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A KONGÓ-MEDENCE
Földrajzi sorozat: 23.
Xéssfilt:1953. évben.
la il K~KilP;Ó lorkolatv1déktilt Afrika

legkés6bb megisme:ri nagy folyója hatalmas torkolattai ömlik a tengerbe~ A haj6zás, halá.zal
s a benszü.löttek cölöpépitméTCl.yeij~llem:i:iik a folyami életet$

2 .• A Stanleyvizeeés
A Kongó középsd folyásának kezdetét jelzi il
ahol a foly il medencébe lép •.Ahogy a kép .is sejteti, inkább.
meder hirtelen lejtése, következtében létrejött rohan6r61, mintsem ténylegesvizeeésy-e!'1 . beszélhetti.nk•. Az ellStérbem fatörzsekb61
készült benszülött cs6nakok látszanak. A foly6b61kimered6
kar6k
a kezdetleges
ttvarsás" halászathoz szükségesek.
~. Kong6menti mocuár1 6serd6~
A hatalmas csapadékmennyiségt6l
rendkivfil blSvizü folyam va16sággal vizbefullasztja
a medenoét. A kiöntések és a If10csaraknagy területeket boritanak el. Bz a tr6pusi
láz birodalma, mivel a selcély vizek a forr6 napsütésben 30 C....
fok
fölé is felmelegszenek
8. a maláriát
terjeiiZt6 szunyogok álcáina.k
milliárdjai tenyésznek bennük.

4. A Kong6-medence ~eremének száraz erd6i. Amedenoe IUrü 6serd5seget a perem teruleten a szárazerd6 váltja fel. Az erd6 ritkább, sze116sebb, bozótos, magas füvü. Ez a terület a vadállatok
kedvelt helye.
2.Ananá8z~
A medence magasabb peremvidékein, ahol kevesebb a csapadék, megszünik a növényzet bujasága 8 lehet6ség nyilik a ültetvériyes ga~dálkodásra* Az emberi munkaerd rendkivül magasfoku kizsákmányolása teszi jövedelmez6vé a sok munkát igéoy16 ananállzültetvények üzemben tartását •
•

6. Halászat a Kong6 sel16inv A benszülöttek leleményess'ége mutatkozik meg a 'képen. FelhsszZ:Ú{lják Ei Kong6 ael161nek is a halászati lehet6ségét. A mederbe levert d oroagc k segi.t.ségével vessz6b6l
készitett varsákkal fogják a halakat.

7.=

Halászfalu; A Kong6
kis zátonyára telepü.lt a pár házb6l ál16
falu.
Az 6serd6 mélyén halászatb6l tartja fenn magát a foly6k
mentén a benszülöttek nagy részee A csendes vizrészeket hál6val,
a rohan6kat vessz6b61 font varsákkal halásszák le.
8. Cece-légl" Az 'lomkor bac111usának egyik beolt6ja a caee légy.
Vizeny6a
helyeken, mocsarakban, foly6k mentén élt emberre 8 állatra egyaránt veszélyes. Akadályozza az állattenyésztés t és 6riáai pusztitásokat okozo

5511120/86

~!'

.'

.,.1 -

iw

A~álomkor

bacillusa. Az álomkort oko~Ó Trypanosoma Oambiense

nevIT í:iaoiIlustlátjuk az ember vérében. A betegség hónapokig lap-

pang,,:l'z lép fel, daganatok támadnak,majd kittsr a betegség. A
bet~g almos, fáradt, levert lesz, semmivel nem tör6dik, érzéketlenül elalszik, majd éhen pusztul. Sokezren halMk meg igy a benszülöttek közül. Ka már sikeresen védekeznek ellene.
10~ Ketang8~ A belga Xong6 bányaterületének központja Katanga.
T~atj rezet, mangánt, aranyat sujabban nagymennyiségü uránércet

bányásznak itt. A bányakincseket olosó benszülött munkaer6vel hozzák felazinre. Nagybani vásár16ja az USA, külön~sen az uránéronek.
A belga kapitalistáknak nagy jövedelmet hose
ll" KatanfB 'rézbány;ái~Ez a teriil.etmár amadenoe délkeleti magas
pere~vl(íe én fe'kszik, ahol a táblák helyenként 1000 m fö lé emel-'
kednek, li belga Kongó néven ismert ter~let gazdag uránium, réz
és vasérc mez6it a belgák mellett az északamerikai t6ke rabolja
ki. A bányav1déket vasutvonal köti össze az atlanti~'é8 indiai6ceáni perttal is, melynek épitésében az angol t6ke vitte a vezérszerepet s igy harmadiknak csatlakozik a kizaákmányo16khoz.

12. Aranlbánxa az 6serd6ben. Belga-KongQ terület'n az 6aerd6 vaQonában kezdetleges módon folyik a bányászás. A nagy h6séget még
a benazti.löttis nehezen birja, JJlunkaerejétmégis fillérekért JUJákmányolják ki néhány imperi.li.ta állam.

'S

13~ Leopoldville. Raktárakat látunk az e16térben darukkal
megrakott u8zályokkal; A kiköt6 a Kong6 alsófolyása gazdag rézéroeinek f6 rakodó helye. Innen indulnak az u8zályok a torkolati kiköt6k felé, ahol tartalmukat 6ceánjá:ró haJókra 'rakják, hogy Amerika, vagy Eur6p8 imperialista orazágaibaszállit8ák.
Stanle;yv11lénél; 8t6illleyvillénélépitették ezt az
,ul:t'"ataUtépités
belgák,hogy,az aruasáilitáa problémáját a Kongó hajózhatatlan 8el16s szakaszán megoldják. Az 6serd6n á~h81ad6 ut megépitése rengeteg munkaer6i t igényelt. A f$k irt'ea sem ki. munka ezen
a területen~ de ezenkivül igen mély alapozás szükséges az utép1tésnél. nehogy a buja vegetáci6 áttörjön a vékony'k6burkolaton.
Az ut karbantartása ezért is, meg 8 iropusi éghajlatoG a közetek'
gyors málása következtében i8 Bok ,költséget emé8zt fel, amit a
gyarmatosít6k persze az éhbéren dolgoztatott benszUlötteken igyekeznek behozni.

15. Négerek átkelése a Kong6n. Afrika foly61nszámos helyen még
a régi k8zlekedési" átke!1.1 eszközök szerepelnek. Bz az egyetlen
fatörzsből kivájt esónak hosszusága mellett .igen nagy teherbirásu.

1,6. G6zösöka

Kong6n;Két katarakta közötti szakaszon a foly6n
nagyarányu haj6k6zlekedés bonyo16dik le. A haj6állomások a szárazföldi utak litt-ott vasutakl felé kapcso16d6 átrak6helyek. Amint
a kép mutatja, 8 kiköt6berendezés teljesen primi tiv móló la háttérben balral minden gépi berendezési daruk nélkül. Itt történik
aZ áruk átrakáss 010s6 emberi munkaer6vel.
Készült a Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalatnál
Fele16s vezet6: Bojkovszky Lajos
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