
Mieszkańcy Czarnego Lądu na trasie wędrówki Stasia i Nel 
Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”

Wa-hima                                                                
Mieszkańcy Czarnego Lądu odziewali się w przepaski ze skór, które wiązali 

wokół bioder. Ich ciała były mocno wytatuowane: ,,zarówno mężczyźni, jak i kobiety 
mieli przedziurawione uszy i w tych otworach kawałki drzewa lub kości tak duże, że 
porozciągane klapki uszu sięgały ramion. W dolnej wardze nosili pelele, to jest 
drewniane lub kościane krążki, wielkie jak spodki od filiżanek. Znakomitsi 
wojownicy i ich żony mieli na szyjach kołnierze z żelaznego lub mosiężnego drutu, 
tak wysokie i sztywne, że ledwie mogli poruszać głowami. 

 Na podstawie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy/\

Rezerwat Narodowy Samburów
Zdjęcie z Flickr autorstwa Nico Praat

Tradycyjny strój kobiety Samburu bogaty w kolorowe koraliki                    Zdjęcie z Flickr autorstwa davida3 
Samburu
Samburowie przywiązują dużą wagę do dzieci, bycie bezdzietnym jest dla nich 

wielkim wstydem. Religia Samburów bardzo się różni od ich  sposobu życia. Wierzą 
w Boga, który jest wszędzie i jest wszechmocny, a ponadto wierzą w złe moce. 
Według nich jedynym sposobem komunikacji z Bogiem jest rozmowa przez 
niewidzialny sznur, który biegnie z nieba na ziemię. Niestety, sznur ten został odcięty 
w przeszłości, ponieważ niektórzy Samburowie nie wierzyli, że Bóg odpowiada na 
ich modlitwy.             

http://dzikuska.com/newsy/12/samburowie
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 Beduini                                                                                      
http://pl.wikipedia.org/

Do XX wieku głównym zajęciem Beduinów była hodowla (wielbłądów, owiec 
i kóz). Niektóre klany  Beduinów mieszkają w namiotach i odbywają dalekie 
wędrówki ze swoimi stadami w poszukiwaniu pastwisk. Chów zwierząt jednak nie 
zapewnia im wystarczających środków do życia. Beduini byli odrębnym 
społeczeństwem z własną administracją. Często rabowali karawany w tym również 
te, które podróżowały do Mekki. Każdy władca danego państwa musiał liczyć się z 
siłą Beduinów. Służyli również oni do tłumienia buntów chłopów. Sprawowali w 
Egipcie nad żeglugą w delcie Nilu. 

http://www.flickr.com/photos/devriese/272195992/in/photostream/ tutaj - zdjęcie

 Dinka                     
Afrykańskie plemię zamieszkujące Sudan Południowy, odłam Nilotów. 

Dinkowie są największą grupą ludności w tym państwie. Ich liczbę szacuje się na ok. 
3 mln.  Ważne miejsce w życiu i gospodarce Dinków zajmuje hodowla bydła.   

http://pl.wikipedia.org/

Szyllukowie     

 Szyllukowie- grupa etniczna, zamieszkująca tereny na lewym brzegu Nilu Białego w 
Sudanie Południowym, odłam Nilotówz północnej grupy ludów Luo. W 1993 roku 
ich liczebność wynosiła ok. 430 tysięcy. Posługują się językiem szylluk z grupy nilo-
saharyjskiej.
Szyllukowie zachowują tradycyjne wierzenia (kult przodków, animizm). Podstawą 
gospodarki jest  hodowla bydła, rolnictwo, rybołówstwo.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szyllukowie
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