Geografia
Rwanda – Švajčiarsko Afriky?
Rwanda. Perla v srdci čierneho kontinentu. Švajčiarsko Afriky, vravia poniektorí a narážajú tým nielen na kopcovitý reliéf tejto krajiny, ale aj na zarážajúco priaznivé ukazovatele
ekonomického rastu.

Odlesňovanie krajiny prebieha v takom rozsahu, že jej
účinne nedokáže zabrániť ani štatút národného parku. Tie sú
v Rwande tri: prales Nyungwe, národný park Akagera a národný park Vulcanos.

Západná Rwanda, vždy zelený kraj na rozvodí riek Kongo a Níl

Už prví Európania, ktorí vstúpili do Rwandy, si s prekvapením všimli, že táto krajina napriek polohe blízko rovníka je
pre nich klimatickými podmienkami veľmi príjemná a priaznivá – väčšina krajiny sa totiž nachádza v nadmorskej výške
vyše 1 500 m n. m. a priemerné denné teploty nezvyknú prekračovať okolo 25 °C.

Pobyt v tejto krajine spríjemňuje aj omamná vôňa eukalyptu, ktorého domovom je síce Austrália, ale veľmi rýchlo sa
udomácnil a rozšíril i v Rwande. To má svoje svetlé i temné
stránky – ohromne rýchlo rastúce eukalyptové drevo je síce
odpoveďou na potrebu zvyšujúceho sa počtu obyvateľov krajiny, v ktorej si 97 % populácie ešte stále varí jedlo na ohni,
zároveň táto rastlina ale výrazne okysľuje pôdu. To vedie nielen k jej znehodnocovaniu a znižovaniu jej úrodnosti, ale aj
k častým zosuvom pôdy, ktoré spôsobujú úmrtia desiatok
ľudí ročne – prakticky im doslova spadne dom na hlavu.

V každej skupinke slonov, ktoré sa vyskytujú v národnom parku
Akagera, je jeden jedinec, ktorému na hlavu primontujú zariadenie,
pomocou ktorého sa monitoruje pohyb stáda
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Vegetácia vo výške 4 000 m n. m. pri rovníku v národnom parku
Vulcanos je poznateľne odlišná od tej, ktorú máme na Slovensku

Najnebezpečnejším zvieraťom afrických saván paradoxne nie je lev,
krokodíl či hroch, ale je to africký byvol. V Rwande je zodpovedný za
desiatky úmrtí farmárov, ktorí majú políčka blízko národných parkov.

Odlesňovanie krajiny sa však nedeje iba kvôli drevu na varenie, ale aj kvôli potrebe poľnohospodárskej pôdy, ktorá
s rastúcim počtom obyvateľov prirodzene narastá. Prales Nyungwe sa klčuje predovšetkým kvôli poliam na pestovanie
kvalitného čaju, ktorému sa v jeho podhorí náramne darí.

Čajové políčka v podhorí pralesa Nyungwe
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Vedeli ste, že čierny a zelený čaj pochádzajú z kríka tej istej rastliny? Z nej sa vždy zbierajú iba najvrchnejšie lístky
(tie totiž obsahujú najviac aromatických látok, vďaka ktorým
čaj chutí ako čaj). Rozdiel je iba v procese ich spracovania –
zjednodušene povedané, čierny čaj nechajú viac zoxidovať,
preto je aromatickejší a má výraznejšiu chuť. Zároveň ale obsahuje menej antioxidantov než zelený čaj, čo je škoda, pretože antioxidanty v našom tele pomáhajú viazať a tým aj
zneškodňovať voľné radikály, ktoré v ňom spúšťajú rakovinotvorný proces. V Rwande sa však zelený čaj veľkej obľube
neteší. Vo všetkých štrnástich čajových továrňach, ktoré sa
nachádzajú na území tejto krajiny, je výroba zameraná predovšetkým na výrobu čierneho čaju. Jeho pitie je nadmieru populárne, pretože na rozdiel od drahej kávy si ho môže dovoliť
aj bežná populácia.

francúzsky, nemali ste pomáhať s vyvražďovaním tej časti
populácie, ktorá po francúzsky naozaj aj hovorila,“ narážajúc
tým na skutočnosť, že prenasledovaná menšina Tutsiov bola
nielen bohatšia, ale aj podstatne vzdelanejšia. A zo dňa na deň
zmenil štátny jazyk, ktorým bola predtým francúzština, na
angličtinu.

Rwandskí žiaci sa už od prvých ročníkov základnej školy
učia súčasne tri cudzie jazyky

Fermentácia čierneho čaju prebiehajúca v továrni
pri prísne stráženej teplote

V povedomí mnohých ľudí je však Rwanda známa iba kvôli genocíde, ktorá sa v nej pred 22 rokmi udiala. Vtedy sa
utláčaní Hutuovia, ktorí tvoria približne 85 percent obyvateľstva, vzbúrili a vyvraždili v priebehu 80 dní takmer milión
Tutsiov (asi osminu obyvateľstva), bohatší a vzdelanejší minoritný kmeň.
Pôvodnými obyvateľmi Rwandy sú však pygmejovia,
kmeň s najnižšími ľuďmi na svete. Pôvodne im ako lovcom
a zberačom patrilo celé územie, z ktorého však boli postupne
vytláčaní a dnes tvoria menej ako jedno percento obyvateľstva. Keďže pygmejovia ako najchudobnejší kmeň nevlastnia žiadnu pôdu, sú používaní na najpodradnejšie práce,
častokrát celý deň prenášajú ťažký materiál a ako plácu dostanú za hrsť jedla. Nedostatok financií sa v tomto prípade
snúbi i s nedostatkom vzdelania – zatiaľ čo v zvyšnej populácii v Rwande sa gramotnosť odhaduje na 85 percent, medzi
pygmejmi klesá toto číslo na 35 percent. Väčšina obyvateľstva na nich pozerá s opovrhnutím nielen kvôli ich negramotnosti, ale miestni veria, že sú v tomto kmeni bežné incestné
praktiky a že pygmejovia sú výnimočne leniví. Zatiaľ čo už
svadby medzi Hutuami a Tutsiami sú v Rwande veľkou výnimkou, vziať si pygmeja je v týchto dvoch kmeňoch neslýchanou udalosťou.

V súčasnosti je situácia taká, že deti sa od začiatku základnej školy učia jazyky hneď štyri: angličtinu, francúzštinu,
svahilčinu a ikyňarwandčinu. Výsledok je taký, že v tom
majú akurát strašný zmätok. Napriek tomu, že angličtina je
hlavný jazyk, v ktorom prebieha výučba, samotní učitelia vedia po anglicky veľmi biedne a hoci sa náročnejšie predmety,
ako matematiku či chémiu, deti učia z učebníc napísaných po
anglicky, nepretržite sa stretávam so situáciou, keď ma stredoškoláci pri večernej prechádzke zdravia: „Good morning,
teacher.“ Väčšina z nich ani nevie správne odpovedať na
otázku, koľko majú rokov, položenú v angličtine.
Pri takomto školstve možno už ani nie je také prekvapivé,
že drvivá väčšina národa počíta súčet 1 000 a 1 500 na kalkulačke, a to vrátane ľudí s univerzitným vzdelaním. Dalo by sa
povedať, že rwandské univerzitné vzdelanie sa náročnosťou
rovná našej strednej škole, hoci nepochybne existujú výnimky v oboch smeroch.

Krajina mnohojazyčnosti?
Súčasný prezident obvinil Francúzov pri pomáhaní v genocíde s odkazom: „Ak ste chceli, aby Rwanďania hovorili po

Na jednom z početných ostrovov jazera Kivu zvanom Iwava sa
realizuje prevýchova mladých kriminálnikov
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Ostrov pre mladých delikventov a slobodné
mamičky
„Ak sa nebudeš dobre učiť, skončíš na ostrove Iwava,“ strašia nahnevané matky svojich neposlušných potomkov. Veru,
ostrov Iwava je tým dôvodom, prečo sa Kigali, hlavné mesto
Rwandy, nehemží žobrákmi a vreckovými zlodejmi. Tento
ostrov blízko hraníc s Kongom má naozaj strašidelnú povesť
– na malom priestore sa v hrozných podmienkach v súčasnosti tlačí asi 800 mladých mužov. Niektorí z nich sa „previnili“ iba takým malým priestupkom, akým je zabudnutie občianskeho preukazu, no a ak sa im to stalo na mieste, kde ich
nikto nepoznal a nemohol sa za nich zaručiť, šup s nimi na tri
roky na Iwavu. Niet divu, že Rwanda je rôznymi medzinárodnými organizáciami ostro kritizovaná za porušovanie ľudských práv.
Spomínajúc zaujímavé ostrovy na jazere Kivu, ešte donedávna bolo v Rwande zvykom, že nevydaté dievča, ktoré otehotnelo, odviezli na ostrov, kde buď umrela od hladu, alebo
sa utopila pri snahe preplávať na pevninu – väčšina Rwanďanov totiž nevie plávať. Z tohto neblahého osudu ju mohol zachrániť iba nejaký muž, najčastejšie rybár. Taký, ktorý si nemohol dovoliť zaplatiť veno za riadnu, počestnú manželku,
a tak jeho jedinou šancou, ako ju získať, bolo vziať si jednu
z týchto „padlých“ dievok.
V súčasnosti ešte stále väčšina úradov i cirkví v Rwande
pred uzavretím manželstva vyžaduje lekársky certifikát nielen o tom, že žena nie je HIV pozitívna, ale predovšetkým, že
nie je tehotná.

Jazero Kivu
Jazero Kivu je však slávne z iného dôvodu než pre svoje
ostrovčeky s pochybnou povesťou. Spolu s dvomi jazerami
v Kamerune je svetovým unikátom pre fenomén limnickej
erupcie. Kombinácia špeciálneho podložia a náhody v podobe zemetrasenia (v auguste 2015 tu bolo zemetrasenie o sile
5,8 stupňa Richterovej stupnice) alebo výbuchu aktívnej sopky v priľahlom Kongu môže spôsobiť, že sa z Kivu náhle
uvoľnia milióny kubických metrov oxidu uhličitého. Tento
normálne nevinný plyn, ktorý je ťažší ako vzduch a je bežnou
súčasťou atmosféry, by nad jazerom utvoril niekoľkometrovú
vrstvu, ktorá by vytlačila kyslík a tak zadusila všetko živé na
okolí. Odhaduje sa, že v ohrození žijú asi dva milióny ľudí.
Viacej o tomto pozoruhodnom fenoméne sa môžete dočítať
v článku Tichý zabijak z jazera, ktorý vyšiel v treťom čísle
prvého ročníka časopisu Mladý vedec.
Katarína Molnárová

Tradičné rwandské bojové tance – intore. V pozadí jeden zo siedmich
vulkánov Rwandy.

Jazero Kivu tvoriace prirodzenú hranicu Konga a Rwandy môže
svojimi unikátnymi vlastnosťami ohroziť životy až dvoch miliónov ľudí
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Rwandská špecialita – kozie mäso grilované na ohni. Koziemu syru
a vo všeobecnosti mlieku v tejto krajine na chuť neprišli – predstava
dojiť kozu je pre nich urážlivá až pohoršujúca.

