
 

 

Delonge la homoj scipovis adaptiĝi al la lokaj klimatoj kaj uzi la 

materialojn surloke disponeblajn: ligno, ŝtonoj plej diversaj, tero, kaj 

tiel plu. Nuntempe, kun la tiel nomata “tut-mondiĝo” de la ekonomio 

eblas vidi, en kiu ajn parto de la mondo, bazajn produktojn, kiujn 

necesis transporti sur longaj distancoj. En malriĉaj regionoj 

ekzemple, kvankam ili prezentas “modernan bildon” materialoj kiel 

ondumitaj ladoj estas multekostaj kaj suferas pro grandaj 

malavantaĝoj. Ili precipe ne ŝirmas kontraŭ varmego. 

Tion bone scias 

afrikanoj, kiuj loĝas en 

varmaj landoj kiaj Malio, 

Niĝerio, Burkina Faso kaj 

similaj. 

Bildo 1: Ondumitaj ladoj 

ŝirmas kontraŭ pluvo, sed 

NE kontraŭ varmego -aŭ 

malvarmo!  

Tamen en tiuj landoj ekzistas longa tradicio de konstruado per tero 

per tekniko nomata “Nubiana Volbo”. 

Uzado de kruda tero, abunda materialo, muntita volbe sen apog-

ŝelaĵo, donas al loĝantoj konkretan alternativon al la lignaj 

tegmentoj (kiuj parte respondecas pri malarbarigo) aŭ lado-

tegmentoj (multekosta materialo, plie tute maltaŭga al la lokaj 

klimat-kondiĉoj). Tiu tekniko ebligas konstrui per bazaj iloj, per lokaj 

materialoj kaj simplaj teknikaj kompetentecoj, loĝejojn kun volbaj 

tegmentoj, denove ebligantaj teraso-tegmentojn. 

 



En Norda Kamerunio, 

proksime de la urbo 

Maga, la popolo 

Musgum montras 

admirindan kreivecon, 

per siaj obus-formaj 

domoj, konstruitaj el 

koto, ĉe suno sekigita. 

Bildo 2: Obusformaj domoj en Kamerunio. 

Tiaj dometoj, po 3 ĝis 5 por familio prezentas veran alternativon al 

cemento. Delonge neceso pri ventolado estis pripensita: Ĉe la 

supro, truo utilas por ellasi fumojn; ĝi estas ŝtopebla dum malseka 

sezono. Sur la foto videblas la ornamo “ĉeneto” kiun oni trovos ĉu 

sur kupolo, ĉu sur longa volbo. 

Ref:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76353 

___________________________________________________ 

BURKINA FASO La “NUBIANA VOLBO” konsistas el arkitektura 

metodo, plej antikva, kiu originas el l’alta Nilo. Nuntempe ĝi 

reprezentas afrikan respondon al la konstru-problemoj en sub-

saharaj 

regionoj. 

Bildo 3: 

Fin-

konstruata 

moskeo en 

Tominian-

Vanekuy / 

Malio. 

Bildoj: De nun, ĉiujn bildojn provizis l’asocio AVN. Dankon al ĝi! 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76353


La senlukra asocio NUBIANA VOLBO –AVN- donis al si celon 

konatigi tiun teknikon je granda skalo. Vidinte la avantaĝojn de tia 

koncepto, ĉu sociajn, ĉu ekonomiajn, ĉu kulturajn, ĉu 

ekologiismajn, AVN kreis vulgarigan programon, kies misio estas 

ebligi al la sub-saharaj loĝantoj daŭre alproprigi al si tiun koncepton 

de Nuba Volbo. (150 milionoj da loĝantoj estas koncernataj). 

Bildo 4: En vilaĝoj, kampanjo de konsciiga vulgarigado (Ganao). 

Notindas partopreno de virinoj. 

 

La strategio [de l’asocio] konsistas en ekapero de merkato de Nuba 

Volbo (naski kaj vigligi l’oferton kaj la postulon) Kiam iu sojlo estos 

atingita, la tekniko estos sufiĉe populare ankrita por ebligi tut-

aŭtonomian vulgarigadon: l’oferto estos jam sufiĉe organizita kaj la 

loĝantaro sufice informita por sekurigi aŭtonoman kaj longdaŭran 

disdonadon de la koncepto Nubiana Volbo. 

 



BURKINA FASO: Kiel plimulto de sub-saharaj regionoj, Burkina 

faso estas trafita de loĝ-problemaro, pro kio milionoj da familioj 

dronas en senelireja cirklo de malriĉeco. 

Bildo 5: 

Laboristoj 

fabrikas 

brikojn el 

banko 

(adobojn) per 

muldiloj. 

(Segenega, en 

Burkina Faso)  

 

La brikoj el 

banco [banko] konsistas el miksaĵo da kruda tero kaj akvo. Post 

muldado ili estas sekigitaj sub suno 

kaj poste muntitaj per tera mortero. 

 Bildo 6:Fundamento en Malio 

Serioza laboro 

implicas 

regulan kaj 

firman 

fundamenton. 

Notu la batilon, 

similan al tiu 

aperinta en 

“JARKOLEKTO 

de TAKE 2012” 

(vidu tiun 

malnovan foton 

maldekstre)  



 

 MUNTADO DE VOLBOJ: La lertecon de masonistoj oni povas 

vidi, kiam ili muntas volbojn, brikon post briko, sen apoga strukturo 

(kiel ligna ŝelaĵo) kvankam tian rimedon ili kapablas uzi!  

Bildo 7 Volbo-

muntado en Benino:  

Brikoj estas gluitaj 

per tera mortero 

laŭ sinsekvaj paŝoj 

tiel, ke ĉiu briko 

apogas sin sur la 

apuda vico. 

Observu la 

kliniĝon de la vicoj. 

. 

Bildo 8: Teama laboro. 

Notu la teaman 

laboron: ĉe la 

centro, masonisto 

algluas morteron 

helpata de junulo, 

dum du aliaj iom 

post-iome muntas 

brikojn. Ĉe la 

bazo, helpanto 

pretas provizi la 

necesaĵojn. 

 

 Rimarku la ŝnureton, kiel akso de la dom-volbo. 
Laù-aksa kablo  



 Kiel uzi la ŝnuran cirkelon: por ebene liniigi la brik-vicojn kaj 

kontroli la konstantan formon, la masonisto uzas draton kiel 

cirkelon, kiun li ŝovas sur horizontala dratego. Tiel haveblas regula 

radiuso. 

Bildo 9: Zorga kontrolo de la volba formo dank’al drata cirkelo. . 

 

Bildo 10: Forta kablo trairas horizontale la domo-akson. Dank’al ĝi 

haveblas daŭre egala radiuso  

Ĉar estas nur unu kablo ĉe la baza centro, tio signifas, ke la volbo 

estas duon-cirkla, ne ogiva. 

Bildo 11: 

Ĉi-tie bone 

videblas la 

kliniĝo de la 

sinsekvaj 

brik-vicoj = 

ĉirkaŭ 30° 

de vertikalo. 

Dratego 



Ĉe la fino de volbo-muntado, 

restas kelkaj brikoj metendaj 

sur la supron. Fini la laboron 

en tre mallarĝa spaco estiĝas 

delikata afero! Notu la arkaĵon, 

eble muntitan sur ligna ŝelaĵo 

(vidu ĉi-sube)  

Bildo 12: Fermiĝado de volbo. 

 

 

 

Bildo 13: Muntado de arkaĵo sur 

ŝelaĵo (aŭ cimbro) malsupre. 

 

Malofta kaj ĉiam 

re-uzenda, ŝelo 

necesas por 

starigi regulan 

arkaĵon el dikaj 

brikoj. Estas do 

notinde, ke tia 

tradicia strukturo 

estas ne nur 

malmultekosta 

kaj energi-ŝpara, 

sed ankaŭ 

provizas labor-

postenojn!  



La unuaj Burkinaj vilaĝoj atingis de nun sian merkat-aŭtonomion. 

La klientoj povas aliri al loĝ-solvo Nubiana Volbo, ĉar ili disponas 

pri loka oferto, provizata de kompetentaj masonistoj.  

Unua montra regiono de Nubiana Volbo jam ekzistas en Boromo 

(Burkina Faso) kaj laŭ sama logiko, AVN jam disvolvis la 

programon en 5 regionoj. Sesa regiono estas antaŭvidita.  

Ĝis nun, AVN disvolvis tiun solvon en 5 landoj (Burkina, Malio, 

Senegalio, Ganao) kun averaĝa jara kresko da 26%. Tiu programo 

plenumita de 70 salajruloj (pljemulte afrikanoj) ebligis la kreadon 

de 2500 konstruadoj en 960 lokoj. 

Tio profitis al pli ol 30 000 loĝantoj, 720 metilernantoj, masonistoj 

aŭ metiistoj. Oni evaluas la tutan ŝparadon da CO2 je 75000 tunoj 

kaj sur-loke financan reinveston je 3 milionoj Eŭroj.  

 

Bildoj 14: Familia domo:  

 

 

 

Nepre sur volbo 

ekzistas teraso, kion 

montras la defluilaj 

tuboj, kies funkcio 

estas forkonduki la 

pluvakvon ekster la 

domon. 

Por fini tiun artikolon, jen kelkaj edificoj konstruitaj laŭ Nubiana Volbo: 

Defluilo  



Bildo 

15: 

Lernejo 

en Sene-

galio. 

 

 

Bildo 16: Muelejo de virina grupo enKissi  

 

 

 

Bildo 17:Kvieteco malgraŭ varmego. 

Notu bone: Ni dankas l’asocion AVN 

pro ĝiaj fotoj kaj klarigoj, precipe 

sinjorinon Chloe Adlof. Vidu la 

retejon: 

 www.lavoutenubienne.org  

Pierre Grollemund 

http://www.lavoutenubienne.org/

