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Prilagajanje življenja andskih civilizacij na naravnogeografske dejavnike
Izvleček:
Območje Andov in tihooceanske obale v Južni Ameriki so skozi 5000 let poseljevala različna
ljudstva. Nenavaden splet okoliščin je dalo svetovni zgodovini eno najbolj zanimivih in
najbolj iznajdljivih civilizacij. Ta se je razvijala v okolju, ki je po navadi neobljudeno.
Puščave, visokogorja, soteske se zdijo slehernemu človeku nepojmljiv kraj za bivanje. Vendar
je ta civilizacija uspela obvladati še tako zahteven teren. Prilagoditve, ki jih je uporabila, se
nam danes zdijo nekaj povsem normalnega, običajnega. V tistem času, na tistem kraju pa so
bila nekaj neverjetnega. Upoštevajoč dejstvo, da se je razvijala povsem ločeno od tedaj
znanega sveta, je to še toliko bolj izredno.
Naravno geografske značilnosti tega dela Južne Amerike seveda pogojujejo življenje na tem
območju. Andske civilizacije so namreč rezultat zelo kompleksne mešanice naravnih in
kulturnih dejavnikov ter procesov. Ekstremne višinske razlike so tu privedle do izrazite
okoljske raznolikosti. Posledično so se tu oblikovali prav tako raznoliki življenjski pogoji.
Andske civilizacije so zaradi vedno večjih potreb razvijale po vedno nove tehnologije nujne
za preživetje.
Ključne besede: regionalna geografija, andske civilizacije, Inki, prilagoditev, Južna Amerika,
Andi

Adaptation of Andean civilisations to various influences of environment
Abstract:
The Andes and the South American Pacific coast have been inhabited by different peoples for
5,000 years. An unusual set of developments gave birth to one of the most interesting and
resourceful civilisations in history. It developed in a kind of environment that usually remains
unpopulated; deserts, highlands and gorges seem unthinkable as a place to live to anyone. Yet
this civilisation managed to master any difficult terrain. The adaptations that it used may seem
normal today, but in that time and place they were unbelievable. The fact that it developed
completely separated from the rest of the then known world makes it even more remarkable.
Life in this region is of course strongly linked with the natural geographical features of this
part of South America, as the Andean civilisations are the result of a very complex mixture of
natural and cultural factors and processes. Extreme altitude differences have brought about a
distinctive diversity in environments. Consequently, living conditions formed here which
were just as diverse. Because of their growing needs, Andean civilisations constantly
introduced new technologies that were necessary for their survival.
Key Words: regional geography, Andean civilisations, Inca, adaptation, South America,
Andes
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1. UVOD
Če gledamo obe Ameriki in njene naravnogeografske značilnosti, je nastanek andskih
civilizacij vse prej kot pričakovan. Za razliko od civilizacij v Mezopotamiji, Egiptu, Indiji in na
Kitajskem, ki so se razvile v zelo rodovitnih ravnicah velikih rek in je njihova družbena
prepletenost v glavnem temeljila na dokaj enostavnem dostopu do vodnih virov, se je
civilizacija v Andih razvila na območju, kjer je bilo potrebno razviti edinstveni sistem za
izkoriščanje vodnih virov, ki je omogočil visoko razvito družbeno, gospodarsko in kulturno
življenje. Z razvojem skozi stoletja so se številne predinkovske civilizacije tehnološko in
družbeno ekonomsko morale prilagoditi na omejene naravne vire. Šele nato so z ekspanzijo
Inkov po ostalih območjih Andov uspeli ustvariti enoten povezan sistem upravljanja, ki je
obsegal precejšen del Srednjih in Južnih Andov. Zgodovina, ki so jo pisale civilizacije na tem
območju ni posebej pomembna za razumevanje razvoja zahodne kulture, vendar pa je njihovo
poznavanje nujno za ljudi tega območja, saj se način življenja danes še vedno naslanja na
pridobitve in ugotovitve prvotnih prebivalcev.
Izvor andske civilizacije je še vedno zavit v meglo. Večina teorij nakazuje na to, da so to bili
potomci ljudstev, ki so v času velike migracije uspeli iz Azije prečkati zaledenel Beringov
preliv in kasneje poseliti obe Ameriki. Po nekaterih študijah je dokazano, da so na tem
območju že pred njimi bili naseljeni potomci prvih naseljencev, ki naj bi na južno perujsko in
čilsko obalo prispeli preko pacifiških otokov. V vsakem primeru lahko trdimo, da so se tu že
mnogo pred prihodom Evropejcev v 16. stoletju razvijale naselbinske tvorbe in družbene
oblike vredne imena civilizacija.
Prve skupnosti so se v andskih dolinah, obrečnih kotlinah in na obalnih predelih po nekaterih
teorijah oblikovale že pred približno 5000 leti pred našim štetjem. Uspeli so udomačiti lamo, ki
je postala glavni vir mesa in volne. V tem času so se začela razvijati prva religiozna
prepričanja, ki so kasneje postala temelj družbenega življenja in temu je kasneje sledila tudi
arhitektura, poleg tega se takrat začnejo razvijati različne obrti, pa tudi umetnost je doživljala
svoj razcvet. In prav te skupnosti so ob širitvi Inkov postale sestavni del njihovega imperija.
Ustvarili so največji imperij v obeh Amerikah, ki je obstajal vse do prihoda Evropejcev. Po
ocenah so Andske civilizacije v Južni Ameriki predstavljale ¾ celotnega prebivalstva.
Če primerjamo inkovski imperij z antičnima Mezopotamijo, Egiptom, z Azteki in s starim
azijskimi civilizacijami, ugotovimo, da je bil to nenavaden dosežek. Povsod drugod so bile
reke in razne vodne poti že naravno podane prometnice po katerih se je oskrboval celotni
imperij. Te poti so služile tudi za interakcijo med ljudmi in s tem med verovanji, navadami,
ekonomijo in idejami. V Andih pa so bile za razliko od ostalih imperialnih tvorb zahtevne
naravno geografske značilnosti odločilnega pomena in so narekovale način komuniciranja in
premagovanja razdalj lasten andskim civilizacijam. Imperij se je nahajal na območju gorske
verige Andov, ki je prepredena s številnimi gorskimi hrbti in kotlinami, ki so bile zapolnjene z
erozijskim materialom. Najbolj znana taka pokrajina je Altiplano. Grebeni so večino časa
pokriti s snegom, edini prehod skozi gorovja so omogočali le strmi slabo prehodni rečni
kanjoni. Altiplano je visokogorska planota, ki predstavlja svetovno gledano enega najbolj
zahtevnih reliefnih območij za življenje. Posamezne uravnave znotraj te planote so omogočale
različnim kulturam, da se samostojno razvijajo na ločenih območjih. Tako so bili Inki, kot
najbolj znana kultura s tega območja, naseljena v eni izmed takih kotlin, in sicer je to bila
kotlina v okolici mesta Cuzco. Iz Cuzca so izpeljali svoj osvajalski pohod, s katerim so si
podredili okoljske civilizacije z drugih območji Andov in tudi z obalnega predela ob Tihem
oceanu. Vendar pa so Inki pustili dosti večji vtis s sposobnostjo uspešno obvladati te skupnosti

s pomočjo izkoriščanja družbeno gospodarskih razmer, kot pa si jih podrejati z osvajalskimi
pohodi. Zedinili so jih v enotno trdno državno tvorbo. Vendar pa je bilo veliko dejstev, ki so ta
prodor ovirala. Bolj, ko so prodirali proti jugu v severni Čile in Argentino, manj so imeli
oblasti nad temi ozemlji, saj so bila le ta že zelo oddaljena od središča imperija. So pa ta, kot
tudi druge probleme uspeli premostiti. Inki so bili znani kot odlični administratorji in graditelji
cest, mostov. S pomočjo teh znanj so si kmalu utrdili moč tudi na jugu imperija, saj so z
dobrimi povezavami zagotovili učinkovit nadzor. Na koncu 15. stoletja, nekaj desetletij pred
prihodom evropskih osvajalcev, so si uspeli podrediti še območje severno od Cuzca, tako da se
je imperij na severu raztezal že prek današnjega Ekvadorja, na jugu pa vse do južnih predelov
Kolumbije.
S tem je Inkovski imperij dosegel kritično točko, saj je bilo tako veliko območje težko
administrativno obvladljivo. Do takrat je bil Cuzco središče imperija. Kasneje pa se imperij
razdeli na dve upravni enoti-južna s središčem v Cuzcu in severna s središčem v Quitu. Ta
odločitev je omogočila močnejši nadzor. Predvsem jim je to koristilo v severnem delu, ki je bil
precej bolj uporen od južnega. Mesto Quito je predstavljalo dobro izhodišče za nadaljnja
osvajanja na severu. So pa v začetku 16. stoletja postale notranje težave v imperiju težko
obvladljive. Ravno v tem času se je v ta del Južne Amerike podal španski osvajalec Pizarro, ki
je za vedno spremenil podobo tega kontinenta.
Inki so v družbeno stratificirani družbi predstavljali razred vladajoče elite, ki je izdajala ukaze,
in ki je urejala vse oblike življenja v imperiju. Ukazi velikega Inke so urejali področja porok,
življenjskega prostora, kmetovanja, vzdrževanja cest, gradnje teras, gradnje kanalov za
namakanje… Zemlja je bila lastnina države in prav tako ves pridelek na njej. Inki so zato imeli
moč, da so se ji vsi podrejali. V končni konsekvenci pa se je to izkazalo za slabost. Ko so si
Španci podredili Inke, so si istočasno brez upora prisvojili vsa ostala plemena in seveda še
celotno ozemlje.
Inkovski imperij, ki je zrasel v zelo kratkem času in enako hitro tudi propadel, je za vedno
pustil močan pečat na družbeno gospodarskem načinu življenja na tem območju. V času Inkov
se je ta princip vzdrževal skozi svoj nepopustljiv državno lastniški sistem nadzora nad zemljo
in vsemi njenimi viri. Poleg spektakularnih zgradb je Inkovski imperij zapustil temu območju
številne družbene vrednote, ki so ostale še vedno del današnjega življenja slehernega Indijanca
v Andih in seveda jezik kečua, ki ga uporablja milijone Indijancev v Peruju, Boliviji in
Ekvadorju še danes.
Andi so postali poselitveno območje okoli 8000 let pred našim štetjem. Od takrat so se na
različnih območjih Andov pojavljale razne kulture, ki so se preoblikovale v bogate in močne
skupnosti. Tako je bilo vse do 13. stoletja, ko se je počasi nad vse dvignila kultura z območja
Cuzca in ustvarila to, čemur danes pravimo Inkovski imperij.
Andska civilizacija je termin, s katerim opisujemo vse kulture, ki so živele na obalno
puščavskem in visokogorskem delu centralnih in južnih Andov pred osvajalskim prihodom
Špancev leta 1532. Te kulture so definirane na podlagi arheoloških izkopavanj. Osnova za
klasifikacijo predstavlja lončenina, po kateri so lahko ločili posamezne kulturne skupnosti.
Dosedanja delitev andskih civilizacij je konvencionalna in z vsakim novim odkritjem slabše
sovpada z dejanskimi zgodovinskimi podatki.
Zgodovina civilizacij na tem območju je bila vse do sedaj še relativno neznana. Značilni so
visoki umetniški in tehnološki dosežki. Iz arheoloških odkritij je znano, da so si posamezne

kulture lahko sledile na istem območju, se med seboj bojevale in/ali trgovale. Spet druge so
nastajale na drugih krajih, kot posledica naravnih katastrof, ki so prisilile ljudstva, da se selijo
na nova, do tistega časa še nepoznana, območja. Na teh območjih so bile potrebne vedno nove
prilagoditve. In ravno te so bile bistvenega pomena za razvoj vedno novih kultur, saj so si z
znanjem podredile tudi neusmiljeno naravo. Posledično jim je uspelo postaviti ekonomski
sistem, v katerem so se med seboj dopolnjevali z nujno potrebnimi dobrinami.
Andske civilizacije so obstajale na območju današnjega Ekvadorja, Bolivije, Peruja in na
severu Čila. Na tem mestu je potrebno poudariti, da čeprav se te civilizacije imenujejo andske
so se nekatere izmed njih nahajale tudi na obalnem območju Peruja. Ekološko in klimatsko
gledano so andske civilizacije poseljevale območje od tihooceanske obale pa vse do visokih
andskih planot-Altiplano. Temelj teh civilizacij je predstavljalo kmetijstvo. Skozi 2000 let
zgodovine so se na tem območju pojavljale različne kulture skupnosti. Prva taka znana visoko
razvita kultura je bila kultura Chavin okoli leta 1250 pr. n. št., na severu današnjega Peruja.
Okoli leta 700 je bila prevlada Chavina opazna na celotnem obalnem območju. Okoli leta 1000
pr. n. št. pa se v okolici jezera Titicaca razvije kultura Tiwanako, ki je prva gradila
monumentalne zgradbe. Najbolj znana doslej je palača sonca. (Moseley, 2001)
V letih med 500 do 30 pred našim štetjem so kulture z uporabo namakalnih sistemov na tem
območju prvič razvile učinkovit sistem izkoriščanja vodnih virov. Nekateri izmed njih so v
uporabi še danes. Z namakalnimi sistemi postane poljedelstvo intenzivno in produktivno. V
tem času pride tudi do močnejšega arhitektonskega razvoja celinskih kultur za razliko od že
razvitih obalnih.
V naslednjih 600 do 800 letih obstajajo visoko razvite civilizacije na obalnem predelu Peruja.
Dokaz temu so številne najdbe ostankov keramike, tkanin in kovinskih izdelkov. V tem času
so bile rečne doline gosto naseljene. Za oskrbo s hrano številnega prebivalstva so razvijali
intenzivno kmetijstvo. Najbolj znana civilizacija obalnega predela je Moche ali Mochica, ki se
je nahajala v bližini današnjega Trujilla v Peruju, kjer sta tudi ogromni opečnati piramidi
Soncu in Luni. Zgrajeni naj bi bili iz 13.000.000 opek. Po nekaterih podatkih so imeli več kot
130 kilometrov namakalnih kanalov. Na jugu današnjega Peruja sta se razvili kulturi Nazca in
Paracas. Prvi so še posebej znani po svojih gigantskih črtah (geoglifi), izdelanih na peščenih
tleh. Danes ju poznamo tudi po mumijah, ki so se v suhem puščavskem območju odlično
ohranile vse do danes. Na območju jezera Titicaca se je do leta 500 n. št. razvila zelo močna
civilizacija Tiwanaku, katere kulturni in religiozni vpliv se je raztezal po večini današnjega
Peruja. Ta čas je zaznamovan z močno urbanizacijo, družbeno stratifikacijo in razvojem
vojske. Od leta 500 do 700 pa se je na območju današnjega Peruja razvila Huari kultura, ki je
prva uporabljala intenzivne in zapletene namakalne sisteme in gradile terase. V ta sistem so se
vključevali tudi vodovodi in v kamen vklesani namakalni kanali. Pomembno dejstvo je, da so
Huariji imeli močan vpliv na kasnejšo Inkovsko mitologijo, religijo, astronomijo in tudi na
socialno organizacijo. Zadnjih nekaj stoletji pred nastankom Inkovskega imperija je izstopala
še kultura Chimu, ki se je razvila na severni obali Peruja. Chimu kultura je obsegala obsežno
območje, ki so si ga prisvojili z osvajalskimi pohodi. Imeli so visoko razvito vladno ureditev in
natančno določene razrede vse od kmeta pa do kralja-božanstva. Prebivalstvo je bilo v tem
času številčno in visoko urbanizirano, kmetijstvo in obrti so bile že zelo razvite. Prestolnica
Chimujcev Chan Chan je eno največjih arheoloških najdišč na svetu z neštetimi kamnitimi
zgradbami, templji, akvadukti in obsežnimi obrabnimi zidovi. (Moseley, 2001)
Na splošno se pojem andska civilizacija napačno navezuje samo na Inkovsko civilizacijo in
njihovo zgodovino. To pa je predvsem zaradi številnih ohranjenih zapisov španskih

opazovalcev, ki so zapisali le predvsem tisto kar so slišali o Inkih in niso resno odkrivali teh
civilizacij sami..
1.1

NAMENI IN CILJI

Namen diplomske naloge je analizirati sposobnost andskih civilizacij pri prilagajanju na zelo
omejene naravno geografske pogoje v Andi, za razliko od drugih nam znanih civilizacij.
Nikjer se v tako težkih pogojih ni razvil imperij, temveč so se pojavljali posamezni otoki, kjer
si je človek uspel zgolj zagotoviti eksistenco.
Poskušal bom prikazati prilagajanje življenja andskih civilizacij na naravno geografske
dejavnike na območju nekdanjega Inkovskega imperija. Izpostaviti želim glavne dejavnike
kot so nadmorska višina, relief in podnebje. Ti so odločilno vplivali tako v biološkem, kot
tudi sociokulturnem pogledu. Andske civilizacije so dokazale, da je z vztrajnim prilagajanjem
tako okolja sebi kot samega sebe okolju mogoče zagotoviti ne le lasten obstoj, temveč tudi
doseči visoko stopnjo razvoja skupnosti. Dokaz za to je dejstvo, da pridobitve Andskih
civilizacij še danes močno zaznamujejo življenje na tem območju vse do danes, določene pa
tudi širše.
Predstavil bom naravnogeografske dejavnike Andov tudi kot omejitveni pogoj za življenje in
kulturno gospodarski razvoj andskih civilizacij.

2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANDOV
Karta 1: Relief Južne Amerike

Južna Amerika je masivna celina s slabo razčlenjeno obalo. Morskih zalivov, ki bi segali
globoko v notranjost ni. Sestavljena je iz starega Gvajanskega in Brazilskega višavja, mladih
Andov in Amazonskega nižavja (Ilešič, 1978)
Vzdolž celotne zahodne obale ležijo Andi, mlado nagubano gorovje, z mnogimi še delujočimi
vulkani. Andi, ki jih zaradi njihove podolžne razprostranjenosti imenujemo tudi Kordiljere
(gorske verige), se strmo spuščajo proti morju in so težko prehodni. Najbolj se razširijo v
srednjem delu. Gorski hrbti, visoki 6500 do 7000 metrov se tu močno razširijo in razcepijo,
vmes pa leži povprečno 4000 m visoko Bolivijsko višavje. (Ilešič, 1978)
Za Južno Ameriko so značilne pestre podnebne razmere. Ta raznolikost je posledica številnih
dejavnikov, med katerimi so odločilni lega in oblika kopnega, vertikalna razčlenjenost ter s tem
povezan vpliv morja in splošne cirkulacije zraka.
Ker je južnoameriška celina najširša v ekvatorialnem področju, kjer je ponavadi veliko
padavin, ima ta celina večji odtok vode kot katerakoli druga celina. Druga posebnost Južne
Amerike je ta, da visoki gorski zid Andov, po katerem poteka razvodje med obema oceanoma,
deli celino na ozko tihooceansko in obširno atlantsko povodje. V Atlantski ocean odteka okrog
85 %, v Tihi ocean pa okrog 7 % voda. Okrog 8 % površja pa je brez odtoka v morje. (Medved,
1972, str. 34; Špes, 2006, str. 72)
Reke na tihooceanski strani Andov so kratke in malo vodnate. V oceanskih Južnih in
ekvatorialnih Severnih Andih imajo skozi vse leto dosti vode, medtem ko v preostalih
območjih tečejo samo občasno. Ko tečejo skozi suho nižavje, zaradi izhlapevanja in odvajanja
vode za namakanje, hitro usahnejo. Reke, ki prihajajo iz Andov imajo višek vode v poletju, ko

se v gorah topi sneg. Latinska Amerika ima v primerjavi z drugimi celinami malo jezer.
(Medved, 1972)
V srednjem delu toka so te vode življenjsko pomembne. V sušnem delu med Andi in obalo
namakajo oaze. (Špes, 2006)
Karta 2: Glavne reke ob vznožju Andov

Vir: Moseley, M. E., 2001
Karta 3: Andi

Vir: Tropical Andes, 2009

Andi so gorski sistem, ki se nahaja na zahodu kontinenta in so del pacifiškega Ognjenega
obroča. Nastali so na geološkem stiku dveh velikih litosferskih plošč oceanske Nazce in
Južnoameriške kontinentalne plošče. Na tem območju se odvijata dva bistvena procesa. Prvi je
narivanje južnoameriške plošče na oceansko in drugi je subdukcija slednje pod prvo. Gibanje
teh plošč je odraz širjenja dna oceanov na eni strani Atlantskega in na drugi tihooceanskega.
Dokaz za še vedno aktiven stik so vulkani, potresi in neprestano zelo počasno dviganje površja.
(Medved, 1972)
“Čeprav so fizične značilnosti Andov zelo kompleksne pa je gibanje litosferskih plošč na
zahodnem robu Južne Amerike dalo gorovju enotno zgradbo. Jedro sestavljajo vulkanske
kamnine, ki so bile pokrite z sedimenti, ki so se skozi čas skompresirali v kamnino. Sčasoma se
je ta kamninski material z dviganjem in gubanjem preoblikoval v veličastno gorsko verigo, ki
se razteza od severa proti jugu. Relief Andov se je preoblikoval v današnje stanje pod vplivom
delovanja ledenikov in vulkanizma. Rezultat je ena najbolj raznolikih pokrajin na svetu. Andi
se od juga južnoameriške celine na območju Ognjene zemlje počasi dvigajo proti severu in
dosežejo najvišjo točko v Čilu z vrhom Aconcagua (6959 metrov), ki je tudi najvišji vrh na
južni zemeljski hemisferi. Iz osrednjega Čila se proti Boliviji začne veriga Andov počasi širiti
in tudi osrednji gorski hrbet se razdeli na dva kraka. Andsko gorovje je v vsej svoji dolžini v
grobem razdeljeno na dve vzporedni gorski verigi. Bližje pacifiški obali se iz morja hitro
dvigne Cordillera Occidental/Negra, vzhodneje od nje proti amazonskem nižavju pa se vije
višja Cordillera Oriental/Blanca. Vmes med tema dvema hrbtoma se začno pojavljati planote,
ki predstavljajo enega najvišje naseljenih območji na svetu. Te planote spadajo v območje
pune, ki predstavljajo zaprto brez odtočno območje, “ograjeno” z najvišjimi vrhovi, ki so
pokriti z večnim snegom, po navadi z notranjimi toki stopljene ledeniške vode, ki izhlapi na
dnu teh uravnav in ustvarja edinstveno okolje slanih puščav imenovanih salar. Največja taka
planota je Altiplano. Na severu Altiplana na meji med Perujem in Bolivijo najbolj izstopa
jezero Titicaca, ki je največje sladkovodno jezero v Južni Ameriki in je imelo velik pomen pri
razvoju kultur na tem območju. (Medved, 1972)
Andi zavzemajo predvsem vsa obsežna višavja, ki so najširša v Srednjih Andih. V njih
prevladujejo mezozojske sedimentne plasti, ki so jih na gosto pretrle mezozojske predornine, v
katerih je veliko rudnih bogastev. Ob predorninskih žilah so tudi sedimentne plasti močno
preustrojene in metamorfozirane. Tretji, manj pomembni geološki pas se vleče ob
tihooceanskem obrežju in je podlaga nižjim andskim pobočjem. Ta pas je ostanek vzhodnega
tihooceanskega masiva, ki se je povečini ugreznil v ocean. (Medved, 1972)
Vzhodni del Andov se je začel gubati že ob koncu paleozoika, celoto pa je gubanje zajelo šele
v terciarju. Do današnjih višin so gorovje potisnila kasnejša dviganja, ki so jih prekinjale dobe
mirovanja, ko so zunanje sile svet uravnale in zniževale. Podobno kakor pri nas se je svet
uravnal posebno v najmlajšem oddelku terciarja, v pliocenu, ko so nastale široke, rahlo valovite
planote v notranjosti Andov. Ob koncu pliocena se je gorovje dokončno dvignilo, vode so
začele vrezovati s pomlajeno silo in oblikovati današnji relief. Ta razvoj je posebno dobro
opazen na vzhodnem delu srednjih Andov. Reke, ki tečejo iz Srednjih Andov proti vzhodu, so
se z mladimi, globokimi in strmimi dolinami zajedle daleč v gorovje; toda nad njimi, v
njihovem povirju, so se na široko ohranile stare, zložne, uravnane planote. Ob navpičnih
dviganjih je marsikje prišlo do močnega lomljenja in kosanja starih planot. (Medved, 1972)
Ker se Andi vlečejo v poldnevniški smeri od 12˚ severne in 55˚ južne geografske širine in
prečkajo skoraj vse klimatske pasove, se pri preoblikovanju površja močno uveljavljajo
klimatske posebnosti. Zaradi tega lahko po značaju površja razdelimo Ande v tri glavne

skupine: Južni Andi, Srednji Andi in Severni Andi (Medved, 1972). Izredno velike razlike v
podnebju povzroča vertikalna členovitost. Andi, ki potekajo na zahodnem robu kopnega, na eni
strani onemogočajo, da bi se vpliv Tihega oceana čutil daleč v notranjost, na drugi strani pa
povzročajo močno modifikacijo podnebja.
Vpliv geografske širine z vsemi klimatskimi odtenki se uveljavlja predvsem v nižjem svetu v
vzhodnem delu kopnega in na nizkem tihooceanskem obrežju. V Andih se sicer podnebje tudi
spreminja z geografsko širino, toda prav tako močno ali pa še močneje se tam pozna vpliv
nadmorske višine. (Medved, 1972)
Podnebne razmere obalnih predelov so marsikje pod močnim vplivom morskih tokov. Ob
zahodni obali Južne Amerike teče hladni Čilsko-perujski ali Humboldtov tok, ki povzroča, da
sta severni Čile (puščava Atacama) in del Peruja ekstremno suha, saj po več let ne pade niti
kaplja dežja. Povprečna letna količina padavin v mestu Iquique (na tem območju) je 2
milimetra in celo v perujskem glavnem mestu Limi je komaj 55 milimetrov padavin na leto.
Prehod iz namočenega obrežja v Ekvadorju v suho obrežje v Peruju, iz vedno zelenega vlažno
tropskega gozda v peščeno puščavo je nenavadno hiter na kopnu, podobno kot je hiter prehod
iz toplih in slanih ekvatorialnih voda v hladne in manj slane vode na morju. (Medved, 1972)
Karta 4: Naravno geografska območja v Peruju

Vir: Geography, 2009
Karta 5: Humboldtov tok
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Visoko in dolgo andsko pogorje je glavni faktor, ki vpliva na klimatske razmere na zahodni
strani Južne Amerike. Klimatski cikli povzročijo dve izmenični deževni in sušni obdobji na
severu v Ekvadorju, ter le po eno deževno in sušno dobo v centralnih perujskih in bolivijskih
Andih. Andi delujejo kot visoka pregrada, ki prestreže vso vlago, ki z ekvatorialnimi
vzhodnimi vetrovi prispe iznad Amazonije. Dež namaka vzhodna pobočja Andov ter napaja
ogromno porečje reke Amazonke. Le v deževni dobi od decembra do marca amazonsko
deževje prečka Cordillero Blanco, ter doseže osrednje višavje. Vendar je tu dež razporejen
neenakomerno zaradi gorate pokrajine in dežnih senc, ki jih ustvarjajo visoke gore. Na drugi
strani Andov iz Tihega oceana nenehno pihajo jugovzhodni vetrovi, ki se zaradi visoke
Cordillere Negre preusmerijo vzdolž obale proti severu. Med junijem in novembrom se mrzel
zrak nad obalo ogreva in zato hitro dviga, zaradi česar tudi hitro izgublja vlago. Zaradi tega ob
obali nikoli ne dežuje, namesto tega pa priobalno ravnino prekriva gost sloj megle, imenovane
garua, ki jo na mestu zadržuje plast toplega zraka nad njo. V preostalem delu leta vetrovi
odnašajo vlago vse tja do Andov, kjer pade kot dež. Ker pa večina dežja pade šele na višini nad
1600 metrov, se ob obali širi izredno suha puščava. Edino rastje, ki v njej uspeva, dobiva vso
vlago izključno iz megle in ga imenujemo lomas. Vseeno pa določena količina vode doseže
obalo v obliki rek, ki sekajo puščavo in ustvarjajo rodovitne oaze. (Moseley, 2001)
V pravem nasprotju s pustostjo puščave pa je bogastvo morja, ki obliva perujsko in severno
čilsko obalo. Perujsko-čilski jarek, ki teče vzporedno z obalo, kanalizira mrzel (14-18˚C)
Humboldtov tok iz Antarktike, ki ga vetrovi usmerjajo proti severu. Ko se mrzla voda dviga
proti površju, sprošča velike količine hranljivih snovi, s katerimi se hrani plankton. Ta pa je
skoraj neusahljiv vir hrane za ogromne količine rib, med katerimi so najpogosteje manjše ribe,
kot so inčuni in sardele, od večjih pa lososi in tune. Perujsko ribištvo je prav zaradi tega eno
najbogatejših na celem svetu. Poleg rib so pomemben vir tudi glavonožci, ter različne školjke
in raki, ki naseljujejo skalnato in peščeno obalo. Ribje bogastvo je tudi osnova za obstoj
bogatega priobalnega živalstva, med katerimi najdemo morske ptice kot so kormorani,
pelikani, strmoglavci in galebi, ter tudi tipične prebivalce hladnejših območji kot so tjulni,
morski levi in pingvini. Značilnost območja so tudi debeli sedimenti ptičjih, predvsem
kormoranovih iztrebkov, ki prekrivajo nekatere otoke ob obali in se uporabljajo za
pridobivanje guana, enega najboljših naravnih gnojil. Humboldtov tok na severu Peruja začenja
zavijati stran od obale proti Galapaškim otokom, ekvadorsko obalo pa začenja oblivati topel
Panamski tok (24-29˚C). Klima je vzdolž ekvadorske obale tropska ekvatorialna, zato morje tu
naseljujejo druge vrste živali in rastlin kot ob perujski obali. (Moseley, 2001)
Ob pacifiški obali Andov redko pade več kot 25 milimetrov padavin na leto, zaradi česar je
priobalni pas izrazito puščavski. Obalna ravnica, ki ponavadi sega kakšnih 20 do 50 kilometrov
v notranjost, skoraj izgine ob južni perujski obali, medtem ko se na severni perujski obali Andi
nekoliko bolj odmaknejo od morja. Prav tako se razširi podvodni šelf, zato je morje na severu,
za razliko od južne obale, ki je bolj strma, relativno plitko daleč stran od obale, kar je
pomembno za izkoriščanje morskih virov. Tu se ravnica razširi do 100 kilometrov v notranjost.
(Burger, 1992)
Puščavsko monotonost razbijajo le številne priobalne doline, kjer se v morje stekajo kratke
reke in rečice, ki se spuščajo z zahodnih pobočij Andov. V zgornjem toku se reke prebijajo
skozi suhe in strme kanjone, medtem ko v nižinskem spodnjem toku ustvarjajo ozke obrečne
oaze. Ker se količina padavin še znižuje proti jugu, se količina vode v rekah v tej smeri
nenehno zmanjšuje (področje ob reki Lambayeque na severu prejme 100 milimetrov dežja na
leto, kar ni dovolj za poljedelstvo, je pa dovolj za rast bodičastega rastja in kaktusov; centralna
obala prejme štirikrat manj padavin, južna pa še manj). Zaradi tega je velikost obrečnih oaz

manjša na južni, kot na severni obali. Še bolj borne so reke v severnem Čilu, kjer se širi ena
najbolj suhih puščav na svetu Atacama, ob njeni obali pa leži nizko gričevje, ostanek pred
andskega gorstva. Tu so Andi tako široki, da vlaga iz amazonskega bazena ne doseže niti
zahodnega Altiplana zato je količina vode, ki steče iz tega suhega območja proti pacifiški obali
zanemarljiva (večja je le dolina reke Loa). Priobalna puščava pa se tu razširi globoko v višavje,
ki je zaradi sedimentov usahlih jezer na južnem koncu Altiplana tudi precej slano. Na severu
Peruja puščava Sechura loči severno obalo od področja na skrajnem severozahodu (doline rek
Piura, Chira, Tumbez). To področje je prehodno med suho puščavo perujske obale in vlažnega
tropskega deževnega gozda v Ekvadorju, kjer se zaradi povečane količine padavin puščava
konča in preide v bodičasto stepo (Moseley, 2001)
Znotraj opisanih klimatskih značilnosti, ki dajejo pokrajini njeno podobo, pa prihaja tudi do
motenj. Tako letna količina padavin ni vedno stalna, temveč nepravilna, kar pomeni, da v
določenih letih pade nekaj več in v drugih nekaj manj dežja kot je povprečje. To je stresno za
rast rastlin in seveda tudi za obdelavo zemlje. Kadar je padavin manj, je bolj prizadeto
priobalno namakalno poljedelstvo, ki temelji na pritoku rečne vode iz Andov, kot pa višavsko,
ki temelji na padavinah. Suha tla Cordillere Negre namreč vpijajo vodo kot goba in šele ko se
tla dovolj namočijo začenja presežna voda odtekati v doline v obliki rek. Kadar so razmere
obrnjene, pa to bolj koristi namakalnemu poljedelstvu, saj doseže obalne doline več vode.
(Moseley, 2001)
Še hujša motnja je El Niño, ki se pojavi okoli božiča na vsaki dve do enajst let. Kadar je pojav
izrazit, stalni pasatni vetrovi iz jugozahoda pojenjajo zaradi globalne spremembe v cirkulaciji
atmosfere in oceanov. Iz Ekvadorja proti jugu vdrejo tople vode, Humboldtov tok pa oslabi.
Skupaj s hladno vodo izgine tudi plankton. S tem se podre celotna prehranjevalna veriga.
Zaradi pomanjkanja hrane jate rib poginejo ali odplavajo v s planktonom bogatejše vode, prav
tako pa se zgodi z morskimi ptiči, katerim edina hrana so ribe. Posledica vdora vlage s severa
so tudi katastrofalni nalivi, ko v nekaj dneh pade več dežja kot prej v 20 do 30 letih. Povodenj
še posebej prizadene severno perujsko obalo. Obilica vode spreminja prah in pesek v puščavi v
blatne potoke, ki uničujejo polja in pridelke ter odnaša namakalne sisteme, na koncu pa se vse
skupaj odloži ob obali v obliki debelih slojev usedlin. Na jugu vzcveti povsem suha puščava
Atacama, medtem ko suša prizadene južno višavje in Altiplano. Po takšni motnji potrebujejo
narava in ljudje nekaj let, da si opomorejo, motnje v preskrbi pa lahko privedejo do lakot in
morda celo do družbenih sprememb, slednje še posebej velja za predkolumbovsko dobo.
(Moseley, 2001)
Izrednega pomena za razkrivanje preteklosti andskih družb je tudi poznavanje dolgoročnih
klimatskih trendov. Analiza izvrtanih vzorcev iz ledenika Quelccaya in analiza usedlin okoli
jezera Titicaca sta pokazali, da je prihajalo do izmenjave sušnih in vlažnih obdobij. Med 2200
in 1900 pred našim štetjem je povečana količina prahu v ledu razkrila, da je šlo za suho
obdobje. Območje Altiplana je bilo bolj sušno in tudi jezero Titicaca je bilo manjše kot danes.
Po okoli 1600 pred našim štetjem se je trend obrnil in povečana količina padavin je vodila do
polnitve jezera z vodo. Gladina jezera se je spet spustila pod današnjo raven tekom sušnih
obdobij med leti 900 do 800 pr. n. št, 400 do 200 pr. n. št, 1 do 300 n. št in 1100 do 1450 n.št.
Zadnje med njimi je bilo imenovano tudi “dolga suša”, saj je padlo za 10 do 15 odstotkov manj
dežja, kot običajno. Hkrati je padla tudi povprečna temperatura za 0,6 ˚Celzija, kar je
povzročilo, da so se ekološki pasovi spustili za okoli 70 metrov nižje. Posebej uničujoča suša je
Ande prizadela med leti 562 in 594, ko je nivo padavin padel za 20 do 25 odstotkov. Na drugi
strani so dokumentirana tudi bolj vlažna obdobja, ko je lahko dežja za 25 odstotkov več in sicer
med leti 900 in 1000 ter 1500 in 1700. (Moseley, 2001)

Ti podatki so bistvenega pomena za nadaljnje obravnavanje prilagajanja življenja andskih
civilizacij, saj kot je kasneje razvidno, so bili glavni vzrok za preseljevanje kultur v vedno višje
nadmorske višine in s tem tudi na bolj ekstremne pogoje za življenje.
2.1 EKOLOŠKI PASOVI
Srednji Andi so enkratno življenjsko okolje na svetu, saj se ekološke klimatske razmere hitro
menjajo na majhnih razdaljah. Če bi potovali le okoli 200 kilometrov od obale proti vzhodu
preko višavja v amazonski pragozd, bi naleteli na kar 20 od 34. biotopov (Burger, 1992). Še
bolj je zanimivo, da se ekološke cone v Andih stratificirajo v odvisnosti od višine, kar ustvarja
niz jasno določenih vertikalnih ekoloških pasov. V uporabi je več shem klasifikacije teh pasov
(Masuda, 1985), od katerih je najbolj razširjena etnoekološka shema Javiera Pulgar Vidala, ki
uporablja kečuanske izraze. Ti so naslednji: chala, yunga, quechua, suni, puna, janca, paramo,
montana in selva (D’Altroy, 2003)
Slika 1: Prečni prerez glavnih ekoloških con v Srednjih Andih

Vir: D’Altroy, T, 2003, str.29.
-

Chala: Vzdolž pacifiške obale Peruja vse od srednjega Čila se širi puščavska pokrajina,
ki jo seka 60 rek in suhih dolin, ki se spuščajo z Andov. Najbližje morju je pas chala
(med 0 in 500 metrov), ki obsega peščene in kamnite plaže ter ravnine ob spodnjem
toku andskih rek, oziroma področja, ki jih sezonsko prekriva mrzla in gosta obmorska
megla ali garua. Ker tu dežja praktično ni, je poudarek na izkoriščanju morskih virov
(predvsem ribe in mehkužci pa tudi alge, morski ptiči in sesalci), poljedelstvo na sicer
rodovitni zemlji pa je možno samo ob namakanju polj z rečno vodo ali z uporabo talne
vode. Med najpomembnejšimi rastlinami, ki uspevajo tu so koruza, bombaž, različne
vrste buč, trsje, drevo algarrobo, arracacha, arašidi, sladka korenina acira, paradižnik,
sladek krompir, fižol, yuca (sladek maniok), ter tipično sadje lucuma, pacae in guava.
Poleg omenjenih rastlin gojijo še uvožene od drugod, kot so ananas, banane,
pomaranče, limete, dateljnove palme, mango, papaja, žitarice Starega sveta, ob
centralni obali pa celo vinsko trto. Poseben gospodarski vir so tudi območja lomas, ki
so dovolj vlažna za pašo živali, v bolj vlažnih letih in kadar divja El Niño pa
omogočajo celo poljedelstvo.

-

Yunga: Nad obalnim nižavjem se začnejo Andi hitro dvigovati, s tem pa se poveča tudi
količina vode (v obliki dežja in odtoka iz visokih gora), ki je na voljo za poljedelstvo. V
vmesnem območju med obalo in višavjem, ki obsega srednje tokove andskih priobalnih

rek na zahodnih pobočjih Andov (med 500 in 2300 metrov) ter nižje predele andskih
med gorskih dolin (med 1000 in 2300 metrov), leži zelo produktiven nižinski ekološki
pas imenovan yunga ali chupriyunga. Posebej cenjen je bil zaradi glavnega tukajšnjega
pridelka koke, ki je bila poleg koruze ceremonialno najpomembnejša rastlina andskih
civilizacij. Nadzor nad nasadi koke je v andskih civilizacijah vedno pomenil vir
bogastva. Poleg koke tu dobro uspevajo še pekoče paprike aji, ki rastejo samo v tem
pasu, različne vrste sadja (chirimoya, guayabo, avokado), gomoljčnica oca in še rastline
že omenjene v pasu chala. V zgornjem delu doline reke Zaña na severu naletimo celo
na ostanke tropskega deževnega gozda. Podoben, a verjetno še bolj produktiven pas
najdemo tudi v montañi na vzhodnih pobočjih Andov.
-

Quechua: Še višje v sierri, na nadmorskih višinah od 2300 do 3200 metrov, leži glavna
ekološka enota centralnih Andov imenovana qechua. Izraz v dobesednem prevodu
pomeni “topla dolina”, saj tu temperatura, kljub veliki višini, le redko pade pod ničlo,
kar še posebej velja za področja nižje od 3000 metrov nadmorske višine. Bolj vlažna so
območja na severu Peruja, kjer letno pade v povprečju 850 milimetrov padavin,
centralno višavje prejme okoli 600 milimetrov, območja na Altiplanu pa le še 350
milimetrov. Zemlja v med gorskih dolinah je različne kvalitete, vendar pa je v splošnem
slabša kot ob obali. (Burger, 1992) Na izpostavljenih strmih pobočjih je velika
nevarnost erozije, ki po rekah odnaša rodovitno prst proti Amazoniji in pacifiški obali,
medtem ko ima zemlja na dnu dolin pogosto visoko vsebnost gline in je zamočvirjena.
Kadar pa so pogoji izpolnjeni, v med gorskih dolinah in pobočjih dobro uspevajo fižol,
vrtna zelenjava, andski žitarici quinoa in cañihua, gomoljnice krompir, oca, añu, ullco,
maswa, ter stročnica imenovana talwi. V nekoliko toplejših, nižjih predelih raste
koruza, drevo molle, ki rodi rdeče jagode, pekoče paprike in buče. Dandanes namesto
domorodnih rastlin zelo pogosto sejejo pšenico in ječmen. V pasu quechua so bolj
vlažna višja območja, nižji predeli pa so zaradi manjše namočenosti obraščeni z
bodičastim rastjem in kaktusi.

-

Suni: Na nadmorskih višinah od 3200 do 4000 metrov leži ekološki pas suni.
Topografsko je to cona mrzlih hribov, strmih pobočij in visokih dolin, kjer koruza ne
uspeva več. Vendar pa je suni zelo primeren za gojenje gomoljčnic (v prvi vrsti
krompirja), žitaric quinoa, cañihna in achis, ter stročnice talwi. Od prinesenih rastlin pa
pogosto gojijo pšenico in bob. Osupljiv je podatek, da domačini gojijo okoli 470 vrst
krompirja.

-

Puna: Je ekološka cona nekako med 4000 in 4800 metrov nadmorske višine, kjer se
nočna temperatura v povprečju spusti pod ledišče kar okoli 300 dni na leto, podnevi pa
zaradi sončnega obsevanja vedno preseže ničlo. V deževni sezoni pokrajino bičajo divji
tropski nalivi ali pa jo prekriva gosta megla. Puno prekriva le tanka plast zemlje, saj so
večino odnesli ledeniki, ki so bili nekoč nižje kot danes, borna vegetacija pa ne zmore
ustvariti nove. Pokrajina v puni je tudi relativno vlažna, kjer najdemo številna jezera in
močvirnate terene, ki živo pričajo, da je bil led nižje kot danes. Zaradi teh dejavnikov
obdelava zemlje ni možna, z izjemo pridelovanja nekaterih gomoljnic kot sta grenki
krompir in maca, ki so odporne na zmrzal. Ima pa puna izjemen pomen v živinoreji, saj
je naravno okolje andskih kamelidov. Tu se na prostranih planjavah pasejo črede
udomačenih lam in alpak, ter divjih gvanakov in vikunj, ki so vse vir volne za izdelavo
tekstila. Večja lama je bila predvsem tovorna žival, saj je lamina volna bolj groba,
manjšo alpako pa so gojili predvsem zaradi goste volne, obe pa tudi zaradi mesa.
Guanake ter tudi srnjad so lovili zaradi mesa, vikunje pa zaradi izredno fine volne,

katere uporabo so svoj čas monopolizirali inkovski vladarji. Glavni center reje
kamelidov v predkolumbovskih časih je bil Altiplano, pomembna pa so tudi območja
Cuzca, ob gornjem toku reke Marañon (porečje Junin-Tarma-Jauja) in posamezna
področja na zahodni strani Andov. Kamelide so v predkolumbovskih časih gojili tudi na
obali, Inki pa so jih s svojimi osvajanji zanesli tudi na sever v Ekvador. Ker se količina
padavin proti jugu nenehno zmanjšuje, vlažna puna prehaja v suho puno, imenovano
tudi tola, ki se vleče v pasu iz severovzhodne Argentine, preko južnega Altiplana okoli
jezera Poopo vse do okolice Arequipe na severu. Še južneje od tod je še bolj sušno
področje slane pune (ime dobila po tod prisotnih slanih koritih presahlih jezerih,
imenovanih salar), kjer se puščava Atacama širi navzgor v območje sierre.
-

Janca: Nad puno je pas večnega snega in leda, imenovan janca, katerega značilnost so
visoke, z ledeniki in stalnimi pokrovi snega prekrite gore. Te so tradicionalno mišljene
za božanstva, saj so izvir vode, ki prinaša stalno življenje. Tu namreč najdemo izvire
velikih andskih rek, ki se skozi celo leto polnijo s topečim se snegom in padavinami.
Reke predstavljajo nepresahljiv vir pitne vode, niso pa primerne za plovbo in ribolov. V
coni je tudi veliko rudnega bogastva, prav tako pa so v modernem času, zaradi svojega
hidro električnega potenciala postala zanimiva ledeniška jezera in reke.

-

Paramo: Na severnem delu perujskih Andov je rastja zaradi vlažnih amazonskih vetrov
več, tako da je rastje veliko bolj bujno kot v suhi sierri. Namesto pune se tu pod snežno
mejo nahajajo bujna travišča imenovana paramo ali pajonal, ki se od pune razlikujejo
po tem, da so padavine tu stalne (dve deževni dobi na leto) in ne sezonske, zaradi česar
je pokrajina bolj vlažna. Paramo sega vse do gozdne meje na višini od 4000 do 3500
metrov, kjer preneha pojav nočne zmrzali (gozd se širi višje v zavetrju strmih dolin
velikih andskih rek, kot pa na visokih grebenih, saj vlaga v dolini uspešneje preprečuje
pojav zmrzali).

-

Montaña: Nižje od tu leži območje imenovano montaña, kjer strma vzhodna pobočja
Andov pokriva topel nizek zimzelen pragozd prepleten z gosto podrastjo. Nad približno
3000 metri nadmorske višine je pragozd zavit v mrzel sloj oblakov, ki jih zahodni
vetrovi ženejo iznad Amazonije, in ki ob trku z Andi povzročajo močne padavine.
Zaradi tega ga imenujejo oblačni pragozd ali ceja de montaña, kar dobesedno pomeni
“obrv montañe”. V dolinah in na strmih pobočjih montañe najdemo še en pas yungas,
kjer uspevajo koka, koruza, čili paprika, sadje, yuca, različne vrste palm in drugi
pridelki značilni za toplo podnebje, vendar pa so sicer rodovitna tla podvržena močni
eroziji, če pragozd izsekajo. Kjer reke niso predivje, je možno ribištvo.

-

Selva: Na višini med 2000 in 1500 metrov začne gozd montañe počasi prehajati v
tipičen tropski pragozd imenovan selva, z značilnimi visokimi krošnjami dreves, ki se
gnetejo na višini med 60 in 90 metrov nad tlemi. Večinoma džungla prekriva gričast
teren s tanko plastjo sprane, kisle in slabo rodovitne prsti (selva alta 400 do 1000
metrov), manjši del pa sestavljajo rodovitne poplavne ravnice ob rekah, pogosto
imenovane varzea (selva baja 0 do 400 metrov). Čeprav so mestoma tudi zamočvirjene,
pa je skupna uporabna površina področij varzea večja od področij ob višavskih in
obalnih rekah Andov. Nižinske amazonske reke prinašajo letno obnovljive resurse,
zaradi česar so že v predkolumbovskem času omogočale gosto naselitev (Burger,
1992). Glavne kulturne rastline v Amazoniji so sladek in grenki maniok, sladek
krompir, koruza, čili paprike, različno sadje, arašidi, buče, fižol, pritoki Amazonije pa
omogočajo plovbo in ribolov, ki je ob relativno bornih možnostih za lov, glavni vir

proteinov. Tropski pragozd je tudi vir lesa, zlata, živo pisanih peres tropskih ptičev, ki
so imeli pomembno ceremonialno vlogo, kot tudi področje kjer so udomačili veliko
število andskih kulturnih rastlin. V severovzhodni Boliviji (Llanos de Mojos) ob reki
Mamore začne tropski pragozd prehajati v savansko ravnico.
Severno od Callejona de Huayllas se Andi zaradi povečane količine padavin spremenijo, saj v
najvišjih predelih puno zamenja paramo, obmorsko puščavo pa tropski deževni pragozd
severno od Tumbesa ob Guayaquilskem zalivu. V Ekvadorju in južni Kolumbiji to privede do
tega, da so ekološki pasovi bolj ali manj simetrično razporejeni po obeh vzporednih verigah
Cordillere in se tudi razlikujejo od tistih v centralnih Andih. Ob pacifiški obali Ekvadorja se v
notranjost širi tropski deževni pragozd, razen na jugu, kjer naletimo na savano. Tople vode
vzdolž obale omogočajo izkoriščanje morskih virov, med katerimi so bile najvažnejše
ceremonialno pomembne školjke rodov Spondylus, Strombus in Conus. (D’Altroy, 2003)
Višje od približno 1200 metrov nadmorske višine nadmorske višine se nad nižinskim gozdom
na pobočjih zahodne Cordillere razteza vlažen topel pragozd montañe, ki sega vse do višine
približno 2800 metrov. Gozd napajajo tople zračne mase iznad Pacifika, ki se dvigajo in
ohlajajo, to pa povzroča neprestane obilne padavine (od 2000 do 4000 milimetrov na leto). Za
zdaj ni povsem jasno ali so pragozd v predkolumbovskih časih izkoriščali za poljedelstvo, so
pa v enaki ekološki coni na vzhodnih pobočjih Cordillere Oriental prakticirali terasasto
poljedelstvo, saj edino tak način izkoriščanja zemlje preprečuje plazove in močno erozijo, ki
nastopi, kadar izsekajo pragozd. (D’Altroy, 2003)

3. ANDSKE CIVILIZACIJE
Že poimenovanje teh civilizacij za andske nakazuje, kako velik pečat pri življenju le teh je
imelo to mogočno gorovje. Prilagajanje vseh oblik bivanja na težavne geografske razmere
Andov je edinstven primer razvoja civilizacije. Tako uspešnih kultur v tako težkih
geografskih pogojih ni bilo nikjer na zemeljski obli. In ravno dejstvo, da so bili tako uspešni
je edinstveno. Niso le preživeli teh nenormalnih življenjskih razmer, temveč so svoje bivanje
civilizirali in razvili do ene najuspešnejših kultur v novejši zgodovini človeškega razvoja. Za
razliko od skoraj vseh, skozi zgodovino znanih civilizacij je samo ta poimenovana po
geografsko izstopajočem elementu na območju civilizacije. Za primerjavo bi lahko tukaj
navedli egiptovsko, rimsko in kitajsko civilizacijo.
3.1

PREDINKOVSKE CIVILIZACIJE

Termin civilizacija se nanaša na stopnjo kulture, ki se začne z razvojem mest, in ko se začnejo
pojavljati prvi vzorci organizirane države in z spremembo ekonomskih vzorcev. Ko so Španci
prispeli na območje Andov, so se srečali z Inkovskim imperijem in vse do začetka dvajsetega
stoletja je veljalo prepričanje, da je to bila edina visoka kultura, ki je tu obstajala v
predkolumbovskih časih. Arheološke raziskave so pokazale precej drugačno sliko. Inki
predstavljajo samo zadnjo epizodo v dolgi in zapleteni zgodovini kulturnega razvoja.
(Lumbreras, 1974)
Osnovo za klasifikacijo določene andske civilizacije predstavlja lončenina, po kateri so lahko
ločili posamezne kulturne skupnosti. Delitev andskih civilizacije je konvencionalna in z vsakim
novim odkritjem slabše sovpada z dejanskimi zgodovinskimi podatki.
Predinkovske civilizacije po obdobjih delimo na: Začetno (1800-200 pred našim štetjem),
Zgodnje vmesno (200 pred našim štetjem-600), Srednje (600-1000) in Pozno vmesno(10001425).
Tabela 1: Razporeditev andskih kultur po obdobju in območju kjer so živeli
Obdobje
ZAČETNO
ZGODNJE
SREDNJE
OBDOBJE
VMESNO
OBDOBJE
Območje
OBDOBJE
Moche, Lima, Moche
Nazca
Marcahuanachu Huari
VISOKOGORJE Chavin
ca, Hurapa,
Recuay
Pukara,
Tiwanaku
Tiwanaku(zaključna
OBMOČJE
Tiwanaku(začetna
faza), Chen Chen,
JEZERA
faza)
Tumilaki
TITICACA
OBALA

POZNO
VMESNO
OBDOBJE
Ica, Chancay
Wanka, Cuzco

Aymari,
Chiribaya

Novejša odkritja so pokazala veliko predinkovskih kultur, ki so že v času pred Inki dosegala
visoko stopnjo razvoja. Razvojno območje predinkovskih kultur je torej ležalo na ozemlju
današnjega Peruja in Ekvadorja.

3.1.1 ZAČETNO OBDOBJE (1800-200 pred našim štetjem)
V tem času pride do širjenja ljudstev z obalnega območja v bližini ekvatorja (današnji severni
del Peruja), proti jugu zaradi ugodnejših klimatskih razmer. Kmetijske površine nastajajo v prej
sušnih območjih in v višavju. Ta čas pomeni obdobje prosperitete in demografske rasti. Še
vedno se na severu obalnega poselitvenega območja, kjer so večji rečni tokovi, razvijajo nove
tehnologije za preživetje in s tem se izboljšuje življenjsko stanje. Medtem prihaja na območju
andskega višavja do množične poselitve, kar že počasi omogoča odkrivanje novih vrst rastlin in
načinov za izkoriščanje virov, ki jih to območje daje. (Moseley, 2001)
V tem obdobju se že začnejo v obalno-puščavskem območju pojavljati namakalni kanali, ki so
jih oskrbovale reke iz andskega višavja. Namakali so zlasti višje ležeča pobočja, saj je tam
rečni pretok močnejši kot na uravnavah. Na uravnavah so namakali manj, razen izjemoma, saj
je bila velika nevarnost mešanja rečne in morske vode. Rečni pretok je bil tu precej nizek, zato
so se tokovi precej upočasnili in v nekaterih primerih tudi izhlapeli sredi puščave. V začetnem
obdobju je za obalno puščavska območja značilna dvojnost v poselitvi. Na eni strani so bile na
obali začetne kulture, ki so bile usmerjene v ribolov, na drugi strani pa so ob vznožju Andov,
na stiku s puščavsko ravnico, živele kulture usmerjene v kmetijstvo. Ribolov je tukaj potekal
skoraj skozi celo leto, medtem ko je bilo kmetovanje omejeno na določeno obdobje v letu ko
so bili rečni vodostaji najvišji, torej v deževni sezoni, ki je trajala vsega 5 mesecev. (Moseley,
2001)
V višavju, v pasu puñe, so se v tej dobi pojavile prve naselbine. Te so se nahajale tako na
severu Srednjih Andov, kot tudi na območju jezera Titicaca. Z udomačitvijo lam in alpak so si
ljudstva priskrbela nujno potrebno hrano. Sčasoma so prvi naseljenci začeli uporabljati in
uspešno gojiti razpoložljive rastline. Z znanjem, pridobljenim s kultiviranjem naravnega rastja,
so kasneje prilagajali tudi tiste, ki so ponavadi rasle v nižjih predelih. Po letu 1600 pred našim
štetjem so se klimatske razmere v sušni okolici jezera Titicaca zopet spremenile. Povečala se je
količina padavin, kar je omogočilo nadaljnji razvoj kmetijstva. Na severni obali jezera se
visoko razvije kultura Pukara, sočasno z njimi pa so se na južnem delu obale že pojavili
zametki kulture Tiwanaku, ki se je razvijala povsem samostojno in je kasneje zelo pomembna
za nadaljnji razvoj tega območja. To obdobje je trajalo vse do leta 900 pred našim štetjem, ko
znova nastopi suša in zniža gladino jezera, kar posledično zavre kmetijstvo. (Moseley, 2001)
Na severnem delu takrat poseljenega območja se razvije kultura Chavin. Njeni začetki segajo v
leto 800 pred našim štetjem. Znani so bili kot graditelji. Zlasti izstopa tempelj Castillo v kraju
Chavin de Huantar. Razvoj njihove kulture je delno posledica suše, ki je po andskem gorovju
pustošila po letu 400 do leta 200 pred našim štetjem. Ljudje so se po tem obdobju začeli
združevati na bolj rodovitnih lokacijah. Po začetnem množičnem razseljevanju po širšem
območju, se v tem času začnejo ponovno združevati na obali, oziroma tam, kjer je enostavnejša
pridelava hrane. V tem času je prvič v zgodovini andskih civilizacij prišlo do nadvlade
avtoritarnega vodstva in socialne diferenciacije. (Moseley, 2001)

Karta 6: Chavin

Vir: Wikipedia, 2009
V severnem delu Srednjih Andov, ki so nižji in bolj porasli z gozdom, so se naseljevala
ljudstva, ki so tu v preteklosti že kmetovala. To območje tropskega gozda je na višini 1500
metrov, kar je predstavljalo ugodne razmere za rastline. (Moseley, 2001)
3.1.2 ZGODNJE VMESNO OBDOBJE (200 pred našim štetjem-600)
V tem obdobju pride do razvoja kulture Moche, na severnem obalnem območju. Ta je tukaj
dominirala več stoletij, tako v ekonomskem kot kulturnem pomenu. Čeprav je po nekaterih
arheoloških dokazih razvidno, da Moche vendarle ni predstavljala religiozno in upravno
homogene enote, je vseeno predstavljala napredek v razvoju andskih civilizacij, zlasti na
področju organizacije dela, ideologije in umetnosti. Moche kultura po 800 letih vladanja
propade. (Moseley, 2001)
Karta 7: Moche kultura

Vir: Wikipedia, 2009

V srednjem in južnem delu obalnega območja andskih civilizacij se istočasno začneta s kulturo
Moche razvijati kulturi Nazca in Lima. Slednja se je razvila v središče, ki se je nato zaradi
prehrambenih potreb širila navzgor po tokovih rek Rimac in Chancay. Tej kulturi pripada
najbolj znan tempelj s tega območja-Pachacamac. Nazca kultura pa je znana predvsem po
številnih puščavskih geoglifih. Ta kultura je bila ob rekah Ica in Nazca, vendar pa je bilo to
območje precej neprimerno za kmetovanje, saj sta reki večino časa presihali sredi puščavskega
območja. So pa bile posamezne oaze, ki jih je oskrbovala podtalna voda. (Moseley, 2001)
Na gorskem območju so se po suši, ki je trajala od leta 1 do 200 našega štetja, razvile razne
manjše kulture: Marcahuamachuco, Recuay in Huarpa. Huarpi so prvi, ki so začeli uporabljati
terase za kmetovanje na strmih pobočjih. Na terasah so prakticirali tako suho kot namakalno
kmetovanje. Vendar so terase uporabljali v zelo majhnem obsegu.
Na Altiplanu se je, ko se podnebne razmere zopet izboljšale, okoli jezera Titicaca počasi začela
dvigati kultura Tiwanaku, ki je kasneje predstavljala zibelko južnega poselitvenega območja in
višinskega dela Andskih civilizacij. (Moseley, 2001)
3.1.3 SREDNJE OBDOBJE (600-1000)
Zaradi suše med leti 562 in 594 so se močno spremenile razmere za življenje. Ta suša je bila
ena najhujših v zadnjih 1500 letih. V tem obdobju je prihajalo do velikih sprememb. Obalne
kulture so bile bolj intenzivno podvržene suši kot kulture v sierri. Za to obdobje so značilne
številne selitve iz območja puščav v sierro. Nasploh je bil to čas številnih pojavov El Niña, ki
je v dveh stoletjih močno preoblikoval podobo andskih civilizacij. (Moseley, 2001)
Kultura Moche, ki se je do takrat razširila na obalno puščavskem območju, je ravno v letih
izredne suše doživelo katastrofo. Prestolnico je prizadela poplava. Zatem je sledila še serija El
Niñov, ki so v severne obalno-puščavske predele, torej na območje Moche, prinesli močno
deževje, v južne gorske predele pa sušo. Voda je uničila večino prestolnice in namakalne
sisteme ter odnesla precej rodovitne prsti. Poleg tega so močni oceanski vetrovi iz obale
prinašali še pesek in ustvarjali sipine. Po katastrofi so se nekaj časa trudili z obnovo
prestolnice, potem pa so jo zapustili. Naselili so se višje na območju reke Moche, kjer ni bilo
več vpliva vetrov. Pomembna inovacija je nov način gradnje. Namesto gline in trstičja se pri
novih stavbah pojavlja gradnja iz kamna in lesa. Prestolnica postane Pampa Grande, severneje
ob reki Lambayeque. Vendar tudi to zaradi številnih poplav zapustijo. Kultura Moche okoli
leta 800 propade. (Moseley, 2001)
Že sočasno s propadom Moche kulture so se začeli v visokogorju razvijati Huari. To jim je
uspelo zaradi obdelovanja terena na bolj strmih, višje ležečih rečnih dolinah. Uporabljali so
tehniko terasastih pobočij za kmetijske namene in tehniko uravnavanja strug gorskih potokov.
Za razliko od Moche so bili Huari bolj ekstenzivni, saj so razvili ekonomski sistem, ki je
temeljil na lokalni produkciji hrane. Ustanovili so tudi »satelitska« naselja, ki so predstavljala
vertikalne ekonomske arhipelage, ki so oskrbovala osrednji del. S tem načinom so obvladovali
večje površine kot kultura Moche. V času velike suše med leti 562 in 594 so Huari ustvarili
kolonije v višje ležečih območjih. Najbolj znana je Cerro Baul (2300 m). S planote so speljali
vode tako, da so namakali terase na pobočjih in nato še ravnico. Na drugi strani ravnice so se
naprej dvigali Andi, ki so ravno tako oskrbovali terasasto pobočje in ravnico z vodo. S to
tehnologijo so se nadalje širili po srednjih Andih. Najbolj južen višinski center je bil Pikillaqta,
ki se je nahajal v bližini Cuzca, kasnejšega središča Inkovskega imperija. Vpliv Huarijev na
obalnem delu ni bil tako močan, morda zgolj ideološki. Bistveno za kasnejše andske

civilizacije je, da so uvedli intenzivno terasiranje pobočij, ki je bilo odločilnega pomena za
nadaljnji razvoj. (Moseley, 2001)
Tiwanaki so v tem času v okolici jezera Titikaka ustvarili poljedeljsko-živinorejsko skupnost.
Ob jezeru so se nahajale obširne ravnice, ki so bile primerne za kmetijstvo. S pomočjo
namakalnih kanalov in gnojenja z jezerskim blatom so te ravnice spremenili v 100.000
hektarov veliko kmetijsko površino, ki je omogočala dve žetvi letno, kar je bilo na območju
andskih civilizacij edinstveno odkritje. Drugje namreč to ni bilo mogoče. 30 let trajajoča suša
na koncu 5. stoletja je prizadela tudi njihovo ozemlje. Tiwanaki so v tem času skušali rešiti ta
problem z razširitvijo svojega območja. Vendar so pri tem imeli težave, saj so kmetovali le na
ravnicah in ne na pobočjih. Slednje zaradi klimatskih razmer ni bilo mogoče. Na koncu so bili
prisiljeni, da se izselijo in zasedejo drugo območje. Razširili so se tako, da so si v dolini reke
Moquegua podredili naselbino Omo, kjer je že obstajala kultura Chen Chen. Izgnali so jih na
obalo, sami pa poselili rečno dolino. Ta je bila rodovitna in že obdelana z namakalnimi kanali.
Dolgoročno jim razširitev ni uspela. Po štirih stoletjih dolge suše je gladina jezera Titikaka
močno upadla. Zaradi slabih pogojev leta 1100 propadejo. Njihovo zapuščino kasneje
uporabljajo Tumilaki, Aymari in Chiribayci, ki se, razmeram primerno, prilagodijo in začnejo
graditi terase, ki postanejo primarna obdelovalna površina. (Moseley, 2001)
Karta 8: Tiwanako in Huari kulturi

Vir: Wikipedija, 2009
3.1.4 POZNO VMESNO OBDOBJE (1000-1425)
Obdobje se začne z upadom padavin za 10-15 %. Sušno obdobje traja do leta 1300.
Prebivalci Sierre so se selili v višja območja, kjer je bilo še možno terasno kmetijstvo in
namakanje. Selili so se tudi na vzhodno stran Andov, kjer je bilo s pomočjo teras možno tudi
kmetovanje. V obalno-puščavskem svetu je kmetovanje skorajda povsem propadlo. Dotok rek
se je namreč zmanjšal za 20 do 30 %, edino kar jim je preostalo je bilo, da so vkopavali
vrtove do gladine podtalnice, pa še to le ob obalah, kjer je bil nivo le-te dovolj visok.
(Moseley, 2001)

Na obali, ob reki Moquegua se razvije kultura Chiribaya, ki je znana po bogati umetnosti in se
razvija povsem samostojno. Vendar tudi njo pokoplje katastrofalna poplava in nato še suša
okoli leta 1360. Sledi preselitev v Sierro, kjer so razmere za življenje bolj primerne.
(Moseley, 2001)
Na Sierri, na jugu, pa se že pojavljajo prvi zametki Inkov na območju Cuzca in sicer kot
kulturi Kilke in Lucre, ki živijo na hribovitih obronkih doline Cuzca in se tudi ločeno
razvijata do leta 1425. (Moseley, 2001)
Chimor je obsegal 1000 kilometrov tihooceanske obale in je bila drugo največje naselitveno
območje v Južni Ameriki. Obsegalo je 2/3 vseh namakalnih površin v obalno-puščavskem
delu. Glavni središči sta bili mesti Batan Grande in Chan Chan. Prvo središče Batan Grande je
bilo tako kot ostala mesta, poškodovano v poplavah na perujski obali okoli leta 1100. Chan
Chan so kot drugo središče osvojili okoli leta 1370. Chimorji so se nato dolgo bojevali z Inki
in bili njihovi najbolj uporni nasprotniki. Podlegli so jim leta 1470. (Moseley, 2001)
Karta 9: Območja kultur Chimor, Aymara, Ica-Nazca, Wanka, Cuzco, Sican, Chiribaya in
Chacay

Vir: Nazcamystery, 2009

Tabela 2: Kronologija obalnega dela Peruja

Vir: Moseley, M. E., 2001
Tabela 3: Kronologija visokogorja

Vir: Moseley, M. E., 2001
Tabela 4: Kronologija območja ob jezeru Titicaca

Vir: Moseley, M. E., 2001

3.2

INKI

Prvič se pojavijo v sklopu andskih civilizacij, kot pleme na območju Cuzco v 12. stoletju. Leta
1438 pa so pod vodstvom Pachacutija deloma vojaško osvajali in priključevali druga ljudstva
pod svojo vlado, deloma pa so se jim kot očitno premočnem sovražniku nekatera plemena
podredila mirno. V 100 letih so zavzeli večino obalnega in gorskega območja predinkovskih
kultur. Na svojem višku je Inkovsko kraljestvo zavzemalo današnji Peru, Bolivijo in Ekvador.
Razprostiralo se je tudi v delih današnjih držav kot so Čile, Argentina in Kolumbija.
Karta 10: Inkovski imperij

Vir: The History Of Kings of South America, 2009
Kraljestvo je leta 1533 dokončno uničil konkvistador Francisco Pizarro. Jezik propadlega
imperija je bil kečua.
Inkovski vladar Pachacuti, ki je reorganiziral mestno državo Cuzco v Tahuantinsuyu (dežela
štirih četrtin), ki je bila sestavljena iz štirih provinc: Chinchasuyu na severozahodu, Antisuyu
na severovzhodu, Condesuyu na jugozahodu in Collasuyu na jugovzhodu. Te štiri province so
se stikale v Cuzcu. Vsaka od teh provinc je imela svojega guvernerja. Ta je nadzoroval
uradnike, ki so nadzorovali posamezno rečno dolino in obdelovalne površine. Drugi nadzorniki
pa so imeli pod kontrolo vojsko in religijo. Ta sistem je zagotavljal ravnotežje moči. Lokalni
uradniki so bili odgovorni za reševanje sporov ter za nadzor. (Pachacuti je znan tudi kot
graditelj mesta, ki ga španski osvajalci niso nikoli odkrili-Machu Picchu).
-

Anti-suyu, četrtina na vzhodu od Cuzca je predstavljala skrajno vzhodno točko
Inkovskega imperija in stik Andov z obronki Amazonskega nižavja in je zaobjemala
zgornji tok reke Urubamba. Tu so se nahajale tri največje utrdbe v imperiju
Sacsahuaman, Olantaytambo in Paucartambo, ki so predstavljale obrambo pred udori
amazonskih plemen. Na tem območju so trgovali z amazonskimi dobrinami, ki so jih
Inki uporabljali za svoje potrebe-les, sadje, živalske kože, zlato, in ptičja peresa.

-

Cunti-suyu, naslednja četrtina, leži na nasprotni strani, na jugozahodu in zaobjema
področje od Cuzca pa vse do pacifiške obale in južno do današnje perujsko-čilske meje.
Na severu je to območje segalo do današnje Lime. Okoli sto let so se Inki bojevali na
tem območju in si ga uspeli podrediti. Tukaj so skorajda v vsaki rečni dolini zgradili
ceste, ki so potekale ali po dnu dolin ali po robovih sotesk, če so bile te preveč strme. S
tega območja so v Cuzco dobavljali predvsem naslednje dobrine-bombaž, hrano
(oreške, maniok, sladek krompir…), še posebej pa sveže ribe in morsko travo.

-

Tretja četrtina, Colla-suyu, je bila največja. Nahajala se je na jugovzhodu. To območje
je vključevalo jezero Titicaca, andski del Čila do današnjega Santiaga in gorat predel
današnje Argentine. Na tem območju so si podredili zapuščino kulture Tiahuanaco
okoli jezera Titicaca in pod svojo nadvlado spravili ljudstvo Aymara. Od tukaj so v
Cuzco prihajali zlato, kositer, baker, nojeva peresa. Tukaj je bilo tudi področje reje
alpak in vicuñ, ki so bile glavni vir volne.

-

Chincha-suyu, zadnja četrtina je poimenovana po drugem največjem jezeru v Južni
Ameriki Chinchaycocha (sedaj Junin). Nahaja se na severozahodu inkovskega
imperija. Dolgo let je bila prizorišče bojev med Chimu in Inki za prevlado na tem
območju. Na koncu so prvi postali podložniki v Inkovskem imperiju.

Pachacuti je deželam, ki jih je hotel osvojiti, vnaprej poslal poziv naj se mu pridružijo. Če so
poglavarji ozemlja, ki ga je hotel osvojiti, predali svoje ozemlje, so obdržali oblast nad
območjem, vendar so postali del Inkovskega kraljestva. Otroci teh vladarjev so bili izšolani v
inkovski administraciji v Cuzcu. Po končani izobrazbi so se vrnili na svoje ozemlje in vladali
svojemu ljudstvu. Pachacutijev sin Topa Inka je kot naslednik osvojil še več ozemlja. Njegov
imperij se je razprostiral na severu do današnjega Ekvadorja in Kolumbije. Tako so Inki prvič v
zgodovini imperija dosegli obalo oceana. Huayna Capac, naslednik Topa Inke, je presegel oba
s tem, da je imperij razširil od gora do obale po celotni dolžini obale in Andov, od osrednjega
Čila do meje Ekvadorja in Kolumbije.
Leta 1532 so španski osvajalci pristali na obali Peruja. Ravno v času prihoda Špancev se je
pričela vojna znotraj imperija in nemir v novo osvojenih območjih. Pizarro je kljub temu, da ni
imel močne armade, čedalje bolj uspeval na osvajalskem pohodu. Moral se je čimbolj
učinkovito izogibati spopadom z Inki, ker bi lahko večji spopad pomenil poraz njegove
maloštevilne vojske. Inki so se zelo zavzeto borili proti Špancem, a niso imeli primerne
tehnologije. Vprašljiva je bila tudi zvestoba Inkom podjarmljenih ljudstev. Te so z obljubami
na svojo stran počasi pridobili Španci, zato je po tridesetih letih prišlo do konca uradnega
odpora Inkov. Ta se konča leta 1572 z obglavljanjem zadnjega inkovskega vladarja-Tupa
Amaruja. Po padcu Tahuantinsuya so novi španski vladarji grobo zatirali staroselce, ter uničili
njihov napredni kmetijski sistem. (Inca civilization, 2008)
Prebivalstvo se je ukvarjalo predvsem s poljedelstvom. Gojili so gomoljnice, fižol ter koruzo v
nižjih in quiñojo v višjih legah. Polja so obdelovali z ročnim orodjem, zlasti s “tacllo”, lesenim,
ozki lopati podobnim kolom, z leseno “motiko” ter z batom za razbijanje grud. Pluga in voza
pri poljskem delu niso poznali. Tak način obdelave zemlje je zahteval kolektivno delo in je
omogočal obdelavo zelo strmih zemljišč. Njive so imele kvadratne oblike in so bile urejene v
terasah, ki so jih tudi umetno namakali. Kamni z njiv so služili za gradnjo teras in za
obzidavanje parcel. Živinoreja je bila manj pomembna. Gojili so lame in alpake. Tako orodje
in tak način obdelave zemlje se je marsikje ohranil do današnjih dni. (Medved, 1975)

Tristoletno kolonialno obdobje je vtisnilo Latinski Ameriki še do danes ohranjen kulturni in
gospodarski značaj. Povzročilo je tudi neprecenljivo škodo in oropalo človeštvo možnosti
podrobnega poznavanja teh kultur. Domačemu prebivalstvu so z vso silo hoteli vsiliti svoj jezik
in svojo kulturo. Celotno kulturno in prosvetno življenje je vodila katoliška cerkev, ki je bila
zelo nestrpna do starega načina življenja, miselnosti in verovanja. Kolonialnim gospodarjem je
v veliki meri uspelo vsiliti domačinom svoj jezik, manjše uspehe pa so dosegli pri širjenju
svoje kulture, saj je marsikje domače prebivalstvo pod navidezno “krščansko kulturo“ v bistvu
ostalo pri starem načinu življenja in miselnosti. (Medved, 1975)

4. PRILAGAJANJE
ŽIVLJENJA
NARAVNOGEOGRAFSKIM DEJAVNIKOM

ANDSKIH

CIVILIZACIJ

V andskem visokogorju je življenje drugačno kot v nižinskih območjih. Ko so v šestnajstem
stoletju Španci prišli v visoke Ande, niso našli le goste poselitve, ampak so naleteli tudi na
ogromen politični Inkovski imperij. Kljub temu, da so si Španci Inke relativno hitro podredili,
je okolje zanje predstavljalo tako velik stres, da so kmalu prestavili glavno mesto na obalo.
Šele kasneje in postopoma so nato kolonizirali visokogorje. (Moran, 1982)
V Andih živi več indijanskih skupnosti kot v mestih in večinoma so ohranili tradicionalen
način življenja. Fizične značilnosti so se skozi stoletja spremenile, saj so se prebivalci morali
prilagajati na spreminjajoče se življenjsko okolje. Povprečen današnji pripadnik indijanskih
skupnosti ima velik prsni koš in je majhen ter čokat, kar sovpada z Bergmanovim in Allenovim
pravilom. Polt ima temno, lase črne in goste, telesnih dlak, kot tudi obraznih, pa zelo malo.
Seveda se te značilnosti razlikujejo od skupine do skupine ter od posameznika do posameznika.
V Andih obstaja veliko različnih indijanskih skupnosti, vsaka s svojo kulturo in jezikom. Od
vseh jezikov so se do danes ohranili le trije, glavni med njimi pa je quechua, ki so ga govorili
tudi Inki. (Moran, 1982)
Življenje andskih civilizacij je temeljilo na poljedelstvu in živinoreji, razen ob obali, kjer je
bogastvo morja omogočalo tudi eksistenco, temelječo na izkoriščanju morskih virov. Vendar
pa okolje Andov ni ravno najprimernejše za poljedelstvo, saj je le-to odvisno od padavin,
kvalitete prsti, temperature in zadostnega sončnega obsevanja. V puščavskem obalnem pasu pa
je mogoče le tam, kjer andske reke namakajo rodovitno zemljo. Med gorske doline v Andih so
relativno majhne, ravnega terena je malo, večina obdelovalne zemlje pa se nahaja na strmih
gorskih pobočjih, ki obkrožajo doline. Poleg tega je v Andih težava tudi ta, da je tam kjer je
dovolj zemlje za obdelavo, premalo padavin, oziroma, kjer je padavin dovolj ni zadosti
obdelovalne zemlje. Dodatno težavo predstavlja tudi velika nadmorska višina, kjer je manj
kisika, kar pri ljudeh povzroča kronično utrujenost in višinsko bolezen, vendar pa so domačini
od naselitve Andov naprej razvili nekatere prilagoditve. Mednje sodijo večja pljučna
kapaciteta, večje število eritrocitov v krvi, na katere se veže kisik, ženske imajo bolj
prekrvavljeno posteljico, ki preprečuje spontane splave. Kulturna prilagoditev je tudi žvečenje
listov koke, kar blaži občutek utrujenosti. Poleg tega se z višino zmanjšuje tudi število
kulturnih rastlin, ki uspevajo. Kar 90 odstotkov vseh andskih kulturnih rastlin uspeva na
nadmorskih višinah do 1000 metrov, medtem ko nad 3000 metrov nadmorske višine uspeva
zgolj 20 odstotkov kulturnih rastlin. (Moran, 1982)
Da bi preživeli v tem negostoljubnem okolju, so domačini v Andih postopoma razvili celo
vrsto tehnik obdelave in izkoriščanja zemlje. V višavju so bile najbolj dostopne relativno ravne
med gorske doline med 2500 do 3500 metri nadmorske višine, kjer poljedelstvo omogočajo
sezonske padavine. (Moran, 1982)
Ko nastopi sušno obdobje, se padavinski režim spremeni in dež se pojavlja 100 do 400 metrov
višje kot običajno. Da bi izkoristili to spremembo, so domačini v sušnih stoletjih med 1100 in
1450 preoblikovali visoka in strma pobočja gorovja v poljedelske terase imenovanje andenes,
ki so preprečevale erozijo, kanalizirale vodo skozi kompleksen namakalni sistem, zaradi
fleksibilnega načina gradnje pa kljubujejo tudi pogostim potresom. Še dandanes je številčnost
opuščenih teras, ki prekrivajo andska pobočja, priča velikanskega truda, ki je šel v njihovo
izgradnjo, kot tudi dokaz da je bilo v predkolumbovskih časih, predvsem v višjih legah,
obdelane precej več zemlje kot danes. (Moran, 1982)

Ob jezeru Titicaca so razvili povsem specifično inovacijo. Poplavno območje ob robu jezera so
z gomilanjem zemlje spremenili v urejeno serijo vzporednih dvignjenih polj, včasih kečuansko
imenovanih tudi waru waru, ki jih napajajo vmesni kanali stoječe vode. Poleg tega voda ob
dnevni pripeki na visokogorskem soncu akumulira toploto, ki se nato počasi sprošča v mrzlih
nočeh. Ta tehnika učinkovito ščiti pred zmrzaljo in posledično pozebo pridelkov, ki lahko na
visokem Altiplanu hitro uničita ves pridelek. Nekoliko dlje od jezera je drugačna tehnika
zmanjševala tveganje, ki ga prinaša suša. Tu so izkopali velike ribnikom podobne luknje
imenovane cochas, v katerih se je tekom deževne dobe zbirala voda. Z nastopom sušne sezone
se je nivo vode vztrajno nižal, z umikajčo vodo pa so postala vlažna dna na voljo za obdelavo.
(Moran, 1982)
Na podoben način so tudi ob obalah kopali globoke luknje v tla, vse do nivoja podtalnice, da bi
v puščavskem okolju prišli do vode. Posebej znameniti so takšni vrtovi v puščavski prestolnici
države Chimor Chan Chan, nedaleč od Truilja na severni obali Peruja. Vseeno pa so prebivalci
obale večino svojega dela investirali v izgradnjo velikih namakalnih sistemov, ki so majhna
območja ob rečnih dolinah spremenili v cvetoče poljedelske oaze. Največji tak sistem ob
severni obali medseboj povezuje reke Motupe, La Leche, Lambayeque, Zaña in Jequetepeque,
nekoliko manjši pa dolini rek Chicama in Moche. Bolj proti jugu se rečne doline nahajajo v
območju z bolj razgibanim reliefom in so zato med seboj bolj ločene kot reke na severu. Reka
Santa, ki prinaša iz Andov največ vode, se tako izliva v morje ravno tam, kjer ni ravnine
primerne za poljedelstvo. Doline rek Fortaleza, Pativilca in Supe so med seboj ločene z
gričevjem, tako da so povezovalni kanali zgrajeni po zelo težavnem terenu. Mreža namakalnih
kanalov je povezovala tudi ustji rek Chillon in Rimac, zaradi česar je postalo območje eno
najdonosnejših v celotni inkovski državi. Zato niti ne preseneča, da je prav na tem kraju
Francisco Pizarro kasneje ustanovil kolonialno in moderno prestolnico Peruja Cuidad de los
Reyes, pogosteje imenovano kot Lima. (Moran, 1982)
Čeprav v centralnih Andih območja ob obali ne ležijo daleč od višavja, so različni ekološki
pogoji privedli do nastanka dveh tipov prilagoditev na okolje-višinskega in nižinskega, za
vzhodna poraščena pobočja Andov v montañi pa so značilne prilagoditve na tropski gozd.
(Moran, 1982)
4.1 GORSKI EKOSISTEM
To območje je bilo, stoletja, priča človeški adaptaciji, ki je razvila osnove življenja v tako
ekstremnih razmerah. Uporaba zemlje in organizacija je dosegla višek pod inkovsko vlado.
Človeška tradicija in kulture so tukaj zelo različne in bolj povezane z naravo, kot kjerkoli na
svetu. (Moran, 1982)
Nenavadno je, da so ravno ti prvi gorski kmetje postavili temelje nižinske civilizacije s
kultiviranjem pet nadvse pomembnih vrst hrane za današnji svet: pšenico, ječmen (v gorovju
Zagros na Bližnjem vzhodu), koruzo v visokogorju Mehike, krompir v Andih in riž na
jugovzhodu azijskih gora. (Tobias, 1986) Inki so imeli dva glavna kmetijska sistema:
visokogorska glavna hrana so bili gomolji, na nadmorskih višinah tudi do 5000 metrov in
koruza v toplejših območjih. V kmetijstvu so pazljivo kombinirali predpisane načine
obdelovanja zemlje in vzrejo živali, ki so bili v različnih sezonah uporabljeni na različnih
nadmorskih višinah za različne namene. Sezonske migracije med visokimi pašniki in
nižinskimi dolinami dajejo gorskem kmetijstvu svojevrsten pomen. Delo pri pridobivanju
novih obdelovalnih površin, obdelovalne zemlje je bilo izvedeno po načelu rotacije. Ker je bila
zemlja skupna last, ni vedno ista družina obdelovala slabe ali dobre zemlje ayllujev

(korporativni rod z skupinskim lastništvom virov oziroma zemlje). Obdelovalne skupnosti pa
so se izmenjavale na dobrih in slabih površinah.
Tradicionalno gorsko gospodarstvo je bilo stoletja samozadostno brez velike ekološke škode
okolju. To pa je seveda rezultat mnogih spretnih prilagajanj kmetijskem koledarju, tehnologiji
in posestniškega modela prilagojenega gorskim razmeram. Pri tem pa ima veliko vlogo tudi
njihov verski sistem, ki določa ureditev in zahteva sodelovanje vseh članov skupnosti. Gre za
dopolnjevanje socialnega vzorca geografskih aplikacij. Z večanjem socialne kompleksnosti se
spremeni tudi razmerje med virom hrane in človeškim splošnim obnašanjem. (Moran, 1982)
Viri hrane so torej odvisni od energije. Dejstvo je, da obstaja tesnejša vez med količino
razpoložljive hrane in vloženo energijo. Hrana je v elementarnih družbah skoraj v celoti
odvisna od fotosinteze in človeške energije. (Moran, 1982)
V kmetijskih družbah je razpoložljiva energija ojačana z dodatnimi viri energije, kot so veter,
voda in živali. (Moran, 1982)
Iz vsega tega je razvidno, da je tradicionalno gorsko življenje posebna umetnost. Znanost,
tehnologija in religija pa zlite v edinstven življenjski stil. To je produkt stoletnih poskusov in
napak, kar pa seveda ne pomeni, da gorski ljudje niso delali ekoloških napak podobnih tistim
pri nižinskih kulturah. Res pa je tudi, da so ostanke kar se da koristno uporabili. Ena značilnost
so različna gnojila, ki pa so bila potrebna na vseh območjih. Na obali so zbirali ptičje iztrebke,
ki so zelo bogati z dušikom in jih nato raztresli po poljih. Na tem območju so zbirali tudi
sardine, majhne ribje glave ter ptičji gnoj ter ga prevažali v visokogorje za uporabo na koruznih
poljih. Edino gnojilo, ki je bilo na razpolago visoko v gorah so bili lamji iztrebki, nižje pa tudi
človeški iztrebki. (Moran, 1982)
Ena od umetnin prilagajanja je ralo, za splošno obdelavo pa so uporabljali motiko. Orodje in
oprema tradicionalnega gorskega kmeta je enostavna in pogosto nespreminjajoča se skozi
stoletja. Gorska tehnologija je lokalna, ročno izdelana in dobro prilagojena. Za ostale potrebe
vsakdanjega življenja so gorske kulture razvile in izboljšale načine dela z volno ali usnjem.
Zanimiv izum je tudi uspešno konzerviranje hrane. Razvili so obliko na soncu posušenega
krompirja, imenovanega chuño in charaqui, oba sta zelo priročna za prenos. S pomočjo lam pa
so bili postavljeni temelji mobilnosti in prenosa na večje razdalje. (Moran, 1982)
Poznamo še en aspekt prvotnega gorskega kmetijstva, ki je pogosto razumljeno kot nelogično.
To je veliko število nenavadno majhnih in razkropljenih polj. Običajna nižinska rešitev bi bila,
da bi vsa polja spravili v eno polje. Vendar je mnogo razlogov za tako razporeditev. Prvič
razkropljena polja zmanjšajo možnost tveganja celotnega slabega pridelka. Zaradi prakse
sajenja pridelka na različnih lokacijah in na različnih višinah slaba letina na eni strani doline ne
vpliva na celoten pridelek. Drugič, ker se rastline na različnih območjih obnašajo različno, sta
bili setev in nabiranje zrelih plodov izključno družinska ali skupinska zadeva izpeljana brez
najemanja delavcev. In tretjič razpršitev posesti zagotavlja vsem družinam dostop do različnih
vrst zemlje različnih kakovosti. Gorski gozdovi in pašniki so skupna last in so strogo urejeni po
lokalnih zakonih. Skupinske odločitve o tem, koliko živali bo na pašnikih so narejene letno.
Kdor jih ne spoštuje je pregnan, opravljan in javno kritiziran. V tem tveganem okolju je lahko
vsaka posameznikova neodgovorna odločitev vzrok za popolno katastrofo celotne skupnosti.
Brez pazljivega časovnega usklajevanja kmetijskih dejavnosti je lahko ta ujeta v smrtonosne
napade nenadnih neviht in tako je lahko pridelek izgubljen ali uničen po nepotrebnem. (Tobias,
1986)

V andskih skupnostih so imeli zemljo razdeljeno na sedem sektorjev. Skupnost se je
osredotočila na obdelovanje enega sektorja za obdobje od 1 do 2 let. Krompir vedno začne
rotacijski krog, ker je najbolj občutljiv na bolezni. Vsaj sedem ali osem let preteče preden je
sektor spet obdelan, dokler kolobarjenje ni izvedeno po vseh sektorjih. Zakaj je krog tako dolg?
Med obdobjem, ko polje ni obdelano si zemlja gradi plast organske snovi, ki je odločilna za
nadaljnjo obdelavo. Insekti in škodljive gobe propadajo, ker je sektor namenjen pašnikom. To
dolgo obdobje tudi zagotavlja, da postanejo paraziti neškodljivi. (Moran, 1982)
Glede na to, da je njihov sistem urejen skupinsko, pomeni, da so stroge socialne zahteve samo
odsev ostrih naravnih gorskih razmer, saj poleg tega, da naravnih dobrin ni v izobilju so tu še
drugi problemi povezani z življenjem na velikih višinah. (Moran, 1982)
Najprej je tu zračni pritisk, ki mu sledijo stres zaradi mraza, sušnost, nizka biološka
produktivnost, pljučne bolezni, in zmanjšana reprodukcijska sposobnost. Raziskovalci so našli
veliko dokazov za genetsko adaptacijo. Večina mehanizmov za spopadanje z nizkim zračnim
pritiskom je fizioloških. Nekateri od njih so urejevalni kot na primer povečana pljučna
kapaciteta. Drugi pa so prilagoditveni in razvojni: povečano število rdečih krvnih celic in
hemoglobina, povečanje kapilarnih mrež in kemične encimske spremembe, ki so povezane s
celotnim dihanjem, tako da povečajo uporabo kisika. Visoke nadmorske višine so bile vedno
predmet intenzivnih raziskav v človeški biologiji in ekologiji. V večini ostalih biomov kulturne
prakse igrajo večjo vlogo, vendar pa na teh višinah, pri nizkem zračnem pritisku in drugih
podobnih situacijah kulturne prilagoditve igrajo sekundarno vlogo v primerjavi z aklimatizacijo
in razvojnimi prilagoditvami. (Moran, 1982)
Stres zaradi mraza je upravljan preko prilagoditev, kot je uporaba toplih oblačil in izoliranih
toplih zavetišč ter z načrtnim omejevanjem aktivnosti, ki upravljajo maksimalni čas
izpostavljanju soncu. Razvojne prilagoditve so izboljšale stopnjo prilagojenosti prvotnim
ljudem na velikih višinah. Glavna izmed vseh pa je nastajanje toplote v telesu brez drhtenja in
ekstremno povečan pretok krvi, kadar so izpostavljeni. (Moran, 1982)
Populacije, ki so izpostavljene takim višinam s sezonskimi migracijami pri trgovanju in
podobno izboljšajo svojo nizko produktivnost. S predpisanimi porokami pa pripomorejo k
učinkoviti razporeditvi prebivalstva. Da čimbolj zmanjšajo porabo energije morajo tudi otroci
pomagati pri živinoreji, na ta način zmanjšajo toplotne potrebe v gospodinjstvu. Varovalne
tehnike igrajo veliko vlogo v času izven sezone, saj zagotavljajo zadostne zaloge hrane.
(Moran, 1982)
Stres zaradi mraza v Andih je še posebej zanimiv. Čez dan ta stres ni prisoten zaradi visokega
sončnega sevanja in relativne suhosti. Vendar pa zaradi klimatskih razlogov vročina ponoči
hitro izgine z zemlje tako, da so ljudje izpostavljeni ekstremnemu mrazu, kar pripelje do stresa.
Hiše in zavetišča so najboljši dokazi, kako so se andski ljudje uprli mrazu. Obleke dvignejo
telesno temperaturo za 4*C. Zunanja oblačila so narejena iz volne in so temne barve, da
čimbolj zadržujejo toploto. (Moran, 1982)
Nizek zračni pritisk ne vpliva samo na zmanjšano produkcijo rastlin, temveč tudi na manjšo
zmožnost reprodukcije ter povečano postnatalno smrt pri človeku. Seveda si pri rastlinah lahko
pomagajo z gnojili, medtem, ko je za boljšo reprodukcijo potrebna povsem drugačna in sicer
genetska prilagoditev. (Moran, 1982)

Domačini trdijo, da žvečenje kokinih listov poveča njihove delovne sposobnosti in mnogi od
njih zavračajo delo brez koke. Telesno tkivo zahteva stalno prehrano oskrbljeno z
ogljikovodikom, ki priskrbi energijo. Ta ogljikovodik se v telesu spremeni v glukozo. Žvečenje
koke ima tudi hitre učinke na rast glukoze, najbrž zaradi stimulacije glikogenskih skladišč za
transport. (Moran, 1982)
Socialna organizacija ima tri nivoje upravljanja. Prvi nivo je vodstvo, ki nadzira produktivnost
kmetov. Drugi nivo zadeva lokalne skupnosti na določenem prostoru in njihovo izkoriščanje
skupnih virov. Tretji nivo socialne organizacije pa so večje skupine, ki so sposobne
mobilizirati celotne lokalne skupnosti, kakor tudi posamezna gospodinjstva. Ne glede na
razlike med njimi, so si te etnične skupine delile nekatere skupne karakteristike, ki še niso
dovolj jasne. Mislili smo na primer, da so te etnične skupine, tako kot ostala plemena v
etnografskih zapisih jasno ločena na omejenih teritorijih, vendar je ta domneva postala bolj
kompleksna odkar se zavedamo vpliva vertikalne ureditve. (Masuda, 1985)
Pod vertikalno ureditvijo je bilo vsako bivališče jasno priključeno k etničnim skupinam. V
istem času je bila lahko skupnost sestavljena iz oseb, ki so bili aktivni člani in dediči vaške
organizacije vendar pa so bili priključeni različnim etničnim skupinam. Eno samo
gospodinjstvo se samo ni moglo spopasti z vsemi tehničnimi in organizacijskimi problemi
produkcije v določeni coni, zato je potrebovalo sodelovanje nad-gospodinjstev. (Moran, 1982)
Na dokončno odločitev skupnosti, kaj in kje bodo sadili, so vplivali naslednji dejavniki: kaj
hočejo ljudje jesti in prodajati; kaj je bilo pridelano na sosednjih conah; ekološke meje
posameznih vrst in sort. Ker je koruza občutljiva, rastlina dobi v vsaki skupnosti prednost
nižjih polj, četudi bi krompir ali andski gomolj prinesla več pridelka, če bi jih nasadili na teh
nižjih poljih. (Moran, 1982)
Od inkovskega obdobja naprej obstajajo trije pomembni vzorci pridelave v treh osnovnih
conah: pašna živinoreja v puñi (območje tundre na nadmorski višini od 4000 do 4800 metrov),
pridelava krompirja v suñi ter pridelava koruze v quechua (območje stalne klime na nadmorski
višini od 2300 do 2500 metrov) in yunga območju (topla nižavja ali doline na nadmorski višini
od 500 do 2300 metrov). Iz ekološko dopolnilnega pogleda lahko prepoznamo dva osnovna
pridelovalna sistema, ki sta sestavljena iz različnih izmenjav v teh treh pridelovalnih conah in
po zgoraj navedenih vzorcih: medsebojno odvisna pridelava krompirja in pašna živinoreja v
visokih območjih in neodvisna pridelava koruze v nizko ležečih območjih. (Moran, 1982)
4.1.1 PRILAGODITEV NA VISOKO NADMORSKO VIŠINO
Hipoksija, zmanjšana koncentracija kisika v zraku, je najpomembnejši biološki dejavnik, na
katerega se morajo prilagoditi populacije, ki živijo na visoki nadmorski višini. Kulturne prakse
ne morejo povečati količine kisika, razpoložljivega človeku, vendar pa lahko s pomočjo
določene prehrane, delovnih vzorcev in kulturnih praks zmanjšamo probleme, ki se pojavijo
kot posledica tega pomanjkanja (na primer manjša možnost donositve otroka). (Moran, 1982)
Hipoksija nastopi vsakič, ko fiziološki, bolezenski ali okoljski pogoji ne morejo dostaviti
tkivom zadostne količine kisika. Zrak je na visokih nadmorskih višinah manj zgoščen in pod
manjšim tlakom. Na 4500 metrih je tlak kisika manjši tudi za štirideset odstotkov v primerjavi
s tistim na morski gladini. To zmanjša količino kisika, ki je na voljo tkivom. Na morski gladini
je ta tlak zadosti visok, da lahko hemoglobin postane 97 odstotno nasičen s kisikom. Po
cirkulaciji krvi in oddaji kisika tkivom, se hemoglobin vrne v pljuča štirideset odstotno
napolnjen. S tem pa, ko se z višino tlak kisika v pljučih zmanjša, se zmanjša tudi nasičenost

krvi s kisikom. (Moran, 1982)
Večina raziskav temelji na primerjavi med višinskimi in nižinskimi prebivalci. Najpogostejši
spremembi nižinskih prebivalcev, ko enkrat pridejo na visoko nadmorsko višino, sta hitrejše
dihanje in srčni utrip. Takšna reakcija v manjši meri nadomesti zmanjšan tlak, saj delno poviša
tlak kisika v pljučih ter poveča pretok krvi. Žal pa te spremembe močno vplivajo na udobje
posameznika. Hitrejši srčni utrip onemogoča nemoteno spanje, pride pa lahko tudi do drugih
nevšečnosti - glavobola, pomanjkanja apetita, problemov s spominom in treznim
razmišljanjem, prividov ali celo omedlevice. V resnih primerih lahko pride do simptomov,
podobnih pljučnici in neobičajnemu nabiranju tekočine okrog možganov, kar lahko pripelje
celo do smrti, če se posameznik takoj ne vrne na območja z normalnim zračnim tlakom. Poleg
tega pa obstaja večje tveganje odpovedi srca, saj so na visoki nadmorski višini pod večjim
pritiskom pljuča, srce in arterije. Znan pa je tudi tako imenovan sindrom Cheyne-Stokes, ki
nastopi med spanjem. Hitrost dihanja niha in to lahko pripelje do nočnih mor, dokler se
posameznik ne zbudi z občutki zadušitve. Ti simptomi ponavadi izginejo po nekaj dneh na
visoki nadmorski višini (Harrison in dr., 1988).
Prilagajanje na hipoksijo se izraža v različnih spremembah delovanja telesa, ki je usmerjeno v
povečanje dobave kisika. Nekateri fiziološki mehanizmi delujejo na tlak v telesu in tako
omogočijo kisiku, da doseže tkiva kljub nizkemu tlaku v ozračju. Drugi mehanizmi pa delujejo
na nivoju tkiv in temeljijo na povečanju pretoka krvi ter na spremembah povezanih z notranjim
dihanjem. (Moran, 1982)
Pogost odziv na visoko nadmorsko višino je tudi povečanje v pljučnem prezračevanju.
Prebivalci visokih območij imajo od 20 do 40 odstotkov višjo hitrost dihanja kot tisti iz nižjih
območij. Ko ti zadnji pridejo na visoko nadmorsko višino, kmalu po prihodu začnejo dihati
mnogo hitreje. Zanimivo pa je, da višinski prebivalci dosežejo pospešeno dihanje brez
povečanja hitrosti presnove, kar naj bi bilo povezano s količino ogljikovega dioksida v krvi.
Raziskave so pokazale, da so višinski prebivalci skoraj vedno v stanju hipokapnije
(hypocapnia), kar pomeni, da imajo zelo nizko količino ogljikovega dioksida v krvi. Poleg tega
imajo tako večjo pljučno kapaciteto kot tudi večji preostali pljučni volumen (rezidualni
volumen), kar je posledica močnega povečanja površine pljučnih mešičkov med otroštvom.
Treba je omeniti tudi policitemijo (polycythemia), ki se pojavi kmalu po rojstvu in pomeni
večje število rdečih krvnih telesc ter količino hemoglobina pri ljudeh, ki so prilagojeni na
visoko nadmorsko višino. Daljša izpostavljenost hipoksiji ima namreč spodbujajoč vpliv na
rast kostnega mozga. Posledično je proizvedenih več rdečih krvnih celic, njihov volumen se
poveča, to pa vodi do zgostitve krvi. S povečanjem volumna rdečih krvnih celic in
hemoglobina pa se lahko prenaša večja količina kisika (Moran, 1982). Tako lahko pojasnimo
tudi rdeča lica pri višinskih prebivalcih. Do tega pride zaradi povečanega pretoka krvi tik pod
površino kože, saj več rdečih krvnih celic pripomore k lažjemu prenosu kisika k telesnim
celicam. (Moran, 1982)
Zahvaljujoč tem prilagoditvam lahko višinski prebivalci lažje opravljajo fizična dela kot
nižinski, vendar pa so raziskave pokazale, da med njimi ni bistvene razlike, ko fizično delo
opravljajo na nižjih območjih. Večina ljudi izgubi med 20 in 30 odstotkov sposobnosti za
fizično delo, ko se iz nižine dvigne na območje med 3500 in 4500 metri. Ta razlika izgine, ko
se vrnejo na območje z majhno nadmorsko višino. Ni še popolnoma znano, ali se njihove
sposobnosti po daljšem obdobju na visokem območju na splošno izboljšajo, vendar pa nekatere
raziskave napeljujejo na morebitno izboljšanje po desetih ali celo dvajsetih letih. Lokalni
višinski prebivalci pa tu dodajajo, da so pravzaprav kokini listi tisti, ki povečajo njihove

sposobnosti za delo. Zaradi tega jih tudi veliko noče sprejeti določenega dela, če jim
delodajalci ne zagotovijo kokinih listov. Pri žvečenju koke se sicer rahlo poveča srčni utrip in
skrčijo žile, kar pa se nič ne razlikuje od učinkov kave ali drugih psihostimulansov. Večina
raziskovalcev se strinja, da s prehrambenega vidika žvečenje koke ne predstavlja nobene
prednosti. Vendar pa je antropolog Roderick E. Burchard prišel do sklepa, da je žvečenje
kokinih listov v kombinaciji z veliko ogljikovih hidratov, malo beljakovin in malo maščob
pomembna strategija za reševanje problemov hipoglikemije, nizkega krvnega sladkorja, in
slabega izkoristka ogljikovih hidratov (Moran, 1982).
Hipoksija vpliva tudi na reprodukcijo. Ženske, ki na novo pridejo na visoko nadmorsko višino,
trpijo za manjšo plodnostjo, večjim številom splavov in prezgodnjim porodom. Poleg tega je
teža novorojenčka nižja, povečana pa je poporodna umrljivost. Še več, rast in razvoj otrok sta
na visoki nadmorski višini počasna, to pa predvsem zaradi oslabljenega prenosa kisika od
matere do zarodka ter - zaradi večjega prsnega koša - večje potrebe po kisiku. V obdobju
otroštva pride do pomembnih sprememb v alveolarnem predelu in pri sposobnosti razporejanja
kisika. Do obdobja zorenja pride na visoki nadmorski višini nekoliko kasneje, spolni
dimorfizem pa nastopi šele po šestnajstem letu .Vendar pa se samo s hipoksijo ne da razložiti
razlik v morfologiji prebivalcev različnih nadmorskih višin. Lahko bi rekli, da na razvoj otrok
na visoki nadmorski višini vpliva kombinacija različnih stresnih dejavnikov - poleg hipoksije
še mraz, slaba prehrana in genetski dejavniki. Ključni problem Špancev pri osvajanju tega
ozemlja so bili poleg ostalih aklimatizacijskih težav, mrtvorojeni otroci, ker placenta Evropejk
ni bila dovolj dobro prekrvavljena. (Moran, 1982)
Presenetljivo pa je, da se vsi višinski prebivalci niso sposobni prilagoditi na hipoksijo in so
zato podvrženi kronični višinski bolezni. Zaradi nenormalnega dihanja se jim zmanjša tlak
kisika v pljučih in arterijah. Posledično telo sicer začne zgoščevati kri, a je edino pravo
zdravilo puščanje krvi vsake dva do tri tedne oziroma, ali še bolje, odhod s tako visoke
nadmorski višine. Včasih zbolijo za začasno višinsko boleznijo tudi višinski prebivalci. To se
lahko zgodi, ko se po večtedenskem začasnem bivanju na nižinskih območjih vrnejo nazaj v
gore. Tu je treba omeniti tudi negativni vpliv visoke nadmorske višine na anemijo in
tuberkulozo, po drugi strani pa je zanimivo dejstvo, da malarije in rumene mrzlice v teh
območjih skorajda ni. (Moran, 1982)
4.1.2 PRILAGODITEV NA VISOKO NADMORSKO VIŠINO NA PRIMERU KEČUA
INDIJANCEV V PERUJU
Danes približno petindvajset milijonov ljudi živi na višini nad 3000 metrov. Na Tibetu
obstajajo stalne naselbine nad 4500 metri nad morjem, v Andih pa jih najdemo celo nad 5000
metri. Na taki nadmorski višini na človeško telo vpliva veliko različnih dejavnikov - hipoksija,
bolj intenzivno sončno sevanje, mraz, nizka vlažnost, veter, manjša prehrambena osnova in
razgibano zemljišče. Od vseh teh dejavnikov največ pritiska na človeski fiziološki sistem, še
posebej na srce, pljuča ter možgane, izvaja prav hipoksija. (Moran, 1982)
Pri prilagoditvi na visoka območja se med ljudmi, ki tam živijo od rojstva, ter tistimi, ki so se
tja preselili kasneje, kažejo določene razlike. Biološki antropolog Frisancho izpostavlja dva
različna tipa prilagoditve, in sicer t.i. odraslo aklimatizacijo ter razvojno aklimatizacijo
(Jurmain in dr., 2000). Odrasla aklimatizacija se pojavi pri ljudeh, ki so rojeni v nižjem
območju in se nato preselijo v višavje. Njihove reakcije na spremembo višine so kratkoročne odvisne so od dolžine bivanja in se začnejo pojavljati v prvih urah menjave nadmorske višine.
Te spremembe se kažejo v povišanju dihalnega in srčnega utripa ter v povečani produkciji

rdečih krvnih celic, ki vsebujejo hemoglobin, le-ta pa je odgovoren za prenos kisika do
organov in tkiv. Razvojna aklimatizacija pa se pojavlja med razvojem izključno pri višinskih
domačinih. Poleg tega, da imajo večjo pljučno kapaciteto, so višinski domačini bolj učinkoviti
tudi pri prenosu kisika iz krvi do telesnih tkiv. Predpostavljamo lahko, da so nekatere
populacije tudi genetsko prilagojene na visoko nadmorsko višino. Prebivalci Tibeta, na primer,
ki so že pred približno 25.000 leti naselili območja, višja od 3600 metrov, imajo lahko genetske
oziroma evolucijske prilagoditve na hipoksijo. Novorojenci so namreč ob porodu enako težki
kot tisti od nižinskih prebivalcev Tibeta in težji od novorojencev nedavnih kitajskih
priseljencev. (Moran, 1982)
Nekateri dokazi se nanašajo na krvni sladkor oziroma glukozo. Ta je zelo pomembna, saj je
edini vir energije, ki ga uporabljajo možgani, potrebna pa je tudi za delovanje srca. Višinski
prebivalci Andov izgorevajo glukozo na način, ki dopušča bolj učinkovito porabo kisika. To
predpostavlja prisotnost genetskih mutacij v mitohondrijski DNK, ki določa, kako bodo celice
porabile glukozo. Poleg tega pa ta sposobnost andskih populacij kaže na to, da je naravna
selekcija delovala tako, da je povečala frekvenco koristnih mutacij v teh skupinah. (Moran,
1982)
Kljub mnogoterim težavam, s katerimi se soočajo na visoki nadmorski višini, ljudje že od
nekdaj naseljujejo ta območja. Vsak, ki je odraščal na nižinskih območjih, je, ko je prvič
izpostavljen višini, podvržen močnim spremembam. Najpomembnejše med njimi so zmanjšana
sposobnost za delo, višji hemoglobinski nivoji, hitrejše dihanje, višji arterijski tlak in druge
simptomatske težave. Zaradi tega ni prav nič presenetljivo, da na teh območjih živi relativno
malo ljudi. Večina človeške populacije naseljuje območje znotraj 40° od ekvatorja, kjer je
sončno sevanje močnejše, produktivnost pa večja. Sem spadajo tudi Južnoameriški Andi,
Etiopsko visokogorje, Azijska Himalaja, Kavkaz v južni Rusiji in Skalno gorovje v Združenih
Državah. Biologi so v teh območjih videli idealne razmere za raziskovanje genetskih in
fizioloških prilagoditev in kaj kmalu ugotovili, da se višinski prebivalci biološko razlikujejo od
tistih z nižin. (Moran, 1982)
4.1.3 PRILAGODITEV NA PODNEBJE V ANDIH
Poleg hipoksije je mraz najmočnejši povzročitelj stresa pri višinskih populacijah, vendar pa se
je nanj lažje prilagoditi, večinoma s kulturnimi praksami. V Andih je mraz pravzaprav
specifičen, saj je čez dan zaradi sonca in suhega zraka povsem nemoteč, ponoči pa zaradi teh
istih podnebnih razlogov močno vpliva na tamkajšnje prebivalce. Daljša izpostavljenost nizki
temperaturi lahko pripelje celo do aklimatizacije. Velikokrat vidimo, kako odrasli in otroci tudi
pri zelo nizkih temperaturah hodijo bosi in jih to prav nič ne moti. Raziskave so pokazale, da
imajo Indijanske skupnosti v Andih višjo temperaturo kože kot belci ter da se le-ta viša
sorazmerno z leti. Iz tega lahko torej sklepamo, da gre za razvojno aklimatizacijo. (Moran,
1982)
Na tem mestu je potrebno omeniti tudi večjo koncentracijo ultravijoličnega sevanja, saj je zrak
na takih nadmorskih višinah redkejši in tako predstavlja manjšo zaščito. Dodatne probleme pa
povzročata tudi veter in nizka vlažnost. Posameznik se mora na visoki nadmorski višini torej
prilagoditi na veliko različnih oblik stresa, ki se med seboj povezujejo in s tem ustvarjajo se
večji pritisk. (Moran, 1982)

Najpomembnejše in najbolj učinkovite prilagoditve na pritisk podnebja so kulturne, med

katerimi velja najprej omeniti bivališče in zavetje, ki sta najbolj očitni sredstvi, s katerimi se
Andske populacije borijo proti mrazu. Takoj naslednja so oblačila, ki so ponavadi iz volne in
so temne barve, da lahko čez dan kar najbolj absorbirajo toploto in jo nato zadržijo čim dlje.
Poleg tega sta del obvezne opreme tudi kapa ali klobuk. K boljši prilagoditvi na mraz
pripomore tudi dobro organiziran urnik dela, tako da so prebivalci Andskega visokogorja čez
dan večinoma zunaj in lahko dodobra izkoristijo sončne žarke. Ponoči ponavadi spijo kar
oblečeni, z dodanimi živalskimi kožami na ležišču. (Moran, 1982)
4.1.4 VIRI HRANE
Gojene rastline sicer ne rastejo nad 4500 metri nadmorske višine, a se že na približno 4000
metrih najde veliko različnih vrst žit (kvinoja, oca, olluco) in več vrst krompirja. Gojene
rastline bi lahko razdelili v tri kategorije, in sicer glede na to, kako so prilagojene, kako
obrodijo in glede na način obdelovanja. V prvo kategorijo spadajo letne rastline, ki zrastejo iz
semen, kot na primer koruza in fižol. V drugo skupino spadajo letni koreninski pridelki, najbolj
značilen je krompir. V zadnjo kategorijo pa so uvrščene stalnice, ki obrodijo skozi vse leto,
mednje pa spadajo v glavnem sadna drevesa. Za pridobivanje tolikšne raznolikosti pridelkov
poljedelci uporabljajo poseben način obdelovanja - s pomočjo teras. Izkoriščajo namreč mnogo
okolij, ki se nahajajo v neposredni bližini, na katere nato zasadijo tiste rastline, ki so sposobne
popolnoma izrabiti določeno območje. Mokra pobočja so obdelana, medtem ko suha ponavadi
ostanejo nedotaknjena. Tako je le slaba dva odstotka celotnega območja primernega za
poljedelstvo, ki na taki nadmorski višini ni zanesljivo in na splošno slabo obrodi. Največji
nevarnosti za slabo produktivnost sta zmrzal in suša, ki včasih bolj, včasih manj prizadeneta
poljedelce. Zato so za preživetje zelo pomembne tehnike shranjevanja pridelkov, s pomočjo
katerih jih lahko obdelovalci ohranijo celo več let. V letnem ciklusu si tako sledijo štiri
obdobja: sajenje, rast, žetev in shranjevanje. (Moran, 1982)
Takoj za tem pride na vrsto zakol živine. Poleg rastlinskih virov hrane so namreč za Andske
prebivalce pomembni tudi živalski. Reja domačih živali je odvisna od sposobnosti preživetja
teh živali na različnih nadmorskih višinah. V centralnih Andih so lame in alpake pogoste na
zelo visokih območjih, ovce v srednjem delu, krave in konji pa pretežno v nižjem visokogorju.
Prebivalci imajo tako zagotovljeno meso, mleko, sir, maslo, živalsko kožo, volno ter transport.
Treba je omeniti še ribolov, ki sicer ni pogost, a predstavlja v določenih obdobjih pomemben
prehrambeni dodatek. Potrebno pa je opozoriti tudi na to, da v Andih pomenita reja živali in
gojenje rastlinskih vrst pravzaprav privilegij za ljudi in ostale oblike življenja. Andski
prebivalci namreč pravijo, da kot oni gojijo in vzgajajo alpake, tako tudi one vzgajajo njih.
(Moran, 1982)

Slika 2: Terase

Vir: Peru Trip, 2009
4.1.4.1 VIŠINSKI MODEL
Poljedelstvo in pašništvo sta osnovi preživetja v visoki sierri centralnih Andov. Ker je zemlja
večinoma slabo rodovitna ali pa se hitro izrabi, so za njeno regeneracijo nujno potrebna gnojila
živalskega izvora. Do njih pridejo s pašo lam in alpak na izrabljenih poljih, ki se z njihovimi
iztrebki v nekaj letih regenerirajo, hkrati pa živali služijo tudi kot vir hrane, volne, kuriva, ter
za tovorjenje pridelkov. Zato se v Andih tradicionalno, če je le mogoče, hkrati ukvarjajo tako s
poljedelstvom, kot tudi z živinorejo. Večina prebivalstva kmetijsko-živinorejskih skupnosti se
nahaja tam, kjer so med seboj blizu polja v nižjih ekoloških conah, s čimer povečajo
raznolikost prehrane, ter se hkrati zavarujejo pred nepredvidljivim andskim okoljem. Letno
kolebanje količine padavin, nizke temperature ali zmrzal ter toča pogosto uničijo pridelek v eni
ekološki coni, ne da bi vplivali na pridelavo v drugi coni. (Moseley, 2001)
Upravljanje z zemljo je v rokah skupnosti, ki se vsako leto znova odloča katera polja bodo v
obdelavi naslednjo sezono in katera bodo pustili mirovati. Hkrati si na ta način olajšajo tudi
upravljanje s čredami, saj so polja namenjena obdelavi strogo ločena od tistih, namenjenih
mirovanju in paši. Ta način obdelave pa vseeno zahteva veliko količino dela, saj se vsako leto
znova opušča izrabljena polja in pušča v obdelavo nova. Tako je za obdelavo zemlje v
centralnih Andih značilen kroničen primankljaj delovne sile, saj skupnosti zaradi težkih
pogojev komaj zmorejo obdelati vsa polja v njihovi domeni. Zato na poljih delajo tako moški
kot ženske, medtem ko otrokom prepuščajo pašo lam in alpak. Čeprav se z kmetijstvom in
živinorejo ukvarjajo vsi člani skupnosti, ki obdelujejo tudi polja v nižjih ekoloških conah,
nepredvidljiva narava v Andih vseeno dopušča le eno dobro letino na vsake tri do štiri leta.
Zato so izrednega pomena zaloge hrane, ki omogočajo prebroditev slabih letin. Glavni trajni
dobrini sta posušen krompir imenovan chuño, ki ga ponoči na odprtem izpostavljajo zmrzali,
tako da dehidrira, ter charqui, na soncu posušeno meso alpak in lam. (Moseley, 2001)
Posebna značilnost skupnosti v Andih je način kako prihajajo do produktov, ki jih ne morejo
najti ali vzgojiti na domačem teritoriju. Čeprav kmetijsko-živinorejske skupnosti na robu puñe

pridelajo samozadostne količine ogljikovih hidratov (krompir) in proteinov (lame in alpake), si
domačini vseeno želijo pridelke nižjih in toplejših ekoloških con kot so koruza, koka, pekoče
paprike, razno sadje, sol ter ribe in druge morske dobrine. Toda namesto da bi skupnosti
menjavale proizvode med seboj na velikih trgih, kakršne so Španci srečali v Mehiki, je vsaka
skupnost v centralnih Andih imela neposreden dostop do produktov drugih ekoloških con, kjer
so dobrine pridelovale njihove kolonije. To pomeni, da so domačini iz višavja hodili tudi več
dni do oddaljenih polj ali pašnikov, večinoma v conah yungas in puña. Prvi, ki je definiral ta
način vertikalne prilagoditve, je znani andski etnozgodovinar John Murra. To definicijo so
kasneje andinisti razširili in izpeljali v ekološko komplementarnost. Ker se domačini v Andih
pri opravilih gibljejo bolj ali manj vertikalno navzdol ali navzgor po gorskem terenu med
različnimi ekološkimi conami, se prilagoditev bolj na splošno imenuje tudi vertikalnost.
(Moseley, 2001)
Vertikalnost pomeni, da višinske skupnosti vzdržujejo kolonije, oziroma ekološke otoke, v
oddaljenih ekoloških conah, da bi se tako oskrbeli z njihovimi produkti. Kolonisti imenovani
tudi mitimaquna tam prebivajo sezonsko ali stalno, pridelke pa pošljejo v domačo vas, kjer jih
razdelijo med vse pripadnike skupnosti. Vaščani se kolonistom odložijo tako, da v njihovi
odsotnosti skrbijo za njihova polj, črede in sorodnike. Kolonisti, kljub odsotnosti iz domače
vasi, ostanejo člani višinske skupnosti, zaradi česar ohranijo vse pravice in dolžnosti, ki iz tega
izhajajo. Recipročnost je temelj, ki veže ekološke otoke na domačo skupnost, saj jamči tistim,
ki obdelujejo oddaljena polja, pravično nadomestilo za njihov trud. (Moseley, 2001)
Mnoge skupnosti v sierri se nahajajo tudi po več dni hoda do najbližjih pašnikov v coni puñe.
Takšne skupnosti so imela zato tudi v puñi satelitska naselja, kjer so se ukvarjali z rejo lam in
alpak na celoletni ali zgolj na sezonski osnovi. Pašniki v puni so bili nekakšno “multietnično”
področje, saj so pašnike izkoriščale različne družbene skupine. Manj je dokazov za
multietnično kolonizacijo nižjih ekoloških con. Cona yungas med 1000 in 2000 metri
nadmorske višine na zahodnih pobočjih Andov vzdolž obale je privlačila tako domačine iz
višavja kot tudi tiste, ki so prebivali v obrečnih dolinah ob obali. Zato je nadzor nad temi polji,
na katerih odlično uspevajo koka, koruza, pekoče paprike in tropsko sadje, pogosto prehajal
med avtonomnim lokalnim prebivalstvom, prebivalstvom sierre ali obale, odvisno od
trenutnega razmerja moči. (Moseley, 2001)
Neposredno izkorišanje virov skozi ekološka otočja variira skladno z lokalno topografijo in
klimatskimi pogoji. Vertikalnost je lahko zgoščena, kot na primer v provinci Canta
severovzhodno od Lime, kjer so razdalje med ekološkimi conami in viri majhne, zaradi česar
so tu živeči domačini ostali zunaj sistema multietičnih ekoloških otokov, lahko pa je razpršena.
Tipičen primer za razpršeno vertikalnost so aymarski señorios na Altiplanu ob jezeru Titicaca.
V etniji Lupaqa so na primer v inkovskih časih vzdrževali številne, pogosto velike kolonije na
obeh straneh Cordillere, ki so bile od matičnega teritorija vzdolž južne obale jezera Titicaca
ločene s prostranim ozemljem, ki je pripadal drugim etničnim skupinam. Enak vzorec velja
tudi za druge province na Altiplanu, medtem ko je za suh in slan južni del Altiplana, kjer so
naselbine daleč vsaksebi, značilen model, kjer rejci lam sezonsko potujejo med poljedelskimi
skupnostmi in transportirajo produkte iz kraja v kraj s pomočjo karavan tovornih lam.
Izmenjava je tu imela pomembno vlogo, še pomembnejše pa so bile resnične ali fiktivne
družinske vezi, ki so povezovale živinorejce in poljedelce. Vertikalnost je še najmanj razvita na
severu Peruja in v Ekvadorju, kjer so Andi nizki ter prekriti s tropskim rastjem, medtem ko
proti jugu, kjer so Andi višji, širši in bolj suhi, postaja vse bolj izrazita. (Moseley, 2001)

Večina prebivalstva v Andih živi na velikih nadmorskih višinah, kjer je raznolikost pridelkov
najmanjša. Želja po nižinskih produktih sprošča ekonomski pritisk navzdol iz višavja proti
nižinam, zato ne čudi, da arheološki zapis pokaže prisotnost višinskih pridelkov, izdelkov in
kulturnih vplivov v nižjih ekoloških conah. Predvsem je bila v tem oziru pomembna
chupiyunga, saj je to edino področje, kjer so domačini iz višavja lahko gojili pridelke, ki za rast
nujno potrebujejo toplejšo klimo. Med njimi je najpomembnejša koka, po pomenu pa le malo
zaostajajo koruza, paprika aji ter razno sadje. Čeprav je način interakcije med višinskimi in
obalnimi skupnostmi v predkolumbovskih časih pogosto nejasen, pa so vseeno na voljo številni
dokazi za dolgotrajne stike, ki so med seboj povezovale višinska in obalna področja (ter tudi
območja v montañi). Takšne vezi so povezovale območje Titicace z dolinami obalnih rek od
Moquegue do Azape, višavje okoli Ayacucha z obalnimi dolinami Ice in Nazce, področje
Huarochiri z dolinami rek Rimac, Lurin in Mala, Callejon de Huaylas z dolinami rek od Casme
do Sante, ter višavje Cajamarce z dolino Jequetepeque. Pritisk višinskega prebivalstva na
območje chupiyunga v srednjih predelih dolin priobalnih rek je bil skozi čas bolj ali manj
stalen, nadzor nad nasadi koke pa je pogosto prehajal med lokalnim prebivalstvom, prebivalci
obale ter višinskimi domačini. Poleg tega so višinske metropole Wari, Tiwanaku in Cuzco
širile svoje ozemlje tako po sierri, kot tudi ob obali, medtem ko sta si obalni državi Moche in
Chimor prizadevali le za monopol nad obmorskimi dolinami, ki predstavljajo agrikulturno
najproduktivnejše območje v Andih, in obalo, z vsem bogastvom morja vred. (Moseley, 2001)
4.2

PUŠČAVSKI EKOSISTEM

Puščava je območje kontrastov. Ogrevanje površja poteka hitro, vendar pa se površje ravno
tako hitro ohladi zaradi površinskega odseva in jasnega neba. (Moran, 1982)
Za puščavska območja je značilna nizka količina padavin, visoka stopnja sončnega sevanja,
visoke dnevne temperature, visoka stopnja evapotranspiracije in slaba rast rastlin skoraj preko
celega leta. (Moran, 1982)
Aklimatizacija na puščavske pogoje je lahko pridobljena že v tednu ali dveh. Vendar pa je tu
problem voda; vir, skladiščenje in zmanjšanje njene izgube. Pomanjkanje dežja ni edini faktor
za ustvarjanje puščave. Tudi nizka vlažnost zraka je zelo pomembna, saj vpliva na porazdelitev
rastlin in živali. Ker je izhlapevanje zelo visoko so lahko organizmi zelo hitro v stresu zaradi
suše. Posameznik je v puščavi nenehno izpostavljen dehidraciji in nevarni vročini. Potenje
pomaga pri zmanjševanju učinka vročine preko izhlapevanja vlage na površju kože. Človeško
telo zgleda suho, saj je izhlapevanje tako hitro, da takoj, ko se znoj pojavi na koži, izgine. Za to
ni potrebnih nobenih sprememb v metabolizmu, vendar nekako se mora nadoknaditi izgubljeno
tekočino. (Moran, 1982)
Medtem, ko je za človeka pomembno, da v puščavi najde vodo, je ravno tako pomembno, da jo
zadrži v telesu. V tem procesu kulturne adaptacije igra pomembno vlogo oblačenje ter gradnja
zavetišč. Oblačenje pomaga obvarovati pred direktnim sončnim sevanjem. Isto velja tudi za
zavetišča. Med počivanjem in nizko stopnjo aktivnosti so najboljša mehko zrahljana, tkana
oblačila, medtem ko je med težjim fizičnim delom najboljše biti manj oblečen. Hiše morajo biti
tudi primerno zgrajene za tako podnebje. To je najbolje doseženo z uporabo materialov, ki
imajo vročinske kapacitete (glina, kamen), pravilno geometrijo ter majhnimi vmesnimi prostori
med hišami. (Moran, 1982)
Kljub nizki količini dežja in visoki stopnji evaporacije je puščavska prst precej raznolika v
fizični, kemični in biološki sestavi. Na področjih, kjer je malo vode, so civilizacije razvile
vodne koncentrate za namakanje na površini ali pod zemljo. V najenostavnejši in najbolj

produktivni obliki namakanja je voda speljana iz rek. Čeprav je razvoj namakanja povezan z
razvojem kmetijstva in rastočega kompleksnega socialnega sistema je še nejasno ali je
namakanje razvito pred urbanizacijo, ali je posledica le te. Študije, ki preučujejo namakanje so
še vedno premalo razvite zaradi velike raznolikosti v okoljskih pogojih. Za namakanje so
pomembni trije pogoji: razporeditev vode, relativna dostopnost vode, ki jo ima posameznik kot
uporabnik ter stopnja tehnološke razvitosti. (Moran, 1982)
Namakalni sistem na tem območju je prenašal vodo na zelo dolge razdalje in ohranjal
učinkovitost kmetijstva, na katerem je imperij temeljil. Pozidani kanali, okrog 60 centimetrov
široki so bili zgrajeni iz skrbno postavljenih kamnov, blata in malte na ne preveč strmih
pobočjih, včasih pa tudi na zelo strmem pobočju, kjer je voda tekla v majhnih slapovih.
Zidarski blok je bil položen s koncem na drug zidarski blok in bili so uporabljeni predvsem v
bližini mest. V mestih so bili običajno pokriti in so tekli pod zemljo. Ti zaobljeni zidarski bloki
so bili uporabljeni tudi za prenašanje vode po terasah in do vodnjakov. Akvadukti so bili
uporabljeni pri prečkanju doline tudi zato, da so ohranili pobočje. Ta učinkovitost in njihova
politika je rešila marsikateri problem v zvezi z vodo še dandanes na tem področju ter tudi v
Andih. (Moran, 1982)
Nizka primarna, biološka produktivnost tega območja je vzrok za migracije ter trgovanje na
daljše razdalje z ostalimi deli imperija. S tem so si tako puščavski, kot gorski prebivalci
zagotavljali varnost v obdobjih, ko je bila produktivnost nizka ali ko je bila slaba letina.
(Moran, 1982)
4.2.1 PRILAGODITVE NA OBALNO-PUŠČAVSKO OKOLJE
Puščavsko okolje perujske obale je narekovalo drugačne prilagoditve od tistih v višavju. Za
družbe na obali je tako značilna stroga poklicna specializacija, ki se začne že na osnovni
preživetveni ravni pridelave hrane. Specializacija izhaja iz prilagoditve na obalno okolje, kjer
ribištvo na eni in poljedelstvo na drugi strani prinašata večji in bolj zanesljiv pridelek, kadar ju
vsako zase prakticirajo ločene specializirane skupine, ki nato produkte svojega dela med seboj
izmenjujejo. Pri ribištvu je tako bolj pomemben lunin cikel, ki uravnava plimo in oseko ter
gibanje ribjih jat, medtem ko je poljedelstvo odvisno od sončevega cikla, ki uravnava
namočenost tal in rast rastlin. Za obe specializaciji so tako značilne različne tehnološke
zahteve, kot tudi različne nevarnosti in tveganja, ki so lastne enemu ali drugemu načinu
preživetja. Prav tako so v prostoru ločene tudi naselbine enih in drugih, saj poljedelci prebivajo
ob rekah v notranjosti priobalnih dolin, ki sekajo puščavo, medtem ko ribiške naselbine
najdemo ob morju vzdolž celotne obalne črte. (Moseley, 2001)
Ribištvo ob puščavski obali Peruja je eno najdonosnejših na celem svetu, saj dviganje hladne
vode in hranljivih snovi v plitvih vodah ob obali omogoča preživetje številnih ribjih jat in
drugega morskega živalstva. Ribiči na majhnih čolnih lahko v plitvem morju s pomočjo mrež
lovijo jate rib kar okoli 280 dni na leto, bogat morski ekosistem pa omogoča nabiranje in lov
drugih morskih produktov kot so morska trava, mehkužci, raki, morski ptiči in sesalci.
Izkoriščanje morskih virov je najstarejša preživetvena strategija ob perujski obali, s katero so
se začeli ukvarjati prvi naseljenci že pred 11.000 leti in ki se le malo spremenjena nadaljuje v
današnji čas. (Moseley, 2001)
Ribiško prebivalstvo v Andih je v predkolumbovskih časih tvorilo posebno družbeno in
etnično skupino, ki se je razlikovala od drugih skupin, še posebej pa od tistih, ki so se ukvarjali
s poljedelstvom. Vsaka ribiška skupnost je izkoriščala določen del obale, ki je bil izključna last

te skupnosti. Ribiči na severni obali Peruja so govorili svoj jezik, oziroma dialekt, se poročali
med seboj, častili svoje bogove in živeli v ločenih skupnostih z lastnimi voditelji. Na plažah ob
obali so v tla kopali luknje do nivoja podtalnice, da bi v teh vdrtih vrtovih nato gojili
industrijske rastline kot so trsje totora za izdelavo čolničkov, špansko imenovanih cabalitos,
bombaž za izdelavo mrež in buče za izdelavo plovnih boj, s katerimi so pri ribolovu fiksirali
mreže. Podoben način so za preživetje uporabljali tudi ribiči Chongos v severnem Čilu (Arica,
Tarapaca), ki pa so za izdelavo svojih splavov namesto trsja uporabili les. (Moseley, 2001)
Za razliko od ribištva, s katerim je možno ukvarjati na celotni dolžini obale, ne glede na to ali
je na kopnu rodovitna dolina ali puščava, pa je poljedelstvo strogo omejeno na rečne doline, ki
predstavljajo okrog 10 odstotkov površja priobalne ravnine. Čeprav se tu nahaja ena najbolj
suhih puščav na svetu, omogoča tod poljedelstvo preživetje, vendar le če poljedelci kanalizirajo
presežno vodo, ki z Andov priteče v obliki rek na plodna puščavska tla vzdolž rečne struge. Da
bi to dosegli, so morali že v predkolumbovskih časih zgraditi dolge namakalne kanale po
pogosto težavnem terenu, ki ga pogosto prizadanejo potresi in druge naravne katastrofe. Ker
takšni kanali zahtevajo precejšno investicijo dela, so bile gradnja, vzdrževanje ter čiščenje
kanalov naloge, ki so zadevale celotno skupnost določene doline. Pri letnem ritualnem čiščenju
kanalov so z redkimi izjemami sodelovali vsi člani skupnosti, dela pa so vedno potekala tekom
sušne sezone. (Moseley, 2001)
Če je namakalni sistem na dobro vzdrževanem mestu, je pridelava možna skozi celotno leto,
donosi pa so najvišji izmed vseh področji inkovske države. Vendar pa je količina rečne vode
sezonsko spremenljiva (manjše struge so del leta tudi povsem suhe), prav tako pa se iz leta v
leto spreminja skupen dotok vode, ki v obliki reke v enem letu doseže določeno priobalno
dolino. Zaradi tega so tudi donosi iz leta v leto spremenljivi in letine se gibljejo med zelo
dobrimi in zelo slabimi. Poleg tega je namakalno poljedelstvo ob suši bolj prizadeto od tistega
v višavju, ki temelji na padavinah, izgube pridelka pa so dva do trikrat večje. Najbolj zanesljiva
je pridelava višje ob toku reke, kjer so polja vedno dovolj namočena, medtem ko za polja v
spodnjem toku reke pogosto že zmanjka vode. (Moseley, 2001)
Temeljna delitev na ribiče in poljedelce je bila v kompleksnejših obalnih družbah zgled za
nadaljnjo specializacijo in delitev na osnovi poklica, ki je značilna za obmorske politične
tvorbe, še posebej pa za državo Chimu. Tako so obstajale specializirane skupine rokodelcev,
trgovcev in drugih, ki so bili organizirani na način, podoben cehovski organizaciji, kar pomeni,
da so prebivali v skupnih četrtih, si znotraj svoje skupine iskali poročne partnerje, prav tako pa
svoje obrti niso mogli zamenjati za kakšno drugo. Ti specialisti so tudi stali zunaj procesa
proizvodnje hrane, saj so se ukvarjali s svojo obrtjo ukvarjali ves čas, čiščenje namakalnih
kanalov pa je bila edina aktivnost iz katere niso bili izvzeti. Rokodelci so se nadalje delili na
osnovi obrti s katero so se ukvarjali, najpomembnejši pa so bili lončarji, metalurgi, tkalci blaga,
specialisti za oblačila iz perja, tesarji in izdelovalci košar, saj so proizvajali prestižno blago,
katerega distribucijo je imela v rokah obalna elita. Druge specializirane skupine so bile
zadolžene za transport blaga, kuho, lov na srnjad in varjenje chicha piva iz koruze, poseben
položaj pa so zavzemali specialisti za gradnjo in vzdrževanje namakalnih kanalov, arhitekti in
gradbeniki, ki so gradili veličastne templje iz posušenih opek (adobe), ter umetniki, ki so
skrbeli za stenske poslikave templjev. Koncept specializacije je pronical celo v redove
vladajoče elite, saj so plemiči na dvoru nosili nazive, ki so se direktno nanašali na določeno
dejavnost, za katero so bili odgovorni. (Moseley, 2001)
V tako razslojeni družbi je bilo nujno, da so si različne specializirane skupine med seboj
neprofitno izmenjavale svoje pridelke in blago. Obstajali sta dve ravni treque izmenjave. Na

preživetveni ravni je izmenjava potekala med dvema glavnima skupinama domačinov-ribičev
in poljedelcev, ki so preko posrednikov med seboj izmenjavali morske proizvode in pridelke s
polj, z namenom, da se preskrbijo s tistimi pridelki in proizvodi, ki jih ne morejo pridelati ali
narediti sami. Druga raven izmenjave je vključevala tisto blago prestižnega pomena z družbeno
ali religiozno močjo, kot so bili izdelki iz dragih kovin, tekstil, različni eksotični predmeti in
(ne v vseh primerih) lončevina. Družbena elita je dosegla monopol nad proizvodnjo
prestižnega blaga s tem, da je strogo nadzorovala tiste, ki so jih izdelovali. Ti obrtniki,
specialisti, so zato imeli svoja domovanja in delavnice v neposredni bližini centrov, v katerih je
bivala elita, včasih pa celo znotraj samih zidov palač ali templjev, kjer njihove dejavnosti ni
bilo težko nadzirati. (Moseley, 2001)
Z izmenjavo so se ukvarjali posebni specialisti, ki so jih Španci imenovali mercador, čeprav ni
šlo za trgovce v klasičnem smislu, saj je bila vrednost predmetov v treque izmenjavi fiksna in
določena sporazumno. Njihova dejavnost je vključevala tako “navadno “ robo za široko rabo,
kot tudi prestižne predmete. Za izmenjavo po kopnem med obalo in višavjem so vzdrževali
velike karavane lam. Še bolj intenzivna pa je bila tradicija izmenjave po morju. “Trgovci” so
pluli daleč ob obali na včasih tudi zelo velikih splavih iz balse, da bi domačo elito preskrbeli z
eksotičnim blagom. Najvažnejši cilj tovrstnih potovanj in izmenjave je bil Ekvador, kjer nizki
tropski Andi in tople ekvatorialne vode vzdolž obale nudijo vrsto produktov, ki jih ni najti v
višjih in bolj sušnih centralnih Andih. Med njimi so bile najbolj zaželene školjke mullu
(Spondylus sp.), ki so jih v centralnih Andih imeli za svete. Na drugi strani so skupnosti v
Ekvadorju in južni Kolumbiji poznale lastne specialiste za izmenjavo na dolge razdalje
imenovane mindala, katerih dejavnost pa je iz virov bolj slabo poznana. Nesporno je, da so
lokalne vladarje oskrbovali s prestižnim blagom-zlatom, srebrom, bakrom, dragimi kamni ter
koko, verjetno pa je tudi, da so bolj splošno skrbeli za izmenjavo produktov med višinskimi in
nižinskimi področji Ekvadorja. Stičišče perujske in ekvadorske izmenjave so bila pristanišča ob
ekvadorski obali, med katerimi je najbolj znan Puerto Viejo v provinci Manabi. Za izmenjavo
so uporabljali neke vrste denar-bakrene sekirice, včasih imenovane tudi naipes, ki so jih našli
na severni obali Peruja na najdišču Batan Grande v dolini Lambayeque, kot tudi v Ekvadorju,
kjer rudnikov bakra ni, zaradi česar je neizogiben zaključek, da so prišli od drugod. Sekirice iz
Batan Grande so okoli leta 1000 dali izdelati sicanski vladarji, da bi se lahko vključili v
ekvadorsko izmenjavo. Nekoliko kasneje je pomorske poti v Ekvador povsem nadzorovala
obalna država chimu. Z inkovsko osvojitvijo so prestižno “trgovsko” vlogo prevzeli specialisti
iz doline Chincha na južni obali, medtem ko so severni chimorski specialisti za izmenjavo še
naprej “trgovali”, vendar pa je bilo prestižno blago iz njihovih transakcij izvzeto. (Moseley,
2001)
4.3

EKOSISTEM TROPSKEGA DEŽEVNEGA GOZDA

Značilnosti tropskih deževnih gozdov so seveda izredno močno vplivale na adaptacijske vzorce
človeka. Klimatske značilnosti so spodbudile biološko produktivnost in bogato paleto različnih
vrst rastlin in živali. Za bujnost primarne produkcije pa je bolj zaslužno vzdrževanje
kompleksnega ekosistema kot pa produkcijska mreža. Prst je zelo raznolika v kvaliteti in
zahteva specializirano znanje za intenzivno kmetijstvo. (Moran, 1982)
Najbolj pozornost zbujajoča odlika tropskega deževnega gozda je veliko število drevesnih vrst
in majhno število osebkov na določenem območju. Deževni gozd ima največjo produkcijo
biomase zaradi visokega sončnega sevanja in ker splošno ugodno okolje omogoča rastlinam
dvanajst mesečno rast. Ne samo, da je boljše za kopičenje biomase, ampak tudi doseže stabilen
položaj v kratkem času. Tropski deževni gozd doseže maksimalno biomaso v približno 8 do 10

letih, medtem ko navadni gozdovi, ki rastejo v zmernih temperaturah, dosežejo stabilno stanje
v 50 do 100 letih. To pomeni, da je tropski deževni gozd ekosistem z neverjetno obnovitveno
močjo in da se sekundarna biomasa lahko pojavi presenetljivo hitro. Vendar pa so velike
razlike med vzorcem kosa zemlje v določenem obdobju, ki odsevajo razlike v biomu in ostalih
okoljskih faktorjih. Ohranitev te klimatske vegetacije je pomembna v prehrambenem krogu, ki
zajema tako sam gozd, kot tudi živali in ljudi, ki živijo v njem. V tropskem deževnem gozdu so
rastline razvile učinkovito obrambo in kontrolo nad rastlinojedci. Živali igrajo pomembne
vloge kot so: opraševanje, razkroj odmrlih rastlin, poraba zelenih rastlin in anorgansko
kroženje. Živalska poraba rastlinskih tkiv in posledično izločevanje iztrebkov predstavljajo
pomemben odsek v prehrambenem krogu. (Moran, 1982)
Kar nekaj strategij je obstajalo v zvezi z človeško adaptacijo na tropski deževni gozd. Vsaka od
njih odseva trud v soočanju z raznolikostjo in kompleksnostjo tega ekosistema. Lov zahteva
izredno znanje o živalskih zvokih, poznati je potrebno priljubljeno hrano živali in njihove
selitvene navade. Te človeške prilagoditve so tesno povezane s kompleksnim sistemom
verovanja, ki jasno definira razmerje lovec-žival. Nabiranje hrane je slabše definirano v
sistemu verovanja vendar vseeno tvori pomemben element v prehrani prebivalcev teh gozdov.
(Moran, 1982)
Človeška populacija, ki temelji na lovski tradiciji, izkorišča gozdne vire na različne načine, ki
odsevajo lokalne karakteristike, periodičnost, sezonskost-pravočasnost in prehodne vzorce
teoretskega znanja o izkoriščanju virov. Tehnologija lova v tropskem deževnem gozdu temelji
na uporabi loka in puščice, sulicah in pihalnikih. Vsekakor pa je »lov na meso« med prebivalci
tropskega deževnega gozda glavna skrb. (Moran, 1982)
Tako kot lov pa je tudi nabiralništvo gozdnih sadov predmet svojevrstne periodičnosti in
sezonskosti tropskega gozda. Prebivalci gozda so že od nekdaj zaposleni in skoncentrirani v
nabiralništvo trud med sušno sezono, to pa ne samo zaradi lažje razpoložljivih produktov
ampak tudi zaradi lažjega potovanja v tem času. Gozdni rastlinski sadovi so pomemben
prispevek k prehrani. Plodove pa nabirajo tako moški, kot ženske in otroci. (Moran, 1982)
4.3.1 PRILAGODITEV NA TROPSKI GOZD
Vzhodna gosto obraščena pobočja Andov, ki se v Ekvadorju in Peruju imenujejo montaña in v
Boliviji yungas, naseljujejo domačini, ki so jih kečuansko govoreči prebivalci andskega višavja
imenovali Chunchos. Pokrajino oblikuje divja topografija in divje reke, ki se spuščajo iz
Andov. Zato so tu živela med seboj dokaj izolirana plemena, katerih medsebojno komunikacijo
so ovirale neplovne reke in neprehoden teren. Kulturno spadajo plemena montañe k
amazonskem svetu, saj so se na vzhodnih obronkih Andov le redko naselili višje od 1000-1200
metrov nadmorske višine. (Moran, 1982)
Življenjski način teh domačinov je bil prilagojen na gosto poraščen tropski gozd in je bil v
velikem kontrastu z načinom preživetja v visokih centralnih Andih, ki je temeljil na
obdelovanju nezaraščenih površin. Vsa plemena so se ukvarjala z požigalnim poljedelstvom,
pomen ribolova, lov in nabiralništva pa se je spreminjal od področja do področja in od naprav,
ki so jih za to uporabljali (mreže, harpune, lok in puščice…). Od tipičnih nižinskih amazonskih
plemen so se Chunchos razlikovali po tem, da razen v Ekvadorju (Quijo, zahodne skupine
plemena Tukano) niso gojili grenkega manioka. Med pomembnejšimi pridelki tako najdemo
sladek maniok, koruzo (za izdelavi piva chicha), sladek krompir, arašide, buče, fižol, zrna yam,
papayo, macabo, pepino, nekaj različnih vrst palm, nekatera plemena pa so gojila tudi koko,

tobak, pekoče paprike in bombaž. Pridelava krompirja je bila omejena na tista plemena, ki so
imela dostop do polj na višjih nadmorskih višinah. V kolonialnem času so začeli gojiti tudi od
drugod prinesene rastline kot so banane, yam in sladkorni trs, zaradi česar se je zmanjšala
pomembnost grenkega manioka (tega so odslej uporabljali samo za izdelavo piva chicha).
Redkeje in zemljepisno bolj omejeno so gojili ananas, dinje, taro, pomaranče, limone, limete in
fige, medtem ko vrtne zelenjave (korenček, solata…) niso gojili. Način obdelave zemlje je bil
pri vseh plemenih enak. Ožje družine so obdelovale lastne parcele, čeprav so si moški
medsebojno pomagali, kadar je bilo potrebno izkrčiti novo parcelo, za kar so bili nagrajeni z
chicha pivom. (Moseley, 2001)
Ker so v gosto poraščenem tropskem gozdu možnosti za lov relativno slabe, ne čudi, da so
glavne lovne živali prebivale v vodi. Tako so bile najpomembnejši vir mesa morske krave ter
želve, čeprav so lovili tudi opice, kopenske želve, pekarije in različne vrste ptičev. Niso pa
lovili legvanov, kapibar (veliki glodalci) in mravljinčarjev. Srnjadi so se izogibali zaradi
razširjenega verovanja, da so to reinkarnirani ljudje. Glavno orožje za lov sta bili lok in sulica,
čeprav so v časih za lov na ptiče in manjše živali nadomestili lok s pihalnikom. (Moseley,
2001)
Glavni vir beljakovin plemen v montañi pa je bilo ribje meso. Ker divje andske reke ne
omogočajo ribolova s pomočjo mrež (te se hitro strgajo), je bila najbolj popularna tehnika
lovljenje rib s pomočjo omamnih sredstev. Te so vsuli v jezero ali reko, ter počakali, da so ribe
priplavale na površje, kjer so jih polovili s posebnimi ograjami ali na kanujih. Pogost
pripomoček sta bili tudi ribiška sulica in harpuna, ki sta bili v kolonialni dobi zelo izboljšana z
uporabo železa za konice, včasih pa so uporabljali tudi atlatl (metalec sulice), ki pa ga je
kasneje začne vse bolj izpodrivati lok in puščice z železno konico. Poleg rib so na ta način
včasih ujeli tudi rečne delfine, kajmane in jegulje. (Moseley, 2001)
Nabiralništvo je bilo včasih celo pomembnejše od obdelovanja zemlje in to predvsem tam, kjer
je bila zemlja preveč zamočvirjena, da bi bila primerna za obdelavo. Najraši so nabirali sadeže
različnih vrst palm (chonta, achua), prav tako pa so bile delikatese tudi med, mravlje in ličinke
palmovega hrošča. (Moseley, 2001)
Udomačenih živali je bilo malo, čeprav so lame, alpake in morske prašičke vzgajala plemena v
bližini reke Marañon (na primer Jivari). Poleg tega so kot ljubljenčke vzgajali opice in papige,
medtem ko se je pes očitno pojavil šele po prihodu Špancev. (Moseley, 2001)
4.4

VPLIV OKOLJA NA ŽIVLJENJE

Mnogo faktorjev lahko vpliva na tip bivališč, ki jih uporabljajo določene skupine. Okolje je
zato temeljno za upoštevanje. V vlažnem tropskem gozdu so zaželene konstrukcije, ki lahko
zadržijo dež, v sušnem območju je pomembna obramba pred vetrom in vetrom ter v Andih
zaščita pred mrazom. Ker pa so to prej faktorji za preživetje, kot pa udobje, ne more vsak tip
hiše ugoditi osnovnim pogojem, lahko pa se v splošnem vidi vpliv okolja. Tropski deževni
gozd ne zahteva hiše, ki bila dolgotrajna. Na severozahodu amazonske nižine dobro zgrajena
zgradba stoji od 3 do 5 let, kar je tudi maksimalni čas, ki ga ima poljedelec pri požigalniški
metodi, da lahko nadaljuje obdelovanje na določeni lokaciji. Stalni andski kmetje so zmožni
obdelovati isto zemljo leto za letom in kažejo resnično zanimanje za lastnino, zato imajo tudi
stalna bivališča. (Steward, 1949)

Res je, da je uporaba vodne in vetrne energije odvisna od osnovnega poznavanja delovanja
kolesa, ki pa ga niso poznali. Za transport pa je namesto kolesa zelo uporabna, za prevažanje
lahkih tovorov, udomačitev lame in alpake. Zelo velik pomen pa ima tudi znanje o železu in
jeklu ter njihova uporaba v graditvene namene. (Moran, 1982)
Osnovna obleka, ki so jo nosili moški je bila sestavljena iz hlač, brez rokave tunike, plašča,
usnjenih sandalov ter traka za glavo. Za ženske pa dolga obleka z ogrinjalom ter predpasnikom
od prsi navzdol, enaki sandali kot moški ter trak in ruta za na glavo. Vsak detajl obleke je
pomenil pripadnost določenem razredu. (Moran, 1982)
Večina hiš okoli Cuzca je bila zgrajenih iz dvoriščnih kamnov povezanih z blatom ali pa iz
nežgane opeke pravokotne oblike s slamnato poševno streho, ki je imela ogrodje iz kolov. Tudi
notranjost, oziroma oprema v hiši, je bila ravno tako pičla.
4.5

TEHNOLOŠKE PRIDOBITVE ANDSKIH CIVILIZACIJ

Kot povsod so tudi Inki vodne tokove uporabljali v svojo prid. Namakalništvo, verjetno najbolj
pomembna zapuščina Inkov, je morda še najbolj opazna na obalnem puščavskem pasu, kjer so
bile številne rečne doline od severnega Peruja pa vse do Santiaga v Čilu preoblikovane v
rodovitna območja s pomočjo naprednega sistema umetnih kanalov. Manj očiten je ta način
višje v Andskem gorstvu. Ta oblika kmetovanja se je tu oblikovala skozi obdobje 2000 let in je
bila nujna za uspešno kmetijstvo na tem področju. Padavine so tu pogoste, vendar pa precej
neredne. Prav tako je pomembno tu dodati, da so namakalni sistemi na tem območju precej
slabo raziskani, saj arheologija temu ni dajala prednosti. Vendar pa je nujno omeniti, da so Inki
dajali vodi precejšno pomembnost in jo pogosto povezovali z religijo. Glede tega se lahko
izpostavi namakalne sisteme kot neko vrsto tehnologije, s katero so želeli še bolj vplivati na
naravne pojave in imeti nadzor nad vodnimi viri, saj jim je voda predstavljala tudi osnovo za
gradnjo in načrtovanje naselij. (Hyslop, 1990)
Zanimiva so odkritja iz mesta Cuzco, saj so tam našli številne ostanke fontan in “kopalnih
kadi”. Čeprav naj bi te kadi bolj služile obredom kot pa samemu kopanju. Poleg tega so v
mesto po številnih podzemnih in nadzemnih kanalih dovajali vodo, iz katerih se je ta stekala v
manjše zbiralnike. (Hyslop, 1990)
Inkovska administrativna središča so bila povezana s prestolnico s cestnim sistemom. Glavni
centri so se nahajali ob glavnih poteh. Ravno te pa naj bi bile pogosto lokacijski dejavnik za
postavitev središča. Tudi na gradnjo cest so vplivali številni okoljski in politični dejavniki, še
posebej tam, kjer prej ni bilo nobenih cest. V glavnem so ceste potekale po uravnanem dnu
dolin ali robovih kotlin. Na vsake toliko so pri gradnji cest naleteli na težko prehodno območje,
in če bi ga želeli zaobiti, je morala cesta potekati po zelo dolgi obvoznici. Takrat so enostavno
premostili težaven teren, bodisi z mostovi čez kanjone, bodisi z gorskimi prelazi. Nekje pa, kjer
drugače ni bilo mogoče, bi morali narediti zelo dolge obvoznice. Čeprav se zdi, da glavne
arterije cestnega omrežja vodijo mimo vseh glavnih populacijskih območji, so Inki poskrbeli,
da so v bližini ceste zgradili administrativne centre, ki so potem nadzirali ta območja. Tukaj je
opaziti, da so interesi, po čim hitrejši povezanosti imperija prevladali nad nadzorom določenih
območji. Ta so bila na glavno cesto navezana z manjšimi potmi. Ponekod so se celo odločili,
da preselijo lokalno prebivalstvo v bližino glave poti. (Hyslop, 1990)

4.5.1 TERASE
Terase, kjer so kmetovali, so bile glavni način obdelave zemlje in tudi najbolj značilna podoba
obdelanega sveta. Uporabljali so jih skozi tisočletja za obdelavo zelo zahtevnega terena, saj so
ravne oziroma položnejše dele ozkih dolin uporabljali za naselitev. Večinoma so bile terase
ločene od naselbin. Ponekod, kjer je bilo nujno, so s terasami obdelali pobočje, na njih pa
zgradili naselje. Arheologi razlikujejo različne tipe teras. (Hyslop, 1990)
-

Prve in najbolj pogoste so pridelovalne terase, zgrajene iz zloženih neobdelanih
kamnov z relativno nizkim podpornim zidom. Večinoma se nahajajo v bližini naselja
vendar pa niso sestavni del le tega. Take terase so grajene tako, da sledijo naravni obliki
hribov. Spominjajo na izohipse vdelane v hrib.

-

Druge terase so ti. “prestižne terase”. Te so območno bolj omejene in so pogosto
povezane z naselbino oziroma so sestavni del nje. Značilna podoba teh teras so visoki
ravni zidovi, ki so razporejeni v natančno definiranih vodoravnih črtah na hribu.
Podporni zidovi so izdelani iz zelo natančno obdelanih kamnov, ki se med seboj tesno
prilegajo in so malo nagnjeni proti hribu. Na terasah so pogosto dodatna stopnišča in
dodaten, zapleten namakalni sistem, ki vsebuje tudi zbiralnike vode.

-

Tretja oblika teras je po obliki vmes med obema prejšnjima, tako po načinu izdelave kot
tudi po obliki. Te terase ravno tako preoblikujejo podobo pobočja, vendar ne tako
natančno kot prestižne terase. So bolj uravnane kot navadne produkcijske terase
oziroma ne sledijo naravni razgibanosti terena.

Terase imajo v Andih veliko pomembnost in niso Inkovska inovacija, marveč so jih pred njimi
uporabljale že druge andske kulture. Zanimivo pa je, da pogosto predstavljajo osnovno obliko
gradnje naselij in je bilo v njih vloženega precej več truda kot pa v gradnjo zgradb. Tako da je
na tem mestu vredno izpostaviti, da so terase ena glavnih značilnosti Andske civilizacije,
bodisi z vidika kmetijstva bodisi z vidika arhitekturne uporabe. (Hyslop, 1990)
Terase so bile skozi čas grajene skorajda na nemogočih krajih. Še zlasti v času Inkovskega
imperija, ko so gradili glavne cestne povezave, ko so administrativna središča postavili v
bližino ceste, kar pa ni bilo nujno ugodno za poselitev in kmetijstvo. Zato so bile potrebni
številni neverjetni posegi v relief. (Hyslop, 1990)
Slika 3: Inkovske obdelovalne terase

Vir: Photobucket, 2009

4.5.2 CESTE
Karta 11: Cestno omrežje Inkovskega imperija

Vir: Kuznar, L. A., 1996
Zgodovinsko gledano naša preteklost pozna smo dva cestna sistema: rimskega, ki je obsegal
okoli 100 000 kilometrov cest v Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki, in inkovskega, ki se je
raztezal skozi celotne Ande od Argentine do Kolumbije v dolžini okoli 15.000 kilometrov.
(Hyslop, 1990)
Za učinkovit nadzor v imperiju je bil potreben cestni sistem, ki je ustrezal tako puščavskim,
gorskim in tropskim razmeram. Alexsander von Humboldt, znani raziskovalec na tem
območju, ga je poimenoval kar kot najbolj učinkovito in čudovito človeško stvaritev. (Hyslop,
1990)
Glavni sta bili dve cesti, kraljeva in obalna. Prva se je raztezala po Andih od skrajnega severa
imperija ob reki Ancasmayo (1˚severne geografske širine), prek današnjega Ekvadorja, Peruja,
Bolivije, Argentine in Čila do Rio Maulea (35˚ južne geografske širine). Druga pa je potekala
po obalnem območju od Tumbesa (3˚južne geografske širine) skozi celoten puščavski del
Peruja prek Čila do Copiapa, kjer se je združila s kraljevsko cesto. Prva je bila dolga 5200
kilometrov, daljša kot katerakoli rimska cesta in do devetnajstega stoletja najdaljša kjerkoli
zgrajena cesta na svetu, druga pa je dolga okoli 4000 kilometrov. (Hyslop, 1990)
Poleg teh so zgradili še številne povezovalne ceste. Najbolj značilne so se bile v ozkih rečnih
dolinah, na območjih bogatih z zlatom ali posebne vojaške ceste, ki so bile grajene v
načrtovani smeri osvajanja novih območji. Te so bile pogosto grajene na starih, že obstoječih
pred-inkovskih cestah. (Hyslop, 1990)
Od cest v stalni uporabi so bile tu grajene na najvišjih območjih na svetu. Najvišja cestna trasa
poteka na višini okoli 5200 metrov. Širina cest je bila ponekod tudi do 7 metrov, zlasti v
puščavskem delu, medtem ko so bile gorske ceste široke od 4, 5 do 5, 5 metrov. Sicer ni
povsem jasno zakaj so ceste tako široke, saj Inki niso poznali kolesa in tudi posledično ne

vozov. Vse poti so namreč opravili peš ter s pomočjo lam, kot tovornih živali. Na cestah so bile
oznake za razdaljo. V puščavskem svetu so gradili zaščitne zidove proti pesku, povsod pa so
ceste utrjevali in jih ponekod tlakovali s kamnom. Vedno so pazili, da je cestno omrežje ločeno
od namakalnega omrežja, saj bi v primeru naravnih katastrof ali ob večjem nalivu lahko ostali
brez obojega. (Hyslopp, 1990)
Za transport dobrin so na cestah imeli tudi etapne tekače, chasquie, s pomočjo katerih se je
stvari v dokaj kratkem času preneslo na povsem oddaljeno območje imperija. (Demarest A. A.,
1992, str.74)
Glavni cestni sistem v Andih je bil zgrajen v času Inkov, ki so podobno kot Rimljani svoj
cestni sistem zgradili tako, da so vse poti vodile iz središča. V primeru Inkov so iz Cuzca
vodile štiri glavne cest v vse četrtine (suyu) imperija. Niti četrtine, niti ceste niso sledile
smerem kompasa, temveč so se prilagajale okolju. Na vseh cestah so postavili utrdbe, bodisi iz
obrambnega, bodisi iz administrativnega razloga. (Hyslop, 1990)
Dežela štirih četrtin (Tahuantinsuyu) se je stalno povečevala tudi zaradi večanja cestnega
omrežja. In kot posledica velikega cestnega omrežja se je v Inkovskem imperiju razvila stalna
vertikalna in horizontalna mobilnost, ki je omogočala preživetje na tako zahtevnem terenu.
(Hyslop, 1990)
Karta 12: Tahuantinsuyu

Vir: Mosely, M. A., 2001

4.5.3 MOSTOVI
Inki so sklopu cestnega omrežja gradili tudi mostove. Uporabljali so različne tipe, od visečih,
pontonskih in nosilnih. Poimenovali so jih chacas. Najbolj znan je bil na reki Apurimac. Za
daljše razdalje so uporabljali viseče mostove narejene iz debelih kablov, ki so bili pleteni iz
vrvi. Te kable je držalo šest debelih lesenih kolov globoko zabitih v zemljo na vsaki strani. Tla
mostu so bila narejena iz dodatnih “pomožnih kablov” na katere so položili lesene kole. Kable
so obnavljali vsako leto. Nekateri mostovi so se obdržali vse do leta 1890, ko so jih zaradi
šibkosti opustili. Za prehod čez soteske so uporabljali tudi oroyo, nekakšne vrste žičnico s
košaro, katero so vlekli na drug breg soteske. Pontone so uporabljali v okolici jezera Titikaka
za prehod prek reke. To so bili “čolni” grajeni iz slame, ki so jih vlekli po vrveh, ki so bile
napete na obeh bregovih. (Hyslop, 1990)
4.5.4 KMETIJSTVO
Pod vodstvom Inkov so območja, ki jih je pokrival njihov imperij, od Andov, puščav in
zgornjega dela Amazonskega nižavja, postala glavna gojilnica rastlinstva na svetu. Več kot
polovico vseh rastlin, ki jih danes uživa celoten svet, je bilo tukaj kmetijsko prilagojenih za
gojenje in prehrambeno uporabo. Inki so bili znani kot prvi, ki so načrtno eksperimentirali z
gojenjem različnih rastlin na različnih območjih in jih pogosto štejejo kot ene prvih, ki so se
ukvarjali z t.i. genetskim inžiniringom. Na osnovi njihovih ugotovitev danes poznamo več kot
20 sort koruze, 240 sort krompirja, nešteto vrst fižola, številne vrste oreškov, ananasov,
kakavovcev, paradižnikov, jagod… Dostikrat se pozablja, da so vse te rastline bile tukaj prvič
udomačene in prilagojene na različne klimatske razmere. (Von Hagen, 1957)
Tiwanaku kultura (okoli jezera Titicaca) in njeni arhitekti so za potrebe kmetijstva izdelali
skoraj 150 kvadratnih kilometrov dvignjenih polj. Za oskrbo z vodo so zgradili tudi številne
akvadukte, jezove in zelo napredno mrežo namakalnega sistema. Po nekaterih ocenah se
predvideva, da so na teh poljih lahko letno proizvedli okoli 100 milijonov kilogramov
krompirja, kar je zadostovalo za okoli 230.000 tisoč ljudi. S tem so dosegli, da so postali
samozadostni in to je spodbudilo rast urbanih središč. (Demarest A. A., 1992, str.74)

Slika 4: Dvignjeno polje

Vir: Wright, R. M., 2009

Slika 5: Puquios

Vir: Wikipedia, 2009

5. PREGLED PRILAGODITEV IN DOSEŽKOV CIVILIZACIJ SKOZI OBDOBJA
GLEDE NA OBMOČJE BIVANJA
Tabela 5: Prilagoditve in dosežki civilizacij skozi obdobja glede na območje bivanja
OBALNO
PUŠČAVSKI
DEL

VISOKOGORJE

ZAČETNO (1800200 pred našim
štetjem)

Namakalni kanali,
gnojila (guano)

ZGODNJE
VMESNO (200
pred našim
štetjem-600)

Gradnja bivališč
iz kamna in lesa,
rotacijska
obdelava zemlje,
orodje

SREDNJE (6001000)

Kmetovanje ob
vznožju
Andov/ribolov na
obali

Terase (zametki),
(biološka
prilagoditev človeka
in rastlin), bivališča,
konzerviranje hrane
Terase (intenzivno),
model vertikalnega
ekonomskega
arhipelaga,
izmenjava dobrin z
obalnim pasom,
orodje
Terase (intenzivno),
»genetski inženiring«
z rastlinami, gojenje
krompirja in
živinoreja v višjih
nadmorski višinah,
gojenje koruze nižje
Terase (intenzivno),
»genetski inženiring«
z rastlinami

OBMOČJE

OBMOČJE JEZERA
TITICACA

OBDOBJE

POZNO VMESNO Vkopani vrtovi,
(1000-1425)
terase

INKI (od približno
leta 1200 naprej)

Ceste, terase,
mostovi
akvadukti,
vodovod

Ceste, terase,
mostovi akvadukti,
vodovod

Zgodnje oblike
življenja

Namakalni kanali,
gnojenje z jezerskim
blatom, dve žetvi

Dvignjena polja
(mikroklimatske
razmere), terase
Ceste, terase, mostovi
akvadukti, vodovod

6. ZAKLJUČEK
Območje Andov in tihooceanske obale v Južni Ameriki so skozi 5000 let poseljevala različna
ljudstva. Nenavaden splet okoliščin je dalo svetovni zgodovini eno najbolj zanimivih in
najbolj iznajdljivih civilizacij. Ta se je razvijala v okolju, ki je po navadi neobljudeno.
Puščave, visokogorja, soteske se zdijo slehernemu človeku nepojmljiv kraj za bivanje. Vendar
je ta civilizacija uspela obvladati še tako zahteven teren. Prilagoditve, ki jih je uporabila, se
nam danes zdijo nekaj povsem normalnega, običajnega. V tistem času, na tistem kraju pa so
bila nekaj izjemnega. Upoštevajoč dejstvo, da se je razvijala povsem ločeno od tedaj znanega
sveta, je to še toliko bolj izredno.
Naravno geografske značilnosti tega dela Južne Amerike seveda pogojujejo življenje na tem
območju. Andske civilizacije so namreč rezultat zelo kompleksne mešanice naravnih in
kulturnih dejavnikov ter procesov. Ekstremne višinske razlike so tu privedle do izrazite
okoljske raznolikosti. Posledično so se tu oblikovali prav tako raznoliki življenjski pogoji.
Andske civilizacije so zaradi vedno večjih potreb razvijale vedno nove tehnologije nujne za
preživetje.
Evolucija andskih civilizacij se je začela s kultiviranjem rastlin, udomačitvijo živali in s
transformacijo zahtevnega terena v obdelovalne površine. Andska ljudstva so za razliko od
drugih znanih civilizacij živela tako v puščavi kot na visokogorju. Tukaj ni bilo rodovitnih
poplavnih ravnic, za katere je bilo značilno ciklično kmetovanje. V Andih pa so obdelovalnim
ciklom pridružili še vertikalno os. Skozi preseljevanje iz puščavskih ravnic v visokogorje je
človek na tem območju spoznal še to dimenzijo. Posledično se je človek uspel skozi čas
fiziološko prilagoditi težavam, ki spremljajo življenje na visoki nadmorski višini. Ta
prilagoditev pa je omogočila, da je človek deloval tudi na visokih nadmorskih višinah. Skozi
prilagoditev svojega organizma je spoznal možnost, da prilagodi tudi rastline. Iskal je najbolj
primerno kombinacijo za uspešno rast. Šele prilagoditev človeka in rastlin na naravne pogoje
v visokogorju so omogočile razcvet kulture Tiwanaku in kraljestva Inkov. Zanimivo je, da
nikjer na svetu, na taki nadmorski višini, ni bila kultivacija tako uspešna kot na Altiplanu.
Andske civilizacije so skozi zgodovino, polno naravnih katastrof, dokazale, da je mogoče še
tako zahtevne geografske razmere izrabiti v svojo prid. Ne le za preživetje, temveč tudi za
dosego visoke stopnje razvoja.
Andi predstavljajo s svojimi ledeniki bogato vodno zaledje. To je bilo en glavnih razlogov, da
so se ljudstva v začetku razvijala na obalno-puščavski ravnici ob rekah, ki so tekle z Andov.
Tam so se preživljala z ribolovom in preprostim kmetijstvom. Ob teh rekah so se sčasoma
razvili dominantnejši kulturni centri. Z nastopom dolgoletnih suš in katastrofalnih poplav ob
intenzivnejših pojavih El Niña so bili prisiljeni v selitev. Ko so nastopila dolgoletna obdobja
suše so se razmere v obalno-puščavskih ravnicah zelo poslabšale. Za razliko od obalnih delov,
se je višje v Andih, kjer je po navadi območje nižjih temperatur le ta dvignila, kar je
omogočalo stalno naselitev vedno višje. S kultivacijo naravnega rastja in t.i. “genetskim
inžiniringom”, so Andi postajali vedno bolj obljudeno območje. Ekspanzijo kmetijstva je v
visokogorju povzročila iznajdba obdelovalnih teras. Pobočja, pogostokrat z visokim
naklonom, so naenkrat postala plodna tla. Z učinkovitim sistemom namakanja, oziroma
uravnavanjem toka hudournikov so na terase speljali željeno količino vode. To je omogočilo
zadostno kmetijsko oskrbo za lastne potrebe in tudi za potrebe trgovanja in izmenjavo viška
dobrin.

Z večanjem vplivnega območja, so se v času Inkov pojavile tudi prve tlakovane ceste.
Koristili so jih za vojaške napade na oddaljena območja, trgovanje in upravljanje
administrativnih središč v četrtinah.
V dolgi zgodovini so prilagoditve pripeljale do razvoja največjega poselitvenega območja v
Južni Ameriki do inkovskega imperija. Ta se je razvil na osnovi razvoja večine prejšnjih
kultur. Kot končen stadij razvoja andskih civilizacij, je vseboval pomembne kulturnoekonomske in družbeno–socialne pridobitve le teh. Na vrhuncu razvoja imperija pa se je
zgodil preobrat. Južno Ameriko odkrijejo Španci, ki nato s krvavim zatiranjem v slabem
stoletju, skorajda izbrišejo potomce andskih civilizacij s svetovnega zemljevida.
Španski kolonizatorji so zgodovino in pridobitve tega dela sveta za nekaj stoletji potisnili v
pozabo. Njihovo odkrivanje tega območja je temeljilo na prisvajanju ozemlja, ropanju in
iztrebljanju tam živečih prebivalcev. V tem niso nikakršna posebnost v primerjavi z vsemi
ostalimi kolonizatorji v zgodovini človeštva. Vendar pa se od ostalih razlikujejo v tem, da
niso niti odkrivali in ne proučevali vsega doseženega skozi čas predinkovskih in inkovske
civilizacije. Mogoče si lahko to razložimo z izjemno zahtevnostjo terena v katerem so se
znašli. Po vsem sodeč bi to od njih zahtevalo prevelike vložke in napore, kar pa nam znova
potrjuje, kako uspešni so bili pripadniki andskih civilizacij prav pri premagovanju in
prilagajanju na tovrstno okolje. Zelo verjetno je da na s tam čaka še veliko neodkritega,
nepojasnjenega in pomembnega za vse prebivalce planeta. Ta verjetnost veča zanimanje za ta
del južne predkolumbovske Amerike, še posebej pa za dosežke inkovske civilizacije.
Zahodno Južno Ameriko v geografskem smislu zaznamujejo Andi, v sociološko kulturnem pa
andske civilizacije, v grobem časovno razdeljene na predinkovske in inkovsko. Tu so se že od
5. tisočletja pred našim štetjem izmenjavala ljudstva z različnimi načini življenja in različnimi
socialno kulturnimi ustroji. Mnoga od njih so utonila v pozabo, vendar se njihovi vplivi
ohranjajo preko mitov, preko navad njihovih potomcev in v novejšem času predvsem prek
arheoloških odkritji.
Že poimenovanje teh civilizacij za andske nakazuje, kako velik pečat pri življenju le teh je
imelo to mogočno gorovje. Prilagajanje vseh oblik bivanja na težavne geografske razmere
Andov je edinstven primer razvoja civilizacije. Tako uspešnih kultur v tako težkih geografskih
pogojih ni bilo nikjer na zemeljski obli. In ravno dejstvo da so bili tako uspešni je edinstveno.
Niso le preživeli teh nenormalnih življenjskih razmer, temveč so svoje bivanje civilizirali in
razvili do ene najuspešnejših kultur v zgodovini človeškega razvoja. Nekultiviranost španskih
tatov, katerih vodilo pri osvajanju tega območja sta bila v osnovi uničenje in pohlep, sta vzrok
današnjemu relativno slabem poznavanju dosežkov le teh.
Verjetno je spoznanje pripadnikov andskih civilizacij, da se človeški organizem v določenem
času lahko prilagodi geografskim pogojem do te mere, da pride celo do genetskih sprememb v
organizmu, vplivalo tudi na njihovo razmišljanje o tem kako lahko oni prilagodijo rastline, da
se na podoben način prilagodijo življenju na določenem območju. Ne da bi zavestno ali
znanstveno načrtno izvajali neke vrste genetskega inženiringa je bil končni rezultat njihovih
razmišljanj in posledično poizkusov točno to. Dosegli so, in to je ena večjih njihovih pridobitev
splošnega pomena za človeštvo, da so na točno določenih višinah oziroma v točno določenih
geografskih pogojih, pridelovali samo tem višinam in razmeram prilagojene rastline. To jim je
omogočilo učinkovito izrabo energije, tako naravne, kot dodane, in tudi predvsem smiselno
izkoriščanje njihove lastne telesne energije. Mogoče je to tudi ena od pridobitev andskih
civilizacij, pomembna za današnji čas, ko človeštvo želi najti izhod svojega obstoja v ekološko

primernejšem načinu rabe naravnih virov. Tako pri pridobivanju in rabi energije, kot za
ohranjanje ravnovesja med naravo in potrebami človeške vrste.

7. SUMMARY
The Andes and the South American Pacific coast have been inhabited by different peoples for
5,000 years. An unusual set of developments gave birth to one of the most interesting and
resourceful civilisations in history. It developed in a kind of environment that usually remains
unpopulated; deserts, highlands and gorges seem unthinkable as a place to live to anyone. Yet
this civilisation managed to master any difficult terrain. The adaptations that it used may seem
normal today, but in that time and place they were unbelievable. The fact that it developed
completely separated from the rest of the then known world makes it even more remarkable.
Life in this region is of course strongly linked with the natural geographical features of this
part of South America, as the Andean civilisations are the result of a very complex mixture of
natural and cultural factors and processes. Extreme altitude differences have brought about a
distinctive diversity in environments. Consequently, living conditions formed here which
were just as diverse. Because of their growing needs, Andean civilisations constantly
introduced new technologies that were necessary for their survival.
The evolution of Andean civilisations started with the cultivation of plants, the domestication
of animals and the transformation of the difficult terrain into grounds that could be used for
agriculture. Unlike other known civilisations, the Andean peoples lived in a desert and the
highlands. There were no fertile flood plains here with their typical cyclical farming.
Furthermore, in the Andes the cycles are joined by verticality. Through migration from desert
plains into the highlands, the people in this region also got to know this dimension.
Consequently, they managed through time to adapt themselves physiologically to the
problems of life at a high altitude. Through adaptation of their organisms, they saw the
possibility of also adapting plants. They sought the most appropriate combination for
successful growth. Only the adaptation of people and plants to the natural conditions in the
highlands allowed the Tiwanaco culture and the Inca Empire to bloom. It is interesting that
nowhere in the world was cultivation as successful at such an altitude as in the Altiplano.
Andean civilisations have proven through their history, full of natural disasters, that it is
possible to use even the harshest geographical conditions to one’s advantage – not only for
mere survival, but also for achieving a high level of development.
Over a long history, the adaptations brought the development of the largest inhabited area in
South America, the Inca Empire, which grew based on the development of most of the
preceding cultures. As the final stage in the development of the Andean civilisations, it
included important cultural, economic and social aspects. However, at the peak of the
empire’s development, a sudden change occurred. South America was discovered by the
Spanish, who then almost wiped out the descendants of the Andean civilisations from the
world map with blood and oppression in less than a century.
Spanish colonisers pushed the history and achievements of this part of the world into oblivion
for several centuries. Their exploration of the region was based on claiming lands, pillaging
and exterminating the indigenous population. Although this is nothing new compared to other
colonisers in the history of mankind, they were different insofar that they did not explore or
study all that had been achieved by the Inca and the pre-Inca civilisations. Maybe we could
explain this with the extreme difficulty of the terrain. It seems that this would require too
much input and efforts, which again proves how successful the Andean civilisations were in
overcoming and adapting to this kind of environment. It is very likely that much that has not
yet been explored or explained and is important for all inhabitants of the planet is still waiting

there. This probability increases the interest in this part of pre-Columbian South America,
especially in the achievements of the Inca civilisation.
The realisation of the Andean civilisations that a human organism can adapt as much over a
certain period of time to incur genetic changes probably influenced their contemplation about
how they could get plants to adapt to life in a certain area in a similar way. Without
consciously or scientifically practicing a sort of genetic engineering, the final result of their
considerations and tests that followed was exactly that. They had achieved – and that is one of
their greatest achievements of general importance to mankind – that they could grow at
particular altitudes or rather under particular geographical conditions, plants that were adapted
to those particular altitudes and conditions. This allowed a more efficient use of energy, the
natural energy as well as the added one, and especially a more reasonable use of their own
physical energy. Maybe this is also one of the achievements of the Andean civilisations that is
important for our time, in which mankind is searching for a way out in a more environmentfriendly way of using natural resources, both in energy production and consumption, as a
means of preserving the balance between nature and the needs of mankind.
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