkcję na pastwiskach naturalnych; są to przeważ
nie tereny wysokogórskie.
Poważnym bogactwem
kraju są lasy, pokrywa
jące obszar przeszło 5.000
km2. Na nizinach i pły
tach rosną drzewa mangrowiowe, hebanowe, ko
palowe, bambusy, drzewa
kamforowe, oliwkowe i in
ne, ale główną wartość
Plantacja kawy w Kenii.
stanowią drzewa iglaste

i
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lasów wysokogórskich, gdzie
dominują cedr, Juniper i Podocarpus. Kraj wywozi już de
seczki cedrowe do fabrykacji
ołówków i bambusową masę
papierową oraz drzewa twarde,
a wywóz ten ma wszelkie wido
ki rozwoju. Budulec zużywany
Stare krzewy w plantacji herbaty pod Limuru, Kenia.
bywa w kraju, ale dzięki roz
wojowi dróg i środków prze
wozowych zastosowanie górskiego drzewa budulcowego rozpowszechnia się szybko.
H o d u je się bydło rogate (220.000 sztuk), owce (240.000 szt.), nierogaciznę (18.000 szt.),
kozy (3.500 szt.), konie (2.300 szt.) i muły (650 szt.), ale statystyka obejmuje dotąd tylko zwierzęta
w posiadaniu Europejczyków, pomijając zupełnie hodowlę tubylców czarnych, miejscami dość
rozwiniętą.
Dbając o rozwój gospodarczy kraju rząd utrzymuje stacje doświadczalne: rolniczą w Kabete
i weterynaryjną w Nairobi.
W okręgach o silniejszych opadach żniwa względnie zbiory odbywają się dwa razy w roku.
Przegląd produkcji rolniczej i hodowlanej nie byłby kompletny bez wzmianki o tym, że tu
bylcza ludność murzyńska jest osiadłą i dotąd uprawiała rolę oraz hodowała zwierzęta dla swoich
potrzeb. Ale ułatwienie zbytu zachęca ją do intensywniejszej pracy, a ponieważ ludność ta rozpo
rządza rozległymi obszarami, więc produkcja jej zaczyna odgrywać pewną rolę na rynkach krajo
wych. Liczba zwierząt domowych, będących w posiadaniu czarnych, oceniona jest na około
3 milionów bydła rogatego, 2,500.000 owiec, 3,500.000 kóz, 50.000 wielbłądów i 35.000 osłów.
Obecnie już tubylcy dostarczają mniej więcej 20% wartości wywozu produktów rolnych na sumę
około Ł 300.000 — rocznie, należy jednak przewidywać, że udział ich będzie szybko wzrastał,
co oczywiście przyczynia się znakomicie do podniesienia dobrobytu ludności tubylczej.
R y b o łó w stw o . Nowym źródłem dochodu kraju staje się od niedawna rybołówstwo, zarówno
morskie jak jeziorne. W roku 1928 rząd założył stację doświadczalną, która nie tylko bada rybostany, ale ponadto daje wskazówki prak
tyczne oraz ma nadzór i pieczę nad za
wodem rybackim, któremu poświęca
się już przeszło 1,200 ludzi. Specjalną
uwagę zwrócono na jeziora, które się
bada i zarybia odpowiednimi gatunka
mi. W Jeziorze Wiktorii znaleziono już
82 odmiany ryb, z których wszakże
tylko jedna okazała się wartościową
gospodarczo. Jest to Tilapis esculenta,
którą tubylcy zwą N'gege. Nadaje się
doskonale do spożycia i może być su
szona. Rzeki górskie zarybia się pstrą
gami, które się dobrze zaaklimaty
zowały.
G ó rn ic tw o . Górnictwo w Kenii
jeszcze jest w zaczątkach, należy jednak
przewidywać, że w przyszłości będzie
Bydło z Nakuru, Kenia.
Fm . a . d . combe.
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odgrywało poważniejszą rolę w życiu gospodar
czym kraju. Dotychczas dobywa się głównie sól
glauberską z jezior słonych, położonych na pół
nocy kraju, ponadto zaś marmury, wapienie,
wapno oraz nieco srebra i złota. Dalsze badania
geologiczne prowadzone są intensywnie.
M y ślistw o . Źródłem bogactwa jest na
tomiast myślistwo, przyciągające do kraju wielu
zamożnych amatorów łowiectwa. Kraj obfi
tuje jeszcze w zwierzynę, częściowo chro
nioną w rozległych rezerwatach, jako to słonie,
nosorożce,^ hipopotamy, żyrafy, bawoły (Bos
Zebfy . gnu u poid(a> Kenia.
caffer), różne dzikie świnie, gnu, strusie,
liczne odmiany antylop, gazeli oraz najróżnorodniejszego ptactwa. Polowanie jest poważnie
opodatkowane i stanowi źródło dochodu dla skarbu kolonii. Dla przykładu przytoczymy, że dla
przyjezdnego ogólne pozwolenie na broń myśliwską kosztuje Ł 100, ale oprócz tego pozwo
lenie na zabicie pierwszego słonia kosztuje Ł 50, drugiego zaś Ł 100, przy czym nie wolno strzelać
do słoni młodych, których kły ważą mniej niż 60 kg. Przepis ten jest bardzo ściśle przestrzegany,
a przekroczenie go pociąga za sobą konfiskatę kłów oraz cofnięcie pozwolenia na polowanie w kraju.
Pozwolenie na upolowanie nosorożca jest tańsze i kosztuje tylko Ł 10, na żyrafę zaś Ł 15. Zabicie
lwa lub leoparda (Felis pa.rd.us) nie jest obłożone specjalnym podatkiem i wymaga tylko ogólnego
pozwolenia na broń myśliwską. Dla zamożnych sportowców myśliwych Kenia jest ziemią obiecaną.
S y ste m m on etarn y. Ciekawe jest, że w posiadłościach wschodnio-afrykańskich: kolonii
Kenia, protektoracie Uganda i mandacie Tanganika, Anglicy odbiegli od swojego konserwatyw
nego systemu monetarnego i stworzyli coś pośredniego pomiędzy swoim systemem a dziesiętnym.
Jednostką monetarną, wprowadzoną w roku 1922, jest szyling podzielony na sto centów. Dwa
dzieścia szylingów stanowi jeden wschodnio-afrykański funt, utrzymywany al pari z angielskim
funtem szterlingiem, pod nadzorem East African Currency Board (Wschodnio Afrykański Zarząd
Monetarny), urzędującym w Londynie. Monetami zdawkowymi są: 50 centów srebrne oraz 10,
5 i 1 cent brązowe. Banknoty, wypuszczane przez trzy miejscowe, koncesjonowane banki emisyj
ne, opiewają nie na funty, lecz na szylingi; a więc pojęcie funta wschodnio-afrykańskiego jest
tylko zwyczajowe, bo chociaż banknotów funtowych nie ma, to jednak rachuje się na funty.
H an d el. W ciągu ostatnich czterdziestu lat,
tj. od czasu przejścia kraju pod administrację
angielską, handel zagraniczny Kenii poczynił
postępy zdumiewające. Eksport z sumy Ł 73.764
w roku 1896 wzrósł do sumy Ł 5,623.000 —
w roku 1933 i dzisiaj kraj ten zajmuje już po
ważne stanowisko w handlu światowym. Przy
czyniła się do tego przede wszystkim oczywiście
wzmożona produkcja, będąca wynikiem imigracji
Europejczyków, spowodowanej dodatnią dla
kraju administracją angielską. Ustawodawstwo
racjonalne z odpowiednim systemem podatko
wym, stabilizowana waluta, bezpieczeństwo,
Stado żyraf w rezerwacie Kenii.

ro zw ó i d ró S k o m u n ik acyjn ych , b u d o w a w ielk ich
Fot. autor.
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w portach — oto czynniki, którym kraj zawdzięcza swój fenomenalny rozwój. W parze z rosną
cym eksportem szedł rozwój importu i organizacja dystrybucji towarów europejskich w kraju.
Wszędzie istnieją dziś wielkie składy i sklepy, gdzie farmer i plantator może się z łatwością
zaopatrzyć nie tylko w towary potrzebne mu do sprawnej pracy na roli, ale we wszelkie
artykuły zbytku.
Oczywiście Imperium Wielkiej Brytanii jest głównym kontrahentem (60,9% całego handlu),
Z którym stosunek handlowy jest specjalnie korzystny dla kolonii, gdyż odbiera ono daleko więcej,
aniżeli dostarcza. Jest to charakterystyczne, gdyż wskazuje, że dla Wielkiej Brytanii kolonia han
dlowo jest wybitnie deficytową. Na ogólną sumę wywozu Ł 5,623.000 — w roku 1933 W. Bry
tania wraz Z koloniami zakupiła w Kenii towarów na sumę Ł 4,003.000. Pośród innych krajów
najpoważniejszym odbiorcą jest Japonia; następnie wchodzą w grę Stany Zjednoczone Ameryki,
Niemcy, Niderlandy, Belgia i częściowo także Francja; z wszystkimi tymi krajami wszakże bilans
handlowy Kenii jest ujemny. Na ogólną sumę przywożu w roku 1933 — Ł 4,819.000 — Impe
rium W. Brytanii dostarczyło „tylko" za Ł 2,347.000, a zatem mniej niż połowę całego importu.
Na drugie miejsce w r. 1933 wysunęła się Japonia, a po niej w dalszych odstępach Stany Zjedn.
Ameryki, Niderlandy, Niemcy, etc. Oczywiście, całkiem inaczej przedstawia się bilans płatniczy
kolonii, który jest wybitnie korzystny dla kraju macierzystego.
Wywóz jest odzwierciedleniem produkcji, a szczególnie nadprodukcji kraju, toteż pożytecz
nie jest uprzytomnić sobie, co Kenia wywozi, aby otrzymać obraz syntetyczny wytwórczości.
W r. 1933 na pierwsze miejsce wysunęła się bawełna i siemie bawełniane, spychając na miejsce
drugie kawę, która w ciągu kilku lat była ilościowo głównym artykułem wywozu Kenii. Dopatru
jemy się w tym zmiany korzystnej, gdyż bawełna jest artykułem, na który istnieje zapotrzebowanie
bardziej zrównoważone i stałe aniżeli na kawę, która musi walczyć z ogromną nadprodukcją bra
zylijską. Ponadto Anglia będąc poważnym konsumentem popiera produkcję bawełny w swoich
posiadłościach, aby uniezależnić swój przemysł od rynku amerykańskiego. W porównaniu z tymi
dwoma głównymi artykułami wywozowymi, wszystkie inne mają indywidualnie znaczenie bez
porównania mniejsze, ale razem wziąwszy jednak poważnie wpływają na podniesienie strony czyn
nej bilansu handlowego. Są to: sizal, skóry i futra, kukurydza, cukier trzcinowy, sód, wełna, kość
słoniowa i inne podrzędniejsze.
Przemysłu w kraju jeszcze nie ma, można sobie tedy łatwo wyobrazić, że przywóz obejmuje
przeważnie wyroby fabryczne, pośród których pierwsze miejsce zajmują tkaniny bawełniane i go
towe lekkie ubrania. Po nich następują maszyny, samochody, narzędzia, wyroby nożownicze, na
czynia metalowe i galanteria. Poważnymi odbiorcami tej grupy są tubylcy.
Drugą grupę artykułów importowanych stanowią: benzyna, oleje i smary, tytoń, papierosy
i cygara, wreszcie trzecią artykuły spożywcze, napoje i przedmioty codziennej potrzeby. Wśród
nich wzmiankować należy ryż, mąkę pszenną, wina, piwo, whisky, likiery i mydło.
Importuje się też troszkę drzewa budowlanego. Charakterystyczne jest, że w tym kraju, w któ
rym mieszka tylko 17.000 Europejczyków, wszędzie otrzymać można artykuły zbytku, jako to:
pierwszorzędne wina, whisky i likiery światowych marek, doborowe cygara hawańskie, papierosy
itp., co niewątpliwie świadczy o zamożności tamtejszych mieszkańców. Zważywszy, że dobrobyt
ten powstał w ciągu zaledwie trzydziestu lat i robi nadal znaczne postępy, uwidocznione w bilan
sie handlowym, można Kenii rokować przyszłość wspaniałą. Przyczynia się do tego w wybitny
sposób zarówno korzystnie kształtująca się struktura społeczna, dzięki której panuje har
monia współżycia narodów krańcowo różnych, jako też dodatnie stosunki towarzyskie, nor
mujące życie białych. Panuje tam bowiem duch sportowy, występujący nie tylko w związku
z uprawianiem sportów, bardzo zresztą rozwiniętych, ale również wtedy, gdy w grę wchodzi
„fair play", czyli dobra wola w stosunkach pomiędzy ludźmi w ich życiu codziennym. Na tym tle

A F R Y K A WSCHODNIA

159

rozwija się życie towa
rzyskie, — koncentrujące
się w różnych klubach,
przeważnie
dostępnych
dla obojga płci, dzięki
czemu zamieszkanie w K e
nii jest pociągające dla
Anglików.
Kenia jest krajem
Meczet w mieście Mombasa.
równikowym
afrykań
skim, na którym wysoka
cywilizacja angielska wyciska swoje piętno coraz wyraźniej. Toteż nie dziw, że Anglicy uwa
żają ten kraj za swoją najbardziej pociągającą kolonię.
UGANDA
(The Uganda Protectorate)
Położenie, granice, obszar. — Rzeźba terenu. — Góry. — Budowa geologiczna. — Klimat. — Wody. — Ro
ślinność. — Świat zwierzęcy. — Ludność. — Podział administracyjny. — Miasta. — Komunikacja: koleje, drogi,
lotnictwo, poczta, żegluga. — Produkcja. — Handel. — Finanse. — Zakończenie.

Ziemie wchodzące w skład protektoratu Wielkiej Brytanii, objęte ogólną nazwą „Uganda",
położone są we wschodniej Afryce równikowej między i° 25' szer. południowej a 50 szer. północ
nej i 290 30' a 36° 47' dług. wsch. od Greenwich.1 Graniczą one na północy z Sudanem AngloEgipskim, a na płn. wschodzie z Abisynią. Granica wschodnia rozpoczyna się na północy na górze
Zulia i linią nierówną przebiega ku południowi wzdłuż stromego zbocza Turkhana przez szczyt
wulkanu Elgon do wschodnich brzegów Jeziora Wiktorii, oddzielając Ugandę od Kenii. Granica
południowa oddziela Ugandę na zachodzie od terytorium Tanganjika (dawna niemiecka Afryka
Wschodnia), w części wschodniej zaś przecina Jezioro Wiktorii. Na zachód od Ugandy leżą pół
nocno-wschodnie prowincje Konga Belgijskiego, granica którego jest na tym odcinku strategicz
nie bardzo korzystna, przebiegając przez jeziora oraz po szczytach wysokich gór.
Cały obszar protektoratu, obejmujący krainy: Uganda, Unyoro, Usoga, Ankole i Toro, wy
nosi 243.973 km2, z czego na ziemie przypada 208.713 km2, na wody zaś 35.260 km2, przy czym
największa rozciągłość w kierunku południowym sięga 580 km, a w kierunku równoleżnikowym
483 km. Kraj jest pagórkowatą wyżyną, na ogół wzniesioną na znaczną wysokość od 1.200 do
1.300 m, ale na północnym zachodzie w dolinie Nilu Alberta tereny na stosunkowo niewielkim
odcinku obniżają się do 630 m. Natomiast na krańcach pogranicznych protektoratów znajdują
się ze wszech stron potężne wzniesienia. Są to: na zachodzie Góry Księżycowe, w starożytności
zwane „Fons Nilus“, obecnie zaś znane pod nazwą grzbietu Ruwenzori, którego najwyższy szczyt
zdobyty został dopiero w r. 1906 przez Księcia Abruzzów i nazwany przez niego Pico Margherita (5.125 m). Łańcuch ten, który do niedawna należał do najbardziej tajemniczych zakątków
Afryki, rozpościera się pomiędzy jeziorami Edwarda i Alberta i odgranicza Ugandę od Konga
Belgijskiego. Szczyty jego pokryte są wiecznym śniegiem i lodowcami, pomimo że leżą prawie
na równiku. Na południowym zachodzie, na pograniczu terytorium Tanganjika wznoszą się trzy
wulkany Mumumbiro (Birunga): Muhavura (4.129 m), Sabinio (3.645) i Mgahinga (3.474 m).
Na wschodzie zaś, na pograniczu Kenii, ciągną się trzy oddzielne kompleksy górskie pochodzenia
wulkanicznego. Są to: wygasłe wulkany Elgon (4.486 m), Debasien, zwany też Kadam (3.063 m)
i Moroto (2.957 m) oraz na północy góry Morongole (2.596 m). Na górach tych wiecznych śnie
1 Patrz mapki oddzielne.
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gów nie ma, ale zjawisko opadu śnieżnego jest tam powszechnie znane. Dookoła wulkanu Elgon
znaczne przestrzenie wzniesione są na wysokości 3.000 m.
Na północnym skraju granica z Sudanem przebiega po grzbietach łańcucha Agoro, którego
najwyższym szczytem jest Langia (3.027 m).
Cechą charakterystyczną jest, że kraj opiera się na zachodzie o wielki rów afrykański, w któ
rym powstały jeziora Alberta i Edwarda, przerwany wulkanicznym grzbietem Gór Księżycowych
(Ruwenzori). Wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Alberta krawędź rowu występuje z całą wyra
zistością.
Większość ziem protektoratu wchodzi w skład niecki zwanej Unjamvezi-Uganda, której kra
wędź południowa zbudowana jest z granitów, północna zaś przeważnie z gnejsów, łupków i kwarcytów. Znaczne przestrzenie tej niecki pokryte są płytkimi jeziorami, ulegającymi powolnemu zabagnieniu, względnie, szczególnie na północnym wschodzie, osadami dawnych jezior i błot.
W ogólnych zarysach budowa geologiczna Ugandy jest już nieźle poznana, ale rozpatrywać
jej szczegółowo nie będziemy, gdyż to zagadnienie wymagałoby obszernego referatu. Stwierdzamy
tylko, że znaczne przestrzenie kraju, szczególnie w dzielnicach południowych, zachodnich i wscho
dnich, pokryte są glebą dobrą, nadającą się doskonale do uprawy.
K lim a t kraju, ze względu na wysokie położenie, jest na ogół łagodny. Ale bliskość równika
powoduje, że temperatura jest równomierna, pozbawiona znaczniejszych amplitud termicznych.
W Entebbe, na wysokości 1.17 5 m n. p. m., nad Jeziorem Wiktorii, najzimniejszy miesiąc lipiec
ma przeciętną temperaturę 20,6° C., najcieplejszy zaś luty 22,6° C ; przeciętna roczna wynosi
21,9° C, jak więc widać panuje tam wieczne lato. Ale tak nie jest wszędzie. Na północy, na po
graniczu Sudanu, amplitudy znacznie wzrastają, a w lecie w ciągu dnia panują przykre upały.
W wysokich górach, na krańcach, w miarę podnoszenia się terenu, klimat ulega szybko ochło
dzeniu, a szczyty gór Ruwenzori pokryte są wiecznym śniegiem.
Na ogół można ziemie protektoratu podzielić na dwa zasadnicze obszary klimatyczne. Na
południu panuje łagodny klimat monsunowy, odznaczający się dwiema porami deszczowymi,
wyraźnie od siebie oddzielonymi. Kraina Buganda otrzymuje od 1.500 do 2.000 mm opadu rocz
nego, przy czym panują tam częste i groźne burze. Północna część kraju natomiast, niżej poło
żona, ma klimat podrównikowy o suchej zimie i jednej porze deszczowej, przypadającej na lato.
Ilość opadów i długość pory deszczowej zmniejsza się ku północy. Poza tymi dwoma zasadniczy
mi obszarami klimatycznymi można wyróżnić szereg regionów lokalnych, będących wyrazem
różnych etapów klimatu wysokogórskiego, dzięki czemu stoki gór wysokich wykazują kompletną
skalę klimatów, począwszy od krainy wiecznie zielonych bujnych lasów podrównikowych i koń
cząc na obszarach śniegów wiecznych.
W ody. Uganda jest bardzo bogata w wody stojące i płynące. Najciekawsze są jeziora wypeł
niające szczelinę tektoniczną rowu afrykańskiego: Alberta (5.300 km2; poziom pow. 660 m n. p. m.)
i Edwarda (3.550 km2; poziom pow. 590 m n. p. m.), z którym łączy się małe Jezioro Jerzego.
Mają one kształt podłużny, a brzegi ich nagle zapadają na znaczniejsze głębokości. Zupełnie inny
charakter mają pozostałe jeziora, wypełniające części niecki. Są one płytkie i zarastają roślinnością
bagienną (papirusy), a niektóre z nich zamieniły się już w bagna lub całkiem wyschły. Grupa tych
jezior, połączonych ze sobą ramionami, znana jest pod ogólną nazwą Jeziora Kioga. Największą
odnogą jest Jezioro Kwania na zachodzie, najdłuższą zaś Jezioro Sałisbury na wschodzie; ponadto
na południu istnieją dwie większe odnogi: Mpołogoma i Sezibwa. Pomiędzy nimi wpada do Je
ziora Kioga od południa Nil Wiktorii, który nieopodal wylotu z Jeziora Wiktoria Nianza tworzy
pod Jinja dwa wodospady Ripon i Owen.1 Na odcinku Jeziora Kioga wody Nilu płyną bardzo
1 Patrz Loth Jerzy: Afryka str. 50 i 5 1.
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leniwie, gdyż spadek jest
łagodny. Toteż odcinek
ten, podobnie jak cale
jezioro, jest idealną sie
dzibą dla krokodyli, któ
rych tu żyje wielka ilość,
stanowiąc poważne nie
bezpieczeństwo dla czło
wieka. Tym się też tłu
maczy, że chociaż polo
wanie jest w Ugandzie
ujęte w ostre przepisy,
nakładające na myśli
wych wysokie opłaty za
każdą zabitą sztukę zwie
Uganda. Ruwenzori: Siódme Jezioro Niamgasani.
rzyny, to strzelanie do
Fo t. D . R . Duxton.
krokodyli wolne jest od
jakichkolwiek opłat na rzecz skarbu. Po przebyciu Jeziora Kioga Nil Wiktorii płynie
na przestrzeni sześćdziesięciu kilku kilometrów w kierunku północnym, a następnie skręca
na zachód i wpada do Jeziora Alberta na jego krańcu północnym. Na tym odcinku Nil z krainy
płytowej opada do rowu afrykańskiego, tworząc na jego krawędzi malowniczy wodospad, znany
pod nazwą Murchisona. Po przebyciu północnego końca jeziora Nil wypływa z niego przyjmując
nazwę lokalną Nilu Alberta. Odcinek ten nadaje się do żeglugi, ale kończy się na pograniczu
Sudanu Anglo-Egipskiego, gdzie pod miejscowością Nimule Nil tworzy pierwsze katarakty,
przerywające żeglugę. Okoliczność ta jest dla Ugandy wysoce niedogodna i przewidywać należy,
iż w przyszłości zostanie opanowana za pomocą śluz.
Oprócz wysoce rozgałęzionego Jeziora Kioga, którego ramiona pokrywają znaczną przestrzeń
centralnej i południowo-wschodniej Ugandy, wzmiankować jeszcze trzeba mniejsze jeziora Wamala i Nakavali. To drugie leży na południu, nie opodal granicy terytorium Tanganjika.
Oprócz Nilu kraj nie posiada większych rzek, natomiast jest pokryty siecią rzek małych,
szczególnie gęstą na południowym zachodzie. Północny wschód otrzymuje najmniej opadów,
wobec czego tam mniejsze rzeki okresowo wysychają. Cechą ciekawą jest, że istnieją w Ugandzie
dwie bifurkacje, a mianowicie rzeki Katonga, której jedno ramię płynie na zachód i wpada do
Jeziora Jerzego, drugie zaś na wschód do Jeziora Wiktorii, oraz rzeki Nkusi, wpadającej do Jeziora
Alberta; ramię Nkusi odpływa na wschód i pod nazwą Kafu płynie do Jeziora Kiofa. Wreszcie
wzmianka się należy rzece Kagera, dopływowi Jeziora Wiktorii, uważanej za źródłową rzekę Nilu,
oraz rzece Semliki, płynącej z Jeziora Edwarda do Jeziora Alberta, której dolny bieg stanowi gra
nicę z Kongiem Belgijskim. Okrążając wielki masyw wulkaniczny Ruwenzori od wschodu, płynie
ona po dnie rowu afrykańskiego, wypełnionego w dolnym jej biegu aluwiami, na których rosną
bujne lasy równikowe. Z dzielnicy tej, odznaczającej się wielkim bogactwem fauny dzikiej, rządy
angielski i belgijski utworzyły rezerwat.
R o ślin n o ść . Dzięki obfitym opadom, pochodzącym z wilgoci nawiewanej z Oceanu Indyj
skiego, Uganda posiada roślinność bujną. Wyjątek pod tym względem stanowi jedynie okręg
Jeziora Rudolfa, gdzie klimat jest znacznie suchszy. Sawanny z wiecznie zielonym lasem parko
wym pokrywają rozległe przestrzenie protektoratu, a w niektórych dzielnicach są piękne puszcze
tropikalne. Wyróżniają się lasy jałowcowe (Juniperus procera), pokrywające stoki wulkanów
Elgon i Debasien i grzbiet Agoro powyżej 8.000 stóp, oraz puszcze tęczynowe (teak-Pterocarpus
G eogr. powsz.
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erinaceus), w górach Ruwenzori i Birunga.
W niektórych okręgach niezwykle bogata ro
ślinność ma charakter flory dzielnic równiko
wych Afryki zachodniej, a w strefach wysoko
górskich pastwiska obfitują w świeżą zieleń w cią
gu całego roku. Odróżniają się one wybitnie
od trawiastych obszarów sawanny, gdzie pie
kące słońce bezlitośnie pali wybujałe trawy.
W okolicy jezior rowu afrykańskiego rozległe
przestrzenie pokryte są wysoką trawą, zwaną sło
niową (Pennisetum purpureum), w której nawet
słonie chowają się zupełnie. Szczególnie bogatą
roślinnością odznaczają się bardzo malowni
cze małe jeziorka kraterowe, których lejowate brzegi tworzą jak gdyby spokojne cieplarnie, gdzie
roślinność znakomicie się rozwija.1 Pospolity jest tam barwny krzak kwiecisty Acanthns pubescens. W puszczach Ugandy rosną liczne gatunki cennych drzew, których eksploatacja i eksport
nabiera coraz większego znaczenia. W przeciwstawieniu do obszarów leśnych i trawiastych, wzmian
ka należy się obszarom błotnym w okolicach kompleksu Jezior Kioga, gdzie rozległe przestrzenie
pokryte są papirusami (Cyperus papirus), służącymi jako surowiec do fabrykacji papierów czer
panych wysokich gatunków.
Pomimo jednak odpowiedniego klimatu wysokopienne lasy są rzadkością i pokrywają tylko
2,3% przestrzeni Ugandy. Dominuje natomiast typ sawanny parkowej, obszarów trawiastych,
pokrytych gęstymi kępami krzewów i drzew niskich; pomiędzy nimi w znaczniejszych od
stępach wznoszą się potężne pnie starych drzew, po których wiją się malowniczo wielkie pnącze.
Niezamożność kraju w lasy przypisać należy częściowo wycinaniu drzew przez tubylców, głównie
zaś pożarom stepów.
W ostatnich czasach administracja angielska otoczyła lasy pieczołowitą opieką i dąży do pod
niesienia ich wartości drogą ostrych przepisów i kar oraz pouczania tubylców o pożytku lasów
jako źródła bogactwa dla kraju. Ciekawe jest, że tubylcy ustosunkowują się do tej polityki z uzna
niem i pomagają rządowi w dziele skutecznej ochrony lasów.
Największe i najbogatsze lasy wysokopienne pokrywają głównie stoki gór wysokich, zarówno na
zachodzie jak i na wschodzie kraju. Dominuje tam zastrzalin z rodziny cisowatych (Podocarpus
gracilior i milanianus-Musenene). Po wysokich drzewach wiją się liczne piękne pnącze, wśród
których najczęściej spotyka się Combretum racenosum. Nadają one lasom niezwykle malowniczy,
często nawet fantastyczny wygląd, potęgowany jeszcze w niżej położonych okręgach przez wy
smukłe bambusy, wśród których dominują odmiany Arundinaria i Oxytenanthera. Prawo wyrębu
udzielane jest wyłącznie przez administrację angielską i stoi już dziś pod ścisłą kontrolą, przy czym
poszczególne pnie przeznaczone do wyrębu są znaczone. Dzięki tej polityce lasy Ugandy dają
już teraz niezwykle urozmaicone kontyngenty wywozowe, obejmujące przede wszystkim drzewa
następujące, których nazwy podajemy po łacinie i w gwarze miejscowej:
Teak a fr y k a ń s k i (Chlorophora excelsa Benth.-Muwule) daje drzewo bardzo twarde i trwałe,
koloru jasnożółtego. Polerowane ciemnieje i przyjmuje barwę brązową. Cenny budulec, gdyż
nie poddaje się termitom.
M ah oń a fr y k a ń s k i (Khaya anthoteca C. D. C. i grandifolia, Eri-Munjama). Gatunkowo
ustępuje mahoniom amerykańskim, ale jednak nadaje się znakomicie do ozdobnej stolarszczyzny.
1 Patrz: Loth Jerzy: Afryka, strona 50 i 5 1.
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M ah oń S a p e le (Entandrophragma cylindricum, angolense i excelsium, Sprague. — Miowu). Olbrzymie drzewo. Nadaje się do celów
dekoracyjnych i budowlanych.
D rze w o że lazn e (Cynometra alexandri—
Muhimbi). Bardzo ciężkie; rdzeń twardy i od
porny nadaje się do budowy mostów, na pod
kłady kolejowe, stemple kopalniane itp. Po
spolite w lasach Ugandy.
M u s isi (Maesopsis eminii.— Musisi) . Często
spotykane, piękne, wysokie proste drzewo; mało
ma bocznych gałęzi. Rośnie zazwyczaj na skra
Galeriowy las w północnej Ugandzie.
jach lasów. Nie bardzo twarde i nietrwałe, ale
F o t . a u to r.
nadaje się do fabrykacji skrzyń, tanich mebli itp.
M u jw a (Alstonia Congensis.— Mujwa). Rośnie w wielu lasach, specjalnie w prowincji
Budongo. Dostarcza drzewa lekkiego, elastycznego, nadającego się do fabrykacji zapałek, naczyń,
pudełek, skrzyń itp.
Lista powyższa oczywiście bynajmniej nie wyczerpuje bogactwa lasów Ugandy. Przeciwnie,
obfitują one ponadto w najrozmaitsze drzewa i rośliny, których wyliczać nie będziemy. Wspomnimy
tylko, że pomiędzy nimi znajdują się takie jak liany kauczukowe (Landolphia), drzewo parasolowe
(Musanga smithii — Kaliba), Funtumia elastica, Ficus exasperata, Hagenia abissinica (Murenda),
Erica arborea, rozmaite akacje oraz bogate podszycie, w którym dominuje Sanseveria guineensis,
euforbie, lobelie, orchidee (Eulophia) , banany, glicynie, draceny, aloesy, asparagusy oraz
inne krzewy i byliny. Na specjalną uwagę zasługuje piękny kwiat Ramphicarpa z rodziny Scrophuliaceae, który w gwarze miejscowej określany jest poetyczną nazwą „nseko ja ensi“ (uśmiech
kraju). Najbogatsze lasy o charakterze równikowym pokrywają dolinę rzeki Semliki oraz stoki
Jezior Kraterowych, u podnóża gór Ruwenzori.
Spośród palm najpospolitsze w Ugandzie są: dziki daktyl (Phoenix reclinata), Kibo (Raphia
monbuttorum), Palmyra czyli afrykańska palma wachlarzowa (Borassus flabellifer var. aethiopum)
i wiele innych.
Ze względu na swój urozmaicony klimat, w związku z położeniem geograficznym i różnicami
wysokości, Uganda, mając dwa sezony deszczów i dwa suszy, jest jednym z najbogatszych śro
dowisk botanicznych na świecie; ponadto jest idealnym krajem ogrodnictwa, gdyż umożliwia pro
dukowanie kwiatów, jarzyn i owoców w ciągu całego roku.
W dziedzinie odżywiania przeważają potrawy jarskie i ludność tubylcza jest samowystarczalną.
Głównym środkiem pożywienia jest proso (Eleusine coracana), ale poważną rolę odgrywają też
banany (Musa sapientum), pataty, słodkie ziemniaki (Ipomea batatas) i korzenie manioku
(Manihot utilissima).
Poza tym tubylcy uprawiają kukurydzę (Zea mais), fasolę (Phaesolus), groch (Pisum sativum)
oraz rodzaj bobu ( Vigna spp.). Tłuszczu dostarczają orzeszki ziemne (Arachis hypogea) i sezam
(Sesamum indicum) . Ponadto w ogródkach przy siedzibach uprawia się jarzyny i owoce, których
jest wielka rozmaitość. Cukru i słodyczy dostarcza trzcina cukrowa.
Na ogół u tubylców systemy uprawy są jeszcze bardzo pierwotne i głównym narzędziem rol
niczym jest motyka, przy czym pola i ogródki uprawiane są przez kobiety. Ale przykład koloni
stów angielskich oraz wskazówki dostarczane przez instruktorów zakładu doświadczalnego
w Entebbe pouczają ludność miejscową, która rozumiejąc wartość produkcji na sprzedaż chętnie
11*
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z nich korzysta. Wynikiem jest rozwój uprawy roli, objawiający się już wyraźnie w dziedzinie
szybko rosnącej produkcji kawy i bawełny.
Należy przewidywać, iż w miarę rozwoju środków komunikacyjnych oraz urbanizacji lud
ność tubylcza odgrywać będzie coraz poważniejszą rolę w dziedzinie zaopatrywania miast i jako
producent artykułów poszukiwanych na wywóz, co niewątpliwie przyczyniać się będzie do pod
niesienia jej dobrobytu.
Ś w ia t z w ie rz ę c y . Podobnie jak roślinność, świat zwierzęcy Ugandy odznacza się bogactwem
niezwykłym. Chociaż człowiek biały wykonuje w Afryce działalność niszczycielską, tępiąc bez
litośnie niedawno jeszcze przebogaty zwierzostan, zachował go jednak w Ugandzie w sześciu re
zerwatach, gdzie przyroda otoczona jest bezwzględną opieką rządu.
Główny z tych rezerwatów, obejmujący 1.800 kwadratowych mil angielskich, zwany Bunyoro
i Gulu, rozpościera się w okolicy wodospadu Murchissona i nad Nilem Alberta, Rezerwat Toro
(200 kw. mil ang.) leży w dolinie rzeki Semliki, na pograniczu Konga Belgijskiego, i odznacza się
niezwykłym bogactwem zwierzyny. Poza tym są rezerwaty Jeziora Jerzego (266 kw. mil ang.);
Jeziora Edwarda (216 kw. mil ang.), wyspy Damba na Jeziorze Wiktorii (12 kw. mil ang.) i wreszcie
sanktuarium goryli w Kigezi, na pograniczu Ruandy i Konga Belgijskiego, przekraczające gra
nice Ugandy. W rezerwatach tych, oprócz zwierząt pospolitych dla Afryki,1 żyją jeszcze goryle
i okapi, bardzo już rzadko dziś spotykane. Szympansy i rozmaite inne małpy spotkać można
w wielu lasach Ugandy, przede wszystkim w zachodnich. Liczba słoni żyjących dziko w różnych
dzielnicach oceniana jest na 21.000 sztuk, ale ponadto z wielkich ssaków żyją jeszcze w Ugandzie
hipopotamy i nosorożce. Na specjalną uwagę zasługują białe nosorożce, dziś już niezmiernie
rzadko spotykane i otoczone staranną ochroną. Żyrafy i strusie są pospolite w prowincjach pół
nocnych i wschodnich, szczególnie w okolicach Jeziora Rudolfa, gdzie również spotyka się zebry,
dzikie osły i wszelkiego rodzaju antylopy, tych samych gatunków co w południowej Abisynii.
W dzielnicach zachodnich, gdzie również Żyją lwy i szakale ( Canis adustus), wystrzegać się trzeba
niebezpiecznych bawołów. Lamparty trzymają się regionów wyższych, gdy natomiast hieny są
pospolite w całym protektoracie.
Szczególnie bogaty jest świat ptactwa. Lasy pełne są pięknych ptaków, niezwykle barwnych,
wśród których wyróżniają się liczne odmiany papug, obszary wodne zaś i błotne nieraz pokryte
są tysiącami flamingów, pelikanów, ibisów i innych ptaków wodnych. Na jeziorach spotyka się
mewy, pośród których wyróżnić można stałych mieszkańców (Larus cirrocephalus) o szarej głowie
i karczku, oraz mewy europejskie (Larus fuscus) o czarnym grzbiecie. W ciągu miesięcy zimowych
widuje się też bociany, gości z północy, ale są też odmiany bocianów zamieszkujących Ugandę
stale. (Np. Balaeniceps rex). Nad wielką masą rozmaitego ptactwa drobnego królują orły: Cuncuma vocifer — orzeł rybak, o nader charakterystycznym krzyku, Terathopius ecaudatus — orzeł
drapieżny, odznaczający się brakiem widocznego ogona, i Lophoaetus occipitalis — orzeł z grzbie
tem bogato opierzonym. Ponadto jest kilka odmian sępów.
Spośród gadów niezbyt licznie reprezentowanych wzmiankować należy przede wszystkim
krokodyle (Crocodilus niloticus), pospolite w Ugandzie. Czują się one szczególnie dobrze wśród
papirusów Jeziora Kioga i w Nilu, ale obfitują w nie też wody Jeziora Wiktorii i Jeziora Alberta,
chociaż w tym drugim są rzadsze. Ciekawe jest, że nie ma krokodyli w jeziorach Edwarda
i Jerzego. Przypuszczalnie powodem tego jest żyjący tam gad Varanus niloticus, przypominający
z wyglądu młodego krokodyla, który poszukuje i pożera jaja krokodyle. Ponadto widywano nad
Jeziorem Alberta, jak lwy atakowały wylegujące się na brzegu krokodyle i pożerały je chciwie.
1 Szczegóły patrz: Flora of Tropical Africa. Dzieło zbiorowe 9 tomów. Londyn 1868 do 1930.
Patrz też: Loth Jerzy: Afryka, str. 68 i następne.
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Wyjątkowo licznie
reprezentowane są wę
że, których naliczono
w Ugandzie sześćdziesiąt
pięć rodzajów. Mniej
więcej trzecią część sta
nowią węże jadowite,
których ukąszenie jest
bądź śmiertelne, bądź
bardzo niebezpieczne dla
człowieka. Najgroźniej
sze należą do rodziny £7apinae i Viperidae, a śród
nich najczęściej spotyka
się rozmaite odmiany
Kość słoniowa z północnej Ugandy.
kobry (Naia melanoleuca,
F o t . S i r B . H . B o it r d illo n
N . nigricollis, N . haje).
Jaszczury, żółwie, żaby — są bardzo pospolite.
Wody Ugandy odznaczają się całkowicie wyjątkowym bogactwem ryb, nad którymi specjalne
badania przeprowadzili: M . Graham w r. 1927 i E. B. Worthington w r. 1928 oraz ekspedycja
uniwersytetu Cambridge w r. 19 31. Poznano już przeszło 200 odmian, których rozmieszczenie
geograficzne wzbudziło niezwykłe zainteresowanie. Stwierdzono bowiem zasadnicze różnice po
między rybostanami wód wyżej położonych, jak jeziora Wiktorii, Kioga, Edwarda i Jerzego oraz
ich rzekami, a rybami wód niżej położonych, jak rzeka Semliki, jezioro i Nil Alberta. Obydwa
zasięgi oddzielone są od siebie wysokimi wodospadami, ale można nawet zaobserwować zasadnicze
różnice pomiędzy ichtiofauną jezior Wiktorii i Kioga, oddzielonych tylko małymi wodospadami
Ripon i Owen, przy czym w Jeziorze Kioga jest mało odmian endemicznych, gdy natomiast
Jezioro Wiktorii obfituje w odmiany swoiste.
Tubylcy rzadko kiedy jadają ryby, natomiast Europejczycy skrzętnie poszukują ryb jadalnych.
Dotychczas najważniejszą rybą jadalną okazała się Tilapia esculenta, znana pod nazwą Bontu
Ngege, przypominająca smakiem karpia. Największą rybą złowioną dotychczas na wodach Ugandy
był okuń (Lates albertianus) z Jeziora Alberta, który ważył przeszło 100 kg. Ponadto Anglicy
sprowadzili z Europy pstrągi, które się doskonale przyjęły w rzekach i strumieniach gór Ruwenzori. Dla amatorów sportu rybackiego Uganda jest terenem nad wyraz ciekawym.
Bogactwo owadów jest niezwykłe; laboratorium rolnicze w Kampala posiada w swoich zbio
rach już przeszło 6.000 różnych okazów, ale wiele z nich nie jest jeszcze ściśle określonych i nawet
nie ma jeszcze nazw. Dotychczas zwrócono najbaczniejszą uwagę na entomologię, która wprost
uderza swoją różnorodnością i bogactwem barw, świetnością i pięknem. Liczne motyle odzna
czają się wybitnym dymorfizmem, zmieniając — zależnie od sezonu — barwę i ozdoby skrzydeł.
Najwybitniejszym przykładem pod tym względem jest Precis octavia. Inne znów, jak Papilio
dardanus, mają tak dalece zmienne formy u samiczek, że przez długi czas uważano je za odrębne
odmiany.
Niektóre owady powodują znaczne szkody, w szczególności zaś szarańcza, której odmiany
nawiedzają kraj co pewien czas. Są to: Locusta migratorioides, Nomadacris septem fasciata,
Schistocerca gregaria i Anacridium moestum. Na szczęście człowiek ma w świecie owadów sprzy
mierzeńców, którzy mu pomagają w zwalczaniu tych szkodników. Najniebezpieczniejszym owa
dem jest mucha tse-tse, której dwie odmiany żyją w Ugandzie: Glossina morsitans i G. palpalis.
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Ukąszenie Jej powoduje chorobę śpiączki, której ofiara powoli zamiera, nie tylko u człowieka, lecz
również u bydła. Pomimo wielkich wysiłków medycyna nowoczesna nie zdołała jeszcze choroby
tej opanować, chociaż wynaleziono już szczepionki rokujące wielkie nadzieje. W Ugandzie An
glicy walczą z tą straszną chorobą od roku 1903, kiedy to rozpoczęli od ustalenia okręgów,
w których mucha tse-tse się znajduje. Podjęta walka, dążąc do wytrzebienia muchy, dała
w niektórych okolicach zadowalające rezultaty. Zarządzono ponadto środki ostrożności,
na mocy których wywieszono ostrzeżenia, i pojazdy jadące przez okręg nawiedzony muchą
podlegają na granicy dezynfekcji celem zapobiegania przeniesienia tej muchy do innych
dzielnic.
Wreszcie wzmianka należy się komarom (Anopheles) , przenoszącym zarazki malarii. Poznano
już 135 odmian, ale większość ich nie kąsa nigdy ludzi. Istnieje jeszcze bardzo wiele drobnych
owadów, mniej lub więcej przykrych dla człowieka względnie zwierząt, ale tych wyliczać nie
będziemy.
Hodowla zwierząt domowych uprawiana jest przez tubylców dla potrzeb własnych. Charakte
rystyczne jest bydło rogate z Ankole, o rogach nieproporcjonalnie wielkich. Liczbę zwierząt
domowych ocenia się na około 2,000.000 sztuk bydła, 750.000 owiec i około 1,800.000 kóz. Koni
prawie nie ma, natomiast na północy hoduje się osły. Murzyn nie używa zwierząt pociągowych
do orki, opierając się na uprawie motykowej. Hodowla nie daje dotąd wartości eksportowych,
ale i w tej dziedzinie produkcji postęp jest widoczny.
L u d n o ść . W r. 1933 zamieszkiwało ziemie Ugandy 3,620.000 osób, co daje przeciętną
zagęszczenia 14,6 mieszkańca na 1 km kw. W istocie jednak rozmieszczenie ludności jest
bardzo nierównomierne, przy czym wyróżnić można trzy okręgi znaczniejszego zagęszcze
nia: okręg leżący pomiędzy jeziorami Wiktorii a Kioga, południowy zachód i północny
zachód, na pograniczu Konga. Pierwszy z nich podzielony jest Nilem Wiktorii na dwie części:
zachodnią, w której natężenie koncentracji ludności jest najznaczniejsze w okolicy trzech stolic:
Mengo, Kampala i Entebbe, i wschodnią na południe od Jeziora Kioga, ku granicy z Kenią. Mniej
sze natężenie stwierdzić możemy wzdłuż granicy Konga, zarówno na krańcu południowym,
pomiędzy jeziorami Edwarda i Jerzego a granicą terytorium Tanganjika, jak i na krańcu pół
nocnym, na zachód od Nilu Alberta. Znacznie rzadziej zamieszkane są ziemie leżące na dziale
wód pomiędzy jeziorami Wiktorii z jednej a Edwarda i Alberta z drugiej strony. Ziemie te na
dają się znakomicie do kolonizacji i mają przyszłość ze względu na znalezione tam kopaliny.
Najsłabiej zaludnione są okolice wodospadu Murchisona i zaplecze wschodniego brzegu Nilu
Alberta, nawiedzone muchą tse-tse, oraz północny wschód protektoratu, gdzie na pograniczu
Sudanu, Abisynii i Kenii klimat nie sprzyja osadnictwu.
Ludność stanowią prawie wyłącznie tubylcy, których w r. 1933 naliczono 3,604.000. Pozo
stali są to imigranci Azjaci, głównie Hindusi (14.200), dla których imigracja do Ugandy jest wolna.
Europejczyków było tylko 1,900, przeważnie Anglików. Mylne byłoby wszakże przypuszczać,
że ludność tubylcza jest jednolita; przeciwnie, charakteryzuje ją znaczna różnorodność pochodze
nia i rasy, a nawet nie wszyscy są autochtonami, gdyż poważna część pochodzi Z najazdów w śred
niowieczu. Interesujących się szczegółowym opisem narodów tubylczych odsyłam do prac Johnstona, Czekanowskiego i innych, — podanych w spisie literatury. W ogólnych zarysach możemy
jednak stwierdzić, że podług dotychczasowych badań ludy zamieszkujące Ugandę co najmniej
od półtora wieku mogą być podzielone na: Bantu, Nilotów, Pół-Chamitów, Chamitów i Negroidów. W czasach nowszych imigrowały ponadto w poszukiwaniu pracy niektóre szczepy Bantu
południowo-zachodnich (Banjaruanda, Baziba i Bazindża), Arabowie i Suaheli z wybrzeży Oceanu
Indyjskiego, uprawiający handel, oraz Sudańczycy, początkowo wprowadzeni jako żołnierze
przez rząd Anglo-Egipskiego Sudanu; wreszcie Azjaci i Europejczycy. Zaznaczyć należy, iż
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Uganda. Wieś murzyńska nad Nilem Wiktorii.

Fot. p . o . c . Ray.

Niloci, Pół-Chamici i Chamici też nie są autochtonami, ale zamieszkują ziemie Ugandy prawdo
podobnie co najmniej od sześciuset lat.
Spis z r. 19 31 wykazał:
Bantu . . . . .
Nilotów . . . .
Pół-Chamitów .
Chamitów . . .

2,322.700
699.000
470.000
25.300
3,517.000

oraz nieznaczną liczbę Negroidów (Pigmeje).
Spis z r. 1933 wykazał ogólną liczbę 3,604.000. Pół-Chamici nieraz mylnie zaliczani bywają
do Nilotów, co się tłumaczy tym, że zarówno Chamici jak Pół-Chamici w Ugandzie są silnie
pokrzyżowani z Murzynami, a nawet częściowo zatracili swoje chamickie języki. Z tego też
względu podział ludności może być przeprowadzony z większą ścisłością na podstawie językowej1,
pomimo że każda z grup językowych posiłkuje się licznymi dialektami, ulegającymi nieraz
silnym wpływom języków obcych. Najliczniejsza jest grupa języków Bantu, pomiędzy którymi
najbardziej rozpowszechniony jest język Gang szczepu Acholi, mówiony też w południowym
Sudanie Anglo-Egipskim. Poszczególne szczepy, a nawet rasy łączy w Ugandzie jedynie wspólna
władza polityczna, zapoczątkowana przez Anglików. Wśród ludności tubylczej wyróżnia się
organizacja administracyjna szczepu Baganda, stosowana w coraz szerszym zakresie, na tle któ
rej zarysowuje się stopniowo jedność polityczna. Natomiast nie ma w Ugandzie rodzaju cywili
zacji tubylczej, która by odpowiadała wszystkim ludom zamieszkującym ten kraj. Na przeszkodzie
do zjednoczenia stoi też brak wspólnego języka pomocniczego, który by umożliwiał poszczególnym
1 Patrz: Loth Jerzy: Afryka str. 80 i następne.
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szczepom porozumiewa
nie się pomiędzy sobą.
W
miarę
postępów
w dziedzinie rozwoju
komunikacji brak ten
występuje z coraz wię
kszą wyrazistością. Ad
ministracja angielska dą
ży do tego, aby wszyst
kim ludom i szczepom
umożliwić zachowanie
elementów ich swoistej
kultury i zabezpieczyć
im dobrobyt gospodarCZ,Y' stosownie do ich
upodobań i zdolności.
Stanowisko kobiety zamężnej u większości szczepów Bantu jest zabezpieczone zwyczajem
obowiązkowego płacenia przez mężczyznę „okupu" rodzinie panny młodej, dopiero po uiszczeniu
którego małżeństwo jest zalegalizowane. U Bahima dziewczyna wydawana jest za mąż bez py
tania o jej zdanie, ale gdy po trzech dniach powróci do rodziny, „okup" musi być zwrócony z do
daniem jednej krowy. Rodzina jest więc zainteresowana w tym, aby córki dobrze wydawać za
mąż. U szczepu Sebei istnieje natomiast zwyczaj porywania (konjabon) młodej kobiety, ale ucho
dzi ona za żonę legalną dopiero po uiszczeniu „okupu" przez mężczyznę. O ile po upływie mio
dowego miesiąca opuści mężczyznę i powróci do rodziny, „okup" musi mu być zwrócony.
U szczepu Mugwere, gdy mąż żonę odeśle, „okup" nie ulega zwrotowi; gdy żona go opuści,
„okup" musi być zwrócony. Jedynie szczep Baamba stanowi pod tym względem wyjątek. K o
biety tego szczepu mogą zmieniać swych mężów pod byle jakim drobnym pretekstem, a nawet
te które nie były zamężne kilka razy, podejrzewane są o to, że jakiś ukryty powód czyni je niepożą
danymi. Wysokość „okupu" ustalana jest bądź na podstawie porozumienia, bądź też przez
naczelną radę szczepu, przy czym zazwyczaj ojciec córki nie może się przeciwstawiać małżeństwu,
o ile mężczyzna płaci „okup". Europejczycy często uważają uiszczanie „okupu" przez mężczyznę
za cenę płaconą za dziewczynę, ale tubylcze ustawodawstwo szczepów Bantu określa ten zwyczaj
jako rodzaj zabezpieczenia przeciwko lekkomyślnemu rozwiązywaniu małżeństw przez jedną ze
stron kontraktujących.
U tubylców każda rodzina dąży do samowystarczalności gospodarczej; dzieci są więc pożą
dane jako ręce robocze. Pędzą oni przeważnie tryb życia osiadły, ale w zależności od okolicy zaj
mują się bądź rolnictwem wyłącznie, bądź łącznie z hodowlą. W nowszych czasach, pod wpływem
wskazań Anglików, tubylcy pozakładali plantacje kawy i bawełny, dzięki czemu mając zorgani
zowany i zapewniony zbyt podnoszą znacznie swój dobrobyt i stają się konsumentami wyrobów
europejskiego przemysłu. Tym się tłumaczy, że bilans handlowy kraju wykazuje tendencję zwyż
kową.
P o d z ia ł a d m in is tr a c y jn y , m iasta. Ziemie dzisiejszej Ugandy znajdują się pod wpływem
polityki angielskiej począwszy od r. 1890-go, protektorat zaś, ogłoszony w r. 1894 nad króle
stwem Uganda i kilkoma sąsiadującymi obszarami, został z biegiem czasu rozszerzony do gra
nic dzisiejszych na podstawie traktatów z Belgią (Kongo) i Niemcami (terytorium Tanganjika,
dawniejsza Niemiecka Afryka Wschodnia). Protektorat podzielony jest na pięć prowincji, te
zaś na okręgi, a mianowicie:
Na targu w Arua, Uganda.

F o t. D r j .

m

. W a ih c e .

A F R Y K A WSCHODNIA

Uganda. Widok na miasto Kampala.
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prowincja Buganda — okręgi: Mengo, Masaka, Mubende, Entebbe
„
Wschodnia— „
Busoga, Budama, Bugiszu, Bugwere, Teso
i Karamoja.
„
Zachodnia —
„
Toro, Ankole, Kigezi.
„
Północna —
„
Bunyoro, Lango, Gulu, Chua oraz Nil Zachodni.
Stolicą administracyjną angielską jest nowe miasto willowe Entebbe, założone nad brzegiem
Jeziora Wiktorii. Prowincja Buganda uznana jest za główne królestwo tubylcze i rdzeń całego
protektoratu. Stolicą króla Bugandy, noszącego tytuł „Kabaka“, jest tubylcza osada Mengo, po
łożona na wzgórzu, nie opodal centrum handlowego, miasta Kampala. Administracja angielska
nie dąży w tym kraju do ześrodkowania rządów w swoich rękach, lecz pozostawia naczelnikom
tubylczym władzę nad ludnością czarną; rządzą oni istotnie pod nadzorem i kierownictwem An
glików. Kabaka Bugandy sprawuje swoją władzę przy pomocy trzech czarnych ministrów i zgro
madzenia delegatów ludności tubylczej, zwanego „Lukiko“ . Ten rząd jest dobrze zorganizo
wany i działa skutecznie, Anglicy zaś posługują się nim w sposób dyplomatyczny, gdy chodzi
o przeprowadzenie wielkich robót publicznych lub reform zasadniczych. Siedziba Kabaki na
wzgórzu Mengo jest niezmiernie charakterystyczna, gdyż składa się z kompleksu budynków
zbudowanych z pięknych mat, plecionych z łyka palmowego. Całość rezydencji królewskiej oto
czona jest wysokim gładkim płotem z maty plecionej i wejścia do niej są pilnie strzeżone przez
gwardię murzyńską. Nawet wewnątrz dworu wszystkie drogi i przejścia ogrodzone są z oby
dwóch stron takimi plotami z mat, tworzącymi prawdziwy labirynt.
Na czele administracji brytańskiej stoi gubernator, mianowany przez ministra kolonii i re
zydujący w Entebbe. W przeciwstawieniu do swoistego w swoim prymitywie Mengo oraz do
sąsiedniego Kampala, o charakterze podmiejskich dzielnic indyjskich, Entebbe jest miastem
urządzonym do europejsku. Piękne gmachy rządowe oraz rezydencje Europejczyków toną w zie
leni lub otoczone są pięknie utrzymanymi trawnikami, a położenie miejscowości nad brzegiem
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Jeziora Wiktorii nadaje jej wiele
uroku. Entebbe oddalone jest
o kilkanaście kilometrów od
Kampala, głównego środowiska
handlowego w kraju, z którym
połączone jest pierwszorzędną
drogą automobilową. Portem
Kampala jest oddalony o 7 km
Port Bell, do którego zawijają
pomniejsze statki morskie, że
glujące po Jeziorze Wiktoria
Njanza. Obydwa te miasta za
mieszkałe są prawie wyłącznie
przez Indusów i Murzynów,
a liczba białych jest w nich
znikoma. Kampala leży na wy
sokości 1.300 m n. p. m., posiada
Uganda. Widok z Kampala na Mengo.
Fot. w . Goetel.
sklepy, biura, banki oraz ba
zar indyjski i hotel europejski.
Miasto jest malowniczo położone w niecce otoczonej szeregiem wzgórz. Na jednym z nich wznosi
się stary fort, przekształcony na muzeum archeologiczne, etnograficzne i przyrodnicze, posiadające
poważne zbiory rękodzieł sztuki ludowej, strojów, narzędzi, broni itp., będących wytworami jed
nego z najkulturalniejszych narodów murzyńskich. Na innym wzgórzu wznosi się monumentalna
katedra, dookoła której skoncentrowały się gmachy misji anglikańskiej, gdzie istnieją szkoły dla
chłopców i dziewcząt tubylczych, a także seminarium dla przyszłych nauczycieli Murzynów.
Nie opodal stoi pokaźny szpital, założony w roku 1897 i będący chlubą stolicy Ugandy. Na wzgó
rzu Nsambya wznosi się kościół misji katolickiej św. Józefa. Od dawna też działa w Kampali
misja „Ojców Białych“ , której siedzibą jest wzgórze Rubage, gdzie stoi katedra katolicka.
Trzecim środowiskiem miejskim Ugandy jest miejscowość Jinja (wym. Dżindża), położona
u wylotu Nilu z Jeziora Wiktorii. Charakterem swoim przypomina ona Entebbe, ale nie jest tak
bogata. Miasto jest siedzibą urzędników angielskich i nosi na sobie wybitne cechy osady anglo
saskiej. Do Jinja również zawijają statki jeziorne, które do niedawna stanowiły jedynie połączenie
Ugandy z morzem via Kisumu i Mombasa.
K o m u n ik a c ja . W ciągu ostatnich lat żegluga jeziorna w stosunku do Ugandy straciła
na znaczeniu, gdyż Anglicy przedłużyli linię kolejową z Nakuru najpierw do Jinja, następnie
zaś do Kampala. W ten sposób zaprowadzono bezpośrednie połączenie kolejowe Ugandy z Oce
anem Indyjskim, wobec czego przeładunek w porcie Kisumu dla transportów do Ugandy już
się nie opłaca, tym bardziej że od głównej magistrali wybudowano już kilka odnóg, które są za
początkowaniem rosnącej sieci kolejowej. Obecnie prowadzone są już prace przedwstępne, ma
jące na celu przedłużenie linii kolejowej z Kampala dalej na zachód do miejscowości Fort Portal
pod grzbietem Ruwenzori, skąd ma być przeprowadzone połączenie z siecią kolei Konga Bel
gijskiego, kończącą się na razie w Stanleyville nad Rzeką Kongo. Niedaleki zatem jest już czas,
kiedy w sercu najniedostępniejszych dzielnic równikowych będzie można przebyć Afrykę w po
przek wygodnie i bezpiecznie, posługując się kombinowaną komunikacją kolejowo-rzeczną.
Pomijając jednak te nowe zdobycze stwierdzić należy, iż komunikacja w Ugandzie stoi na
ogół na wysokim poziomie. Cały kraj pokryty jest znakomitymi drogami samochodowymi, które
zbudowane zostały przez Murzynów pod kierownictwem inżynierów angielskich. Budowa ich,
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z wyjątkiem mostów, na ogół
nie przedstawiała
wielkich
trudności technicznych, gdyż
kraj przeważnie pokryty jest
czerwonym laterytem, stano
wiącym doskonałe podłoże dla
dróg samochodowych. Wzdłuż
głównych szlaków istnieją zajazdy-hotele, gdzie podróżnik
otrzymać może benzynę i sma
ry, pokarm i nocleg w małych
domkach typu tubylczego, po
rządnie utrzymanych, tzw. „rest
houses" (domy wypoczynkowe).
Dzięki dobrej sieci drogo
wej istnieje na niektórych od
cinkach stała komunikacja auto
busowa, jak na przykład między
„Resthouse“ (zajazd) w Ugandzie (Mubende). Fot. w. G oud.
Masindi Port nad Jeziorem Kioga i Butiaba nad Jeziorem Alberta. Istnieje też w Ugandzie komunikacja samolotowa, jednak
nie funkcjonuje jeszcze regularnie. Lotniska są w Entebbe, Jinja, Port Bell i Butiaba, ale nie
wątpliwie ilość ich w najbliższych latach szybko wzrośnie, tym bardziej że Uganda leży na
drodze wielkiej imperialnej angielskiej linii lotniczej, łączącej Kair z Kapsztatem.
W roku 1933 istniały w Ugandzie już 52 urzędy pocztowe, względnie gęsto rozsiane po
kraju, długość zaś drutów telegraficznych wynosiła 6.795 km. Telefon istnieje w ośrodkach
większych i łączy ze sobą ważniejsze posterunki administracyjne.
Wreszcie wzmianka należy się żegludze, która do niedawna odgrywała w Ugandzie rolę nie
zmiernie ważną, mimo że kraj nie ma dostępu do morza. Na Jeziorze Wiktorii kursują
statki parowe o charakterze morskim, które rozpoczynają swe rejsy w porcie Kisumu, należącym
do Kenii, gdzie do niedawna kończyła się linia kolejowa, prowadząca z portu Mombasa. Stąd
kierują się one do Jinja
i do Port Bell, a nastę
pnie podążają na połud
nie jeziora, obsługując
tam różne porty Tanganjiki i kończąc podróż
w Mwanza, punkcie koń
cowym linii kolejowej,
łączącej brzeg południo
wy jeziora z węzłem ko
lejowym w Tabora. Poza
tym istnieje stała obsługa
parowcowa na pogra
nicznym Jeziorze Alber
ta, którego głównym
punktem po stronie
Ugandy jest m. Butiaba,
Garncarz w Ugandzie.
Fot. p . y . m m .
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oraz na Nilu Alberta, pomiędzy je
ziorem a pograniczną miejscowością
Nimule, gdzie katarakty przerywają
żeglugę. Połączenie z żeglugą na Nilu
Białym, obsługującą przestrzeń Juba
(Dżuba)— Chartum, utrzymane jest
drogą samochodową przez Lira—
Kitgum.
P ro d u k c ja . Jeszcze przed pod
jęciem rozbudowy sieci dróg komu
nikacyjnych Anglicy dokładali usil
nych starań, aby wydajność kraju
podnieść ponad potrzeby ludności
Uganda. Krzewy kawy i banany w ogródku przy chacie tubylczej.
miejscowej. Chodziło o zaprowadze
F o t. autor.
nie i rozwój kultur mogących pro
dukować na eksport i o znalezienie nowych źródeł dochodu dla kraju, które by umożliwiły
obsługę pożyczek awansowanych protektoratowi przez rynek londyński i uzasadniły słuszność
kolonialnej polityki angielskiej, opartej na sile finansowej. Oprócz zakładania plantacyj przez
białych, działalność rządów angielskich ujawniła się w badaniu terenu pod względem geologicz
nym, gleboznawczym i klimatycznym i na pouczaniu Murzynów, co i jak mają plantować w inte
resie własnym. Wyniki tej działalności dydaktycznej były znakomite. Rozpoczęto od kawy, produ
kując nową odmianę. Ale chociaż kawa jest poważnym artykułem wywozowym Ugandy, została
ona w ostatnich latach zupełnie pokonana przez szybko rosnącą produkcję bawełny, która jest
dzisiaj przodującym artykułem wywozowym, zarówno pod względem wartości włókna jako
też nasienia oleistego. Dawniej kość słoniowa stanowiła w bilansie handlowym Ugandy po
ważniejszą pozycję, ale dzisiaj liczba słoni, pomimo ochrony, tak się zmniejszyła, że wywóz
kości słoniowej stanowi już tylko podrzędną pozycję. Zmniejsza się też wywóz skór zwierząt
futerkowych i skór w ogóle, gdyż w kraju nie ma pastwisk odpowiednich do hodowli ekstensywnej.
Natomiast posiada Uganda
w swym starym podłożu roz
maite kopaliny, odkryte dopie
ro niedawno. W r. 1924 natra
fiono w Bukoba na pokłady cy
ny, których w latach następnych
znaleziono więcej w okręgu
Mbarara na południowym za
chodzie. Miedź odkryto dopiero
w r. 1927 w Kilembe, a złoto
w Kigezi w r. 19 31. Odkrycia
te dały impuls do skrzętnych
poszukiwań,
prowadzonych
przez rządowy instytut geolo
giczny w Entebbe i nagrodzo
nych pomyślnymi wynikami.
Złoto znaleziono szczególnie
w dzielnicach północno-zachod
nich, w okręgach Ankole, KitJarmark w Fort Portal. Uganda.
Fot. autor.
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gum i Busia. Natrafiono też na rudy cynku. Po
nadto w produkcji mineralnej wspomnieć należy
0 soli dostarczanej przez jeziora kraterowe w oko
licach Jeziora Jerzego, szczególnie jeziora Katwe,
Kasenyi i inne. Produkcja w r. 1934 wyniosła
2.206 ton soli w różnych gatunkach. Kopaliny
dają od kilku lat wzrastający kontyngent wywozowy.
H an d el. Ponieważ kraj zamieszkany jest pra
wie wyłącznie przez ludność żyjącą w stanie
prymitywnym i nie mającą wielkich potrzeb,
przeto import ogranicza się do tkanin bawełnianych
1 artykułów potrzebnych do rozbudowy i eksploa Na targowisku w Fort Portal widuje się prawie nagie
kobiety ze stoków gór Ruwenzori. Fot. autor.
tacji sieci kolei. Małe ilości wyrobów metalo
wych, jako to narzędzi itp., samochodów, benzyny, smarów i artykułów spożycia oraz zbytku
dla nielicznych Europejczyków uzupełniają stronę bierną bilansu handlowego, który wskutek
tego wykazuje saldo wybitnie dodatnie. W istocie, w r. 1933 import wyniósł nieco ponad 34 mi
liony złotych, eksport zaś przeszło 86 mil. złotych. Cały handel prowadzony jest niemal wyłącznie
z krajami Imperium Wielkiej Brytanii. Ponadto tylko Stany Zjednoczone Ameryki dostarczały
Ugandzie samochody. Główne dochody skarbowe ciągnie protektorat z podatku pogłównego,
Z ceł oraz Z akcyzy od bawełny, cukru, herbaty i tytoniu. Podatek pogłówny może być odrobiony
przez tubylców pracą w robotach publicznych, zwaną „Luwalo“ . Bilans płatniczy też wykazuje
saldo dodatnie, co świadczy o racjonalnej gospodarcze skarbowej.
Jednostką monetarną Ugandy była dawniej rupia indyjska, ale od r. 1927 zaprowadzona zo
stała waluta krajowa w postaci szylinga srebrnego, którego wartość jest zrównana z szylingiem
angielskim. Ale szyling Ugandy nie jest podzielony na 12 pensów jak-szyling angielski, lecz na
100 centów. W obiegu są drobne monety srebrne 50-ciocentowe i brązowe io-cio, 5-cio i jednocentowe oraz banknoty papierowe opiewające na 5, 10, 20, 100, 200, 1.000 i 10.000 szylingów.
Chociaż funtowych banknotów w obiegu nie ma, dwadzieścia szylingów nazywa się „funtem“
i większe sumy zwyczajem angielskim rachuje się w funtach. Specjalny komitet finansowy z sie
dzibą w Jinja i w Londynie dba o utrzymanie kursu al pari z walutą angielską; dzięki temu wa
luta Ugandy obecnie uważana jest za trwałą i dobrą.
Gdy w r. 1894 Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii pin. ogłosił w parla
mencie zamiar objęcia protektoratu nad Ugandą, wówczas zamiar ten nie znalazł powszechnego
uznania. Odnoszono się raczej sceptycznie do wartości tego nowego nabytku kolonialnego. Wówczas
Uganda była krainą dziką, bardzo mało znaną i nie obiecującą. Od tego czasu sąd o niej zmienił się
zupełnie. Przekonano się, że jest to kraina o bodajże najmilszym i najzdrowszym klimacie na całym
kontynencie Afryki, że posiada ludność tubylczą inteligentną i pracowitą, doskonałe gleby i bogactwa
kopalne, które pod wpływem pionierskiej inicjatywy i działalności Europejczyka przepowiadają temu
krajowi piękną przyszłość.
T A N G A N JIK A
(The Tanganyika Territory)
O pisowni nazwy Tanganjika. — Obszar. — Historia. — Położenie geograficzne i polityczne. — Granice. — Rzeź
ba terenu. — Wody: rzeki, jeziora, wybrzeże morskie, porty naturalne. — Klimat. — Administracja. — Ludność.
Umiastowienie. — Lasy. — Rolnictwo i hodowla. — Kopaliny i górnictwo. — Komunikacja: koleje, drogi,
telegraf, żegluga, lotnictwo. — Handel. — Widoki na przyszłość.

W języku polskim utarła się dla nazwy tego kraju pisownia „Tanganika“. Dążąc jednak do
jak najwierniejszego oddania nazwy tubylczej pod względem eufonicznym, należy pamiętać, iż
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właściwie należałoby ją wymawiać w dwu sło
wach „Tanga n'jika“, przy czym słowo „n ’jika“
znaczy „tereny do polowań“ . Ponieważ jednak
te dwa słowa łączą się ze sobą dla określenia
jednego kraju, kładąc wszakże nacisk na literę
„j", przeto uważamy pisownię „Tanganjika" za
właściwą.
Rozległa ta kraina, obejmująca dziś jako
terytorium mandatowe 941.500 km2, była do
roku 1918 kolonią niemiecką, której obszar
pod nazwą „Deutsch Ost-Afrika" wynosił pra
Widok góry Kibo (Kilimandżaro) z Moshi.
wie milion kilometrów kwadratowych. Prowin
Fot. autor.
cja Ruanda-Urundi (54.172 km2) na północ
nym zachodzie oddana została jako mandat Belgii i przyłączona jest do Konga.
Kolonizacja niemiecka rozpoczęta była przez dra Karola Petersa, który wylądował w Sandani
w r. 1884, wyruszył w głąb kraju i zawierał w imieniu Niemiec umowy z naczelnikami szczepów
tubylczych. Po powrocie zorganizował w r. 1887 Towarzystwo Niemiecko-Wschodnio-Afrykańskie
(Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft), które otrzymało opiekę rządu cesarskiego i w jego imieniu
zajęło wybrzeże w r. 1889. Rozszerzając posiadłość szybko w głąb kontynentu i posuwając się
ku północy, Niemcy wkroczyli do terenów wpływu sułtana Zanzibaru, co w latach 1888/9 wy
wołało powstanie Arabów, opanowane przez Wissmanna. W r. 1891 Rząd Rzeszy Niemieckiej
przejął kraj pod swój protektorat pod nazwą Deutsch Ostafrika. Traktat wersalski odbierając
Niemcom kolonie powierzył mandat nad tym krajem Wielkiej Brytanii, która od r. 1919 admi
nistruje nim pod nazwą Tanganyika Territory.
Tanganjika leży na wschodnim wybrzeżu Afryki, na południe od równika, pomiędzy o° 59'
a 12° o' szer. połudn. i rozpościera się od Oceanu Indyjskiego do Jeziora Tanganjika pomiędzy
28° 38' a 40° 30' dług. wschodniej od Greenwich. Szerokość tego terenu ze wschodu na zachód
wynosi 1.000 km w linii prostej od portu Dar-es-salaam do Jeziora Tanganjika, długość zaś z pół
nocy na południe, licząc w linii prostej od południowego wybrzeża Jeziora Wiktorii do rzeki
Rowuma, pogranicznej względem Mozambiku, przekracza nieco 1.000 km. Największa rozpiętość
z północnego zachodu na południowy wschód przekracza nawet 1.400 km. Jak widzimy, kraj ten
stanowi wielki zwarty obszar, oparty na wschodzie o Ocean Indyjski, na zachodzie zaś o Jezioro
Tanganjika, oddzielające go od Konga Belgijskiego. Na północy, pomiędzy Oceanem a Jeziorem
Wiktorii, graniczy z Kenią angielską, na północnym zachodzie zaś z angielskim protektoratem
Ugandy i z terytorium mandatowym Ruanda-Urundi, przyłączonym do Konga Belgijskiego.
Na południu granicę z Rodezją stanowi pasmo wyżyn, ciągnące się od Jeziora Tanganjika do Je
ziora Njassa, oraz względem Mozambiku portugalskiego rzeka Rowuma, wpadająca do oceanu
w okolicy Przylądka Delgado.
Z wyjątkiem bardzo wąskiego pasa przybrzeżnego, cały kraj leży na wysokości około tysiąca
m., ale przecięty jest kilkoma pasmami wyżyn, wznoszącymi się powyżej 1.500 m. Najwyższe
wzniesienia znajdują się na pograniczu, zarówno na północy jak na południu. Są to: Kibo (6.010 m)
i Mawenzi (5*270 m), szczyty grupy Kilimandżaro i wulkan Meru (4.630 m) na pograniczu
Kenii, oraz Rungwe (3.175 m) w Górach Livingstone'a nad Jeziorem Njassa. Wewnątrz kraju
wyróżniają się góry Uluguru, dochodzące do 2.800 m wysokości. W kierunku południkowym kraj
podzielony jest pośrodku na dwie połowy przez część suchego rowu tektonicznego, ciągnącego
się od południowego końca Jeziora Rudolfa do północnego końca Jeziora Njassa, ale na tery
torium Tanganjiki rów ten występuje ze znacznie mniejszą wyrazistością aniżeli w Kenii. Nie-
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regularnie wypiętrzone brzegi tego rowu stanowią wododział między oceanem a jeziorami,
wskutek czego kraj nie posiada rzek wielkich. Razem z Mozambikiem i częścią Kenii stanowi
Tanganjika starą, wysoko wzniesioną płytę, otoczoną i poprzecinaną wyżynami, której wody
w znacznej części zabierają dorzecza wielkich rzek: Zambezi na południu, Kongo na zachodzie
i Nil na północy. Tylko wschód stanowi zlewisko samoistne Oceanu Indyjskiego.
W ody. Największą rzeką jest Rufidżi z dopływem Ruaha, wpadająca do Oceanu Indyjskiego.
Długość jej wynosi około 1.400 km, obszar zaś dorzecza obejmuje 178.000 km0, a więc niewiele
mniej aniżeli dorzecze Wisły (193.000 km2). Drugą rzeką tegoż zlewiska jest pograniczna Rowuma
(800 km; 145.000 km2). Pomiędzy nią a Rufidżi wpadają jeszcze bezpośrednio do morza dwie
mniejsze rzeki Mbemkuru i Malandu. Na północ od Rufidżi płynie rzeka Wami (550 km), wpa
dająca do morza naprzeciw wyspy Zanzibar, oraz rzeka Pangani (400 km), odwadniająca południo
we stoki Kilimandżaro i płynąca do oceanu wzdłuż pasma wzgórz Usambara, stanowiącego gra
nicę względem Kenii. Nie opodal od jej ujścia i naprzeciwko wyspy Pemba leży port Tanga, skąd
prowadzi linia kolejowa do osady Moshi u stóp Kilimandżaro. Wszystkie te rzeki mają znaczne
spadki i tworzą szypoty i wodospady, wobec czego dla żeglugi nadają się tylko odcinkami. Na naj
dłuższym odcinku odbywa się żegluga płaskodennymi statkami po rzece Rufidżi, 240 km w górę
rzeki aż do wodospadów Pangani.
Zachodnia połowa kraju należy do dwu odrębnych zlewisk. Największe dorzecze tworzy tu
Malagarassi z licznymi dopływami. Rzeka ta wpada do Jeziora Tanganjika, odwadnianego przez
Lukuga do Konga; należy więc do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Północny zachód posyła swe
wody drobnymi rzeczkami do Jeziora Wiktorii, a zatem przez Nil do Morza Śródziemnego.
Kagera, będąca rzeką źródłową Nilu, płynie przeważnie jeszcze na terytorium Tanganjiki; tylko
w środkowym odcinku stanowi granicę, a źródła jej leżą w terytorium mandatowym Ruanda.
Wielkie jeziora stanowią na znacznej przestrzeni granicę. Są to: Wiktoria-Njanza (66.250 km ),
Tanganjika (31.900 km2) i połnocny koniec Jeziora Njassa (30.800 km2). Wewnątrz kraju znaj
duje się tylko kilka jezior małych; są to słone jeziora: Rikwa (zależnie od pory roku: 100 do 3.000
km2), Njarasa (1.070 km2), Manjara (430 km2) i jezioro sodowe Guasso-Njiro Magad (od 270
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do 900 km2). Słodkowodnych jezior wewnątrz kraju nie ma wcale. Wybrzeże morskie w linii
prostej ma długość około 650 km, ale w istocie jest znacznie dłuższe, gdyż charakter linii brzego
wej, nader prosty w Somalii włoskiej i Kenii, ożywia się na terytorium Tanganjiki; przebiegając
krzywą tworzy szereg drobnych zatok i występów z przylądkami. Dzięki temu wybrzeże to po
siada kilka portów naturalnych, pomiędzy którymi wyróżniają się Dar es Salaam, Bagamojo, Tanga,
Kilwa, Lindi. Większość posiada jednak niekorzystne warunki lądowania i nie może być odwie
dzana przez statki oceaniczne. Prawdziwie dostępnym dla wszystkich statków jest jedynie Dares-Salaam, dzięki temu, że port ten został sztucznie pogłębiony i rozbudowany. Przed północną
częścią wybrzeża leżą wyspy Zanzibar i Pemba, będące oddzielnym sułtanatem pod protekto
ratem Wielkiej Brytanii, a dalej na południu wyspa Mafia (434 km2), należąca do Tanganjiki.
K lim a t. Ze względu na wysokie położenie kraju o charakterze płytowym i otoczenie wodami,
Tanganjika posiada klimat znacznie łagodniejszy, aniżeli należałoby się spodziewać. Charakte
rystyczne są panujące tam amplitudy termiczne ujemne, które w danym wypadku wywierają
wpływ korzystny. Pomimo to bliskość równika występuje w postaci nieznacznych amplitud okre
sowych i rocznych, ale mniej przykrych aniżeli na nizinach Rzeki Kongo lub na wybrzeżu gwinejskim. Jedynie na wąskim pasie nizinnego wybrzeża morskiego jednostajność temperatury
przykra jest dla Europejczyka. Wewnątrz kraju natomiast zróżniczkowanie jest nieco większe.
Następująca tablica daje nam obraz rozmieszczenia niektórych typów termiki i opadów na brzegu
morza i wewnątrz kraju:

Miejscowość

Dar-es-Salaam
, . . .
na wybrzeżu
M o sh i (Moszi) . . . .
pod Kilimandżaro
T a b o r a .........................
w centrum wschod
niej części kraju

Wysokość
stacji
nad poz. m.

Temperatura przeciętna
miesiąca
najzimniejszego

miesiąca
najcieplejszego

Roczna
C.

Opad
roczny
w mm

13,5 m

V III

23,1

I

27,7

25,5

115 4

117 0

V II

17,6

II

23,1

20,6

1225

VI

2 1,1

X

25,4

22,5

852

„

12 14 „

W ogólnych zarysach można wyróżnić trzy typy klimatu:
1) indyjski, panujący w większej części kraju,
2) klimat monsunowy, charakterystyczny dla północnego wschodu i
3) klimat równikowy na północnym zachodzie.
Pierwszy z nich, najpowszechniejszy, stoi pod wpływem pasatu południowo-wschodniego. Ma
tylko jedną porę deszczową, rozpoczynającą się pod koniec października i trwającą do kwietnia, przy
czym najobfitsze deszcze spadają od grudnia do lutego. W porze deszczowej wieją słabe wiatry
z północnego wschodu. Najcieplejsza pora panuje w październiku, przed rozpoczęciem się pory
deszczowej. Najzimniej i najsuszej jest w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu, kiedy wieje
pasat z południowego wschodu. Dzielnicę, w której panuje klimat monsunowy, określić można
w przybliżeniu linią łukowatą, przeciągniętą od ujścia rzeki Rufidżi do płd. zachodniego końca
Jeziora Wiktorii, przy czym m. Tabora leży jeszcze na granicy tej dzielnicy klimatycznej. Posiada
ona dwie pory deszczowe. Mniejsze deszcze padają w okresie od października do końca listopada,
kiedy wieją słabe wiatry zmienne. Ta pora roku odpowiada naszej wiośnie. Stopniowo ustala
się wiatr monsunowy, wiejący z północnego wschodu, i wówczas panuje najsuchsza i najgorętsza
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pora roku, tamtejsze lato, trwające od grudnia
do końca lutego. Najcieplejszym miesiącem jest
tu luty, przed nastąpieniem pory deszczowej.
W ciągu miesięcy marca, kwietnia i maja padają
najobfitsze deszcze. Jest to okres jesieni.
W czerwcu ustala się pasat poludn.-wschod
ni, zmieniający się stopniowo w monsun połud
niowo-zachodni. Ta pora roku trwa do wrze
śnia i jako najsuchsza i najzimniejsza stanowi
południowe lato.
Dzielnica południowo-zachodnia obejmuje
ziemie położone pomiędzy jeziorami Wiktorii
a Tanganjika. Panuje tam klimat równikowy o dwu chłodnych i dwu ciepłych porach roku, z dwie
ma porami deszczowymi, przy czym ciepło jest, gdy słońce stoi nad równikiem, chłodniej zaś,
gdy odchylone jest najbardziej na północ, względnie na południe. Najcieplejszymi i suchymi
miesiącami są wrzesień i październik oraz luty i marzec; najzimniejszymi wilgotnymi są lipiec
oraz listopad i grudzień, ale zaznaczyć trzeba, że różnice temperatur są na ogól nieznaczne. Susze
i deszcze różniczkują pory roku. Północno-wschodni monsun nie sięga tak daleko w głąb lądu;
klimat tej dzielnicy stoi pod wpływem wiatrów lokalnych i ciszy, powodowanych przez wielkie je
ziora.
W granicach wyszczególnionych dzielnic klimatycznych zachodzą jeszcze różnice w zależ
ności od hipsometrii, przy czym wysokie szczyty górskie na swych stokach mają wszystkie kli
maty świata, kończąc na wiecznych śniegach. Są to jednak wyjątki. Natomiast stwierdzić możemy,
że w całym kraju panuje na ogół klimat ciepły o nieprzesadnie obfitych opadach, co oczywiście
wywiera wpływ decydujący na rodzaje uprawianych płodów rolnych.
A d m in is tra c ja . W imieniu mandatariusza, którym jest Zjedn. Król. Wielkiej Brytanii
i Irlandii Półn., rządzi gubernator mianowany przez Londyn. W r. 1926 stworzono Radę Doradczą,
złożoną z członków mianowanych. Stolicą, rezydencją gubernatora i zarazem głównym portem
jest Dar-es-Salaam (34.500 m.). Kraj jest podzielony na 1 1 prowincji różnych wielkości.
L u d n o ść . Krainę tęzamieszkuje5,100.000 mieszkańców (1931), w tej liczbie 33.000 Azja
tów i 8.500 Europejczyków. Daje to przeciętną 5,4 na 1 km kw. — Jak widać z liczb powyższych,
główną masę ludności stanowią tubylcy, ale jej skład jest bardzo niejednolity pod względem
szczepowym, a nawet rasowym. Najważniejsze grupy stanowią Bantu, Masai, Zulusi i Suaheli,
ale i one są rozmaite, w zależności od większego lub mniejszego stopnia pokrzyżowania z Chamitami, Arabami a częściowo nawet z Malajami. Najciekawsi i najbardziej charakterystyczni są
Masajowie, mocno schamityzowani, zamieszku
jący pogranicze Kenii na zachód od Kiliman
dżaro.1 Na ludy Bantu silny wpływ wywarli: na
północy chamickie szczepy pastusze Wahima (Watusi), na południu zaś Zulusi-Wangoni. Szczepy
Suaheli zamieszkujące wybrzeże oceanu są właści
wie płodem krzyżowań murzyńskich autochto
nów tubylczych z Arabami, którzy od wielu wie
ków nawiedzali wybrzeża dzisiejszej Tanganjiki,
mając swoją bazę w Zanzibarze. Hindusi zajmują
Ulica w Dar-es-Salaam.
G co gr. powsz.

Fa r. autor.

1 Patrz: Loth Jerzy: Afryka, str. 80 i nast.
12
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się handlem zarówno drobnym jak hurtowym, ale częściowo
też poświęcają się uprawie roli. Arabowie są posiadaczami plan
tacji. Pośród Europejczyków jest pewna liczba pochodzenia por
tugalskiego, którzy przywędrowali tu z Goa w Indiach. Pracują
oni w administracji. Pozostała nieznaczna liczba plantatorówNiemców, głównie w okręgach Usambara (Tanga) i Tabora. Po
r. 1920 napłynęła pewna ilość obywateli Wielkiej Brytanii, pra
cujących w administracji kraju i w wojsku; dziś stanowią oni
już większość wśród przedstawicieli rasy białej.
Ponieważ główną masę stanowi ludność tubylcza, zajmująca
się rolnictwem i zamieszkująca wieś, przeto umiastowienie jest
słabe. Największym miastem i stolicą jest Dar-es-Salaam (znaczy:
„Port Pokoju“), liczące 35.000 m. (1934 r.); drugim podług liczby
mieszkańców jest północny port Tanga (13.000 m.), następnym
Tabora (10.500 m.), węzeł kolejowy w centrum kraju. Wszy
stkie inne „miasta“ mają znacznie mniej mieszkańców, a wzmiankować należy: Morogoro
(6.700 m.), Muanza (6.xoo m.) nad Jeziorem Wiktorii, Lindi (4.800 m.) port morski, Bagamojo
(znaczy: „złóż ciężar twego serca“) (4.400 m.) port morski, Moszi (4.500 m.) u podnóża Kiliman
dżaro i Kigoma, port nad jeziorem Tanganjika. W miastach mieszkają przeważnie Europejczycy,
Hindusi, Arabowie i Suaheli, trudniąc się administracją względnie handlem, komunikacją
i rzemiosłem.
L a s y . Chociaż lasy stanowią tylko mały odsetek całego terytorium, to jednak pokrywają one
znaczne przestrzenie i zawierając dużo cennych drzew są urozmaicone w zależności od wyso
kości położenia. Najpospolitszymi drzewami lasów deszczowych są: drzewo kamforowe
( Orophea usumbarensis), olbrzymi zastrzalin z rodziny cisowatych (Podocarpus sp.), oraz drzewo
różane (Royena sp.). Te trzy rodzaje drzew stanowią od 10 do 50% drzewostanu. Poza nimi wy
różnia się cedr wschodnio-afrykański (Juniperus procera). Drzewa te stanowią lasy wysokopienne
na stokach gór na północy kraju. W suchszych okolicach rośnie drzewo mahoniowe (Khaya senegalensis) , teak afrykański (Chlorophora excelsa, Benth.), drzewo czerwone (Afzelia cuanzensis),
które Arabowie od dawien dawna używali do rzeźby, oraz pojawia się drzewo oliwkowe ( Olea
chrysophylla).
Na terenach niżej położonych, wśród sawanny, rosną lasy parkowe, w których dominuje
tęczyna (Pterocarpus erinaceus i Bussei-Mninga), majestatyczne drzewo, luźno rozrzucone w par
kowym krajobrazie o nader urozmaiconym podszyciu i pokryte pnączami. Wśród nich spotyka się
Landolphię, dostarczającą mleczka kauczukowego, którego eksploatacja się nie opłaca. Typowymi
dla lasów bagiennych są drzewa mangrowiowe,
których spotyka się kilka rodzajów, jako to: Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza i Heritiera littoralis. Najpiękniejszy drzewostan mangrowiowy pokrywa deltę rzeki Rufidżi, gdzie
tworzy lasy o wyglądzie fantastycznym, szcze
gólnie podczas niskich wodostanów, gdy liczne
korzenie sterczą ponad ziemią, a pnie stoją wy
soko na kopułach z korzeni. Kora Rhizophory
zawiera dużo taniny i używana jest jako
garbnik.
Liczne ślady pozwalają wnioskować, że lasy

A F R Y K A WSCHODNIA

179

zajmowały niegdyś na ziemiach Tanganjiki daleko
rozleglejsze obszary. Wyniszczone zostały przez
eksploatację bezmyślną nie przewidującego
człowieka i przez pożary sawanny, powtarzające
się corocznie w ciągu długich okresów minio
nych. Ostatnie czasy przyniosły pod tym wzglę
dem krajowi radykalną zmianę, gdyż Anglicy,
stosując doświadczenie pozyskane w innych
koloniach zaprowadzili nie tylko ostrą kontrolę
nad lasami, ale podjęli też racjonalne zalesienie,
dzięki czemu drzewostan uległ znacznej poprawie
w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Przeprowa
dzono ponadto doświadczenia z drzewami użytko
wymi z innych krajów i wprowadzono do lasów drzewa kamforowe z Formozy (Cinnamonum
Camphora), akacje dostarczające kory garbnikowej (Acacia decurrens) oraz eukaliptusy z Australii
(Eucalyptus globulus, saligna i citriodora), które się znakomicie przyjęły. Ostatnie rosnąc nie
zwykle szybko stały się w wielu dzielnicach, niedawno jeszcze pozbawionych lasów, podstawo
wym dostawcą drzewa opalowego. Ponieważ dotychczas w kraju nie wydobywa się węgla, loko
motywy opala się drzewem, więc obecność drzewa opalowego jest czynnikiem nader ważnym.
Zagadnieniem tym rząd bardzo się interesuje i stale poszukuje drzew szybko rosnących w warun
kach przyrody Tanganjiki. Ostatnio zwrócono uwagę na Cassia siamea i poczęto ją plantować.
W każdym bądź razie produkty leśne nie wpływają dotąd bezpośrednio na saldo bilansu handlowego.
R o ln ic tw o i h od ow la są podstawami dobrobytu ludności i stanowią niewątpliwie główne
Źródła dochodu społecznego. Murzyn jest rolnikiem względnie hodowcą i chociaż uprawia rolę
wyłącznie za pomocą motyki, to jednak nie tylko pokrywa zapotrzebowanie rynku wewnętrznego,
lecz ostatnio zaczyna produkować na wywóz, przy czym ciężka praca uprawy bądź suchej, laterytowej, bądź mokrej, gliniastej gleby ciąży wyłącznie na barkach kobiety. Pomimo że liczba
plantatorów Europejczyków, względnie Arabów, jest nieznaczna, to jednak ich produkcja wywiera
0 wiele silniejszy wpływ na saldo bilansu handlowego, gdyż jest ona obliczona na eksport. Do
tychczas jednak nawet w plantacjach ziemia uprawiana jest przez tubylców przy zastosowaniu
motyki. Tłumaczy się to tym, że głównymi roślinami uprawianymi są sizal, kawa i bawełna, któ
rych zbiory wykonywane są ręcznie, wskutek czego każda plantacja musi mieć liczne rzesze pra
cowników. Arabowie mają swoje systemy uprawy, stosowane w oazach, koncentrując uwagę
na małe tereny, bardzo intensywnie uprawiane. Plantują palmy daktylowe, w cieniu których przy
sztucznym nawadnianiu produkują przede wszystkim jarzyny. Folwarczki tego rodzaju naj
bardziej rozpowszechnione są w okolicach miasta Tabora. Na ziemiach Tanganjiki udaje się
wielka ilość rozmaitych płodów rolnych, najpospoliciej zaś uprawia się fasolę i groch w licznych
gatunkach, sorgo (durra), kukurydzę korakanę, eleuzynę, a nawet ryż; rośliny oleiste, wśród któ
rych najczęściej spotyka się orzeszki ziemne, tzw. araszidy i rycynus; bulwiaste: kassawa, bataty,
jam, taro, ziemniaki, melony, dynie, tykwy; cebula, pieprz, pomidory itp.; imbir, tytoń, banany,
platany, mango, kokosy, ananasy i inne owoce; rośliny trujące: Euphorbia i Tephrosia; dostar
czające barwników, jak Batura, Amaranthus, henna itd,; wreszcie rośliny plantacyjne, włókniste:
sizal, bawełna i konopie, oraz używki: kawa i kakao. Lista powyższa bynajmniej nie jest wyczerpująca,
ale już ona wskazuje na to, że możliwości dla rolnika i plantatora są bardzo wielkie, chociaż róż
nice gleby i klimatu odgrywają poważną rolę w wyborze płodów rolnych. Z tego względu badawczy
1 propagandowy Instytut Rolniczy, istniejący w Dar-es-Salaam, stworzony celem popierania
rozwoju rolnictwa, ma bardzo trudne zadanie do spełnienia.
12*
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Na specjalną uwagę zasługują plantacje aga
wy Sizal, której wysokie kwiatostany w czasie
kwitnięcia odznaczają się niezwykłą gracją i two
rzą niepospolicie piękny widok.1
Do eksportu przyczyniają się przede wszyst
kim plantacje sizalu, który stanowi prawie trzecią
część wartości wywozu. Następuje po nim kawa,
potem zaś bawełna, której wywóz szybko rośnie.
Wzmiankować jeszcze należy orzechy ziemne,
koprę, sezam, nieco ryżu, wanilię, kamforę oraz
ylang-ylang, którego kwiaty służą do wyrobu
, T ■
-r.
cennych perfum.
Bydło znad Jeziora Tanganjika w Kenii.
Tr ,
.
•
•
, • , •
. •
Fot. autor.
H o d o w la stanowi ważną dziedzinę życia
gospodarczego i podlega kontroli Departamentu
Weterynarii oraz kierownictwu Instytutu Badawczego, przy którym znajduje się laboratorium
patologiczne, istniejące od roku 1922. Od tego czasu hodowla zwierząt domowych zrobiła poważne
postępy, zarówno ilościowo jak rasowo, na skutek podjętej planowej walki z chorobami zwierząt
oraz wprowadzenia rasowych zwierząt rozpłodowych. Dotychczas jednak hodowla pokrywa za
ledwie potrzeby miejscowe, a na wywóz daje tylko pewne ilości skór surowych.
K o p a lin y i g ó rn ic tw o . Już za czasów kolonizacji niemieckiej wydobywano kilka kopalin.
Najważniejszą z nich było złoto, odkryte najpierw w okręgu Muanza nad Jeziorem Wiktorii,
gdzie dziś istnieje osiem kopalni o rozmaitej wydajności. W nowszych czasach odkryto pokłady
złota aluwialnego nad rzeczką Lupa w górach Rungwe na południowy wschód od Jeziora Rukwa.
Inną, znaną już od dawna, jest kopalnia złota Sekenke w okręgu Kondra-Irangi, położonym na
południo-wschód od Muanza. Większość kopalni leży w zdrowych okolicach, gdzie robocizna
jest tania, mają więc one szanse rozwoju.
Drugą kopaliną dobywaną już przez Niemców i wywożoną zagranicę jest mika. Minerał ten
znajduje się w żyłach pegmatytu, występujących w starych skałach miejscowych. Wraz z miką
zawierają one szereg metali i minerałów w bardzo zmiennych ilościach, jako to: turmalinę, biotyt,
blendę cynkową, galenę, bizmut, kalkopiryt i inne. Mika, zależnie od miejsca, występuje w róż
nych barwach: rubinowej, zielonej oraz bursztynowej i dobywana jest w górach Uluguru w pro
wincji Mologoro. Stanowi ona artykuł eksportowy. Oprócz tych dwóch kopalin podstawowych
dobywa się sól z jezior słonych i sodę z jeziora sodowego Guasso-Njiro.
Nowsze badania geologiczne doprowadziły do stwierdzenia obecności w kraju pokładów
miedzi (Rungwe), azurytu i malachitu (Mpwapwa), kobaltu i niklu (Uluguru), węgla (Ufipa),
manganu (Tandala w Rungwe), marmuru (w górach Nguru nad rzeką Pangani), azbestu (w ser
pentynach Uluguru) oraz żelaza w wielu okręgach. Odkryto ponadto ślady grafitu, diamentów,
radioaktywnego uranu i toru, a także wyłowiono z Jeziora Tanganjika pływające kawały ozoke
rytu, co wskazuje na obecność ropy naftowej. Wszystkie te kopaliny świadczą o wielkich bogac
twach kraju i rokują mu wspaniałą przyszłość, ale eksploatacja górnicza nie została jeszcze podjęta.
K o m u n ik a c ja . Istnieją w kraju dwie magistrale kolejowe, zbudowane jeszcze przez Niemców.
Główna rozpoczyna się w Dar-es-Salaam i przez środek przecina kraj ze wschodu na zachód,
kończąc się w Kigoma nad Jeziorem Tanganjika. Budowę tej linii rozpoczęto w r. 1905 i ukoń
czono w r. 1914, przed samym wybuchem wojny światowej. Od magistrali biegnie bocznica
z Tabora do Muanza nad Jeziorem Wiktorii. Druga główna, choć znacznie krótsza, linia kolejowa,
której budowę rozpoczęto w r. 1902, zaczyna się w porcie Tanga i biegnie do Moszi, u podnóża
1 Patrz: Loth Jerzy: Afryka, str. 65 i 66.
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Kilimandżaro. W nowszych czasach linia ta zo
stała połączona z linią Mombasa—Nairobi
w Kenii, ponadto przedłużono ją z Moszi do
Arusza. Brak jeszcze połączenia dwóch magi
strali. Poza tym istnieje trzeci odcinek oddziel
ny na południu kraju, prowadzący od portu
Lindi do miejscowości Massassi. Ogólna dłu
gość linii kolejowych wynosi 2.064 km, co
oczywiście nie jest wiele w stosunku do roz
miarów kraju, ale jest dużo, gdy się zważy, że
rozwój tej kolonii rozpoczął się dopiero nie
dawno. Bardziej rozwinięta jest sieć linii te- _
,
, , .
.
. . . .
Dworzec kolejowy w Kigomie (Kenia), wzniesiony przez
legraficznych, których długość drutów przeNiemców.
Fot. autor.
kracza 13.000 km. Kabel morski łączy Tanganjikę z Europą via Zanzibar, a ponadto są trzy stacje telegrafu bez drutu.
Od czasu zajęcia kraju przez Anglików powiększenie sieci kolejowej nie robi postępów, nato
miast zwrócono baczną uwagę na rozbudowę dróg samochodowych, których ogólna długość
przekraczała w r. 1934 sześć tysięcy kilometrów. Ponadto istnieje około 9.000 km dróg ziemnych
bocznych i około 6.500 km szlaków tubylczych.
Stosunki z Europą utrzymywane są głównie drogą morską przez porty Dar-es-Salaam i Tanga,
które w r. 1934 odwiedziło około 500 statków parowych o tonażu ogólnym blisko 2,500.000 ton.
Porty te obsługuje pięć regularnych linii żeglugi, a pomiędzy nimi są dwie angielskie, jedna fran
cuska, jedna holenderska i jedna niemiecka. Żegluga przybrzeżna obsługiwana jest przez statki
jednego z towarzystw angielskich, statki rządu Zanzibaru i jeden statek rządowy Tanganjiki.
Ale oprócz statków parowych odwiedza porty Tanganjiki bardzo wiele żaglowychdhaus arab
skich, których liczba roczna wynosi od 5.500 do 6.000, o tonażu ogólnym od 110.000 do120.000 t.
Oprócz wzmiankowanych portów głównych statki żeglugi przybrzeżnej i dhaus odwiedzają porty
Bagamojo, Lindi, Kilwa, Mikindani, Pangani, Sidani oraz Tscoli na wyspie Mafia, Dorywczo
porty morskie Tanganjiki odwiedzają też statki portugalskie, włoskie a nawet rosyjskie.
Zagraniczna komunikacja wodna istnieje jeszcze na Jeziorze Wiktoria Njanza, gdzie głównymi
portami Tanganjiki są Muanza (120 statków — 250.000 t.) i Bukoba, obsługiwane przez statki
Kenii i Ugandy; na Jeziorze Tanganjika, gdzie głównym portem jest Kigoma, utrzymująca stałe
połączenie żeglugowe z portem Albertville po stronie Konga, oraz na Jeziorze Njassa, gdzie żegluga
jest mniej ożywioną.
W ostatnich czasach pojawiło się w Tanganjice lotnictwo, przy czym kraj ten stał się drogą
tranzytową dla Imperial Air Lines, której aero
plany tędy lecą do Londynu via Kair— Chartum
Entebbe, Nairobi— Tabora, Broken Hill w Ro
dezji itd. do Kapsztatu. Dzięki temu Tanganjika
uzyskała szybkie połączenie lotnicze z Europą.
Miejscowych linii lotniczych dotychczas jeszcżfe
nie ma.
H an d el. Bilans handlowy jest wybitnie czyn
ny, co się tłumaczy małymi potrzebami ludności
tubylczej oraz znaczną produkcją plantacyjną i gór
niczą imigrantów. Głównymi artykułami wywozu
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są: sizal, kawa, bawełna, orzechy ziemne, kopra,
ryż, skóry, nasienie sezamu, wosk pszczelny,
a ponadto złoto, mika i nieco kości słoniowej.
Jako „curiosum " dodać można, że kraj wywozi
też małe ilości diamentów.
Widzimy tedy, że prawie cały wywóz oparty
jest na produkcji rolniczej i plantacyjnej. Zna
mienne jest, że za czasów kolonizacji niemiec
kiej głównym artykułem wywozowym był kau
czuk z roślin dziko rosnących, którego produkcja
zupełnie upadła, nie mogąc konkurować z kau
czukiem plantacyjnym z Półwyspu Malajskiego.
T a okoliczność przyczyniła się do tego, że
w pierwszych latach mandatowych wywóz znacznie się zmniejszył. Dopiero podniesienie
produkcji sizalu i kawy oraz zaprowadzenie uprawy bawełny umożliwiły ponowne pod
niesienie obrotów handlowych, które dziś już znacznie przekroczyły obroty z czasów nie
mieckich.
Przemysłu w kraju nie ma, więc łatwo sobie wyobrazić można, iż kraj przede wszyst
kim importuje wyroby gotowe, jako to: tkaniny bawełniane, maszyny, narzędzia, automo
bile, ubrania, worki, a także naftę, benzynę i spirytus do palenia. Ponadto importuje się
cukier, mąkę pszenną, whisky, papierosy i małe ilości artykułów zbytku dla nielicznych
Europejczyków.
Głównym kontrahentem, zarówno w imporcie jak w eksporcie, jest Imperium W. Brytanii,
przede wszystkim kraj macierzysty, a poza tym Indie, Kenia i Uganda. Następne miejsce jako
dostawca zajmuje Japonia, nic w zamian w Tanganjice nie kupując. Jest więc kontrahentem jedno
stronnym. Korzystniejsze stosunki wymienne posiada kraj z Niemcami, swą dawniejszą macierzą,
która nawet więcej kupuje, aniżeli sprzedaje. Ujem ny dla Niemców bilans handlowy z Tanganjiką
jest zapewne powodem tego, że suma wymiany spadła. Poza tym w bilansie handlowym figurują
jeszcze Niderlandy i Stany Zjednoczone Ameryki w szeregu dostawców, a Belgia, Niderlandy
i Francja w szeregu odbiorców. Charakterystyczne jest, że Belgia jest po W. Brytanii najpo
ważniejszym odbiorcą. Tłum aczy się to tym, że część miedzi produkowanej w prowincji Katanga
w Kongo Belgijskim przechodzi tranzytem przez terytorium Tanganjika via Albertville— K igoma— Dar-es-Salaam.
Udział poszczególnych portów w handlu zagranicznym, obliczony na podstawie wartości
obrotów w ciągu pięciu lat, jest następujący:
Dar-es-Salaam . 55,4%
T a n g a .......................18,4%
Muanza . . . .
6,5%
Bukoba . . . .
5>9%
Lindi . . . . .
4,9%
Inne porty . . .
8,9%
Walutą mającą obieg jest funt angielski
oraz szylling Kenii i Ugandy. Operują w kraju
banki południowo-afrykańskie, indyjskie oraz
bank Konga Belgijskiego. Natomiast Tanga-
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njika nie posiada jeszcze własnego banku
emisyjnego.
W id oki na p rz y sz ło ść . Sytuacja gospo
darcza kraju jest niefortunna, gdyż długotrwały
okres mandatu nie sprzyja rozwojowi. An
glicy wprawdzie dołożyli starań, aby ożywić po
nownie ruch handlowy po wojnie, która w Tanganjice przeciw Niemcom prowadzona była
w imieniu W. Brytanii przez Generała Smutsa
na czele wojsk poludniowo-afrykańskich oraz
w imieniu Konga przez Generała Tombeur de
Tabora; zaprowadzili też obsługę rolnictwa i ho
Targowisko w Tabora.
Fot. autor.
dowli przez założenie odpowiednich instytutów
badawczych, które przyczyniły się niewątpliwie do podniesienia produkcji; otworzyli krajowi wielkie
pola zbytu w Imperium, ale ze względu na niepewność sytuacji politycznej nie prowadzą w tym kraju
takiej polityki inwestycyjnej, jak np. w Kenii lub Ugandzie, w których założono własne banki emi
syjne pod gwarancją skarbu Anglii. Znajduje to swój wyraz w nie postępującej na przód rozbudowie
sieci kolejowej i w braku wielkich robót publicznych. Kraj skazany jest na własne siły i nie może —
jak kolonie W. Brytanii — czerpać na inwestycje z bogatej skarbnicy finansowego rynku lon
dyńskiego. W interesie kraju leży przeto, aby okres mandatowy się zakończył jak najprędzej
i aby prawno-polityczna sytuacja terytorium i jego przyszła zależność została wyjaśniona i usta
lona, gdyż przewidywać należy, że wówczas dopiero jego rozwój gospodarczy kroczyć będzie
innymi torami. Oczywiście, dużo zależy od tego, czy kraj pozostanie przy W. Brytanii czy też
zostanie zwrócony Niemcom, czy podzielony. Przewidywać należy raczej podział, gdyż W. Bry
tania całego obszaru nie potrzebuje, ale interesy jej wymagają utrzymania połączenia pomiędzy
Kenią a Ugandą z jednej strony, a Rodezją północną z drugiej. Ponieważ kwestia kolonialna staje
się dla Niemiec i dla Polski zresztą coraz bardziej palącą, przeto możliwe jest, że W. Brytania
Z czasem zaproponuje podział terytorium na dwie części wzdłuż linii przeciągniętej od Jeziora
Wiktorii do Jeziora Njassa. Nawet nie jest wyłączone, że odda Niemcom miasta Tabora
i Muanza wraz z linią kolejową. W ten sposób do zwrotu przeznaczonoby więcej niż dwie trzecie
całego terytorium, W. Brytania zaś zatrzymałaby cale wybrzeże Jeziora Tanganjika i połączenie
północy z południem.
Sądzimy, że przy takim rozwiązaniu zagadnienia tej kolonii Polska powinna pretendować
do udziału w części ew. zwróconego tery
torium. W tym wypadku należałoby dążyć
do uzyskania dla Polski terenu pomiędzy
portem Lindi a Jeziorem Njassa, na pogra
niczu Mozambiku portugalskiego. Teren ten
ograniczony rzeką Rufidżi, jej dopływem
Ruaha i górami Uhehe na północy oraz rzeką
Rowuma na południu, oceanem na wschodzie
i północnym końcem Jeziora Njassa na zacho
dzie, jest dotąd najmniej rozwinięty gospo
darczo. Osadnictwo niemieckie na tym te
renie było najsłabsze, wobec czego przy
puszczać należy, iż Niemcy najłatwiej wyRezydencja gubernatora w m. Tanga. Fot. autor,
rzekną się tej części kolonii, gdy natomiast
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północ: Tanga-Pangani— Usambara—Moszi była najintensywniej przez nich kolonizowana. Po
nadto zaś kraj ten sąsiaduje na długości ośmiuset kilometrów z Mozambikiem portugalskim,
również bardzo jeszcze słabo rozwiniętym i dającym duże szanse do ekspansji. Przez Jezioro
Njassa sąsiadowałby z centralną Afryką W. Brytanii, dającą dostęp do Rodezji i utrzymującą
żeglugę na jeziorze oraz jego odpływie Szire, prowadzącym do rzeki Zambezi. Obszar ograniczonego
w ten sposób terenu byłby tylko nieco mniejszy od obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, dawałby
więc Polakom duże pole do działalności kolonialnej.
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Kolonia ta zajmuje rozległy obszar 2,336.892 km2, czyli jedną trzynastą obszaru całego kon
tynentu, i stanowi główną część tak zwanej Afryki Centralnej. Jest ona prawie osiemdziesiąt razy
większa od swego kraju macierzystego — Belgii (30.500 km2).
Mimo woli nasuwa się pytanie, jakim sposobem takie małe państwo mogło zdobyć kolonię tak
rozległą. Odpowiedź będzie tym bardziej zdumiewająca, kiedy stwierdzimy, że Belgia zawdzięcza
tę posiadłość inicjatywie i działalności politycznej jednego tylko człowieka, a mianowicie swego
króla, Leopolda II.
Król ten będąc jeszcze następcą tronu interesował się bardzo odkryciami i już w roku i860
nawoływał w Senacie belgijskim do czynu, celem pozyskania dla Belgii posiadłości kolonialnych.
Po wstąpieniu na tron zwołał w r. 1876 do Brukseli międzynarodową konferencję geograficzną,
na której wysunął postulaty zorganizowania szeregu wypraw naukowych do Afryki Środkowej
oraz założenia tam stacji naukowych, mogących służyć jako punkty oparcia dla podróżników-odkrywców i w razie potrzeby nieść im pomoc. Ponadto walka z handlem niewolnikami i badanie
źródeł bogactw stanowiły cele stawiane przez króla Leopolda II. Pierwszym wynikiem tej konfe
rencji było powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania i Cywilizacji Afryki Central
nej (Association Internationale pour l'exploration et la civilisation de l’Afrique Centrale), którego
Komitet Wykonawczy zaczął działać w r. 1877. Zorganizowano kilka wypraw z bazą operacyjną
w Zanzibarze, których celem były okolice Jeziora Tanganjika. Wyprawy te, oprócz założenia
dwóch posterunków nad brzegami jeziora, nie wydały rezultatów pozytywnych i nie dotarły
nawet do rzeki Kongo.
Ujście tej rzeki, której znaczna część dorzecza stanowi obszar dzisiejszej kolonii belgijskiej,
odkryte było już w r. 1482 przez Portugalczyka Diego Cäo, ale wodospady i katarakty istniejące
niedaleko od morza przerwały penetrację Europejczyków w głąb lądu, w tej części poznanego
dopiero pod koniec X IX wieku. Wprawdzie Portugalczyk Lacerda dotarł do Katangi w r. 1798,
wędrując od wschodu z Mozambiku, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, że wtargnął w potężne
dorzecze Konga. Anglik Tuckey przekroczył pierwsze wodospady w r. 1816 i posunął się mniej
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więcej 200 km w górę rzeki, ale jego ekspedycja została wymordowana przez tubylców i nie pozo
stawiła po sobie żadnych zdobyczy naukowych.
Wprawdzie Burton i Speke dotarli w r. 1858 do Jeziora Tanganjika, odwadnianego do rzeki
Kongo przez rzekę Lukuga, ale sądzili, iż znajdują się jeszcze w dorzeczu Nilu. Misjonarz szkocki
Livingstone (18 13— 1873) w ciągu trzydziestu lat podróżował po Afryce, głównie w dorzeczu
rzeki Zambezi i odkrył jeziora Ngami, Niassa, Moero i Bangweolo, oraz rzekę Czambezi, właściwą
rzekę źródłową Konga. W r. 1870 dotarł on nawet do rzeki Lualaba, która stanowi już górny bieg
rzeki Kongo. Ale Livingstone też mniemał, że wody te spływają do Nilu, a przebieg wielkiej rzeki
Kongo był jeszcze ciągle nieznany. Dopiero wielki podróżnik Stanley (1841— 1904) odbył w ciągu
lat 1874—77 z polecenia dwu pism amerykańskich podróż w poprzek Afryki Centralnej, podczas
której udało mu się pokonać wszelkie przeszkody i spłynąć rzeką Lualaba i Kongo aż do jej ujścia,
gdzie przybył 9 sierpnia 1877 roku. W ten sposób ustalił on rzeczywisty przebieg tej wielkiej
rzeki stwierdzając, że Lualaba nie jest rzeką źródłową Nilu, jak dotąd przypuszczano. Zaledwie
sześćdziesiąt lat upłynęło od tej chwili, a jakie wielkie zmiany zaszły w tym krótkim czasie w cen
tralnej części ciemnego lądu!
Podróż Stanleya odbyła się w składanej lodzi stalowej, którą zabrał ze sobą do Zanzibaru,
a stamtąd przy pomocy 347 ludzi przetransportował do rzeki Lualaba, gdzie ją zmontował
w okolicy dzisiejszej miejscowości Niangwe. Zaledwie jednak ekspedycja wyruszyła w dół rzeki,
zmuszona była do bezustannych walk z tubylcami, którzy ustosunkowali się wrogo do obcych in
truzów, sygnalizując ich postępy biciem w bębny, telegrafem bez drutu ludów murzyńskich.
Urządzano na wyprawę liczne zasadzki i zasypywano jej uczestników zatrutymi strzałami.
Początkowo, gdy rzeka była jeszcze wąska, niebezpieczeństwo czyhało z puszczy dziewiczej,
pokrywającej brzegi. Największe trudności piętrzyły się wzdłuż katarakt, gdzie trzeba było
przenosić lodzie, co wymagało uprzedniego wypędzenia za pomocą broni palnej Murzynów nacie
rających z lasów sąsiednich. Najcięższe ataki wyprawa musiała wytrzymać podczas okrążania wiel
kich katarakt, noszących dzisiaj miano wodospadów Stanleya. Po ich przebyciu rzeka jest już
szeroka i płynie majestatycznie, zmieniając kierunek na zachodni. Tutaj Stanley poznał, że nie
znajduje się w dorzeczu Nilu.
Pomimo jednak bardzo szerokiego koryta niebezpieczeństwo nie tylko nie znikło, ale wręcz
przeciwnie nabrało daleko groźniejszych rozmiarów. Wprawdzie ustała podstępna strzelanina
z łuków, z zasadzek w gąszczach leśnych, ale pojawiły się całe floty łodzi tubylców, które atako
wały łodzie wyprawy. Stanley odeprzeć musiał ogółem 32 ataki, podczas których wielu jego towa
rzyszy zostało zabitych, względnie ranionych. Ostatnia katastrofa spotkała wyprawę na kataraktach
za jeziorem rzecznym, znanym dziś pod nazwą Stanley—Pool. Przebywając je, zalanych zostało
12 łodzi, przy czym utonęli: ostatni biały towarzysz Stanleya oraz piętnastu czarnych z Zanzi
baru i znaczna część ładunku kości słoniowej. Ponad 200 osób z załogi wyprawy straciło życie
w drodze, cała zaś podróż w poprzek Afryki trwała 33 miesiące. W historii odkryć geograficznych
podróż Stanleya, wykonana wśród niezwykłych trudności i ciągłych niebezpieczeństw, uważana
jest za najwybitniejszy wyczyn w dziejach poznania wnętrza Afryki.
Nie można się tedy dziwić, że król Leopold II dowiedziawszy się o podróży Stanleya zajął
się jego osobą. Toteż gdy Stanley nie zdołał zainteresować rządu angielskiego swoim odkryciem
i nie uzyskał poparcia swego rządu dla zorganizowania nowej wyprawy celem dokładniejszego
zbadania odkrytych ziem w Afryce Centralnej, król belgijski zaprosił go w r. 1878 na konferencję
do Brukseli. Wynikiem było założenie Komitetu Badań Górnego Konga i zorganizowanie nowej
wyprawy pod wodzą Stanleya z punktem wyjścia w miejscowości Banana, leżącej na północnym
brzegu estuarium rzeki Kongo. Stąd posuwano się w głąb kontynentu, a ponieważ wielkie kata
rakty pomiędzy ujściem a Stanley Poolem uniemożliwiają żeglugę na tym odcinku, nasunęła się

A F R Y K A ŚRODKOWA

189

konieczność wybudowania drogi nadającej się do transportu zdemontowanych statków parowych.
Praca ta, pełna żmudnych wysiłków, trwała przeszło dwa lata, aż wreszcie w r. 1881 osiągnięto
Stanley Pool, gdzie Stanley zastał francuskiego sierżanta Malamine'a, pozostawionego tam przez
francuskiego pułkownika de Brazza, który mu zakomunikował o traktatach zawartych w imieniu
Francji z naczelnikami okręgu Makoko, wchodzącego dziś w skład Konga Francuskiego.
Do r. 1884 Stanley pracował w Kongu wraz z całym sztabem oficerów belgijskich, zawarł
z licznymi wodzami szczepów murzyńskich umowy poddaństwa, założył czterdzieści posterunków
i kilka osad, które z biegiem czasu wyrosły na miasta.
W r. 1882 Stanley zachorował i zmuszony był powrócić do Europy, po czym Komitet Badań
przekształcono w Brukseli w r. 1883 na Międzynarodowe Towarzystwo Konga (Association Inter
nationale du Congo). W charakterze przedstawiciela tego towarzystwa i celem utrwalenia jego
stanu posiadania Stanley ponownie udał się do Konga, ale tymczasem pod wpływem jego
działalności powstała w Europie prawdziwa gorączka wypraw badawczych do Afryki Centralnej,
w której brali udział Anglicy, Francuzi, Niemcy i Portugalczycy. Ostatni wysuwali ponadto
swoje prawa historyczne do ujścia rzeki Kongo, odkrytego przez Portugalczyka Diego Cào,
w r. 1482, który tam na brzegu południowym umieścił tzw. padrao (kamień z wyrytym napisem).
Francuzi wyprzedzili Belgów, docierając przez Ziemie Gabunu do Stanley Poolu pod wodzą
de Brazza. Niemcy zajęli z jednej strony Kamerun i dążyli do rzeki Kongo z północnego zachodu,
gdzie Francuzi przecięli im drogę, z drugiej nacierali od wschodu i dotarli do Jeziora Tanganjika,
przecinając ekspansję angielską wzdłuż kontynentu w kierunku południkowym. Anglicy zaś,
którzy początkowo nie doceniali wartości odkryć Stanleya, opierali swoje pretensje na podstawie
faktu, że Stanley był Anglikiem.
Liczne te ekspedycje podniecały króla Leopolda II do energiczniejszej działalności. Toteż
podjął on niebawem na swoją rękę pertraktacje z głównymi mocarstwami, dążąc do pozyskania uzna
nia Konga za państwo niezależne. Pierwszym mocarstwem, które w r. 1884, 22-go kwietnia, pod
pisało pakt uznający niepodległość Konga, były Stany Zjednoczone Ameryki, ale sprawę kompli
kował pakt zawarty 26 lutego przez W. Brytanię i Portugalię, na mocy którego prawa Portugalii
do ujścia rzeki Kongo zostały uznane przez W. Brytanię. Wówczas, kierowany chęcią zapobieżenia
mnożącym się nieporozumieniom międzynarodowym na tle Afryki Centralnej, ks. Bismarck
zaproponował zwołanie konferencji, która doszła do skutku w r. 1885 i w historii nosi miano kon
ferencji berlińskiej. Obrady dotyczyły ziem dorzecza Konga oraz sąsiednich i doprowadziły
nie tylko do uznania w dorzeczu Konga nowego wielkiego państwa niepodległego, ale ponadto
ustaliły granice innych posiadłości, jako to: francuskich, niemieckich, portugalskich i angielskich.
Ujście rzeki Kongo zostało podzielone w ten sposób, że brzeg południowy przyznano Portugalii,
brzeg północny zaś odstąpiono Wolnemu Państwu Konga. W wyniku tego Portugalia posiada dziś
jeszcze terytorium Cabinda, leżące na północ brzegu kongolańskiego i odcięte od Angoli.
Tego rodzaju rozwiązanie okazało się bardzo bolesne dla Konga, gdyż porty leżące na pół
nocnym brzegu estuarium odcięte są od wnętrza kraju szeroką rzeką, którą trudno jest przekro
czyć, a rozwój racjonalny portu Matadi, jedynego portu kongolańskiego, leżącego na lewym
brzegu i mającego połączenie lądowe z wnętrzem kraju, zahamowany jest bezpośrednim sąsiedz
twem granicy Angoli portugalskiej.
Uznając niepodległość państwa kongolańskiego (État Indépendant du Congo), akt konferencji
berlińskiej (26. II. 1885) zastrzegł wolność handlu i żeglugi, neutralność na wypadek wojny, oba
lenie niewolnictwa i handlu Murzynami oraz polepszenie zarówno moralnych jak materialnych
warunków życia tubylców. Ponadto za warunek postawiono efektywne zajęcie przyznanych terenów.
Z powyższego widać, że źródłem założenia niepodległego państwa w sercu Afryki był król
Leopold II, a konferencja berlińska tylko sankcjonowała stan rzeczy stworzony przez niego.
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Państwo to było jego dziełem, gdyż powstało wskutek jego zapobiegliwości i polityki międzynarodo
wej, godnej największego podziwu. Zrozumiałe jest przeto, że on sam stanął na czele nowego
państwa jako jego władca. Z naciskiem przeto zaznaczyć trzeba, że Belgia jako państwo nie miała
początkowo nic wspólnego z Wolnym Państwem Konga, natomiast wspólność panującego stwo
rzyła unię czysto personalną.
Zrozumiałe jest, że król belgijski dążąc do utrwalenia stanu posiadania w Kongu przede
wszystkim wciągał obywateli belgijskich do kręgu swego działania. Wśród nich, na stanowiskach kie
rowniczych, wyróżnili się Banning, Beernaert, Coquilhat, Hanssens, Liebrechts, Strauch, Van
der Straaten-Ponthoz, Van Gele, Van de Velde i wielu innych. Ale po uznaniu niepodległości
rząd nowego państwa stanął przed ogromem zadań bez żadnych środków finansowych. Począt
kowo król Leopold II dostarczał pieniędzy ze szkatuły prywatnej i zaangażował w Kongu cały
swój majątek; ale to niebawem okazało się nie wystarczające i wówczas król zainteresował w swym
wielkim przedsiębiorstwie kolonialnym Belgię, której parlament kilkakrotnie przyznawał Kongu
znaczne pożyczki. Celem stworzenia źródła wpływów, mogących choć w części sprostać rosnącym
potrzebom, król zwołał w r. 1890 do Brukseli konferencję przeciwniewolniczą, na której udało
mu się przeprowadzić obalenie punktu konferencji berlińskiej, zabraniającej nakładanie ceł na
towary importowane do Konga. Uzyskane zezwolenie nie dawało wprawdzie żadnych przywilejów
Belgii i ograniczało cła do maksymalnie 10% ad valorem, ale tworzyło stałe źródło dochodu, mo
gące służyć jako podkład i gwarancja uzyskanych pożyczek.
Aby umożliwić realizację wielkich planów inwestycyjnych, król zainicjował założenie w Bruk
seli szeregu towarzystw akcyjnych, których celem była eksploatacja bogactw Konga i ekonomiczny
rozwój tego kraju, jako to: towarzystwa kolejowe, górnicze, plantacyjne, żeglugowe itp. W ten
sposób prywatny kapitał belgijski został zainteresowany w Kongu, co się znakomicie przyczyniło
do rozwoju kraju.
W miarę opanowywania terenu i posuwania się ku wschodowi Belgowie napotkali na zorga
nizowane siedziby Arabów, którzy Z ziem leżących pomiędzy wielkimi jeziorami a rzekami Kongo
i Łomami uprowadzali niewolników dla handlu nimi. Widząc dla siebie niebezpieczeństwo w po
rządkach zaprowadzanych przez Belgów, Arabowie rozpoczęli atakować posterunki belgijskie,
co pociągnęło za sobą konieczność podjęcia przez Belgów walk regularnych. Rząd wolnego pań
stwa zorganizował cztery wyprawy przeciwko Arabom, którzy uruchomili armię liczącą około
30.000 uzbrojonych żołnierzy. Dążąc do wytrzebienia handlu niewolnikami w myśl konferencji
berlińskiej, Belgowie planowo przeprowadzili kampanie, w czasie których liczni oficerowie bel
gijscy polegli a inni uzyskali sławę. Walki z Arabami trwały lat piętnaście i zakończone zostały
dopiero w r. 1894 zupełnym wytrzebieniem z Konga handlu niewolnikami oraz zniszczeniem
wpływów arabskich. Jednocześnie zrealizowana została rzeczywista okupacja terytoriów, opar
tych o jeziora Tanganjika, Kiwu i Moero.
Jednakże młode państwo nie miało jeszcze zaznać spokoju. W myśl postanowień konferencji
berlińskiej król Leopold II miał obowiązek istotnego zajęcia terytoriów mu przyznanych. Toteż
nasuwała się konieczność zorganizowania jeszcze kilku wypraw, a mianowicie na północny wschód
i na wschód południowy.
Pierwsza grupa wypraw przeciwko derwiszom mahdystów do krain Uele i górnego Nilu zapo
czątkowana została w r. 1891 i trwała z krótkimi przerwami do r. 1901.
Drugą grupę skierowano do Katangi, na skutek wiadomości otrzymanej w r. 1889 z Afryki
Południowej, że Cecil Rhodes zamierza rozszerzyć posiadłości Rodezji do Jeziora Tanganjika.
Objęła ona cztery wyprawy o różnych punktach wyjścia, spośród których odznaczyły się wybitnie
wyprawy Delcommune'a i Francquiego. Trwały aż d o r. 1893 i ustaliły granice państwa od po
łudnia i południowego wschodu.
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Dążąc do pozyskania środków do rozbudowy roz
ległego państwa i do zorganizowania racjonalnej admi
nistracji, rząd Wolnego Państwa Konga prowadził po
czątkowo politykę wysoce etatystyczną, ciągnąc znaczne
zyski z handlu kauczukiem, kością słoniową oraz z in
nych źródeł. Polityka ta dała impuls do ożywionej kam
panii skierowanej przeciw niepodległości Konga, szcze
gólnie ostro występującej w Anglii. Zarzucano również
rządowi Konga, że nie zwalcza dość energicznie handlu
niewolnikami. Wynikiem tych wystąpień było wysłanie
do Konga Międzynarodowej Komisji Rewizyjnej, którą
rząd Konga przyjął życzliwie, dając wszelkie wyjaśnie
nia i udzielając pomocy. Komisja stwierdziła, że więk
szość zarzutów jest gołosłowna lub przesadzona, ale
Dawne posterunki Arabów w Kongu
jednak przyczyniła się do przeprowadzenia kilku reform
i zasiąg ich wpływów.
istotnych.
1. posterunki belgijskie, 2 . posterunki arabskie, 3 . gra
nica przenikania Arabów.
Belgia jako państwo była coraz silniej zaangażowana
w Kongu, udzielając wielokrotnie poważnych pożyczek finansowych. Pożyczki te przekroczyły
już dzisiaj sumę 2 miliardów franków belgijskich. Licząc się z tym stanem rzeczy i chcąc Belgię
jeszcze bardziej zainteresować i związać z Kongiem, król Leopold II w r. 1889 ogłosił, że za
mierza po swojej śmierci testamentarnie przelać na Belgię swoje prawa suwerena Niepodległego
Państwa Konga. Zaznaczył jednocześnie, iż gdyby Belgia zdecydowała się przejąć te prawa
jeszcze za jego życia, to on chętnie stawia je do dyspozycji i będzie się radował, gdyby kolo
nialne dzieło jego zostało w ten sposób ukoronowane.
Parlament belgijski kilkakrotnie odmawiał przyłączenia Konga do Belgii, tym bardziej że
król żądał, aby uszanowano utworzone w Kongu domeny królewskie oraz państwowe, z których
pierwsze obejmowały ogółem obszar około 25.000 km2 lasów dziewiczych. W r. 1901 parlament
belgijski ponownie udzielił Kongu poparcia finansowego w formie pożyczki, odkładając jedno
cześnie aneksję na czas nieokreślony.
Dopiero w r. 1908 przegłosowano w sejmie i w senacie aneksję Konga, zresztą nieznaczną więk
szością głosów. Świadczyłoby to o zupełnym braku zrozumienia dla wartości dzieła dokonanego
przez króla Leopolda II dla Belgii, w istocie jednak głosy przeciwne należy przypisać wpływom
kapitalistów, którzy się obawiali, że ich wkłady będą zagrożone, sądzili bowiem, że mała Belgia
nie podoła zadaniu ponad siły.
Dnia 18 października 1908 r. niepodległe państwo Konga przestało istnieć, a władza przeszła
w ręce Belgii, która tym samym uzyskała potężną kolonię. Dzień ten zapisany jest wielkimi zgłos
kami w historii zarówno Konga jak i Belgii.
Można sobie wyobrazić, że taki bądź co bądź samowolny czyn króla Leopolda II wywołał na razie
oburzenie u sygnatariuszy konferencji berlińskiej, ale jednak współzawodniczące ze sobą mocarstwa
wolały, aby Kongo dostało się małemu państwu, aniżeli aby miało być źródłem niesnasek i nie
porozumień, a może i wojen pomiędzy konkurującymi ze sobą państwami na tle Afryki Centralnej.
Dzieło Leopolda II, dokonane w ciągu 23 lat, godne jest prawdziwego podziwu. Wykazał on
nie tylko zręczność nadzwyczajną na polu zmagań dyplomatycznych, ale ponadto wymową swoją
i czynami zjednał dla swego dzieła poparcie ludów Belgii i okazał się zdolnym i energicznym orga
nizatorem, kroczącym wytrwale do postawionego sobie celu. Dzisiaj Belgia te zasługi w zupełności
uznaje i dała temu wyraz wznosząc królowi Leopoldowi II pomniki w Brukseli i w stolicy Konga,
Leopoldville.
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Praca organizacyjna i cywilizacyjna, prowadzona
przez Belgów w Kongu, przerwana została przez wy
buch wielkiej wojny światowej 1914— 1918. Już w dniu
7 sierpnia 19 14 r. a więc na samym początku wojny
rząd belgijski, opierając się na postanowieniach kon
wencji berlińskiej, proklamował zamiar niewciągania
ziem Afryki Centralnej do akcji wojennej. Gdy jednak
Niemcy w dniu 22 sierpnia 1914 r. zaatakowali port
Lukuga na Jeziorze Tanganjika i zatopili belgijską kanonierkę, wówczas rząd belgijski postanowił bronić
swojej kolonii. Zorganizowano armię, która w ciągu
czterech lat wspólnie z siłami francuskimi i angielskimi
walczyła z Niemcami zarówno w Afryce wschodniej,
Porównanie obszaru Konga Belgijskiego
z Europą.
niemieckiej, jak w Kamerunie i w Rodezji. W wojnie
tej wyróżnił się specjalnie jenerał belgijski Tombeur,
któremu król Albertnadał w uznaniu zasług tytuł barona Tombeur de Tabora.1 Za czynny
udział w akcji zbrojnej w Afryce Centralnej przyznano Belgii mandat na terytorium RuandaUrundi (53.030 km2), będącego częścią dawnej niemieckiej Afryki wschodniej.
P o ło żen ie. W dzisiejszym kształcie obszerne terytorium Konga Belgijskiego położone jest
pomiędzy 50 2 0 'szer. płn. a i3°27 'szer. płd. oraz 12° 15' 3 3 1° 15 ' długości wschodniej od Green
wich, co daje rozpiętość około 2.000 km, zarówno w kierunku południkowym jak równoleżnikowym.
Równik przecina ziemie Konga nieco ekscentrycznie ku północy, ale pomimo to większość obszaru
należy do klimatu równikowego o wysokich temperaturach i znacznych opadach. Są to krainy
tropikalnej puszczy dziewiczej. Tylko południowa część kraju, leżąca poniżej io-go stopnia szer.
płd., i wąski pas na północy, wzdłuż rzeki Uelle, posiadają już klimat tropikalny z suchą porą roku.
Prawie cały obszar kolonii leży w dorzeczu Konga, stanowiącego rozległą nieckę, względnie nisko
położoną. Teren podnosi się tylko na wschodzie, w okręgu wielkich jezior.
C zas. Ze względu na znaczną rozpiętość w kierunku równoleżnikowym nasunęła się koniecz
ność zróżniczkowania czasu, wobec czego dla prowincji wschodnich obowiązuje czas 15-go stop
nia dług. wsch. od Greenwich, czyli czas Europy centralnej, a dla prowincji wschodnich czas
30-go stopnia, czyli czas Europy wschodniej, a więc dwie godziny przed czasem Greenwich.
D o stę p do m orza. Mając tylko mały dostęp do Oceanu Atlantyckiego, terytorium Konga
Belgijskiego rozszerza się znacznie na wschód od 16-go stopnia dług. E., gdzie przyjmuje kształt
bloku zwartego i regularnego. Blok ten łączy z oceanem wąski kurytarz, ciągnący się wzdłuż dol
nego biegu i ujścia rzeki Konga. Przy samym morzu pas ten jeszcze się zwęża, pozostawiając tery
torium Cabinda przy Portugalii. W ten sposób u wylotu na morze Kongo Belgijskie zarówno na
południu jak na północy graniczy z posiadłościami Portugalii.
G ra n ic e . Na południu granica Angoli Portugalskiej ciągnie się daleko na wschód, aż do 240
dług. E., gdzie rozpoczyna się obszar Rodezji północnej, okrążającej narożnik nieregularny pro
wincji Katanga. Od wschodu granica przebiega tu wzdłuż rzeki Luapula i jeziora Moero i docho
dzi do południowego końca Jeziora Tanganjika. Stąd granica biegnie ku północy, opierając się
o jeziora Tanganjika, Kiwu, Edwarda i Alberta, oraz łączące je rzeki Rufizi (Kiwu-Tanganjika),
Ruczuri i Semliki (Edwarda i Alberta).
Jezioro Tanganjika oddziela Kongo Belgijskie od dawnej niemieckiej Afryki wschodniej, będą
cej obecnie mandatem Wielkiej Brytanii, nazwanym Terytorium Tanganjika, a północny koniec
1 Tabora: miasto w Tanganjice, zajęte przez jenerała Tombeura.
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Okrąg nadmorski Konga Belgijskiego.
1 . stolice koloni^ 2 . stolice dystryktów, 3 . większe miasta, 4 . posterunki, 5 . koleje, 6 . drogi samoBrytanii.
chodowe, 7 . granica kolonii, 8 . wodospady i katarakty.
U północnego końca
Jeziora Alberta, nie opodal wylotu Nilu, znajduje się najdalej na wschód wysunięty punkt Konga
Belgijskiego. Odtąd granica staje się lądową i przebiega po wododziale pomiędzy Nilem a Kon
giem umowną linią krzywą aż do rzeki Bomu, dopływu Ubangi, które to rzeki stanowią granicę
północną. Na tym odcinku sąsiadami Konga Belgijskiego są Sudan Anglo-Egipski oraz prowincja
Ubangi-Szari Francuskiej Afryki Równikowej (A. E. F., Afrique Equatoriale Française).
Na jednym z łuków rzeki Bomu, pomiędzy 25 a 26 stopniem dług. E. leży najdalej na północ
wysunięty punkt Konga. Dalej na zachód, między 19 a 20-tym st. dług. E., rzeka Ubangi tworzy
duży łuk i zmienia stopniowo
kierunek biegu na południowy.
Tutaj rozpoczyna się granica
wschodnia, ciągnąca się na ca
łej długości wzdłuż rzek Uban
gi i Kongo, oddzielających ko
lonię belgijską od francuskiego
Konga Środkowego (Moyen
Congo), będącego również pro
wincją Francuskiej Afryki Rów
nikowej (A. E. F.). Jak widać
z powyższego opisu, południo
we granice Konga Belgijskiego
są przeważnie lądowe i umow
ne, wszystkie inne opierają się
bądź o rzeki, bądź o jeziora
i są lądowymi tylko na krót
kich odcinkach, przebiegając
na ogół wzdłuż wododziałów.
A d m in istracja.
Pod
względem
administracyjnym
Kongo Belgijskie podzielone
jest na 6 prowincji i 1 mandat
(Ruanda-Urundi), których gra)]

Podział administracyjny Konga Belgijskiego.
1 . granica kolonii, 2 . granica prowincji.

Geog. powsz.

nice zostaly ostatecznie ustało116

W

T*

193^* PfOwiflCJC

llâ 13

JE R Z Y LOTH

zwane są według miast
stołecznych.
Podział jest następu
jący:
i)
p o ld v i ll e : obejmuje zie
mie położone przy ujściu
rzeki Kongo i południo
wy zachód kolonii. Sto
lica prowincji i całej ko
lonii położona jest nad
Stanley-Poolem i połą
czona linią kolejową z por
tem Matadi. W stolicy
zaczynają się linie lotni
cze, łączące ją z głównymi
miastami kolonii i z EuroTrybunał tubylczy w Sandoa. Przewodniczy sędzia biały.
PA Przy ujściu Konga le
żą ponadto na prawym
brzegu porty Borna i Banana. W prowincji pracuje 60 ośrodków misji katolickich i 30 misji
protestanckich. Ludność oceniona jest na 1,896.000 tubylców i około 5.000 białych, w tym
3.000 Belgów.
2) P r o w i n c j a C o q u i l h a t v i l l e : leży na północ od poprzedniej i obejmuje północno-za
chodnią część kolonii. Ludność wynosi 1,552.000 tubylców i 1.700 białych, w tym 1.100 Belgów.
3) P r o w i n c j a S t a n l e y v i l l e : obejmuje ziemie północnego wschodu kolonii. Stolica leży
na brzegu Konga w miejscu, gdzie się kończą katarakty Stanleya i rozpoczyna żegluga. Na
wschodzie prowincja opiera się o Jezioro Alberta. Zaludnienie oceniane jest na 2,323.000 tubyl
ców i około 3.500 białych, w tym 65% Belgów.
4) P r o w i n c j a C o s t e r m a n s v i l l e : zajmuje ziemie pomiędzy rzeką Kongo, którą prze
kracza na zachodzie, a jeziorami Edwarda, rzeką Semliki, jeziorami Edwarda i Kiwu, rzeką
Ruzizi i północnym końcem Jeziora Tanganjika. Stolica leży nad jeziorem Kiwu na wysokości
1.460 m n. p. m. Ludność liczy 1,160.000 tubylców i 1.750 białych, w tym 1.200 Belgów.
5) P r o w i n c j a E l i s a b e t h v i l l e : leży na południowo-wschodnim krańcu kolonii i wcina się
wąskim pasem w Rodezję północną, opierając się na wschodzie o górny bieg rzeki Luapula i je
ziora Moero i Tanganjika. Stolica jest jednym z największych, najpiękniejszych i najbardziej oży
wionych miast Konga. Jest ona głównym miastem bogatego okręgu Katanga, obfitującego w ko
paliny i przemysł hutniczy. Okręg ten jest względnie gęsto zaludniony i posiada wiele osiedli, ale
pomimo to cała ludność tubylcza prowincji wynosi tylko 958.000. Białych jest około 6.500, w tym
około 3.900 Belgów. Jak widać, element obcy wśród białych jest tutaj najsilniej reprezentowany
i składa się w przeważnej części z Belgów. Istnieje 196 ośrodków misyjnych katolickich i 41
protestanckich.
Na specjalną uwagę zasługuje miasto Albertville, główny port Konga na Jeziorze Tanganjika,
połączony koleją z m. Kabało nad rzeką Lualaba-Kongo. Elisabethville połączone jest koleją
Z miastem Bukama, gdzie się rozpoczyna żegluga na rzece Lualaba, z m. Port Francqui nad rzeką
Kassai, oraz przez Rodezję północną z Afryką Południową.
6) P r o w i n c j a L u s a m b o : zajmuje środek południowej części Konga, w dorzeczu Kassai
i Sankuru. Kolej z Elisabethville do Port Francqui przecina prowincję ukośnie. Tubylców jest
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Widok miasta E!isabethville z lotu ptaka (około 20.000 mieszk.).

1,933.000, ale białych tylko 1.600, w tym około 1.100 Belgów. Większość prowincji pokrywają
sawanny, najważniejszym przemysłem zaś jest dobywanie diamentów.
7) Ma nd at R u a n d a - U r u n d i , o którym piszemy oddzielnie.
Geologia. Pod względem
geologicznym Kongo jest do
tychczas zbadane tylko po
wierzchownie, ale istnieje już
mapa geologiczna, stworzona
przez prof. P. Fourmariera, da
jąca w ogólnych zarysach po
gląd na budowę podłoża tego
rozległego kraju. Synteza geo
logiczna dotychczas nie została
przeprowadzona, co w znacznym
stopniu przypisać należy brako
wi okazów paleontologicznych,
umożliwiających ustalenie wieKatedra katolicka w Elisabethville.
ku poszczególnych pokładów.
13*

Przekrój poziomy niecki Konga.
1 . osady młode (pleistocen i ncogen), 2 . warstwy Lubilasz, 3 . warstwy Lualaba, 4 . warstwy Kundelungu, 5 . stare skały pofałdowane

(granity i gnejsy).

W ogólnych zarysach dorzecze Konga stanowi rozległą nieckę, otoczoną na pograniczach wy
żynami rozmaitych wysokości. Niemal cała niecka pokryta jest młodymi materiałami osadowymi,
wśród których gdzieniegdzie występują na powierzchnię formacje Lualaba-Lubilasz z permu
i triasu (rhet), a więc z wieku na przełomie ery paleozoicznej i mezozoiku, stanowiące według Fourmariera podłoże niemal całej niecki Konga. Te starsze pokłady przeważnie odkryte są w górnych
biegach rzek, szczególnie na południu. Natomiast zarówno zachodnie wyżyny nadmorskie jak
wschodnie ziemie, przylegające do wielkiego rowu afrykańskiego, zbudowane są z formacji star
szych, które na rozległych przestrzeniach występują tam na powierzchnię ziemi. Są to przeważnie
skały zmetamorfizowane, cechujące budowę znacznej części kontynentu afrykańskiego.1 Domi
nują tu granity, gnejsy, łupki, amfibolity i kwarcyty. Występują one szczególnie obficie na pół
nocnym wschodzie kolonii, gdzie wśród nich znaleziono pokłady złota.
Formacje stare rowu afrykańskiego cechuje niepokój uwidoczniony bądź działaniem wulka
nizmu, bądź też potężnych ruchów tektonicznych, których dziełem są mniej lub więcej głębokie
szczeliny wielkiego rowu afrykańskiego. Uskoki spotykamy wszakże nie tylko wzdłuż tego rowu,
lecz również wzdłuż koryt górnych biegów rzek, które prawdopodobnie z biegiem wieków zasy
pały płytsze rowy aluwiami. Typowym rowem tego rodzaju jest dolina rzeki Lualaba (rów Upemba). Rozległe przestrzenie okolic wielkiej szczeliny noszą wyraźne ślady potężnych trzęsień ziemi
i wybuchów wulkanicznych, które niewątpliwie przyczyniły się z jednej strony do zmiany kraj
obrazu, z drugiej zaś do wystąpienia na powierzchnię skał głębinowych starszego pochodzenia.
W okolicach jeziora Kiwu działalność wulkanów grupy Wirunga nie ustała i ciągle jeszcze objawia
się, ale w sposób znacznie słabszy niż w odległej przeszłości.
Wraz z zasięgiem starszych formacji spotykają się złoża rozmaitych bogactw kopalnych,
spośród których dziś już eksploatuje się: i. miedź w systemie Kundelungu, zalegającym rozległe
przestrzenie w prowincji Katanga. Pokłady miedzi znaleziono również w Ruanda-Urundi oraz na
zachodzie, w Afryce Równikowej Francuskiej; 2. uran w prow. Katanga; 3. cynę w RuandaUrundi; 4. złoto w Ituri; 5. węg iel nad rzeką Lukuga, w formacji Lualaba-Lubilasz, będącej
odpowiednikiem formacji Karru w Afryce Południowej2, gdzie należałoby sparalelizować je z serią
Ekka, leżącą na stropie konglomeratów Dwajka (Dwycka); wreszcie 6. diamen ty, występujące
obficie w konglomeratach zalegających na spągu pokładów Lualaba-Lubilasz. Rozmyte przez
wody opadowe i płynące, konglomeraty te wytworzyły w dolinie rzeki Kassai aluwia zawierające
diamenty, dziś już intensywnie eksploatowane. Należy przewidywać, że rozległe, niezbadane jesz
cze przestrzenie Konga Belgijskiego zawierają ponadto różne bogactwa kopalne, które czekają od
krycia i kiedyś przyczynić się mogą do dalszego wzbogacenia tej i tak już niezwykle cennej kolonii.
O r og r af ia kraju jest w zasadzie prosta i nadająca się łatwo do syntezy3. Jak już powiedzie
1 Loth Jerzy: Afryka jako kontynent, str. 18 i następne.
2 Patrz: J . Lewiński: Afryka południowa, str. 5.
3 Patrz wyżej: Szkic przekroju poziomego na południe od równika.
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liśmy, krainę Kongo tworzy niecka rzeki Kongo,
obramowana na wschodzie i na zachodzie wy
raźnymi wyżynami, na południu zaś i na północy
mniej lub więcej szerokim progiem, podnoszą
cym się z niecki Konga. Wysokie góry spoty
kamy tylko na wschodzie, wzdłuż wielkiego ro
wu, najwyższe szczyty zaś leżą pomiędzy jezio
rami w górach Wirunga i Ruwenzori, gdzie Pico
Margherita osiąga 5.125 m n. p. m. Przeciętna
wysokość rozległej niecki wynosi od 400 do
500 m, wykazując na ogół łagodny spadek ku za
chodowi oraz jeszcze łagodniejszy ku północy.
W najniższym punkcie tej niecki leży Jezioro
Leopolda II i osiąga 340 m n. p. m. Tym się
też tłumaczy, że Kongo i wszystkie jego do
pływy południowe płyną początkowo z południa
na północ, następnie zaś zwracają się ku zacho
dowi i łącząc się w jednym wielkim pniu Konga
odprowadzają swe wody do Oceanu Atlantyc
kiego. Od dorzecza Nilu wody Konga oddziela
próg ciągnący się od zachodniego brzegu Jeziora
Alberta, w kierunku północno-zachodnim.
W ogólnych zarysach można przeto wy
różnić w Kongu trzy okręgi orograficzne, a mia
nowicie.
^
Urwisko na skraju płyty Kundelungu i doliny rzeki
1) Okręg centralny, najrozleglejszy i obejLuapula.
mujący niemal całą nieckę kongolajską, poprze
cinaną tylko w dwu miejscach pasmami pagórków, nie przekraczającymi 700 m wysokości.
2) Okręg przybrzeżny, obejmujący wąską terasę nadoceaniczną, pokrytą aluwiami z materiałów
starych.
3) Okręg peryferyczny, genetycznie stary, otaczający nieckę ze wszech stron i podzielony na
odcinki następujące: na za cho dz ie: Góry Kryształow-e, na połu dn iu: terasy Angoli i wodo
działu Kongo-Zambezi, na płd. -wschodzie: masyw Katangi, na w sc h od zi e: a) grzbiety
górskie, ciągnące się równolegle do rowu afrykańskiego, b) wulkany Wirunga (Mofumbiro), z któ
rych 6 leży na terytorium Konga Belgijskiego. W latach 1904/5 i 1912 wulkany te były jeszcze
czynne, c) Góry Księżycowe (Ruwenzori)'. Grzbiet ten ma 125 km długości i 100 km szerokości,
na p ó łn oc y: wododział Konga i Nilu, oraz jeziora Czad, wyraźnie występujący na wschodzie
i zanikający na zachodzie.
K l i m a t . Można sobie łatwo wyobrazić, że gdy na ziemiach rozległej niecki centralnej
panuje na ogół klimat równikowy, mało zróżniczkowany, to w poszczególnych dzielnicach okręgu
peryferycznego, ze względu na wysoce rozmaite i miejscami bardzo znaczne wysokości, klimat
jest niezmiernie różnorodny, w zależności od położenia geograficznego i od hipsometrii. Głów
nymi składnikami decydującymi o typie klimatu są: temperatura, opady i wilgotność oraz wiatry.
Ponieważ klimat w koloniach jest czynnikiem decydującym o możliwości osadnictwa białego czło
wieka, przeto należy temu zagadnieniu poświęcić nieco uwagi.
Celem dania obrazu panujących w Kongu temperatur podamy obserwacje trzech miejscowości
typowych ze względu na swe położenie geograficzne:
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Absolutne

Miejscowość

Banana, przy ujściu Konga:

Eala, na równiku:

Elisabethville w Katandze:

Przeć.
temper.
maximowj minimów roczna
Przeciętna rocznych

maximum

minimum

marzec
1913
34° C

lipiec
1913
5°

29,9°

23, 1°

26,5°

kwiecień
1912
370 °

styczeń
1919
14°

30 ,8 °

19,3°

25,5°

wrzesień
1926
37°

czerwiec
1912
2°

29, 1°

12,3o

20 ,2 °

Jak widać z powyższej tabelki, zarówno absolutne maxima jak przeciętne roczne nie różnią się bar
dzo w poszczególnych częściach kolonii, pomijając oczywiście wysokie góry na wschodzie. Nato
miast minima wykazują dość znaczne zróżniczkowanie, co niewątpliwie ułatwia Europejczykom
znoszenie tego klimatu.
Na nizinach temperatura jest wysoka i bardzo równomierna, czego Europejczyk nie znosi. Na
tomiast na płytach wyżynnych amplitudy występują nie tylko w rozpiętości roku, ale nawet dobowo, co niezmiernie dodatnio odbija się na zdrowiu białego człowieka.
Drugim czynnikiem zasadniczo wpływającym na ukształtowanie klimatu są deszcze i wilgot
ność powietrza. Pod tym względem decyduje bliskość równika, wzdłuż którego obfite deszcze
padają w ciągu całego roku, wykazując tylko nieznaczne różnice w poszczególnych porach roku.
Następuje natomiast zmniejszanie się ilości wód opadowych w miarę oddalania się od równika,
a także w zależności od podnoszenia się terenu względnie zbliżania się do morza. Ilustrują to zja
wisko dane z kilku miejscowości następujących, gdzie istnieją stacje meteorologiczne:
Miejscowość

Leopoldville
Stanleyville
Coquilhatville
Elisabethville
Banana

Wysokość
nad p. m.

340
428
370
1222,7
2

m
„
„
„
tt

Przeciętna roczna
temperatury

25,2°
25,7°
25,3°
20,2°
25,5°

....

opadów atmosf.

1

1427,5 mm
1584
1354,7 ,.
9l l >3 „
727

W miarę oddalania się od równika pojawiają się też pory suszy. Już na 50 szerokości
można zaobserwować dwie główne pory roku, jedną gorącą i deszczową, a drugą suchą
i chłodniejszą; pomiędzy nimi występują dwie krótkie pory pośrednie, z których jedna jest go
rąca, druga zaś chłodniejsza. Oczywiście, te pory roku są odwrócone w zależności od położenia
na południowej, względnie północnej półkuli. Jednakże na południowej półkuli poszczególne pory
roku są wyraźniej zróżniczkowane. W Katandze np. sezon suchy i chłodny, tj. zima, trwa od maja
do września, sezon deszczowy i gorący, tj. lato, od października do kwietnia.
Poza opadami na zdrowotność wpływa w wysokim stopniu wilgotność powietrza. Na równiku,
przy równej temperaturze, powietrze jest bezustannie ciepłe i nasycone wilgocią, co u białego czło
wieka powoduje stałe pocenie się ciała, pociągające za sobą anemię. Najmniejsze przeto zmiany
termiki wpływają niezwykle dodatnio na zdrowotność imigrantów.
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Należy stwierdzić, że klimat Konga na ogół jest gorący i bardzo często wilgotny. Tylko tam
gdzie teren się podnosi, tworząc mniej lub więcej wzniesione krainy płytowe, klimat łagodnieje
i staje się podobnym do klimatu śródziemnomorskiego, umożliwiając osadnictwo białego człowieka
przy zachowaniu pewnych podstawowych zasad higieny tropikalnej. Dotyczy to w szczególności
krajów oddalonych od równika, jak płyty Katangi, ale występuje też na znaczniejszych wysokoś
ciach w bliskości równika, jak to jest w krainach Ituri lub Kiwu.
A. Michiels ułożył następującą chronometryczną tablicę klimatyczną dla Konga Belgijskiego:
Gdy słońce stoi na północ od równika (nasze lato), wówczas panują:
na pó łku li
wielki sezon
mały
„
„
„

pó łn oc ne j:
deszczów
suszy
deszczów

na półkuli poł u d ni ow ej :
wielki sezon suszy

Gdy słońce stoi na południe od równika (nasza zima), wówczas panują:
na półk uli pół no cne j:
wielki sezon suszy

Choroby tropikalne.
1 . zasiąg m alarii lekkiej, 2 . zasiąg m alarii złośliwej,
3 . siedziby endemiczne choroby śpiączki. Dyzenteria pa

nuje na całym obszarze.

na półkuli poł u d ni ow ej :
mały sezon deszczów
„ suszy
wielki
„ deszczów
Na samym równiku zaś istnieje pas, gdzie mniej lub
więcej silne deszcze padają w ciągu całego roku, panują
mgły i częste, silne burze.
Hy d r og r a fi a . Dorzecze Konga opisane już było
w ogólnych zarysach w rozdziale: „Afryka jako konty
nent“ (strona 38 i następne). Tam też czytelnik znaj
dzie mapkę tego dorzecza. Dodać należy, iż wartość
tego wielkiego dorzecza jako sieci wodnych dróg komu
nikacyjnych jest dzisiaj już bardzo wielka w tej krainie
pokrytej dziewiczą puszczą równikową, pomimo to że
odbywać się może tylko odcinkami. Wprawdzie nie
które z tych odcinków są bardzo długie, ale jednak po-
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rozdzielane są wodospadami, względnie kataraktami, przerywającymi żeglugę. Na szczęście naj
dłuższe z tych katarakt, tzw. wodospady Stanleya obejmują wprawdzie siedem wodospadów,
ale spadek ich jest na ogół niewielki, wobec czego nadają się one względnie łatwo do obejścia
drogą wybudowania kanału lateralnego o kilku śluzach. Obejście tych katarakt rozszerzyłoby
znacznie zasiąg żeglugi od Stanley-Poolu w górę rzeki.
Gorzej jest na odcinku dolnym, w przełomie rzeki Kongo przez pasmo Gór Kryształowych.
Tutaj próg afrykański nie jest pokonany, pomimo wielkich mas wody ściśniętych w ciasną, głęboko
wyerodowaną dolinę, zwężoną miejscami do 4 0 0 metrów, w której wody prowadzone przez jedną
Z najpotężniejszych rzek świata, przy silnym prądzie, osiągają nieraz 90 m głębokości. Na prze
strzeni 3 5 0 km rzeka tworzy na tym odcinku 3 2 wodospady, których obejście za pomocą kanału
byłoby połączone z niezliczonymi trudnościami i znacznymi kosztami, tak że wykonanie tego
dzieła może być zadaniem dalekiej przyszłości. Jest to dla rządów belgijskich w Kongu niezmiernie
przykre, gdyż niemal całe rozległe dorzecze jako droga komunikacyjna odcięte jest od bezpośred
niego połączenia z morzem, wskutek czego gospodarka tego kraju przeważnie posługuje się por
tami obcymi.
Spośród licznych dopływów Konga zasługują przede wszystkim na uwagę Łomami, Ubangi
i Kassai.
Ło m a m i, której źródła leżą na płycie Samba, płynie na przestrzeni 800 km równolegle do gór
nego biegu Konga, w odległości 50 do 200 km, i wpada do niego poniżej wodospadu Stanleya,
pod miejscowością Isangi. Jest ona żeglowna mniej więcej na połowie swej długości, począwszy
od miejscowości Bena Kamba.
U b a n g i w górnym biegu nazywa się Kibali, następnie zaś Uele i przyjmuje swą nazwę
dopiero od połączenia rzeki Uele z dopływem Bomu, którego koryto stanowi granicę kolonii
na północnym wschodzie, w stosunku do wschodniego końca francuskiej Afryki Równikowej
(A. E. F.). Ubangi, którą pod względem rozmiarów porównać można z Dunajem, jest naj
większym dopływem rzeki Kongo. Stanowi ona granicę w stosunku do posiadłości fran
cuskich. Pomimo że środkowy bieg jej przecięty jest w kilku miejscach kataraktami, oddaje
ona znaczne usługi żegludze i jest dotychczas najpoważniejszą drogą komunikacyjną w północnozachodniej części Konga. W dolnym biegu rzeka Ubangi płynie przez okolice bagienne,
pokryte gąszczami lasów dziewiczych, a szerokość jej koryta, pokrytego licznymi wyspami,
osiąga dziesięć kilometrów.
K a s s a i jest największym dopływem lewobrzeżnym i tworzy bardzo rozlegle dorzecze,obej
mujące przeszło 300.000 km2. Źródła jego leżą poza granicami Konga Belgijskiego, na wyżynie
Bihe w Angoli portugalskiej, na wysokości 1.600 m. Na przestrzeni około 500 km górny bieg tej
rzeki stanowi granicę posiadłości portugalskich. Przyjmuje ona kilka dopływów lewobrzeżnych,
pomiędzy którymi rzekę Czikapa (Tshikapa), w której aluwiach znaleziono pierwsze pokłady dia
mentów w Kongu. W środkowym biegu Kassai tworzy katarakty Wissmanna, po przebyciu któ
rych rzeka jest już żeglowna bez przerwy, na przestrzeni 600 km. Wielką rzeką staje się po przy
jęciu prawobrzeżnego dopływu Sankuru, dostępnego dla żeglugi na długości 450 km. W dolnym
biegu Kassai przyjmuje jeszcze wielkie dopływy: jeden lewobrzeżny Kwango, płynący również
Z Angoli portugalskiej, żeglowny od wodospadów Franciszka Józefa (550 km), i drugi prawobrzeżny
Lukenie, płynący po nizinie przez środek terytorium Konga ze wschodu na zachód i żeglowny na
przestrzeni 700 km. Kassai daje rzece Kongo wielką masę wody, a pomimo to w dalszym biegu
koryto jej się zwęża, gdyż wstępuje w łagodnie podnoszące się tereny, przechodzące na zachodzie
w przedmurze Gór Kryształowych,
Rzecz oczywista, iż rozległe dorzecze Konga posiada jeszcze znaczną ilość dopływów średnich
i mniejszych, ale ich opisywać nie będziemy. Ażeby jednak umożliwić orientację, podajemy poniżej
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tablicę, obejmującą nie tylko nazwy ważniejszych rzek, ale też wodospadów, jezior i miast
leżących nad wodami, których nazwy podane są tłustym drukiem:
D or ze cz e K o n g a
B r z e g lewy:

Brzeg prawy:
I. B i e g g órn y: L u a la b a :
katarakty N ’ Zilo
koło m. Czilongo (Tshilongo)

rzeka Lubudi

katarakty Kelengwe
początek żeglugi
jezioro Upemba
„
Kisale

rzeka Lowoi
m. Ankoro naprzeciw
ujścia Luwua

rzeka Luwua-Luapula:
z jezior Moero, Bangwelo

m. Bukama (kolej)
rzeka Lufira
m. Kabało (kolej)
rzeka Lukuga
z jeziora Tanganjika
m. Albertville
rzeka Ruzizi z jez. Kiwu
m. Costermansville

m. Kongolo, koniec żeglugi
kolej obchodząca katarakty
katarakty Wrota Piekła
m. Kibombo

m. Kasongo
m. Nyangwe

katarakty Kibombo
katarakty Kindu
rzeka Elila
rzeka Lowa

m. Kindu; początek żeglugi
m. Ponthierville; koniec
żeglugi
katarakty Stanleya

m. Stanleyville
rzeka Czopo (Tschopo)
rzeka Lindi

rzeka Łomami
m. Isangi

II. B i e g środkowy, zwany le Haut Congo
m.
rzeka
m.
rzeka
m.
m.
rzeka

Yakata
Lulonga
Lulonga
Ruki
Coquilhatville
Irebu
Irebu i jezioro Tumba

rzeka
m.
m.
rzeka
m.
m.
m.
rzeka
m.

Aruwimi — Ituri
Irumu
Basoko
Itimbiri — Rubi
Buta
Bumba
Lisala
Mongala
Nouvelle Anvers
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Brzeg lewy:

Brzeg prawy:
jezioro Leopolda II
m. Inongo
rzeka Sankuru:
m. Lusambo
rzeka Lulua:
m. Luluabourg
rzeka Kwango-Kwilu:
m. Banningville
jezioro Stanley Pool

rzeka Kassai:
rzeka Fimi-Lukenie

m. Leopoldville (stolica)

rzeka
m.
m.
m.
rzeka
rzeka

Ubangi
Libenge
Bangui
Banzyville
Uelle
Bomu

wodospady Livingstone’a

III. B i e g dolny, zw an y Bas Con go:
rzeka Inkisi
rzeka Mposo
m. Matadi, główny port
Konga

wyspa Mateba w estuarium

m. Luozi
rzeka Luala
port Borna
port Banana

J ezi or a. O wielkich jeziorach pogranicznych rowu afrykańskiego pisać nie będziemy, odsy
łając czytelników do działu: Afryka jako kontynent (strona 50 i następne). Spośród mniejszych
jezior, leżących w głębi kraju, wspomnieć należy jeziora Leopolda II, Tumba, Moero, Kisale,
Upemba i Stanley-Pool. Dwa pierwsze leżą na zachodzie kolonii, ale wewnątrz łuku Konga, do
którego odprowadzają nadmiar wód. Jezioro Leopolda II ma 2.325 km2 i jest kształtu podłużnego.
Połączenie z Kongiem przez Kassai i Fimi służy żegludze, dzięki której na jego wschodnim brzegu
rozwinęło się miasto Inongo. Jezioro Tumba jest znacznie mniejsze, gdyż ma tylko 500 km2 i łączy
się rzeką Irebu z Kongiem nieopodal ujścia rzeki Ubangi. Obydwa te jeziora są pozostałością daw-nego rozległego morza słodkowodnego, które w przeszłości pokrywało znaczną część dzisiejszego
basenu Konga. Są one płytkie i mają niskie brzegi, pokryte gęstą puszczą.
Pozostałe jeziora są to jeziora rzeczne, utworzone przez Kongo. Największe z nich, Moero,
ma 4.350 km2, leży na wysokości 922 m n. p m. i ma tylko 2 do 3 m głębokości. Jest to jezioro
błotne, podobnie jak Upemba i Kisale. Jedynie Stanley-Pool ma charakter niecki powstałej przez
zwężenie koryta i pokrytej wyspami. Głębokości są tu znaczniejsze niż w jeziorach błotnych.
Wszystkie wspomniane jeziora Konga służą żegludze.
Analizując zagadnienie użyteczności wód Konga dla żeglugi pamiętać trzeba, że pory
roku są w tym kraju odwrócone, w zależności od tego, czy ziemie położone są na północ,
czy na południe od równika. Wynikiem tego jest względna .stałość wód na dolnym biegu
rzeki Kongo, gdyż wielkie ilości wód przynoszone są na zmianę bądź przez dopływy połu
dniowe, bądź północne.
Estuarium Konga podlega przypływom i odpływom oceanu, które w porcie Banana mają
amplitudę 2 metrów. Wielkie masy wody rzeki Kongo, zabarwione przez glinki, mady i plankton
na brunatno, widoczne są w Oceanie Atlantyckim jeszcze w odległości 20 kilometrów od brzegu
i na znacznej głębokości. Silny prąd rzeki eroduje dno estuarium i chroni je przed zamuleniem,
umożliwiając dużym statkom morskim dostęp do pierwszego wodospadu, gdzie powstało Matadi,
najpoważniejszy dziś port Konga Belgijskiego. '
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Lu d n oś ć. Belgowie
podejmowali już kilka
krotnie spisy ludności
w Kongu, ale sami przy
znają, że spisy te nie
objęły wszystkich miesz
kańców, czemu się nie
można dziwić, zważyw
szy wielki obszar kolo
nii, dzikość przyrody nie
których dzielnic trudno
dostępnych, niesubordy
nację tubylców oraz mło
dość prawidłowej admi
nistracji europejskiej.
Źródła belgijskie po
dają na 1 stycznia 1936 r.
liczby następujące:
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Pogrzeb u tubylców szczepu „Bundu“ . Płaczki u łoża zmarłego.

przeprowadzony spis wykazał:
9,824.000 tubylców
całą liczbę tubylców ocenia się n a ..................11,000.000 mieszkańców
Europejczyków było w o g ó l e .........................
18.683
„
w tym Belgów.
.................................................
12.654 „
Jak widzimy, liczba białych jest jeszcze w Kongu znikoma, co wskazuje na to, że Belgia — po
mimo znacznego przeludnienia — nie znajduje w Kongu upustu dla nadmiaru ludności. Powo
dem tego są przede wszystkim ciężkie warunki klimatyczne.
Liczba tubylców pod opieką Belgów szybko rośnie. Ustał bowiem handel niewolnikami, pro
wadzony przez Arabów z całą
bezwzględnością, opanowano
ciągłe walki między szczepa
mi, ludożerstwo i epidemie
dziesiątkujące ludność, a hi
giena robi szybkie postępy.
O ludach zamieszkujących kon
tynent afrykański w ogólności
pisaliśmy w dziale „Afryka ja
ko kontynent“ (w rozdziałach
V III i IX , strony 77 do 108),
specjalnie zaś o Bantu i o Nilotach, zamieszkujących cen
tralną część Afryki (na stro
nach 90 do 98).
Za pierwotnych autochto
nów uważa się Pigmejów,
rzadko rozsianych na ziemiach
Pigmeje Banjari przed swoją chatą.
pokrytych puszczą dziewiczą.
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Oprócz nich mieszka w Kongu kilka ludów pigmoidalnych,
ale ludy te posługują się dziś prawie wyłącznie językiem
Bantu, narzuconym przez najeźdźców Murzynów, którzy
przywędrowali z północnego zachodu. Dzielą się oni na
kilkadziesiąt szczepów, których tu wyliczać nie będziemy.
Oprócz Negrów zamieszkują niektóre dzielnice Konga ludy
negroidalne z rozmaitą domieszką krwi chamickiej. Znaj
dujemy je na północy pomiędzy rzeką Kongo i KibaliIturi a rzekami Ubangi, Uelle i Borna. Wreszcie na pół
nocnym wschodzie zamieszkują w okręgu Kibali-Ituri
Murzyni Niloci, z silną domieszką chamicką. W przeciw
stawieniu do małych Pigmejów są to przeważnie postacie
rosłe i wysmukłe.
Bo g a c t w a p r z yr od z on e Ko ng a.
B o g a c t w a kopalne. Odkryto w Kongu już kilka nie
zmiernie cennych kopalin i należy przewidywać, że w miarę
dokładniejszego zbadania geologicznego podłoża lista ko
palin użytecznych jeszcze się powiększy. Wydobywa się
już: miedź, złoto, cynę, węgiel brunatny, diamenty i rad.
Najważniejszą kopaliną Konga jest dotychczas miedź,
dobÿwana w poważnych ilościach w prowincji Katanga,
najczęściej w postaci malachitu o barwie zielonej. Po
czątkowo główną kopalnią była „Gwiazda Konga“ (Etoile
du Congo) nie opodal stolicy prowincji Elisabethville. Ale ta kopalnia została zalana i jest
obecnie nieczynna. Głównymi środowiskami są dzisiaj wielkie kopalnie „Kambove“ i „Kamatanda" koło miasta Likasi(Jadotville), w okolicy którego powstał szereg kopalń, przeważnie
odkrywkowych. W tychsamych okręgach istnieją wielkie huty, w których miedź się wytapia;
największe są w miejscowościach Panda pod Likasi oraz Lubumbaszi pod Elisabethville. Prze
bywając w okręgu górniczym prowincji Katanga odnosi się wrażenie pobytu w jednym z wiel
kich okręgów przemysłowych zachodniej Europy lub na Górnym Śląsku.
Do niedawna wywożono miedź z Katangi bądź przez Rodezję i port Beira w Mozambiku,
bądź też z kilkakrotnym przeładunkiem przez Bukama, Kabało, Albertville, Jezioro Tanganjika,
Kigoma i port Dar-es-Salaam. W ostatnich latach, od czasu wykończenia kolei z Czilongo do Lobito nad Atlantykiem, w Angoli Portugalskiej, transporty miedzi kierowane są tą nową drogą.
Zapasy rudy miedzi w Katandze ocenia się na ca 75 milionów ton, co odpowiadałoby zawartości
około pięciu milionów ton czystego metalu. Jest to więc jeden z najważniejszych znanych okręgów
rudy miedzi na kuli ziemskiej. Produkcja razem wynosi około 200.000 t. na 1,500.000 t.
produkcji świata.
Z ł o to : bądź aluwialne, bądź kopalne, odkryte zostało w prowincji Uelle, w Kibali-Ituri,
w okolicy jeziora Kiwu, w dorzeczu Lualaby, w pasie pomiędzy Stanleyville i Katangą, oraz na
terytorium mandatu Ruanda-Urundi. Dobywa się dotychczas tylko w aluwiach rzeki Ituri w okrę
gu Kilo-Moto, na północnym wschodzie kolonii, przy czym roczna produkcja wynosi około
7.000 kg.
C y n a ; ten rzadki stosunkowo metal, na który w ciągu długich wieków Anglia miała prawie
monopol, występuje w Kongu w postaci kasyterytu, wydobywanego w trzech okręgach: Katanga,
Kiwu i Ruanda-Urundi.
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Zakłady przemysłowe (huta miedzi) w Lubumbaszi (Katanga), widziane z lotu ptaka.
W -oddali widnieje osada robotników tubylców.

Węgi el b r u n a t n y wieku permskiego dobywa się w dwu okręgach: od roku 19 11 nad
rzeką Lukuga pod Greinersville, niedaleko zachodniego brzegu Jeziora Tanganjika, oraz od roku
1913 w miejscowości Luena w prow. Katanga, na południe od Bukama. Pokłady nad Jeziorem
Tanganjika tworzą zagłębie o powierzchni 25.000 ha, którego zapasy oceniane są na przeszło mi
liard ton węgla. Ustalony obszar zagłębia Katangi jest znacznie mniejszy, ale miąższość pokładów
jest znaczniejsza. Dotychczas stwierdzone zapasy obliczane są na 15 milionów ton. Ten okręg
jest wygodniej położony ze względu na bliskość okręgu hutniczego, linii kolejowej i rzeki spławnej
(Lualaba).
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D i a m e n t y : Na po
czątku wieku bieżącego
południowa Afryka (oko
lice miast Kimberley
i Pretoria) miała mono
pol na diamenty, który
wyzyskiwała
regulując
wywóz, celem utrzymania
cen na możliwie wyso
kim poziomie. Nawet je
szcze w dwudziestych la
tach Unia PołudniowoAfrykańska panowała nad
rynkiem. W r. 1907 zna
leziony został pierwszy
diament w aluwiach rze
ki Kassai w Kongu Bel
gijskim, ale zidentyfikoHuty miedzi w Panda (Katanga) w nocy.
wano go dopiero w r.
1909. Wiadomość ta zelek
tryzowała kapitalistów belgijskich, którzy zorganizowali na wielką skalę poszukiwania, uwień
czone powodzeniem. Odtąd Kongo Belgijskie wystąpiło na rynki świata jako producent dia
mentów i konkurent coraz poważniejszy. Po rzece Kassai zaczęto szukać diamentów w jej licz
nych dopływach i w r. 1912 era diamentowa dla Konga była rozpoczęta. Najbogatsze pokłady zna
leziono w aluwiach i na terasach
rzeki Czikapa (Tschikapa), lewo
brzeżnego dopływu rzeki Kongo.
W roku 1932 produkcja diamentów
w Kongu przekroczyła już 50% pro
dukcji światowej i stoi dziś na pierw
szym miejscu. Diamenty opłacają clo
eksportowe ad valorem i są wywo
żone przez port Matadi. Jednako
woż diamenty kongolajskie są prze
ważnie drobne, gdy większe dia
menty jubilerskie ciągle jeszcze do
bywane są w Afryce południowej.
Pomimo to diament stal się dla Kon
ga niezmiernie ważnym czynnikiem
cywilizacyjnym. Bogate towarzystwa,
założone w celu poszukiwania tego
cenionego kamienia, pobudowały por
ty rzeczne, koleje i drogi, wzniosły
osady wyposażone w szpitale i szko
ły oraz przyczyniły się do podnie
sienia dobrobytu mieszkańców całej
Rozmieszczenie bogactw kopalnych.
dzielnicy. Ponadto diamenty przy1. m iedź, 2 . diamenty, 3 . cyna, 4 . złoto, 5 . węgiel, 6 . rad, 7 . granica niecki.
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Osada robotnicza Związku Górniczego w Panda (Katanga).
Związek Górniczy zatrudnia przeszło 17.000 tubylców.

czyniły się wybitnie do sanacji finansów kolonii, która inkasuje setki milionów franków belgij
skich w postaci cła wywozowego, i do rozwoju handlu i przemysłu w Antwerpii, będącej wraz
z Amsterdamem głównym centrum handlu i szlifierni diamentów, gdzie w tym przemyśle
pracuje około 20.000 osób.
R a d : Ruda zawierająca uran i rad dobywana jest odkrywkami pod Szinkolobwe-Kasole w pro
wincji Katanga. Roczny wywóz
rudy wynosi około 25.000 kg,
wartości przeszło 4 miliony
franków. Z rudy tej produkuje
się w Belgii (Hoboken) rad w ilo
ści około 60 gramów rocznie.
Oprócz wyliczonych po
wyżej bogactw ze świata mi
neralnego na uwagę zasługują
ponadto następujące kopaliny,
których obecność w Kongu
została stwierdzona i eksploa
tacja częściowo już podjęta:
K o b a l t : Zakłady hutnicze
w Jadotville produkują stop
żelaza, miedzi i kobaltu. Prze
róbka bloków, mająca na celu
wydzielenie kobaltu, wykony
wana jest w Belgii (Oolen).
Pó łc enn e kamienie doWyciąg linowy w odkrywkowej kopalni radu w Szinkolobwe (Katanga). bywane są nad jeziorem Kiwu
K opalnia ta jest dziś największym producentem radu na świecie. Ruda wydobywana tutaj
.
<
,
« .
t
1 u
przerabiana jest w o d e ń w Belgii.
i nad górnym biegiem Lualaby.
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Olej skalny, skrzętnie poszukiwany, nie zo
stał jeszcze znaleziony, ale istnieją wskazówki ro
kujące dobre nadzieje w okolicy jezior Edwarda
i Alberta. Natomiast znaleziono już łupki bitu
miczne w Mayumbe (Czipanga).
Srebro, nikiel, cynk i platyna zostały już znale
zione w okręgu Ituri, a ołów w prowincji Dolnego
Konga (Bas Congo). Stwierdzono też obecność uranu
i palladu; żelazo spotyka się w wielkiej obfitości.
Nie brak granitu, wapnia, szyfru i piaskowców
w okolicach górskich na wschodzie kolonii. Zna
leziono też pokłady soli oraz liczne źródła solan
kowe, siarczane i cieplice, w których temperatura
dochodzi do 90° C.
Jak wynika z powyższego krótkiego opisu,
Kongo Belgijskie zawiera liczne bogactwa kopalne,
częściowo już dobywane przez potężne i finansowo
mocne belgijskie koncerny górnicze, częściowo zaś
rokujące wielkie nadzieje na przyszłość.
Bo g a c t w a roślinne.
W przeciwstawieniu do innych dzielnic Afryki
Kongo nie tylko nie cierpi na suszę, lecz prze
puszcza dziewicza w Ituri.
ciwnie, raczej otrzymuje zbyt wiele opadów.
W wyniku tego przy wysokiej temperaturze, panują
cej w pasie równikowym, jest roślinność niezmiernie bujna. Pomimo to w zależności od
ściślejszego położenia geograficznego, wysokości terenu i rodzaju gleby można wyróżnić
trzy charakterystyczne dzielnice florystyczne, a ■ mianowicie: lasów, sawannów
i chaszczy. Puszcze równikowe i tropi
kalne pokrywają prawie całą nieckę w do
rzeczu Konga a na wschodzie ją przekra
czają, przerzedzając się stopniowo w miarę
podnoszenia się terenu.
O typach lasu i roślinności znajdzie
czytelnik ogólne wiadomości w dziale
„Afryka jako kontynent" (w rozdziale V I
na stronicach od 54 do 68). Prace botani
ków coraz to odkrywają nowe rośliny,
a lista kilkuset gatunków, znanych 25 lat
temu, wzrosła już dziś do wielu tysięcy.
Botaniką tutaj zajmować się nie bę
dziemy, natomiast zwrócimy uwagę na ro
śliny o znaczeniu gospodarczym oraz na
ich uprawę, przy czym specjalnie intereso
wać nas będą rośliny stanowiące obiekty
handlu międzynarodowego.
Zasiąg równikowych lasów dziewiczych.
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Olejarnia „Sogechim" w Panda (Katanga).
Zapasy oleju palmowego w beczkach, przygotowane do eksportu.

W ogólnych zarysach możemy produkcję roślinną podzielić na grupy następujące:
1) L a s y dostarczają drzewa budulcowego (limba i teak Kambala), drewien cennych do wyro
bów meblarskich i artystycznych (palisandry, mahonie, drzewo koralowe, drzewo różowe —
mubangu), drzewo o kolorze pomarańczy (kamashi) itd. Wreszcie, z powodu braku węgla, dużo
drzewa konsumuje się w kraju na opal. Wywóz drewna z Konga stale i szybko rośnie.
2) R o ś l i n y oleiste, pośród których w Kongu największe znaczenie ma palma Elaeis Guineensis, eksploatowane są w stanie dzikim, bądź też uprawiane w rozległych plantacjach, prowa
dzonych nie tylko przez białych (26.000 ha), lecz przeważnie nawet przez tubylców (135.000 ha),
którzy znaleźli źródło dochodów w tej dziedzinie pracy. Istnieją wielkie przedsiębiorstwa prze
mysłowe w różnych częściach kraju, które
wytłaczają olej, spławiają go w cysternach
do Leopoldville, tam przepompowują do
cystern kolejowych, którymi dostarczają
olej do wielkich zbiorników w porcie Matadi, skąd w beczkach wywożony jest do
Europy. Kongo dostarcza mniej więcej
jedną piątą część produkcji świata.
Oprócz palmy Elaeis uprawia się dla
tłuszczu sezam, orzechy ziemne (araszidy), rycynę, palmy rafia, bawełnę i zbiera
się orzeszki dziko rosnącego drzewa Pentaclethra (Mabula panza).
3)
R o ś l i n y włókniste. Wśród nich
na pierwszym miejscu stoi dzisiaj baweł
na, niedawno wprowadzona do Konga.
Udaje się ona znakomicie w dwóch okrę
gach: na północy w dorzeczu UelleUbangi oraz we wschodniej części centrum
Rozmieszczenie okręgów produkcji bawełny przez tubylców,
X. zasiąg niecki, 2 . okręgi produkcji.
G eogr. powsz.
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Bawełna uprawiana jest przeważnie przez tubylców, na gruntach własnych i na ich rachunek;
daje pracę zarobkową przeszło 800.000 ludzi, stanowiąc dla nich poważne źródło dochodu,
przy czym wolno zasiewać tylko ziarno otrzymane od rządu, kontrolowanej dobroci. Produkcja
bawełny w Kongu wyniosła w r. 1935 23,516.000 kg, wartości 142,500.000 franków belgijskich,
i przyczyniła się znakomicie do rozwoju sieci dróg komunikacyjnych, głównie budowy dróg auto
mobilowych.
Spośród innych roślin włóknistych wymienić należy sizal, jutę, palmę rafia i kapok.
Agawa sizal plantowana jest głównie w dwóch okręgach: przy ujściu rzeki Kongo i w okręgu
Kibali-Ituri na północnym wschodzie. Długie włókna sizalowe służą do produkcji sznurów i lin.
Krótkie włókna używane są do wypychania materaców i do produkcji celulozy.
W ciągu ostatnich czasów Belgowie wprowadzili do Konga jutę, na którą monopol miał Ben
gal. Roślina się przyjęła i należy przewidywać, że produkcja będzie rosła.
Włókna palmy rafia służą do wyrobu mat i grubych tkanin. Twarde, krótkie włókna tej palmy,
zwane „piassava“, używane są w szczotkarstwie zamiast szczeciny.
Drzewo kapokowe dostarcza żółtych, jedwabistych włókien, używanych w meblarstwie i do
wypychania poduszek.
4)
R o ś l i n y p o k a r m o w e : Nie będziemy wyliczać roślin owocowych, jarzyn, grzybów, bulw
i korzeni dziko rosnących i służących na pokarm dla ludności tubylczej. Natomiast uprawa dla
potrzeb tubylców obejmuje: sorgo, kukurydzę, ryż, maniok, ziemniaki, pataty, banany i niektóre
jarzyny.
S o r g o (Antropagon sorghum) i proso (Panicum milliaceum) są najpowszechniej uprawiane
przez tubylców, głównie na N. E., na E. i na S. E. kolonii, nie tylko jako pokarm, lecz jako suro
wiec do produkcji piwa, którym tubylcy upijają się chętnie.
K u k u r y d z a uprawiana jest najczęściej w okręgach plantacji bawełny, gdzie się ją sieje przed
bawełną na polach zaoranych. Stanowi poważny artykuł spożywczy w okręgach górniczych i obiekt
ożywionego handlu wewnętrznego. Znaczna część produkcji popieranej przez rząd eksportowana
jest do Belgii.
R y ż uprawiany bywa tylko w odmianie górskiej, nie wymagającej nawodnienia. Prowincja
Stanleyville jest głównym ośrodkiem uprawy ryżu. Rząd popiera tę uprawę, wskutek czego roz
wija się ona szybko, czego dowodem, że w Kongu istnieje już dziewięć łuszczarni.
Maniok, czyli kassawa, pochodzący z Ameryki Południowej, został wprowadzony do Konga
przez Belgów i rozpowszechnił się tak szybko, że dziś już stanowi główny produkt uprawy w okrę
gach leśnych. Uprawia się maniok gorzki, dający duże bulwy, począwszy od 2 54 do 4 lat po
zasadzeniu, i maniok słodki, dający bulwy małe, ale już po 8 miesiącach. Bulwy manioku gorz
kiego zawierają truciznę (kwas pruski) i muszą być starannie moczone przed spożyciem. Z ma
nioku fabrykuje się tapiokę. Uprawia się ją powszechnie, ale przede wszystkim w Dolnym
Kongu i w dorzeczu Kassai.
Z ie m n ia k i uprawia się głównie w okręgach Kibali-Ituri, Tanganjika i Kiwu.
P a t a t y dają bulwy słodkie, ważące do 3 kg, chętnie spożywane przez Europejczyków gotowane
lub pieczone. Uprawiane są w tych samych okręgach co ziemniaki, ale ponadto w Sankuru i Uelle.
Ban an jest rośliną spotykaną we wszystkich wsiach murzyńskich. W okręgach lesistych sta
nowi on wraz z maniokiem podstawę pokarmu ludności tubylczej. Murzyni spożywają banany
jako owoc w stanie dojrzałym, a jako jarzynę gotowaną w stanie niedojrzałym. Ponadto suszone
banany rozciera się na mąkę, z której piecze się chleb. Wreszcie Murzyni z bananów warzą ro
dzaj piwa. W nowszych czasach założono w Dolnym Kongu plantacje bananów, których produkcja
obliczona jest na wywóz.
Wielkie plantacje, zakładane i prowadzone przez białych, poświęcone są produkcji roślin, któ-
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rych płody przeznaczone są przeważnie na wywóz. Wśród
nich zasługują na szczególną uwagę: trzcina cukrowa,
kawa i kakao.
T r z c i n a cukro wa produkowana jest przez wielkie
firmy przemysłowe, które na miejscu wyrabiają cukier,
wywożony do Europy. Największe przedsiębiorstwo z ka
pitałem ioo milionów franków posiada swe plantacje
w okolicy jeziora Tumba, cukrownie zaś w miejscowości
Moerbeke-Kwilu niedaleko od ujścia rzeki Ubangi do
Konga. Wartość cukru wywiezionego z Konga w r. 1935
wyniosła około 12 milionów franków belgijskich.
K a w a produkowana jest w dwu odmianach: Robusta
i Arabica. Plantacje posiadane są zarówno przez białych
jak przez tubylców. Ci drudzy uprawiają kawę głównie
w okręgach Stanleyville, Kibali-Ituri i Kwango; Europej
czycy zaś w okręgach Stanleyville, Uelle i Ubangi. Kongo
pokrywa obecnie jedną czwartą część importu kawy do
Belgii, ale uniezależnienie się Belgii od obcych producen
tów w tej dziedzinie robi szybkie postępy. Wywóz Konga
w r. 1935 przekroczył 13 milionów kg.
K a k a o : Drzewo kakaowe wprowadzone zostało do
Dr2ewo kakaowe (Theobroma cacao).
Konga po przeprowadzeniu długich i żmudnych studiów i uprawa ta dopiero zaczyna wydawać
wyniki dodatnie. Plantacje są wyłącznie w posiadaniu białych. Największe, zwane Lukolela,
ciągną się wzdłuż rzeki Kongo między Leopoldville i Coquilhatville. Obecnie Kongo pokrywa
dopiero jedną trzecią część importu Belgii.
H e r ba ta : Uprawa herbaty została podjęta dopiero niedawno w okręgu Kiwu. Wyników jesz
cze ocenić nie można, ale zapowiadają się obiecująco.
5) R o ś l i n y d o s tar cza ją ce żyw ic ę:
K a u c z u k : W stanie dzikim zbiera się mleczko z wielkiego pnącza Landolphia oraz Z drzew
Funtumia, rosnących w puszczy równikowej, ale ta produkcja jest nieznaczna i chyli się ku upad
kowi. Natomiast zaprowadzono w Kongu plantacje brazylijskiego drzewa kauczukowego Hevea,
do produkcji którego rząd zachęca tubylców. Ujemną stroną tej rośliny jest to, że czerpanie
mleczka rozpoczyna się dopiero po 5 latach, a drzewo jest u szczytu wydajności dopiero po latach
12-stu. W r. 1930 Kongo wywiozło już 817 kg kauczuku surowego, ale to jest dopiero początek.
Należy raczej przewidywać, iż Kongo niebawem stanie w szeregu poważnych producentów.
K o p a l daje drzewo zw. Copaifera Demensei; rośnie ono w lasach równikowych, na tere
nach bagnistych. Okręgi Ubangi i Jeziora Leopolda II są głównymi ośrodkami produkcji. Żywica
kopal dobywana jest przez tubylców z drzew rosnących w stanie dzikim, do których przedostają
się łódkami. Wywóz roczny waha się pomiędzy 16-ma i 17-ma milionami kg.
6) Inne r oś li ny i owoce:
Spośród licznych nie wzmiankowanych roślin użytkowych Konga trzeba jeszcze wspomnieć
następujące:
D r z e w o chi nowe rosnące na wschodzie w Kiwu i Kibali-Ituri.
D r z e w a d o st ar cza jąc e g a rb n i k ó w — głównie w Dolnym Kongu.
D r z e w a d o st ar cza jąc e bar wników.
Ananasy, papaje, gojawy, mango, drzewo chlebowe.
Tytoń produkowany dotychczas głównie dla tubylców.
14*
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Kiwu. Uprawa na stokach gór.

Wanilia zaprowadzona została przez misjonarzy w okolicy Mpala w okręgu Tanganjika-Moero
i jest już eksportowana.
Wreszcie długa lista najrozmaitszych roślin dostarczających olejków aromatycznych, stoso
wanych w fabrykacji perfum,
W stadium doświadczalnym aklimatyzacji jest uprawa pieprzu i goździków.
Jak widzimy, produkcja roślinna Konga Belgijskiego jest niezmiernie urozmaicona i przedsta
wia wielkie możliwości rozwojowe na przyszłość. Rząd belgijski założył szereg naukowych zakła
dów i stacji doświadczalnych, które pouczają tubylców, co i jak plantować należy. Ponadto rząd
dostarcza dobrych nasion i sadzonek oraz udziela kredytu. W ten sposób daje się tubylcom moż
ność zarobkowania i płacenia podatków gotówką zamiast robocizną, jak było dotychczas. Jedno
cześnie podnosi się znakomicie ich dobrobyt.
B o g a c t w a zwierzęce.
K o ś ć słon iowa. Gdy Kongo było jeszcze państwem niezależnym, eksport kości słoniowej
stanowił główne źródło dochodu skarbu. Czerpano wówczas kość słoniową nie tylko z polowań na
słonie, ale także z cmentarzysk, do których dzikie słonie, kierowane instynktem, udają się,
gdy czują, że koniec życia się zbliża. Rabunkowa gospodarka spowodowała stopniowy spadek
eksportu, ale począwszy od roku 1935 znów daje się zauważyć pewien wzrost wywozu, który osiąg
nął w tym roku 216.000 kg, wartości około trzydziestu milionów franków belg. Jak na kość sło
niową, jest to ilość bardzo poważna.
Rząd założył w Api (Uelle) stację, której zadaniem jest oswajanie słoni i treso
wanie ich do pracy w lasach i plantacjach. Sprowadzono w tym celu kilka tresowanych
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słoni azjatyckich i chociaż
słoń afrykański uchodził za
dzikszego i nie dającego się
poskromić, eksperyment udał
się w zupełności. Łapie się
młode słonie dzikie i poucza je
przy pomocy starych słoni tre
sowanych. W ten sposób Kon
go zyskało silne zwierzę do
mowe, pracujące już dziś po
żytecznie w liczbie przeszło
stu. Przewidywać należy, że ta
liczba będzie szybko wzrastać
i że w niedalekiej przyszłości
słoń odgrywać będzie w Kongu
podobną rolę do tej, jaką od
grywa w Indiach.
K o ń nie znosi gorącego
i wilgotnego klimatu; hoduje się go tylko na północy w sawannach.
Osioł, nieoceniony w krajach gorących i suchych, nie ma w Kongu znaczenia. To samo można
powiedzieć o mułach, cenionych w krajach górzystych.
B y d ł o istniało w Kongu tylko na północy u ludów pasterskich. Chociaż krainy puszczy nie
nadają się do hodowli bydła, to jednak Belgom udało się liczbę bydła znacznie powiększyć.
W roku 1936 było zarejestrowanych 202.000 sztuk bydła, z czego 126.000 było w posiadaniu
Europejczyków. Najlepiej przyjęła się rasa afrykańska z Rodezji.
Największym nieprzyjacielem hodowli bydła jest mucha tse-tse (Glossina morsitans),
z którą walka prowadzona jest celowo i naukowo. Kilka laboratoriów weterynaryjnych poświęco
nych jest temu zadaniu. Mięso spożywane jest w kraju; wywozi się natomiast skóry suszone i so
lone.
Hoduje się ponadto kozy (około 1,300.000szt.), owce (około 500.000 szt.), nierogaciznę
(około 200.000 szt.) i znaczne ilości dro b iu importowanych ras europejskich.
W porównaniu do produkcji roślinnej hodowla jest dziedziną znacznie mniej rozwiniętą i słu
żącą z wyjątkiem kości słoniowej i skór prawie wyłącznie na pokrycie potrzeb ludności miejscowej.
D r o g i i środki komunikacji.
1) D r o g i wodne. W rozdziale poświęconym hydrografii omówiliśmy już bogactwo Konga
w drogi wodne, nadające się do żeglugi i spławu. Ażeby sobie stworzyć obraz o sieci żeglownych
dróg wodnych, wystarczy przytoczyć, że długość ich wynosi przeszło 12.000 km. Drogi wodne,
obsługujące znakomicie cały niemal kraj, stanowiły czynnik podstawowy, umożliwiający względ
nie szybką penetrację białego człowieka do samego serca dziewiczej puszczy równikowej. Wpraw
dzie przyroda kładzie przeszkody na tych drogach w postaci zmiennych poziomów wód, płycizn
przenoszonych przez prądy z miejsca na miejsce, pni drzew wyrywanych przez przybory wód
i znoszonych prądem, ale biały człowiek zwalczył te trudności, budując specjalne, charaktery
styczne statki płaskodenne, o kilku piętrach nad poziomem wody, z kołem napędowym u tyłu,
jakich Kongo posiada dzisiaj całą flotę. Są one budowane w trzech wielkościach: z zagłębieniem
na 1 m 40 cm (Kongo), na 1 m 10 cm (Kassai) i na 80 cm (inne rzeki) i wszystkie, jak dotąd, opalane
są drzewem. Można sobie wyobrazić, że statki parowe przyczyniają się do szybkiego zmniejszania
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się zasięgu lasów, w szczegól
ności wzdłuż rzek żeglownych.
Żeglowność rzek kongolańskich określić można cyfrowo
w sposób następujący: 3.135 km
rzek dostępnych jest dla stat
ków o pojemności 800 ton;
7.334 km — 150 ton; 11.652 km
dla małych statków o pojem
ności 60 ton.
Wprawdzie liczne katarakty
i wodospady przerywają żeglu
gę w wielu miejscach, ale po
mimo to poszczególne odcinki
są
dostatecznie długie, aby
Łodzie tubylców na rzece Łomami (Kongo).
umożliwić ich eksploatację dla
zorganizowanego transportu. Tym się tłumaczy, że w Kongu operuje na rzekach wiele potęż
nych belgijskich towarzystw akcyjnych, rozporządzających znacznymi kapitałami. Dla przy
kładu przytoczymy spółkę „Unatra“ (Union Nationale des Transports Fluviaux), założoną
w roku 1925, z kapitałem 70 milionów franków złotych, dziś już znacznie podniesionym, a in
westycje belgijskie w komunikacji Konga przekroczyły już 7 miliardów franków belgijskich.
Oprócz rzek pewną rolę lokalną wzgl. tranzytową odgrywają dla żeglugi niektóre jeziora. Uwaga
ta dotyczy w szczególności Jeziora Tanganjika (640 km dług. około 50 km szer., pow. 32.000 km2),
na którym Belgia posiada kilka statków morskich. Ponadto żegluga uprawiana jest na jeziorach
Kiwu, Edwarda, Alberta, Moero, Leopolda II i Tumba.
Najważniejszymi portami wewnętrznymi, wyposażonymi w nabrzeża i techniczne pomoce ła
dunkowe, są:
Kinshasa (Leopoldville) — najważniejszy port rzeczny Konga, wspaniale wyposażony; baza
floty o pojemności przeszło 50.000 ton. Tędy przechodzi tranzyt z rzeki na kolej.
Coquilhatville, port przeładunkowy z mniejszych statków na większe (głównie oleje palmowe
i kopal).
Aketi, nad rzeką Itumbiri. Końcowa stacja sieci kolejowej w Uelle. Przeładunek z kolei na
statki (bawełna i złoto).
Stanleyville: koniec wielkiej żeglugi na Kongu i linii kolejowej (kawa, bawełna, złoto, oleje
palmowe i kasy tery t).
Kabało: Koniec linii kolejowej z Albertville nad Jeziorem Tanganjika (miedź, kasyteryt, arty
kuły spożywcze).
Albertville: główny port Konga nad Jeziorem Tanganjika. Koniec linii kolejowej z Kabało
(miedź, kasyteryt, artykuły spożywcze). Tranzyt do Kigoma i Dar-es-Salaam, w których Kongo
Belgijskie posiada koncesje na podstawie umowy z Wielką Brytanią.
Kalundu-Uvira: port leżący na północnym końcu Jeziora Tanganjika i obsługujący okręgi
Ruanda-Urundi i Kiwu.
Bukama: nad rzeką Lualaba, w miejscu gdzie się rozpoczyna żegluga i krzyżuje rzekę magi
strala kolejowa.
Port Francqui: nad rzeką Kassai, gdzie się kończy główna magistrala kolejowa i następuje
przeładunek na statki do Leopoldville.
Trzeba stwierdzić, że rząd belgijski należycie zrozumiał i docenił znaczenie dróg wodnych
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Komunikacje.
1. Granice kolonii, 2. rzeki żeglowne, 3. rzeki nieżeglowne, 4. koleje, 5. drogi nadające się do ruchu samochodowego, 6. linie lotnicze
7. stolice dystryktów, 8. inne miejscowości.

w Kongu i nie tylko starannie wyposaża porty, ale dostarcza żegludze specjalistów-pilotów,
którzy przeprowadzają statki przez odcinki niebezpieczne.
2. D r o g i kołowe. Przez długi czas transport lądowy odbywał się w Kongu za pomocą
tragarzy, którzy nosili ciężary na głowie. Ten rodzaj transportu był nie tylko żmudny i kosz
towny, ale przede wszystkim powolny i uniemożliwiający przenoszenie cięższych oraz większych
obiektów. Toteż tam gdzie nie można było posługiwać się drogą wodną, Belgowie zaczęli bu
dować koleje, najsampierw wąskotorowe, plantacyjne, następnie zaś szerokotorowe. Ale budowa
kolei postępowała bardzo powoli z powodu trudności przetransportowania lokomotyw, wagonów,
szyn i urządzeń technicznych, bez połączenia torowego z istniejącymi portami. W ostatnich
czasach nowy współczynnik wpłynął na zwolnienie tempa rozbudowy sieci kolejowej, a miano
wicie samochód. Rozwój automobilizmu, w szczególności w zastosowaniu do przewozu ciężarów,
przyczynił się też i w Kongu do zwrócenia bacznej uwagi na potrzebę istnienia dróg bitych.
Ponieważ zaś znaczne odległości przy rzadkim zaludnieniu powodują, że koleje się nie opłacają,
przeto przystąpiono energicznie do budowy dróg, w wyniku czego Kongo w r. 1936 posiadało
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już przeszło 54.000 km dróg dostępnych dla komunikacji automobilowej. Oczywiście, nie wszyst
kie są szosami pierwszej klasy, ale ważniejsze ośrodki połączone są już dzisiaj dobrymi drogami,
na których istnieje regularna komunikacja, zarówno ciężarowa jak osobowa, spełniająca przede
wszystkim rolę dojazdową w stosunku do żeglugi, kolei i lotnisk.
K o le je . Nie tworzą jeszcze sieci powiązanej, lecz raczej stanowią szereg odcinków, których
długość ogólna w r. 1936 sięgała 4.788 km, przy czym rozpiętość szerokich torów jest tzw. „afry
kańska“, wynosząca tylko 1.067 m. Najdłuższa jest linia Katangi, połączona przy stacji Sakania
z siecią kolei rodezyjskich, skąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do Port Francqui nad
rzeką Kassai. W ostatnich latach otrzymała ona nową odnogę (522 km), łączącą stację Czilongo
(Tschilongo) przez Dilolo z portami Benguela i Lobito w Angoli Portugalskiej. Ogólna długość
linii Katangi wynosi 1.984 km. Daje ona bezpośrednie połączenie kolejowe z portami Kapstaad
(Capetown) i Beira. Poza tą główną linią, której przedłużenie do Leopoldville (800 km) jest
w opracowaniu, istnieją koleje następujące:
Linia Mayumbe w Dolnym Kongu (140 km),
„
Matadi—Leopoldville (336 km): najstarsza i najruchliwsza; okrąża wodospady Livingstone'a.
„ Stanleyville—Ponthierville (125 km): okrąża wodospady Stanleya.
„ Kindu—Kondolo (355 km): okrąża wodospady Kindu, Kibombo i Wrota Piekła.
„ Kabało—Albertville (273 km): łączy rzekę Kongo z Jeziorem Tanganjika.
„ Kiwu (94 km): biegnie od portu Uvira na płn. końcu Jeziora Tanganjika do
m. Kamaniola.
Linia ta będzie przedłużona do Costermansville nad jeziorem Kiwu.
Poza tym istnieje kilka linii dojazdowych wąskotorowych, eksploatowanych przez kompanie
plantacyjne.
W każdym razie stwierdzić należy, że wiele setek milionów franków kapitałów belgijskich ulo
kowanych jest w kolejnictwie Konga. Na liniach głównych kursują nowoczesne wagony restaura
cyjne i sypialne, zapewniające podróżnym wszelkie wygody. Jedyną ujemną dotąd stroną jest bar
dzo mała szybkość ruchów pociągów, ale to z biegiem czasu zapewne też się zmieni.
L o tn ic tw o . Ze względu na znaczne dystanse i oddalenie Konga od Europy lotnictwo na
biera coraz większego znaczenia i jest już dzisiaj poważnym konkurentem kolei i żeglugi w prze
wozie poczty i w ruchu pasażerskim. W Kongu istnieją następujące linie regularne:
Borna—Leopoldville: 2 godz. 10 m; Leopoldville— Coquilhatville—Lisala— Stanleyville:
10 godz. 30 m.; Leopoldville—Port Francqui— Lulouabourg: 7 godz. 30 m .; Lulouabourg—Elisabethville: 4 godz.
W opracowaniu jest linia Stanleyville—Elisabethville. Połączenia lotnicze z zagranicą utrzy
mane są przez dwa towarzystwa: 1) B e l g o -F ra n ç a ise , zwane Air-Afrique, połączone linie: Sabena i Air France — z Brukseli i Paryża raz na tydzień do Bangui— Lisala— Coquilhatville.
Obsługuje zachodnią część Konga. 2) Im p e r ia l A irw a y s (linia angielska) dwa razy na ty
dzień z Londynu do Juba (Dżuba) nad górnym Nilem w Sudanie. Podróż trwa 5 dni. Z Juba
istnieje połączenie samochodowe dobrą drogą do Aba na pograniczu Konga (225 km). Samoloty
tej linii lecą z Juba dalej do Nairobi, Tabora, Broken-Hill, Kapstaad. Z Tabory istnieje
dobra komunikacja kolejowo-okrętowa do Albertville, z Broken Hill zaś kolejowa do Elisabeth
ville.
T e le g r a f. Linie telegraficzne, biegnące przeważnie bądź wzdłuż kolei, bądź wzdłuż rzek,
mają 5.040 km długości. Telefony istnieją tylko w większych ośrodkach. Biur pocztowych jest 73.
Kongo posiada 28 stacji telegrafu bez drutu dla komunikacji wewnętrznej, stacja zaś w Leopold
ville zabezpiecza bezpośrednie połączenie z Belgią. Kabel morski łączy port Banana z Wyspą Św.
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Tomasza w Zatoce Gwinejskiej i przez Stanley-Pool stolicę Leopoldville z miastem Brazzaville
w Kongu Francuskim.
H an d el. W związku z rozwojem produkcji i komunikacji stoi rozwój handlu zagranicznego
Konga Belgijskiego. Dynamika liczb statystycznych jest bardzo wymowna i przedstawia się
w sposób następujący:
Lata:
Import:
Eksport:

19 19

1920

1923

1924

1926

1929 1 19 31

1932

1933

1935

90
210

220
320

390
530

490
480

1.300 1.925 ' 1.000
720 1.440 1.15 0

460
660

390
650

325 [milionów franków
I.2I0
belgijskich

Wojna wycisnęła wybitne piętno także na życiu gospodarczym Konga Belgijskiego
i wywołała ostry kryzys najsampierw w dziedzinie produkcji, pozbawionej zbytu w czasie wojny,
następnie w dziedzinie zarobków robotników Murzynów, pozbawionych pracy. Najciężej jednak
odczul ten kryzys młody skarb Konga, którego dochody zmniejszyły się tak znacznie, że groziło
to bankructwem kolonii. Drugi okres kryzysowy przeżyło Kongo po r. 1930, w czasie deprecjacji
cen i walut. Zarówno za pierwszym jak i za drugim razem skarb Belgii przyszedł Kongu z pomocą
i pomimo silnej opozycji w parlamencie udzielił nowych pożyczek, które wyratowały gospodarkę
Konga. W kryzysach tych ucierpiały zarówno import jak eksport.
Przywozi się do Konga artykuły spożywcze (dla białych), napoje, tkaniny, maszyny, narzędzia,
metale, ekwipunki kolejowe, galanterię itd. Pomimo tak zwanych „drzwi otwartych“, polegających
na równości ceł (przeważnie 3% ad valorem) dla wszystkich państw, udział Belgii jest poważny,
gdyż wynosi około 40%.
Wywozi Kongo kość słoniową, bawełnę, oleje roślinne, cukier trzcinowy, miedź, kasyteryt,
złoto, rad, diamenty, kawę, kakao, skóry. Dynamika handlu zagranicznego Konga, ujętego wagowo,
przedstawia się jak niżej:
Lata:
Import:
Eksport:

| 19 19
i 180
j 85

1920

1923

190
90

315
145

1924
360
150

1926
620
205

1929 1 1931

1932

1933

1933

815 i 360
300 ; 290

180
210

125
285

390

j tysięcy ton

Jak widzimy, eksport ujęty ilościowo zaczyna przewyższać import dopiero począwszy od
roku 1932.
Udział Belgii jako odbiorcy Konga jest jeszcze znaczniejszy w eksporcie aniżeli w imporcie.
W r. 1935 Belgia odebrała 76% całego wywozu, a dynamika udziału Belgii w handlu zagranicznym
Konga przedstawia się, jak następuje:
Lata:
Import:
Eksport:

1 19 19
8
38

1920
42
66

1923
51
43

1924
57
42

1926
55
53

1929
48
57

1931
47
63

1932 1 1933
46
76

42
75

1935
38 1
76 J

% udziału
Belgii

Cyfr tych nie należy interpretować zupełnie ściśle, gdyż część towarów wywożonych do Belgii
przeznaczona jest dla innych krajów, część zaś wysyłana jest do Belgii via inne kraje. Ta sama
uwaga dotyczy importu Konga.
RUANDA — URUNDI
Położenie. — Stan prawno-polityczny. — Granice. — Obszar. — Orografia. — Klimat. — Hydrografia. — Bo
gactwa kopalne. — Roślinność. — Świat zwierzęcy. — Ludność. — Zajęcia. — Uprawa ziemi i hodowla. —
Przemysł, handel. — Komunikacje. — Praca kulturalna.

Okręgi te, położone pomiędzy x° 04' 30" a 40 28' 30" szer. płd. i 28° 50' a 30° 53' 30” dług.
wschód, od Greenwich, należały dawniej do Afryki Wschodniej Niemieckiej (Deutsch Ost-Afrika).
Z kolonii tej, jak wiadomo, traktat wersalski (1919 r.) utworzył mandat Wielkiej Brytanii (Tanga-
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njika), wydzielając jej część północno-zachodnią, którą powierzył Belgii jako mandat w uznaniu
zasług armii Konga, położonych na tym terenie w czasie wielkiej wojny (1914— 18). Na podstawie
ustawy parlamentu belgijskiego z r. 1925, okręgi te zostały administracyjnie przyłączone do
Konga Belgijskiego, pod zarządem wicegubernatora rezydującego w m. Usumbura. Na przyszłą
stolicę rezydenta europejskiego upatrzone jest miasto Astrida, leżące mniej więcej w środku man
datu, nazwane od imienia zmarłej królowej, małżonki panującego króla Belgii. Granica zachodnia
tego terenu oparta jest o północną część jeziora Tanganjika, rzekę Ruzizi i jezioro Kiwu, oddziela
jące te ziemie od Konga. Na północnym brzegu jeziora Kiwu granica ta staje się lądową i prze
biega najsampierw po szczytach wyżyn, aż do wulkanu Karisimbi, oddzielając na tym odcinku te
rytorium mandatowe od Konga. Następnie granica zwraca się ku wschodowi i linią krzywą do
chodzi do ujścia rzeczki Kakitumba do Kagera, źródłowej rzeki Nilu. Jest to granica względem
Ugandy. Stąd środkowy bieg rzeki Kagera stanowi północną część granicy wschodniej, względem
Terytorium Tanganjika. Dalej na południe granica biegnie umowną krzywą, osiągając kolano rzeki
Malagarassi, której górny bieg aż do źródeł stanowi granicę południowo-wschodnią. Krótki odci
nek umowny lądowej granicy łączy źródła rzeki Malagarassi ze wschodnim brzegiem Jeziora
Tanganjika, na północ od portu Kigoma. Ujęty w ten sposób teren obejmuje 53.030 km2, granicząc
tylko z Kongiem Belgijskim na zachodzie i z posiadłościami, względnie mandatem W. Brytanii
na północy, na wschodzie i na południu.
O ro g ra fia . Cechą charakterystyczną tej dzielnicy jest jej wysokie położenie. Leży ona na
wysokości powyżej 1.500 m n. p. m.; przeciętna wysokość wynosi 1.700 m, gdyż liczne szczyty
osiągają 2.000 do 3.000 m, a niektóre wulkany przekraczają nawet 4.000 m. Cały kraj stanowi
wschodni brzeg wielkiego rowu afrykańskiego, wzdłuż którego wznosi się tektoniczne pasmo wy
żyn, mocno przekształcone silną działalnością wulkaniczną, biegnące w kierunku południkowym,
ekscentrycznie po zachodniej stronie kraju. W wyniku tego po stronie zachodniej spadki są bardzo
strome ku jeziorom i rzece Rufizi, płynącej w głębokiej dolinie, poprzecinanej wodospadami. K u
wschodowi spadki są na ogół łagodniejsze, ale teren nigdzie nie opada poniżej 1.400 metrów.
Na głównym grzbiecie Wirunga znajdują się liczne wulkany, wśród których najwyższe są:
Karisimbi, Sabinio, Gahinga, Muhavura. Grzbiet ten, którego przeciętna wysokość wynosi
2.300 do 3.000 m, stanowi część wododziału pomiędzy Nilem a Kongiem, przebiegającym w za
chodniej części terytorium Ruanda-Urundi.
Wynikiem takiej budowy terenu jest, że większość obszaru wchodzi w skład górnego dorzecza
Nilu.
K lim a t. Pomimo sąsiedztwa równika klimat różni się bardzo od tropikalnego typu, charak
terystycznego dla niezbyt oddalonych nizin dorzecza Konga. Jest on ponadto bardzo zróżniczko
wany, w zależności od hipsometrii. W krainie płytowej klimat na ogół można określić jako umiarko
wany i ziemie te nadają się do kolonizacji dla przyzwyczajonych do powietrza stref wyżynnych.
Na terenach wyżej położonych panują chłody i termometr nieraz spada poniżej o°, przy czym
deszcze zamieniają się w grady. Można wyróżnić dwie zasadnicze pory roku: suchą od maja-czerwca do sierpnia-września i porę deszczów, panującą od końca sierpnia, względnie początku września
do stycznia. W styczniu nastaje krótki sezon suszy, od początku lutego zaś do końca kwietnia
padają deszcze bardzo nieregularnie. Susze nieraz dają się ludności bardzo we znaki. W okolicach
wulkanów i na szczytach deszcze padają w ciągu całego roku.
H y d r o g r a fia . Zgodnie z rzeźbą terenu wąski zachodni pas kraju odwadniany jest w stronę
jezior Kiwu i Tanganjika. Głównymi rzekami tego okręgu są: Ruzizi i Malagarassi, wpadające do
Jeziora Tanganjika. Ponieważ to jezioro przez rzekę Lukuga wysyła swe wody do Konga, przeto
zachodnia część terytorium mandatu należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Natomiast rozleglejszy obszar wschodnich stoków koncentruje swe wody przez rzeki Akaniaru, Niawarungu i Ru-
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wuwu w rzece Kagera, płynącej do Jeziora Wiktorii,
którego odpływem jest N il; należy przeto do zlewiska
Morza Śródziemnego. Charakterystyczne jest, że źródła
rzeczki Luvironza, dopływu rzeki Ruwuwu, leżą zu
pełnie blisko Jeziora Tanganjika, na wysokości 1.900 m.
Źródło tej rzeczki jest właściwie źródłem Nilu. Rzeki
w Ruanda-Urundi do żeglugi się nie nadają, natomiast
istnieje żegluga na jeziorach rowu afrykańskiego.
B o g a c tw a kop aln e jeszcze mało są zbadane, ale
już znaleziono złoto, cynę, żelazo, sól, mikę i grafit.
Należy więc przewidywać, że w najbliższej przyszłości
kraj ten będzie producentem i eksporterem bogactw
kopalnych.
R o ś lin n o ś ć jest mniej urozmaicona niż w Kongu.
Typowa jest sawanna o krótkich trawach, wobec czego
kraj nadaje się doskonale do hodowli ekstensywnej.
Miejscami sawanna pokryta jest luźno rozrzuconymi
drzewami akacji. Lasów jest mało; nieco więcej jest
jeszcze na zachodzie Ruandy, w okolicach jeziora Kiwu.
W głębokich dolinach rzek spotkać można bambusy, pa
pirusy, a wyjątkowo nawet okazy palmy oleistej, plan
towanej ostatnio przez Europejczyków.
Ś w ia t z w ie rz ę c y jest nieźle reprezentowany. Są słonie, lwy, leopardy, bawoły, zebry, an
tylopy, hipopotamy i rozmaite małpy, pośród których na specjalną uwagę zasługuje goryl, żyjący
jeszcze w lasach jeziora Kiwu.
Myślistwo podlega ściślej kontroli i zwierzostany są chronione. Ponadto rząd belgijski zało
żył dwa rozległe rezerwaty, w których polować nie wolno. Są to: na północnym zachodzie Park
Narodowy Alberta, założony w r. 1925, obejmujący 856.791 ha, i na wschodzie Park Narodowy
Kagera, założony w r. 1934, obejmujący 270.000 ha. Podlegają one opiece Instytutu Parków Naro
dowych Konga Belgijskiego, założonego w r, 1934, będącego jednostką prawną pod opieką rządu.
L u d n o ś ć różni się bardzo od mieszkańców Konga Belgijskiego. Kraje te zamieszkuje ogółem
3,300.000 m. co daje przeciętną zagęszczenia 62,8 na 1 km2. Gdy weźmiemy pod uwagę, że
liczne bardzo wysokie szczyty są zupełnie lub prawie anekumeną, to musimy skonstatować, że
Ruanda-Urundi jest wyjątkowo gęsto zaludnioną dzielnicą Afryki. Liczba białych oceniana jest
na około 900 osób, z czego dwie trzecie są Belgami. Większość zaludnienia (±94%) stanowią
Murzyni szczepu B ah u tu , zaliczeni językowo do grupy Bantu; mają oni jednak znaczną
domieszkę krwi chamickiej, są rośli, wysmukli i silni. Stanowią bezcenne źródło rąk robo
czych dla szybko rozwijającego się górnictwa i ciężkiego przemysłu Konga Belgijskiego, gdzie
brak robotników już w przykry sposób odczuwać się dawał. Arystokrację stanowią B a tu tsi, po
tomkowie Nilotów, którzy tu przywędrowali w odległej przeszłości i dzięki wyższej kulturze
stali się klasą kierowniczą. Stanowią oni około 5% ogółu ludności. Wreszcie pozostały 1% wy
pełniają Pigmeje szczepu B atw a, pogardzani przez Batutsi i Bahutu.
Batutsi zajmują się głównie hodowlą, kobiety zaś koszykarstwem; Bahutu — rolnictwem
i rybołówstwem; Batwa zaś żyją z myślistwa i fabrykacji garnków glinianych.
Wszyscy mieszkańcy posługują się językami Bantu, ale w Ruanda panuje dialekt Kiniarwanda,
w Urundi zaś dialekt Kirundi.
Obydwa kraje stanowią stare tubylcze państwa, na czele których stoją rody królewskie. W Ru

220

JE R Z Y LOTH

anda król tubylczy rezyduje
w Nianza, w Urundi zaś w Muramwia.
U p ra w a ziem i i ho
dow la. Ponieważ najliczniejszy
odłam ludności poświęca się
uprawie ziemi, przeto produkcja
rolnicza i plantacyjna stanowi
główne źródło dobrobytu. Naj
starszą uprawą jest krzew kawy,
przy czym w nowszych czasach
nasiona dostarczane są przez
urząd państwowy. Bawełnę
plantuje się głównie w za
chodniej części kraju i stanowi
ona poważny artykuł eksporto
wy, wywożony przez Uvira
i Usumbura do Kigoma, a stam
tąd koleją do Dar-es-Salaam. Rozwija się też uprawa tytoniu, sizalu i palmy oleistej. Dla
potrzeb własnych tubylcy sieją proso durra. Ilość posiadanego bydła jest miernikiem za
możności u tubylców. Hodowla kontrolowana jest przez urząd weterynaryjny w Dendezi
(Ruanda). Ilość bydła ocenia się na jeden milion sztuk, ale wywóz jest jeszcze nieznaczny.
Przemysłu prawie nie ma. Istnieją tylko suszarnie i solarnia mięsa w Kitega i w Kigali, fabryki
mydła, wód gazowych i cegielnie. Natomiast przemysł górniczy robi postępy szczególnie w dzie
dzinie wydobycia kasyterytu, rudy cyny, którą kraj eksportuje.
H an d e l zagraniczny, popierany przez rząd, wykazuje zdrowe tendencje rozwojowe i osiągnął
już w roku 1935 w eksporcie 4.189 ton, w imporcie zaś 5.701 ton. Wywozi się mięso suszone
i solone do okręgów górniczo-przemysłowych Konga w Katandze i w Ituri.
K o m u n ik a c je . Kolei w kraju jeszcze nie ma. Istnieje tylko linia na pograniczu z Uvira nad
Jeziorem Tanganjika do Costermansville nad Kiwu, biegnąca wzdłuż rzeki Ruzizi po stronie
Konga. Belgijczycy zbudowali natomiast już 1.871 km dróg bitych dla ruchu automobilowego,
które razem z drogami podjazdowymi tworzą sieć dróg łączącą wszystkie większe ośrodki.
Ruch z zagranicą utrzymywany statkami na Jeziorze Tanganjika, kursującymi pomiędzy
Usumbura i Uvira a Albertville i Kigoma, skąd prowadzi kolej z jednej strony do rzeki Kongo,
z drugiej do portu Dar-es-Salaam.
P ra c a k u ltu r a ln a prowadzona jest przede wszystkim przez misje chrześcijańskie, pomiędzy
którymi wyróżniają się Ojcowie Biali i Siostry Białe. Kraj podzielony jest na dwa wikariaty apo
stolskie w Kabgaye (Ruanda) i Mugera (Urundi). Katolicka praca misyjna prowadzona jest
w 36-ciu posterunkach. Poza tym istnieje 13 ośrodków misyjnych protestanckich, w tym 3 belgij
skie, 4 angielskie, 2 duńskie i cztery amerykańskie. Wszystkie misje prowadzą szkoły i poświęcają
się pracy kulturalnej, nawet wr dziedzinach gospodarczych. Istnieje też kilka szkół muzułmań
skich.
Poza misjami rząd prowadzi liczne szkoły i seminaria dla nauczycieli tubylców, a także za
kłada szpitale i posterunki higieny.
Administracja belgijska osiągnęła wyniki bardzo dodatnie. Opanowanie i uporządkowanie
kraju w dziedzinie administracyjno-policyjnej umożliwiło ludności tubylczej spokojne życie, za
bezpieczając przed rozpowszechnionymi dawniej nieustannymi wzajemnymi napadami poszczę-

A F R Y K A ŚRODKOW A

221

gólnych szczepów, połączonymi z rabunkiem i morderstwem. Zorganizowanie komunikacji, umo
żliwiającej zbyt nadprodukcji poza granice mandatu, przyczyniło się do stopniowego podnoszenia
dobrobytu i do stabilizacji stosunków. Inwestycyjne kapitały belgijskie napływają coraz obficiej,
odnosząc się z zaufaniem do tego nowego pola działalności kolonizatorskiej. Przewidywać można,
że z krajów tych, w sercu Afryki położonych, kiedyś promieniować będzie kultura murzyńska na
kraje ościenne nizinnego i lesistego zachodu.

KO N G O F R A N C U S K IE
Nazwa A. E . F. — Podział administracyjny. —Obszary, ilość mieszkańców i gęstość zaludnienia.—Europejczycy.—
Ustępstwo terytorialne na rzecz Wioch. — Porty. — Wzmianka historyczna. — Lata 1906 i 1934. — Dochody
i budżet. — Ludność. — Użytkowanie ziemi. — Rola kobiety. — Wyznania. — Szkolnictwo. — Gospodarstwo. —
Bilans handlowy. — Eksport, import. — Odbiorcy i dostawcy. — Wartość tej kolonii dla Francji.

Ziemie francuskiej części Konga od roku 1910 wchodzą w skład obszaru kolonialnego fran
cuskiego, znanego pod nazwą skróconą: „A. E. F .“. Litery te znaczą: Afrique Équatoriale Fran
çaise, czyli Afryka Równikowa Francuska. A. E. F. stanowi rozległą kolonię, połączoną przez
Saharę z Afryką zachodnią francuską, z którą terytorialnie tworzy jedną całość, wykraczającą poza
obszar właściwej Afryki środkowej.
Administracyjnie kolonia ta podzielona jest na cztery prowincje, mianowicie:
Gabun obejmujący
Kongo Środkowe
Ubangi-Szari
i wreszcie Czad
Razem do r. 1935

274.870 km2
240.000 „
493.000 „
1,248.000 „
2,255.870 km2

z 410.000 mieszk.
„ 700.000
„
„ 1,150.000
„
„ 1,100.000
„
3,360.000 mieszk.

gęst.
„
„
„
gęst.

1,5 na 1 km2
2,9 tt tt
2,3 tt tt
1,1 tt tt
1,5 na 1 km2

Europejczyków na całym obszarze w r. 1934 było tylko 4.661. Nadmienić trzeba, że przyrost lud
ności tubylczej, dawniej w tych krajach bardzo słaby, w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrasta
i przekroczył obecnie już jeden procent rocznie.
W r. 1935 kolonia Czadu została zmniejszona o 1x4.000 km2, dobrowolnie odstąpionych przez
Francję Włochom i przyłączonych do Libii Włoskiej. Odtąd obszar A. E. F. wynosi 2,141.870 km2.
Właściwe Kongo Francuskie, obejmujące departamenty Gabun i Kongo Środkowe (Moyen
Congo), rozpościera się pomiędzy Oceanem Atlantyckim a rzeką Kongo i jej dopływem Ubangi, które
stanowią granicę w stosun
ku do Konga Belgijskiego.
Leży ono na samym równi
ku, przecinającym Kongo
Francuskie na przestrzeni
około 950 km od oceanu do
rzeki Ubangi. O morze opiera się pomiędzy kolonią
portugalską Cabinda na po
łudniu, a kolonią hiszpań
ską Rio Muni na północy.
Na tym wybrzeżu istnieje
kilka dobrych portów na
Kongo Francuskie.
M iasto portowe Pointę N o ire. G łów n a ulica.
F o t. A g . Econ. A . E . F .
turalnych, pomiędzy któ-
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Kongo Francuskie.
D roga sam ochodowa przez las w okręgu Bam ba.

-

F o t. A g . Ecott. A . E . F .

rymi czołowe stanowiska zajęły Libreville, przy ujściu rzeki Gabun, Port Gentil, dawniej znany jako
Kap Lopez, przy ujściu rzeki Ogowe, i Pointę Noire, nie opodal granicy terytorium Cabinda, ostatnio
intensywnie rozbudowany. Ujście rzeki Gabun zajęte zostało przez Francuzów w r. 1841, miasto
Libreville założone w r. 1849, a przylądek Lopez zajęty w r. 1862. Jeszcze przed drugą po
dróżą Stanleya (1874—77) Francuzi zorganizowali kilka wypraw w głąb kontynentu i pod wodzą
pułkownika de Brazza dotarli do Jeziora Stanley Pool od strony zachodniej, zanim Stanley tam
przybył w czasie drugiej swojej podróży. Dla uczczenia tego faktu Francuzi założyli na zachodnim
brzegu Stanley Poolu miasto Brazzaville, dzisiejszą stolicę Konga Francuskiego. Obecnie Brazza
ville połączone jest koleją z portem Pointę Noire, który odbiera część frachtów belgijskiemu
portowi Matadi. Po osiągnięciu rzeki Kongo Francuzi stopniowo posuwali się najpierw ku północy,
wzdłuż zachodnich jej brzegów, a następnie wzdłuż rzeki Ubangi i Uelle ku wschodowi, aż
do Sudanu Anglo-Egipskiego.
Klin, którym posiadłości francuskie wbijają się na wschodzie pomiędzy Kongo Belgijskie,
odgraniczone rzekami Ubangi i Uelle, a Sudan Anglo-Egipski (Bahr-el-Ghazał), zawdzięcza
Francja dwom wyprawom pod kierownictwem Bonchamps'a (1897 r*) 1 Marchanda (1896/99),
którym postawiono za cel przecięcie kontynentu i połączenie Somalii Francuskiej z Kongiem
Francuskim.1 Granica pomiędzy terytoriami zajętymi przez Francuzów a Sudanem Anglo-Egip1 Szczegóły patrz: Loth Jerzy: Ekspansja polityczna państw europejskich w Afryce. Przegląd Geograficzny,
tom X I. Warszawa 1930.
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skim ustalona została ostatecz
nie dopiero protokołem z ro
ku 1924. Przełomowy dla
Konga Francuskiego był rok
19 x1. W związku z ustaleniem
wpływów swoich w Maroku
Francja, traktatem zawartym
w Algeciras, odstąpiła Niemcom
znaczną część swoich posiadłości
w Afryce Środkowej. Za przy
znanie Francji wolnej ręki w Ma
roku Niemcy zażądały odstą
pienia wszystkich ziem przyle
gających do Kamerunu, będą
cych w posiadaniu Francji. Per
traktacje ograniczyły tereny od
stąpione do 280.000 km2, ale
żądania terytorialne Niemców
okazały się niezwykle cha
rakterystyczne. Najpierw rozszerzono obszar Kamerunu ku południowi w ten sposób, że hisz
pańska kolonia Rio Muni, której granice ustalone były w r. 1900, okrążona została przez posiadło
ści niemieckie i odcięta wąskim pasem od Gabunu francuskiego. Ten pas, pozbawiony wartości
gospodarczej, miał wyłącznie tylko znaczenie polityczne i świadczył o tym, że Niemcy wówczas
już planowali odebranie Hiszpanii tej kolonii przy mogącej się nadarzyć sposobności. Ważniej
sze jednak dla Niemców było pozyskanie w dwu miejscach dostępu do Konga Belgijskiego.
Otrzymali oni bowiem dwa kliny przecinające posiadłości francuskie, z których jeden wzdłuż
rzeki Sanga i Likuala kończył się przy brzegu rzeki Kongo, drugi zaś dalej na północ, w dorzeczu
Lobai, łączył Kamerun z rzeką Ubangi, a zatem ponownie z Kongiem Belgijskim. W ten sposób
połączenie Gabunu i Konga Francuskiego z terytorium Ubangi-Szari i z jeziorem Czad zostało
ipso facto przerwane. Wprawdzie traktat w Algeciras zabezpieczał Francji prawa do żeglugi po
rzekach Kongo i Ubangi, stanowiących wówczas jedyną drogę łączącą wspomniane powyżej tereny,
ale to było oczywiście tylko półśrodkiem. Korzyść osiągnięta wówczas przez Niemcy kosztem
Francji była oczywista. Na podstawie traktatu wersalskiego z r. 1918 ziemie odstąpione Niemcom
w Algeciras powróciły do Francji, a mandat zastosowano tylko do Kamerunu w granicach sprzed
roku 1906. Wcześniej jednak, bo już w r. 1910, Francuzi podzielili swoje posiadłości środkowo
afrykańskie na trzy kolonie, zarządzane oddzielnie przez gubernatorów, a mianowicie: Gabun,
obejmujący wybrzeże morskie z bezpośrednim zapleczem, ze stolicą Libreville, graniczący na
południu z portugalskim terytorium Cabinda, położonym na północ od ujścia rzeki Kongo,
administracyjnie należącym do Angoli; Kongo Środkowe (Moyen Congo), sięgające do Stanley
Poolu ze stolicą Brazzaville, graniczące z Kongiem Belgijskim, i wreszcie Ubangi-Szari (Oubangui-Chari) ze stolicą Bangui nad rzeką Ubangi. Ta trzecia kolonia obejmowała ziemie leżące na
północ od rzeki Ubangi, dopływu Konga, i wzdłuż rzeki Szari, wpadającej do jeziora Czad, W te
renie tym pracował w r. 1891 Jan Dybowski, syn emigranta polskiego. Ostatecznie zajął te ziemie
dla Francji generał Liotard w latach 1895— 97. W roku 1920 dołączono do tej kolonii rozległe
obszary Sahary i podzielono ją na dwie kolonie, przy czym z części północnej utworzono oddzielną
jednostkę wojskowo-administracyjną pod nazwą „Terytorium Czad“ (Territoire du Tchad),
którego stolicą została miejscowość Fort Lamy. Terytorium to obejmuje Wschodni Sudan,

224

J E R Z Y LOTH

Kongo Francuskie.
Stolica B razzaville nad Stan ley Poolem .

W idok m iasta i portu z lotu ptaka.

Fot. Ag. Econ. A . E . F

Wadai i Kanem oraz sięga na północy poprzez Borku do Tibesti i do granic Libii
Włoskiej.
Na specjalną wzmiankę zasługuje tubylcze państwo sudańskie Kanem, położone na wschód
od jeziora Czad. Było to niegdyś państwo potężne. Założone około r. i.ooo, obejmowało w czasie
rozkwitu ziemie Sudanu i sięgało na wschodzie aż do Nilu; na zachodzie opierało się o rzekę Niger,
na południu o rzeki Benue, Ubangi i Bomu, na północy zaś o góry Tibesti. Przechodziło bardzo
zmienne koleje. Zaludnione jest przez rasowo czyste ludy Kanembu i Buduma, zajmujące się
hodowlą białego bydła, które eksportują do Nigerii. Stolicą tego kraju jest miasto Mao, leżące na
drodze karawanowej z Egiptu i z Cyrenajki przez oazy Kufra i Borku do jeziora Czad i do Ni
gerii. Opierało się ono dłuższy czas inwazji francuskiej i zostało pokonane dopiero w r. 1903,
odkąd stanowi dystrykt kolonii Czad.
W r. 1934 wszystkie cztery kolonie zostały złączone i odtąd administrowane są przez gene
ralnego gubernatora z siedzibą w Brazzaville, pod nazwą A. E. F. Budżety zostały połączone
i obecnie układa się jeden budżet wspólny dla całego obszaru. Dochody czerpie administracja
głównie z ceł, ale istnieje też podatek pogłówny, który tubylcy mogą odrabiać szarwarkiem.
Sprzedaż alkoholu podlega ostrej kontroli władz i jest ściśle ograniczona ilościowo. Budżet, po
dzielony na budżet generalny i cztery budżety dzielnicowe, ustalony był w r. 1935 na ogólną
sumę 178,500.000 franków francuskich (około 63 mil. złotych p/g kursów z r. 1934).
Ludność kolonii francuskiej A. E. F. jest rozmaita, w zależności od położenia geograficznego
rozpatrywanej dzielnicy. Południe, o klimacie gorąco-wilgotnym, pokryte równikowymi lasami
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dziewiczymi, rzadko zaludnione
jest szczepami Murzynów Ban
tu, na których najazdy ludów
chamickich i semickich z półno
cy wywarły stosunkowo wpływ
nieznaczny. Są to przeważnie
szczepy Urungu i Pongwe w Gabunie, oraz Bateke na płycie
Konga. Gdy jednak przesunie
my się ku północy do UbangiSzari, do Sudanu i do Wadai,
to ludność zmienia się zasad
niczo. Już w północnej części
Konga Środkowego zanikają
stopniowo puszcze równikowe,
ustępując miejsca najpierw
lasom parkowym, następnie
Brazzaville.
Park przy rezyden cji gubernatora.
Fo t. A g . Ecott. A . F . E .
zaś sawannie, nadającej się
znakomicie do hodowli. Tym
samym zmienia się typ życia człowieka, który ponadto uległ tam silnym wpływom emigrantów
z północy i ze wschodu. W Sudanie ścierają się dwa zasadnicze typy kultury: rolniczy i hodowlany,
których formy zmieniają się zależnie od położenia geograficznego. W okręgach puszczy równikowej
przeważa ciągle jeszcze uprawa motykowa, pomimo że Europejczyk wprowadza na plantacjach
metody nowoczesne. U tubylców uprawa ziemi spoczywa na barkach kobiety, co w pewnym stop
niu uzasadnia wielożeństwo, przy czym liczba żon zależna jest od stopnia zamożności mężczyzny.
Gęstość zaludnienia jest bardzo mała, co przypisują chorobie śpiączki, grasującej tam pomimo
wielkich wysiłków rządu francuskiego wytrzebienia jej. Rzadka ludność wpływa decydująco na
powolne tempo rozwoju gospodarczego, gdyż brak rąk roboczych stanowi poważną przeszkodę.
Pomimo intensywnej pracy licznych misji chrześcijańskich, głównie katolickich, panuje jeszcze
powszechnie fetyszyzm, wyparty na północy przez islam, narzucony przez Arabów.
Szkolnictwo mniej więcej w połowie prowadzone jest przez rząd, druga połowa zaś spoczywa
na barkach misjonarzy katolickich. W roku 1933 istniało 78 szkół rządowych dla tubylców z 36
nauczycielami Europejczykami i 84 nauczycielami tubylczymi; uczęszczało do nich około 6.100
uczniów. Jednocześnie istniało 70 szkół misyjnych z 80-ma nauczycielami europejskimi oraz
118 tubylczymi. Do nich uczęszczało 7.714 uczniów.
Jak widać z powyższych danych, szkoły misyjne przeważają.
Pod względem gospodarczym obszary A. E. F. są jeszcze bardzo słabo rozwinięte. Południe
pokryte jest puszczą tropikalną na przestrzeni większej od Polski, o klimacie gorąco-wilgotnym,
bardzo niezdrowym dla Europejczyków, którzy tu nie mogą pracować fizycznie.
Podstawę bilansu handlowego stanowi dla kolonii wywóz cennych drzew przemysłowych,
którego wartość wyniosła w r. 1934 przeszło 70% całego eksportu. Ponadto las dostarcza nieco
dzikiego kauczuku z pnączów Landolphia, którego produkcja spada. Gdzieniegdzie puszcza
została wytrzebiona i na jej miejsce pojawiły się plantacje palmy oleistej (Elaeis guineensis) oraz
drzewa kakaowego. Na terenach przejściowych, pomiędzy lasem tropikalnym a sawanną, za
łożono w ostatnim dziesięcioleciu plantacje bawełny, która się dobrze przyjęła i stanowi już po
ważną pozycję w bilansie handlowym kraju (1934 — 17% wywozu). Ostatnio rozpoczęto wydo
bywanie rudy miedzi nad rzeką Niari, gdzie pokłady okazały się bardzo obiecujące.
Geogr. powsz.
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Kongo Francuskie.
G ru p a kobiet szczepu Sara.

Fot. A g . Econ. A . E . F .

W ciągu kilku lat bilans był ujemny ze względu na import inwestycyjny w związku z budową
linii kolejowej z Pointę Noire do Brazzaville (600 km). Po ukończeniu tej kolei bilans najpierw
powrócił do równowagi, obecnie zaś jest już czynny. Oprócz wspomnianych powyżej drzew
cennych, bawełny i oleju palmowego, kraina wywozi złoto dobywane z piasków aluwialnych,
orzechy palmowe, skóry, kakao, wosk i nieco kości słoniowej. Przywóz obejmuje głównie tkaniny
bawełniane, ubrania gotowe, benzynę i smary, wino i piwo, ryż, tytoń, automobile, tabor kole
jowy, szyny, narzędzia itd. Głównym dostawcą (± 50 % ) i odbiorcą (±80% ) jest Francja. Na
drugim miejscu jako dostawcy stoją Stany Zjednoczone Ameryki (automobile), Belgia i Imperium
W. Brytanii; jako odbiorcy zaś Niderlandy i Niemcy.
Obecna wartość gospodarcza kolonii A. E. F. dla Francji jest niewielka, gdyż cały roczny im
port tej kolonii wynosi znacznie mniej niż 1% wartości eksportu Francji. Świadczy to o tym, że
siła nabywcza ludności jest jeszcze bardzo nikła. Natomiast wartość eksportu kierowanego z A. E .F.
do Francji wynosi nawet mniej niż %% importu Francji, co świadczy wymownie o tym, że
Francja mogłaby się doskonale obejść bez tej kolonii i nie odczułaby wcale jej ewentualnej utraty.
Pod względem komunikacyjnym połączenie Gabunu z Algerią i z zachodnią Afryką francuską
(A. O. F.) dookoła jeziora Czad ma też tylko znaczenie teoretyczne. Przez Ubangi-Szari prowadzi
wprawdzie droga lotnicza z Algeru do Bangui, ale ma ona raczej znaczenie dla Konga Belgij
skiego i w przyszłości może dla Madagaskaru aniżeli dla Gabunu i wybrzeża Konga Fran
cuskiego.
Posiadanie tej kolonii jest zatem kwestią polityczną i prestiżową, ale kosztowną zarazem,
gdyż do r. 1934 Francja pożyczyła kolonii A. E. F . 363 miliony franków, co po ówczesnym
kursie stanowiło 126 milionów złotych. W tym czasie frank francuski bardzo spadł, za
pewne więc skorzysta na tym kolonia kosztem ciułaczy francuskich, którzy w obligacjach po
życzki kolonialnej lokowali swoje oszczędności.
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RIO M U N I
Nazwa. — Obszar. — Położenie. — Granice. — Rzeźba terenu. — Zaludnienie. — Administracja. — Eksport. —
Polityka Niemiec.

Tak nazywa się część Gwinei Hiszpańskiej, obejmująca 28.000 km'2, położona na lądzie stałym
nad zatoką Biafra. Ciągnie się ona od estuarium rzeki Muni, odgradzającego ją na południu
od Gabunu francuskiego, do ujścia rzeczki Campo, stanowiącej granicę w stosunku do Kamerunu.
Na południu terytorium hiszpańskie sięga 200 km w głąb kontynentu, do i T 20' wsch. dług.
od Gr., a całość stanowi czworobok odgrodzony od sąsiadów matematycznymi granicami w po
staci linii prostych. Krzywa jest tylko granica zachodnia, utworzona przez wybrzeże morskie.
Wzdłuż oceanu tereny są nizinne, miejscami nawet błotne i pokryte niezwykle bujną roślinnością.
W głąb kontynentu kraina robi wrażenie pagórkowatej, chociaż w istocie stanowi część wysoko
wzniesionej płyty, na ogół nachylonej ku zachodowi i odprowadzającej wody opadowe bezpo
średnio ku morzu. W dwu miejscach teren ma charakter górski i szczyty osiągają znaczniejsze
wysokości: w górach Mitrę — 1.200 m i w górach Etjeliwiuge — 1.500 m, co oczywiście wy
wiera wpływ na klimat i roślinność.
Kolonię zamieszkuje 131.000 osób. Zaludnienie stanowią Murzyni, przeważnie szczepu Pamwe.
Europejczyków jest bardzo mało ze względu na zabójczy klimat.
Stolicą tej kolonii jest maleńkie miasto Bata, liczące tylko 3.000 mieszk., ale pomimo to bę
dące głównym acz bardzo niewygodnym portem całego terytorium. Większych miast i osiedli
w ogóle nie ma. Administracyjnie Rio Muni, podzielone na 10 demarcaciones, należy do tzw.
Gwinei Hiszpańskiej, której stolicą administracyjną jest m. Santa Izabel (8.350 mieszk.) na
Wyspie Fernando Poo. Kolei ani rzek żeglownych nie ma. Kraina jest gospodarczo uboga. Eks
portuje nieco cennych drzew, oleju palmowego, kakao i kości słoniowej. Wymowne jest, że
w r. 1906 traktatem w Algeciras Niemcy wymogli od Francji odstąpienie części Gabunu i Konga
Środkowego w ten sposób, że posiadłości niemieckie Kamerun otoczyły Rio Muni demonstra
cyjnie ze wszystkich stron, a od południa oddzieliły je tylko wąziutkim pasem od posiadłości
francuskich.
KAM ERUN

Kamerunem (Cameroons) nazywał się pierwotnie odcinek wybrzeża południowo-gwinejskiego
w zatoce Biafra i nazwa ta pochodzi od wysokiej góry Kamerunu, wznoszącej się nie opodal morza,
naprzeciwko Wyspy Fernando Poo. Po zajęciu tego wybrzeża przez Niemców w r. 1884 nazwa ta
została zastosowana również do zaplecza i wreszcie do całej kolonii. Działał tam najpierw Rogo
ziński, który na własną rękę zorganizował wyprawę na statku „Łucja Małgorzata“ i przebywał
czas dłuższy w Kamerunie i na Wyspie Fernando Poo. Rogoziński1 zawierał tam w imieniu
Wielkiej Brytanii traktaty z wodzami szczepów murzyńskich i marzył o pozyskaniu kolonii
dla Polski, wówczas pozbawionej jeszcze niepodległości.
Wkrótce potem występuje w tej dzielnicy kupiec hamburski Worman, który zorganizował
kilka wypraw do Afryki zachodniej; na ich czele stanęli słynni podróżnicy niemieccy Nachtigal
i Rohlfs. Kupcy hamburscy i bremeńscy, od dawna już prowadzący handel z zachodnim wybrze
żem Afryki, coraz intensywniej domagali się od Bismarcka czynnego wystąpienia poza konty
1 Urodzony w r. 1860 w Kaliszu, Stefan Rogoziński-Szolc, ukończył szkołę marynarki w Petersburgu, po czym
odbył podróż do Indii jako oficer marynarki rosyjskiej. W wyprawie do Afryki środkowej prócz inicjatora brali
udział: Leopold Janikowski i Stefan Tomczek. Rogoziński ogłosił sprawozdanie w r. 1886, Janikowski zaś, który
w latach 1886—90 odbył sam powtórną podróż do Afryki zachodniej, ogłaszał swe prace w biuletynach Towa
rzystwa Geograficznego w Paryżu.
15*
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nentem europejskim. Odczuwali oni
bardzo brak poparcia swojej państwo
wości, tak chętnie udzielanej przez rządy
angielski i francuski. Gdy rząd W. Bry
tanii zdecydował się wysłać do Kameru
nu misję celem zatwierdzenia traktatów
zawartych przez Rogozińskiego, było już
za późno. Okręt angielski „Goshawk“
przybył do Kamerunu w r. 1884 i za
stał tam już okręt niemiecki „M ówe“
Z Nachtigalem. Chociaż Anglicy mogli
byli oprzeć się na traktatach Rogozińskie
go, to jednak — nie chcąc zadzierać
z Niemcami— uznali, że się spóźnili, i dali
im wolną rękę w Kamerunie, unieważnia
jąc wszystkie zawarte traktaty. Umocniw
szy się na wybrzeżu Niemcy nie zadowo
lili się posiadaniem handlowych faktorii
nad morzem, lecz rozpoczęli niebawem
penetrację w głąb kontynentu, a po kilku
latach osiągnęli jezioro Czad i rzekę Szari,
po czym teren ich kolonii do r. 19 11 obejmował 520,820 km2 (507,715 km2 podług obliczenia
planimetrycznego z roku 1932 w Gotajskim Instytucie Geograficznym). Najdalej na północ
wysunięty punkt, położony przy ujściu rzeki Szari do jeziora Czad, sięga 13 0 szer. północnej.
W roku 19 11 terytorium Kamerunu uległo znacznemu powiększeniu na podstawie traktatu
w Algeciras (patrz: Kongo Francuskie, str. 223) po czym Kamerun w dwóch miejscach zetknął
się z Kongiem Belgijskim i objął hiszpańskie Rio Muni; utracił natomiast na rzecz Francji tzw.
„dziób“ (le bec) pomiędzy rzekami Logone i Szari. Po tych zmianach Kamerun obejmował
790.000 km2 z pięcioma milionami mieszkańców.
Z wyjątkiem wąskiego nizinnego pasa przybrzeżnego ziemie Kamerunu należą do wznie
sionej płyty afrykańskiej, mniej lub więcej stromo opadającej ku morzu. Ale na północ od estuarium rzeki Mungo (Kamerun) wznosi się nad samym brzegiem oceanu, naprzeciwko Wyspy
Fernando Poo, wysoki wulkan, zwany Górą Kamerun, którego główny stożek „Mongo ma Loba"
sięga 4.070 m wysokości. Stąd w kierunku północno-wschodnim ciągnie się przez ziemie K a
merunu wulkaniczne pasmo górskie, na którym znajduje się około 50 większych i mniejszych
stożków wulkanicznych, wznoszących się nieraz powyżej 2.000 metrów (Banjo: 3.100 m, Sari:
2.400 m). Są one zbudowane z bazaltów i szkliwa i tworzą na tle utworów sedymentacyjnych
specjalny krajobraz. W wielu miejscach obserwować też można stare głazy krystaliczne, poprzykrywane lawami bazaltowymi. Same stożki zaś przeważnie zbudowane są z materiałów sypkich,
jako to: lapilli, bomby, popiół, okruchy krystaliczne, i zawierają stosunkowo niewiele lawy.
Grzbiet ten stanowi pierwszy od zachodu odcinek długiego pasma wulkanów, które lukiem
ciągnie się od Kamerunu przez Wadai, Dar Fur do Abisynii, a więc w poprzek kontynentu.
W zachodniej części grzbietu Kamerunu leżą góry Manenguba, tworzące horsty przykryte
młodszymi materiałami wulkanicznymi. Wznosi się tam krater „Epogge", którego caldera,
leżąca na wysokości 2.060 m n. p. m., ma podstawę o powierzchni około 3 km2. Na ze
wnętrznym zachodnim zboczu występują bloki czystego trachitu. Wiek utworów wulkanicz
nych Kamerunu nie został jeszcze ściśle ustalony. Prawdopodobnie liczne stożki są czwarto-
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rzędowe,
większa zaś
część law pochodzi Z pliocenu, co wnioskować
można ze stosunkowo
mało zaawansowanej ero
zji wód płynących i wie
trzenia eolicznego. K u
północy, w Adamaua,
występują
najmłodsze
skały wylewne, zaliczo
ne do eogenu. Na pół
nocny wschód od Ngaundere tektoniczny łań
cuch górski zbudowany
jest z porfiru i z bazaltu
fonolitowego. Znaleziono
też andezyty i trachity
w stanie mocno zwietrza
łym na podłożu archaicz
nym.
Ten grzbiet górski,
noszący na sobie piętno burzliwej przeszłości, nazwany został przez geografa Passarge'a „osią kameruńską“ . Powoduje on, że na północnym zachodzie kraju warunki geograficzne są zupełnie
inne aniżeli na południowym wschodzie. Gdy wzdłuż wybrzeża opady są niebywale wysokie,
sięgając w Debundża 11.050 mm rocznie, na północy wkraczamy w okręgi suszy. Różnice
hipsometryczne powodują też daleko idące zmiany klimatyczne.1
Przez ziemie Kamerunu przechodzi kilka wododziałów, wskutek czego obejmują one cztery
odrębne zlewiska. Wielkich rzek w kraju tym w ogóle nie ma; są tylko górne biegi większych rzek
krajów sąsiednich oraz kilka niewielkich rzek własnych, płynących wprost do oceanu. Najważ
niejsze spośród nich są: Sanaga, Njong, Kampo i Mungo (rz. Kamerun). Estuarium ostatniej
tworzy piękną zatokę u podnóża Góry Kamerunu, na brzegu której powstał port Duala. Okolice
tej zatoki stały się głównym środowiskiem administracji i życia Europejczyków. Na stokach po
łudniowych Góry Kamerun wznosi się stolica Buea, u podnóża zaś Góry Kamerunu port Victoria,
położony naprzeciw wyspy hiszpańskiej Fernando Poo.
Samodzielne rzeki Kamerunu mają tę samą wadę co Kongo, a mianowicie nie opodal ujścia
staczają się po zboczu płyty afrykańskiej i tworzą katarakty lub wodospady, odcinające żegludze
dostęp do morza. Są one jednak żeglowne w biegu środkowym, co może być wyzyskane w połą
czeniu z koleją. Wschodnia część kraju leży w zlewisku rzeki Ubangi-Kongo. Głównymi rzekami
tej dzielnicy są Sanga, Likuala i Lobai.
Posuwając się na północ wstępujemy najpierw w okręg dorzecza Benue-Niger, następnie zaś
w ziemie zlewiska jeziora Czad, do którego prowadzą rzeki Szari z dopływem Logone.
Traktat wersalski 1919 r. podzielił Kamerun ówczesny na trzy części. Ziemie odstąpione
Niemcom w r. 19 11 z Konga Francuskiego, obejmujące 270.000 km2 i nazwane przez Niemców
„Neukamerun“, zwrócone zostały Francji, która je przyłączyła z powrotem do swojej kolonii
„A . E. F .“ . Na zachodzie dawnego Kamerunu odłączono pas rozmaitej szerokości wzdłuż granicy
1 Klim at: patrz: Loth Jerzy, Afryka jako kontynent, str. 27 do 35.
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Nigerii, stanowiący ogółem obszar ok.
90.000 km2. Pas ten, poszerzający się
nad morzem i obejmujący całą Górę
Kamerunu, sięgając do rzeki Mungo
ILbgoneBirni
i do jej pięknego estuarium, został
przyłączony do Nigerii, jako mandat
Mokolo,
Wielkiej Brytanii. Uzasadniono ten
podział potrzebą zracjonalizowania
iB o n g o r
granicy, która poprzednio była ma
tematyczną i nie odpowiadała wy
mogom lokalnym. Reszta zaś daw
nego Kamerunu niemieckiego (ok.
430.000 km2) z wyjątkiem „dzioba“
(por. mapkę obok z mapką na
str. 231), powierzona została Fran
cji jako mandat, którym Francja
'aundere
administruje niezależnie od swoich
/ ..u h a n g i
posiadłości. Ponieważ przy tym po
dziale niemiecka stolica kolonii Buea
oraz port Victoria pozostały po stro
nie angielskiej, przeto Francuzi prze
'omot
nieśli stolicę w głąb kraju do miejsco
wości Yaunde (19 33— 6.200 mieszk.).
We francuskiej części pozostał rów
lonaóen“¿ i
nież port Duala, położony w estua
rium rzeki Mungo. Jest to doskonały
port naturalny, pozwalający większym
■
‘tomie
nawet statkom na przybijanie do brze
\fńbęipĄ
gu. Inne porty na południu, jak Kribi
i Batanga, nie mają widoków roz
woju, gdyż leżą nad morzem otwar
tym.
Kamerun. Mandat Francuski.
Poznanie i opanowanie wnętrza Ka1 — Wiecznie zielony las tropikalny. 2 — K oleje. 3 — D rogi samochodowe. 4 — G ra.
. t
.
t
nice mandatu francuskiego.
Podlug Pierre IchaCt merunu przedstawiało wiele trudności, których pokonanie wymagało dużo
czasu i wytrwałej pracy. Wprawdzie jezioro Czad odkryte było już w r. 1822, po czym podróżnicy
niemieccy Barth i Nachtigal dotarli do tego jeziora wędrując z Trypolitanii w poprzek Sahary
i zbadali Bornu, Bagirmi oraz północną część dzisiejszej kolonii Kamerunu, ale od strony oceanu
Kamerun jest krainą trudno dostępną. Toteż przedarcie się przez pas dziewiczej puszczy tro
pikalnej i dotarcie do krain sawanny uskutecznione zostało dopiero w roku 1888.
Wojna światowa odbiła się ujemnie na Kamerunie; plantacje niemieckie podupadły i admi
nistracja uległa dezorganizacji. Ale Francuzi energicznie wzięli się do pracy w terenie mandato
wym i po upływie kilku lat stosunki gospodarcze zaczęły się poprawiać, a dziś już stwierdzić można,
że administracja francuska dała wyniki znakomite. Francuzi wybudowali kolej z Duala do Yaunde
z odnogą do rzeki Njong (1933 — 504 km) i uruchomili żeglugę na środkowych biegach rzek
Njong i Sanaga. Ponadto rozbudowali porty, do których w r. 1933 zawinęło 554 statków o po
jemności 1,311.0 0 0 t, przy czym ruch koncentruje się w Duala.
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Kraina produkuje głównie
artykuły roślinne i zwierzęce.
Wywozi
orzechy
palmowe
Dikoo,
i ziemne, olej palmowy, mi
gdały, drzewa cenne, kakao,
skóry i kość słoniową. Jest
więc konkurentem dla Fran
cuskiej
Afryki
Zachodniej.
Głównym artykułem wywozu
jest kakao, którego wartość
stanowi prawie trzecią część
wartości wywozu. Drugie miej
N gouridere
sce zajmują orzechy palmowe,
\ UBANG-I
których wartość wynosi piątą
część wywozu. Głównymi od
biorcami są Francja (ca 40%),
Niemcy (ca 30%) i Niderlandy
\y.'.Wmboń.
\ Pn ewajza S'Q >
(ca 20%). Mniejsze ilości od
lkqngsO(hbo
bierają: W. Brytania (ca 5%),
St. Zjedn. Ameryki (ca 3%)
j&ggjg
1 Belgia (ca 2%).
M bolm atjo
Uszeregowanie dostawców
ŁbolÓWO
zmienia się zasadniczo. Na
pierwszym miejscu w przywo
zie pozostaje wprawdzie Fran
Inafrfr.):
cja (ca 40%), ale drugim poważ
nym dostawcą jest tylko Wielka
Brytania (ca 35%), gdy Niemcy
spadają do niecałych 8% . Nawet
import Stanów Zjedn. Ameryki
jest wyższy i wynosi około 11%
całego przywozu. Potem nastę
Kamerun. Użytkowanie ziemi.
1 — Wiecznie zielony las tropikalny. 2 — Tereny uprawy palmy oleistej. 3 — Zasięg palmy
puje Belgia (ca 4%) i Nider kokosowej.
4 — Uprawa bawełny. 5 — Uprawa drzewa kakaowego. 6 — Granica Kamerunu
W. Brytanii i Francuski. 7 — Wsch. i płd. granica K a 
landy (ca 2%). Widzimy tedy, z roku 1914 i podziału na mandaty
merunu przed traktatem w Algeciras.
Podług Passarge’a.
że najkorzystniejszą dla Kame
runu jest wymiana z Niderlandami i Niemcami, bo te kraje dużo kupują, mało zaś dostarczają;
bilans z nimi jest więc dla Kamerunu dodatni. Ujemny natomiast jest z Wielką Brytanią i ze Sta
nami Zjednoczonymi Ameryki, które dostarczają swoje wyroby przemysłowe, gdy natomiast wy
godniej im jest nabywać w innych krajach artykuły kolonialne, produkowane przez Kamerun.
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A FRYK A ZACHODNIA
Określenie obszaru. — Położenie. — Budowa pionowa i rzeźba terenu. — Charakterystyka wybrzeża i porty. —
Wpływ tektoniki na hydrografię. — Rzeki zbocza zewnętrznego. — Niger i jego dorzecze. — Klimat. — Ro
ślinność. — Świat zwierzęcy. — Człowiek. — Podział polityczny. — Przegląd ogólny. — Tablica statystyczna. —
Posiadłości Wielkiej Brytanii: — Nigeria. — Mandat Kamerunu.— Złote Wybrzeże. — Mandat Togo. — Sierra
Leone. — Gam bia.
Posiadłości Francji: A. O. F . — Okręg Dakar. — Senegal. — Mauretania. — Gwinea
Francuska. — Wybrzeże Kości Słoniowej. — Dahomej. — Mandat Togo. — Sudan Francuski. — Górna Wolta. —
Nigeria G órn a.
Liberia. — Gwinea Portugalska. — Rio de Oro Hiszpańskie.

Pod nazwą ogólną Afryki zachodniej rozpatrywać będziemy część kontynentu najdalej wy
suniętą na zachód, obejmującą kraje położone pomiędzy oceanem, południową granicą Maroka
na północy a jeziorem Czad i zachodnią granicą Kamerunu na południu. W ten sposób określony
teren obejmuje północne wybrzeże gwinejskie, jego zaplecze i zachodnią część Sahary. Z punktu
widzenia przyrodniczego należałoby określić poszczególne dzielnice w sposób zasadniczo od
mienny, jak to czyni Jaeger1. Ponieważ jednak życie gospodarcze występuje wyraźnie dopiero
w statystyce spisywanej w zależności od podziału politycznego, który w tej części Afryki jest
niezmiernie skomplikowany, przeto po syntetycznym wstępie ogólnym rozpatrywać będziemy
poszczególne kraje w zależności od ich przynależności politycznej.
Ujmując całość tego obszaru stwierdzić możemy, iż rozpościera się on teoretycznie pomiędzy
5° a 28o szer. płn., ale właściwie kończy się od strony północnej już w okolicy 17° szer. płn. na
zachodzie, a nawet 150 na wschodzie. Pozostałość jest Saharą zachodnią o minimalnej — jak
dotychczas — wartości ekonomicznej. Na południu i na zachodzie cały obszar obramowany
jest Oceanem Atlantyckim, od wschodu zaś ograniczamy go prostą linią, przeciągniętą na ukos,
jak określono powyżej.
Rozpatrując tę część kontynentu pod względem przyrodniczym należy stwierdzić, że zgoła
inaczej przedstawia się na tym terenie zagadnienie budowy pionowej i tektoniki, niż cały kom
pleks zagadnień antropogeograficznych, rozpoczynający się od rzeźby terenu i obejmujący wa
runki klimatyczne, hydrografię, roślinność, zaludnienie i produkcję.
Jako nierozerwalna część składowa kontynentu, stanowiącego jeden wielki, prastary blok,
mocno pofałdowany w czasie bardzo starych okresów historii kuli ziemskiej i wypiętrzony pio
nowo do góry, ale pozbawiony młodszych fałdowań, z wyjątkiem jedynie Gór Atlasu, ziemie
Afryki zachodniej zbudowane są z gnejsów, filitów, kwarcytów i szyfrów, pomiędzy którymi
występują wyspowo granity, dioryty i gabro. Fałdy utworzone zostały w czasie archaiku, algonkinu i syluru. Jednakowoż stara wysoka płyta kontynentalna zazwyczaj nie sięga do samego
morza, pozostawiając pomiędzy czołem zbocza i oceanem aluwialny pas nizinny, zbudowany
z osadów trzeciorzędowych, dyluwialnych i współczesnych. Wyjątkowo dosięga ona morza na
odcinkach pomiędzy Akra i Axim na Wybrzeżu Złotym, w okolicy przylądka Palmas na pogra
niczu Liberii i Wybrzeża Kości Słoniowej oraz w Gwinei Francuskiej do zatoki Yawry w Sierra
Leone. Wybrzeża Afryki są, jak wiadomo, na ogół mało postrzępione, gładkie i monotonne. To samo
powiedzieć można o wybrzeżach morskich Afryki zachodniej, ale wyjątek stanowi odcinek po
między Przylądkiem Zielonym (Cap Verde) w Senegalu i wyspą Sherbro w Sierra Leone. Tutaj
1 Jaeger Fritz prof. dr: Afrika. Leipzig 1928.
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Rozlewiska rzeki Niger powyżej Timbuktu.
1 — Koryto rzeki oraz stałe zbiorniki wód. 2 — Rozlewiska okresowe (periodyczne
i epizodyczne).
Pdl Desplagnes.

morze nie tylko w wielu miejscach
rozplukało aluwialny teren nizinny,
tworząc szeroki pas płycizn wzdłuż
wybrzeża, ale ponadto wtargnęło do
zbliżających się do brzegu wyżyn.
Prawdopodobnie na skutek tektonicz
nego obniżenia się terenu utworzyły
się liczne zatoki riasowe, stanowiące
dogodne porty, a także grupy drob
nych wysp, spośród których naj
większą jest archipelag Bissagos, na
leżący do Gwinei Portugalskiej. Naj
piękniejszy i najdogodniejszy port
naturalny na tym wybrzeżu posiada
miasto Freetown, stolica bryt. kolo
nii Sierra Leone. Dalej na wschód,
od Monrowii do Lagos, na wybrzeżu
gwinejskim, dobrych portów natu
ralnych w ogóle nie ma; statki zmu
szone są często zatrzymywać się na
morzu otwartym i ładować Za poITlOCćł g a b ć łr Ó W
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wygodne, kosztowne i ryzykowne.
Dalej na wschód od Lagos rozpoczyna się wielka delta rzeki Niger.
Płyta afrykańska, podobnie jak w Kongu oraz w innych dzielnicach kontynentu, wykazuje
też wzdłuż wybrzeża gwinejskiego podniesienie się krawędzi, która w następstwie przez erozję
wód opadowych przyjęła charakter bardziej lub mniej urozmaicony, w zależności od obfitości
opadów w danej dzielnicy. Najpoważniejszym masywem górskim jest Futa Dżalon (Fouta
Djallon) w Gwinei Francuskiej, którego szczyty wznoszą się do 1.500 m.
Wynikiem wypiętrzenia krawędzi jest, że spadki w stronę morza są zazwyczaj nagłe i rzeki
nie mają miejsca do rozwoju. Od strony wewnętrznej kontynentu natomiast spadki są znacznie
łagodniejsze i rzeki mają dużo miejsca do utworzenia rozległych dorzeczy drogą kaptacji. Tak
jest właśnie w Afryce zachodniej. Rzeki płynące bezpośrednio ku morzu bądź okrążają górskie
grzbiety przybrzeżne, jak rzeka Senegal i Sassandra, bądź spływając ze stoków zewnętrznych
są krótkie, jak Gambia, Casamance, Rio Grandę i wiele innych drobniejszych, bądź wreszcie
przebijają się przez wyżyny przybrzeżne, tworząc malownicze kaniony, wodospady i katarakty,
jak: Wolta, Komoe, Bandama, Weme i inne mniejsze.
Natomiast od strony wewnętrznej kontynentu nieckowaty charakter ukształtowania terenu
i łagodniejsze spadki sprzyjały utworzeniu się jednej wielkiej rzeki Niger, która zbiera wody na
znacznej przestrzeni na tyłach krain wybrzeża gwinejskiego i wielkim lukiem, zwanym przez
Francuzów „Boucle du Niger", odprowadza je do zatoki Biafra. Źródła rzeki Niger, której górny
bieg nazywa się Dżeliba, znajdują się na granicy Sierra Leone, na wysokości zaledwie 750 m,
niespełna 250 km od brzegu oceanu. Chociaż odległość jej źródeł od ujścia w linii prostej wynosi
1.810 km, to jednak długość rzeczywista rzeki sięga 4.200 km, dorzecze zaś obejmuje 2,1 miliona km2.
Jest to trzecia co do wielkości rzeka w Afryce i odznacza się tym, że prowadzi wielkie masy wody
nawet w porze suchej, sięgające 30.000 m3 na sekundę. W biegu górnym Niger tworzy głęboko
wciętą, malowniczą dolinę; od Kurrusa staje się żeglownym dla łodzi, a po wyjściu na równinę
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poniżej katarakt pod Kulikoro rozlewa się sze
roko i staje się żeglownym dla statków parowych.
Poniżej i powyżej 15 stopnia szer. pin. Niger
rozdziela się na liczne ramiona, okalające wyspy
bardzo rozmaitej wielkości. Na tym odcinku rze
ka przyjmuje swój główny prawobrzeżny dopływ
Bani i tworzy szereg jezior, spośród których naj
ważniejsze w korycie rzeki jest jezioro Debo.
W porze deszczów jeziora te znacznie przybie
rają i łączą się ze sobą. Obszar ten porosły jest
puszczą podrównikową, wyjątkowo bujną ze
względu na żyzne muły, nanoszone przez rzekę
przy każdym wylewie. Pod Timbuktu ramiona
znów łączą się ze sobą w jedno szerokie koryto,
a rzeka płynąc tu na skraju pustyni traci wiele
wody przez silne parowanie. Pod Burem Niger
zmienia kierunek na południowo-wschodni, mija
Gao, będące obecnie ważnym ośrodkiem komuni
kacyjnym ruchu transsaharyjskiego, następnie
mija granicę Nigerii Angielskiej i dociera do Bussor, gdzie przerywają jego bieg liczne progi i kata
północna.
rakty, tamujące żeglugę na przestrzeni około dwu Uprawa roślin i jarzynNigeria
w naczyniach glinianych, w obawie przed
jaszczurkami w sezonie suszy.
stu kilometrów. Dopiero począwszy od miejsco
For. O. Waterfield.
wości Rabba, gdzie rzekę krzyżuje linia kolejowa
z Lagos do Kano, bieg staje się wyrównany i spokojny. Po przyjęciu największego dopływu
lewobrzeżnego Benue, Niger staje się dostępnym nawet dla większych statków i przyjmuje
nazwę Kuorra. W dolnym biegu tworzy rozległą deltę o powierzchni 24.000 km2, przeciętą
szesnastoma ramionami, bagnistą i niezdrową. Jest ona pokryta gęstym lasem drzew mangrowych
0 wyglądzie fantastycznym i palm oliwnych, wskutek czego ramionom delty rzeki Niger nadano
nazwę „Oil Rivers“ (Rzeki Oliwne) (patrz mapka w rozdz. o „Nigerii“ ).
K lim a t tej dzielnicy był już w ogólnych zarysach opisany w części „Afryka jako kontynent“,
str. 27— 35. Wnikając w szczegóły można stwierdzić, że wybrzeże gwinejskie obfituje bardzo
w opady atmosferyczne, wzmagające się ku wschodowi i osiągające maksima 10.000 mm pod
Górą Kamerun. Zjawisko to jest spowodowane monsunem południowo-zachodnim, którego
wiatry nasycone są wilgotnością. Od tego, czy wiatr ten uderza o ląd prostopadle, czy ukośnie,
1 czy natrafia od razu na znaczne wzniesienia terenu, uzależniona jest ilość opadu. W innych dzielni
cach, jak Wybrzeża Kości Słoniowej, Wybrzeża Złotego, Togo i Dahomeju, monsun przechodzi
równolegle do brzegu morza, wobec czego nie wywiera wpływu na tamtejsze opady, pochodzące
już z innego źródła. Są nim wiatry tornado, które powodują powstanie dwu pór suchych w lecie
i w zimie. Wysunięty nieco w morze Przylądek Three Points (Trzech Punktów) na Wybrzeżu
Złotym powoduje, że na wschód od tego przylądka monsun staje się lokalnie wiatrem wiejącym
od strony lądu. Znosi on ku morzu ciepłą wodę powierzchniową i powoduje wzdłuż brzegu wy
stąpienie na powierzchnię oceanu głębinowej wody chłodnej, która ze swej strony studzi wiatr.
Wskutek tego miejscowości leżące na tym odcinku wybrzeża gwinejskiego mają znacznie mniej
sze ilości opadów, jako to: Akra na Złotym Wybrzeżu — 682 mm, a Lome w Togo tylko 675 mm
opadu rocznego. Ten odcinek jest jednak wyjątkiem, na ogół bowiem krainy wybrzeża gwinej
skiego mają od 2.000 do 4.000 mm opadu. Posuwając się od wybrzeża w głąb lądu, ilość deszczów
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zmniejsza się szybko. Wyjątek
pod tym względem stanowią
góry Futa Dżalon i góry kra
iny Togo. Ale już w Górnej
Wolcie, w średnim'biegu rzeki
Niger, oraz w Senegalii wyraź
nie odczuwać się daje wpływ
pasatu północno-wschodniego,
zwanego harmattanem, przy
noszącego susze.
Południowa część Afryki
zachodniej, którą w przybliże
niu ograniczyć możemy od
północy 8° szer. północnej, po
siada klimat równikowy z dwie3 ma porami deszczowymi. Ale
2 pory suszy nie są pozbawione
śj opadów, miejscami nawet pora
o sucha prawie zupełnie zanika.
Natomiast na północ od 8°
30 szer. płn. występuje już wpływ
klimatu sudańskiego o jednej
porze deszczowej oraz jednej
porze suchej, trwającej w zi
mie do pięciu miesięcy.
Niezmiernie ciekawy jest
przebieg temperatury. Pomimo
to, że znajdujemy się na północ
nej półkuli, najwyższe temperatury przypadają nie na miesiące letnie, lecz na luty, marzec wzgl.
kwiecień; najniższe zaś nie na styczeń lub luty, lecz na lipiec lub sierpień. Temperatury są tu
bowiem zależne nie tyle od promieni słonecznych, ile od zachmurzenia. W lipcu i sierpniu ciężkie
chmury deszczowe izolują ziemię od wpływu słońca i wskutek tego jest chłodno. Najcieplej zaś
jest pod koniec pory suchej, kiedy słońce już się podnosi, ale jeszcze nie jest zasłonięte gęstymi
chmurami. Amplitudy termiczne są jednak na całym wybrzeżu gwinejskim minimalne, nie
przekraczając na ogół 50. Bezustannie wysoka temperatura, wykazująca na wybrzeżu poza lasem
równikowym przeciętną roczną do 28° C, jest nieznośna dla Europejczyka. Najprzykrzejsza jest
pora suszy, trwająca od grudnia do marca, kiedy deszczów jest na ogół mało, ale panują silne burze.
Wówczas jest gorąco i duszno. Od kwietnia do połowy lipca panuje główna pora deszczowa,
podczas której temperatura spada. Od połowy lipca następuje mała pora suszy i trwa do końca
września. Chociaż nie pozbawiona deszczów, jest to pora najprzyjemniejsza dla Europejczyków.
W październiku rozpoczyna się mała pora deszczowa, podczas której temperatura znów się stop
niowo podnosi. W każdym bądź razie, gdy słońce świeci, Europejczyk musi bezwarunkowo
przykrywać głowę hełmem tropikalnym; w przeciwnym razie grozi mu gorączka a nieraz śmierć.
R o ślin n o ść . Bardzo gorący i równy klimat, obfitujący w opady, sprzyja niezmiernie roz
wojowi roślinności. Toteż las wilgotnego klimatu równikowego jest zjawiskiem uderzającym.
Niezwykle wysokie drzewa o rozłożystych, gęstych koronach, porośnięte są do tego stopnia
pnączami i pasożytami, że wszędzie, gdzie tylko światło dociera, czy to na skraju lasu, wzdłuż
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drogi lub ścieżki, czy to wzdłuż
strumyka, las dziewiczy two
rzy mur tak szczelny, iż oko
ludzkie do głębin jego gą
szczów wcale wtargnąć nie
może. Gdy człowiek wyrąbie
sobie ścieżkę, wkracza w gę
stwinę, gdzie panuje wieczny
półmrok i absolutna cisza,
a ciepłe powietrze przesiąknię
te jest oparami wilgoci. Ale
ścieżka nie trwa długo; zara
sta znów z przerażającą szyb
kością. Piękno tej roślinności
ujawnia się tylko w wysokich
koronachj tam gdzie dociera
promień słońca, albo też
Nigeria.
wzdłuż Strumieni lub rzek.
Droga z Ilorin do Jcbba przez las równikowy.
. . .
Fot. J . C. Wilson.
gdzie • występuje w całej kra
sie. W koronach też panuje życie, reprezentowane przez małpy i barwne ptactwo. Na ziemi
natomiast, pełnej korzeni, lian i pnączy oraz gnijących liści i przewróconych pni, uniemożli
wiających człowiekowi posuwanie się, panuje wieczna cisza, której nawet węże i gady nie zakłó
cają. Potęgą swoją i grozą las taki przeraża. Czło
wiek czuje się w nim bezsilnym. Niemniej jednak
zawiera on bogactwo, dotychczas tylko słabo wy
zyskiwane. W lasach przybrzeżnych, zalewanych
przez dopływy morza, rosną różne rodzaje drzew
mangrowiowych, stojących na wysokich korze
niach, sterczących jak kopuły podczas odpływu
i wypuszczających liczne korzenie powietrzne.
Taki las mangrowiowy wygląda fantastycznie i robi
wrażenie niesamowite. Drzewo mangrowiowe daje
dobre podkłady kolejowe, kora zaś i liście dostar
czają garbnika.
Las wilgotnych okolic tropikalnych dostarcza
różnych cennych drzew, częściowo eksportowa
nych, względnie eksploatowanych, jako to: mahoń,
czerwone drzewo żelazne (Lophira procera), liany
kauczukowe (Landolphia) , palmy oleiste (Elaeis
guineensis) i liczne drzewa budowlane.
Gdy posuwając się ku północy opuścimy pas
lasów równikowych, wkroczymy do dzielnicy lasu
parkowego a następnie do sawanny, przesianej
wielkimi drzewami. Rośnie tu trawa, której w lesie
równikowym
zupełnie brak. Tym samym pojawiają
Senegal.
Pień starego baobabu, wewnątrz wydrążony, służy jako
się większe zwierzęta trawożerne i umożliwiona
chlew dla nierogacizny.
jest hodowla. Wśród drzew spotykanych w sawanFot. G . Finlay Simmons.
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nie wyróżniają się: palma wa
chlarzowa (Borassus), baobab
(Adansonia digitata), drzewo
maślane ( Butyspermum Parkii) — wielkie drzewo, którego
owoce dostarczają Murzynom
tłuszczu. W dzielnicach lasu
parkowego, a w szczególności
w krainach sawanny, trawy wy
rastają bardzo wysoko, wysy
chają w czasie suszy i dają pod
stawę do pożarów wzniecanych
przez tubylców. Użyźniają one
ziemię dla trawy, ale niszczą
młody przyrost drzewostanów.
Ziemie położone dalej na
północ, na pograniczu pustyni,
określone są arabską nazwą
,,Sahel , CO w ła S C IW ie Z n aC Z y
„wybrzeże“ . Jest to więc brzeg

pustyni. Ponieważ Sahel otrzymuje jeszcze małe ilości opadów (od 500 do 100 mm rocznie),
przeto nie jest zupełnie pozbawiony roślinności. Jest to step, na którym rozrzucone są grubolistne

Kraje wybrzeża gwinejskiego i jego zaplecza. Rozpowszechnienie hodowli zwierząt.
1 — Północna granica hodowli owiec i południowa granica hodowli wielbłądów. 2 — Południowa granica ziem odpowiednich do hodowli
owiec. 3 — Południowy zasięg hodowli bydła garbatego (zebu) i północna granica hodowli bydła rogatego bez garbów. 4 — Okręg hodowli
owiec na wełnę. 5 — Południowa granica hodowli koni. 6 — Okręg hodowli owiec o krótkiej wełnie. Pdłg> A . Sarrauta.

A FR Y K A ZACHODNIA

A ,fg

krzaki kolczaste; pomię
dzy nimi spotyka się też
rozmaite akacje, przy czym
na specjalną uwagę zasłu
gują: Acacia arábica, Aca
cia íortilis i Acacia Verek,
dostarczająca gumy arab
skiej. Z palm spotyka się
w tym okręgu jeszcze pal
mę Dum, Hyphaene Thebaica. Sahel zamieszkały
jest przez nomadów ży
jących z hodowli.
Ś w ia t
z w ie rz ę c y
prawie jest niewidoczny
dla człowieka wędrujące
go po równikowym lesie
Nigeria.
dziewíCZVm, gdyż Życie T t a n na rynka w Kano. Ohr-.:y dokonywane na tym rynku ni* ««vi* w źwłnym » w in k u
Cfttł
.
,
‘ h»>Aą" *7 w -ły * « "W * > WW» !h,m
rv..- W.
koncentruje się w koro
nach drzew. Z małp żyją na wybrzeżu gwinejskim liczne koty morskie (Ceropithecas)y niszczące
zbiory owoców w plantacjach, oraz szympansy, trzymające się gęstwin leśnych. Natomiast bar
dzo bogaty jest świat ptactwa, reprezentowany przez mnóstwo odmian i rodzajów, wśród któ
rych przodują papugi. Gdzie las ku północy staje się rzadszy, pojawiają się ssaki czworonożne,
jako to: kilka odmian antylop i mała odmiana słonia, jak gdyby skarłowaciałego.
Niebezpieczny dla człowieka jest wilgotny las równikowy ze względu na wielką ilość węży
i gadów. Wśród nich spotkać można węża boa (Python sehaej o długości 4 do 6 m, węże d rz e w n e
(Dendrophis) oraz rozmaite węże jadowite, jak kobra czarna (Naja mdanatenca) , dalej żmiję
(Vípera cerastas cornntas), okularnika egipskiego (Naja haje) i wiele innych.
■■■■■
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Gady i owady reprezentowane są bardzo licznie.
Ludn ość. Wybrzeże gwinejskie należy do gęściej zalud
nionych części Afryk;. Podsta
wową masę ludności stanowią
Murzyni
Sudar,scy,
którzy
w zasadzie przedstawiają naj
czystszą rasę czarnoskórych,
w przeciwstawieniu do M u
rzynów Bantu, mniej lub wię
cej skrzyżowanych z Cham na
mi. Język; Murzynów Sudaóskich przeważnie składają się
z jednozgłoskowych
rdzeni,
przy czym słów się nie odmieć
nía, ieez- nadaje się im od-m ie u n e
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nie wyróżniają się: palma wa
chlarzowa (Borassus), baobab
(Adansonia digitata), drzewo
maślane (Butyspermum Parkii) — wielkie drzewo, którego
owoce dostarczają Murzynom
tłuszczu. W dzielnicach lasu
parkowego, a w szczególności
w krainach sawanny, trawy wy
rastają bardzo wysoko, wysy
chają w czasie suszy i dają pod
stawę do pożarów wzniecanych
przez tubylców. Użyźniają one
ziemię dla trawy, ale niszczą
miody przyrost drzewostanów.
Ziemie położone dalej na
północ, na pograniczu pustyni,
Senegal
określone są arabską nazwą
Casam ance. Droga samochodowa w okolicy Vćlingara.
,,Sahel44, CO w ła S C IW ie Z n a C Z y
F o t. A g . Econ. a . o . f .
(fWybrzeże44. Jest to więc brzeg
pustyni. Ponieważ Sahel otrzymuje jeszcze małe ilości opadów (od 500 do 100 mm rocznie),
przeto nie jest zupełnie pozbawiony roślinności. Jest to step, na którym rozrzucone są grubolistne
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Kraje wybrzeża gwinejskiego i jego zaplecza. Rozpowszechnienie hodowli zwierząt.
1 — Północna granica hodowli owiec i południowa granica hodowli wielbłądów. 2 — Południowa granica ziem odpowiednich do hodowli
owiec. 3 — Południowy zasięg hodowli bydła garbatego (zebu) i północna granica hodowli bydła rogatego bez garbów. 4 — Okręg hodowli
owiec na wełnę. 5 — Południowa granica hodowli koni. 6 — Okręg hodowli owiec o krótkiej wełnie, pdlg, a . S an aiita.
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krzaki kolczaste; pomię
dzy nimi spotyka się też
rozmaite akacje, przy czym
na specjalną uwagę zasłu
gują: Acacia arabica, Aca
cia tortilis i Acacia Verek,
dostarczająca gumy arab
skiej. Z palm spotyka się
w tym okręgu jeszcze pal
mę Dum, Hyphaene Thebaica. Sahel zamieszkały
jest przez nomadów ży
jących z hodowli.
Ś w ia t
z w ie rz ę c y
prawie jest niewidoczny
dla człowieka wędrujące
go po równikowym lesie
Nigeria.
dokonywane na tym rynku nic stoją w żadnym stosunku do ruchu
dziewiczym, gdyż życie Tłum na rynku w Kano. Obroty
i hałasu wywoływanego przez tłum.
Fot lt/ Mitulholzer.
koncentruje się w koro
nach drzew. Z małp żyją na wybrzeżu gwinejskim liczne koty morskie (Ceropithecus), niszczące
zbiory owoców w plantacjach, oraz szympansy, trzymające się gęstwin leśnych. Natomiast bar
dzo bogaty jest świat ptactwa, reprezentowany przez mnóstwo odmian i rodzajów, wśród któ
rych przodują papugi. Gdzie las ku północy staje się rzadszy, pojawiają się ssaki czworonożne,
jako to: kilka odmian antylop i mała odmiana słonia, jak gdyby skarłowaciałego.
Niebezpieczny dla człowieka jest wilgotny las równikowy ze względu na wielką ilość węży
i gadów. Wśród nich spotkać można węża boa (Python sebae) o długości 4 do 6 m, węże drzewne
(Dendrophis) oraz rozmaite węże jadowite, jak kobra czarna (Naja melanolenca), dalej żmiję
(Vipera cerastus cornutus), okularnika egipskiego (Naja haje) i wiele innych.
Gady i owady reprezento
wane są bardzo licznie.
L u d n o ść. Wybrzeże gwinejskie należy do gęściej zalud
nionych części Afryki. Podsta
wową masę ludności stanowią
Murzyni Sudańscy, którzy
w zasadzie przedstawiają naj
czystszą rasę czarnoskórych,
w przeciwstawieniu do Mu
rzynów Bantu, mniej lub wię
cej skrzyżowanych z Chamka
mi. Języki Murzynów Sudańskich przeważnie składają się
Z jednozgłoskowych
rdzeni,
przy czym słów się nie odmie
nia, lecz nadaje się im odSkład wody~przy drodze tubylczej w okolicy Kolda. Mieszkańcy okoliczni dobrowolnie za-

opatrują podróżnych w wodę.
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Jednocześnie stosuje się zmien
ność tonu, wskutek czego ję
zyki te robią wrażenie śpiew
nych. Murzyni Sudańscy nie
stanowią jednak jednolitego na
rodu, lecz są podzieleni na
wiele szczepów, pomiędzy któ
rymi są liczniejsze i zajmujące
ważniejsze stanowisko.
Na krańcach południowozachodnich najważniejsza jest
grupa Mandingo. Do niej na
leżą liczne szczepy zamieszku
jące krainy od Gambii do Sier
ra Leone.
W Liberii i w terytorium
Wybrzeża Kości
Słoniowej
mieszka
szczep
Kru,
dostar
Sudan Francuski.
Klub „Macina“ młodych chłopców w m. Diafarahe.
czający żeglarzy.
Fot. Ag. Econ. A . O. F.
Dalej na wschód ziemie Wy
brzeża Złotego i Togo zamieszkuje wojowniczy szczep Aszanti, którego pokonanie kosztowało
Europejczyków dużo wysiłków i strat. Na północ od nich mieszka szczep Ewe, na wschód zaś,
w Nigerii południowej, na zachód od rzeki Niger, lud Joruba, najkulturalniejszy, wysoce jedno
lity i posiadający już duże, bogate miasta jeszcze przed inwazją Europejczyków.
W delcie rzeki Niger i na wschód od niej szczep Ibo mieszka w drobnych rozrzuconych
wsiach, stanowiąc wielki kontrast w stosunku do ludu Joruba.
Ciekawą grupę ludnościową stanowią na wybrzeżu gwinejskim potomkowie Murzynów
Amerykańskich, których
w Sierra Leone osadzili
Anglicy, w Liberii zaś
Amerykanie. Posługują się
oni zepsutym językiem
angielskim, zwanym pidginenglish, i są chrześcija
nami. Ciekawe jest, że
pierw'otna ludność tubyl
cza nie żyje w zgodzie
z tym murzyńskim ele
mentem
napływowym,
który wprawdzie przejął
rozmaite zwyczaje czło
wieka białego, a jednak
w duszy nim nie jest.
Z północy napłynął
w odległej starożytności
element chamicki, który
Wybr2eże Kośd Słoniowej.
do dnia dzisiejszego staszczep Buakć. — Taniec.
Fot. Service Intercolonial.
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Krainy wybrzeża gwinejskiego oraz jego zaplecza. Drogi komunikacyjne i wywóz.
1 — Orzechy ziemne (araszidy). 2 — Orzechy palmowe. 3 — Olej palmowy. 4 — Kakao. 5 — Bawełna. 6 — Drewno szlachetne. 7 — Guma
arabska. 8 — Orzechy kola. 9 — Skóry. 10 — Kauczuk. 11 — K apok. 12 — Wosk. 13 — Banany. 14 — Kawa. 15 —- Diamenty. 16 — Piasawa.
17 — Złoto. 18 — Rudy manganowe. 19 — Cyna. 20 — Granice poszczególnych kolonii. 21 — K oleje. 22 — D rogi samochodowe. 23 — War
tości wywozu od 0 do 20 mil. zł. 24 — Wartości wywozu: 20 mil. zł i wyżej.

nowi główny pień ludności w zachodniej Saharze. Są to Tuaregowie, zwani też Imoszagh,
których główną siedzibą są góry Hogaru w środku Sahary. Obejmują oni też grupy ludnościowe
Ifogas z Adraru, Kelowi z Asbenu, Tibu z Tibesti, Tintumma z Kanaru, Ułmdenów z Assana,
Itissan z Adaru. W późniejszych czasach napłynęła druga fala ludnościowa, tym razem ze wschodu,
ale przez kraje północne: Trypolitanię i Algerię. Byli to Arabowie, a więc Semici, których w te
strony pchnęła ekspansja islamu. Zdołali oni w rozległych okręgach nie tylko narzucić wyznanie
mahometańskie, ale też swój język i obyczaje, związane przeważnie z praktykami religijnymi.
W zachodniej części Sahary występują więc wpływy mauretańskie, a ludność pomimo pnia
chamickiego posługuje się językami semickimi.
Wpływy Chamitów sięgnęły nawet poza Sahel do krain sawanny i lasu parkowego, w zaplecze
krain wybrzeża gwinejskiego. Wynikiem tego jest, że tam ludność murzyńska przesiana jest
szczepami chamickimi Fulbe i Hausa.
Ostatnią falą ludnościową jest napływ Europejczyków. Ze względu jednak na bardzo nieko
rzystne warunki klimatyczne, fala ta jest zbyt słaba, aby mogła wywrzeć jakikolwiek bądź wpływ
na kształtowanie się rasy. Ponadto Europejczycy na ogół trzymają się oddzielnie i mało mieszają
się z ludnością tubylczą. Natomiast potężny jest wpływ białego człowieka na rozwój gospodarczy
i kulturalny. Jego dziełem jest tworzenie komunikacji, budowa dróg i kolei, organizacja produkcji
Geogr. powsz.
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i handlu, zapewnienie bezpie
czeństwa, podniesienie dobro
bytu tubylców, krzewienie kul
tury lokalnej, wzniesienie szpi
tali i szkól, a wreszcie przy
niesienie chrześcijaństwa, które,
niestety, na skutek lokalnych
warunków w tej dzielnicy świata
nie trafia dotychczas na grunt
podatny. Ale to prawdopodob
nie jest tylko kwestią czasu.
P o d z ia ł p o l i t y c z n y .
Wybrzeże gwinejskie było tą
częścią Afryki tropikalnej, do
której Europejczycy dotarli najsampierw. Palma pierwszeń
stwa należy się tu Portugalczy
Sudan Francuski.
kom, którzy pod koniec X V
Sortow anie baw ełny.
Fo t. A g . Ecoti. A . O . F .
wieku odkryli to wybrzeże w po
szukiwaniu drogi do Indyj dookoła kontynentu. Założyli wówczas istniejącą dotychczas na Złotym
Wybrzeżu kolonię Elmina i przez długie lata byli jedynymi Europejczykami na tym wybrzeżu.
W X V II wieku Holendrzy odebrali Portugalczykom tę faktorię i posiadali ją w ciągu
prawie dwu wieków, po czym w wieku X IX odstąpili ją Anglikom. Tymczasem zawijały
tu statki handlowe rozmaitych narodów, jako to: angielskie, francuskie, holenderskie, portugal
skie a nawet pruskie. Europejczycy sprowadzali stąd różne towary, które dały impuls do nadania
charakterystycznych nazw poszczególnym odcinkom wybrzeża gwinejskiego, jako to: Wybrzeże
Pieprzowe, Kości Słoniowej, Złote, Niewolnicze, częściowo dziś jeszcze stosowane. Ostatnie
dostarczyło największej ilości niewolników Ameryce.
W ciągu wieków całych stan posiadania państw europejskich wyrażał się w postaci faktorii, tj.
punktów oparcia na wybrzeżu, skąd prowadzono handel wymienny z tubylcami zamieszkującymi
wnętrze. Dopiero w X V III wieku rozpoczęła się penetracja w głąb kontynentu, podjęta najsampierw przez Francuzów, którym się powiodło stworzyć w Afryce zachodniej jeden powiązany
kompleks, poprzecinany tylko pseudoenklawami posiadłości innych państw europejskich oraz
niepodległej rzeczypospolitej murzyńskiej Liberii, utworzonej pod protektoratem Stanów Zjedno
czonych Ameryki. Stopniowo granice zostały uporządkowane na podstawie traktatów i w wyniku
ostatecznym wybrzeże gwinejskie przedstawia dzisiaj bezładną mozaikę, którą analizować bę
dziemy w zależności od przynależności politycznej. Wyróżnić możemy następujące grupy:
P o s ia d ło ś c i W ie lk ie j B r y ta n ii.
Nazwa
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Razem . . . .

ludność

gęst.

876.920
89.500
203.997
33.772
80.400

19,350.000
780.000
3,045.000
318.000
1,672.000
200.000

22,0
8,6
14,0
8,8
21,0
19,0

vo
0
r^
ó
M

Nigeria . . . . . .
Mandat Kamerunu
Złote Wybrzeże . .
Mandat Togo . . .
Sierra Leone . . .
Gambia . . . . . .

km2

1,295.295

25,365.000

stolica
Lagos
Buea
Akkra
Ho
Freetown
Bathurst

(126.000)
(3.000)
(63.000)
(3.500)
(55.500)
(14.500)
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P o s ia d ło ś c i F r a n c ji — stanowiące całość A. O. F.
(Afrique Occidentale Française — Afryka Zachodnia Francuska)
Nazwa

km2

ludność

gęst.

Stołeczny Okręg Dakar .
Senegal . . . . . . . .
Mauretania . . . . . .
Gwinea Francuska . . .
Wybrzeże Kości Słoniowej
Dahomej .........................
Mandat T o g o .................
Sudan Francuski1 . . .
Nigeria Górna . . . . .

158
201.375
834.850
250.875
477*575
122.100
56.169
1,504.475
1,247.350

73.000
1,620.000
352.000
2,120.000
3,860.000
1,133.000
754.000
3,527.000
1,721.000

440,0
8,0
0,4

Dakar
Saint Louis

8,7
8,0

Konakry
Bingerville
Porto Novo
Lome
Bamako
Niamey

4,694.927

15,158.000

km2

ludność

gęst.

2,000.000
365.000
22.000

21.0
14.0
0,1

Razem

. .

Nazwa
L ib e r ia . . . . . . .
G w in e a P o r tu g a ls k a .
R io d e O ro H isz p a ń sk ie

95.400
36.125
285.200

9,3
14,0
2,3
i *3

stolica

tt

tt

(73.000)
(30.000)
tt

(6.700)
(5.000)
(27.000)
(13.000)
(18.000)

stolica
Monrovia
Bolama
Villa Cisneros

(6.000)
(4.000)
(255)

W istocie kolejność powyższych posiadłości jest inna i posuwając się wzdłuż wybrzeża z pół
nocy na południe i na wschód otrzymamy szereg następujący: Rio de Oro, Mauretania, Senegal,
Gambia, Casamance (do Senegalu), Gwinea Portugalska, Gwinea Francuska, Sierra Leone,
Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Złote Wybrzeże, Togo, Dahomej, Nigeria. W zapleczu zaś:
Górna Wolta, Sudan Francuski oraz Nigeria Górna (francuska).
Chociaż największy i jedyny zwarty obszar stanowią w tej części Afryki posiadłości francuskie,
to jednak rozpoczniemy przegląd od kolonii Wielkiej Brytanii, której Nigeria wiąże się bezpośred
nio z Kamerunem, ostatnio opisanym (str. 159— 162).
N I G E R I A
Stanowisko Nigerii w Imperium Wielkiej Brytanii. — Obszar. — Liczba ludności. — Zarys historyczny. — Po
łożenie i granice. — Dzielnice klimatyczne. — Ludność: narody i szczepy. — Miasta. — Produkcja i wywóz. —
Lasy. — Kopaliny. — Dług publiczny. — Koleje, porty. — Bilans handlowy. — Wytwórczość artystyczna:
rzemiosła i rękodzieła.

W światowym Imperium Wielkiej Brytanii Nigeria zajmuje miejsce niezwykłe. Pomijając
bowiem znaczny obszar tej kolonii, wynoszący 876.920 km2, a więc więcej niż trzy i pół raza obszar
Wielkiej Brytanii jako kraju macierzystego, Nigeria jest kolonią poza Indiami najgęściej zaludnioną.
Zamieszkuje ją ogółem prawie 20 milionów ludzi, przy czym przeciętna gęstość przekracza 22
osoby na 1 km2, niektóre dzielnice zaś są jeszcze znacznie gęściej zaludnione. Ponadto wśród ziem
zamieszkałych przez Murzynów Nigeria wyróżnia się tym, że ludność jej odznacza się stosunkowo
wysokim stopniem kultury tubylczej, przede wszystkim w dziedzinie sztuki stosowanej. Znajduje
to wybitny wyraz w wyrobach rękodzieł, jako to: rzeźbiarstwa, snycerstwa, tkactwa, hafciarstwa, odznaczających się oryginalnością i prawdziwym artyzmem.
1 W tym Górna Wolta ok. 300.000 km2.
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Delta rzeki Niger.
1 — K oleje. 2 — D rogi samochodowe. 3 — Laguny i ramiona rzeki. 4 — L as tropikalny. 5 — Zarośla mangrowiowe. 6 — Sawanna.
Pdtg map angielskich.

Pod względem
historycznym Nige
ria od niedawna
dopiero
stanowi
jednolitą
kolonię.
Stan
posiadania
Wielkiej
Brytanii
rozpoczął się w ro
ku 1861 zajęciem
ówczesnej
osady
Lagos,
poddanej
początkowo pod za
rząd
gubernatora
kolonii Sierra Le
one. W r. 1874 wydzielono pod odd z ie ln ą
.
, ,

a d m in istr a .

cję kolonię Złotego

Wybrzeża, do której przyłączono okręg Lagos. Dopiero w r. 1886 utworzono oddzielną
kolonię i protektorat Lagos, rozszerzając wpływy na sąsiadujące państewka murzyńskie.
W tym samym roku Korona angielska nadała „charter“ towarzystwu utworzonemu już
dawniej do eksploatacji mało wówczas jeszcze znanego dorzecza Niger, pod nazwą „Royal
NigerCompany".
W roku 1885towarzystwo
tospowodowałoutworzenie protektoratu:
„Protectorate of the Oil Rivers" (ProtektoratRzekOliwnych;
taknazywają się w delcie ramiona
rzeki Niger),w roku zaś 1893 ProtektoratWybrzeża Nigerii(Niger CoastProtectorate). W r. 1899
towarzystwozrzekło się swoichpraw na rzeczKorony iwówczasutworzono w r. 1900 dwa od
dzielne protektoraty:„Południowej i PółnocnejNigerii". Stopniowodołączono do pierwszego
uzyskane już poprzednio obszary, a po dołączeniu kolonii Lagos nadano w 1906 r. południowej
części kraju nazwę: Kolonia i Protektorat Nigerii Południowej. Dopiero w dniu 1 stycznia 1914 r.
przed samym wybuchem wielkiej wojny światowej połączono północną część z południową
w jedną całość administracyjną, nazwaną „Kolonia i Protektorat Nigerii"pod zarządem wspólnego
gubernatora z siedzibą w Lagos. Pozostałością tej ewolucji jest istniejący dotychczas podział
zasadniczy na prowincje południowe i prowincje północne, na czele których stoją dwaj guberna
torzy mianowani przez króla. Ogółem istnieją 22 prowincje.
Obecnie kolonia ta terytorialnie stanowi zwarty blok, oparty na południu o zatoki Benin i Bia
fra Oceanu Atlantyckiego, oddzielone od siebie rozległą deltą rzeki Niger. Na zachodzie graniczy
Z Dahomejem francuskim, na północy z tak zwaną Nigerią Francuską, leżącą na samym skraju
Sahary, na wschodzie zaś z Kamerunem. Kraniec północno-wschodni opiera się o jezioro Czad.
Po przyłączeniu części Kamerunu jako mandatu, na podstawie traktatu wersalskiego, południowy
koniec tej kolonii, sięga 40, północny zaś prawie 14° szer. płn. Rozpiętość w kierunku południko
wym wynosi więc około io°, gdy natomiast w kierunku równoleżnikowym przekracza nawet
dziesięć stopni, co jest wynikiem skośnego przebiegu granicy wschodniej.
Tak znaczna rozpiętość geograficzna warunkuje rozmaitość typów gospodarki, jako wynik
różnorodności klimatu. Sama przyroda dzieli kraj na cztery okręgi dość wyraźnie zróżniczkowane.
Najdawniej opanowany przez białego człowieka jest pas nadmorski, pokryty bagnami i lasami
mangrowiowymi. Ciągnie się on prawie wszędzie wzdłuż wybrzeża z małymi tylko przerwami
i sięga w głąb od 10 do 75 km. Jest on przecięty mnóstwem strumieni, rzeczek i rzek, z których
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znaczna część należy do delty
rzeki Niger. Poza pasem mangrowiowym leży okręg równi
kowego lasu deszczowego o sze
rokości od 50 do 130 km. Od
znacza się on bogactwem dziko
rosnącej palmy oleistej. Obydwa
te pasy posiadają klimat bardzo
niezdrowy dla Europejczyka.
K u północy teren stopniowo
się podnosi i na płycie przyj
muje charakter krainy pagórko
watej, pokrytej wzniesieniami
zbudowanymi z granitu lub
Z piaskowca. Jest to kraina lasu
parkowego, przesianego zielenią
Nigeria.
trawiastą* Dalej na północ kil“
M iasto K a n o z lotu ptaka. N iegd yś siedziba rozbójników — dziś kw itnące miasto.
Ł •
*
Fot. W. Mittelholzer.
mat staje się coraz suchszym,
aż wreszcie, na pograniczu Sahary, rozpoczynają się ziemie o charakterze pustynnym.
Zaludnienie jest bardzo rozmaite 1 i składa się z następujących ludów, względnie szczepów
głównych:
1938 r. Hausa
....................
3,700.000
Ajbo ( I b o ) ............................ 3,200.000
Dżoruba (Joruba) . . . . . 3,300.000
Fulani . . . . . . . . . . 2,100.000
Kanuri
.................
950.000
Ajbajbio (Ibibio).....................
800.000
M u n c h i .................................
600.000
Ido (Edo)
.........................
540.000
Niupe . . . . . . . . . .
350.000
Ajdżo (Ijaw) . . . . . . .
160.000
drobne szczepy okoł o. . . . 4,000.000
Głównymi językami używanymi w Nigerii są Joruba, Edo (Ido), Ijaw (Ajdżo), Ibo (Ajbo)
oraz Ibibio (Ajbajbio), ale liczne drobne szczepy mają swoje własne języki i obyczaje. Na ogół
panuje jeszcze pogaństwo, chociaż na północy dużo jest wyznawców Mahometa. Na południu
pracują liczne misje chrześcijańskie, a działalność ich ujawnia się w wielu miejscowościach.
Jak na stosunki afrykańskie, stopień u m iasto w ie n ia jest dość znaczny, szczególnie w pół
nocnej części kraju. Największe miasta są Ibadan (Ajbadan, 387.000 mieszk.), Lagos (128.000),
Ogbomosho (87.000), Kano (82.000), Ifo (Ajfo — 58.000), Ede (Idi — 53.000), Oshogbo (50.000),
Oyo (49.000), Abeokuta (46.000), Ilorin (Ajlorin — 40.000). Pozostałe miasta mają mniej niż
40.000 mieszkańców, ale wśród nich na specjalną uwagę zasługują jeszcze: Enugu (kopalnie
węgla) i Jos (kopalnie cyny). Głównymi portami są Lagos, Port Harcourt i Calabar.
P ro d u k c ja jest różnorodna ze względu na znaczny obszar kraju. W wielu dzielnicach wy
twórczość rodzima jest już bardzo stara i istniała od wieków, przed przyjściem białego człowieka.
Niemniej jednak twierdzić trzeba, że gospodarka europejska tworzy nowe możliwości dla produ
1 Patrz Afryka Zachodnia, str. 240.
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centów, dając bezpieczeń
stwo, rozbudowując drogi
i środki komunikacji, uprzy
stępniając nowe rynki zbytu,
organizując handel, prowa
dząc stacje doświadczalne
dla rolnictwa i hodowli itd.
W wyniku tego Nigeria zaj
muje w wymianie światowej
coraz bardziej czynne stano
wisko, co jednocześnie wpły
wa na podniesienie dobro
bytu ludności. Główne arty
kuły wywozu są produktami
rolnictwa (plantacji) i ho
dowli, a pomiędzy nimi dwa
Nigeria.
stanowią 51,4% wywozu. Są
W rota w w ałach glinianych, otaczających m iasto K a n o .
o l e j p ć llt T lO W y ( w T* I 936
Fo t. Tropical Press Agency.
.
.
.
0
wywieziono 162.778 ton wartości około 55 mil. złotych) oraz orzechy palmowe (1936 — wywóz 386.145 ton wartości około
95,000.000 złotych). A więc wywóz tych dwu tylko artykułów, pochodzących przeważnie z delty
(terytorium „Oil Rivers"), daje kolonii w jednym roku 150 milionów złotych.
Trzecim (a ściśle mówiąc „drugim", bo olej palmowy produkowany jest z orzechów palmo
wych, jest więc tylko innym stadium wytwórczości) artykułem wywozu, którego znaczenie w ostat
nich latach wzrasta, jest drewno rozmaitych rodzajów. Lasy Nigerii, obejmujące obszar około
325.000 km2, zawierają nieprzebrane bogactwa, a wyliczenie wszystkich drzew tam rosnących
wymagałoby kilku stron druku. Ograniczymy się więc tylko do najważniejszych, dostarczających
drewno na eksport. Są to:
Nazwa handlowa

Nazwa botaniczna

Obeche
Pearwood
Opepe
Sapele
Golden Walnut

Triplochiton Johnsonii
Guarea cedrata (Thompsonii)
Sarcoćephalus diderrichi
Entandrophragma utilis
Lovoa Klaineana

Mahoń nigeryjski
Agba
Satinwood
Mansonia
Abura
Iroko

Khaya ivorensis
Grossweilerodendron balsamiferum
Afrormosia Laxiflora
Mansonia albissima
Mitragyna stipulosa
Chlorophora excelsa

Inne nazwy
Arere, Agous (franc.)
Obobo, Bosse (franc.)
Kussia, Badi (franc.)
Mahon Sapele (Dzebu)
Sida, Anamomila
Noyer de Gabon (franc.)
Dibeton (franc.)
Acajou (franc.), Oganwo
Moboron, Pink Mahogany
Ayan
Orodo, Ofun
Bahia (franc.)
Rokko (franc.)

i wiele innych. Poza tym mnóstwo drzew ścinanych jest dla użytku miejscowego. Pomiędzy tymi
na specjalną uwagę zasługuje drzewo mangrowiowe (czerwone: Rhizophora racemosa, białe:

A FR Y K A ZACHODNIA

247

Zinder
Sokoto
Gusou
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Duala

Nigeria. Mapa gospodarcza.
1 — G ranica obecna N igerii. 2 — Zach. granica mandatu W. Bryt. Kamerunu. 3 — Koleje istniejące. 4 — Koleje projektowane. 5 — Rzeki
żeglowne. 6 — Złoto. 7 — Węgiel brunatny. 8 — Sól kamienna. 9 — Cyna. 10 — Węgiel kamienny. 11 — Plantacje drzew kakaowych.
12 — Plantacje bawełny. 13 — Okręg uprawy głównych roślin spożywczych: jam, maniok, kukurydza, banany. Na północ od tego okręgu
uprawia się proso. 14 — Obszar palm oleistych. 15 — Obszar lasów tropikalnych.
p jjg p j aegera.

Langucularia racemosa i Avicennia africana), dostarczające wyborowego, odpornego materiału
na podkłady kolejowe i stemple kopalniane.
Kraj produkuje ponadto na wywóz orzechy ziemne, tzw. małpie orzeszki (w r. 1936 wywie
ziono 218.389 ton), kakao (r. 1936, wywóz — 77,982 t), skóry surowe, owcze i kozie, bardzo sta
rannie suszone i solone, ghee (wytopione masło stęchłe), kauczuk surowy (w r. 1936 wywóz
wyniósł 2.100 t), bawełnę i siemię bawełniane, których eksport szybko rośnie, gumę arabską,
imbir, włókna piasawy, wosk pszczelny i wreszcie ananasy oraz banany.
Produkcja Nigerii nie ogranicza się jednak do świata roślinnego i zwierzęcego. Kraj posiada
również kopaliny, już intensywnie eksploatowane. Podstawowym bogactwem kopalnym jest
węgiel kamienny, dobywany w dobrym gatunku w kopalniach „U di" w okolicach miasta Enugu,
połączonego koleją z portem Harcourt. Wydobycie w r. 1935 wyniosło 258.843 tony. Głównymi
konsumentami węgla są linie kolejowe oraz żeglugowe, zarówno rzeczne jak morskie. Dalej do
bywa się w okolicach miasta Bukuru w prowincji Bauchi ruda cyny, której wywóz w r. 1934 wyniósł
7.528 ton, oraz złoto kopane w prowincji Niger na północ od miast Minna i Zungeru. Rudy cyny,
których eksport jest kontyngentowany, wywożone są przez port Harcourt, złoto zaś przez Lagos
do Liverpoolu.
W roku 1936 d łu g p u b lic z n y Nigerii wynosił zł 756,000.000, które rynek londyński po-
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życzył tej kolonii dla celów
inwestycyjnych. Olbrzymie
te fundusze zużyte zostały
celowo do wybudowania sie
ci kolejowej, której długość
dziś już przekracza 4.000 km,
do rozbudowania i wyposa
żenia portów w Lagos i Port
Harcourt, do zorganizowania
żeglugi rzecznej na rzece Ni
ger i jej głównym dopływie
Benue, do wzniesienia filtrów
i wodociągów w miastach, do
zaprowadzenia telegrafu i sta
cji radiowej, do rozbudowy
szkolnictwa itd., słowem,
do gospodarczego i kul-

Nigeria.
U lica w m ieście K a n o. D o m y zbudow ane z g liny i biota.
sprzedaw ców ulicznych.

Skro m n y cień drzewa przyciąga
F o t. W . Mittdholzer.

tU r a ln e g O

p o d n ie s ie n ia

k ra-

f .
..
ju. Pozyczka jest długoter
minowa, niskoprocentowa i podlega stopniowej amortyzacji z dochodów kolonii, która dzięki
tej pomocy finansowej rozwinęła się niezwykle szybko. Ponieważ zaś inwestycje przeważnie
są rentowne, przeto kolonia nie odczuwa wcale tego ciężaru.
Oczywiste jest, że kraj prowadzi handel przede wszystkim z Wielką Brytanią, ale kupuje
też w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Bilans handlowy jest na ogół bardzo czynny, a w niektó
rych latach wartość wywozu przewyższa prawie w dwójnasób wartość przywozu, co świadczy
0 tym, że kraj pod wieloma względami jest samowystarczalny.
W istocie, przegląd wytwórczości krajowej w dziedzinie
rzemiosł i rękodzieł wprowadza w zdumienie i wzbudza sza
cunek. Artyzm występuje najdobitniej w twórczości snycerskiej
1 rzeźbiarskiej, która poszczycić się może pięknymi przedmio
tami w dziedzinie codziennego użytku. Szczególnie słynne są
wyroby rzeźbione z drzew cennych, z kości słoniowej oraz minia
tury z wielkich kolców.
Poza tym wszakże odkryto w Ifie prawdziwe skarby archeolo
giczne w postaci odlewów głów murzyńskich z brązu, stwier
dzające, że poczucie sztuki i umiejętność stosowania jej istniały
od dawna wśród pozornie prymitywnego ludu Joruba, zamie
szkującego tę dzielnicę. Odkrycie tych skarbów, świadczących
o wysokiej minionej cywilizacji, nauka zawdzięcza niemieckiemu
antropologowi, Leonowi Frobeniusowi, który pracował w okolicach
Ife w latach 19 10 — 19 12.
Niezwykle charakterystyczne i ciekawe pod względem tech
niki jak również i kolorystyki są wyroby tkackie, wykonywane
ręcznie, przy czym poszczególne miejscowości współzawodniczą
ze sobą. Specjalnie cenione są bogato dekorowane barwne tkaniny
Z Uorin, na pograniczu Nigerii południowej i północnej. TkaNigeria.
1
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t
•
• • 1
1 1
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Przykład sztuki m urzyńskiej. K ie lic h wyruny te odzwierciedlają deseniami jak gdyby spotkanie się dwu
rzeźbiony z drzew a.
.
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odmiennych kultur i podobno wyrabiane są przez Joruba już przeszło tysiąc lat. Okolice Ibadanu
i Adire Eleko słyną z kolorystyki i barwnych deseni, przy czym wyroby ich mają charakter batików. Stosuje się do nich wyłącznie miejscowe barwniki roślinne i niezwykle prymitywne, bardzo
ciekawe systemy tworzenia deseni, dziwnym zbiegiem okoliczności stosowane też w Indiach
i w Japonii. Przypuszczalnie metody te znane były również w starożytnym Egipcie.
Jeszcze ciekawsza jest ręczna praca hafciarska, wykonywana przez mężczyzn, prawdziwych
artystów. Zasłynęło pod tym względem rękodzielnictwo w Jebba (Dżebba), gdzie haftują piękne
serwety, prowincja Bomu na północy, słynna ze swych barwnych artystycznych fezów muzuł
mańskich, oraz miejscowość Rem ów krainie Ijebu (Ajdżibu), znana specjalnie z barwnych haftów
paciorkowych i perełkowych, służących do wyrobu strojów uroczystych, koron i podnóżków
dla królów tubylczych. Jest to zawód pozostający z dziada-pradziada w kilku rodzinach, słyną
cych z artyzmu i mających przywilej wyrobu strojów koronacyjnych.
Wyróżniają się ponadto wyroby koszykarskie, wytwarzane przez kobiety w mieście Ibo
(Ajbo), i wyroby skórzane (jako to: oprawy, pantofle, torebki itp.), wytwarzane przez mężczyzn
w Nigerii północnej, którym pozazdrościć by mogła niejedna wytwórnia przedmiotów artystycz
nych w Europie.
Plecionki z łyka, rafii i słomy, maty, koszyki, kapelusze oraz wyroby kute z mosiądzu zamy
kają listę tubylczych wyrobów artystycznych Nigerii.
Kolonia Nigeria, choć od niespełna 25 lat stojąca pod jednolitą, zjednoczoną administracją
angielską, stanowi cenny obiekt kolonialny dla Wielkiej Brytanii. Pomijając rozległość obszaru
i wielkie bogactwa przyrodzone, decyduje o tej wartości przede wszystkim znaczna ilość ludności,
jej zdolność produkcyjna oraz jej zamożność, tworząca siłę nabywczą, stanowiącą dla Wielkiej
Brytanii cenny rynek zbytu oraz lokat inwestycyjnych.

B R IT IS H CAM ERO O NS
M A N D A T W IE L K IE J B R Y T A N II W K A M E R U N IE

O Kamerunie pisaliśmy szczegółowo na str. 159 i następnych. Część Kamerunu będąca
pod mandatem Wielkiej Brytanii ciągnie się mniej lub więcej wąskim pasem wzdłuż wschodniej
granicy Nigerii, od zatoki Biafra aż do jeziora Czad. Obejmuje 89.500 km2 z 780.000 mieszkańców,
co daje przeciętną gęstość 8,6 na 1 km2. Stolicą jest Buea (3.000 mieszk.), dawna stolica całego
Kamerunu Niemieckiego, położona malowniczo na południowo-zachodnim stoku Góry Kamerun.
Obszar mandatu w. brytańskiego ulega przerwie nad rzeką Benue, gdzie na krótkim odcinku
dawna granica pozostała nie zmieniona i obecnie francuski mandat Kamerunu graniczy tam
bezpośrednio z Nigerią. W ten sposób mandat w. brytański podzielony jest na dwie części: po
łudniowa o klimacie podrównikowym z niezwykle silnymi opadami, przyłączona administracyjnie
do południowych prowincji Nigerii, zamieszkała jest przez Murzynów Bantu; północna zaś
o klimacie daleko suchszym, przyłączona do prowincji Bomu i Adamaua, zamieszkała jest przez
Murzynów Sudańskich.
Na ogół ziemia jest żyzna i obficie zalesiona, ale stosunkowo jeszcze słabo wyzyskana. Plan
tacje europejskie są tylko w pobliżu oceanu. Kraj eksportuje znaczne ilości bananów, nieco
orzechów palmowych, oleju palmowego, kakao i kauczuku.
Głównym portem jest Victoria (1934: 110 statków = 225*600 t), drugim zaś Tiko o znaczeniu
lokalnym.
Wielkobrytański mandat Kamerunu nie jest zdolny do życia samoistnego i może się roz
wijać tylko w oparciu o kolonię Nigerii, z którą jest administracyjnie związany i do której wy
raźnie ciąży w części środkowej i północnej.

250

JE R Z Y LO TH

ZŁO T E W YBRZEŻE

Złote Wybrzeże było początkowo zajęte przez Portugalczyków, następnie przeszło w posia
danie Holendrów, którzy w r. 1871 odstąpili je Anglikom. Od tego czasu kraina stanowi kolonię
Wielkiej Brytanii, administrowaną przez gubernatora przy pomocy Rady Ustawodawczej.
Z biegiem czasu dołączono Protektorat A sz a n ti oraz tzw. terytoria północne. Całość tworzy
dziś dość zwarty blok, obejmujący 203,977 km2, rozpościerający się w kierunku południkowym,
pomiędzy 5 a n ° szer. płn.; oparty na południu o morze, graniczy na zachodzie z francuskim
Wybrzeżem Kości Słoniowej, na północy z francuską prowincją Górnej Wolty, na wschodzie zaś
z dawną niemiecką posiadłością Togo. Kraina ta jest obecnie podzielona na dwie części manda
towe, przy czym część zachodnia, obejmująca 33.772 km2, przyłączona jest administracyjnie do
Złotego Wybrzeża, wschodnia zaś do francuskiego Dahomeju. Wobec tego brytańska kolonia
Złotego Wybrzeża obecnie z trzech stron otoczona jest posiadłościami Francji.
N azw a Z ło te g o W yb rze ża pochodzi od złota w proszku, jaki tubylcy wypłukiwali z rzek
płynących z gór Akwapim i sprzedawali kupcom europejskim w średniowieczu w zamian za
wyroby przemysłowe i alkohol. Wyróżnić można kilka dzielnic odmiennych: x° wybrzeże morskie,
płaskie i pozbawione zatok, na zachodzie porośnięte gęstym lasem równikowym; 2° w bezpo
średnim zapleczu kompleks wyżyn Akwapim, otrzymujący dużo opadów i pocięty przez erozję
strumieni i rzeczek płynących bezpośrednio do oceanu, wśród których największe są: Tano,
Ankoba i Pra; 30 dalej na północ wysoka kraina płytowa Aszanti; 40 dorzecze Wolty, obejmujące
całą północną część kolonii oraz jej wschodnią część przybrzeżną. W środkowym biegu Wolta
stanowiła granicę z niemieckim Togo, w górnym zaś dzieli się na trzy rzeki: Daka, Białą Woltę
i Czarną Woltę, których dorzecze obejmuje całą północ kolonii.
Ale rzeki Złotego Wybrzeża nie nadają się do żeglugi, z wyjątkiem dolnego biegu Wolty,
żeglownej na przestrzeni 75 km, poniżej katarakt pod Kpong.
Penetracja gospodarcza odbywać się może jedynie przy pomocy budowy kolei i dróg. Najsampierw trzeba było jednak wyposażyć kraj w porty dostępne dla większych statków, dające
bezpieczeństwo i jakie takie wygody ładunkowe. Anglicy, naród morski, zrozumieli to doskonale
i wybudowali dwa sztuczne porty, z których jeden starszy, w Akra (63,000 m.), stolicy kolonii,
skąd prowadzi linia kolejowa w góry Akwapim, drugi zaś młodszy, w Sekondi (20.000 m.), po
większony znacznie w r. 1928 budową portu w Takoradi, przylegającym do Sekondi. Stąd pro
wadzi linia kolejowa do Kumassi w Aszanti. Port w Takoradi jest wyposażony nowocześnie
i dostępny dla dużych statków, należy więc przewidywać, że Sekondi—Takoradi stanie się
niebawem główną bramą wylotową tej kolonii.
W ostatnich dziesięciu latach Anglicy zaniechali budowy dalszych linii kolejowych, natomiast
podjęli energicznie budowę dróg automobilowych, których kraj już posiada przeszło 8.000 km.
W nowszych czasach odkryto pokłady rudy manganowej, złoto w kwarcytach, bauksyt i dia
menty.
Poważne znaczenie dla kraju mają lasy, dostarczające — podobnie jak Nigeria — cennych
drzew na wywóz, a produkcja kauczuku i orzechów palmy oleistej zastąpiona została przez kakao,
które dzisiaj stanowi główne bogactwo plantacyjne kolonii. W wywozie artykuły powyższe uzu
pełniają jeszcze orzechy kola, kopra i skóry surowe.
Ludność kolonii stanowi około 3,440.000 mieszkańców, z czego ok. 340.000 przypada na tery
torium mandatowe Togo. Nie-Afrykańczyków jest nieco ponad 3.000 osób.
W roku 1934/5 było 27 szkół państwowych, w tym jedna techniczna, 371 szkół misyjnych
oraz szkoła wyższa imienia Księcia Walii w Achimota.
A sz a n ti jest królestwem, którego stolicą jest miasto Kumassi (40.000 m.), będące protekto
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ratem W. Brytanii od roku 1896 i administracyjnie przyłączone do kolonii Złotego Wybrzeża.
Panuje obecnie Nana Osei Aggemen Prempeh II, u boku którego działa główny komisarz,
reprezentujący gubernatora.
S IE R R A LE O N E

Jest to względnie mała kolonia w.-brytańska, obejmująca tylko 80.400 km2 z 1,672.000 mie
szkańców, o kształcie regularnym i zwartym. Otoczona jest morzem na południu i na zachodzie,
francuską Gwineą na północy i Liberią na wschodzie.
Historia tej kolonii jest wyjątkowo ciekawa i rozpoczyna się już w r. 1788 odstąpieniem ka
wałka ziemi angielskim kolonistom przez wodzów tubylczych. Gdy rozpoczęto walkę z handlem
niewolnikami, używano tej ziemi do osadnictwa Murzynów wyzwolonych z okrętów pirackich
i z rąk handlarzy niewolnikami.
Kolonia właściwa obejmuje tylko Półwysep Sierra Leone, którego nazwę zastosowano później
do całego protektoratu, wyspy Tasso i Banana oraz miasto Bonthe na wyspie Szerbro. Reszta
jest protektoratem ogłoszonym dopiero w r. 1896, a obecny system administracji, przydzielający
gubernatorowi Rady Ustawodawczą i Wykonawczą, ustalony został dopiero w r. 19x3. Na północy
obszar Sierra Leone opiera się o cofnięte na tym odcinku zbocze płyty afrykańskiej, osiągające
tu poważniejsze wysokości i stanowiące wododział pomiędzy dorzeczem rzeki Niger a rzekami
płynącymi wprost do morza. Pomiędzy nimi wzmiankować należy przede wszystkim rzekę
Scarcies, stanowiącą granicę względem Gwinei francuskiej, oraz rzekę Rokell, której estuarium
tworzy piękny port Freetown, uchodzący za najlepszy port naturalny na zachodnim wybrzeżu
Afryki. Rzeki są niewielkie i żeglowne tylko w dolnych biegach na długości od kilkunastu do
50 kilometrów.
Prawie cala kolonia pokryta jest laterytem, zalegającym na podłożu zbudowanym z granitu
i gnejsów. Skorupa laterytowa odznacza się tym, że jest na ogół porowata, dzięki czemu stanowi
glebę żyzną i względnie łatwo nadającą się do obróbki. Wzdłuż brzegu morza ciągnie się bagienny
pas młodych aluwiów, nadający się znakomicie do uprawy ryżu, po wycofaniu się zeń drzew
mangrowiowych, utrzymujących się tylko dopóty, póki przypływy morza regularnie zalewają
teren.
Deszczowa pora roku przypada na miesiące letnie: kwiecień do listopada, przy czym opady
są najsilniejsze w trzech miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu, kiedy opad wynosi 2.750 mm.
Ta pora roku jest najniezdrowsza, chociaż postępy higieny nowoczesnej pozwalają walczyć sku
tecznie z chorobami. Od grudnia do marca trwa najsuchsza pora i wówczas zdrowotność znacznie
się polepsza. Wnętrze kraju jest daleko zdrowsze aniżeli pas przybrzeżny, ale tam upały dają się
więcej we znaki ze względu na brak wiatrów wiejących od morza. Pobyt w stolicy Freetown
(60.000 m.), będącej jednocześnie głównym portem kraju, został uprzyjemniony przez wybudo
wanie kolejki linowej na sąsiednie wzgórze 300 m wysokie, gdzie upał jest mniej dokuczliwy.
Świat roślinny dostarcza głównych bogactw, przede wszystkim zaś palmy oleistej, z którą
ściśle związany jest dobrobyt ludności. Wywóz orzechów palmy oleistej w r. 1934 wyniósł prawie
70.000 ton, a wewnątrz kraju jeszcze rozległe przestrzenie lasów tropikalnych, obfitujących
w palmy oleiste, nie są wcale eksploatowane. Można więc nazwać Sierra Leone krainą oleju roślin
nego, podobnie jak deltę rzeki Niger. Kraj wywozi ponadto imbir, orzechy kola i włókna piasawa. Rozpoczęto też uprawę kakao i kauczuku Hevea. W ostatnich latach zaś odkryto pokłady
platyny, złota, hematytów oraz chromu; należy więc przypuszczać, że wkrótce kopaliny przy
czynią się do powiększenia wywozu.
Komunikacja z wnętrzem kraju odbywa się przy pomocy wąskotorowej linii kolejowej, której
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długość w r. 1934 wynosiła
415 km. Główna linia biegnie
z portu Freetown ukośnie
przez całą kolonię na wschód
do Pendembu na granicy
Z Liberią i posiada kilka
odnóg. Ponadto kraj dobrze
wyposażony jest w drogi
automobilowe,
doskonałe
w czasie suszy. Czynnych
jest 69 biur pocztowo-telegraficznych i stacja telegrafu
bez drutu.
Kraj jest doskonale wy
posażony w szkoły zarówno
państwowe jako też misyjne,
Gambia.
szczególnie
rzymskokatoli
G łów n a ulica w sto licy B ath u rst.
F o t. Ch. Lindbergh.
ckie, bogato subsydiowane.
Istnieje też kilka szkół rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz rodzaj szkoły wyższej: Fouray
Bay College, zawiadywanej przez misjonarzy wesleyańskich, jako oddział uniwersytetu w Durham.
Dla Wielkiej Brytanii Sierra Leone ma raczej znaczenie polityczne, a doskonały port Free
town jest posterunkiem strategicznym marynarki na drodze do Afryki południowej.
T H E G A M B IA

Gambia jest jedną z najstarszych kolonii angielskich. Obejmuje wprawdzie tylko 10.706 km2,
ale rozmieszczonych wąskim pasem wzdłuż obydwóch brzegów rzeki Gambia, wciskającym się
na 350 km w głąb posiadłości francuskich, oddzielającym Casamance od Senegalu. Jest to więc
intruzja dla Francji wysoce niewygodna, pozbawia bowiem rozległe połacie Senegalii naturalnej
drogi komunikacyjnej, prowadzącej do morza.
Ujście rzeki Gambia odkryte było w r. 1455 przez Portugalczyków, którzy je minęli, nie
tworząc tam posterunku. Dopiero w r. 1588 osiedlili się tam kupcy angielscy, a w r. 1651 Jan,
książę kurlandzki, wzniósł fort na jednej z wysepek nie opodal ujścia rzeki Gambia, zdobyty
10 lat później przez flotę angielską. W r. 1765 rząd Wielkiej Brytanii przejął fort Jana i osadę
i przyłączył je do ówczesnej kolonii angielskiej Senegambii ze stolicą w Saint Louis, przy ujściu
rzeki Senegal. W r. 1783 Senegambia przeszła w posiadanie Francuzów, którzy wówczas zagwa
rantowali Anglikom posiadanie fortu Jana oraz brzegów rzeki Gambia. W r. 1816 rząd W. Bry
tanii założył fort na wyspie Banjol, przechrzczonej wówczas na Wyspę Św. Marii, i poddał ten
posterunek wraz z zapleczem pod zarząd gubernatora Sierra Leone. Dopiero w r. 1888 wydzielono
Gambię w osobną kolonię koronną pod zarządem oddzielnego gubernatora z siedzibą w Bathurst na Wyspie Św. Marii. Właściwa kolonia obejmuje tylko m. Bathurst z najbliższym oto
czeniem, reszta zaś jako protektorat administrowana jest przez gubernatora przy współudziale
Rady Ustawodawczej i Rady Wykonawczej.
Rzeka Gambia, stanowiąca jak gdyby aortę kolonii, jest dla żeglugi jedną z najdostępniejszych
rzek Afryki, nie ma bowiem żadnych wodospadów ani katarakt; koryto jej, pozbawione skał,
jest wyjątkowo głębokie, względnie szerokie; spadek mały. W wyniku tego rzeka jest dostępna
dla mniejszych statków morskich na długości około 250 km, co jest niezwykłe, gdy się zważy,
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że cała jej długość nie osiąga nawet 700 km, a długość na terytorium angielskim wynosi 350 km,
w linii prostej. Ponieważ cały protektorat stanowi wąski pas ziemi, położony wzdłuż doskonale
żeglownej rzeki, przeto budowa kolei jest zbyteczna. Cały ruch odbywa się po rzece statkami
i motorówkami, a biura pocztowe znajdują się na statkach obsługujących cały obszar. Bathurst
jest dobrym portem, którego ruch w r. 1934 wykazał 517 statków o tonażu 1,240.731 ton, z czego
196 angielskich o tonażu 661.377. Cyfry te wskazują na to, że angielskie statki zawijające do
Bathurst są większe od innych.
Jedynym poważnym artykułem wywozowym Gambii są orzechy ziemne (arachidy), podobnie
jak sąsiedniej Senegambii. Prawie cały eksport tych orzeszków kierowany jest do Francji, głów
nego przetwórcy i konsumenta tego artykułu.
Ponieważ Gambia ma grunty żyzne i dobrze zraszane, przeto ludność z sąsiednich posiadłości
francuskich wędruje do Gambii na roboty rolne, względnie dzierżawi ziemię sezonowo i uprawia
orzechy ziemne na rachunek własny. Okoliczność ta powoduje znaczny pograniczny ruch ludności.
Istnieje w Gambii 6 prywatnych szkół elementarnych, subsydiowanych przez rząd, w tym
dwie katolickie i jedna muzułmańska. Są dwie szkoły średnie oraz seminarium nauczycielskie,
wszystkie subsydiowane przez rząd.
Bathurst jest posterunkiem strategicznym marynarki angielskiej, któremu protektorat
Gambia umożliwia gospodarczo istnienie finansowo niezależne.
A. O. F.
(A FRIQ U E O C C ID E N T A L E FR A N Ç A ISE)
F R A N C U S K A A F R Y K A ZACH O D N IA
Przegląd ogólny. — Senegalia. — Dakar. — Mauretania. — Gwinea Francuska. — Wybrzeże Kości Słoniowej. —
Dahomej. — Togo. — Sudan Francuski. — Nigeria Górna.

Francuska Afryka Zachodnia, określana powszechnie skrótem: A. O. F ., zajmuje znaczny
obszar lądu afrykańskiego (4.701.575 km2; 14.705.000 m.), którego najbardziej wartościowe i zwarte
dzielnice leżą w dorzeczach Nigru i Senegalu. Nie są one jednak odcięte od morza, gdyż posiadają
dostęp w trzech miej
scach na wybrzeżu gwinejskim i ponadto na
zachodnim wybrzeżu
kontynentu.
Jak wiadomo, kilka
narodów od zarania
dziejów kolonizacji, a
nawet odkrycia Afryki,
ubiegało się o poste
runki wypadowe na
tych wybrzeżach. Naj
pierw pojawili się tu
Portugalczycy, którzy
do dzisiejszego dnia ma
ją posiadłości w Gwi
nei oraz wyspy Annobon i Principe w zato
ce Biafra; po nich
Sudan Francuski.
W idok m iasta T im bu ktu .
P o t. Service Intercolonial.
przyszli
Holendrzy,
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którzy nie zdołali się
tu utrzymać, ustępując
miejsca
Anglikom,
z których posiadłościa
mi zapoznaliśmy się
już poprzednio (patrz
str. 243), wreszcie
Niemcy i Francuzi.
Niemieckie kolonie To
go i Kamerun zostały
podzielone i w formie
mandatów Ligi Naro
dów powierzone ad
ministracji Francji i
król. Wielkiej Brytanii.
Z tych wszystkich na
rodów kolonizatorskich
jedynie tylko Francji
Sudan Francuski. Timbuktu.
udało się nie tylko poPrzystań na kanale K abara, prow adzącym do rzeki N ig e r, nad której brzegiem m iasto nie leży z pow odu
Zyskać i Utrzymać odsiln ych w ylew ów .
Fo, A
Eco„_
o. F.
. . .
.
,
cinki tych wybrzezy,
ale ponadto zdołali oni, drogą energicznej penetracji, opanować zaplecza swoich odcinków i po
łączyć je ze sobą oraz powiązać w jeden zwarty kompleks,złączony w Saharze również
Z Francuską Afryką Równikową (A. E. F. — patrz str. 221).
Penetracja francuska nowoczesna rozpoczęta została w Senegalu w drugiej połowie dziewiętna
stego wieku pod kierownictwem genialnego kolonizatora, generała Faidherbe'a. Posuwając się
stopniowo w głąb kontynentu dotarli Francuzi w r. 1878 do Timbuktu, położonego na kolanie
rzeki Niger, miasta, z którym związane były tajemnicze podania, pełne grozy, a którego zdobycie
kosztowało Francuzów wiele
ludzi i wysiłków. Z opanowa
niem tej stolicy związane są
słynne nazwiska: Bonnier, Joffre,
Gouraud. Wkrótce potem, bo
już w r. 1881, penetracja pod
jęta została w Gwinei Francu
skiej, gdzie Francuzi niebawem
dotarli do gór Futa Dżalon
(1.500 m), stwierdzając, że góry
te są znacznie niższe, aniżeli
dotychczas sądzono. Na pod
stawie podań istniało bowiem
przypuszczenie, że w tej części
kontynentu znajduje się tekto
niczny odpowiednik do wyso
kich gór Afryki wschodniej.
Z powodu bardzo znacznych
Sudan FrancuskL Timbuktu.
OpadoW W tej dzielnicy erozja
B iu ra adm inistracji
fran cuskiej. F o t. A g . Econ. A . O. F .

A FR Y K A ZACHODNIA

255

jest niezwykle silna i wytwo
rzyła w malowniczych górach
Futa Dżalon warunki utrud
niające niezmiernie penetrację
wyprawom wojskowym, nie wy
posażonym wówczas jeszcze
w nowoczesny ekwipunek tech
niczny i leczniczy. Ta okolicz
ność spowodowała, że połącze
nie francuskiego wybrzeża gwinejskiego z dalszym zapleczem
uległo pewnej zwłoce, ale stolicę
Konakry (7.000 m.) założono
już w r. 1887. Dwa lata później
(1889) generał Binger podjął
wyprawę w głąb Wybrzeża Ko
ści Słoniowej, wyruszając z la
Sudan Francuski; m. Timbuktu.
guny, nad którą dziś wznosi
M eczet D ig reib er.
Fo t. Service Intercolonial.
się miasto portowe Bingerville
(5.000 m.), będące stolicą tej kolonii. Wyprawa jego przez krainę Boule i kompleks górski TigiTigi (720 m) dotarła do gór Komono (1.456 m), następnie zaś do okolic miasta tubylczego Bobo
Diulasso (10.000 m.), wkraczając w ten sposób do dorzecza Czarnej Wolty, płynącej do morza
przez angielską kolonię Złotego Wybrzeża.
W Dahomeju wyprawa francuska wyruszyła z miejscowości nadmorskiej Kotonu (4.100 m.) pod
kierownictwem generała Doddsa i trwała od r. 1890 do 1894. Posuwając się w głąb kontynentu
wzdłuż rzeki Weme, dotarła najpierw do krainy Borgu, następnie przekraczając grzbiet górski
Atakara wkroczyła do krainy Gurma, znalazłszy się tym samym już w dorzeczu Nigru.
Na rzekę Niger Francuzi zaczęli zwracać uwagę już w r. 1880 i założyli jednocześnie dwa to
warzystwa: „Compagnie du
Sénégal et de la Côte Occi
dentale d’Afrique“, oraz „Com
pagnie de l'Afrique Équatoria
le“. Towarzystwa te nosiły się
z zamiarem połączenia posia
dłości francuskich wzdłuż Za
toki Gwinejskiej, spotkały się
jednak z nieprzewidzianą prze
szkodą w postaci działalności
kolonizacyjnej Anglików, któ
rzy pokrzyżowali ich plany.
Już w r. 1879 pewien ku
piec angielski, George GoldieTaubman, założył towarzystwo
pod nazwą „United African
Company“, które się usadowiło
_ , _
w delcie rzeki Niger i przeproSudan Francuski; m. Timbuktu.
nn
,
S tary dom .
Fo t. a s . Econ. a . o. F .
wadziło w t , 1884 odgraniczenie
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Nigerii od Kamerunu, zaję
tego przez Niemców. W ro
ku 1886 towarzystwo to zo
stało powiększone i przekształ
cone na „Royal Niger Compa
ny“, które wyzyskując odkrycia
niemieckiego podróżnika Hen
ryka Bartha rozszerzyło po
siadłości angielskie w Nigerii
do obszaru dzisiejszego. Ponie
waż Francuzi prąc na wschód
tymczasem przekroczyli rzekę
Niger
pod
Sorbo-Haussa,
nie opodal dzisiejszej miej
Sudan Francuski.
scowości Niamey, i dotarli do
Statek na rzece N ig e r.
Fo t. A g . Econ. A . O . F .
krainy Adar, przeto podjęto
Z Anglikami perktratacje, które w r. 1890 doprowadziły do ustalenia granic Nigerii An
gielskiej względem posiadłości francuskich. Na podstawie tej ugody Francja posiada na pół
noc od Nigerii właściwej półpustynny pas stepowy na południowym skraju Sahary, łączący
rzekę Niger z północnym końcem jeziora Czad, a tym samym A. O. F. z A. E. F . Ten pas nosi
niewłaściwą nazwę „Haut Niger“, a głównym miastem jego jest Zinder. Celem zadokumentowania
łączności swoich posiadłości w zachodniej i północnej Afryce Francuzi zorganizowali w łatach
1899— 1900 trzy wyprawy, z których pierwsza: Foureau-Lamy, wyruszyła z Algerii, przez Hoggar i Air, druga: Joalland-Meynier, z Bamako przez Wagadugu i Zinder, a trzecia misja Gentil
z Brazzaville przez Bangui i wszystkie trzy połączyły się ze sobą w Fort Lamy, nie opodal ujścia
rzeki Szari do jeziora
Czad.
Celem zaokrąglenia
i połączenia swych po
szczególnych posiadłości
w Afryce rządy francu
skie podzieliły zachodnią
i centralną Saharę na
trzy części, przydzielając
każdą z nich admini
stracyjnie do jednego
Z trzech kompleksów ko
lonialnych: Afryki Pół
nocnej, Afryki Zachod
niej (A. O. F.) i Afryki
Równikowej (A. E. F,).
Podobnie jak morze
łączy kontynenty i łączy
państwa kolonialne z ich
posiadłościami zamor
Sudan Francuski.
skimi, tak pustynia Sa
U praw a baw ełny. Pole doświadczalne pod Banankoro.
hara stała się łącznikiem
Fot. A g . Econ. A . O. F .
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posiadłości francuskich i razem
Z Morzem Śródziemnym łącz

nikiem ich z macierzą. Obecnie
zaś, w miarę rozwoju techniki
i opanowania komunikacji w pu
styni, której przekroczenie, nie
dawno jeszcze groźne, dziś już
odbywa się bezpiecznie i szyb
ko, rola Sahary staje się coraz
donioślejszą, a posiadanie jej
zbliża Francję niezmiernie do
jej imperium afrykańskiego.
Pomijając zupełnie inne dziel
nice, A. O. F . stanowi już samo
przez się prawdziwe imperium.
Obejmujebowiem4,694.927km2
Sudan Francuski.
z 15,158.000 mieszkańców, obej
F o t. A g . Ecort. A . O. F .
Fort Burcm.
muje więc obszar przeszło osiem
i pół raza większy od Francji. Wprawdzie liczba ludności w porównaniu do całego obszaru wydać
się może nikłą, ale pamiętać trzeba, że znaczną część A. O. F. stanowi pustynia, będąca prawie
anekumeną. Analiza poszczególnych dzielnic, których statystykę podano poprzednio, wskaże nam,

Sudan Francuski.
Miasto Bamako. Dzielnica tubylców. W oddali widnieje rzeka Niger.
Gcogr. powsz.

Fot. Ag. Ecort. A . O. F .
17
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że niektóre z nich są nieco gęściej zaludnione, chociaż trzeba stwierdzić, że najwyższy stopień gę
stości osiąga Dahomej, wykazując przeciętnie tylko 9,3 m. na 1 km2 i Togo (14), najniższy zaś
Mauretania (0,4) i Nigeria Górna (1,3).
Jednocześnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że od czasu opanowania i uporządkowania
krajów wchodzących w skład A. O. F. przez Francję ludność tamtejsza szybko rośnie i że ziemie
te mogą pomieścić znacznie większą liczbę ludności, wprawdzie nie europejskiej, ale tubylczej.
Wrotami wylotowymi dla handlu zagranicznego są przede wszystkim porty w Dakar, Saint
Louis, Rufisque, Konakry, Bingerville, Porto Novo oraz Niamey i Goa dla ruchu przez Saharę.
Handel zagraniczny całego obszaru wyrażał się w cyfrach następujących:

w r. 19 3 3......................... ....
w r. 1934. . . . . . . . . .
z powyższych sum przypada
na wymianę z Francją:
w r. 1933. . . . . . . . . .
w r. 1934. . . . . . . . . .

p rzyw ó z

w y wóz

585,6
546,2

455,5 miliona fr* fr*
543/3

**

t*

307,7
310,7

326,4
429*0

tt
tt

tt
tt

tt
tt

Ponieważ poszczególne dzielnice Afryki Zachodniej Francuskiej bardzo się pomiędzy sobą
różnią, przeto poświęcimy nieco uwagi każdej z nich oddzielnie.
S E N E G A L IA

Rozpoczynamy przegląd od Senegalii, gdyż jest to najstarsze pole działalności Francuzów
w Afryce Zachodniej. Podobno francuscy kupcy z Rouen już w drugiej połowie czternastego
wieku prowadzili handel w tej dzielnicy i posiadali faktorię na wysepce Gorée w Zatoce Zielonego
Przylądka. Posterunek ten upadł po wojnach z Anglią, został jednak wznowiony w roku 1640
za czasów Richelieu’go, po czym Francuzi założyli miasto Saint Louis (1658) przy ujściu rzeki Sé
négal. Minister Colbert podjął działalność kolonizacyjną, zainicjowaną przez Richelieu'go, a król
Ludwik X IV interesował
się nią żywo. W tych cza
sach szereg nazwisk fran
cuskich zapisało się za
szczytnie w historii fran
cuskiego Senegalu. Wy
mienić tu trzeba przede
wszystkim Tomasza Lam 
berta, który wzniósł pierw
sze domy w Saint Louis,
kładąc podwaliny pod no
we miasto, admirała Ducasse’a, który w r. 1677
zajął Rufisąue i szereg
miejscowości wzdłuż wy
Senegal.
brzeża; Lacourbe zaś
M iasto S t. L o u is p rzy ujściu rzeki Senegal. W idok z lotu ptaka.
pierwszy udał się w górę
Fot. A g. Econ. A . O. F .
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rzeki Sénégal i dotarł do m.
Kayes, gdzie dziś kończy się
żegluga i zaczyna linia kolejowa
do Sudanu. Pod koniec X V II
wieku i na początku X V III
zasłynął w Senegalu André
Briie, który po raz pierwszy
rzucił myśl racjonalnej koloni
zacji tej krainy i rozszerzenia
wpływów francuskich w głąb
kontynentu. Niestety, wysiłki
te zostały zniszczone pokojem
z r. 1763 i dopiero w r. 1815
oddano Senegal z powrotem
Francji. Nastąpił okres błęd
nej polityki ciągle zmienia
Senegal.
N apraw a drogi po sezonie deszczów w okolicy m iasta Zigin szo r (Ziguinchor).
jących, się gubernatorów, któ
Fo t. A g . Econ. A . O. F .
rych było 32 od r. 1816
do 1854. Dla zilustrowania poglądów, jakie wówczas panowały w Senegalii, przytoczymy,
iż jeden z tych gubernatorów, niejaki Labouret, pisał w swym raporcie, że „krajem tym nie warto
wcale się zajmować, gdyż jest on ciągle zalewany przez morze (!!), o suchym klimacie; brak
rąk roboczych, bezustanne napady Maurów — powodują, że wszelkie wysiłki kolonizacyjne i za
kładanie plantacji są beznadziejne".
Tak było w istocie, dopóki nie został mianowany gubernatorem generał, wówczas
jeszcze pułkownik saperów, Faidherbe. Rozpoczął on swoją działalność od gruntownego
przestudiowania kraju i w sposób genialny opracował program reform i inwestycyj, które
zapewniły bezpieczeństwo i komunikację, zorganizowały administrację, rozwinęły handel
i pozyskały dla Francji zaufanie ludności. Umocniwszy stan posiadania w Senegalii, rozwija
Faidherbe energiczną akcję pod
hasłem „marche au Niger"
(marsz do rzeki Niger), w któ
rej wsławili się Galliéni, Bonnier,
Joffre, Gouraud i inni, a których
nazwiska znane są z ostatniej
wielkiej wojny światowej. Prze
ciwstawił mu się niebezpieczny
przeciwnik El Hadj-Omar, szef
ludu „Sofa", który— przepojo
ny fanatyzmem, atakował Fran
cuzów. Faidherbe zasłynął nie
tylko jako dzielny wódz wojsko
wy, inteligentny polityk i urzęd
nik administracyjny, ale też jako
uczony, którego program syste
mu kolonizacyjnego stał się pod
Sudan Francuski.
stawą dalszej działalności fran
Sprzedaw czynie jarzyn i owoców w m . K a ye s nad rzeką Senegal.
cuskiej na tym polu.
Fot. A g . Econ. A . O . F .
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Obecnie Senegalia obejmuje 201.375 km2 z 1,620.000 ludności, którą stanowią przeważnie
tzw. Wolofowie. Gęstość zaludnienia wynosi tylko 8 m. na km2, co przypisać należy suchemu
klimatowi, zamieniającemu środek kraju w sahel. Jedynie większa rzeka Senegal (1.700 km),
otrzymująca swe wody w górnym biegu z gór Futa Dżalon, z Gwinei i z zachodniego Sudanu,
otaczająca Senegalię lukiem od północnego wschodu, daje możliwości komunikacyjne i ze swym
lewobrzeżnym dopływem Falème jest źródłem wody użytkowanej na plantacjach. Druga rzeka
żeglowna Gambia znajduje się prawie cała w posiadaniu W. Brytanii i tylko w swym górnym
biegu ma dla kolonii francuskiej pewne wartości irygacyjne. Wreszcie trzecia rzeka Casamance,
ze swym dopływem Sunrugu, ma tylko znaczenie dla tej odgrodzonej części kolonii, wciśniętej
pomiędzy Gambię i Gwineę Portugalską.
Stolicą kolonii jest m. Saint Louis (30.000 m.), położone przy ujściu rzeki Senegal do oceanu.
Początkowo tam też była stolica Francuskiej Afryki Zachodniej, ale przekonano się niebawem,
że port jest lepszy w Dakarze na Zielonym Przylądku, gdyż rzeka Senegal zasypuje ujście piaskiem,
odgradzając je tzw. „barrą". Pozostawiono więc stolicę kolonii Senegalu w Saint Louis, siedzibę
zaś generalnego gubernatora całej A. O. F. przeniesiono do Dakaru, łącząc te dwa miasta linią
kolejową. Ponieważ jednak rzeka Senegal w czasie suszy nadaje się do żeglugi tylko w dolnym
biegu, przeto celem utrzymania ciągłości komunikacyjnej głównego portu z zapleczem wybudo
wano linię kolejową łączącą Dakar z Kayes, gdzie kończy się żegluga na Senegalu. Stąd
już dawniej istniała linia kolejowa do Bamako nad rzeką Niger, gdzie znów zaczyna się żegluga
do Timbuktu. W r. 1932 kolonia posiadała 1.681 km kolei. Oprócz stolicy Saint Louis istnieją
w kolonii dwa miasta portowe: Rufisque (14.000 m.) i Kaolak (16.000 m.), nie uwzględniając
miast Dakar i Gorće, które są wydzielone w niezależny dystrykt administracyjny. Mieszkańcy
tegoż są obywatelami francuskimi i kolonia wysyła jednego posła do parlamentu w Paryżu.
Na czele administracji stoi gubernator podległy generalnemu gubernatorowi z siedzibą
w Dakarze i rządzący przy współudziale Rady Kolonialnej, złożonej z 44 członków, z których
26 jest wybranych spośród obywateli francuskich, a 18 jest przedstawicieli krajowców, wodzów
tubylczych.
Na ogół gleba Senegalii jest piaszczysta i do uprawy nadaje się tylko wyjątkowo tam, gdzie
można zaprowadzić sztuczne nawadnianie. Produkcja rolnicza opiera się na monokulturze orze
szków ziemnych, tzw. araszidów (Arachis hypogaca), których kraj wywozi znaczne ilości. W roku
1933 produkcja wyniosła 570.000 ton. Poza tym uprawia się dla potrzeb lokalnych proso durra,
kukurydzę i nieco ryżu. Wywozi się jeszcze w mniejszych ilościach gumę arabską, przywożoną
przeważnie z Mauretanii, orzechy rycynusowe i kokosowe, oraz trochę kauczuku surowego
z Casamance. Pomijając uprawę ziemi, rozwinięta jest hodowla owiec i kóz (680.000 sztuk),
bydła (401.000 sztuk), osłów (70.000) i koni (40.000), dająca pewne ilości skór na wywóz. Prze
mysłu w kraju nie ma, natomiast rozwinięte jest rzemiosło, wytwarzające tkaniny, wyroby cera
miczne i jubilerskie. Kraj produkuje ponadto sól oraz nieznaczne ilości złota i tytanu.
D A K A R

Miasto stołeczne całej Afryki Zachodniej Francuskiej stanowi wraz Z najbliższą okolicą od
rębny okręg administracyjny, zarządzany bezpośrednio przez generalnego gubernatora. Okręg
ten, położony na Półwyspie Zielonego Przylądka, obejmuje też wysepkę i miasto Gorće i nazywa
się oficjalnie „Circonscription de Dakar et Dépendances“. Obszar tego okręgu wynosi 158 km2
Z ludnością około 73.000, z czego 72.760 przypada na samo miasto Dakar. Gorće była niegdyś
miejscem zesłania dla przestępców-galerników. Miasto Dakar posiada w tej części Afryki zna
czenie pierwszorzędne, a to z kilku powodów następujących:
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i° jest stolicą administracyjną wielkiego im
perium kolonialnego i siedzibą gubernatora ge
neralnego,
2° jest jednym z lepszych portów natural
nych na wybrzeżu zachodnim Afryki, przodu
jących dziś pod względem wyposażenia techmcznego,
30 ma połączenie kolejowe nie tylko z Saint
Louis, stolicą administracyjną Senegalii, ale też
przez Kayes i Bamako z Sudanem, stanowią
cym bogate zaplecze dla ruchu towarowego,
40 miasto odznacza się niezwykle wysoką jak
Półwysep Zielonego Przylądka.
na tę część kontynentu liczbą mieszkańców bia 1- Laguny. 2 — Okresowe rozlewiska. 3 — Wydmy. 4 — K oleje
7 — Latarnie morskie. 8 - -Radiołych, których w r. 1933 było 10.200 na ogólną i stacje. 5 — M iasta. 6 - • Osiedla.
stacje.
liczbę 72.760,
5° położenie geograficzne miasta czyni z niego nie tylko pierwszorzędną stację tranzytową
dla statków jadących do Afryki Centralnej i Południowej oraz do Ameryki Południowej, ale po
nadto jest w ostatnich latach wylotowym punktem oparcia dla żeglugi powietrznej z Europy do
Ameryki Południowej. Tu się rozpoczyna skok przez ocean, a dzięki temu Dakar posiada już
dziś ożywiony ruch lotniczy, zbliżający go niezmiernie do Europy.
Zważywszy, że port Dakar jest głównym wylotem handlu zamorskiego nie tylko Senegalii,
ale również i Sudanu Francuskiego, nie mającego swojego portu, podajemy cyfry obrazujące
wywóz i przywóz tych krajów w milionach franków francuskich:
całe A. O. F.

S e n e g a lia i Su dan
przywóz ! wywoź
1
r. 1933
r. 1934

428
401

285
340

1

przywóz

wywoź

586
546

456 mil. fr. fr.
543

Senegal,
Dakar. Port handlowy.

Fot. Ag. Eccrn. A . O. F .

Dakar jest w stałej ko
munikacji z portami Fran
cji przez linie żeglugowe
francuskie, z Liverpoolem przez linię angielską
i z Genuą przez linię
włoską. Ponadto zawijają
tu statki niemieckie.
Miasto jest ładnie po
łożone i rozbudowuje się
w ostatnich latach we
dług zasad nowoczesnej
urbanistyki; ponadto cie
szy się klimatem wpraw
dzie upalnym, ale na
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ogół jeszcze zdrowym. Posia
da więc wszelkie dane do
rozwoju i należy przewidy
wać, że znaczenie jego będzie
wzrastało.
Port w Dakarze jest sil
nie ufortyfikowany.
M A U R E T A N IA

Mauretania leży na północ
od rzeki Senegal i stanowi
ogniwo pomiędzy Senegalią
i hiszpańską posiadłością Rio
de Oro oraz Algerią i Ma...
.
rokiem. Test to zachodni
Mauretański skład apteczny na świeżym powietrzu.
,
.
.
,
Fot. M. Fiandrin. koniec pustym Sahary, miej
scami zamieniający się na
sahel, niemniej jednak obejmuje 834.850 km2. Francja ogłosiła protektorat nad tym kra
jem w r. 1903, a dopiero w r. 1921 zaanektowała go jako kolonię z gubernatorem na czele.
Całość, ze względu na rozległe obszary, podzielona jest na 9 prowincji, pomimo że ludności
tubylczej w r. 1935 było tylko 397.500 i Europejczyków 347, przy czym przeciętna gęstość za
ludnienia wynosi tylko 0,4 m. na 1 km2. Stolicą kolonii jest maleńkie miasto Port Etienne; innych
miast w ogóle nie ma. Ludność stanowią głównie Maurowie, muzułmanie, trudniący się hodowlą
kóz, owiec i wielbłądów.
Rolnictwo istnieć może tylko w zakresie bardzo skromnym na aluwiach przybrzeżnych po
granicznej rzeki Senegal i nielicznych oazach, rozrzuconych raczej wśród ziem zachodniej części
kraju.
Na wybrzeżu produkuje się nieco soli morskiej, dzięki czemu mogło powstać w St. Etienne
przedsiębiorstwo suszenia ryb morskich, wywożonych do krain wybrzeża gwinejskiego, do
Sudanu i do Konga. Handel jest minimalny. Kolei ani dróg w tej kolonii nie ma i transport odbywa
się przeważnie jeszcze za pomocą wielbłądów.
G W IN E A F R A N C U S K A

Na wybrzeżu gwinejskim Francuzi od dawna posiadali kilka umocnionych faktorii, ale zdo
bycze ich zostały połączone w jedną całość dopiero w r. 1882, gdy założono administrację kolonii
pod nazwą Gwinea Francuska. Obejmuje ona 250.875 km2, rozpościerając się wzdłuż wybrzeża
gwinejskiego, pomiędzy Gwineą Portugalską na północy a angielską kolonią Sierra Leone na
południu, sięgając w głąb kontynentu aż do obszaru górnego biegu rzeki Niger i łącząc się w zaple
czu Sierra Leone i Liberii z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Z północnego zachodu nad brzegiem
morza do południowego wschodu na pograniczu kolonii Wybrzeża Kości Słoniowej rozpiętość
wynosi około 850 km. Na terenie tym można wyróżnić odrębne krainy geograficzne, a mianowicie:
i° Pas przybrzeżny o szerokości od 50 do 80 km, szerszy na północy i zwężający się ku granicy
Sierra Leone, odgraniczony od wschodu progiem wchodzącym w skład masywu górskiego Futa
Dżalon. Pas ten jest lekko falisty, o spadku w stronę morza. W wyniku tego płyną tędy jedynie
mniejsze rzeki, z których największa jest Kokure, żeglowna tylko dla małych statków na przestrzeni
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od 30 do 40 km. Brzeg morski nie jest bardzo rozczłon
kowany, ale nie brak portów, pomiędzy którymi na czo
łowe miejsce wybił się port Konakry (ok. 9.000 m.), który
jednocześnie jest stolicą kolonii. Pewne znaczenie dla pół
nocnego wybrzeża kolonii posiada jeszcze mały port
Victoria, przy ujściu rzeki Nunez.
Cały pas przybrzeżny posiada warunki idealne dla pal
my oleistej i produkuje dużo orzechów palmowych i oliwy.
W nowszych czasach Francuzi zaprowadzili tam kulturę
bananów, która dała lepsze wyniki aniżeli na Wyspach
Kanaryjskich. Poza tym kraina produkuje kauczuk, ryż,
gumę, orzechy ziemne, ananasy a na wyższych terenach
kawę. W Camayenne pod Konakry rząd prowadzi rolni
czą stację doświadczalną, której prace daty rezultaty dosko
nałe i przyczyniły się do podniesienia kultury rolnej
i plantacyjnej.
Pas przybrzeżny zamieszkały jest przeważnie przez
Murzynów szczepu Zuzu.
Gwinea Francuska.
2° Pas górski Futa Dżalon (Fouta Djallon) odcina się Dziewczyna szczepu
Diakankć nosi ozdoby z m o
net europejskich.
od niziny pod Kakulima stromym spadkiem, podnosząc
F o t. E . de C hitelat.
się kilkoma progami do wysokości 1.020 m na względnie
krótkiej przestrzeni. Grzbiet, sięgający w najwyższym miejscuwprawdzie tylko 1.230 m, jest
pocięty silną erozją obfitych wód opadowych i tworzy niezwyklemalowniczepłyty i doliny,
utrudniające bardzopenetrację. Pomimo względnie nieznacznej wysokości grzbiet Futa Dżalon
stanowi ośrozdzielczą i klucz hydrografii Francuskiej Afryki Zachodniej, gdyż tam znajdują
się źródła dwu najważniejszych rzek Senegalu i Nigru. Ze
względu na płytową strukturę i powstające stąd miejscami
bardzo znaczne spadki, góry te obfitują w piękne wodo
spady, stanowiące bogate źródło białego węgla. Na sto
kach wschodnich leży miasto Timbo, które niegdyś było
stolicą potężnego państwa tubylczego.
W krainie o klimacie zabójczym dla Europejczyka
bezcenną wartość stanowi bliskość gór, w których nie
zdrowy, krańcowo tropikalny klimat miasta Konakry jest
znacznie złagodzony. Obecnie zaś, gdy Francuzi z wiel
kim wysiłkiem wybudowali linię kolejową, łączącą K o
nakry z miastem Kurussa nad rzeką Niger, poprzez Futa
Dżalon, tworząc jedno z największych arcydzieł techniki
nowoczesnej, góry te nie tylko stały się stacją klimatycz
ną, do której biali podążają dla wypoczynku po męczą
cym i osłabiającym klimacie wybrzeża, ale ponadto dzięki
swej niezwykłej malowniczości przyciągają coraz liczniej
sze rzesze turystów. Dzielnica górska zamieszkała jest
Gwinea Francuska.
P r « Z ludy Fulla, Żyjące głównie z hodowli bydła.
Dziewczyna szczepu Koniagui, ozdobionabogato pe3° Wewnętrzna płyta górnych biegów rzek Nigru i Serełkami, nasionam i, muszelkami oraz nacięciami na
t
.
.
. . .
1 1
• 1 1 •
ciele. N a głowie ma plecioną podkładkę do noszenia
negalu jest krainą rolniczą. Dzięki wybudowaniu kolei Z JS.O ciężarów. ^ ^ ^ cheteht. nakry do Kurussa (8.000 m.) i Kankan (10.000 m.), a także
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Wybrzeże Kości Słoniowej.
Malownicza wieś K oro, oddalona o 12 km od m. Bobo D iulasso.

F o t. Service Intercolonial.

Z Dakaru do Bamako oraz żegludze po rzece Niger między Kurussa i Bamako, dostępnej na tym odcin
ku od lipca do stycznia dla statków mających do 80 cm zanurzenia, dzielnica ta stała się dostępną
i wchodzi coraz bardziej w orbitę handlu światowego. Kończy się natomiast nagle na południowy
wschód od Beyla, gdzie opada stromą ścianą, wysoką na 225 m, ku nizinie Wybrzeża Kości Słoniowej,
od której dotąd jest jeszcze zupełnie odcięta. Pogranicze to z obydwu stron, a także po stronie
Liberii, pokryte jest puszczą tropikalną, prawie zupełnie dziewiczą, bo nie tkniętą ze względu
na brak komunikacji. Ta strefa zamieszkała jest przeważnie przez Murzynów szczepu Malinkę,
żyjących z rolnictwa i hodowli, ale zajmujących się z zamiłowaniem handlem.
Poza bogactwami plantacyjnymi i hodowlanymi wzmiankować trzeba wielkie, częściowo już
eksploatowane pokłady rudy żelaznej, bardzo bogatej, gdyż zawierającej około 52% żelaza i po
nadto ok. 3% chromu. Tubylcy płuczą złoto z piasków aluwialnych, a nad rzeką Rio Nuńez
pod miejscowością Boke odkryto pokłady cennego bauksytu; należy przeto przewidywać, że
dziedzina bogactw kopalnych zajmie w przyszłości poważniejsze miejsce w bilansie handlowym
tej kolonii. Port Konakry obsługiwany jest regularnie przez statki czterech towarzystw francu
skich i jednego towarzystwa angielskiego.
W Y B R Z E Ż E K O Ś C I SŁO N IO W EJ
(CÔ TE D ’ IVO IRE)

Kolonia ta położona jest między Liberią na wschodzie, a kolonią Wybrzeża Złotego, należącą
do Wielkiej Brytanii, na zachodzie. Na północy zaś graniczy z Sudanem i z Gwineą Francuską.
Obejmuje ona rozległy obszar 477.575 km2, zaludniony przez 3,870.000 tubylców i 2.690 białych,
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co daje gęstość przeciętną
8m . na 1 km2. W roku 1933
obszar tej kolonii został po
większony przez podział
Górnej Wolty (była stolica
Wagadugu — Ouagadougou,
13.000 m.), przy czym część
południową przyłączono ad
ministracyjnie do kolonii
Wybrzeża Kości Słoniowej,
część północną do Sudanu
Francuskiego, a część wscho
dnią do Dahomeju i do Ni
gerii Górnej. Stolica została
niedawno przeniesiona z m.
Bingerville (5.000 m.) do
Abidżan (Abidjan, 18.000 m.,
w tym białych 1.030), skąd
Wybrzeże Kości Słoniowej.
Wieś Koro, oddalona o 12 km od Bobo .Diulasso.
prowadzi kolej (680 km)
Fot. Service Intercolonial.
w głąb kraju, dochodząca do
Bobo Diulasso (10.400 m.) w Górnej Wolcie. Już względnie niewiele brakuje, a nastąpi połą
czenie z liniami senegalską (Bamako— Kulikoro) i gwinejską (Kurussa).
Rzeki tej kolonii płyną wszystkie wprost do oceanu, przy czym największe są: Baudama,
Komoe i Sassandra. Ze względu na progi są one żeglowne tylko w dolnym biegu na przestrzeni
60 kilometrów. Przez przyłączenie obszaru Górnej Wolty kolonia objęła ponadto górne
dorzecze Czarnej Wolty.
Wybrzeże morskie na odcinku Kości Słoniowej, ciągnące się na wschód od przylądka Palmas,
jest bardzo monotonne i nie posiada ani jednej zatoki mogącej służyć jako port. Na zachodzie
wybrzeże to jest strome i opada
ku morzu wysoką falezą, od
ujścia rzeki Sassandra, staje się
niskie i aluwialne, przy czym
prądy morskie nasypały tu dłu
gie mierzeje, tworząc szereg
lagun ciągnących się wzdłuż
wybrzeża. Są one przeważnie
połączone ze sobą i dostępne
dla żeglugi mniejszymi statka
mi. Ujścia rzek poprzerywały
mierzeje i utworzyły wrota łą
czące laguny z oceanem. W tym
miejscu, nie opodal ujścia rzeki
Komoe, w miejscowości Grand
Bassam, wybudowano wielki
pomost, dostępny dla statków
Wybrzeże Kości Słoniowej.
oceanicznych i umożliwiający
Erozja eoliczna w okolicach m iasta Bobo Diulasso.
Fot. Service Intercolonial.

W y ła d o w a n ie

.
1 ła d o w a n ie .
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Z Grand Bassam (4.850 m.)
przewozi się towary na razie
mniejszymi statkami wzdłuż
łaguny do Bingerville i do
Abidżan, ale Francuzi przystą
pili już do wybudowania portu
pod Abidżan (Petit Bassam;
Port Bouet), który ze względu
na rozpoczynającą się tam linię
kolejową niewątpliwie stanie
się niebawem portem głów
nym.
Wyzyskując tereny laterytowe Francuzi wybudowali już
około 11.000 km dróg bitych,
poprawianych corocznie po
upływie pory deszczowej, które
się znakomicie przyczyniły do

.

Wybrzeze Kości Słoniowej.
Rzeka Komoe pod m. Alćpć.

1 ./

Fot. Ag. Econ. A . O. F .

..

rOZDUClOW y k o ttlU n ik ć łC Jl

J
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chodowej. Ponadto kolonia jest
nieźle wyposażona w sieć linii telegraficznych, a miasta położone wzdłuż wybrzeża połączone
są nawet liniami telefonicznymi.
Pod względem przyrodniczym kolonię podzielić można na dwie części: pas puszczy równi
kowej na, południu i kraina sawanny na północy. Pas lasu sięgający na zachodzie w dorzeczach
Cavally (pogranicza Liberii), Sassandra i do okolic Bandama do 6,5° szer. N., poszerza się ku
wschodowi i w dorzeczu Komoe sięga już do 8° szer. N. Obszar tej puszczy, dostarczający przede
wszystkim drzewa mahoniowego i hebanowego, oceniany jest na 220.000 km2i przedstawia olbrzymie
bogactwo. Wielkie pnie cięte są na miejscu na części 4 do 5 m długie i wyciągane traktorami
do rzeki lub kolei.
Pas puszczy dostarcza je
szcze orzechów kola, eksporto
wanych do Sudanu, gdzie się je
wymienia na bydło, sól lub
tkaniny, oraz orzechów palmy
oleistej, najczęściej spotykanej
nie opodal wybrzeży. Bogactwa
roślinne są tak wielkie, że nie
są one nawet w przybliżeniu
eksploatowane przez tubylców.
Na północy, powyżej pasa
puszczy, rozpościera się pas
sawanny, którego obszary tra
wiaste, przesiane baobabami
(Adansonia digitata) oraz pal
mą wachlarzową (Borassus),
Wybrzeże Kości Słoniowej.
umożliwiają hodowlę zwierząt
Wyroby garncarskie przygotowane do wypalenia, na drodze z Katiola do Bobo Diulasso.
domowych.
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Tubylcy, należący przeważ
nie do szczepów Baule i Senufo, a na północy do Fulbe, zaj
mują się ponadto wypłukiwa
niem złota z piasków rzek,
głównie w Baule pod Grand
Bassam oraz na rzekach Komoe, Bia i Ingenie. Wywóz
wynosi około 30 kg rocznie.
Do niedawna jeszcze eksploa
towali w lasach dziko rosnące
pnącze Landolphia i drzewa
Funtumia elastica, celem otrzy
mywania kauczuku, ale roz
wój plantacji i drożejąca ro
bocizna spowodowały zarzuce
nie tej produkcji. Natomiast
Wybrzeże Kości Słoniowej.
- i i
• 1•
1 1 /
Bobo Diulasso. Wypalanie wyrobów garncarskich.
Francuzi skłonili tubylców częFo{. Smkc !ntcrcolonial.
ści południowej do zakładania
plantacji drzewa kakaowego, które się doskonale przyjęło i dziś dostarcza głównego artykułu
eksportowego tej kolonii. W r. 1933 wywieziono 31,063.000 ton ziarenkakaowych.
W nowszych czasach Francuzi zachęcają tubylców części północnej do zakładania plantacji
bawełny, którą kolonia ta już zaczyna eksportować. We wszystkich tych poczynaniach rząd
dostarcza tubylcom nasion i sadzonek, wyprodukowanych w stacjach doświadczalnych, poucza,
jak należy uprawę prowadzić, a nawet udziela tubylcom pożyczek, umożliwiając racjonalną gospo
darkę. Odkryte zostały pokłady manganu, ale wydobycie nie jest jeszcze rozpoczęte.
Bilans handlowy Wybrzeża Kości Słoniowej wykazuje saldo wybitnie dodatnie i kolonia ta
stanowi w całokształcie Francuskiej Afryki Zachodniej prowincję ekonomicznie czynną, mającą
dobre widoki rozwoju na przy
szłość.
D AH O M EJ (DAHOM EY)

Wybrzeże Kości Słoniowej.
K ły słoni zabitych w plantacjach pod Soubre w r. 1936. Wagi około 1.800 kg.
Fot. Service Intercolonial.

Kolonia Dahomej opiera się
wąskim, zaledwie sto kilome
trów wynoszącym, pasem o wy
brzeże morskie, pozbawione na
tym odcinku jakiegokolwiek
bądź portu naturalnego. Fran
cuzi umocnili się tutaj w roku
1851, ale podjęli penetrację do
piero w r. 1882 i zakończyli ją
w r. 1894 zajęciem całego kró
lestwa Dahomeju. W r. 1933
przyłączono do Dahomeju część
dawnej prowincji Górnej Wolty,
po czym kolonia ta obejmuje
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obszar 122.100 km2 z 1,150.000
mieszkańców, a gęstość prze
ciętna wynosi 9,3. Białych jest
779, w tym Francuzów 724.
W r. 1922 na podstawie sankcji
Ligi Narodów przyłączono do
Dahomeju
administracyjnie
w postaci mandatu jeszcze
część dawnej kolonii niemiec
kiej Togo. Obszar ten stanowi
56.169 km2, a mieszka na nim
754.000
ciętna wynosi 14 na 1 km2, co
jest dużo, jak na tę część kon
tynentu. Stolicą tej kolonii jest
Porto Novo (27.000 mieszk.).
Głównym portem zaś Kotonu
Wybrzeże Kości Słoniowej.
Okolice miasta Bobo Diulasso. Tkacz szykuje osnowę.
(5.000 mieszk.), ale statki do
Fo t. Service Intercolonial.
piero od niedawna mogą tam
przybijać do pomostu wzniesionego z wielkim nakładem pracy i kosztów.
Mieszkańcy, Murzyni, należą do szczepu Fon z ludu Ewe. Na wybrzeżu zajmują się rolnictwem,
uprawiając kukurydzę, maniok, jamy i pataty. W lasach jest dużo palmy oleistej. Wnętrze kraju
podnosi się stopniowo, miejscami jest pagórkowate i dosięga pasma górskiego Atakova. Pas lasów
jest szeroki, powyżej zaś w krainie sawanny hoduje się bydło (1934 — 180.000), owce (200.000)
i kozy (120.000), uprawia bawełnę i plantuje kawę.
Główną rzeką jest Weme, o bardzo zmiennych wodostanach w zależności od pory roku.
W porze deszczowej rzeka bardzo przybiera, a wówczas żegluga dochodzi do 8° szer. N. W czasie
suszy żegluga zupełnie ustaje, dlatego Francuzi wybudowali linie kolejowe prowadzące w głąb
kraju: jedną z Kotonu do Sawe i Panaku, drugą z Porto Novo do Pabć. Linie te wewnątrz kraju
łączą się ze sobą. Długość ich w r. 1932 wynosiła 405 km. Ponadto Francuzi połączyli sieć kolejową
Dahomeju z linią kolejową wybudowaną przez Niemców w kolonii Togo z Lome do Misahóhe.
Linia łącznikowa biegnie obecnie wzdłuż laguny z Kotonu przez Grand Popo i Anecho do Lome.
Planowane jest wybudowanie linii przybrzeżnej z Kotonu do Porto Novo, wymagające wzniesienia
kosztownych mostów przez laguny.
Na uwagę zasługuje szereg lagun oddzielonych od morza wąską mierzeją, ciągnących się
wzdłuż całego wybrzeża, po których można przejechać z Grand Popo do Anecho w Togo oraz
Z Kotonu przez Porto Novo do Lagos w Nigerii.
Szczególniej podnieść należy drogi samochodowe Dahomeju, których ogólna długość wynosi
przeszło 3.500 km, w tym dróg pierwszej klasy 1.15 0 km. Wyróżnia się metalowa autostrada,
prawie 400 km długa, łącząca m. Saré z Malanville nad rzeką Niger.
Kolonia Dahomej posiada dla francuskiego imperium zachodnio-afrykańskiego wartość
nie tyle jako producent, ile jako korytarz dający rozległemu zapleczu dostęp do morza. Francuzi
zrozumieli to doskonale, rozbudowując w tym względzie w wąskim pasie linie kolejowe i drogi
samochodowe intensywniej aniżeli w koloniach sąsiednich. Ubolewać należy nad tym, że na
dahomejskim odcinku wybrzeża brak zupełnie portu naturalnego, a wybudowanie tam dobrego
portu sztucznego związane jest z niezmiernymi trudnościami technicznymi i pociągnęłoby za sobą
niewspółmiernie wielkie koszty, których kolonia ta dotychczas nie może usprawiedliwić.
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Podobnie jak w innych kra
jach wybrzeża gwinejskiego,
tak samo i w Dahomeju pas
przybrzeżny jest niski i bardzo
gęsto zalesiony, W głąb konty
nentu teren się podnosi stop
niowo do 400 m, ale tutaj ła
godniej aniżeli w krajach są
siednich. Na północy opiera się
o pasmo wyżyn Atakova, wzno
szących się o 400 m ponad
sąsiednią równinę.
W handlu światowym Dahomej nie odgrywa żadnej roli.
Produkuje nieco kawy, orze
chów palmowych i kakao, a
dla użytku miejscowego upra
wia się głównie kukurydzę.
Wzmiankować jeszcze można
kapok i orzechy drzewa maśla
nego (Butyrospermum Par kii).
TOGO

B isrnarckbun

<■
liOX. 6
GvmwjsVta

269

J BisrĄorckburg

6

Gyràyejska

Togo leży pomiędzy DaTogo. Mapa gospodarcza.
1 — Złoża rud żelaznych. 2 — Ekstensywna hodowla bydła. 3 — Intensywna hodowla
homejem i Wybrzeżem Złotym bydła.
4 — Obszar plantacji drzew kakaowych. 5 — Plantacje bawełny. 6 — Plantacje palm
i ciągnie się, podobnie jak Da- oleistych. 7 — K oleje. 8 — Granica dawnej kolonii niemieckiej. 9 — Granica obecnych
mandatów: Francji i W. Brytanii. 10 — Rzeki żeglowne. 11 — Izohiety 1.000 m/m.
12 — Obszary gęściej zaludnione. 13 — K raj górzysty, bogaty w opady.
homej, wąskim pasem w głąb
Pg F. Jaegera.
kontynentu, mając bardzo ogra
niczony przystęp do morza (50 km). Do wybuchu ostatniej wielkiej wojny światowej (1914)
Togo było kolonią niemiecką. Na podstawie traktatu wersalskiego kolonia ta została podzielona
na dwie części, odstąpione w postaci mandatów Francji i W. Brytanii (1922). Cała dawna kolonia
niemiecka obejmowała 89.941 km2, z czego 56.169 km2 przydzielono Francji, która ziemie te
przyłączyła administracyjnie do swojej sąsiedniej kolonii Dahomeju. Obecna granica mandatowa
przebiega po wododziale wzdłuż pasa wyżyn pomiędzy dorzeczem Wolty a rzeką Mono. Na terenie
francuskiego mandatu Togo mieszka 753.800 ludzi (14 na 1 km2), przeważnie Murzynów Bantu,
szczepu Ewe na południu i ludów chamickich na północy. Europejczyków jest około 500.
Do osadnictwa stałego Togo się nie nadaje, ale względnie niedaleko od morza wznosi się grzbiet
wyżynny (ok. 1.000 m n. p. m.), gdzie człowiek biały może odetchnąć. Na wybrzeżu opad jest
mniej znaczny aniżeli w innych częściach wybrzeża gwinejskiego. Przeciętna temperatura roczna
wynosi 26° C. Produkcja jest podobna do tej, jaką znajdujemy w krajach sąsiednich: palma oleista,
kakao, kawa; na północy zaś trochę bawełny, którą Niemcy próbowali tam wprowadzić, ale bez
powodzenia, oraz słaba hodowla bydła. Lasów jest bardzo mało.
Główny punkt ładunkowy Lome (11.000 mieszk., w tym 300 białych), zaopatrzony w pomost
o zdolności ładunkowej 600 t dziennie. Stąd linie kolejowe prowadzą do Misahohe, Atakpame
oraz wzdłuż brzegu do Anecho, gdzie łączą się z siecią Dahomeju. Dwie ostatnie linie wybudowane
zostały przez Francuzów. Cała długość kolei wynosi 360 km. Poza tym kolonia zaopatrzona jest
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w dobre drogi samochodowe. Ruch handlowy
jest znaczniejszy niż w sąsiednim Dahomeju.
W r. 1933 przybiły 664 statki o tonażu ogól
nym 2,100.000 ton, co prawdopodobnie przy
pisać należy temu, że Niemcy w dalszym ciągu
interesują się tą kolonią i utrzymują z nią sto
sunki handlowe.
SU D AN FR A N C U SK I

Leży w zapleczu kolonii wybrzeża gwinejskiego i Afryki Zachodniej i obejmuje rozległy obszar
1,504.475 km2, zaludnionych przez zaledwie
3,527.000
nosi zatem przeciętnie tylko 2,3 na 1 km2. Kolonia
ta utworzona została w r. 1904 przez połączenie
A. O. F. Wagadugu (Ouagadougou).
teryto rió w należących początkowo do SenegamTubylcze m iasto w prowincji Górnej Wolty, rozbudowane przez
bii i do Nigerii. Do 1'. I92O oficjalna naZWa tej
Francuzów z zastosowaniem nowoczesnych zasad urbanistyki.
. . . . .
. .
TT
r. , ,
, - T.
,, . . .
Fot. w. Mituihohcr.
kolonu brzmiała „Haut-Senegal-Niger kiedy ją
zmieniono na „Sudan Francuski". W r. 1933
skasowano dawną kolonię Górnej Wolty, której stolicą było miasto Wagadugu (Ouagadougou —
12.500 mieszk.), i podzielono ją na 3 części, przyłączając je do Sudanu, Dahomeju i Wybrzeża
Kości Słoniowej. Do Sudanu Francuskiego należy znaczna część Sahary zachodniej, wskutek
czego administracyjnie graniczy on z Algerią na północy, z hiszpańskim Rio de Oro, z Mauretanią
i Senegalią na zachodzie, z francuską kolonią Nigerii Górnej na wschodzie, z Dahomejem, Wy
brzeżem Złotym, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Gwineą Francuską na południu.
Jest to więc wielka kolonia śródlądowa, a właściwie zlepek krain przybrzeżnych do Sahary,
obejmujący też znaczne prze
strzenie pustyni. Stolicą było
do niedawna miasto Bamako
(18.000), leżące nad rzeką Ni
ger, gdzie się rozpoczyna że
gluga i dochodzi linia kolejowa
z Dakaru, stopniowo przedłu
żana w kierunku na Timbuktu.
Ze względu jednak na niezdro
wy dla Europejczyków klimat
tej miejscowości przeniesiono
stolicę administracyjną niedaw
no do małej miejscowości Kuluba, położonej w sąsiednich
wzgórzach Manding, gdzie kli
mat jest znośniejszy.
Przez długie lata kolonia ta
była prawie odcięta od świata
Sudan Francuski.
z powodu braku połączeń ko
M iasto M opti. D zielnica tubylców Kom oghel.
munikacyjnych. Dopiero od r.
F ot. A g, Econ. A . O. F ,
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1924, tj. od czasu wybu
dowania kolei z portu
Dakar przez Thies, Kayes
(13.500 mieszk.), Bafulabe, najpierw do Bamako
(21.500 mieszk.), nastę
pnie zaś do Kuiikoro i do
Segu Sikoro nad rzeką
Niger, skąd regularna że
gluga prowadzi do Tim
buktu, kraina ta została
uprzystępniona dla ruchu
i dla handlu światowego.
Pomiędzy Bamako i
_ , „
Sudan Francuski
Kuiikoro rzeka Niger twoMcczct w Dżenne (Djennć).
Fot. Ag. Econ. A . O. F .
rzy katarakty przerywaj ące
żeglugę pomiędzy górnym i środkowym biegiem tej wielkiej drogi wodnej. Ażeby temu zaradzić,
Francuzi przystąpili do budowy kanału obwodowego ze śluzami, dzięki któremu żegluga będzie
mogła być prowadzona bez przerwy z Kurussa w Gwinei, gdzie się kończy kolej z Konakry.
Wówczas prawdopodobnie będzie można taniej przewozić towary z Timbuktu statkiem wprost do
Kurussa i stąd koleją do Konakry, aniżeli statkiem tylko do Kuiikoro, a stąd znacznie dłuższą
linią kolejową do Dakaru. Może to się przyczynić do rozwoju portu w Konakry.
Rasowy skład mieszkańców tej rozległej kolonii jest bardzo rozmaity, gdyż ziemie jej roz
pościerają się pomiędzy światem ludów murzyńskich a zasięgiem ludów chamickich i semickich.
Na wschód od Senegalii mieszkają tzw. „Toucouleurs“, którzy sięgają aż do górnego biegu rzeki
Niger. .Nazwa ta nie ma nic wspólnego z kolorami, lecz jest spaczoną przez Francuzów nazwą
ich dawnej stolicy, miasta Tekrur. Na północ od nich, ku pustyni, mieszkają Maurowie, prze
ważnie nomadzi, na południe
zaś zamieszkują już Murzyni
Mandingo, zwani też Maude,
którzy prowadzą osiadły tryb
Życia i zajmują się rolnictwem
i hodowlą. W miarę rozwoju
dróg i środków komunikacji do
brobyt ich wzrasta, gdyż znaj
dują rynki zbytu na swoje pro
dukty, wśród których orzechy
kola zajmują miejsce niepośled
nie. Mandingowie posiadali
dawniej własne potężne pań
stwa, jako to: Melle i Kong.
Pierwsze z nich powstało około
roku 1200 na ruinach państwa
Chanata, założonego przez Ber
berów, i obejmowało ziemie od
Sudan Francuski,
Senegalu do Timbuktu. Drugie
M iasto Sćgou, Ulica w dzielnicy europejskiej.
należało już do wybrzeża gwiFot. Ag. Econ. A . O. F .
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Sudan Francuski.
Charakterystyczna wieś „H abe“ w okręgu Sangha.

Fot. Ag. Ecoti. A . O. F .

nejskiego. Na kolanie rzeki Niger istniało w średniowieczu państwo Songhai, zniszczone przez
Tuaregów w X V III wieku. Tym się tłumaczy, że w tej dzielnicy spotyka się Tuaregów obok
tubylczych Songhajów.

Sudan Francuski*
Wysepka z osiedlem na rzece N iger.

Fot. Ag. Econ. A . O. F .
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Sudan Francuski.
Widok miasta Gao nad rzeką Niger.

Sudan Francuski.
M iasto Bamako. Targowisko kryte.

Geogr. powsz.

Fot. Ag. Econ. A . O. F .

Fot. Service Intercolonial.

Poważną rolę odegrał też
w historii lud Mosi, który na
ziemiach Górnej Wolty założył
cztery państwa. Z biegiem cza
su zostały one połączone i zna
cznie rozszerzone, sięgając w r.
1333 aż do Timbuktu.
Na wschód od rzeki Niger
wkraczamy do ojczyzny ludów
Haussa, których główna masa
zamieszkuje północną część
Nigerii Angielskiej w okolicach
miast Sokoto i Kano. Ludy te
stanowią prawdopodobnie mie
szaninę Murzynów Sudańskich,
Berberów i Arabów. Posiadali
oni potężne państwa na wschód
od jeziora Czad. Następca
mi ich byli Fulbe i Fellata,
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Sudan

0 wyraźnie
jasnej barwie
skóry.
Przeważnie ludność jest
bądź pogańska, bądź też wy
znania muzułmańskiego.
Na ziemiach Sudanu Fran
cuskiego możliwa będzie w wie
lu miejscach produkcja bawełny
1 rząd czyni wysiłki, aby istnie
jące już pola poszerzać, ewen
tualnie drogą zaprowadzenia
sztucznego nawodnienia. Lud
ność tubylcza uprawia oprócz
bawełny orzechy ziemne, proso,
kukurydzę, ryż, sezam oraz
zbiera gumę arabską i hoduje
bydło ( 1 9 3 4 — 1,6 0 0 .0 0 0 sztuk),
owce i kozy (ok. 5 ,0 0 0 .0 0 0 szt.),

Francuski.

Plac w mieście G ao nad rzeką N iger.
Fot. Ag. Econ. A . O. F .

O sły ( l 3 3 . 0 0 0 S Z t . ) , k o n i e
.
.
t
^
. .

(59.OOO)

1 wielbłądy. Rozwinięte są rzemiosła, głównie ceramika, tkactwo, wyroby skórzane i jubilerskie.
Poza linią Kayes—Kulikoro kolei dotąd nie ma, ale istnieje żegluga po rzece Niger, ożywiona
w ciągu siedmiu miesięcy w roku pomiędzy Kurussa i Bamako oraz Kulikoro przez Timbuktu
do Goa. Kraj wyposażony jest w sieć dobrych dróg samochodowych, zastępujących brak kolei,
oraz sieć telegraficzną, sięgającą od Dakar do jeziora Czad; posiada trzy stacje telegrafu bez drutu,
utrzymujące połączenie z wieżą Eiffla w Paryżu, z Dakar, Konakry, Abidżan, Kotonu i Brazza
ville. Rozbudowa dróg i środków komunikacji postępuje szybko, więc przewidywać można,
iż rozległa ta kraina, do niedawna całkiem jeszcze odcięta od świata, stanie się coraz przystępniej
szą i weźmie żywszy udział w wymianie międzynarodowej. Francuzi posiadają tu wprawdzie
trudny, ale wdzięczny i bardzo rozległy teren pracy polityczno-administracyjnej.
N IG E R IA G Ó RN A

Na północ od Nigerii Angielskiej i na południe od Sahary Francuzi posiadają pas ziemi leżący
pomiędzy rzeką Niger a jeziorem Czad, nazwany przez nich „Haut Niger“ . Kolonia ta została
wydzielona w osobną jednostkę administracyjną w r. 1922, a w r. 1933 przyłączono do niej część
okręgu Dori, na prawym brzegu rzeki Niger, należącego poprzednio do Górnej Wolty. W ten
sposób rzeka Niger na odcinku poniżej kolana przepływa obecnie przez terytorium Nigerii Gór
nej. Do kolonii tej dołączono też administracyjnie część Sahary, wobec czego graniczy ona na pół
nocy z Algerią, na wschodzie z A. E. F. (terytorium jeziora Czad), na południu z Nigerią Angielską
i na zachodzie z Sudanem Francuskim i Dahomejem. W tych granicach obszar tej kolonii wynosi
1,247.350 km2, ale ludności jest tylko 1,721.500 mieszk., w tym Europejczyków 428, Francuzów
zaś 390. Gęstość zaludnienia wynosi więc przeciętnie 1,3 na 1 km2. Wynik taki osiągnięto jednak
sztucznie przez przyłączenie ziem położonych nad rzeką Niger, gdyż znaczna większość tej
kolonii stanowi zupełną anekumenę.
Największym miastem jest Zinder (10.500 mieszk.), będące ważnym węzłem komunikacji
karawanowej, gdyż jest położone na krzyżownicy dróg z Airu (Azben) przez Agades do Kano
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w Nigerii i Niamey nad
rzeką Niger do jeziora
Czad. Stolicę admini
stracyjną Francuzi wo
leli jednak umieścić w Nia
mey (3.000 mieszk.), nad
Nigrem, gdyż miejsco
wość ta jest łatwiej do
stępną. Wzrasta znacze
nie dotychczas małego
miasteczka Gao nad Ni
Sudan Francuski.
(Haut Niger). Szałas koczowników.
grem, gdyż tutaj kończy
Fot. Agence Ecort. A . O. F .
się transsaharyjski szlak
samochodowy, po którym kursują już w odstępach tygodniowych regularne autobusy
do Algerii, przez Adrar, Hogar, In-Salah, El Golea i Ghardaia. Z Goa szlaki się rozchodzą
do Zinder, Timbuktu i do Niamey. Z wyjątkiem okolic Nigru, jeziora Czad i części pogra
nicza Nigerii Angielskiej, gdzie są obfite źródła, reszta kolonii cierpi na brak wody, uniemożli
wiający, względnie bardzo ograniczający uprawę roli. Na południu pasa stepowego (sahel), leżą
cego na pograniczu pustyni, rozpościera się wąski pas lasów parkowych, miejscami nawet obficie
zadrzewiony. Gdzie to jest możliwe, ludność uprawia na własne potrzeby pszenicę, kukurydzę,
jęczmień, fasolę, tytoń a nawet ryż, na wywóz zaś ponadto proso sorgo, orzechy ziemne, daktyle,
maniok i bawełnę. Na przestrzeniach stepowych ludność żyje z hodowli. W r. 1935 było 776.000
sztuk bydła, 2,674.000 owiec i kóz, 159.000 osłów, 66.000 koni i 40.000 wielbłądów. Absolutnie
biorąc, są to ilości poważne, ale inaczej sprawa się przedstawia, gdy uwzględnimy rozległy obszar
kolonii. Prawidłowiej jednak jest opierać sąd na liczbie ludności, w stosunku do której liczby
zwierząt domowych są znaczne.
Ponieważ komunikacji nowoczesnej poza samochodem w tej obszernej kolonii jeszcze nie ma,
bo statki na rzece Niger nie dochodzą nawet do Niamey, przeto ziemie te jeszcze mało są tknięte
przez wpływ białego człowieka. Dopiero w ostatnich latach samochód i samolot wprowadzają
nowe życie do tych odległych stron. Przyszłość pokaże, czy ono tubylcom wyjdzie na dobre.
LIBERIA

Liberia jest niepodległą republiką murzyńską. Początek swego istnienia zawdzięcza działal
ności kilku amerykańskich stowarzyszeń filantropijnych, które pragnęły stworzyć niezależną
ojczyznę dla oswobodzonych niewolników amerykańskich. W roku 1822 założono osadę na wy
brzeżu gwinejskim, w pobliżu dzisiejszego miasta Monrovia, a w r. 1847 ukonstytuowało się
państwo jako wolna i niezależna republika Liberia. Nowe państwo było najsampierw uznane przez
Wielką Brytanię, następnie przez Francję oraz inne mocarstwa.
Na czele stoi prezydent, wybierany na lat osiem. Urzędujący obecnie prezydent Edwin
Barclay został ponownie wybrany w roku 1936 na okres do roku 1944. Językiem urzędowym jest
angielski. Prawo wyborcze, zarówno bierne jak czynne, przysługuje tylko Murzynom, ale tubylcy
zamieszkujący wnętrze kraju z prawa tego nie korzystają. Sferę rządzącą stanowią Murzyni,
reemigranci z Ameryki.
Obszar Liberii wynosi 95.400 km2, przy czym kraj posiada stosunkowo długie wybrzeże mor
skie (467 km), ciągnące się od Sierra Leone do francuskiego Wybrzeża Kości Słoniowej. Niestety,
na tym wybrzeżu nie ma zatok, ani portów naturalnych. Są wprawdzie ujścia małych rzek, ale
18*
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niedostępne dla statków morskich. Cały obszar repu
bliki leży na zewnętrznym zboczu progu kontynental
nego i posiada jednostronny stok w stronę morza. Na
północy opiera się wprawdzie o grzbiet wododziału, ale
prawie nie bierze w nim udziału. Wnętrze Liberii sta
nowi płytę pokrytą laterytem, miejscami wzniesioną od
200 do 700 m n. p. m., opadającą dość stromo w odda
leniu około czterdziestu kilometrów od brzegu. Próg ten
powoduje katarakty i małe wodospady, przerywające że
glugę na rzekach i odcinające komunikacyjnie wnętrze
kraju od oceanu.
Klimat jest taki sam jak w sąsiednim Sierra Leone.
Opady są duże i kraj jest niemal cały pokryty dziewi
czym lasem równikowym, prawie wcale jeszcze nie zbada
nym. Żadna kolej nie prowadzi w głąb państwa. Rzeka
Św. Pawła jest żeglowna od Monrovii na przestrzeni
około 35 km dla motorówek i płaskodennych stateczków,
ale górny jej bieg jeszcze wcale nie jest skartografowany.
Dróg jest około 200 km, ale tylko wzdłuż wybrzeża
morskiego. Wewnątrz kraju dróg samochodowych nie
ma. Istnieje w Monrovii stacja telegrafu bez drutu i po
Wybrzeże K ości Słoniowej. Term itiera.
łączenie
kablowe z Dakarem, ale w państwie nie ma
Fot. Ag. Ecort. A . O. F .
ani telegrafu, ani telefonu.
Ponieważ nie było w Liberiispisów ludności, więc liczba jej jesttylko oceniana na około
1,500.000, aleoceny sąbardzo różne
i chwieją się pomiędzy 750.000 a 2,500.000. Liczba zaś
Murzynów pochodzenia amerykańskiego, którzy rządzą państwem, oceniana jest na 15 do 20.000.
Ludność tubylcza składa się z licznych szczepów, prawie niezależnych, pomiędzy którymi najważ
niejsze są: K r u — poganie, M an d in g o — muzułmanie, G is s i, G o la, K p w e z i i G re b o e s,
przeważnie poganie. Murzyni z Ameryki oraz ich potomkowie należą zazwyczaj do rozmaitych
sektprotestanckich, ale misje
katolickie pracują w kraju.
Produkcja opiera się przeważnie o rolę, lecz stoi na bardzo niskim poziomie. Głównym artyku
łem wywozowym jest kawa plantowana przez tubylców,* następnie wywozi się włókna piassawa
Z palmy rafia, olej i orzechy palmowe, kakao, kość słoniową i kauczuk.
Kilka lat temu Amerykanie założyli w Liberii plantacje kauczuku. Gdy drzewa podrosną
i zaczną dawać latex, wówczas prawdopodobnie kauczuk surowy stanie się wartościowo głównym
artykułem wywozowym.
Podobno wewnątrz kraju znaleziono bogactwa kopalne, w szczególności rudy żelaza, ale żad
nych badań mineralogicznych dotychczas nie przeprowadzono.
Najbardziej ożywiona wymiana istnieje z Wielką Brytanią, następnie ze St. Zjednoczonymi
Ameryki, z Niemcami i nieco z Holandią.
W r. 1934 — 545 statków zawinęło do portów liberyjskich o tonażu brutto 1,306.807 t;
z nich 185 pod flagą angielską (501.898 t) i 166 pod niemiecką (370.670 t).
Jak widać z powyższego krótkiego opisu, republika murzyńska Liberii jest rażącym przykładem
zależności obszarów kolonialnych od zamożności protektora w postaci tzw. kraju macierzystego.
Gdy kraj kolonialny należy do bogatego i uprzemysłowionego państwa, zazwyczaj ekonomiczny
rozwój jego jest zapewniony. Następuje on prędzej czy później, szybciej czy wolniej, w zależności
od siły ekonomicznej i demograficznej oraz interesów politycznych kraju macierzystego. Ale
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prawie w żadnej kolonii nie daje się zaobserwować taki brak inicjatywy i wszelkiej działalności
jak w Liberii, chyba że sam kraj kolonialny nie wart jest ani wysiłków, ani nakładów. Wprawdzie
cały dług zagraniczny wynosił w r. 1932 tylko 2,192.000 dolarów amer. pożyczki udzielonej pod
zastaw wpływów z ceł, a dług wewnętrzny w r. 1934 — jeden milion dolarów, jeszcze nie całko
wicie wpłacony, ale nie można się dziwić, że nikt nie chce pożyczać państwu, którego budżet nie
jest zrównoważony, a pomimo to bilans handlowy wykazuje od wielu lat salda ujemne. Wynikiem
złej gospodarki są zaległości w zapłacie nie tylko sum amortyzacyjnych, ale nawet procentów
bieżących od pożyczek państwowych. Tego rodzaju gospodarka nie może trwać w ciągu dłuższego
czasu i musi doprowadzić do jakiejś reformy zasadniczej lub do przewrotu politycznego, a nawet
może zachwiać niepodległością Liberii.
GW IN EA P O R T U G A L SK A

Część wybrzeża Senegambii należąca do Portugalii i jako kolonia określona nazwą Gwinei Por
tugalskiej obejmuje obszar 36.125 km2 z 2,365.000 ludności, zamieszkującej przeciętnie po 14
osób na 1 kilometrze kwadratowym. Stolicą jest m. B olam a (4.000 mieszk.), położone na małej
wyspie tej samej nazwy. Kolonia ma kształt trójkąta, którego strona północna graniczy z francuską
prowincją Casamance, należącą do Senegalu, południowo-wschodnia z francuską Gwineą, po
łudniowo-zachodnią zaś tworzy brzeg oceanu. Granice lądowe są umowne i na ogół przebiegają
liniami bądź prostymi, bądź względnie mało pokrzywionymi. Natomiast jak na kontynent afry
kański, którego kontury na ogół są bardzo mało urozmaicone, odcinek wybrzeża Gwinei Portu
galskiej wykazuje bogate postrzępienie i rozczłonkowanie. Rozdwaja go estuarium rzeki niesłu
sznie nazwanej Rio Grandę, gdyż pozornie wielkie jest właśnie tylko estuarium tektonicznego
pochodzenia, tworzące rodzaj riasowej zatoki i sięgające przeszło sto kilometrów w głąb lądu.
Odkrywcy portugalscy przyjęli tę zatokę za ujście wielkiej rzeki i stąd nazwa Rio Grandę, sto
sowana obecnie do samej rzeki, gdy natomiast estuarium zwie się Rio Geba. U wylotu tej zatoki
utworzył się archipelag, którego część wewnętrzna, przyległa do lądu, a nawet wciskająca się weń,
oddzielona jest cieśniną od grupy zewnętrznej, znanej pod nazwą wysp Bissagos (Bijagoz).
Głównym portem jest miasto Bissau, położone na wyspie tej samej nazwy u samego wylotu
estuarium Rio Grandę. Mała wyspa Bolama, na której znajduje się stolica kolonii, położona jest
naprzeciw wyspy Bissau. Obydwie te wyspy należą do przylądowej części archipelagu. Poza
tym istnieją porty Cachen, leżący w estuarium rzeki tej samej nazwy, oraz Bubaąue, odwiedzany
tylko przez mniejsze statki.
Gwinea jest jedną z kolonii najdawniej założonych przez Portugalczyków, którzy osiedli
tam już w X V I wieku. Pomimo bardzo korzystnych warunków penetracyjnych, utworzonych przez
szerokie i głębokie estuaria niewielkich rzek, żeglownych w głąb kraju na przestrzeni 170 km,
kolonia pod zarządem Portugalczyków nie wykazała postępu i nie rozwinąła się ekonomicznie.
Prawda, że warunki klimatyczne są zabójcze dla Europejczyków, którzy mogą tam przebywać tylko
w czasie suszy, trwającej od grudnia do maja. W ciągu innych miesięcy opady są bardzo znaczne
i klimat wysoce malaryczny, gdyż nieprzepuszczalność podłoża powoduje przejściowe trzęsawiska,
porastające przebogatą roślinnością, fantastycznie piękną. Najzdrowszy dla Europejczyków
jest pobyt na wyspach Bissagos. Kolei w kolonii nie ma, ale w nowszych czasach wybudowano
kilka dobrych dróg automobilowych. Ogółem dróg jest 2.200 km.
W r. 1934 zawinęły do portów Gwinei Portugalskiej 93 statki o tonażu 152.788 t br. Nie
miecka linia Woermann utrzymuje stały kontakt tej kolonii z Lizboną i Hamburgiem, dzięki czemu
Niemcy są najpoważniejszym odbiorcą. Ponieważ kraina produkuje na wywóz prawie wyłącznie
orzeszki ziemne, orzechy palmowe i drzewa cenne, przeto ożywiony i racjonalny stosunek han
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dlowy z Niemcami tłu
maczy się jeszcze tym,
że inne kraje przemy
słowe posiadają swoje
kolonie, produkujące
te same artykuły. Ze
względu na rozczłon
kowanie wybrzeża i ar
chipelag Bissagos, wy
jątkowo rozwinięta jest
żegluga przybrzeżna.
Co do produkcji na
leży dodać, że dla spo
życia
wewnętrznego
uprawia się ryż.
Istnieje w kraju
19 szkół elementar-

Kolom a R io de Oro.
Fort i lotnisko w Villa Cisneros.

Fot. W. Mittelholser.
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Gwinea Portugalska była dla kraju macierzystego „interesem", gdy istniał handel niewolnikami,
który dawał duże zyski. W dzisiejszych czasach kolonia ta jest raczej ciężarem finansowym dla
swego nieuprzemysłowionego i niezasobnego kraju macierzystego.
R IO D E ORO

Pod tą nazwą obiecującą kryje się skrawek przybrzeżny zachodniej części pustyni Sahary,
obejmujący rozległy obszar 285.000 km2, należący politycznie do Hiszpanii.
Posiadłość ta rozpościera się pomiędzy Wadi Draa (290 N) na północy, stanowiącą granicę
z Marokiem południowym, i przylądkiem Blanco na równoleżniku 20° 46' na południu, odgrani
czającym kolonię Rio de Oro
od
Mauretanii Francuskiej.
Granicę zachodnią (1.100 km
długą) stanowi mało na tym
odcinku poczłonkowane wy
brzeże Oceanu Atlantyckiego,
gdy natomiast granica wscho
dnia jest umowna i oddziela
posiadłość hiszpańską liniami
prostymi od Sahary Francuskiej.
Kolonia obejmuje kilka krain,
jako to: właściwe Rio de Oro
pośrodku, na północ od zwrotni
ka, krainę Adrar na południu
i krainę Ifni z przylądkiem Juby
(Dżubi) na północy. Do tej
trzeciej dołączony został w r.
» 1-

m

j ’ n

19 12 protektorat Wadi Draa.

Villa Cisneros. R io de Oro.

M aurowie, mieszkańcy kolonii hiszpańskiej.

Fot. Ch. Lindbergh
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Zaludnienie całego,
bądź co bądź rozległego
obszaru wynosi tylko
22.000 mieszkańców,
co daje przeciętną
zagęszczenia 0,1 na
i km2. Stolicą jest mia
steczko Villa Cisneros,
leżące nad zatoką Rio
de Oro, od której ko
lonia przejęła nazwę,
liczące jednak tylko
255 mieszkańców. Do
Zatoki tej, tak szumnie
nazwanej, mogą wszak
że wchodzić
tylko
mniejsze statki z po
Oaza Smara w dolinie rzeki epizodycznej Sagiet-el-Hamra w krainie „Ifn i“ .
wodu jej płycizny. Na
(Hiszpańska kolonia).
Fot. w. Mitulhoizer.
ogół brzeg jest stromy,
niedostępny i stojący pod wpływem Sahary.
Ludność stanowią Maurowie, których można podzielić na dwie grupy: nielicznych nomadów,
zajmujących się wewnątrz kraju hodowlą i ciągle zmieniających miejsce pobytu, i rybaków mie
szkających na wybrzeżu morza, głównie w okolicach przylądka Ifni.
Klimat jest tam bardzo zdrowy i przypominający klimat Wysp Kanaryjskich. Ale wewnątrz
kraju panują susze i opad jest zjawiskiem wyjątkowym.
Do życia osiadłego nadaje się jedynie rozgałęziony system Wadisów okresowej rzeki Segiet
el Hamra, gdzie nawet w czasach suszy spotykają się liczne źródła, względnie woda podskórna.
W miejscu, gdzie Wadi Taśma łączy się z Wadi Segiet el Hamra, istnieje stale zamieszkała oaza
Smara. Wadisy te zajęte są przez szczep Larusiin.
Wnętrze kraju jest niedostępne i prawie nieznane. Produkuje się tylko sól, ale najważniejszym
źródłem dochodu jest rybołówstwo morskie, wykonywane wzdłuż brzegów kolonii przez rybaków
Z Wysp Kanaryjskich.
Ponieważ archipelag ten jest też posiadłością hiszpańską, więc posiadanie brzegów kontynentu,
położonych w jego zapleczu, ma dla Hiszpanii pewne znaczenie geopolityczne.
Wewnątrz kraju dobywa się małe ilości piasku złotego, co spowodowało, że Portugalczycy,
po pierwszym zetknięciu się z tubylcami, dali zatoce nazwę Rio de Oro. Poza tym jednak po
siadłość dla Hiszpanii znaczenia gospodarczego nie posiada i jest raczej kolonią deficytową dla
skarbu kraju macierzystego.

BIBLIO GRAFIA

AFRYKI

ZACH O DN IEJ

A. 0 . F.
A n n u a ire du Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française, édité par l'Agence Économique de
l'A . O. F. — Paris. Rocznik.
A rn a u d R .: L'Islam et la politique musulmane en A. O. F. Comité de l’Afrique Française. Paris 19 12.
C o s n ie r H .: L'O uest africain français, ses ressources agricoles, son organisation économique. Paris 19 21. Larose.

280

JE R Z Y LO TH

D e la fo s s e M .: Les Nègres. Paris, Rieder, 1927.
F a lle x M . et M a ire y A .: La France et ses colonies. Paris 1924.
G u y C a m ille : L ’Afrique Occidentale Française. Paris 1929.
H a rd y G .: L ’art nègre. Laurens. Paris 1927.
H a rd y G .: Une conquête morale: l’Enseignement en A. O. F. Paris, Colin, 19 17 .
H a rd y G .: Géographie de la France extérieure. Paris 1928.
Jo u d a E .: Bibliographie de l’A. O. F. Paris, Sansot, 19 12.
L e b e l R .: L ’Afrique occidentale dans la littérature française depuis 1870. Paris, Larose, 1925 i 1928.
W Y B R Z E Ż E G W IN E JS K IE
N IG ERIA
B u rn s A. C .: History of Nigeria. London 1929.
C ro c k e r W. R .: Nigeria. London 1936.
G e a ry S ir W. M . N .: Nigeria under British Rule. London 1927.
G o v e rn m e n t of Nigeria: Notes on Nigerian Timbers. London 1938 (broszura).
G o v e rn m e n t of Nigeria: Hides and Skins of Nigeria. London 1938 (brosz.).
G o v e rn m e n t of Nigeria: Progress in Nigeria. London 1938 (brosz.).
H an d b o o k of British Westafrica. H. M . Stationery Office. London 1932 (10-th ed.).
N ig e ria (a quarterly magazine). Wydawca: E. H. Duckworth. London 1928 (z mapami, bogato ilustr.).
T h e U n ite d A fr ic a Co. L td .: Nigerian Native Handicrafts. London 1938 (brosz.).
T h o m p so n H e n ry N ilu s : The Mammals of Nigeria, Obadan, Nigeria. 1924.
U n w in A. H ,: West African Forests and Forestry. London 1920.
Z Ł O T E W Y B R Z E Ż E , S IE R R A LE O N E , G W IN EA I G A M B IA
A lld r id g e T . J . : A Transformed Colony: Sierra Leone, as it was and as it is. London 1910.
B u tt, T h o m p so n , C a p t F . W .: Sierra Leone in History and Tradition. London 1926.
C la rid g e W. W .: A History of the Gold Coast and Ashanti. London 19 15 . (2 tomy).
G a m b ia Colony and Protectorate. An official Handbook. London. Rocznik.
G o ld Coast Handbook. Compiled by J. Maxwell. London 1928.
H an d b o o k of Sierra Leone. London 1925.
H a rd in g e R .: Gambia and Beyond. London 1934.
L u k e H. C .: A Bibliography of Sierra Leone. London 1925.
M e P h ee A lla n : The Economic Revolution in British West Africa. London 1927.
S a lg a d o , F. R i b e i r o : L ’empire Colonial Portugais. Lizbona 19 31.
V a s c o n c e l l o s E r n e s t o J. d e.: As Colonias Portuguezas. Lizbona 1921.
,,
„
,, ,,
A Guine Portugueza. Lizbona 19 17.
V e l a r d e A n t o n i o de M .: L ’Espansione politica e coloniale Portoghese. Roma 1924.
We l ma n C. W .: The Native States of the Gold Coast. London 1930.
We i l e r C .: Wirtschaftsgeographie d. Br. Mandats Kamerun. Tiibingen 1933.
W ilb o is J . : Le Cameroun. Paris 1934.

WYSPY
W Y SP Y O CEAN U A T L A N T Y C K IE G O
Madeira. — Azory. — Wyspy Kanaryjskie. — Wyspy Zielonego Przylądka. — Wyspy Zatoki Gwinejskiej.
Wyspy: Wniebowstąpienia, Św. Heleny i Tristan da Cunha.

M a d eira . Nazwa „Madeira“ pochodzi od portugalskiego słowa znaczącego „drzewo“ i po
wstała stąd, że wyspa ta dawniej pokryta była niezwykle gęstym i bujnym lasem.
Wyspa Madeira, bezpodstawnie zwana po polsku Maderą, stanowi właściwie grupę wysp,
do której oprócz wyspy głównej należy jeszcze mała wyspa Porto Santo, położona na północny
wschód od wyspy głównej, oraz grupka niezamieszkałych kamienistych wysepek, zwanych Dezertas, na południowym wschodzie. Mały ten archipelag oddalony jest od wybrzeży afrykańskich
o 600 do 700 km, gdy oddalenie od Portugalii (przylądek Vicente) wynosi tylko o 200 km
więcej.
Główna wyspa Madeira, zwana także Funchal podług miasta portowego tej nazwy, obejmuje
787 km2 i cała pokryta jest wysokim grzbietem górskim, którego najwyższym szczytem jest Pico
Ruivo (1.847 m)- Jest to wyspa pochodzenia wulkanicznego, zbudowana przeważnie z bazaltów,
trachitów i dolerytu, przesianych w głęboko wciętych dolinach tufami i popiołem. Zaobserwo
wano na tej wyspie ciekawe zjawisko: pomimo bezsprzecznie wulkanicznego pochodzenia zna
leziono na wysokości czterechset metrów warstwy sedymentacyjne mioceńskie, co wskazuje
na to, że wyspa została częściowo wypiętrzona podlegając ruchom tektonicznym. Tym zapewne
się tłumaczy pochodzenie niezwykle głębokich wąwozów, przecinających wyspę, w których
formacje wulkaniczne występują na powierzchnię.
Odkryta została Madeira przez Portugalczyków w r. 14x9 i od tego czasu pozostaje w posiada
niu Portugalii. Zaludniona jest wyłącznie
przez Portugalczyków i nie jest uważana za
kolonię, lecz za pełnoprawną prowincję kraju
macierzystego.
Wyspa ta znana jest ze swego miłego, ła
godnego klimatu, typu śródziemnomorskiego.
W zimie wieją wiatry zachodnie, przynoszące
deszcze, w lecie zaś wschodnie — suche.
W stolicy wyspy, Funchal (31.500 mieszk.),
najzimniejszym jest miesiąc luty (przeć.
15,2o C), najcieplejszym sierpień (22,3o C),
opad roczny zaś wynosi 684 mm. Szczyty
górskie w zimie toną w chmurach i nieraz
spada na nich grad i śnieg.
Dziewiczy las, pokrywający dawniej wy
spę, został z biegiem lat wycięty. Tylko od
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Madeira.
Widok na stolicę wyspy: miasto Funchal i na port. W m ieście tym przebywał Marszalek Józef Piłsudski.
Fot. W. Tobien.

strony północnej pozostała na wysokości 700 m mała resztówka pięknych, starych drzew lau
rowych, która jest obecnie chroniona. Południowe stoki zostały w nowszych czasach częściowo
ponownie zalesione sosną,
kasztanami i eukaliptusami.
Wyspa zaopatrzona jest
w rozległą sieć kanałów iry
gacyjnych, które rozprowa
dzają na różnych poziomach
wodę chwytaną w górach.
Dzięki temu dolne stoki
pokryte są plantacjami trzci
ny cukrowej i bananów. Od
200 do 600 m udaje się zna
komicie winorośl, z której
Madeira od dawna słynie.
Jeszcze wyżej sadzi się ja
rzyny i ziemniaki oraz sieje
zboża. W pasie tym udają
się też znakomicie jabłoń
i brzoskwinia. Strome stoki
powodują, że rolnik nie uży
wa wcale pługa, obrabiając
Funchal, Madeira. Port.
Fot. Ch. Lindbergh.
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tarasowate pola motyką.
Ziemia jest żyzna, ale
bardzo droga, czym się
tłumaczy rozdrobnienie
posiadłości i osadnictwo
samotnicze.
Hodowlę
prowadzi się tylko bądź
wysoko w górach, bądź
całkiem na dole, gdzie
dla uprawy roli nie ma
dostatecznego dopływu
wody.
Zaludnienie jest nie
zwykle gęste (270 na 1
km2) i wynosi razem m.
212.000. Powodem tego
jest, żc wyspa nie może
Madeira. Funchal.
WyŹywiĆ SWych mieszIluminacje na Nowy Rok.
Fot. M . O. Perestrello.
kańców i musi importo
wać artykuły spożywcze w zamian za wino i banany oraz słynne wyroby koronkarskie kobiet
tamtejszych. Ludność zajmuje się ponadto rybołówstwem morskim oraz fabrykacją mebli plecio
nych. Poważnym źródłem dochodów dla wyspy jest turystyka, przyciągająca corocznie rzesze
turystów, najwięcej Anglików. Pomimo to jednak wyspa nie może zatrudnić u siebie naturalnego
przyrostu ludności i pewna liczba musi corocznie emigrować w poszukiwaniu pracy.
Jako ciekawość przytoczyć można, iż pod m. Funchal istnieje kolejka linowa długości 500 m,
prowadząca do luksusowego hotelu, do którego zbudowanie drogi byłoby zbyt kosztowne. Istnieją
na wyspie tylko wąskie, strome drogi, którymi ciężary wciągane są pod górę przez woły, w dół
zaś wózki staczają się po spadku same, bez pomocy zwierząt pociągowych.
Korzystne
geogra
ficzne położenie na dro
dze do Afryki Południo
wej i Ameryki Połud
niowej powoduje, że port
Funchal jest stacją wę
glową, chętnie odwie
dzaną przez statki mo
carstw europejskich.
W Y SP Y A ZO R Y
(A ęO R ES — W Y SPY
JA S T R Z Ę B IE )

Madeira. Funchal.
Dorożki na płozach do jazdy po brukowanej ulicy.
Fot. Publisher’s Photo Service.

Jest to archipelag
wysp
wulkanicznych,
oddalony o 1.770 km
od Cieśniny Gibraltarskiej, obejmujący ogó
łem 2.393 km2. Znany
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już był Genueńczykom wpierwszej połowie czternastego wie
ku, ponownie został odkryty
przez portugalskiego żeglarza
Gonęalo Velho Cabral w r. 1431
i odtąd należy do Portugalii.
Składa się z dziewięciu więk
szych wysp i szeregu drobnych
wysepek, a mianowicie:
Sao Miguel
Pico . . .
Terceira .
Sao Jorge
Fayal . .
Flores . .
Santa María
Graciosa
Corvo . .
Razem

760
441

km2
tt

405.5
244

tt

173

tt

164

tt

127

62
16,5
■393

tt

tt
tt
tt

km2

Madeira.

Ludność — prawie wyłącznie
portugalska — wynosi 254.000
m. czyli 110 m. na 1 km. Istnieje silna emigracja, przeważnie do Brazylii, przewyższająca w nie
których latach przyrost natu
ralny.
Administracyjnie
wyspy
Azory stanowią prowincję kra
ju macierzystego, podzieloną
na trzy okręgi:
Zjazdy po kamieniach saniami z Terreiro da L ucta (1.000 m) do Funchal. Em ocja dla
turystów.
F o t. Publisher’s Photo Service.

Angra do Heroismo — gęstość
zaludnienia . . . .
101
Horta — gęstość
zaludnie
65
nia . .........................
Ponta Delgada — gęstość za
ludnienia .................
159
Stolicą prowincji i archipe
lagu jest m. Angra do Herois
mo (10.650 m.) na wyspie Ter
ceira. Na wzmiankę zasługują
ponadto: m. Horta (7.700 m.)
na wyspie Fayal i Ponta Del
gada (18.100 m.) na wyspie
Sao Miguel. Te trzy miasta
są jednocześnie stolicami okrę1 • • .
■
«
gow administracyjnych.

Madeira.
Wino w workach skórzanych znoszą wieśniacy z gór do portu Funchal. Chłopcy z koszami

nios, posiiek.

Toto».
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Wyspy Jastrzębie. Azory — Aęores.

Azory są górzyste, przy czym najwyższy szczyt Pico Alto
na wyspie Pico wznosi się do 2.330 m.
Na wyspie Sao Miguel szczyt Pico de Vara ma 1.088 m
wysokości, a na Terceira — wulkan Caldeira de Santa
Barbara — 1.047 m*
Leżąc na drodze żeglugi z Europy do Ameryki Central-

Wyspy Azory.
Ulica wjazdowa do miasta Angra do Heroismo, stolicy wy
spy Terceira i głównego portu na Azorach. Wozy tego typu
noszą miano „śpiewających“ , gdyż prymitywnie obsadzone
koła wydają w ruchu przykre dźwięki skrzeczące.
Fot. W. Tobien.

=3g

ys=S ^ liP eú 'a X !ra n d e.

^P o n taJ)e\gad á^rÍ7 ^
--------------------—

--- -------------F

r á jir o r

Wyspy Azory.
Dla uczczenia świąt religijnych ulice, przez które przejść
ma procesja, ozdobione bywają dywanem z pięknych
kwiatów'. Szczególnie słyną z tego wyspy Flores i Sao
Miguel.
Fot. Tosie.

286

JE R Z Y LO TH

nej i Południowej, wyspy
odwiedzane są przez kilka
linii państw europejskich.
W Y SP Y K A N A R Y JS K IE
(IS L A S CA N A R IA S)

Wyspy te stanowią archi
pelag złożony z 7 wysp
głównych, zajmujących ogól
ną powierzchnię 7.496 km2.
Są to wyspy: Lanzarote (806
km2), Fuerteventura (1.722
km2), Gran Canaria (1.376
km2), Tenerifa (1.946 km2),
Gomera (378 km2), Palma
(704 km2) i Hierro (Ferro)
wr
.
(275 km2). Są one ponadto
Wyspy Azory.
,
, ,
Wyspa S3o Miguel, miasto Ponta Dclgada. Transport wina w wielkich beczkach.
OtO CZO ne m n Ó S t w e m urob"
Fm. w. TobUn. nych wysepek niezamiesz
kałych. Ludność,
której
ogólna liczba wynosi 585.000 m., składa się głównie z potomków Hiszpanów. Ale żyje jeszcze
na wyspach pewna liczba pierwotnych mieszkańców Guanczo, którzy w czasach dawnych przy
wędrowali tu z kontynentu i prawdopodobnie są potomkami Berberów. Zlali się oni przeważnie
Z młodszym napływowym elementem hiszpańskim i wytworzyli rasę mieszańców, powszechną
dziś na Wyspach Kanaryjskich. Miejscami daje się spostrzec wpływ Normanów oraz Murzynów,
którzy tu byli sprowadzeni jako niewolnicy.
Archipelag nie stanowi kolonii, lecz dwie prowincje kraju macierzystego, a mianowicie:
L a s P a lm a s: obszar 4.053 km2; ludność 265 tys; gęst.: 60; stolica Las Palmas (79 tys.) na
wyspie Gran Canaria.
S a n ta C ru z de
T e n e r ifa :
obszar
3.443 km2; ludność
320 tys.; gęst. 88; sto
lica : S-ta Cruz de Tenerifa (62 tys.) na wyspie
Tenerifa. Razem więc
te dwie prowincje ma
ją 7.496 km2 obszaru,
585.000 mieszk.
Archipelag Wysp
Kanaryjskich oddalony
jest tylko o 100 km od
przylądka Juby na wy
brzeżu Afryki, należą
cym również do Hisz
panii. Wyspy stanowią
Wyspy Azory.
W ię C jak gdyby dalszy
Plantacja ananasów pod szkłem w okolicach m. Ponta Delgada.
Fot. W. Tobien.
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ciąg posiadłości na lą
dzie, albo odwrotnie.
Tektonicznie są one
dalszym ciągiem pra
starej płyty kontynen
tu afrykańskiego, ale
wstrząśniętej i odmło
dzonej przez potężne
działania wulkaniczne,
występujące naocznie
w wielu
miejscach.
Podłoże
natomiast
wskazuje na istnienie
prastarej, ale bardzo
rozsadzonej płyty, zbu
dowanej z diabazów,
diorytów,
sjenitów,
Wyspy Azory.
szyfrów Í wapieni. NaPlantacja herbaty na w. Sao Miguel.
Fot. Victor Crux.
leży przeto przypusz
czać, że wyspy te, a przynajmniej część ich, stanowi dawną część kontynentu, odłączoną i za
sypaną przez działalność wulkaniczną, częściowo jeszcze nie zamarłą. Wszystkie wyspy archi
pelagu są wybitnie górzyste; najwyższe szczyty znajdują się na wyspach Tenerifa (Pico de
Teyde: 3.710 m) i Gran Canaria (Pico del Pozo de las Nieves: 1.951 m).
Pod względem florystycznym Wyspy Kanaryjskie są ciekawe, gdyż spotyka się tam roślinność
afrykańską i europejską, odmienną w zależności od wysokości terenu. Uprawa roli napotyka na
trudności techniczne ze względu na kamieniste grunty i znaczne spadki. Pomimo to człowiek
biały zaprowadził tam winorośl, oliwkę, drzewo pomarańczowe i inne owocowe, ale także agawy
i opuncje z Ameryki. Uprawia się na stokach pszenicę, jęczmień i kukurydzę, a w dolinach trzcinę
cukrową oraz banany, stanowiące poważny artykuł wywozu. Lasy dawniej obfite, ale dziś już bardzo

Wyspy Kanaryjskie.
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przetrzebione, zawie
rają jeszcze piękne oka
zy laurusów i drzew
Erica, pokryte lianami,
podszyte paprociami.
Powyżej 2.000 m spo
tyka się jeszcze lasy
świerkowe. Na wyso
czyznach wilgoci do
starczają mgły, a nisz
czycielska działalność
człowieka jest mniej
sza. Natomiast liczne
kozy, pasące się w la
sach, są szkodnikami,
obgryzają bowiem korę
i niszczą drzewa.
Wyspy Kanaryjskie. La Laguna.
Pewne
znaczenie
Na Boże Ciało ulice ozdabiane są pięknymi barwnymi deseniami z kwiatów i kamyków.
posiadała dla kraju
F o t. U” . Tobićtt.
w swoim czasie ho
dowla koszenili oraz jedwabników, ale w nowszych czasach chyli się ku upadkowi.
Ponieważ uprawa roli nie może wyżywić zbyt wielkiej liczby ludności, więc szuka ona
pobocznych źródeł dochodu. Wynikiem tego są piękne i poszukiwane roboty ręczne kobiet,
specjalnie hafty.
Na wyspach istnieją dwa główne porty współzawodniczące ze sobą: Santa Cruz (66.500 m.) na
wyspie Tenerifa i Las Palmas
(83.600 m.). Pierwszy odwiedzany
jest przeważnie przez statki euro
Tag anana
pejskie, udające się do Ameryki Cen
B a ja m a r
O C IŁ A T S
tralnej i Południowej, drugi zaś
yfSanta
Andres
Ta ko ro n t et
przez statki do Afryki Centralnej i
Południowej. Postoje w tych malo
san ta Cruz
Puerto Oro tova
de Tenerife
wniczych portach są zawsze miłą
przerwą i rozrywką dla podróżników.
C o n d elaria
Ponieważ wyspy są prowincja
mi kraju macierzystego, więc sta
tystyka handlu nie jest wydzie
snia
lona i z tego względu cyfrowo
San J u a n
określić jej nie można. Stwierdzi
my więc tylko, że stosunki handlo
we z zagranicą nie są ożywione,
i gdyby nie korzystne położenie
28
geograficzne, które z portów wysp
A T 'L A T S T V C YL
zrobiło stacje węglowe i aprowizacyjne dla staków dalekobież
Wyspa Teneryfa (Tenerifa).
nych, ruch byłby tam znacznie 1 — Koleje. 2 — Drogi samochodowe. 3 — Wysokości do 500 metrów. 4 — Wysokości
od 500 do 1.000 metrów. 5 — Wysokości od 1.000 do 2.000 metrów. 6 — Wysokości od
mniejszy, aniżeli jest obecnie.
2.000 do 3.000 metrów. 7 — Wysokości powyżej 3-000 metrów.
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W Y SP Y Z IE L O N E G O P R Z Y L Ą D K A
(IL H A S DO CABO VERD E)

Archipelag noszący imię wysp Zielonego
Przylądka, oddalony jest od niego o 600 km.
Ogólny ich obszar wynosi 3.927 km2. Wyspy te
położone są pomiędzy 140 45' do 17° 30' szer.
pin. a 230 do 25° 45' dług. zach. i występują ze
znacznej głębokości morza, przekraczającej od
strony zachodniej 4.000 m. Dzielą się one na
dwie grupy: Barlavento (nawietrzne) i Sotavento
(podwietrzne), przy czym dominujący jest
wiatr północno-wschodni. Pierwsza grupa skła
da się z wysp: Sao Vincente, Santo Antao,
Sao Nicolao, Santa Luzia, Sal i Boa Vista; do
tej grupy należą jeszcze dwie małe wyspy Bran
co i Raso. Drugą grupę stanowią wyspy Sant'
lago, Maio, Fogo i Brava, oraz dwie wyspy
małe: Rombo i Rei. Ludność tych wysp wynosi
153.800 osób (39 na 1 km2), przy czym 61.000
zamieszkuje wyspę Sant' lago. Na tych wyspach
zagadnienie ludnościowe przedstawia się wszak
że zgoła inaczej niż na Wyspach Kanaryjskich
albo na w. Madeira. Tutaj bowiem ludność
biała stanowi tylko 5.800, gdy 40.000 przyWyspyKanaryjskie.
pada na Murzynów Sudańskich a 108.000 Miasto Villa Orotara
nawyspie
Teneryfa obchodzi uroczyście
, '
/-<•
•
•
święto Bożego Ciała. Dywan barwny z kwiecia, nasion i kamieni.
na mieszańców* Ciekawe jest jednak, ze na
Fou W
mTobiettt
poszczególnych wyspach wytworzyły się od
mienne i swoiste typy ludności i tak np. na wyspie Brava ludność jest prawie wyłącznie
białą, a na wyspach
Fogo, Sant lago, Maio
i Sal prawie wyłącznie
czarną. Wyspy Boa
Vista, Sao Nicolao
i Sao Antáo zamie
szkują Mulaci, gdy
ludność wyspy Sao Ni
colao posiada typ Chamitów północno-afrykańskich.
Wyspy są kolonią
portugalską, zarządza
ną przez gubernatora,
którego siedzibą jest
Porto Praia (6.000 m.)
na wyspie Sant' lago.
1

*

1

1

Głównym

Wyspy Kanaryjskie.
Szczyt Punta Hidalgo na wyspie Teneryfa.

Geogr. powsz.

Fot. W. Tobien.

ośrodkiem

k o m u n ik a c y jn y m

je s t
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port Mindello (8.500 m.) na wyspie Sao Vincente,
gdzie znajduje się stacja węglowa dla statków uda
jących się z Europy do Południowej Ameryki
i węzeł telegrafu podmorskiego.
Na pierwszy rzut oka Wyspy Zielonego Przy
lądka robią wrażenie niegościnne i prawie pustynne.
Ale w dolinach dostatecznie nawodnionych i za
słoniętych udaje się trzcina cukrowa, banany, po
marańcze, kokosy, a na wyżynach uprawia się ku
kurydzę, proso oraz doskonały gatunek kawy. Na
wyspie Sal dobywanie soli stanowi dla ludności
źródło dochodu.
Ponieważ wyspy nie mogą wyżywić swej
ludności, przeto część wędruje na roboty sezono
we do Brazylii i do Argentyny. Ale po robotach
wracają do ojczyzny i przywożą pieniądze ze sobą.
Tym się tłumaczy, że bilans handlowy wysp wy
kazuje stale saldo ujemne, gdyż import znacznie
przewyższa eksport.
Stacja węglowa w Mindello (Sao Vicente), któ
rej tonaż roczny przekracza 3,600.000 t brutto,
Kapwerdy.
też się przyczynia do częściowego pokrycia de
Miasteczko Ribeira Brara na Wyspie Św. Mikołaja (Sáo Nico
lao), na stokach gór bazaltowych.
ficytu.
Fot. G . Finlay Simmons.
Dla Portugalii posiadanie tych wysp jest raczej
kwestią prestiżu politycznego aniżeli korzyści gospodarczej.
W Y SP Y Z A T O K I G W IN E JS K IE J

W Zatoce Gwinejskiej, a częściowo ściślej w zatoce Biafra, leżą cztery wyspy znaczniejsze
i trzy drobne, a mianowicie: Fernando Poo, Książęca (do Principe), Św. Tomasza (Sao Thomé)
i Annobóm oraz Mała Elobey, Wielka Elobey i Coris
eo. Tworzą one szereg leżący
na osi gór Kamerunu, wyła
niający się z głębi zatoki Biafra
w stronę oceanu. Są górzyste,
a stożkowa struktura ich wskazuje na to, że stanowią one
sterczące ponad poziom mo
rza szczyty pasma górskiego,
które prawdopodobnie zostało
zatopione w czasie tektonicz
nego wypiętrzenia się konty
nentu afrykańskiego. Najwięk
sza z nich, Fernando Poo,
leży nawet jeszcze na cokole
lądu i okrążona jest linią
Wyspy Zielonego Przylądka.
W. Brava, miejscowość Fuma
Fot. R . H . Rockwell.
batygraficzną 200 metrów,
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gdy niedaleko od jej brzegów południowo-zachodnich głębiny zapadają do 1.000 m. Następne
trzy wyspy wznoszą się już na głębinach 2.000 m, a długi szereg od południowego zachodu
okrążony jest izobatą 4.000 m.
F e rn a n d o Poo jest największą z wysp Zatoki Gwinejskiej. Obszar jej wynosi 2.072 km2.
Wyróżnia się ponadto tym, że jest kolonią hiszpańską, gdy natomiast Wyspy Sw. Tomasza i Książęca
należą do Portugalii. Leży pomiędzy 30 12 ' a 30 47' szer. płn. Cała wyspa pokryta jest wysoczyzna
mi osiągającymi 1.800 m, a na części północnej góruje potężny, regularny stożek wulkaniczny
Pico de Santa Isabel, zwany przez Anglików Clarence Peak, wznoszący się do 2.850 m. Jest on
oddzielony płytką synkliną od reszty wyspy, gdzie w dawnych kraterach powstały malownicze
jeziora. Klimat wyspy jest równikowy, o wysokich temperaturach ’ (średnia roczna 25,6° C),
ale łagodzonych przez wzniesienia terenu, o małych amplitudach termicznych i bardzo znacznych
opadach, dochodzących do 2.560 mm. Stoki gór pokryte są niezwykle pięknymi lasami równiko
wymi, w których dziko rosną liczne palmy oleiste (Elaeis Guineensis).
Ponieważ na wyspie panuje stale temperatura cieplarniana, przy czym powietrze przesycone
jest wilgotnością, a wyższe okolice często zatopione w mgłach, przeto wegetacja jest wyjątkowo
bujna; gałęzie drzew zaś pokryte pasożytami, paprociami i barwnymi orchideami, mają wy
gląd niezwykle malowniczy. Ze względu na zwietrzałe lawy i tufy wulkaniczne, wyspa jest jednym
Z najżyżniejszych zakątków Afryki. Istnieją bogate plantacje kakao, będącego głównym artykułem
wywozu (w r. 1935 — 14.500 ton), trzciny cukrowej i tytoniu.
Na wszystkich wyspach Zatoki Gwinejskiej porty umieściły się na stronie północno-wschodniej,
nie podlegającej tak silnie wpływom oceanu jak południowy zachód. Na Fernando Poo głównym
miastem jest Santa Izabel (8.400 mieszk.). Założone w r. 1827 jako Clarence, jest ono siedzibą
gubernatora wszystkich hiszpańskich posiadłości gwinejskich. Port tego miasta jest zalanym
kraterem wulkanicznym.
Zaludnienie wyspy wynosi około 21.000 mieszk., w tym tylko 300 Europejczyków, dla
których osadnictwa nadają się niewielkie przestrzenie trawiaste, położone na wysokości 1.100 m,
Zwane Mora.
Wyspa Fernando Poo była jedyną z wysp Zatoki Gwinejskiej zamieszkałą przed przyjściem
Europejczyków. Ludność tubylczą stanowi murzyński szczep Bube, należący do grupy Bantu,
a osiedlenie się go na tej wyspie tłumaczy się zapewne małą odległością jej od lądu stałego, wy
noszącą zaledwie 60 km. Murzyni ci cieszą się u Europejczyków opinią bardzo dobrą, ale trzymają
się na uboczu od białych.
Oprócz wyspy Fernando Poo Hiszpania posiada w Zatoce Gwinejskiej jeszcze wyspę Annobom oraz trzy maleńkie wysepki przybrzeżne: Wielką Elobey, Małą Elobey i Corisco.
A n n obom jest w szeregu wysp Zatoki Gwinejskiej najdalej w stronę oceanu wy
suniętą, dzięki czemu pod wpływem chłodnego prądu morskiego posiada łagodniejszy
klimat. Obszar jej wynosi 17 km2. Ludności jest nieco ponad 1.200, potomków Murzy
nów, przewiezionych tu z Rio Muni przez białych. Wyspa jest górzysta, a warunki życia
i produkcji podobne do tych, jakie istnieją na Fernando Poo, ale wyspa ta jest daleko słabiej
zagospodarowaną.
E lo b e y G ra n d ę (Wielka Elobey) — obszar: x3/4 km2 — 225 mieszkańców.
E lo b e y C h ico (Mała Elobey) — obszar 9 ha — 123 mieszkańców.
C o risc o — obszar 12 % km2— 1.440 mieszkańców.
Są to wyspy przybrzeżne, położone na pograniczu hiszpańskiej kolonii Rio Muni, do której
należą administracyjnie, i francuskiego Gabunu. Zaludnione są przez Murzynów szczepu Benga.
Największa osada tych wysepek znajduje się na Małej Elobey.
Portugalia posiada w Zatoce Gwinejskiej dwie wyspy, położone pomiędzy Annobom i Fernando
19*
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Poo. Są to: Wyspa Sw. Toma
sza (Sao Thome) i Wyspa
Książęca (Ilha do Principe).
Obydwie są bardzo górzyste.
S ao T hom e zajmuje obszar
830 km2 i wznosi się do 2.140
metrów na Pico de Sao Thome.
Ludność wynosi około 55.000
mieszk., przeważnie Murzy
nów, przywiezionych tu z An
goli oraz ich potomków. Bia
łych jest mało.
Wyspa do P r in c ip e jest
znacznie mniejszą, gdyż ma
tylko 119 km2; zamieszkała jest
przez 7.500 Murzynów, przy
wiezionych również Z Angoli,
oraz ich potomków. Szczyt tej
Wyspa Wniebowstąpienia (Ascension).
wyspy zwie się Monte Papagayo
M ilion y ptaków gnieżdżą się na wulkanicznych terenach w ysp y w czasie lęgu. G d y
j WZnOsi się do 020 m.
m łode dorosną, ptaki znikają.
W, Kenneth Cuyler.
,
.
Obydwie te wyspy sta
nowią chlubę kolonizacji portugalskiej. Robotników przywieziono początkowo z Angoli
jako niewolników. Obecnie pracują oni kontraktowo i rząd dba o nich wzorowo. Plantacje,
należące przeważnie do wielkich towarzystw portugalskich, sięgają do znacznych wyso
kości, przy czym od poziomu morza do 400 m plantuje się kakao, powyżej — do
800 m — kawę, a jeszcze wyżej — drzewa chinowe (Cinchona officinalis). Poza tym wyspy
produkują koprę i olej palmowy. Głównym produktem wywozowym jest doskonałe kakao,

Wyspa Wniebowstąpienia (Ascension).
Ptactwo na wybrzeżu.
Fot. W. Kenneth Cuyler.

Wyspa Wniebowstąpienia.
Wzdłuż skalistych wybrzeży w czasie odpływu.
Fot. G . Finlay Simmons.
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bardzo poszukiwane na ryn
kach światowych.
Na Wyspie Św. Tomasza
jest 50 km kolei wąskotorowej,
dostępnej dla publiczności. Na
obydwóch wyspach jest 165
km dróg samochodowych. Ruch
okrętowy na obydwóch wys
pach wynosi rocznie razem
około 600,000 ton.
Wyspy te są dla Portugalii
posiadłością gospodarczo do
datnią.
Na zakończenie przeglądu
wysp leżących w Oceanie Atlan
tyckim, a zaliczanych jeszcze
do kontynentu afrykańskiego,
/

J

°

Wyspa Wniebowstąpienia (Ascensión).
O lbrzym ie żółwie zielone czekają w ysyłki do Londyn u.

Fot.

'

W. KennethCuyler.

poświęcić należy kilka słów
trzem wyspom leżącym pośrodku oceanu, a mianowicie: W n ie b o w stąp ie n ia (Ascensión),
Ś w ię te j H e le n y i T r is t a n da C u n h a (Tristao da Cunha). Wszystkie trzy są pochodze
nia wulkanicznego i wszystkie odkryte były przez Portugalczyków, ale obecnie należą do
Imperium Wielkiej Brytanii i stanowią punktyoparcia dlamarynarki.
A sc e n sió n zajmuje obszar 88 km2 i zamieszkałajest przez 170 ludzi, przeważnieczarnych.
Leży na 8° szer. płd. w oddaleniu 1.560 km od przylądka Palmas w Gwinei i 2.335 km °d przyl.
Sao Roque w Brazylii, wznosząc się do 800 m n. p. m. Stolicą jest Georgetown, gdzie Anglicy
założyli stację węglową. Oddalenie od Wyspy Św. Heleny wynosi 1.126 km.
W yspa Ś w . H e le n y (Sanct Helena). Odkryta przez Portugalczyków w r. 1502, stanowi
posiadłość W. Brytanii od r.
1650. Leży dalej na południe
między 150 54' a 160 T szer.
płd. i 50 47' dług. zach., od
dalona 1.863 km od brzegów
Afryki i 3.562 km od Ameryki
Południowej. Obszar jej wynosi
122 km2, a liczba mieszkań
ców — 4.170 osób, Murzynów,
Europejczyków i Mulatów.
Zbudowana z bazaltu i lawy,
wyspa wznosi się do 825 m.
Klimat jest łagodny na wybrze
żu (+ 18 ,3 ° do + 2 4 0 C), dość
suchy (136 mm opadów), we
wnątrz wyspy na wysokości 540
m nieco chłodniejszy (13,9° do
Strome, kamieniste wybrzeże Wyspy Św. Heleny.
F ale przetaczają się przez bazaltowe w rota.

Fot. A. E. Young.

I9 ^
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sto nadmorskie Jamestown
(1.450 mieszk.), ale portu bez
piecznego nie ma, wskutek cze
go statki nie mogą przybijać do
brzegu.
Niegdyś wyspa pokryta była
częściowo lasami, ale zostały
one wycięte i dziś góry prze
ważnie są nagie, chociaż po
sadzone zostały sosny, cedry
i eukaliptusy. Udają się euro
pejskie drzewa owocowe. Lud
ność zajmuje się hodowlą,
uprawą roli i rybołówstwem.
Wyspa pamiętna jest z po
bytu Napoleona I, deportowaWyspa Św. Heleny.
M iasteczko

Jam estow n ,
w ysp y.

stolica

Fot. G . Finlay Simmons.

nego tu przez Angli
ków w r. 18 15 , który
mieszkał w miejsco
wości Longwood do
swej śmierci w r, 1821.
Dziś jest stacją węglo
wą dla statków podąWyspa Sw. Heleny.
L o n gw o o d ; skrom ne m ieszkanie N apoleona I
na w ygnaniu.

Fot. G . Finlay Simmons.

Wyspa Sw. Heleny.
Siedziba gubernatora. T u ta j m ieszka! o fice r obarczony pilnowaniem w ięźnia N apoleona I.

Fot. G. Finlay Simmons.

dających z Anglii do południo
wej Afryki, ale w ostatnich cza
sach Anglicy starają się zrobić
Z tej wyspy kuracyjną stację
klimatyczną, celem ożywienia
jej życia gospodarczego.
Wyspa T r is t a n d a C u n h a
(Tristao da Cunha). Jedna
z wysp najbardziej oddalonych
od pozostałego świata zamiesz
kałego przez człowieka. Leży
w południowej części Atlanty
ku, pod 370 6' szer. płd. i 120 1 '
dług. zach.; oddalona o 2.845 km

Tristan da Cunha.
Samotna wyspa w południowej części Oceanu Atlantyckiego, zaludniona przez potomków kaprala Williama Glassa, który w r. 1817 osiadł
tam z żona i dwojgiem dzieci.
f o t . G. /. B. Balfour.

Strome wybrzeża wyspy Tristan da Cunha.
N a wąskich paseczkach przybrzeżnych mieszkańcy uprawiają ziemię.

Fot. C. I. B . Balfour.
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Tristan da Cunha.
Kościół kryty blachą. Mężczyźni uczęszczają do kościoła zawsze odświętnie ubrani i z kwiatkiem w klapie.
Fot. Authenticated News.

od Przylądka Dobrej Nadziei i 4.000 km od Rio de la Plata. Cały obszar jej wynosi tylko 116 km2.
Ludność stanowią 163 osoby, potomkowie rozbitków oraz żołnierzy. Odkryta w r. 1506 przez
portugalskiego żeglarza Tristao da Cunha (wym. Tristą da Kunja), zajęta została przez Wielką
Brytanię na początku w. X IX , w związku z wygnaniem Napoleona I na Wyspę Św. Heleny
i odtąd politycznie do niej należy. Ludność, odcięta od świata, zajmuje się uprawą ziemniaków
i kukurydzy oraz hodowlą dla własnych potrzeb. Wyspa bywa odwiedzana co najmniej raz na
rok przez statek z Kaapstadu. Istnieje projekt zrobienia z tej wyspy parku narodowego, celem
ochrony przyrody endemicznej. Maleńka osada na wyspie nosi dumną nazwę Edynburg.
W pobliżu wyspy Tristan da Cunha znajdują się ponadto trzy skaliste wysepki: Inaccessible
(Niedostępna) 15,2 km2, Nightingale (Słowicza — 2,7 km2) i wyspa Gough (74,9 km2), które
są całkowicie bezludne. Wyspy te dla Imperium W. Brytanii specjalnej wartości nie posiadają,
a stanowią raczej kłopot, gdyż mieszkańcy domagają się opieki oraz częstszej komunikacji z ma
cierzą.
W Y S P Y O CEA N U IN D Y JS K IE G O

Afrykańskie wyspy Oceanu Indyjskiego różnią się od wysp Atlantyku tym, że nie są tak
bardzo rozrzucone. Z wyjątkiem grupy Sokotra, będącej strukturalnie dalszym ciągiem Pół
wyspu Somalijskiego oraz archipelagu Dahlak, położonego w Morzu Czerwonym, leżą one niemal
wszystkie pomiędzy równikiem a zwrotnikiem, ściślej mówiąc, pomiędzy 40 a 26° szer. płd. Są
to wyspy i archipelagi następujące: Madagaskar, Komory, Maskareny, Amiranty, Sejszele oraz
wyspy przybrzeżne: Mafia, Zanzibar i Pemba.
M ad ag ask ar, czwarta podług wielkości obszaru wyspa na kuli ziemskiej, stanowi zagadnienie
sama w sobie i została już uwzględniona przez prof. Jana Lewińskiego w dziale Afryka Połud
niowa, str. 176— 197. Wobec tego ją tu pomijamy. Dookoła Madagaskaru powstały
w Cieśninie Mozambickiej i w Oceanie Indyjskim trzy poważniejsze i kilka drobnych archipela
gów. Ponieważ te archipelagi składają się przeważnie z bezludnych wysepek i pozbawione są zna
czenia gospodarczego, przeto możemy je pominąć. Pozostałym zaś należy poświęcić nieco uwagi.
K o m o ry czyli Wyspy Komorskie zajmują ogółem obszar 2.167 km2. Leżą one w północnej
części Cieśniny Mozambickiej i stanowią szczyty pozostałe istniejącego niegdyś pomostu pomiędzy
wyspą Magadaskar i przylądkiem Delgado na kontynencie. Archipelag składa się z szeregu
wysp wulkanicznych, w którym kilka jest większych, a mianowicie:
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Wielka Komoro zwana też
Johanna
,,
„
Mayotta
,,
„
Mohilla
„
„

Ngasija (Ngasidża)
Anjouan (Anżuan)
Mayotte
Mohéli

1.148 km2
359
370
290

.»
„

60.000 mieszk.
25.000
tt
15.000
tt
10.000
tt

Na wyspach tych znajdują się wysokie szczyty górskie, a wulkan Kartala na Wielkiej Komoro
wznosi się do 2.450 m i był jeszcze czynny w r. 1904. Flora i fauna tych wysp różni się zasad
niczo od afrykańskiej i posiada dużo okazów endemicznych. Ogółem na wyspach Komorach
i sąsiednich grupach wysp drobnych mieszka około 130.000 ludzi pochodzenia arabskiego lub
malajskiego (patrz: Madagaskar, str. 188), przeważnie mahometan. Posługują się jednak językiem
kisuaheli, powszechnym na wschodnim wybrzeżu Afryki. Zajmują się uprawą trzciny cukrowej,
kakao, wanilii oraz paczuli (Pogostemon Patchouli), Ilang-Ilang (Cananga odorata L.) i trawy
citronelowej (Andropogon Schoenanthus L ,), służących do wyrobu perfum, a także rybołówstwem.
Od r. 1843 do 1886 tylko wyspa Mayotte należała do Francji, następnie jednak protektorat
został rozszerzony na cały Archipelag Komorów i wyspy sąsiednie. Od r. 19x4 do 1925 admini
strację sprawował gubernator Madagaskaru, obecnie zaś wyspy te stanowią oddzielne guber
natorstwo ze stolicą w m. Dzaudzi (11.000 mieszk.), położonym na małej wysepce w sąsiedztwie
wyspy Mayotte.
M a sk aren y. Archipelag ciągnący się wzdłuż 20° szer. płd. na wschód od Madagaskaru
odkryty został w r. 1505 przez portugalskiego żeglarza Pedro de Mascarenhas, który zastał te
wyspy nie zaludnione. Archipelag obejmuje trzy poważniejsze wyspy: Réunion (dawniej zwana
Bourbon), Maurycjusz (Mauritius, dawniej zwana Isle de France) i Rodriguez oraz szereg małych
wysepek. W średniowieczu, w ciągu długich lat, archipelag ten służył jako punkt oparcia dla że
glarzy angielskich i francuskich, podążających do Indii i na Daleki Wschód. Klimat jest niezwykle
miły, w zasadzie tropikalno-oceaniczny, ale łagodzony przez wschodni pasat przynoszący opady,
przewyższające od strony wschodniej 3.000 mm, ale na stokach zachodnich nie osiągające nawet
1.000 mm. Na wysokich szczytach wulkanicznych pada nawet śnieg.
Wyspa R eu n io n . Od r. 1643 stanowi posiadłość Francji. Oddalona o 700 km od Madagaskaru
i o 170 km od wyspy Maurycjusz obejmuje obszar 2.400 km2, zaludniony przez 198.000 mieszk.,
w tym około 190.000 pochodzenia francuskiego. Pozostałą ludność stanowią Indusi, Chińczycy
oraz nieco Malgaszów i Murzynów. Teren jest bardzo górzysty; najwyższy szczyt Piton des Neiges
ma 3.069 m wysokości, okresowo zaśnieżony. Drugą wielką górą jest wulkan de la Fournaise
(2.625 m). Wyspa Réunion słynie z niezwykłej malowniczości i nazywana jest rajem na ziemi.
Wyjątkowo bujna i oryginalna roślinność została niestety z biegiem lat wyniszczona, przy czym
wszystkie nadające się ku temu tereny zostały zajęte pod plantacje, zajmujące dziś około 35%
powierzchni. Główną rośliną uprawianą jest trzcina cukrowa, przerabiana w dwudziestu cukrow
niach na cukier, stanowiący poważny artykuł wywozowy (1934 — 72.000 ton). Następnie plantuje
się wanilię, maniok oraz liczne rośliny pachnące, dostarczające olejków eterycznych do wyrobu
perfum.
Wywozi się ponadto znaczne ilości rumu (1934 — 433.000 hl), importuje natomiast produkty
spożywcze (głównie ryż) oraz wszelkiego rodzaju wyroby przemysłowe.
Na wyspie oprócz licznych osad istnieje 5 miasteczek: stolica St. Denis (27.000 mieszk.),
St. Paul (23.000 mieszk.), St. Pierre (22.000 mieszk.), St. Louis (17.500 mieszk.), St. Benoit
(xi.000 mieszk.). Głównym portem jest Pointe-des-Galets. Wyspa posiada 127 km kolei oraz
dobrze rozbudowaną sieć pięknych dróg samochodowych. Wyjątkowo sprzyjające warunki
przyrodnicze spowodowały niezwykły rozwój gospodarczy tej wyspy, która pomimo małego
obszaru uważana jest za perłę posiadłości kolonialnych Francji.
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Wyspy M a u r itiu s (Maurycjusz) i R o d rig u e z zajęte były najsampierw przez Holendrów
w r. 15 12 , którzy odstąpili je Francji w r. 1710 , a ci wyspę Maurycjusz nazwali Isle de France.
Obydwie te wyspy zajęte zostały przez Anglików w r. 1810 i odstąpione W. Brytanii traktatem
paryskim w r. 1814. Stanowią one wraz Z dependencjami kolonię koronną, obejmującą obszar
2.096 km2, z czego na wyspę Maurycjusz przypada 1.865 km2, na Rodriguez 109 km2 i na mniejsze
wyspy 122 km2. Wyspa główna oddalona jest od Madagaskaru o 880 km. Wznosi się w najwyż
szym szczycie tylko do 826 m n. p. m. i jest daleko bardziej zniszczona przez erozję aniżeli w.
Reunion. Nasuwa to przypuszczenie, iż jest genetycznie starszą.
Ludność kolonii wynosiła w r. 1933 — 403.000 m. (192 na 1 km2) głównie pochodzenia indyj
skiego i mieszańców z białymi, z czego na wyspę Rodriguez przypadało tylko 8.200 m., na inne
drobne wyspy zaś 1.460 m. Stolicą jest Port Louis (1933: 54*500 m.); poza tym są jeszcze dwa
większe miasteczka: Curepipe (wym.: Kjurpajp: 19.500 mieszk.) i Vacoa (17.000 mieszk.).
Na wyspie Maurycjusz istnieje 232 km kolei oraz rozgałęziona sieć dróg samochodowych.
Znacznie mniejsze wzniesienie powoduje, iż różnice klimatyczne pomiędzy stroną wschodnią
a zachodnią występują daleko mniej wyraziście, jednocześnie mniejsza górzystość pozwala na
wyzyskanie stosunkowo większej części powierzchni pod uprawę. Głównym produktem jest też
trzcina cukrowa oraz wyrabiany z niej cukier, ale produkcja plantacyjna jest na tej wyspie bardziej
jednostronna, co odbija się ujemnie na dobrobycie ludności, ze względu na rosnącą konkurencję
innych krajów. Każdy chybiony sprzęt lub spadek ceny cukru na rynku światowym pociąga za
sobą klęskę dla ludności i konieczność emigracji. Wyspa Rodriguez eksportuje też olej kokosowy.
Wyspa Maurycjusz jest ufortyfikowanym posterunkiem strategicznym Imperium Wielkiej
Brytanii na drodze z Afryki płd. do Indii i krajów malajskich.
S e js z e le i A m ira n ty : Są to dwa archipelagi wysp i wysepek, położone na północny
wschód od Madagaskaru, odkryte przez Vasco da Gamę w r. 1502 i należące do W. Brytanii.
Różnią się one od Komorów i Maskarenów tym, że są to wyspy granitowe, wyrastające z po
tężnych cokołów, tworzących dookoła nich rozległe płycizny i otoczonych rafami koralowymi.
Pomimo małych rozmiarów wyspy te wznoszą się względnie wysoko ponad poziom morza
(Mahé — 915 m; Silhouette — 755 m), tworząc strome szczyty o kształtach fantastycznych.
S e js z e le (S ey ch e lle s) nazwane zostały na cześć francuskiego ministra marynarki (Hćrault de Seychelles). Od r. 1742 do 1794 należały do Francji, po czym przeszły w posiadanie
W. Brytanii. Stanowią grupę złożoną z 92 wysp i wysepek, obejmujących razem 404 km2 z 29.000
mieszkańcami, z czego na największą M ah é przypada 143 km2 i 22.000 ludności. Główny port
V ic to r ia (5.000 mieszk.) i siedziba gubernatora leży na północno-wschodniej stronie wyspy Mahé.
Opad roczny jest bardzo znaczny i wynosi od 2 do 4 m. Klimat jest gorący i jednostajny, ale
łagodzony przez wiatry morskie i na ogół zdrowy. Głównymi artykułami wywozu są wanilia
i kopra, do których w ostatnich latach przybywa kauczuk.
A m ira n ty czyli Wyspy A m ira n c k ie (po polsku Admiralskie), nazwane tak z portugalskiego
dla uczczenia godności admiralskiej odkrywcy, Vasco da Gamy. Stanowią archipelag złożony
z 1 1 drobnych wysepek, rozciągnięty na przestrzeni dwustu km na południo-zachód od Sejszelów.
Należą do W. Brytanii od r. 1814. Ogólny ich obszar wynosi 83 km2. Zbliżone do wysp Sejszelów,
od których są wprawdzie oddzielone głębokim rowem, stanowią jednak z nimi prawie jeden ar
chipelag i są też administracyjnie połączone w jedną kolonię.
Wszystkie wyspy grup Sejszelów i Amirantów znane są ponadto z wielkich żółwi, dostarczają
cych szyldkretu i mięsa suszonego; niestety jednak liczba ich szybko się zmniejsza z powodu
rabunkowego połowu.
Na specjalną uwagę zasługuje mała wyspa St. Pierre, na której dobywa się guano i fosforany
wapnia.
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W YSPY PRZYBR ZEŻN E:
M A F IA , Z A N Z IB A R I PEM BA

Sułtanat Zanzibaru powstał w wiekach średnich, kiedy Arabowie, osiedleni na wschodnich wy
brzeżach Afryki, zwrócili się do imama Maskatu o pomoc przeciwko Portugalczykom, którzy
zajęli Zanzibar w r. 1508. W wyniku jego interwencji nastąpiło przyłączenie Zanzibaru do sułta
natu Oman w Arabii, od którego Zanzibar był zależny nominalnie, od r. 1784 do 1832, kiedy
imam Seygid Said przeniósł swą stolicę do miasta Zanzibar. Po jego śmierci w r. 1856 Zanzibar
został oddzielony od Omanu i ogłoszony sułtanatem niepodległym na mocy orzeczenia lorda
Canninga, ówczesnego gubernatora generalnego Indii Angielskich. Od tego czasu sułtanat Zan
zibaru stał pod wpływem polityki angielskiej, ale protektorat został oficjalnie ogłoszony dopiero
w r. 1890 i uznany przez Francję i Niemcy. W zamian za to W. Brytania zrzekła się na rzecz Francji
wszelkich pretensji do Madagaskaru i odstąpiła Niemcom wyspę Helgolandię przed ujściem
rzeki Łaby. Z ustanowieniem protektoratu łączy się odstąpienie przybrzeżnego pasa ziem leżą
cych na przeciwległym kontynencie; dotychczas ziemie te, rozpościerające się między io° 42'
szer. płd. (Tunghi Bay) a 30 szer. płn. (Warsheikh), podlegały sułtanowi Zanzibaru. Część połud
niową tego pasa od rzeki Rowuma do Massin-Wanga wraz z wyspą Mafia odstąpiono Niemcom
za sumę Ł 200.000 (wybrzeże dawnej Wschodniej Afryki Niemieckiej); część północną, Benadir,
otrzymały Włochy za sumę Ł 144.000 i przyłączyły do swojej Somalii; zaś część środkową z por
tem Mombasa W. Brytania nominalnie dzierżawi od sułtana Zanzibaru w zamian za roczną
rentę. Pomimo wszakże formy dzierżawnej ziemie te administracyjnie włączone są do kolonii
Kenii, a protektorat Zanzibaru ogranicza się do wysp Zanzibar, Pemba i kilku drobnych wy
sepek w sąsiedztwie. Znamienne jest, że w r. 19 13 administracja tego „protektoratu" została
przeniesiona w Londynie z ministerstwa spraw zagranicznych do ministerstwa kolonii (Colonial
Office). Rządy sprawowane są wspólnie przez sułtana i tzw. „rezydenta“ w.- brytyjskiego, przy
czym władza ustawodawcza należy do sułtana, który ją wykonuje przy współpracy rady złożonej
z 8 członków, której sułtan przewodniczy; ale dekrety sułtana są prawomocne dopiero wów
czas, gdy są kontrasygnowane przez rezyden
ta. Władza wykonawcza
natomiast należy nomi
nalnie do Rady Wy
konawczej
(Executive
Counsil), której rezydent
ex officio przewodniczy.
Jak widać, prawdziwym
zarządcą
protektoratu
jest rezydent mianowa
ny przez Londyn, ale
sułtanowi pozostawiono
pozory władzy i wypłaca
mu się wysokie apanaże.
Sułtan za swoją lojalność
wyróżniany jest na dwo
rze angielskim, posia
da wysokie odznaczenia,
korzysta z tytułu „Jego
Stary pałac sułtana w Zanzibarze.

Fot. autor.

W ysokość", posiada pię-
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kny pałac oraz jacht morski i prowadzi życie
beztroskie.
Protektorat Zanzibaru obejmuje obecnie
2.642 km2 z 237.000 ludności, z czego na wyspę
Zanzibar przypada 1.658 km2 i 139.000 mieszk.,
a na wyspę Pemba 984 km2 i 98.000 m. Jak na
afrykańskie stosunki, gęstość zaludnienia jest
więc dość wysoka, gdyż wynosi na Zanzibarze
przeciętnie 89 a na w. Pemba 99 na 1 km2, cho
ciaż pod tym względem ustępuje znacznie wy
spie Maurycjusz (192).
Wyspa Zanzibar ma kształt nieco wydłużony;
Stary pałac sułtana w Zanzibarze.
Fot. autor.
długość jej wynosi 85 km, szerokość zaś 38,5 km
w najszerszym miejscu. Druga wyspa sułtanatu—
Pemba leży 40 km dalej na północ; jest ona
nieco mniejsza, gdyż długość jej wynosi 67 km,
największa zaś szerokość tylko 22,5 km.
Wyspy te znane były Arabom od dawien daw
na i stały pod ich wpływem, uchodząc za tzw.
„krainę z tysiąca i jednej nocy“ . Toteż rdzeń
mieszkańców stanowią Arabowie, będący klasą
rządzącą i plutokracją, chociaż większość lud
ności jest elementem napływowym późniejszym.
Składają się na nią przeważnie Murzyni Suaheli,
będący — jak wiadomo — elementem rasowo
Nowy pałac sułtana Zanzibaru, położony nad brze
mieszanym; łączy ich język, odgrywający dziś na
giem oceanu.
Fot. autor.
wschodnich wybrzeżach Afryki rolę międzyna
rodowego języka pomocniczego. Jest też mniejszość Indusów zajmujących się handlem i mała
garstka Europejczyków, przeważnie Anglików. Z wyjątkiem ostatnich, wszyscy są mahome
tanami, głównie sunnitami, ale sułtan i czołowi Arabowie należą do sekty Ibadhi. Pracują w pro
tektoracie trzy misje chrześcijańskie: jedna rzymskokatolicka i dwie protestanckie. Nauczanie
jest obowiązkowe i bezpłatne.
Stolicą protektoratu jest miasto Zanzibar (45.500 m.), będące jednocześnie głównym portem.
Wyspy Zanzibar i Pemba są na ogół płaskie i nie posiadają znaczniejszych wysoczyzn. Klimat
jest gorący, wilgotny i niezdrowy dla Europejczyków; natomiast znaczna ilość opadów (1.400
do 2.500 mm rocznie) sprzyja rozwojowi flory podrównikowej. Wyspa główna otoczona jest rafami
koralowymi, po części zaś sama zbudowana jest z wapieni koralowych, dzięki czemu gleba jest
Żyzna. Wyzyskał tę okoliczność człowiek, zakładając na wyspach sułtanatu kwitnące plantacje
i przenosząc tu z wyspy Timor krzew gwoździkowy (Caryophylus aromaticus), dzięki czemu
Zanzibar stał się głównym dostawcą tej przyprawy. W r. 1934 było na tych wyspach przeszło
3 miliony krzewów gwoździkowych, produkujących przeciętnie rocznie około 14 milionów kg
gwoździków.
Ponadto istnieją plantacje palm kokosowych, obejmujące 342 miliony drzew, i wynikająca
stąd produkcja kopry, plantacje trzciny cukrowej, pieprzu oraz innych roślin korzennych. Zapro
wadzono też w nowszych czasach plantacje herbaty, która się dobrze przyjęła.
Zanzibar jest ponadto rzadkim w Afryce zakątkiem, gdzie oprócz wysoko postawionych ręko
dzieł i rzemiosł istnieje już nieco przemysłu. Produkuje się wyroby ceramiczne, liny, sznury
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i maty z kokosowego włókna (coir), olej koko
sowy, mydło, wyroby tytoniowe, ubrania oraz
wyroby plecione z łyka palmowego. Wywozi się
ponadto nieco kości słoniowej oraz suszone ry
by. Bogactw kopalnianych protektorat nie po
siada. Odbiorcami są przede wszystkim kraje
Imperium W. Brytanii, śród których pokaźne
miejsce zajmują Indie oraz Tanganjika i Kenia,
następnie Archipelag Malajski, Włochy, Francja
i Stany Zjedn. Ameryki. Głównym dostawcą jest
Cmentarz muzułmański w Zanzibarze.
Imperium W. Brytanii, a na drugim miejscu stoi
Fot. autor.
Japonia, następnie Indie Holenderskie; inne kraje
dostarczają mniejszych wartości. Importuje się
głównie tkaniny bawełniane i jedwabne, zboże,
ryż i inne artykuły spożywcze, narzędzia i pro
dukty naftowe, W handlu wschodnich wy
brzeży Afryki Zanzibar odgrywa rolę środo
wiska rozdzielczego, wskutek czego istnieje
znaczny reeksport, przy czym bilans jest na
ogół zrównoważony, względnie w słabym stop
niu dodatni.
Obydwie wyspy zaopatrzone są w gęstą sieć
dobrych dróg samochodowych, posiadają roz
Plantacja krzewów gwoździkowych ( Caryophyllus
aromaticus) na wyspie Zanzibar.
budowaną sieć telegraficzną, a nawet telefonicz
Fot. autor.
ną, połączone są kablem z Europą via Aden
i z Afryką południową via Durban oraz mają dwie stacje telegrafu bez drutu.
Port Zanzibar odwiedziło w r. 1934 — 351 statków dalekobieżnych o tonażu ogólnym 1,564.000
ton oraz w ruchu przybrzeżnym 329 statków o tonażu 184.000 t. Regularne połączenie Zan
zibaru z wyspą Pemba i portem Dar-es-Salaam utrzymywane
jest przez statki rządowe.
Zanzibar jest dodatnią posiadłością Imperium Wielkiej
Brytanii.
M a fia . Jest to wyspa koralowa, położona przy wschod
nim brzegu Afryki, naprzeciwko delty rzeki Rufidżi, należąca
politycznie do Tanganjiki. Obejmuje 434 km2. Główną miejsco
wością jest C zo le (Tschole), leżąca na małej wysepce w zatoce
tejże nazwy na płd. wschodzie wyspy. Mafia jest gospodarczo
mało rozwiniętą i bierną. Poważniejszego znaczenia nie po
siada.
So k o tra. Grupa wysp, w której główna nosi miano Sokotra, położona na północny wschód od przylądka Guardafui na
Półwyspie Somalijskim. Wyspy te zajmujące ogółem 3.579 km2
obszaru, z którego 3.372 przypada na wyspę główną, leżą w pół
nocno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego u wylotu Zatoki
Adeńskiej, na południe od Arabii. Stanowią one tektonicznie
Droga na wyspie Zanzibar.
część cokołu lądowego Afryki, od której oddzielone są głębo
Wzdłuż drogi palmy kokosowe.
kim rowem.
F o t . a u to r.
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Geolog Krenkel zalicza Sokotrę do Somalii, gdyż budowa pionowa jest bardzo podobna:
na starym cokole zbudowanym z granitów, gnejsów i blendy, wznoszącym się pośrodku wyspy
do 1.506 m (Haghar), leżą piaskowce z permu i triasu, nad którymi zalegają warstwy jurajskie
i kredowe, miejscami też eoceńskie. Kompleksy te na ogół przykryte są w Somalii materiałem
wulkanicznym, tworzącym piętro o bardzo znacznej miąższości (Trapp); na wyspie Sokotra
natomiast pokłady pochodzenia ogniowego są znacznie cieńsze i nie tak jednolite jak w Somalii.
Wskutek tego mezozoik i eocen w wielu miejscach występują na powierzchnię ziemi, co nadaje
rzeźbie terenu odrębny charakter, gdyż numulitowe i alweolinowe wapniowce eoceńskie ulegają
łatwo wpływom erozyjnym wód opadowych i powodują zjawiska krasowe. Deszcze monsunowe, padające od października do kwietnia, powodują przybory potoków, które pomimo to
nie docierają wcale do morza i giną na równinie. W ogóle klimat jest suchy do tego stopnia,
że zachodnia, niższa część wyspy jest półpustynną, a pomimo to szczyty górskie na wschodzie
często toną w chmurach.
Roślinność na ogół skąpa i kserofitowa obejmuje okazy zarówno somalijskie jak arabskie,
o liściach przeważnie drobnych (akacje) lub mięsistych (aloes). Ale miejscami w dolinach roślin
ność jest bujna, a nawet posiada odmiany endemiczne.
Ludność wynosi około 12.000 m .; przeważnie złożona jest z Arabów, Murzynów Suaheli oraz
Indusów. W górach mieszka jeszcze pewna liczba jaskiniowców, stanowiących resztkę dawnej
ludności tubylczej, zwanej Sokotri, której praojcowie zapewne też pochodzili z Arabii południo
wej. Cała ludność jest wyznania mahometańskiego, prowadzi życie koczownicze i zajmuje się ho
dowlą.
Wyspa jest sułtanatem, ale zajęta została przez Anglików w r. 1886 i odtąd jest protekto
ratem angielskim, podlegającym administracyjnie gubernatorowi Adenu. Główną osadą jest
mała miejscowość Tamarida, ale wyspa nie posiada ani jednego portu naturalnego i z tego względu
znaczenie jej jest minimalne, mimo że leży na drodze z Suezu do Indii.
Administracyjnie należą do Sokotry małe wyspy Abd-el-Kuri oraz Wyspy Braterskie, poło
żone w cieśninie między wyspą główną a przylądkiem afrykańskim Guardafui.
*

*

*

Na zakończenie przeglądu wysp zaliczanych do kontynentu Afryki wspomnieć jeszcze należy:
W ysp y D ah lak . Jest to archipelag obejmujący mnóstwo drobnych wysp, położonych w Mo
rzu Czerwonym, przed wybrzeżem Erytrei, naprzeciw portu Massaua. Największe są wyspy:
Wielka Dahlak, Nova i Nakala. Nieliczna ludność arabska utrzymuje się z połowu pereł i rybo
łówstwa.
Archipelag należy do Erytrei, a więc do Włoch.
Wreszcie wyspę D ż e rb a (Djerba), należącą do Tunisu, położoną w Zatoce Małej Syrty, na
pograniczu Trypolitanii.
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ERRATA
Afryka str. 40 wiersz ostatni Leopoldville zamiast Leopoldsville.
— str. 44 wiersz 25 od góry Kaliub zamiast Kalibu.
— str. 57 wiersz 5 od dołu ...dorzecza Konga i... zamiast ...i Konga...
— str. 80 wiersz 26 od góry Djebel czyt. Dżebel
— str. 97 wiersz 30 od góry ...Cao zamiast ...Qao
— str. 108 wiersz 2 i 5 od dołu powinno być: Nachtigal.
— str. n i pod mapką Nr 17 powinno być 8. Erytrea— n . Rio Muni.
— str. 1 1 2 wiersz 15 od góry powinno być: Dutreuil.
— str. 114 wiersz 32 od góry powinno być: Abd-el-Azis.
— str. 122 wiersz 7 od góry powinno być: Kaapstad.
Sudan Ang.-Eg. str. 100 wiersz 14 od góry i
—
str. 109 wiersz 3 1 od góry powinno być: Kaapstad.
Afryka Wschodnia str. 143 wiersz 3 od dołu powinno być: Webi Szebeli.
—
str. 148 wiersz 2 od dołu powinno być: Bender Ziada.

