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Prilagoditev človeške vrste na različne dejavnike okolja in značilnosti izoliranega
razvoja na Madagaskarju
Izvleček:
Človek poseljuje skoraj vsa območja našega planeta. Vsako geografsko območje ima
določene značilnosti, ki so zanj specifične in zato zahtevajo tudi specifične prilagoditve.
Človeška vrsta se je na stresne dejavnike geografskega oklja prilagodila tako biološko kot
sociokulturno. Prihajalo je do stalnega prilagajanja človeške vrste različnim naravnim
okoljem, na katere je vrsta naletela pri svoji razširitvi po Zemlji. Oblikovale so se t. i.
človeške rase, ki so obsežne skupine posameznikov, ki so si genetsko blizu. V okoljih, ki
so bila relativno geografsko izolirana in so začasno ali za stalno ločila osebke določene
populacije, je prišlo do izoliranega razvoja. Do slednjega je prišlo na Madagaskarju
zaradi samostojnega razvoja tega otoka.
Ključne besede: človeška vrsta, prilagoditev človeške vrste, biološka raznolikost,
sociokulturna raznolikost, človeške rase, kavkazijci, negridi, mongolidi, izolirane rasne
skupine, izoliran razvoj, Madagaskar

Adaptation of human species to varios influences of environment and characteristics
of isolated development on Madagascar
Abstract:
Human inhabits almost all areas of our planet. Each geographical area hads certain
characteristics which are specific and demand specific adaptations. Human species has
adapted to stress factor of geographical environment in biological as well as sociocultural
way. Constant adaptation of human species to various natural habitats occurred which
were encountered while spreading around the world. Formations of so called human races
occurred which are extensive groups of individuals with similar genetics. In
environments which were relatively geographically isolated and separated individuals of
a certain population temporarily or permanently, an isolated development occurred. The
latter occurred on Madagascar because of self-dependent development of this island.
Key words: human race, adaptation of human race, biological diversification,
sociocultural diversity, human races, Caucasians, Negrids, Mongol, isolated racial
groups, isolated development, Madagascar
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1. UVOD
Namen diplomske naloge je prikazati raznolikost človeške vrste. Izpostaviti želim
procese biološke in sociokulturne prilagoditve človeške vrste na različna geografska
okolja in dejavnike okolja. Prikazane teorije bom podkrepila s primerom izoliranega
razvoja na Madagaskarju.
Cilji diplomske naloge so:
•
•
•
•
•
•

ugotoviti, kako se človeška vrsta med seboj razlikuje oziroma prikazati znake
raznolikosti znotraj človeške vrste;
prikazati glavne stresne dejavnike okolja, ki so vplivali (in še vedno vplivajo) na
prilagoditev človeške vrste na različna geografska okolja;
ugotoviti opravičljivost termina človeške rase;
prikazati klasifikacijo in opis glavnih značilnosti človeških ras;
izpostaviti značilnosti izoliranega razvoja in prilagoditve človeške vrste na primeru
Madagaskarja;
oblikovati klasifikacijo ljudstev na Madagaskarju.

Za dosego zastavljenih ciljev sem se naslonila na številne metode. Osnova je bila analiza.
S kabinetnim delom sem s pomočjo izbrane literature analizirala, razčlenila in opredelila
osnovne pojme, vezane na prilagoditev človeške vrste. Sledila je sinteza, ko sem celotni
kompleks pojavov povezala vzročno. Skušala sem prikazati soodvisnost in součinkovanje
dejavnikov geografskega okolja, ki so vplivali na človeško vrsto. Pomemben del mojega
raziskovanja je predstavljalo tudi terensko delo. Z namenom, da bi čim bolje spoznala
značilnosti izoliranega razvoja Madagaskarja, sem se tja tudi odpravila. Tam sem prišla v
stik z dvema ljustvoma, in sicer Merini in Antaisaki. Ta stik mi je omogočil lažje
prepoznavanje značilnosti izoliranega razvoja ter prilagoditev ljudi naravno-geografskim
značilnostim z načini kmetovanja.
Hipoteze diplomskega dela so:
•
•
•

raznolikost človeške vrste je posledica biološke in sociokulturne prilagoditve na
različna geografska okolja in dejavnike okolja;
klasifikacija človeške vrste na rase je znastveno neutemeljena;
zaradi samostojnega razvoja Madagaskarja kot samostojne geološke enote je prišlo do
izoliranega razvoja človeške vrste.
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V prvem delu diplomskega dela bom predstavila različne teorije, ki so se skozi zgodovino
ukvarjale s preučevanjem človeške raznolikosti in prilagoditve. Prikazala bom glavne
stresne dejavnike, povezane z geografskim okoljem, katerim je izpostavljena človeška
vrsta, in sicer nadmorska višina, ekstremne temperature zraka (mraz, vročina), prehrana,
nalezljive bolezni in sončno sevanje. Ti dejavniki so odločilno vplivali na raznolikost
človeške vrste tako v biološkem kot tudi v sociokulturnem pogledu. Evolucija človeške
vrste je pripeljala do oblikovanja t. i. človeških ras, med katerimi so vidne razlike.
Osredotočila se bom na analizo geografske razporeditve človeških ras in njihovih
značilnosti. Pridobljeno teoretično znanje bom uporabila na konkretnem primeru
izoliranega razvoja na Madagaskarju, kjer bom oblikovala klasifikacijo ljudstev na
Madagaskarju.
Ker bom v diplomski nalogi govorila o človeški vrsti, je smiselno, da že na začetku
razjasnim morebitne nejasnosti v povezavi s tem terminom. Pojavi se dilema, in sicer kaj
oziroma koga uvrstiti pod pojem človeška vrsta in človeške rase. Glede uporabe besede
človeške rase se namreč v javnosti in literaturi še vedno pojavljajo dvomi. V diplomski
nalogi bom uporabila pojmovanje človeške vrste in rase izključno v biološkem pogledu.
Posledično trdim, da se človeška vrsta zgolj na biološki osnovi deli na rase. Vse kasnejše
socialne, psihološke ali kulturne konotacije, ki so imele negativen prizvok, so družbeni
konstrukt, ki nima nobene biološke osnove. V tem kontekstu menim, da je termin
človeške rase nesprejemljiv, saj je prišlo do zlorabe prvotno izključno biološko
utemeljenega termina. Na osnovi povedanega zagovarjam rabo termina človeška vrsta in
človeške rase izključno v biološkem pogledu, medtem ko rabi tega termina v drugih
kontekstih nasprotujem.
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Slika 1: Model preučevanja

Avtor: Vesna Markelj, 2009
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2. ŠTUDIJ ČLOVEŠKE PRILAGODITVE
Človek ni samo biološko bitje, ki je izšlo iz zaporedja evolucijskih procesov, ampak je
tudi sociokulturno bitje. Družbeno, kulturno in biološko bistvo človeka so nedeljive
celote, saj človek ni samo proizvod svoje lastne narave, ampak tudi geografskega okolja
in prilagajanja nanj.
Po določenem pojmovanju se za predmet geografije šteje geografsko okolje. S tem
pojmovanjem označujemo materialno in prostorsko stvarnost, ki jo na eni strani sestavlja
fizično okolje, na drugi pa človeška družba. Z geografskim okoljem torej označujemo
materialni svet, v katerem živi, deluje, ga preoblikuje in se prilagaja nanj človeška
družba. Geografski pojavi glede na svoj izvor in značaj pripadajo naravi in družbi. Prav
zato običajno splošno geografijo delimo na fizično in družbeno geografijo. Ta delitev je
osnovana na dejstvu, da v naravi in družbi delujejo bistveno drugačni zakoni. Toda ta na
videz popolna delitev vendarle ni popolna, saj določeni biološki zakoni veljajo tudi za
človeško družbo, ne samo za fizično okolje. Fizična geografija se ukvarja z
raziskovanjem naravnih pojavov in zakonov, ki oblikujejo pokrajino. Na drugi strani pa
družbena geografija ali socialna geografija ali antropogeografija preučuje delovanje
človeške družbe v pokrajini. V ospredju družbenogeografskega obravnavanja so odnosi
med družbo in naravo, torej vpliv narave na družbo in vpliv ter prilagoditev družbe na
naravno okolje (Vrišer, 2002).
Geografski determinizem (ali okoljski determinizem ali klimatski determinizem) trdi, da
naj bi bila človek in njegova kultura bolj kot od socialnih pogojev strogo odvisna od
okoljskih pogojev. Začetke geografskega determinizma je najti že v antiki pri
starogrškemu geografu Strabonu, ki je trdil, da so podnebni dejavniki psihološke
predispozicije različnih človeških ras. Geografski determinizem je postal aktualen konec
19. in v začetku 20. stoletja z razvojem družbene geografije. Za temelj te razmeroma
mlade veje velja učbenik nemškega geografa Fridricha Ratzela "Anthropogeographie"
(geografija človeka). V njem je zlasti obravnaval odnose med družbo in naravo z vidika
vpliva narave na človeka. Takšno enostransko pojmovanje odnosov med družbo in
naravo je mnoge zapeljalo, da so precenjevali vpliv narave na družbo. S tem je bila
postavljena osnova za geografski determinizem ali geografski materializem. Zagovorniki
geografskega determinizma so bili prepričani, da posamezne komponente fizičnega
okolja vplivajo na psihične značilnosti posameznikov, te pa naj bi nadalje zaznamovale
družbo in njihovo kulturo. V začetku 20. stoletja so se v strokovnih krogih pojavile
številne kritike geografskega determinizma. Kritiki so ga namreč označili za podlago
rasizmu in imperializmu. Tako je nekoliko spremenjeno stališče zavzel dialektični
materializem. Ta je poudarjal, da je fizično okolje pogoj za življenje človeške družbe in
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da je sposobnost družbe, da izkorišča naravno okolje, odvisna od družbenega razvoja in
stopnje razvoja proizvajalnih sil ter proizvajalnih odnosov (Vrišer, 2002).
V zgodovini človeške vrste je vzporedno oziroma istočasno z biološko evolucijo prišlo
tudi do sociokulturne evolucije. Različna geografska okolja so vplivala na biološko
prilagoditev človeške vrste, hkrati pa tudi na različne tipe socialne in kulturne
organizacije. Ljudje so razvili kulturne razlike zaradi geografske oddaljenosti, posebnih
značilnosti okolja ali nevednosti, da obstaja še ostalo človeštvo. Slednje ne drži
popolnoma, saj človeške družbe niso nikoli popolnoma izolirane, saj nobena kultura
oziroma družba ni popolnoma zaprta vase (Levi-Strauss, 1993; Godina, 1998).
Veda o človeku, ki preučuje medsebojno povezanost tistega, kar je v njem biološko, in
tistega, kar je v njem družbeno in zgodovinsko, je antropologija. V tem smislu stoji
antropologija na meji med biologijo in družbenimi vedami in jih hkrati veže. Iz tega sledi,
da jo lahko opredelimo kot biološko vedo, saj se ukvarja s fizično evolucijo človeka, kot
socialno vedo, saj preučuje vedenje živih bitij znotraj socialnih skupin, kot zgodovinsko
vedo, saj rekonstruira vrstni red kulturnega razvoja in kot humanistično vedo, saj
obravnava tudi umetnost, verovanja itd. (Južnič, 1987; Godina, 1998).
Antropologija je veda, ki se spogleduje in meji s številnimi vedami, kot so sociologija,
geografija, biologija, zgodovina itd. Posledično združuje ugotovitve številnih disciplin,
zato lahko znotraj nje govorimo o več podvedah. Najbolj razširjena je delitev na kulturno
oziroma socialno antropologijo, fizično oziroma biološko antropologijo, arheologijo ter
jezikovno oziroma lingvistično antropologijo. Biološka ali fizična antropologija se trudi
razumeti telesno človeško bitje skozi študij človeške biologije, morfologije, genetike,
dednosti in variacije, torej evolucije in adaptacije, ipd. Socialno-kulturna antropologija se
ukvarja z raziskovanjem kultur ali subkultur določenih urbanih ali neurbanih skupin ljudi,
njihovega jezika, ekonomskih vzorcev, sorodstvenih vezi, politične organiziranosti ali
njihovih vsakdanjih praks. Lingvistična antropologija proučuje procese človeškega
komuniciranja na verbalni in neverbalni ravni. Zadnje polje antropologije je arheologija,
ki se ukvarja s proučevanjem predzgodovine in zgodnje zgodovine kultur in družb prek
raziskovanja, odkrivanja, izkopavanja, datiranja in metodološke analize materialnih
ostankov preteklih kultur. Posebna poddisciplina je uporabna antropologija, ki uporablja
vse ugotovitve kulturnih, arheoloških, jezikovnih in bioloških študij za rešitev praktičnih
problemov, ki zadevajo zdravje, šolstvo, varstvo in na splošno uspeh človeka v različnih
kulturnih okoljih (Južnič, 1987; Godina, 1998; Društvo antropologov, 2008).
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Glavna pojma v antropologiji sta posameznik oziroma družba in kultura. Za pojem
kultura obstaja veliko različnih definicij. Lahko bi rekli, da je kultura način življenja neke
skupine ljudi, ki vključuje umetnost, prepričanja, verovanja, znanje, navade …, te so del
vsakega člana te kulture. Obstajajo različni načini učenja in prenašanja kulturnih
značilnosti, in sicer individualni, socialni ter kulturni. Individualni način temelji na
lastnih izkušnjah, socialni na posnemanju ostalih članov družbe in kulturni, ki se nanaša
na sposobnost posameznika, da uporabi simbole. Kultura je torej skupna kompleksna
celota naučenih načinov občutenja, mišljenja in vedenja (Kottak, 1997; Godina, 1998;
Monaghan in Just, 2008).
Ameriški antropolog F. R. Vivelo pojem kulture razume kot prilagoditveni mehanizem,
ki se nenehno spreminja zaradi potrebe po preživetju človeške vrste. Kultura je skupek
vseh dejanj, orodij, idej in institucij, s katerimi si populacija zagotovi svoj lasten obstanek
(Vivelo, 1994).
Človek je v nasprotju z ostalimi primati oblikoval kulturne modele, ki so vezani na
socialno skupino, kateri pripada. Pri človeški populaciji je tudi opazna želja po
razumevanju in vplivanju na obstoječe okolje s poskušanjem razlaganja in vplivanja na
naravne pojave in okolje. Radovednost je pripeljala človeka do tega, da je razvil
sposobnosti in tehnologije za prilagajanje na naravno okolje. Človeška prilagoditev se
preučuje v okviru fizične oziroma biološke antropologije. Glavno področje raziskovanja
fizične antropologije je človeška biološka raznolikost v času in prostoru, ki jo povzročijo
genetske značilnosti in okolje ter posledično prilagajanje nanj. Pri raziskovanju človeške
raznolikosti se fizična antropologija povezuje z ostalimi disciplinami, kot so biologija,
anatomija, medicina, geografija, geologija, psihologija, sociologija, kulturologija itd.
Študij človeške raznolikosti in prilagoditve rekonstruira zgodovino človeka, kjer je
raznolikost rezultat kompleksne interakcije med kombinacijami genov in specifičnimi
kulturnimi praksami v stalno spreminjajočem okolju (Jurmain idr., 2000).
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3. ČLOVEŠKA VRSTA
Sodobnega človeka uvrščamo v vrsto Homo sapiens. Človek je dvonožni primat, ki ima
visoko razvite možgane, ki so sposobni abstraktnega mišljenja. Obstajata dve glavni
teoriji o izvoru sodobnega človeka, ki temeljita na odnosu med sodobnim človekom in
ostalimi hominidi. Prva teorija domneva, da se je človek razvil v Afriki pred približno
200.000 leti in se kasneje razširil po celotnem svetu. To je t. i. teorija nadomestitve,
katere zagovornika sta Christopher Stringer in Peter Andrews. Druga teorija je t. i.
multiregionalna teorija (zagovornik teorije je Milford Wolpoff), ki pravi, da se je sodobni
človek razvil v različnih območjih iz ločenih hominidnih prednikov (Manzi, 2006;
Evolution of modern humans, 2009) (Glej prilogo 1.).
Slika 2: Teorija nadomestitve in multire

Teorija nadomestitve
Vir: Evolution of modern humans, 2009

Multiregionalna teorija

Na podlagi analize natančno datiranih fosilnih najdb je bila potrjena prva od obeh teorij.
Zibelka modernega človeka naj bi torej bila Afrika. Metode molekularne genetike, kot so
analize kromosoma Y in mitohondrijskega DNK, te ugotovitve podpirajo. Zaporedja
nastalih mutacij v dednem zapisu kromosoma Y sestavljajo berilo, ki nam omogoča
pogled v preteklost naše vrste ter ponuja vzorec smeri in časovnih zaporedij selitev naših
prednikov (Manzi, 2006; Evolution of modern humans, 2009) (Glej prilogo 2.).
Paleo-antropološki podatki potrjujejo, da se je človek razvil v Afriki. Ostanek najstarejše
človeške populacije v Afriki je ljudstvo Sani (Grmičarji). Iz tega izvornega jedra so se
vejasto razvile 3 skupine človeških populacij, in sicer koisanidi, afriški pigmejci in tretja
skupina, iz katere izvirajo vse ostale rasne skupine. Iz slednje skupine se je razvila
avstralidska populacija, ki se je oblikovala v vzhodni Afriki in se pred približno 80.000
12

leti razširila po celotnem tropskem območju jugovzhodne Azije vse do Avstralije, kjer se
je pred približno 60.000 leti selitvena pot končala. Šlo je za temnopolto populacijo, ki ni
uporabljala oblačil za zaščito pred mrazom in se je selila prek obalnega pasu v iskanju
hrane. Drugi val selitve se je začel pred približno 40.000 leti z Bližnjega vzhoda. V
10.000 letih je ta človeška populacija (Homo sapiens) kolonizirala ves razpoložljiv
evropski prostor in izrinila tedanje naseljence neandertalce. Ta populacija je bila
svetlopolta in visoke rasti. Bili so predvsem lovci, ki so za zaščito pred mrazom
uporabljali živalsko krzno. Tretji val selitve je t. i. vzhodna selitvena pot. Človeške
populacije so se z Bližnjega vzhoda razširile po azijski celini in pred 25.000 do 20.000
leti so posamezne skupine dosegle Beringov prehod oziroma preliv. Ostanek te
populacije so Anuiti na Japonskem, iz katerih so se razvile vse kasnejše populacije, ki
poseljujejo Azijo. Približno pred 12.000 leti so se pojavili paleomongolidi, ki so se
razširili po osrednji Aziji in kolonizirali Ameriko. Ob koncu poledenitve pred 10.000 leti
so selitveni valovi dosegli Ognjeno zemljo (Manzi, 2006; Evolution of modern humans,
2009).
Karta 1: Migracije človeške vrste

Vir: Map of human migrations, 2009
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3.1. RAZNOLIKOST ČLOVEŠKE VRSTE
Človeško vrsto označuje raznolikost v biološkem in sociokulturnem vidiku. Vsak
posameznik se skozi svoje življenje razvija in spreminja. V vsakem trenutku svojega
obstoja je posameznik pod vplivom vzajemne interakcije in vsote genov in okolja. Človek
je "odprt sistem", ki je determiniran biološko in kulturno. Rodimo se z določeno
kombinacijo genov, ki jih podedujemo od staršev in to imenujemo genetska variacija.
Okoljska variacija pa se nanaša na razlike med posamezniki, ki izhajajo iz vpliva okolja
na fenotip organizma (Južnič, 1987; Štefančič, 2005).
Znotraj človeške vrste obstajajo fenotipske in genotipske razlike. V okviru diskusije o
človeški raznolikosti se je v ospredje postavljalo določene dedne znake, ki so značilni za
večjo skupino ljudi. To so barva kože, telesna višina, konstrukcija in telesni proporci,
barva las, oblika las, oblika nosu ter oblika očesa. Posamezniki, ki so imeli specifično
kombinacijo omenjenih dednih znakov ter drugih posebnih znakov, so bili na osnovi
geografskega območja razporejeni v skupine. Te skupine imenujemo rase (Kottak, 1997).
Rasna diferenciranost je dala človeški vrsti določene prednosti. Populacija kot del vrste je
sposobnejša za preživetje, če je vrsta genetsko raznolika. Populacija, ki jo sestavljajo
posamezniki z enako genetsko osnovo, lahko izkoristi samo majhen del okolja. Zato je
bila naravna selekcija bolj naklonjena takšni vrsti kot je človeška, ki je bila diferencirana
in tako sposobna različnih prilagoditev. Poleg tega pa si je človeška vrsta vedno bolj
pomagala s kulturo (Južnič, 1987).
3.1.1. ZGODOVINSKI VIDIKI RAZNOLIKOSTI ČLOVEŠKE VRSTE
V zgodovini človeške vrste so različne skupine ljudi pri poseljevanju zemeljskega površja
prišle v stik z drugimi skupinami. Najbolj očitna fenotipska razlika, ki so jo opazili, je
bila barva kože. Prav slednja je nudila temelje za prve klasifikacije ljudi. Že Egipčani so
leta 1350 p. n. št. razvrstili ljudi glede na barvo kože: rdeča barva je označevala
Egipčane, črna južne Afričane, rumena ljudi z vzhoda in bela tiste s severa. Po odkritju
novega sveta v 16. stoletju se je človeške raznolikosti začelo zavedati vse več ljudi.
Evropejci so prvotne prebivalce nove celine obravnavali kot "necivilizirane", saj so bili
temnejše polti in kar je bilo še bolj pomembno, niso bili kristjani. V poznem 18. stoletju
so se vedno bolj začela pojavljati vprašanja, ki so izzivala tradicionalna krščanska
prepričanja. Ali so ameriški staroselci resnično človeški? Ali so bili prvotni prebivalci
Amerike sploh potomci Adama in Eve? Odgovor sta podali dve filozofski šoli,
monogenizem in poligenizem. Monogenisti so zagovarjali idejo, da vsi ljudje izhajajo iz
prvotnega para, Adama in Eve. Fenotipske razlike med populacijami naj bi bile posledica
lokalnih pogojev okolja, kot sta podnebje in relief, ki spremenijo prvotno "obliko"
posameznika ali populacije. Monogenistični pogled je na začetku prepričal mnoge, saj ni
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bil v nasprotju s krščansko verzijo stvarjenja. Nasprotno pa poligenistična teorija trdi, da
vsi prebivalci ne izvirajo iz enega para, temveč iz več parov. Poligenisti so bili prepričani,
da podnebje in okolje nespremenljivo vplivata na posameznika oziroma populacijo ter da
"drugačni" posamezniki pripadajo "drugačni" vrsti (Kottak, 1997; Jurmain idr., 2000).
V 18. in 19. stoletju so evropski in ameriški znanstveniki v glavnem opisovali in
razvrščali biološke razlike, tako pri živalskih vrstah kot tudi pri ljudeh. Prvi znanstveni
poskus kategorizacije na novo odkritih sprememb med ljudmi je bila Linnéjeva sistemska
klasifikacija. Švedski naravoslovec Carl Linné je tako človeško vrsto "Homo" uvrstil
zraven opic in človeku podobnih opic. Leta 1735 je ljudi razvrstil v štiri skupine: Homo
europaeus, Homo afer (Africans), Homo asiticus, Homo americanus ter vsaki dodelil
vedenjske in intelektualne lastnosti, pri čemer je najboljše pripisal Evropejcem, najslabše
pa Afričanom. Ta razvrstitev človeške vrste je odražala evrocentrični pogled na
superiorni položaj Evropejcev (Kottak, 1997; Jurmain idr., 2000).
Nemški anatom Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) je razvrstil ljudi v pet
kategorij oziroma ras. Te je poimenoval bela, rumena, rdeča, črna in rjava, kljub temu, da
je poleg barve kože uporabil tudi druge kriterije (Jurmain idr., 2000).
Leta 1842 je švedski anatom Anders Retzius razvil lobanjski indeks:

Šlo je za metodo, s pomočjo katere je opisoval obliko glave pri ljudeh in jih razvrstil v tri
skupine: dolgoglavi (LI = › 75), kratkoglavi (LI = ‹ 80), srednjeglavi (LI = 75 – 80)
(Kottak, 1997; Jurmain idr., 2000; Origin of nations, 2008).
Slika 3: Lobanjski indeks

Vir: Origin of nations - Cephalic, 2009
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V primerjavi z današnjimi statističnimi metodami se zdi lobanjski indeks preprost in
tipološki, vendar je bil v 19. stoletju viden kot prefinjeno statistično orodje. Z lobanjskim
indeksom so bili ljudje razvrščeni s pomočjo samo ene številke, ki je tako zagotavljala
zelo učinkovito metodo opisovanja fenotipske variacije. Severni Evropejci so bili
uvrščeni med dolgoglave, medtem ko so bili južni uvrščeni med kratkoglave. Rezultati
klasifikacije ljudi s pomočjo lobanjskega indeksa so prav tako kot pri ostalih vrstah
klasifikacij vodili do sovražne razprave o superiornosti ene skupine nad drugo (Kottak,
1997; Jurmain idr., 2000; Origin of nations, 2008).
Sredi 19. stoletja so monogenisti začeli zavračati do neke mere pristranski koncept rase v
prid bolj hierarhičnem pogledu. Ljudje so bili razvrščeni izključno na osnovi lestvice
barve kože poleg obstoječe lestvice z velikostjo in obliko glave. Evropejci so se sami
uvrstili med severne svetlopolte populacije ter se na osnovi tega prikazovali kot
superiorni drugim človeškim populacijam. Neevropejce so zaradi drugačne barve kože,
vere in drugih kulturnih praks obravnavali kot "necivilizirane" in tako se je vedno bolj
začelo širiti mišljenje, da so ti intelektualno inferiorni. Danes se ta vidik imenuje biološki
determinizem in zagovarja idejo, da obstaja povezava med fizičnimi lastnostmi in
značilnostmi, kot so morala, inteligenca, vrednote, sposobnosti ter celo socialne in
ekonomske razlike med posamezniki. Z drugimi besedami to pomeni, da naj bi se
kulturne značilnosti in raznolikosti podedovale na isti način kot biološke. Tako naj bi bile
nekatere človeške skupine "po naravi" superiorne drugim (Kottak, 1997; Jurmain idr.,
2000).
Po letu 1850 se je biološki determinizem pojavljal kot stalna tema, ki je poudarjala tako
skupno javno mnenje kot tudi znanstveno raziskovanje v Evropi in ZDA. Deterministični
(in kar bi danes imenovali rasistični) pogledi so bili do določene mere prisotni pri večini
ljudi, vključujoč znane osebe, kot so Thomas Jefferson, Georges Cuvier, Benjamin
Franklin, Charles Lyell, Abraham Lincoln, Charles Darwin in Oliver Wendell Holmes
(Kottak, 1997; Jurmain idr., 2000).
Charles Darwin je leta 1859 izdal knjigo Izvor vrst, v kateri je zanikal biblično verzijo o
izvoru človeka in s tem dodobra šokiral viktorijance. Darwinova teorija govori o naravni
selekciji, ki pravi, da v danem okolju preživijo le najsposobnejši. Tisti, ki se ne morejo
dovolj dobro prilagoditi, so obsojeni na izumrtje. Najsposobnejši in najzaslužnejši za
preživetje populacije so bili tisti, ki so najlažje preživeli in so se bili najbolj sposobni
reproducirati. Naravna selekcija kot taka je enostaven proces, za katero morajo biti
izpolnjeni nekateri pogoji. Bistven pogoj je obstoj fenotipske variacije. Obstajati morajo
torej razlike med posamezniki. Nekatere od teh variacij morajo biti podedovane in razlike
morajo biti na nivoju reprodukcije in sposobnosti preživetja. Fenotip se nanaša na vse
značilnosti človeka, ki ne izvirajo iz DNK, torej morfologija, fiziologija in obnašanje.
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Gre namreč za vsoto vseh prirojenih in pridobljenih značilnosti posameznika ali skupine,
katerih sprememba je posledica vpliva okolja ali razlik v genotipu ali pa razlik v kulturi
(Smith, Winterhalder, 1992; Kottak, 1997; Jurmain idr., 2000).
Francis Galton (1822 – 1911), bratranec Charlesa Darwina, je delil naraščajoč skupen
strah, ki je vladal med Evropejci. "Civilizirana družba" naj bi oslabela z neuspehom
naravne selekcije, ki naj bi odstranila nesposobne oziroma neprimerne posameznike.
Galton je pisal in predaval iz potrebe po "rasnem napredku" in predlagal vladne uredbe o
zakonski zvezi in velikosti družine. Gre za pristop, ki ga je poimenoval evgenika (Kottak,
1997; Jurmain idr., 2000).
Čeprav je bila evgenika deležna številnih kritik, je njena priljubljenost doživela razcvet v
letih, ki so sledila prvi svetovni vojni in posebno v 30. letih 20. stoletja. Gibanje je
doživelo porast priljubljenosti v Evropi in ZDA, vendar nikjer ni bilo tako priljubljeno
kot v Nemčiji, kjer je to stališče doživelo poguben premik. Ideja o "čisti/ neomadeževani/
pravi rasi" je bila povzdigovana kot sredstvo za ponovno osnovanje močne in uspešne
države. Evgeniko so poimenovali kot znanstveno razumsko za očiščenje Nemčije njenih
nesposobnih državljanov in številni nemški znanstveniki so nadaljevali s podporo politike
rasne čistosti in evgenike v obdobju nacizma, ko je ta služila za obsodbo na smrt
milijonov ljudi (Kottak, 1997; Jurmain idr., 2000).
Istočasno se je veliko znanstvenikov obrnilo od rasnih tipologij in klasifikacij k bolj
evolucijskim pristopom. Brez dvoma je bil ta zasuk motiviran z naraščajočo
zaskrbljenostjo glede namenov gibanja evgenike. Verjetno najpomembnejša je bila
sinteza Mendelove genetike in Darwinove teorije o naravni selekciji v 30. letih 20.
stoletja. Ta premik je vplival na vse naravoslovne znanosti in številni fizični antropologi
so začeli uveljavljati evolucijska načela v študiji o človeški variaciji (Kottak, 1997;
Jurmain idr., 2000).
Po 2. svetovni vojni so se močno razširile vroče razprave med antroplogi in znastveniki
na splošno o tem, ali je sploh opravičljivo rasna načela pripisovati ljudem. V zgodnjih 50.
letih 20. stoletja je prišlo do predloga rabe pojma "etničnost" z namenom izogibanja bolj
čustveno nabitemu izrazu "rasa". Nasprotniki uporabe termina "etničnost" so poudarjali,
da ta pomen pojma ne vključuje bioloških značilnosti. Etnična skupina ima skupno le
poreklo in kulturo, torej kombinacijo jezika, religije, navad, vrednot itd., ne pa tudi
biološke značilnosti. Dodatno je genetika razgnala prej vsebovane napačne predstave o
tem, da so rase določene biološke entitete, ki se skozi čas niso spreminjale in so bile
sestavljene iz posameznikov, ki so ustrezali določenemu tipu. Nasprotno obstajajo
fenotipične razlike med ljudmi in te razlike približno ustrezajo natančnim geografskim
lokacijam (Jurmain idr., 2000; Antropologia – Conoscenza dell'uomo, 2009).
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Splošno velja, da je človeštvo enotno. Človeška populacija je namreč nastala na isti
način, iz istih prednikov in je na samo svoj način odgovarjala na dražljaje okolja s
posebnim prilagajanjem. Moderna evolucijska teorija pravi, da je vsak posameznik
produkt svojega specifičnega življenjskega okolja (fenotipa) in genetske dediščine
(genotipa) (Moran, 2000).
3.1.2. ZNAKI RAZNOLIKOSTI ČLOVEŠKE VRSTE
Antropologi za preučevanje človeške raznolikosti v prostoru in času ločijo univerzalne,
splošne in specifične poteze. Univerzalne poteze so tiste, ki ločijo Homo sapiensa od
ostalih vrst. Med njimi izstopajo večji možgani, uporaba orodja, jezika, simbolov,
socialna organiziranost, daljše obdobje skrbi za potomce in podobno. To so biološke,
fiziološke, psihološke, socialne in kulturne poteze, ki so značilne za celotno človeško
vrsto. Splošne poteze se pojavljajo v različnih obdobjih in okoljih, vendar ne v vseh
kulturah. Kulture se kljub enakemu izvoru različno odzovejo na določene pogoje zaradi
različnih potreb. Za vsako kulturo pa so lahko poteze specifične, saj te dajejo različen
poudarek različnim stvarem (Kottak, 1997).
Raziskovalci na področju genetike so prišli do ugotovitev, da se več kot 95 % variacij
pojavlja znotraj populacij na ravni posameznika. Vsak od njih pa se nato na svoj unikaten
način prilagodi na okolje, v katerem živi (Cavalli-Sforza, Menozzi, Piazza, 1994).
Iz povedanega sledi, da človeške vrste ne moremo opisati samo po enem dednem znaku,
temveč po določeni skupini znakov, ki je značilna za večjo skupino ljudi. Tu se postavi
vprašanje o tem, kateri dedni znaki določajo človeške populacije. Za človeško populacijo
določujoče znake je važno, da jih je mogoče čim bolj natančno meriti in tako izražati v
številkah. Le taki znaki so objektivno določljivi. To so barva kože, telesna višina,
konstrukcija in telesni proporci, barva las, oblika las, oblika nosu in oblika očesa.
Barva kože pri človeku je odvisna od količine kožnega pigmenta melanina. Pigmentni
sloj v koži daje v močnih koncentracijah črno barvo in deluje kot zaščitni filter pred UVžarki, ki v večji količini škodljivo vplivajo na organizem. Majhna količina UV-žarkov pa
je nujna za sintezo D-vitamina. Tako ima svetla polt prednost v predelih, kjer sončnih dni
primanjkuje (zmernotopli podnebni pasovi), temna polt pa v ekvatorialnih predelih sveta
(Jablonski, Chaplin, 2000; Štefančič, 2005).
Glede telesne višine, konstrukcije telesa in telesnih proporcev je pomemben odnos med
prostornino in površino telesa. Čim večja je površina, lažje se telo ohlaja, in čim manjša
je, več toplote telo obdrži. Glede na ta odnos delimo leptosomatski tip in eurisomatski tip.
Leptosomatski tip je značilen za vroče in suho podnebje (Nilotidi). Eurisomatski tip pa je
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značilen za mrzlo celinsko podnebje (Inuiti) (Štefančič, 2005; Štefančič, 2007) (Glej
Slika 3:Bergmannovo in Allenovo pravilo, str. 27.).
Barva las je odvisna od množine pigmenta in kombinacije dveh pigmentov, in sicer
eumelanina (črni pigment) in feomelanina (rdeči pigment). Svetlolasost je značilna za
predele S Evrope, rdečelasost za SZ Evropo (Irska, Škotska), medtem ko rjavolasost za J
Evropo (Španija, Grčija …). Po obliki lase delimo na lisotrihne, kimototrihne in
ulotrihne. Lisotrihni lasje so togi in debeli ter v preseku okrogli. Najpogosteje jih
najdemo pri mongolidih. Za kavkazijce so značilni kimototrihni lasje, ki so ravni, valoviti
do kodrasti ter imajo podolžen plitev žleb. Ulotrihni lasje pa so nakodrani, spiralasti, filfil. Ti lasje imajo globok žleb, v preseku so ledvičasti. Izraščajo se pod ostrim kotom.
Značilni so za nigride tropskih predelov, saj se v frizuri iz takih las zadržuje vlaga
(Štefančič, 2005; Štefančič, 2007; Why Do Europeans Have So Many Hair and Eye
Colors?, 2009).
Karta 2: Pogostost svetlih las pri Evropejcih

Vir: Why Do Europeans Have So Many Hair and Eye Colors?, 2009
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Posebna oblika očesa je t. i. mongolsko oko, ki je značilno za mongolide in je
prilagoditev na mrzlo celinsko klimo. Značilno obliko mongolskemu očesu daje
maščobna blazinica v zgornji veki (epikantus). Barva oči je odvisna od količine in
razporeditve pigmenta melanina. Pri modrih očeh je le tega malo in ga vsebuje zadnja
mejna plast šarenice. Pri rjavih očeh je intenzivnost temne barve odvisna od količine
melanina, ki je v vseh plasteh šarenice. Zeleni odtenki oči so posledica manjše količine
pigmenta. Nigridi imajo temne oči z veliko količino pigmenta, medtem ko lahko pri
kavkazijcih najdemo vse odtenke barve oči (Štefančič, 2005; Vir: Why Do Europeans
Have So Many Hair and Eye Colors?, 2009).
Karta 3: Pogostost svetlih oči pri Evropejcih

Vir: Why Do Europeans Have So Many Hair and Eye Colors?, 2009
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Glede na obliko nosu jih delimo na leptorni, hamerini, platirini in mezorini tip. Leptorini
so ozki in dolgi nosovi, ki so značilni za mrzlo podnebje in puščavske razmere. Nosovi so
tako v hladnih podnebjih majhni, saj to preprečuje vdihovanje večjih količin premrzlega
zraka. Zrak se namreč v nosni votlini segreje in ogret doseže pljuča. V mrzlih predelih
sveta so nosovi tudi nizki, saj so v nasprotju s štrlečimi manj izpostavljeni možnosti
zmrznitve. Hamerini so široki in kratki nosovi, ki so značilni za tropske predele. S to
obliko nosa je olajšano vdihavanje toplega in vlažnega zraka. Platirini nosovi so zelo
nizki nosovi s potlačeno konico. Mezorini so ozki in kratki nosovi z nizkim nosnim
hrbtom. Značilni so za mrzlo celinsko klimo (Štefančič, 2005; Štefančič, 2007).
Vsi ljudje smo torej med seboj enaki, hkrati pa smo tudi drugačni. Enotnost človeške
vrste določajo vse lastnosti, ki nas ločujejo od ostalih vrst, to je pokončna drža, relativno
majhna poraščenost, socialna organizacija itd. Kljub vsem podobnostim pa lahko
govorimo o stoodstotni človeški raznolikosti. Razlikujemo se po barvi kože, telesni
višini, teži, postavi, obliki obraza, barvi las in oči itd. Ljudje se drug od drugega ne
razlikujemo zgolj biološko, temveč tudi sociokulturno, saj imamo svoj način obnašanja,
oblačenja in prilagajanja.
3.2. PRILAGODITEV ČLOVEŠKE
DEJAVNIKE OKOLJA

VRSTE

NA

GLAVNE

STRESNE

Sposobnosti posameznika, ki reagira na okolje, tako da si olajša delovanje, pravimo
(človeška) prilagoditev. Gre za sposobnost posameznikovega preživetja, funkcioniranja
in reproduciranja v različnih geografskih območjih. Človek se namreč že od vsega
začetka svojega obstoja prilagaja na okolje, v katerem živi. Za preživetje v nenehno
spreminjajočem se okolju je človek razvil biološke, fiziološke, psihološke, socialne in
kulturne mehanizme. Eni mehanizmi so stalni, drugi pa variirajo glede na okolje in se jih
da do določene mere spremeniti v toku življenja. Med slednje spadajo predvsem
fiziološki in kulturni mehanizmi (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Človek je tako kot vsi drugi rastlinski in živalski organizmi izpostavljen delovanju
fizičnega okolja, v katerem prebiva. Njegovo odzivanje in prilagajanje različnim
značilnostim fizičnega sveta je zaradi višje ravni sociokulturne razvitosti močnejše.
Skupine posameznikov so v stoletjih in tisočletjih postopoma razvile rasne in
sociokulturne značilnosti zaradi geografske ločenosti (puščave, gorske verige …) od
drugih (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000; Ferfila, 2007).
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V okviru procesov prilagajanja pri človeku govorimo o adaptaciji in aklimatizaciji.
Adaptacija je vsaka daljša evolucijska sprememba, ki zadeva posameznike znotraj
človeške vrste. Primeri dolgoročnih adaptacij pri človeški vrsti vključujejo nekatere
fiziološke odgovore na vročino (znojenje) in močno obarvano kožo v tropskih regijah. Te
lastnosti so rezultat evolucijskih sprememb pri populacijah in se ne razlikujejo kot
rezultat kratkoročne okoljske spremembe. Na primer sposobnost znojenja se ne izgubi pri
ljudeh, ki večino svojega življenja preživijo v hladnih območjih. Prav tako ne bodo
posamezniki, ki se rodijo z močno obarvano kožo, postali bledi, tudi če nikoli ne bodo
izpostavljeni močnemu sočnemu sevanju (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Kratkoročni fiziološki odgovor na okoljsko spremembo, ki je pod genetskim vplivom, se
imenuje aklimatizacija. Zagorelost kože, ki se zgodi pri vseh ljudeh, je ena od oblik
aklimatizacije. Drug primer je zelo hitra proizvodnja hemoglobina, ko prebivalci
nižinskih predelov potujejo v višje nadmorske višine. To povečanje priskrbi telesu več
kisika v okolju, kjer je na voljo manj kisika. V obeh prikazanih primerih je fiziološka
sprememba začasna. Zagorelost kože zbledi po tem, ko se izpostavljenost sončnemu
sevanju zmanjša. Količina hemoglobina se zmanjša na standardno količino ob ponovni
vrnitvi v nižje nadmorske višine. Pri adaptaciji in aklimatizaciji se mora namreč človeško
telo prilagoditi na vse spremembe, da lahko obdrži homoestazo oziroma stanje stabilnosti
biološkega sistema (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Uspešnost prilagoditve človeške vrste se kaže v večji možnosti reprodukcije in možnosti
za preživetje, odvisna pa je od demografskega, energetskega in prehrambenega kriterija.
Demografski kriterij opredeljuje ravnovesje med rodnostjo in smrtnostjo, energetski pa
nam pokaže ustreznost uporabljene tehnologije. Prilagoditev posamezne populacije
najbolje prikaže prehrambeni kriterij, saj poraba hrane izraža znanje in sposobnosti
porabe virov hrane (Moran, 2000).
Vsako geografsko območje ima določene značilnosti, ki so zanj specifične in zato
zahtevajo tudi specifične prilagoditve. Človek poseljuje skoraj vsa območja našega
planeta, kjer so stresni dejavniki iz okolja med seboj zelo različni in na te se prilagaja na
različne načine. Govorimo lahko o biološki ali genetski, fiziološki, psihološki in
sociokulturni prilagoditvi. Ko se populacije prilagajajo na novo okolje, ustvarjajo nove
oblike stresa, na katere se morajo ponovno prilagoditi. Proces prilagajanja se torej nikoli
ne konča (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Najpomembnejši stresni dejavnik je podnebje. V okviru podnebja na nastanek ras najbolj
vpliva sončno sevanje ter vlaga v zraku, padavine, vetrovi, toplota, odsev velikih snežnih
ploskev in sploh vse kombinacije teh sestavin podnebja. Ni pa mogoče razložiti nastanka
vseh ras samo na tej podlagi. Računati moramo tudi z izolacijo in v zvezi z njo ne le s
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podnebjem, temveč tudi z geografskimi faktorji, kot je na primer nadmorska višina. Poleg
podnebja in geografskih faktorjev je brez dvoma važen način prehranjevanja, ki je spet v
tesni zvezi s prstjo, odnosno tudi z naselitvijo (Škerlj, 1949).
3.2.1. NADMORSKA VIŠINA
Ljudje kljub velikim težavam, s katerimi se soočajo, poseljujejo tudi visoke nadmorske
višine. Večina človeške populacije naseljuje območje znotraj 40º severne in južne
geografske širine, kjer je sončno sevanje najmočnejše. V to območje spadajo Skalno
gorovje v Severni Ameriki, južnoameriški Andi, Etiopsko višavje, Alpe in Kavkaz v
Evropi ter azijska Himalaja. V Tibetu so stalna bivališča nad 4500 metri n.v. in v Andih
celo nad 5000 metri. Na takih višinah številni faktorji povzročajo stres na človeško telo.
Ti vključujejo hipoksijo – višinsko bolezen (zmanjšanje količine razpoložljivega kisika),
bolj intenzivno sončno sevanje, mraz, nizko vlažnost, veter, zmanjšano prehrambeno
osnovo in razgiban relief. Od tega višinska bolezen povzroča največji stres človeškemu
fiziološkemu sistemu, še posebej srcu, pljučam in možganom (Jurmain idr., 2000).
Višinska bolezen izhaja iz zmanjšanega zračnega tlaka in posledično nižje koncentracije
kisika v atmosferi. Torej če želimo prejeti enako količino kisika na višini 3000 metrov
kot na morski gladini, moramo narediti določene fiziološke spremembe z namenom
povečanja telesne sposobnosti za transport in učinkovito rabo kisika, ki je potreben. Pri
ljudeh, ki bivajo na višjih nadmorskih višinah, posebej pri sodobnih priseljencih, se
kažejo številne telesne spremembe kot posledica prilagoditve na novo življenjsko okolje.
Reprodukcija je še posebej pod vplivom s povečano stopnjo smrtnostjo novorojenčkov,
splavi in prezgodnjimi porodi. Nizka porodna teža novorojenčkov je tudi bolj pogosta in
se pripisuje zmanjšani rasti zarodka zaradi oslabljenega materinega prenosa kisika. V
primerjavi s populacijami na nižjih višinah kažejo prebivalci, ki živijo celo življenje na
višjih nadmorskih višinah, upočasnjeno rast in dozorevanje. Druge razlike vključujejo
večji prsni koš, ki je povezan z večjo prostornino pljuč in večjimi srci (Moran, 2000,
Jurmain idr., 2000).
Domorodci visokih nadmorskih višin in priseljenci kažejo določene razlike v
aklimatizaciji in prilagoditvi na višino. Nekateri avtorji te različne oblike prilagoditve
imenujejo odrasla aklimatizacija in razvojna aklimatizacija. Odrasla aklimatizacija se
zgodi pri izpostavljanju visokim nadmorskim višinam pri ljudeh, rojenih na nižjih
nadmorskih višinah. Pri prilagoditvah gre za kratkotrajne spremembe odvisno od trajanja
zadrževanja na višji nadmorski višini. Začnejo se v roku nekaj ur od spremembe
nadmorske višine. Te spremembe vključujejo povečanje stopnje sprejemanja kisika, bitja
srca in proizvodnje rdečih krvničk (rdeče krvničke vsebujejo hemoglobin, protein, ki je
odgovoren za prenos kisika organom in tkivom) (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
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Razvojna aklimatizacija se zgodi staroselcem, ki prebivajo na višjih nadmorskih višinah v
času rasti in razvoja. Poleg tega, da imajo večjo kapaciteto pljuč, je pri višinskih
domačinih bolj učinkovit prenos kisika iz krvi do telesnih tkiv. Razvojna aklimatizacija
služi kot dober primer fiziološke dovzetnosti. Prikazuje, kako znotraj meja, določenih z
genetskimi faktorji, razvoj lahko poteka pod vplivom okolja. Obstajajo dokazi, da so se
nekatere populacije tudi genetsko prilagodile višjim nadmorskim višinam. Staroselci v
Tibetu, ki so naselili regije višje od 3600 metrov pred približno 25.000 leti, so imeli
genetske prilagoditve na višino (hipoksijo). Zdi se, da višina ne vpliva na reprodukcijo
pri teh ljudeh do stopnje, do katere vpliva na prej omenjene populacije. Porodna teža teh
novorojenčkov je takšna kot pri tistih, rojenih v nižjih predelih Tibeta, in višja kot pri
nedavnih kitajskih priseljencih (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Druga smer dokazov se nanaša na rabo glukoze (krvni sladkor). Glukoza je odločilna, ker
je edini vir energije, ki ga potrebujejo možgani in ga uporablja, čeprav ne izključno, tudi
srce. Tako višinski Tibetanci kot Quechu (prebivalci višinskih regij perujskih Andov)
izgorevajo glukozo na način, ki dovoljuje bolj učinkovito rabo kisika. To pomeni
prisotnost genetskih mutacij v mitohondrijski DNK, ki narekuje pogostost naprednih
mutacij pri omenjenih skupinah. Ne obstaja nek določen dokaz, da so Tibetanci in
Quechu Indijanci šli skozi evolucijske spremembe, da bi se prilagodili višinski bolezni.
Še več, genetski mehanizmi, ki so osnova edinstvenih sposobnosti teh populacij, niso bili
dognani. Novi podatki so zanimivi in močno nakazujejo, da je selekcija delovala z
namenom ustvariti evolucijske spremembe pri teh dveh skupinah (Jurmain idr., 2000).
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3.2.2. EKSTREMNE TEMPERATURE
Človek živi v različnih toplotnih pasovih od tropskega do arktičnega podnebja (Roberts
idr., 1993). V takih ekstremih, še posebej mrazu, človeško življenje ne bi bilo mogoče
brez kulturnih inovacij. Vpliv naravnega okolja je kljub antropogenim spremembam še
vedno tako močen, da za človeško vrsto predstavlja velik stres.
Karta 4: Povprečne letne temperature (ºC)

Vir: Annual Avrage Temperature map, 2009
Sesalci in ptice so razvili kompleksne mehanizme za ohranjanje stalne notranje telesne
temperature. Medtem ko se morajo plazilci zanašati na izpostavljenost zunanjim virom
toplote za dvig telesne temperature in nivojev energije, imajo sesalci in ptice fiziološki
mehanizem, ki znotraj določenih meja povečuje ali znižuje izgubo telesne temperature. S
tem mehanizmom ljudje uspešno vzdržujemo stalno telesno temperaturo v mrzlih zimah
in vročih poletjih. Optimalna telesna temperatura za normalno delovanje celic je
specifična za posamezno vrsto in za ljudi znaša približno 37 ºC. Preko dneva prihaja do
nihanja telesne temperature. Zdrav posameznik ima najvišjo telesno temperaturo med
šesto in deseto uro zvečer, najnižjo pa med drugo in četrto uro zjutraj. Telesna
temperatura pri posamezniku je odvisna tudi od spola in starosti. Močno zvišanje ali
znižanje telesne temperature vpliva na delovanje naših celic in posledično organov. Med
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prvimi prizadetimi organi so možgani, ki nadzorujejo delovanje večine pomembnih
sistemov v telesu (Roberts idr., 1993; Jurmain idr., 2000).
Človek neprestano izgublja in pridobiva energijo s pomočjo različnih fizičnih procesov
(prevajanje, radiacija, konvekcija in izhlapevanje). Za normalno delovanje posameznika
je potrebno, da je ta v temperaturnem ravnovesju. Naše telo z lastnim ohlajanjem ali
segrevanjem reagirana na previsoko ali prenizko temperaturo (Roberts idr., 1993).
Za uspešno prilagoditev na ekstremne temperature sta zelo pomembna velikost in oblika
telesa. Dve pravili, ki se nanašata na povezavo med telesnimi proporci in podnebjem, sta
Bergmannovo in Allenovo pravilo. Bergmannovo pravilo se nanaša na povezavo med
telesno maso ali volumnom na eni strani in površino telesa na drugi strani. Med sesalci je
telesna masa večja pri populacijah, ki živijo v hladnejših podnebjih. Do tega prihaja, ker
se s povečanjem mase proporcionalno zmanjša relativna količina obsega. Toplota se
izgublja na površini telesa, iz česar sledi, da povečana masa dovoljuje večje zadrževanje
toplote in zmanjšuje izgubo toplote. Allenovo pravilo zadeva obliko telesa, še posebej
okončine, ki vplivajo na količino izgubljene toplote pri organizmu. V hladnejših
podnebjih so okončine krajše z relativno večjo maso glede na površino in so tako najbolj
učinkovite pri preprečevanju izgube toplote. V toplejšem podnebju so obratno bolj
primerne daljše okončine, ki imajo relativno povečano površino glede na maso telesa, saj
pospešujejo izgubo toplote. Za topla in suha podnebja je glede na ta pravila najbolj
primerna vitka telesna oblika z dolgimi okončinami. V hladnih podnebjih je bolj primerna
čokata telesna oblika s krajšimi okončinami. Pomembni podatki, zbrani na vzorcu
številnih človeških populacij, v splošnem potrjujejo ta načela. V hladnejših podnebjih je v
povprečju telesna masa večja in jo označuje večji trup v razmerju z okončinami. Ljudje,
ki živijo na Arktiki, so nižji in bolj čokati, medtem ko so številni podsaharski Afričani, še
posebej v vzhodni savanski Afriki, vitki in višji. Obstaja močna človeška raznolikost
glede telesnih proporcev in vse populacije ne ustrezajo tako očitno Bergmannovemu in
Allenovemu pravilu (Boughey, 1971; Jurmain idr., 2000).
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Slika 4: Bergmannovo in Allenovo pravilo

Vir: Boughery, 1971, str. 47
3.2.2.1.

VROČINA

Vsi razpoložljivi dokazi nakazujejo, da so se zgodnji hominidi razvili v toplih savanah
vzhodne Afrike. Dejstvo, da se ljudje bolje soočajo z vročino kot z mrazom, je dokaz
dolgoročnih adaptacij na vročino, ki so se razvile pri naših prednikih. Kadar je
temperatura zraka višja od temperature kožne površine, se začne človek prilagajati z
znojenjem. Količina relativne vlage v telesu vpliva na učinek toplote na našem telesu. V
vročem in suhem vremenu je vlažnost zraka nizka in znoj iz človeškega telesa izhlapi. V
primeru vročega in vlažnega vremena pa je izločanje odvečne telesne toplote težje, saj
zaradi višje vlage znoj težje izhlapi. Z znojenjem ljudje zmanjšujemo telesno toploto in se
hladimo. Pri tem pa prihaja do izgubljanja telesne tekočine in soli (natrij), kar je lahko
nevarno. Pomembnost tega dejstva je lahko upoštevana, če pomislimo, da je izguba 1 litra
vode približno enaka izgubi 1,5 % celotne telesne teže in da je izguba 10 % telesne teže
lahko življenjsko ogrožajoča (Jurmain idr., 2000).
Pri ljudeh so znojne žleze razporejene po vsej površini kože. Te omogočajo izgubo
toplote na površini telesa s procesom izhlapevanja. To je mehanizem, ki se je pri ljudeh
razvil do najvišje stopnje. Sposobnost zmanjšati toploto z znojenjem je vidna pri vseh
človeških populacijah do skoraj enake stopnje. Povprečno število znojnih žlez na
posameznika znaša 1,6 milijona in je precej stalno. Obstaja variacija pri osebah, ki
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ponavadi niso izpostavljene toplotnim razmeram in se kaže kot obdobje aklimatizacije, ki
v začetku vključuje intenzivno znojenje. Dodaten faktor, ki povečuje ohlajanje telesa z
znojenjem, je povečana izpostavljenost kože z zmanjšano poraščenostjo. Ni znano, kdaj
se je v človeški evoluciji pričela izguba telesnih dlak, vendar predstavlja adaptacijo
človeka na tropsko podnebje (Wheeler, 1994; Jurmain idr., 2000).
Drug mehanizem za izžarevanje telesne toplote je razširitev žil. Kapilare se zaradi visoke
temperature ob površini kože razširijo in s tem dovolijo povečan tok krvi do kože. Vidna
posledica je povečana rdečica na koži posebej na obrazu, ki jo spremlja toplota.
Fiziološki učinek je dovoliti toploti, ki se prenaša s krvjo iz notranjosti teles, da se oddaja
s površine kože v okolico (nekatere droge, vključujoč alkohol, prav tako povzročijo
razširitev žil, ki se pri nekaterih ljudeh kaže z rdečico in toploto na obrazu) (Wheeler,
1994; Jurmain idr., 2000).
Telesna velikost in proporci so tudi pomembni pri uravnavanju telesne temperature.
Znotraj posameznih vrst se telesna velikost in teža povečujeta s povečevanjem razdalje
od ekvatorja. Pri ljudeh ta povezava na splošno drži, vendar obstajajo številne izjeme.
Ljudje so se namreč sposobni prilagoditi na visoke temperature psihološko in kulturno.
Kulturne prakse proti vročini so obleke, bivališča, prehrana itd. V vročih in suhih
območjih so bivališča grajena tako, da zadržujejo najnižje temperature. Oblačila pa
prekrivajo celotno telo in tako zmanjšujejo direktno sončno sevanje. V območjih z
vročim in vlažnim podnebjem pa so v nasprotju bivališča odprta in oblačila minimalna,
da je omogočeno izhlapevanje (Wheeler, 1994; Jurmain idr., 2000).
3.2.2.2.

MRAZ

V območjih z nizko temperaturo obstaja tveganje za razvoj hipotermije. To je življenjsko
nevarno znižanje telesne temperature, ki se začne pri 34,5 ºC. Hipotermija se pojavi
takrat, ko je izguba telesne energije hitrejša od njene proizvodnje in pridobivanja. V prvi
vrsti so ob tej spremembi prizadeti možgani in človek postane metalno ter fizično zelo
počasen. Zaradi oslabljenega delovanja možganov se človek ne zaveda, da je nekaj
narobe in posledično ne ukrepa. Pri padcu telesne temperature pod 29,5 ºC odpove
naravni regulator temperature in telo se začne še hitreje ohlajati. Hipotermija se tako
lahko konča s smrtjo (Roberts idr., 1993; Jurmain idr., 2000).
Človeški fiziološki odgovori na mraz povečujejo proizvodnjo toplote in njeno ohranjanje.
Od teh dveh procesov je ohranjanje toplote bolj učinkovito, ker zahteva manj energije. To
je pomemben poudarek, saj energija za ohranjanje izhaja iz hrane. Če viri hrane niso
obilni in v zimskem času pogosto niso, ima lahko faktor, ki vpliva na ohranjanje energije
prilagoditveno vrednost. Kratkoročni odgovori na mraz vključujejo povečano stopnjo
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metabolizma, tresenje, krčenje žil in prostovoljno vadbo, kar vsaj za kratek čas povzroča
proizvodnjo telesne toplote (Roberts idr., 1993; Jurmain idr., 2000).
Povečanje stopnje metabolizma sprošča energijo v obliki toplote. Tresenje povzroča
mišično toploto kot na primer spontana telovadba. Te metode proizvodnje toplote so
telesno potratne, ker zahtevajo povečan vnos hranljivih snovi, da bi zagotovile potrebno
energijo. Na splošno ljudje, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu mrazu (kar pomeni velik
del leta), ohranjajo višjo stopnjo metabolizma od tistih v toplejših podnebjih. Inuiti
ohranjajo stopnjo metabolizma 13 % do 45 % višjo kot ljudje, ki ne živijo v arktičnih
razmerah. Najvišja stopnja metabolizma je značilna prav za Inuite, ki živijo v notranjosti
in so izpostavljeni še večjemu stresnemu dejavniku mrzlega celinskega območja.
Tradicionalno imajo Inuiti prehrano, ki vključuje največ živalskih proteinov in maščob
glede na vse ostale populacije na svetu (Jurmain idr., 2000).
Krčenje žil spada med pogoste kratkoročne odzive na mraz. S krčenjem žil se zmanjšuje
obtok krvi po kapilarah na površino kože, kar posledično pomeni manjšo izgubo toplote
na površini telesa. Ta metoda velja za zelo učinkovito, vendar le pod pogojem, da
temperatura ne pade pod ledišče. V primeru, da temperature padejo pod ledišče, nenehno
krčenje žil lahko dovoli temperaturi kože padec do točke ozeblin (Roberts idr., 1993;
Jurmain idr., 2000).
Še en kratkoročen odgovor, ki omejuje izgubo toplote in ohranja energijo, je posebna
vrsta maščobnega tkiva. To je t. i. rjava maščoba, ki jo imajo ljudje pod kožo in služi kot
izolacija po celem telesu. Celice, v katerih se nahaja maščoba, vsebujejo veliko
mitohondrijev, ki proizvajajo toploto in posledično energijo (Jurmain idr., 2000).
Dolgoročni odgovori na mraz se razlikujejo med človeškimi skupinami. Na primer
avstralski puščavski staroselci so bili v preteklosti podvrženi širokim temperaturnim
nihanjem med dnevom in nočjo. Glede na to, da niso nosili oblačil in niso gradili
zatočišč, je bila njihova edina zaščita pred nočnimi temperaturami, ki so bile nekaj nad 0
ºC, zagotovljena s spanjem v bližini ognja. Doživljali so nenehno krčenje žil v nočeh, ki
so dovoljevale takšno hlajenje kože, ki bi bila za večino ljudi zelo neprijetna. Kljub temu
ni obstajala grožnja ozeblin in nenehno krčenje žil je pomagalo preprečiti prekomerno
notranjo izgubo toplote. Nasprotno gre pri Inuitih za izkušnjo z obdobji krčenja in širjenja
žil v presledkih. Ta kompromis zagotavlja časovno toploto koži, ki pomaga preprečevati
ozebline pri temperaturah pod lediščem. Istočasno je zaradi krčenja in širjenja žil izguba
energije zmanjšana (Roberts idr., 1993; Jurmain idr., 2000).
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Slika 5: Inuit in iglu

Vir: Alaska in picture, 2009
Človek se ni na mraz prilagodil samo fiziološko, ampak tudi kulturno. Med najbolj
učinkovitimi kulturnimi odzivi na mraz so obleke, ogenj, bivališča, zavetja itd. Prava
kombinacija materialne kulture in vedenjskega prilagajanja je omogočila človeški vrsti,
da je poselila vsa podnebna območja, tudi najhladnejša.
3.2.3. NALEZLJIVE BOLEZNI
Z udomačitvijo živali in rastlin so se ljudje stalno naselili in tako so postali manj fizično
aktivni. S stalno naselitvijo je prišlo do kopičenja smeti, ki vsebujejo bolezenske
prenašalce. Z ustaljenim načinom življenja so se možnosti za endemične bolezni
povečale. Za endemično oziroma trajno bolezen mora biti na voljo zadostno število ljudi.
Stalna naselitev in slabi higienski pogoji, ki so bili prisotni v določenih delih mest do
poznega 19. stoletja, so pripomogli k razvoju bolezni. Klasifikacija bolezni in njihovih
povzročiteljev je zelo težka, saj je teh skorajda neskončno. Najpogosteje delimo
nalezljive bolezni glede na povzročitelja, in sicer virusi, bakterije, glive ali drugi paraziti
(Jurmain idr., 2000).
Virusi niso žive celice v nasprotju z bakterijami, glivami in paraziti. Sestavljeni so iz
verige DNK ali RNK, ki se nahaja v beljakovinski kapsuli. Virus v telesu gostitelja
napade ciljne celice in v citoplazmo celice vnese svojo lastno DNK. S tem prevzame
kontrolo nad nekaterimi celičnimi funkcijami, saj virusna DNK pripravi celice, da
proizvedejo virusne molekule. Cepljenje (imunizacija) je edina učinkovita metoda za boj
proti virusni bolezni, saj se virusi ne odzivajo na antibiotsko zdravljenje. Z imunizacijo
namreč imunski sistem gostitelja vzdržuje infekcijo pod kontrolo in gostitelja brez
simptomov. Najbolj znane virusne bolezni so prehlad, gripa, mumps, ošpice, norice in
AIDS (Jurmain idr., 2000).
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Nalezljive bolezni klasificiramo tudi glede na njihov način prenašanja, torej prek vodnih
kapljic, vnosom snovi v črevo, pik žuželk in preko krvi ali semenčic. Z izdihom in
kihanjem pride do prenosa virusov prek vodnih kapljic. Salmonela, tifus, nekatere oblike
diareje in amebe so velike bakterije, ki lahko pridejo v črevo. Piki žuželk lahko
povzročijo rumeno mrzlico in malarijo. Najbolj znan primer nalezljive bolezni, ki se
prenaša prek krvi ali semenčic, je virus HIV (Jurmain idr., 2000).
Obstajajo bolezni, za katere je človek s specifičnimi genetskimi prilagoditvami ustvaril
obrambni mehanizem. Tak primer je malarija, ki je pri človeški populaciji spremenila
frekvence alelov. Rdeče krvne celice vsebujejo hemoglobin, to je beljakovina, ki je
zadolžena za prenos kisika iz pljuč v druge dele telesa. Med različnimi geografskimi
območji pa obstajajo razlike v obliki molekule hemoglobina. Najbolj razširjena je oblika
hemoglobina A. V vzhodni in srednji Afriki ter nekaterih delih Indije in Arabskega
polotoka ima približno ena četrtina prebivalcev hemoglobin oblike S. Če imajo ljudje le
hemoglobin S, trpijo močno anemijo (anemija srpastih celic). Molekule hemoglobina S
namreč oblikujejo velike prozorne strukture znotraj rdečih krvničk, kar povzroči njihovo
srpasto obliko in propad. Približno 30 % populacij, ki imajo hemoglobin S, ima tudi
hemoglobin A. Posledično so njihove krvne celice le redko deformirane in zato trpijo
blažjo obliko anemije. Prav ti posamezniki so najbolj odporni proti najbolj nevarni obliki
malarije (Plasmodium falciparum) (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000) (Glej prilogo 3.).
Karta 5: Območja malarije in območja molekule hemoglobina v obliki S

Vir: RACE – Health Connections – Sickle Cell Disease, 2009

31

Drugi primer selektivne vloge infekcijskih bolezni je AIDS. Prvi primer virusa HIV so
odkrili leta 1981 v Združenih državah Amerike in šele leta 1985 so ta virus opisali ter ga
uvrstili v skupino retrovirusov. Za te je značilno, da vsebujejo ribonukleinsko kislino –
RNK namesto DNK. To predstavlja njihovo unikatnost, saj ko enkrat vstopijo v ciljno
celico, pretvorijo svojo RNK v DNK, ki se nato direktno vključi v gostiteljevo DNK
celico. Ker retrovirus direktno napade imunske celice, povzroči pri gostitelju imunsko
oslabelost. Napadene so tiste celice, ki so se sposobne boriti, in zato je ta virus
smrtonosen (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Karta 6: Razširjenost HIV/AIDS

Vir: WHO – HIV, 2009
Ljudje in patogeni (snovi ali mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni) izvajajo selektivni
pritisk drug na drugega. Z evolucijskega vidika patogenov je prednost, da niso tako zelo
strupeni za gostitelja. Tako imajo namreč dovolj časa, da se reproducirajo in okužijo še
druge gostitelje. Vendar gostitelji, ki so prvi izpostavljeni novi bolezni, pogosto umirajo.
Na nalezljive bolezni so se ljudje morali in se še vedno morajo prilagajati tako biološko
kot kulturno. Človeška vrsta je sposobna ustvariti genetsko prilagoditev na določene
stresne dejavnike in tako je človeško telo razvilo kompleksen prilagoditveni sistem, ki
deluje kot obrambni mehanizem (Jurmain idr., 2000).
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3.2.4. PREHRANA
Znotraj človeške vrste obstajajo velike razlike v učinkovitosti predelave določenega tipa
hrane. Človek potrebuje energijo za ohranjanje vitalnih funkcij živčnega, dihalnega in
srčnega sistema ter za preživetje drugih telesnih celic. Na količino potrebne energije pri
posamezniku vplivajo tudi različna življenjska okolja. Način pridobivanja hrane je
namreč odvisen od okolja bivanja, na katerega se morejo posamezniki prilagoditi.
Posledično pri različnih populacijah prevladujejo drugačne vrste hrane, poleg tega pa jo
tudi njihov prebavni sistem predela na različne načine (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Prehrana vpliva na velikost in obliko telesa. Za normalno rast posameznika je potrebna
ustrezna količina beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, vode in mineralov, kot so sol,
kalcij, jod, železo in vitamini. Genetik Roberts je prišel do ugotovitve, da je večina
variacij med populacijami genetska, medtem ko je povezava s prilagoditvijo na podnebje
posledica naravne selekcije. Tu se nam postavi vprašanje: «Zakaj so Američani v
povprečju pretežki in nasploh težji od Evropejcev?« Odgovor se ne skriva v genetiki,
ampak v ameriški kulturi prehranjevanja (Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).
Najbolj znan primer razlik pri prehrambeni prilagoditvi je t. i. toleranca na mleko. Mleko
in pretežno nekuhani mlečni izdelki vsebuje mlečni sladkor oziroma laktozo. Dojenčki to
odlično prebavljajo, saj je mleko njihova edina hrana. Ko pa mati preneha dojiti otroka,
se sposobnost prebave laktoze hitro zmanjša. Organizem ne more več proizvesti zadostne
količine encima laktaza, ki razkraja laktozo za prebavo. Sposobnost proizvajanja laktaze
je namreč genetsko kontrolirana pri vseh sesalcih in tako tudi pri človeku (Jurmain idr.,
2000; Štefančič, 2007).
Največji odstotek sposobnosti predelovanja laktoze tudi v odrasli fazi življenja imajo
Evropejci, predvsem severni. Nesposobnost proizvajanja laktaze pa je prisotna predvsem
v nekaterih delih Afrike, v vzhodni Aziji in med prvotnimi prebivalci Amerike.
Sposobnost proizvajanja laktaze je najverjetneje nedavna evolucijska prilagoditev.
Ljudstvom, ki so se iz lovcev in nabiralcev prelevili v pastirje, so mlečni izdelki postali
bolj dostopni. To je pripeljalo do genetske variacije pri nekaterih posameznikih, kar je
omogočilo lažje prebavljanje mlečnega sladkorja. Ta prednost je iz generacije v
generacijo postala vedno bolj pogosta, saj je bila naravna selekcija bolj naklonjena tistim,
ki so lažje prenašali mlečne izdelke (Jurmain idr., 2000; Štefančič, 2007).
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Za normalno delovanje posameznika v različnih življenjskih okoljih mora ta svojemu
telesu zagotoviti vse potrebne snovi. Pomanjkanja katere od življenjsko pomembnih
snovi se pokaže na najrazličnejše načine. Telo posameznika je fizično in psihično
oslabelo, kar lahko pripelje do množice bolezni zaradi oslabljenega imunskega sistema.
Določena življenjska okolja pa preprosto ne zagotavljajo zadostne količine določene
hrane. Ljudje so se na to skozi zgodovino prilagodili z vsesplošno specializacijo. Takšen
primer so Inuiti, pri katerih prevladuje ribja prehrana, ki je bogata z vitaminom D
(Moran, 2000, Jurmain idr., 2000).

3.2.5. SONČNO SEVANJE
Barva kože se pogosto navaja kot primer adaptacije in naravne selekcije pri človeški
vrsti. Pri človeški vrsti barva kože lahko variira od skoraj popolnoma črne do rožnate. Na
splošno barva kože pri populacijah, še posebno pred letom 1500, sledi določeni
geografski distribuciji zlasti v starem svetu. Populacije z veliko količino pigmentacije
najdemo v tropskih območjih, medtem ko je svetlejša barva kože povezana s severnejšimi
geografskimi širinami, še posebej prebivalci severozahodne Evrope. V povprečju pa
imajo ženske svetlejšo kožo kot moški.
3.2.5.1.

BARVA KOŽE

Na barvo kože vplivajo tri sestavine: hemoglobin, karotin in najpomembnejše barvilo
melanin. Melanin je zrnasta snov, ki jo proizvajajo specializirane celice melanociti v
vrhnjici ali epidermiju. Zdi se, da imajo vsi ljudje približno enako število melanocitov.
Količina melanina in velikost granul melanina je tista, ki variira. Poznamo dva tipa
melanina: phaeomelanin (rdeča do rumena) in eumelanin (temno rjava do črna). Oba
dejavnika, količina in tip melanina, sta odvisna od štirih do šestih genov, ki delujejo
popolnoma dominantno. Ena kopija vsakega od teh genov se nasledi od očeta in ena od
matere. Vsak gen se pojavlja v večih alelih, kar se kaže tudi v širokem spektru različnih
odtenkov in barv kože. Melanin ima sposobnost absorpcije potencialno nevarnih
ultravijoličnih (UV) sončnih žarkov, ki so prisotni (čeprav ne vidni) v sončni svetlobi, in
tako preprečuje njihovo prodiranje v globlje plasti kože, s tem pa preprečuje tudi
uničevanje vitamina skupine B. Temneje pigmentirana koža varuje vitamin B, po drugi
strani pa lahko vodi v pomanjkanje vitamina D. Prednost svetle kože je, da prepušča več
svetlobe, kar vodi v povečano tvorbo vitamina D3, ki je potreben za absorpcijo kalcija in
rast kosti. Svetlejša koža pri ženskah izhaja iz povečane potrebe po kalciju v času
nosečnosti zaradi nastanka in razvoja zarodka, hitre rasti ploda in kasneje pri dojenju
(Jurmain idr., 2000; Entrez PubMed - The evolution of human skin coloration, 2009).
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Izpostavljenost sončni svetlobi sproža obrambni mehanizem v obliki začasno povečane
proizvodnje melanina. Vidna manifestacija tega povečanja je zagorelost kože. Ta
obrambni odgovor se zgodi pri vseh ljudeh razen pri albinih, pri katerih genetska
mutacija preprečuje proizvajanje melanina. Še več, zagorelost kože je omejena pri
številnih svetlopoltih prebivalcih severne Evrope, ki proizvajajo majhne količine
melanina, vendar imajo zmanjšano sposobnost za kratkoročno povečanje proizvodnje
melanina. Naravna selekcija je bolj naklonjena temni koži v območjih ob ekvatorju, kjer
sončni žarki padajo pravokotno večino leta in je izpostavljenost UV-svetlobi najbolj
intenzivna. Ob upoštevanju potencialno nevarnih vplivov UV-sevanja z evolucijskega
vidika moramo imeti v mislih tri glavne točke. (1) Zgodnji hominidi so živeli večinoma v
tropskih območjih, kjer je sončno sevanje bolj intenzivno kot v zmernotoplih območjih,
kot je na primer severozahodna Evropa. (2) Za razliko od mestnih prebivalcev je večina
zgodnjih hominidov preživela večino časa na prostem. (3) Zgodnji hominidi niso nosili
oblačil, ki bi jim zagotavljala nekaj zaščite pred soncem. Upoštevajoč te pogoje je bilo
UV-sevanje močno gibalo pri izbiri optimalnih nivojev proizvodnje melanina pri
zgodnjih hominidih. Ko so hominidi migrirali iz Afrike v Azijo in Evropo, so se
selektivni pritiski spremenili. Tiste populacije, ki so s časoma zasedle severno Evropo, so
našle nizke temperature in oblačno nebo tako poleti kot tudi pozimi. Zima je pomenila
tudi manj ur direktne in indirektne sončne svetlobe. Glede na to, da fiziološke adaptacije
niso bile dovolj za življenje v hladnejši klimi, so te populacije brez dvoma sprejele
določene kulturne navade, kot na primer uporabo ognja, nošenje živalske kože in drugih
tipov oblačil. Prednost, zagotovljena z intenzivno obarvano kožo v tropskih območjih, ni
bila več pomembna, saj je selekcija za proizvodnjo melanina oslabela kot posledica
zmanjšane izpostavljenosti sončni svetlobi. Kljub temu oslabljena selekcija za temno
kožo verjetno ni primerna za pojasnitev močno obarvane kože, ki jo lahko opazimo pri
nekaterih severnoevropejcih. Še en pomemben dejavnik je bil potreba po ustreznih
količinah vitamina D. Teorija, ki razlaga vlogo vitamina D, ponuja naslednjo razlago.
Vitamin D igra pomembno vlogo pri mineralizaciji in normalni rasti kosti v obdobju
odraščanja in je prisoten v nekateri hrani, kot na primer v ribjem olju, rumenjaku, jetrih,
maslu in smetani. Vendar je primarni vir vitamina D za telo njegova sposobnost
sintetizacije skozi interakcijo UV-svetlobe in snovi, podobne holesterolu, ki jo najdemo v
kožnih celicah. Torej za normalno rast kosti je ustrezna izpostavljenost sončni svetlobi
nujna. Nezadostna količina vitamina D v otroštvu se kaže v rahitičnosti, ki vodi do
deformacij kosti celotnega človeškega skeleta. Ti ljudje imajo pogosto krive noge in
deformacije medenice. Deformacije medenice so še posebej problematične za ženske, saj
lahko vodijo v oženje porodnega kanala, ki lahko ob nekirurški intervenciji med porodom
pogosto pomeni smrt matere in otroka. Ta primer prikazuje možnost rahitisa kot
pomembnega selektivnega faktorja, ki favorizira manj obarvano kožo v območjih, kjer
podnebje in drugi faktorji vplivajo na zmanjšanje izpostavljenosti UV-sevanju. V
preteklosti je bila zmanjšana izpostavljenost sončni svetlobi škodljiva za temnejše
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obarvane posameznike v severnih geografskih širin. Pri teh posameznikih je visoka
koncentracija melanina filtrirala večino UV-svetlobe. Če prehrana skupin, ki so naselile
severno Evropo, ni zagotavljala zadostne količine vitamina D, so se selektivni pritiski
premaknili v prid manj obarvani koži. Tako zgodovinsko in pri sodobnih populacijah
obstajajo zadostni dokazi, ki podpirajo teorijo vitamina D. V zadnjih desetletjih 19.
stoletja so temnopolti prebivalci mest severa ZDA trpeli za rahitisom pogosteje od
belopoltih prebivalcev. Temnopolti prebivalci s severa so bili pogosteje prizadeti kot
temnopolti prebivalci južnih predelov ZDA, kjer je izpostavljenost sončni svetlobi večja.
Dodajanje vitamina D mleku se je začelo z namenom zmanjševanja tega problema. Drug
primer je viden v Veliki Britaniji, kjer se pri temnopoltih vzhodnih Indijcih in Pakistancih
kaže večja pogostost rahitisa kot pri belopoltih. Morda je bilo z variacijo v barvi kože
povezano več družbenega pomena kot s katerokoli drugo biološko lastnostjo. Razen
njenega adaptivnega pomena, ki je povezan z UV-sevanjem, ni barva kože nič
pomembnejša fiziološko kot številne druge biološke lastnosti. Z evolucijskega vidika
barva kože zagotavlja primer, kako so sile naravne selekcije proizvedle geografsko
vzorčeno variacijo kot posledico dveh nasprotnih selektivnih vplivov: potreba po zaščiti
pred preveliko izpostavljenostjo UV sevanju na eni strani in potreba po ustrezni UV
izpostavljenosti zaradi sinteze vitamina D na drugi strani (Jurmain idr., 2000).
3.2.5.2.

TEORIJA EVOLUCIJE ČLOVEŠKE BARVE KOŽE

Odtenki človeške kože varirajo od temno rjavega do skoraj brezbarvnega, ki se zdi kot
rožnat zaradi krvi v plasteh kože. S poskusi odkrivanja mehanizmov, ki so vplivali na
tako širok spekter odtenkov človeške kože, sta Nina Jablonski in George Chaplin (2000)
ugotovila, da obstaja močna povezava med odtenkom človeške kože in povprečnim
letnim ultravijoličnim sevanjem (UV), ki doseže izpostavljeno kožo prebivalcev
naseljenih na določenem območju. Jablonskijeva in Chaplin sta registrirala odtenke kože
več kot dvestotih prebivalcev, katerih predniki so zadnjih 500 let naseljeni na istem
geografskem območju v sorazmerju z danim ultravijoličnim sevanjem, ki mu je koža
letno izpostavljena. Odkrila sta, da je določena niansa barve kože (W) povezana z letnim
ultravijoličnim sevanjem (UV), ki mu je koža izpostavljena (AUV) (Jablonski, Chaplin,
2009).
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Jablonskijeva in Chaplin pojasnjujeta povezanost med obarvanostjo kože in letno
izpostavljenostjo UV-sevanju. Obstajata dva vpliva (Jablonski, Chaplin, 2009):
• melanin, ki vpliva na temnejši odtenek kože, služi kot svetlobni filter in ščiti pred
tem, da bi preveč UV-žarkov prodrlo v globlje plasti kože in s tem povzročilo sončne
opekline in motnje pri tvorbi človeške DNK;
• ljudje potrebujejo vsaj minimalno količino UV-žarkov, ki morajo priti globoko v
kožo, da se lahko tvori vitamin D nujen za rast in ohranjanje kosti človeškega okostja.
Zelo verjetno je, da je bila koža prvih ljudi podobna koži naših najbližjih sorodnikov,
šimpanzov, torej bela ali rahlo obarvana in prekrita s temno dlako. Pri šimpanzih se soncu
izpostavljeni deli kože precej razlikujejo v svoji obarvanosti, vendar pa je obarvanost
obraza pri vseh skupinah, upoštevajoč različne vrste in podvrste, močnejša glede na
starost in izpostavljenost UV-žarkom. Z izjemo obraza, vek, ust, uhljev in genitalnih
predelov je povrhnjica večine primatov, ki ne pripadajo človeškemu rodu, brez barve
zaradi pomanjkanja melanocitov, s predpostavko, da je to na splošno primaren pogoj vseh
primatov (Jablonski, Chaplin, 2009).
Upoštevajoč odtenke človeške kože skozi dolgo človeško evolucijo, Jablonskijeva in
Chaplin ugotavljata, da ni empiričnih dokazov, ki bi nakazovali, da so imeli človeški
predniki pred šestimi milijoni let drugačne odtenke barv kože, kot jih imajo današnji
šimpanzi – v glavnem svetlo kožo pod temno dlako. Vendar pa je istočasno s človeško
evolucijo izgube dlake potekala tudi evolucija, ki je človeški populaciji dovoljevala
prilagoditev barve kože zaradi: 1) povečanja eumelanina, ki je bil potreben za
zavarovanje kože pred premočnim sevanjem UV-žarkov in 2) zmanjšanja eumelanina, da
je dovolj UV-žarkov v koži povzročilo nastajanje vitamina D (Jablonski, Chaplin, 2009).
Rezultati raziskave, ki sta jo opravila Jablonski in Chaplin, pojasnjujejo, da je obarvanost
kože pri ljudeh močno prilagodljiva in se je razvila zaradi prilagajanja fiziološkim
potrebam ljudi, ki so se razkropili po območjih z različnimi povprečnimi letnimi
vrednostmi sevanja UV žarkov (Jablonski, Chaplin, 2009).
Jablonskijeva in Chaplin razlagata, da je ob selitvi domorodcev oziroma prvotnih
prebivalcev določenega območja prišlo tudi do selitve zadostnega genskega materiala.
Skozi tisočletja je koža njihovih potomcev postajala temnejša oziroma svetlejša, glede na
količino prijetega UV-sevanja. Izjema so ljudje, ki so se naseljevali proti severu in so
ohranili temnejšo kožo. Takšen primer so Inuiti, čeprav živijo v območju z zelo malo
sonca, imajo kljub temu temnejšo kožo. To lahko pojasnimo z dejstvom, da njihova
tradicionalna prehrana temelji na mesni hrani (ribe), ki vsebuje veliko vitamina D
(Jablonski, Chaplin, 2009).
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Razvili sta se dve tendenci, smeri obarvanosti kože (Jablonski, Chaplin, 2009):
• smer od ekvatorja do polov (90˚ geografske širine) je definirana z vidno večjo potrebo
po fotozaščiti, posebej ob ekvatorju in v tropskih predelih. Močno obarvana koža ščiti
pred fotolizo folatov in pomaga preprečevati opekline zaradi UV-žarkov ter
uravnavati žleze (ter posledično preprečevati motnje v telesni temperaturi).
• smer od 30˚ geografske širine do severnega pola je določena z večjo potrebo po
prilagajanju z namenom sinteze čim večjih količin vitamina D3, saj so to območja z
nizko letno stopnjo vrednosti sevanja UV-žarkov.
Karta 7: Razporeditev človeške populacije po barvi kože

Vir: Anthro palomar education, 2009
Ljudje, ki naseljujejo območja med tema dvema smerema, imajo možnost razvoja
različnih stopenj obarvanosti. Zmerno obarvana koža bi bila ogrožena zaradi
pomanjkanja vitamina D3 in bila oslabela zaradi omejenega sevanja UV-žarkov, kar je
lahko posledica geografske širine, kulturnih navad ali obojega (Jablonski, Chaplin, 2009).
Rezultati te študije nakazujejo, da je obarvanost kože sorazmerno nestalna in da se
prilagajanje lokalnim pogojem, kar zadeva vrednosti sevanja UV-žarkov, lahko zgodi v
relativno kratkem geološkem obdobju. Obstaja torej možnost, da so nekateri človeški
rodovi skozi čas izmenično prehajali v obdobja neobarvanosti oziroma obarvanosti v
odvisnosti od selitve v območja z različnimi vrednostmi sevanja UV-žarkov (Jablonski,
Chaplin, 2009).
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S hitrejšim tempom človekovega preseljevanja v zadnjih stoletjih se vedno več ljudi
znajde v pogojih UV-žarčenja, na katere so po naravi slabo prilagojeni (npr. Angleži, ki
so se naselili v Avstralijo v devetnajstem in dvajsetem stoletju, Indijci in Pakistanci, ki so
se preselili v Anglijo v zadnjih desetletjih), kar ima resne zdravstvene posledice. Kulturne
navade, kot je na primer sončenje, so v nekaterih primerih zaostrile te pogoje in olajšale
druge. Zaradi visoke stopnje dovzetnosti za okoljske pogoje je obarvanost kože brez
pomena pri ocenjevanju filogenetičnih odnosov med skupinami ljudi (Jablonski, Chaplin,
2009).
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4. ČLOVEŠKE RASE

Človeška vrsta se je razširila po svetu z migracijami, pri čemer je prišlo do izolacije in
hkrati do novih srečanj določenih populacij. Prvotna človeška skupina, iz katere je
nastalo celotno človeštvo, je bila po vsej verjetnosti genetsko homogena. S selitvami je
prišlo do diverzifikacije človeške vrste kot posledica prilagoditve na različna geografska
okolja. V daljšem obdobju ločenosti ene človeške populacije od ostalih postane izolirana
skupina relativno genetsko stabilna. Z mikroevolucijo so tako nastale različne rase in
podrase, ki so rezultat človeške evolucije (Južnič, 1987; Spencer, 2005).
4.1. TERMIN ČLOVEŠKE RASE
Termin človeške rase je eden najbolj kontroverznih terminov znotraj bioloških in
družbenih ved. V preteklosti je bil termin osnova številnim rasističnim dejanjem kot
posledica nerazumevanja in manipulacije pomena le-tega.
S terminom rase je označena skupina živalskih individuumov, ki pripadajo isti živalski
vrsti in so združeni na osnovi skupine skupnih lastnosti. Tradicionalne rasne teorije
razvrščajo človeštvo v zaprte sisteme. Sodobno pojmovanje temelji na genetski
zakonitosti. Človeške populacije so odprti sistemi z neskončnimi možnostmi pretoka
genov in nastajanja novih genetskih kombinacij. Človeške skupine se namreč razlikujejo
po telesnih in biokemičnih značilnostih, ki so posledica prilagoditve na različne dejavnike
okolja in mutacij. Obsežnejšo skupino človeštva, ki si je genetsko blizu, lahko
proglašamo za raso. Pri takem pristopu so manipulacije v smislu dokazovanja večvrednih
in manjvrednih ras nemogoče (Štefančič, 2005; Štefančič, 2007).

4.1.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ TERMINA ČLOVEŠKA RASA
Termin rasa se je razširil v Veliki Britaniji v 15. stoletju. Uporabljal se je večinoma kot
sinonim za vrsto, kot na primer človeška rasa (= človeška vrsta). Od 16. stoletja dalje se
je beseda rasa uporabljala tudi za označevanje različnih kulturno opredeljenih skupin. Na
primer z besedno zvezo "slovenska rasa" označimo narodno pripadnost, medtem ko na
primer z besedno zvezo "judovska rasa" označimo specifično etnično in religiozno
identiteto (Jurmain idr., 2000).
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Pojem rasa se navadno uporablja kot biološki pojem ali vsaj kot pojem z biološkimi
konotacijami, vendar pa tudi kot pojem z ogromnim družbenim pomenom. Poleg tega je
še vedno splošno razširjeno dojemanje, da obstaja zveza med določenimi telesnimi
(fizičnimi) lastnostmi (izstopa barva kože) in številnimi kulturnimi lastnostmi (kot so
jezik, poklicne nagnjenosti ali celo etika). Omenjene značilnosti so zelo vidne in
pospešujejo neposredno in površinsko uvrščanje posameznikov v družbeno definirane
kategorije. Vendar t. i. rasne značilnosti niso edini fenotipični izrazi, ki prispevajo k
družbeni identifikaciji. Spol in starost sta tudi kritično pomembna. Poleg teh dveh
spremenljivk je posameznikovo biološko in/ali etnično poreklo še vedno neizogibno
faktor, ki vpliva na to, kako je on ali ona v začetku zaznana in ocenjena s strani drugih
(Južnič, 1987; Jurmain idr., 2000).
Uporaba izrazov o narodnem poreklu (npr. afriškem, azijskem) ali izrazov "etničen" in
"etničnost" kot nadomestkov za rasne oznake in raso, je postala bolj pogosta v zadnjih
letih, tako v antropologiji kot v drugih vedah. V antropologiji je prišlo do predloga rabe
pojma "etničnost" v zgodnjih 50. letih 20. stoletja z namenom izogibanja bolj čustveno
nabitemu izrazu "rasa". Eriksen trdi, da v sodobni antropologiji in sociologiji etnično
skupino ponavadi obravnavamo kot kulturno, ne pa kot fizično različno. Etnična skupina
ima skupno poreklo in kulturo, torej kombinacijo jezika, religije, navad, vrednot itd. Iz
tega razloga so nekateri nasprotovali njeni rabi, ker ne vključuje bioloških značilnosti. Po
Immanuelu Wallersteinu je rasa genska kategorija, ki ima vidno fizično obliko. Narod je
sociopolitična kategorija, ki je povezana z dejanskimi ali potencialnimi mejami države.
Medtem ko je etnična skupina kulturna kategorija, ki ima neko določeno vedenje, ki se
prenaša iz generacije v generacijo in ki teoretično običajno ni povezana z državnimi
mejami. Nacionalne države lahko torej vsebujejo različne etnične skupine. Dejstvo je, da
sta besedi etničnost in rasa izmenjujoče v rabi, kar izraža družbeni pomen fenotipičnega
izraza in ponovno prikazuje, kako se fenotip spaja s kulturno definiranimi
spremenljivkami (Jurmain idr., 2000; Haralambos, Holborn, 1999).
V njeni najpogostejši biološki rabi se rasa nanaša na geografsko modelirano fenotipično
variacijo znotraj vrste. Do 17. stoletja so naravoslovci pričeli z opisovanjem sort in pasem
v rastlinstvu ter živalstvu, ker so ugotovili, da pri populaciji določene vrste, ki zasede
različna območja, včasih pride do razlikovanja med njimi v izražanju ene ali več lastnosti.
Celo danes ne obstaja noben utemeljen kriterij, po katerem bi bila vsaka rasa rastlin in
živali ocenjena. Raba evolucijskih načel v študiji o sodobni človeški variaciji je
zamenjala pogled iz 19. stoletja o rasi, osnovanem samo na opazovanem fenotipu.
Dodatno je genetika razgnala prej vsebovane napačne predstave o tem, da so rase
določene biološke entitete, ki se skozi čas niso spreminjale in so bile sestavljene iz
posameznikov, ki so ustrezali določenemu tipu. Nasprotno obstajajo fenotipične razlike
med ljudmi in te razlike približno ustrezajo natančnim geografskim lokacijam. Malo
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verjetno je, da bi kdorkoli zamenjal osebo azijskega porekla za osebo s severno
evropskim poreklom (Jurmain idr., 2000; Antropologia – Conoscenza dell'uomo, 2009).
Čeprav ima fizična antropologija svoje korenine deloma tudi v poskusu razlage človeške
raznolikosti oziroma neenakosti, se antropologi niso nikoli popolnoma strinjali glede ras.
Med fizičnimi antropologi obstaja še vedno vroča razprava o tem, ali je sploh
opravičljivo rasna načela pripisovati ljudem.
Danes nekateri antropologi priznavajo človeško vzorčenje, ki odgovarja najmanj trem
pomembnejšim rasnim skupinam, vsako pa sestavlja več podskupin. Noben sodobni
znanstvenik ne priznava pred-Darwinove in pred-moderne sintezne koncepte o rasah
(človeških in nečloveških) kot določenih bioloških entitetah, katerih člani ustrezajo
določenim tipom. Med tistimi, ki sprejemajo veljavnost koncepta ras, so raznoliki
pogledi. Številni, ki še naprej uporabljajo široke rasne kategorije, jih nimajo za posebej
pomembne, še posebej z genetske perspektive. In sicer zato, ker je količina genetske
variacije ocenjena z razlikami med skupinami široko prekoračena z variacijo, ki obstaja
znotraj skupin. Upoštevajoč te premisleke obstajajo tisti, ki vidijo variacije v zunanje
izraženih fenotipih zaradi njihove možne prilagodljive vrednosti, vredne raziskovanja in
pojasnjevanja znotraj okvira evolucijskih načel (Južnič, 1987; Jurmain idr., 2000;
Antropologia – Conoscenza dell'uomo, 2009).
Po drugi strani obstajajo številni fizični antropologi, ki trdijo, da je rasa brezpomenski
koncept, ko ga uporabljajo v povezavi s človekom. Raso vidijo kot zastarelo stvaritev
človeškega uma, ki poskuša poenostaviti biološko kompleksnost z njeno organizacijo v
kategorije.
Potemtakem so človeške rase produkt človeške težnje po predložitvi reda v zapleten
naravni fenomen. Medtem ko je bila ta klasifikacija sprejemljiv pristop pred 150 leti, je
danes neveljaven, upoštevajoč trenutno stanje genetične in evolucijske znanosti.
Pomisleki o rasni taksonomiji so nastali tudi zato, ker so klasifikacijske sheme tipološke
po naravi, kar pomeni, da so kategorije osnovane na stereotipih ali idealih, ki vsebujejo
specifičen splet značilnosti oziroma lastnosti. V vsaki skupini namreč vedno obstaja
veliko posameznikov, ki ne ustrezajo vsem pogledom določenega tipa. Znotraj vsake t. i.
rasne skupine bodo obstajali posamezniki, ki bodo padli v normalen domet variacije
druge skupine ob upoštevanju ene ali več značilnosti. Poleg tega lastnosti, ki so bile
tradicionalno v rabi za definiranje ras poligenetske, prikazujejo dolgotrajno in
nepretrgano vrsto izrazov. Tako postane težko, če že ne nemogoče, povleči preudarne
meje med populacijami glede na številne značilnosti (Antropologia – Conoscenza
dell'uomo, 2009).
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4.1.2. ALI JE TERMIN ČLOVEŠKE RASE OPRAVIČLJIV?
V zgodovini človeštva so bila nasprotja, boji in vojne med ljudstvi večinoma posledica
verske diskriminacije, politike, socialnih in ekonomskih razlik. Ni naključje, da se je
rasizem pojavil ravno zaradi opravičevanja suženjstva in kolonializma. Zahodnjaki, torej
svetli po barvi kože, so sužnje, ki so bili temne polti, imeli za manj sposobne in
inteligentne. To svojo "superiornost" so zahodnjaki opravičevali na osnovi fizičnih
značilnosti, ki so jih brez znanstvenih dokazov povezali s psihološkimi in socialnimi
značilnostmi. Prišlo je do zlorabe pomena termina rase s strani zahodnjakov izključno
zaradi opravičevanja njihovega dejanja. Termin človeške rase je tako postal sinonim za
skupino individuumov, ki jih ne združujejo samo biološke značilnosti, temveč tudi
psihološke, socialne in kulturne sestavine. Ta ideja o superiornosti enega ljudstva nad
drugim je tako skušala opravičevati socialne in ekonomske razlike kot posledico naravne
selekcije. Ideologija, ki je bila izrazito etnocentrična, se je tako lahko uporabljala tudi za
opravičevanje kolonizacije in izkoriščanja drugih ljudstev kot nekaj, kar izvira iz same
narave. Termin rasa je bil tako uporabljen kot kriterij diskriminacije in je posledično
postal asociacija za rasizem, nacizem, apartheid itd. Rasizem trdi, da obstaja znanstvena
podlaga za hierarhično razvrščanje skupin na podlagi njihovih psiholoških in kulturnih
značilnosti, ki so nespremenljive in prirojene (Levi-Strauss, 1993; La razza umana,
2009).
Ravno v kontekstu rasizma je zaslediti največ nejasnosti in nesporazumov. V isti koš so
vržene biološke in družbene značilnosti individuumov in ljudstev, kar dela termin
rasizem sporen. Ta miselnost namreč trdi, da tako kot so biološke značilnosti zapisane v
genih posameznikov, so tudi družbene in psihološke značilnosti podedovane. Ta ideja je
bila dokončno spodbita z razvojem genetike v 20. stoletju. Dokazano je bilo, da ni
nobenih povezav med biološkimi in psihološkimi, družbenimi ter kulturnimi značilnostim
posameznika. Različne človeške rase so se lahko razvile na enak način kot različne
podvrste živali. Naravna selekcija in naključna variacija genov je povzročila različne
človeške skupine z razlikami v fizičnem izgledu. Torej ljudje kljub skupnemu izvoru
tvorijo rase in te so razumljene izključno v biološkem pogledu (La razza umana, 2009;
Antropologia – Conoscenza dell'uomo, 2009).
Znotraj človeške vrstne prihaja do razvoja v različne družbene in kulturne oblike. Ta
socialna in kulturna raznolikost ni z nobenim vzročno-posledičnim odnosom povezana s
tisto raznolikostjo, ki obstaja na biološki ravni. Neenakosti znotraj človeške vrste, ki
izhajajo iz zgodovinskih in socioloških okoliščin, torej ne sovpadajo z biološko
raznolikostjo. Družbe namreč lahko sestojijo iz ene same rase, pogosto pa so mešanica
več ras. Vsaka družba ima svojo kulturo. Kultura se razvija po družbenih etapah in po teh
etapah se družbe med seboj razlikujejo. Nobena kultura ni zmožna soditi o drugih, saj
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kultura ne more pobegniti iz samega sebe in je zato njena ocena ujeta v relativizem (La
razza umana, 2009; Antropologia – Conoscenza dell'uomo, 2009).
Rasizem kot tak je torej prej moralno kot znanstveno vprašanje, saj je sodobna znanost
pokazala, da za rasizem ne obstaja noben biološki argument. Obstajajo različice
človeškega genotipa, ki vplivajo na fizične značilnosti (fenotip). Vendar to ni dovolj, da
bi rase povezali s kulturo, vedenjem in moralo različnih skupin ljudi. Nobene jasne
povezave ni med biološkimi razlikami in razlikami v vedenju in kulturi ljudi. Razlage o
vedenjskih in kulturnih razlikah so možne le družbene ne pa tudi biološke, saj ljudje z
razliko od živali niso več tako strogo povezani z vgrajenimi nagoni ali prirojenimi
biološkimi sprožilci. Nasprotno, človeško preživetje in napredek sta zanesljivejša, če
prevladuje kulturna fleksibilnost. Ista rasa lahko ustvari zelo različne kulture v različnih
delih sveta (Antropologia – Conoscenza dell'uomo, 2009).
Termin rasa, kot je razumljen v kontekstu rasizma, nacizma in podobno, je družbeni
konstrukt. V tem pogledu je termin rasa nesprejemljiv, saj opredeljuje raso na osnovi
psiholoških, socialnih in kulturnih sestavin in jo povezuje z biološkimi značilnostmi. Gre
torej za zlorabo termina rase, ki je prvotno izključno biološko utemeljen. Sama
nasprotujem uporabi termina rase v kontekstu psiholoških, družbenih in kulturnih
opredelitev. V svoji diplomski nalogi sem se oprla izključno na biološko definicijo
termina rase. Za človeško raso lahko torej proglašamo obsežnejšo skupino človeštva, ki si
je genetsko blizu. Posledično trdim, da se človeška vrsta zgolj na biološki osnovi deli na
rase in podrase, ne pa tudi na psihološki, družbeni in kulturni osnovi. V tem pogledu se
mi ne zdi sporna in nikakor ne žaljiva delitev človeške vrste na osnovi barve kože. Ta
fizična značilnost je bila namreč prvi kriterij za delitev ljudi v skupine, saj je tudi najbolj
očiten znak razlikovanja med posamezniki. Ljudje so z označitvijo belec, črnec, rumenec,
itd. samo izpostavili fizični izrazit znak razlikovanja med njimi. Vse kasnejše konotacije,
ki so imele negativni predznak, pa so zgolj družbeni konstrukt, ki nima nobene biološke
osnove. Na osnovi povedanega zagovarjam rabo termina rasa izključno v biološkem
pogledu, medtem ko rabi tega termina v drugih kontekstih nasprotujem.
4.2. KLASIFIKACIJA ČOVEŠKIH RAS
Prve antropološke razdelitve ras so bile geografske. Šele kasneje so sledila razvrščanja po
vidnih podedovanih značilnostih (barva kože, oblika las, oblika nosu …) in na podlagi
kombinacije več tipičnih znakov. Pojavljale so se razvrstitve od najmanj treh pa vse do
več 10 rasnih skupin. Najstarejše rasne razdelitve temeljijo na barvi kože. Tako je
Eickstedt (l. 1933) predlagal klasifikacijo treh ras: kavkazijci ali belci, negridi ali črnci in
mongolidi ali rumenci. V okviru teh velikih ras je razlikoval še vrsto podras. Slovenski
antropolog Škerlj (l. 1949) je posamezne skupine, ki so se ohranile v relativni izolaciji in
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se ne vklapljajo v koncept treh ras po Eickstedtu, obravnaval posebej v skupini rasni
drobci (Inuiti, Avstralci …). Leta 1992 je Cavalli-Sforza predlagal delitev človeštva na
osnovi različnih frekvenc 120 genov krvnih markerjev. Človeško populacijo je razdelil na
Afričane, Kavkazijce, Severne Azijce, Ameriške Indijance, Južne Azijce, Otočane
Pacifika in Avstralce. Njegova razdelitev temelji na podlagi krvnih analizah več tisoč
ljudi 42 populacij, ki so od leta 1492 živele na istem območju (kasnejše migracije so
izključene) (Štefančič, 2005; Spencer, 2005; Štefančič, 2007).
Še danes je največkrat omenjena razdelitev človeške populacije na tri skupine: kavkazijci,
negridi in mongolidi. Kavkazijci živijo v Evropi, severni Afriki, na Arabskem polotoku, v
Mali Aziji in Indiji. Negridi so ljudje podsaharske Afrike, posamezne skupine v deževnih
gozdovih jugovzhodne Azije, prebivalci Malezijskih otokov in avstralski Aborigini.
Mongolidi pa poseljujejo osrednjo, jugovzhodno in severovzhodno Azijo, Indonezijo in
Polinezijsko otočje. V diplomskem delu se tudi sama držim te klasifikacije človeške
vrste. Poleg treh glavnih človeških ras sem še izpostavila izolirane rasne skupine. Te so
namreč skupine ljudi, ki so se v okoljih relativne izolacije ohranile in tam dobile ali
obdržale svoje posebne specializacijske znake. Med izolirane rase spadajo arktična,
puščavska in tropska gozdna skupina ter skupina Oceanije (Glej prilogo 4 in 5.).
4.2.1. KAVKAZIJCI
Kavkazijsko raso pogosto označujemo za evropsko belo raso. Termin kavkazijci je
upeljal J. F. Blumenbach okoli leta 1800, in sicer za belce, ki izvirajo iz območja
Kavkaza. Znotraj bele rase ne govorimo samo o Evropejcih, temveč o vseh ljudeh od
Atlantskega oceana do vključno Indije in od Skandinavije do Sahare. Kavkazijske
skupine imajo široko paleto barv kože. Zelo svetla barva kože, ki navadno pušča
presevati kri, vsaj na licih, je značilna za Skandinavce. Medtem ko imajo orientalidi
(Arabci) mediteransko svetlorjavo oziroma temnorjavo polt. Sicer pa velja, da je to rasa z
najsvetlejšo kožo. Podobno širino odtenkov najdemo tudi pri barvi oči. Najsvetlejšo, in
sicer modro barvo oči imajo Skandinavci, medtem ko imajo Grki temnorjave odtenke.
Lasje pri belcih so rumeni, rdeči, rjavi ali črni, lahko so ravni ali kodrasti. Tudi za
zgradbo nosu je značilna precejšna raznolikost, saj so nosovi lahko visoki in ozki vse do
širokih in zavihanih. Ustnice so običajno ozke. Telesna zgradba belcev je vse od srednje
majhnih mediteranskih postav do visokih Skandinavcev. Pripadniki obeh spolov so po
telesu močno dlakavi, bolj kot drugi dve rasi. Pri kavkazijcih je spolna različnost med
obema spoloma najbolj razvita (Škerlj, 1963; Hannaford, 1996; Ferfila, 2007) (Glej
prilogo 5 in 7.).
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Kavkazijsko raso delimo na tri osnovne skupine (Škerlj, 1949; Hannaford, 1996; Ferfila,
2007):
1. Severna svetla skupina (vzhodni evropidi; vzhodnobaltska rasa) prebiva v Nemčiji, v
Rusiji, na Poljskem in Balkanu:
- skandidi,
- baltidi,
- nordidi so visoki in vitki. Njihova barva kože je bolj bleda, lasje pepelnato plavi in oči
sive ali zelenkaste (Skandinavci, Nemci).
Slika 6: Nordid

Vir: Majorityright, 2009
2. Srednja kratoglava skupina živi na gorskih območjih od Francije in vse do Balkana:
- atlantidi so slabo pigmentirani. Živijo namreč v severozahodni Evropi (Atlantski
ocean), kjer je zaradi toplih zračnih mas, ki jih v Evropo prinaša topli Zalivski tok, večji
del leta oblačno. Tu so najboljši naravni pogoji, da preživijo slabo ali nepigmentirani
ljudje.
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Slika 7: Atlantid

Vir: Corbis, 2009
- dinaridi so posebno visoki ljudje s kratkimi lobanjami ter s t. i. orlovskimi nosovi. Pri
barvi kože, oči in las zasledimo različne odtenke.
Slika 8: Dinarid

Vir: Majorityright, 2009
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- alpidi ali alpska podrasa se na jugu stika z meditenaridi, na zahodu z atlantidi, na severu
pa z baltidi, noridi in skandidi. Za alpide je značilna čokata postava, okrogla oblika glave
in obraza.
Slika 9: Alpid

Vir: Majorityright, 2009
- panonidi in
- armenidi (Turki, Judje) so manjše telesne višine in imajo posebno velik ter debel nos.
Slika 10: Armenid

Vir: Turizm.net - Population, 2009
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3. Južna temnejša in bolj okrogloglava skupina:
- mediteranidi:
- zahodni mediteranidi,
- orientalidi (Arabci, Sirijci, zahodna Afrika);
Mediteranidi so najštevilčnejša podrasa belcev. Njihov življenjski prostor je okoli
Sredozemskega morja v Evropi, Afriki in Aziji ter preko Arabskega polotoka,
Mezopotamije in Irana v Indijo. Barva kože mediteranidov je svetlorjava na zahodu do
precej temnorjave na vzhodu. Lasje so mehki, temni, ravni ali valoviti. Oči so v raznih
odtenkih rjave barve. Nos je srednji ali celo velik, navadno ozek. Glava je podolgovata, z
razgibanim obraznim profilom. Proporci telesa ne kažejo posebne prilagoditve niti
arktičnemu, niti suhemu vročemu tropskemu podnebju, niti tropskemu vlažnemu. Višina
pri mediteranidih je srednja (povprečno pri moških med 160 in 170 cm), postava pa
večinoma vitka. Mediteranide na splošno delimo na zahodne mediteranide in vzhodne
mediteranide – orientalide. Najbrž so mediteranidi po koncu ledene dobe prodirali proti
severu Evrope ter posledično pobledeli po barvi kože, oči in las. Pridobili so tudi večjo
telesno prostornino v primerjavi s površino, kar je v hladnejšem podnebju ugodnejše za
ohranitev toplote.
Slika 11: Zahodni mediteranid

Slika 12: Orientalid

Vir: Majorityright, 2009

Vir: Majorityright, 2009
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- indidi (Iranci, Indijci, Romi),
- turanidi.
Slika 13: Indid

Slika 14: Turanid

Vir: Majorityright, 2009

Vir: Majorityright, 2009

Znotraj kavkazijske rase je potrebno omeniti še vedide in ainuide, ki so zaradi svoje
izoliranosti razvili specifične značilnosti. Vedidi so v preteklosti poseljevali velik del
Indije, danes pa živijo le še v planinskih delih Šri Lanke. Ainuidi naseljujejo otok
Hokaido in južni Sahalin. So ostanek prvotnih prebivalcev japonskega otočja in so torej
reliktna skupina (Škerlj, 1949; Štefančič, 2005; Ferfila, 2007).
4.2.2. NEGRIDI
Človeška rasa negridi oziroma (afriška) črnska rasa se je razvila v t. i. "črni Afriki".
Kasneje se je črna rasa s prostovoljnimi in prisilnimi (suženjskimi) preseljevanji razširila
v Severno in Južno Ameriko, na Filipine in Malajski polotok, na Novo Gvinejo,
Mikronezijo in Melanezijo. Ozemlje "črne Afrike" je večinoma tropski deževni gozd in
savana v osrednjem delu Afrike vse do Južne Afrike. Podnebje, v katerem živijo negridi,
je večidel tropsko, kar v višjih legah in notranjosti celine nikakor ne izključuje zelo
hladnih noči (Škerlj, 1949; Štefančič, 2005; Ferfila, 2007) (Glej prilogo 5 in 7.).
Barva polti pri negridih je od čokoladnorjave do skoraj črne. Barva las in oči je črna in
lasje so skrajno kodrasti. Mnogo pigmenta v koži, laseh in očeh daje zaščito pred
sončnim sevanjem. Telesne dlake skoraj ni in tudi brada je redka. Za obraz je značilen
nizek nos s širokimi nosnicami, šobaste in polne ustnice vijoličaste barve ter naprej
štrleče čeljusti (prognatizem). Glava je okrogla in podolgovata, ušesa pa majhna in
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postavljena skupaj. Telesna višina je zelo različna, bolj kot pri drugih dveh rasah.
Pigmejci na primer ne presegajo 1,5 metra, medtem ko Tutsi dosegajo višino 2,0 metrov.
Črnci, ki živijo v savanah, imajo za vroče podnebje tudi ugodne oblike telesa, ki
povečujejo površino izhlapevanja. Zelo so vitki z dolgimi in suhimi okončinami ter z
velikimi rokami in stopali. V tropskem deževnem gozdu so te prilagoditve manj
pomembne in zato najbrž tu najdemo bolj čokate negride (Škerlj, 1949; Štefančič, 2005;
Ferfila, 2007).
Negride lahko razdelimo na več podrasnih skupin (Ferfila, 2007):
1. zahodnoafriški črnci – zahodna Afrika do DR Kongo;
2. vzhodnoafriški črnci – Tanzanija proti severu v Etiopijo in Sudan;
3. južnoafriški črnci – južno od Tanzanije in DR Kongo;
4. pigmejci – deževni gozd ekvatorialne Afrike;
5. severnoameriški črnci – 80 % negridnih in 20 % kavkazijskih genov;
6. južnoameriški črnci – večino negridnih genov z kavkazijskimi in mongolidnimi geni.
Negride lahko delimo tudi na (Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 3, 1980; Štefančič, 2005;
Ferfila, 2007; Human biodiversity, 2009):
1. sudanidi
Sudanidi kažejo najbolj izrazite črnske znake in so najtemnejši. Veliki so od 168 do 175
cm, vitki in dolgoglavi. Območje njihove poselitve se razteza od Sahare vse od zahodne
obale Gvinejskega zaliva in do zahodnih pritokov Nila. Sudanidi živijo na robu tropskega
deževnega gozda v območju savane, kjer je podnebje vlažno in vroče.
Slika 15: Sudanid

Vir: Majorityright, 2009
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1.1. nilotidi
Nilotidi so podrasa sudanidov. Živijo na planjavah zgornjega toka Nila in so po svojih
proporcih prilagojeni na suho in vroče podnebje. So še bolj vitki od sudanidov in sodijo
med najvišje ljudi na svetu (moški so v povprečju visoki 183 cm). Barva kože je pri
nilotidih nekoliko svetlejša kot pri sudanidih, in sicer je prej rdečkastorjava kot črna. Brki
so bujnejši, lasje so redkeje svedrasti, nos je višji in ožji. Na splošno po postavi in po
potezah na obrazu spominjajo na orientalsko-mediteranska ljudstva.
Slika 16: Nilotid

Vir: Majorityright, 2009
2. bantuidi (beseda bantu pomeni ljudje oziroma človeštvo)
Bantuidi so prebivalci Afrike južno od ekvatorja, in sicer v loku okoli tropskega
deževnega gozda porečja Konga. Pred skoraj dva tisoč leti so se namreč začeli
preseljevati iz porečja spodnjega Nigra in reke Benune na jug, v porečja rek Ogne,
Ubange in Konga. Bantujci so svetlejši od sudanidov, torej so bolj rjavi in bolj čokati. Po
postavi so bolj podobni belcem z višino moških v povprečju 166 do 170 cm. Lasje so
črnski po strukturi, torej nasvedrani do svaljkasti. Brada je redka, vendar jim raste.
Tradicionalna osnova je bila motično poljedelstvo s kombinacijo lova, ribolova ter z rejo
govedi.
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Slika 17: Bantuid

Vir: Majorityright, 2009
3. etiopidi
Pri etiopidih je zaznati kavkazijski vpliv.
Slika 18: Etiopid

Vir: Majorityright, 2009
4. palanigridi (ali negrili)
Palanigridi žive v centralnem afriškem tropskem gozdu ob ekvatorju (Z Afrika), zlasti v
porečju Konga. Pragozdni črnci so čokate postave, lahti in roke so dolge ter krepke,
stopala pa velika. Moški so v povprečju veliki 145 cm, ženske pa 140 cm in tako so dobro
prilagojeni življenju v gozdu. Telo je brez dlake. Barva kože, oči in las je zelo temna,
skoraj črna. Po kulturi so palanigridi poljedelci in s pigmejci so v menjalni trgovini.
Pigmejce namreč oskrbujejo z dragocenimi slonovimi okli, v zameno pa od njih dobijo
poljske produkte.
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Slika 19: Palanigrid

Vir: Majorityright, 2009
5. pigmidi
Pigmidi so skupine ljudi, ki živijo v tropskem gozdu in so majhne oziroma celo pritlikave
rasti (120 do 145 cm). Pigmide delimo na prave pigmide (pigmejce ali prave pritlikavce)
in višje pigmoide. Med pravimi pigmidi pa ločimo ločimo zahodno afriško skupino in
vzhodno azijsko (indonezijsko) skupino pigmejcev (Glej poglavje 4.2.4.3.).
Nigridne izolirane rasne skupine so poleg pigmidov še koisanidi, kamor spadajo Sani
(grmičarji, kungi, bušmani) in hojhojni (kojkojni, hotentoti).
4.2.3. MONGOLIDI
Mongolidi oziroma (azijska) rumena rasa so se najverjetneje razvili v t. i. "rumeni Aziji".
Ta obsega današnjo Mongolijo, zahodno Sibirijo in severno Kitajsko. Od tam pa so se s
preseljevanjem razširili po Severni in Južni Ameriki, severovzhodni Aziji in Polineziji.
Sklepamo lahko, da so se pravi rumenci razvili v relativno velikem prostoru med ledeniki
na severu, Bajkalskimi gorami na zahodu, Himalajo na jugu in z razmeroma suho
pokrajino Kamčatko na vzhodu. Ljudje so se morali telesno in kulturno prilagoditi na
zahtevne podnebne razmere. Pravi mongolidi s čokatim telesom in s kratkimi
okončinami, ki ohranjajo telesno toploto, so prava značilna oblika arktičnega človeka
(Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 2, 1979; Human biodiversity, 2009) (Glej prilogo 5 in 7.).
Za to človeško raso je značilna barva kože, ki ima v raznih odtenkih vedno rumenkast sij.
Svetlejša polt je pri bolj severno živečih, temnejša pa pri skupinah, ki so se naselile na
južnejših zemljepisnih širinah blizu tropov. Njihovi lasje so črni in ravni ter gosti.
Dlakavost po telesu je redka. To je posledica prilagoditve na mraz, saj gosta brada
zadržuje izdihano vlago in zmrzne, kar ogroža ves ustni del obraza. Za obraz so značilne
visoke in poudarjene ličnice ter podolgovata in ozka mandeljasta oblika očesne reže.
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Pogosto je koža zgornje veke zgibana v obliki epikantusa. To pomeni, da ima zgornja
veka kožno, s tolščo podloženo gubo, ki pokriva rob zgornje veke zlasti na notranji strani
očesa, tako da ni videti notranjega kota ob nosu. S tem ko zgornja veka pokriva notranji
kot očesa, ščiti solzni odtok v nos. To je značilno "mongolsko oko". Ozka očesna reža
ščiti oko tudi pred svetlobnim bleščanjem oziroma odsevom z ledenih in zasneženih
površin. Oči so temnorjave, skoraj črne. Nos mongolidov je v svojem korenu nizek in
pogosto sploščen. Tako je profil pri mongolidih bolj raven kot profil kavkazijcev. Važen
znak mongolidov je t. i. mongolska pega na križu. Tam je namreč pri vseh novorojenčkih
nabran podkožni pigment (rjava barvna zrnca), ki presevajo modrikasto. Ta pega z
odraščanjem izgine. Pri mongolidih najdemo različne tipe telesne zgradbe. Nekatere
skupine so visoke rasti, medtem ko druge sežejo le nekaj čez 1,5 metra. Spolne razlike so
manj poudarjene. Posebnost rumene rase je tudi visok odstotek krvne skupine B (Škerlj,
1963; Štefančič, 2005; Ferfila, 2007; Human biodiversity, 2009).
V skladu z zemljepisno razširjenostjo jih delimo na več skupin (Škerlj, 1949; Škerlj,
1963; Ljudstva sveta 2, 1979; Štefančič, 2005; Human biodiversity, 2009):
1. sinidi (Mongolci, Kitajci, Japonci, Korejci)
Sinidi so mongolidi, pri katerih redkeje vidimo skrajne adaptivne oblike na arktično
pokrajino. V primerjavi s tungidi so višji in bolj čokati. Oči in lasje so temni, usta pa so
podobna kavkazijskim. Sinidi, kakor jih poznamo danes, so najbrž mešanica
paleomongolidov s tungidi.
Slika 20: Sindid

Vir: Majorityright, 2009
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2. tungidi
Tungidi živijo na severu puščave Gobi. To so t. i. "klasični rumenci", ki so se razvili v
izolaciji v mrzlo suhem podnebju na prostoru današnje Mongolije, zahodne Sibirije in
severne Kitajske.
Slika 21: Tungid

Vir: Majorityright, 2009
3. paleomongolidi
Paleomongolidi so nizke rasti in živijo na Malajskem polotoku.
Slika 22: Paleomongolid

Vir: Majorityright, 2009
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4. sibiridi
Sibiridi živijo v delih Sibirije. Pri njih so opazni kavkazijski elementi.
Slika 23: Sibirid

Vir: Majorityright, 2009
5. indianidi ali Indijanci
Naseljevanje Amerike se je po vsej verjetnosti začelo že ob začetku zadnje ledene dobe
(pred 40.000 leti) preko Beringovega preliva iz vzhodne Azije. To so bile majhne skupine
praazijcev in kasneje tungidne skupine ljudi, ki so najverjetneje prišli do Ognjene zemlje
in morda v nekatere pragozdove zgornjega porečja Amazonke. Posledica tega je velika
enotnost ameriškega človeka. Med indianidi ločimo ravninske in gorske Indijance v
Severni, Srednji in Južni Ameriki. Živijo v najrazličnejših podnebjih, in sicer od sušnega
mrzlega do puščavskega ter vlažno tropskega. Na zahodu poseljujejo visoki greben
Skalnega gorovja, Andov in Kordiljer. Sledijo padajoče planjave, ki jih na vzhodu
omejujejo nizka gorovja Apalačev in Vzhodno brazilsko višavje ter ravnina ob Atlantiku.
Za naselitev Indijancev so bile izredno pomembne reke in njihove doline Mackenzie,
Yukon, Missuri, Mississippi v Severni Ameriki ter Orinoko, Amazonka, Parana v Južni
Ameriki. Vegetacija in živalstvo je prilagojeno pestremu reliefu in podnebju. Tako je na
severu tundra, iglasti gozd, močvirja in jezera, sledi stepa (prerija), puščava, zimzelen
gozd, vlažni tropski gozd, ki preide proti jugu spet v stepo (pampe) in v bukove gozdove
(Ljudstva sveta 2, 1979; NativeAmerican of North America, 2009).
Prilagoditev raznim podnebjem in pokrajinam se izraža v zelo jasnih razlikah v velikosti
in proporcih. Veliki ljudje z razmeroma majhno površino telesa živijo v bolj zmerno
hladnih severnih in južnih odprtih pokrajinah, medtem ko so v tropskih gozdovih in
visokem gorovju ljudje manjši. Indijanci, ki živijo v južnoameriških Kordiljerah kažejo
prav posebno prilagoditev, saj imajo namreč prostoren sodčkast prsni koš. Barva kože pri
Indijancih je rjavkasta v raznih odtenkih, lasje so črni in ravni ali kodrasti, telo je brez
dlake, oči so rjave. Nos je lahko orlovski in velik, lahko pa tudi nizek, ozek in majhen.
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Različnim življenjskim okoljem so se Indijanci prilagodili tudi s pomočjo različnih
kultur. Na daljnem severu se je tako razvila kultura karibuja oziroma ameriškega
severnega jelena in lova na morske sesalce (kite, tjulne), medtem ko je na severozahodu
kultura lososa. Kultura bizona je značilna za planote Severne Amerike, kultura nabiranja
divjih semen za Kalifornijo ter kultura koruze za jugovzhodno Severno Ameriko. V
Srednji Ameriki in na zahodu Južne Amerike se je razvilo intenzivno poljedelstvo
(koruza, fižol, buče). Kultura manioka se je razvila v porečju Amazonke in v današnji
Braziliji, kjer se je v pragozdovih istega območja razvila tudi lovska in primitivno
vrtnarska kultura. Na jugu Južne Amerike pa se je razvila kultura guanaka (lame)
(Ljudstva sveta 2, 1979; Human biodiversity, 2009).
Slika 24: Indianid - Centralid

Slika 25: Indianid – Brazilid

Vir: Majorityright, 2009

Vir: Majorityright, 2009

Slika 26: Indianid – Siluid

Slika 27: Indianid – Lagid

Vir: Majorityright, 2009

Vir: Majorityright, 2009
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Slika 28: Indianid – Andid

Vir: Majorityright, 2009
6. Inuiti ali Eskimi
Inuiti so posebna izolirana skupina, ki se je prilagodila življenju v arktičnih razmerah
(Glej poglavje 4.2.4.1.).
4.2.4. IZOLIRANE RASNE SKUPINE
Izolirane rasne skupine so skupine ljudi, ki so se v okoljih relativne izolacije ohranile in
tam razvile in ohranile svoje posebne specializacijske znake. Antropolog Škerlj je te
skupine imenoval rasni drobci. »Rasni drobci so le maloštevilne skupine ljudi, ki so bile
od močnejših potisnjene v tako imenovane anekumene naše Zemlje, to je v kraje, kjer je
borba z naravo posebno težka, torej v pragozd, puščavo ali Arktiko.« (Škerlj, 1949, str.
19).
V splošnem lahko po geografskih faktorjih med izoliranimi rasnimi skupinami
razlikujemo tri skupine: arktično, puščavsko in tropsko gozdno. Med arktično skupino
prištevamo laptide (Laponci), sibiride in Inuite na severu ter fuegine na Ognjeni zemlji.
Pri tej skupini so vidni predvsem stiki med kavkazijci in mongolidi. Najštevilčnejša in
najpestrejša je tropska gozdna skupina, ki jo najdemo od srednje Afrike preko Indijskega
do Tihega oceana večinoma v notranjosti otokov in polotokov. Tu so vidne zveze s
kavkazijci, predvsem pa z negridi. V srednji Afriki živijo palenegridi (stari črnci) in
bambutidi, ki živijo tudi v Zahodni Afriki. V tropskem deževnem gozdu Indije in
Šrilanke deloma tudi na Malajskem polotoku žive različna pritlikava ljudstva, to so
vedidi. Drugo skupino pravih pritlikavcev, t. i. negrite, najdemo na Andamanskih otokih,
na Malaki in na Filipinah. Med puščavsko skupino spadajo koisanidi in kungi (grmičarji)
v Južni Afriki (Škerlj, 1949) (Glej prilogo 5 in 6.).
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Med izolirane rasne skupine lahko uvrstimo tudi ljudstva Oceanije in Madagaskarja. Ta
ljudstva imajo skupno posebnost po svoji naselitvi, torej da so otočani in s tem posebno
izpostavljeni vplivom izolacije. Avstralidi, (pale)melanezidi in polinezidi, ki so ljudstva
Oceanije, so navezani na morje po hrani in načinu življenja. Na Madagaskarju je zaradi
relativne izolacije prišlo do edinstvene mešanice negridnih (indonezijskih in afriških) in
kavkazijskih (arabskih in evropskih) sestavin.
4.2.4.1.

ARKTIČNA SKUPINA

V severnih geografskih širinah nad 66º je območje večnega snega in ledu ter več mesecev
trajajoča polarna noč, ki se menjuje s polarnim dnevom. Pozimi pade temperatura zraka
tudi do - 50 ºC. Za arktično pokrajino je značilno, da jo v velikem delu pokrivajo
ledeniki, da je večji del leta pod snegom in da je rastna doba kratka. Rastlinstva je malo,
in sicer predvsem nizka drevesa, grmovje, trave in mahovi. Les, ki je človeku zelo
pomembna surovina, je redkost. Na obširnih predelih so barja, ki so pozimi zmrznjena,
poleti pa neprehodna in polna komarjev. Ta pokrajina nam daje predstavo o razmerah, ki
jih je človek moral prenašati v velikih, tisočletja trajajočih pleistocenskih poledenitvah.
Kakor sedaj Inuiti se je takrat moral človek preživljati z lovom. V takšnih razmerah
potrebuje človeško telo še enkrat več kalorij kakor v naših zmernih podnebnih razmerah.
Te kalorije lahko dobi le z mesom in s tolščo lovnih živali, ki jih tudi na severu ne
zmanjka. To so predvsem severni jelen, v Kanadi karibu (nekoliko večja vrsta jelena),
severni (beli) medved, polarna lisica in zajec, moškatni bik. Arktična ljudstva so tudi
dobri ribiči, predvsem morskih rib, kitov, mrožev in tjulenov (Škerlj, 1963; Ljudstva
sveta 5,1980).
• Inuiti (Eskimi)
Najznačilnejše arktično ljudstvo so Inuiti (Eskimi), ki živijo danes predvsem v severni
Kanadi, na Grenlandiji, na Aljaski, na Aleutih ter severni Aziji (samo eno pleme –
Namollo), in sicer na ozemlju, ki obsega več kot tisoč kvadratnih kilometrov. Tudi Inuiti
so prišli v Ameriko iz Azije kot eno zadnjih ljudstev pred približno 10 000 leti. Beseda
"Eskimo" je indijanskega izvora in pomeni "jedci surovega mesa", s čimer so hoteli
Indijanci označiti ljudi nižje kulture. Sami Eskimi tega izraza ne uporabljajo in sebi
pravijo "Inuit" ("Inuk" v ednini), kar pomeni ljudje (Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 5,1980;
Inuit – The Hunter of the Arctic, 2009).
Inuiti so na splošno majhni ljudje. Če upoštevamo oba spola, je njihova višina nekje od
150 do 165 cm. Trup je čokat, prsni koš globok in širok, okončine razmeroma kratke,
roke in stopala pa drobna. Glava je velika, obraz okrogel, dobro zalit s podkožno tolščo,
nos nizek in ozek, kar jim daje mongolski videz. Koža je rjavkasta, včasih bolj
rumenkasta ali rdečkasta. Oči so rjave, pogosto poševne in imajo mongolsko gubo. Lasje
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so črni in togi, brada in brki jim ne rastejo. V vseh značilnostih tip eskimskega telesa
ustreza prilagoditvi na mraz in posledično zahtevi, da ima telo čim manjšo površino za
izgubo toplote. Kljub temu se Inuiti oblačijo, da tako čim bolj varčujejo s toploto (Škerlj,
1962; Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 5,1980; Inuit – The Hunter of the Arctic, 2009).
Slika 29: Inuit

Vir: RACE – Only Skin Deep, 2009
• Druge arktične skupine
Podobno kot Inuiti v nekoliko prijetnejšem naravnem okolju živijo najsevernejša ljudstva
v Evropi, in sicer od zahodne Norveške pa do Beringovega preliva na vzhodu. Med
najbolj znanimi ljudstvi so naslednja: Laponci ali Sami v Evropi in Samojedi, Voguli,
Tunguzi, Korjaki, Čukči, Ainu v Aziji. Za vsa ta ljudstva, razen za Tunguze, je značilno,
da se v njih družijo mongolske poteze s kavkazijskimi. Tako skoraj ne srečamo
mongolskega očesa, vendar najdemo močno viseče veke in ozke očesne reže, ki so
posledica adaptacije na severne razmere z bleščečimi ploskvami ledu in snega. Ostremu
arktičnemu podnebju so najznačilneje prilagojeni Tunguzi, ki izvirajo iz najhladnejših
krajev Sibirije in katerih predniki so verjetno pripadniki Inuitov. Ainu spadajo med belce,
ki so močno navezani na arktično življenje. Živijo predvsem na severnojaponskem otoku
Hokaido. Poseben telesni znak pri Ainu je izredna dlakavost, kakršne ne najdemo pri
ostalih arktičnih ljudstvih (Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 5,1980; University of Minnesota
Duluth - AniuCouple, 2009).
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Slika 30: Ainu

Vir: University of Minnesota Duluth - AniuCouple, 2009
• Fuegini
Na skrajnem jugu Južne Amerike, v relativni bližini Artarktike, živijo prebivalci Ognjene
zemlje (Tierra del Fuego) imenovani fuegini, v treh ljudstvih: Oni, Yamana in Alakaluf.
Njihov življenjski prostor so otoki, ki jih bičajo divji viharji in plohe ter sneg. Podnebje je
ostro in ljudje, ki tam živijo, najbrž niso prostovoljno prišli, pač pa so se tam v izolaciji
po svoje razvijali in ohranili marsikatere prvotne poteze. Po velikosti so majhni, in sicer
od 145 do 160 cm. Barva kože je rjavkasto rumena, včasih tudi rdečkasta, lasje so črni,
debeli, oči pa rjave. Po telesu skoraj nimajo dlake. So lovci in ribiči, ki živijo bolj
preprosto v primerjavi z arktičnimi plemeni. Hodijo nagi, kar priča o tem, da so izvrstno
utrjeni. Od stika z belci dalje so fuegini začeli postopoma izumirati. Po svojih telesnih
znakih sodijo fuegini k mongolidom, kot večina arktičnih ljudstev (Škerlj, 1963; Ljudstva
sveta 2, 1979; Ljudstva sveta 5,1980).
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Slika 31: Fuegin – pleme Oni

Vir: Thomas Krunz, 2009
4.2.4.2.

PUŠČAVSKA SKUPINA

Puščave se večinoma nahajajo severno in južno od obeh povratnikov in se med seboj
precej razlikujejo. »Gre za redko poseljeno pokrajino v tropskem, subtropskem in
zmernotoplem pasu z zelo redkim rastlinstvom, ki je prilagojeno majhnim količinam
padavin« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 325). Takšnim življenjskim
razmeram so ljudje najbolje prilagojeni v polpuščavi Kalahari (Sani in Hotentoti) in v
avstralski veliki puščavi (Avstralci). V Ameriki in Aziji nimamo tako izrazitih
puščavskih ljudstev, če izvzamemo Beduine v Arabiji, Tuarege v Sahari in Seri v Mehiki.
Našteti kažejo podobne prilagoditvene proporce kot Sani in Avstralci, čeprav so na višji
kulturni stopnji. Med Indijanci v Sonori in Arizoni pa ne vidimo takšne prilagoditve.
Razlog za to je, da so ta ljudstva poljedelci, ki živijo v puščavi, kjer si s pomočjo
namakanja lahko pridelajo hrano. V puščavi Gobi in drugih azijskih puščavah najdemo
pastirska ljudstva, torej na kulturni stopnji višji od lovske in nabiralske (Škerlj, 1963;
Ljudstva sveta 1, 1979; Ljudstva sveta 3; 1980).
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Slika 32: Beduin

Slika 33: Tuareg

Vir: Reportages et photos - Beduinos, 2009
Vir: Tuareg, 2009
• Koisanidi
Polpuščava Kalahari je planota v jugozahodni Afriki, ki leži 1000 do 1300 m nad
morjem. Na severovzhodu, severu in severozahodu jo obrobljajo velika močvirja in tam
leži tudi jezero Etoša. Podnebje je celinsko z velikimi temperaturnimi razlikami med
dnevom in nočjo. Poleti temperatura v senci doseže tudi do 40 ºC. Pozimi pihajo
severovzhodni, poleti pa severozahodni vetrovi. Največja suša je od julija do septembra,
torej v zimskih mesecih. Talne vode je dovolj in človek se je naučil priti do nje. Kalahari
je pokrit le z belim peskom, ki odbija sončni sij tako, da skeli oči in je težko kaj videti,
zlasti belcu. Sane in Hotentote z eno besedo imenujemo Koisanidi. Za oboje je značilna
mongolidna zunanjost in na zadnjici ter stegnih zbrana tolšča (steatopigija). Zanje je
značilna govorica s tleskavimi glasovi in oboji so nomadi. Za razliko od Sanov imajo
Hotentoti svedraste lase in so za spoznanje debelejši in višji (Škerlj, 1962; Škerlj, 1963;
Ljudstva sveta 3, 1980).
• Sani (Grmičarji ali Bušmani)
Sani so po telesnih proporcih tipični puščavski ljudje. Njihovo telo je takšno, da ima
glede na svojo maso kar največ površine za oddajanje toplote in izhlapevanje. Povprečna
moška višina je pod 150 cm in bi jih lahko samo s tega vidika šteli med pigmejce, vendar
to niso. Sani so vitki s tankimi nogami, roke in stopala so majhna. Pri ženskah je prisotna
steatopigija. To je izrazita tolščasta zadnjica in stegna, ki delujejo kot vodni rezervoar v
puščavi in obenem še povečuje površino. Gre torej za izrazito adaptacijo na okolje. Koža
Sanov je suha, nagubana, brez tolstnice, rjavorumenkaste barve in brez dlak. Značilni so
svaljkasti lasje, ki so zviti od tri do pet v majhne kroglice, v obliki poprovega zrna, med
katerimi je videti kožo glave. Sami Sani označujejo svoje lasje fil-fil. Očesna reža je ozka
(spominja na mongoloidno), zgornja veka globoko visi, kar je zaščita proti bleščečemu
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soncu v beli puščavi. Oči so rjave in izredno ostrovidne. Ustnice so zelo tanke, nos
izrazito nizek, konica pa precej široka in ploščata. Glava je nizka in razmeroma dolga,
čelo gladko in strmo. Trebuh je v dobi dobrega lova lahko precej velik in znano je, da
Sani lahko naenkrat ogromno pojedo, tako da trebuhi vidno naraščajo (Škerlj, 1963;
Ljudstva sveta 3; 1980; Kalahari People Fund, 2009).
Slika 34: San

Vir: San – Bushmen, 2009
• Hotentoti (Kojkojni ali Hojhojni)
Hotentoti so precej večji od Sanov, nekaj nad 160 cm. Spolna razlika v višini je pri njih
tudi bolj izrazita. Obraz, gledan od spredaj, je posebno širok v licih in ožji prek čela.
Ustnice so debelejše kot pri Sanih, koža pa nekoliko temnejša, vendar za Afriko še vedno
svetla. Hotentoti sami sebe imenujejo Koikoin, kar pomeni "pravi ljudje" in s tem
poudarjajo razliko s Sani, za katere menijo, da so inferiorni. Hotentoti se čutijo visoko
nad Sani in so jim sovražni. Le malo Hotentotov je "čistih", saj so pomešani z negridi,
zlasti z nilotidi in bantuidi (Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 3; 1980; The Khoikhoi, 2009).
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Slika 35: Hotentot

Vir: Filozofski fakultet Zagreb - image, 2009
• Avstralci ali Aboridžini
Avstralci so izolirana rasna skupina, ki živi v različnih predelih Avstralije. Sem naj bi
prišli ob koncu ledene dobe (pred 40.000 leti) iz Indije, Malajskega polotoka in z Nove
Gvineje. Na svoji celini so bili tisočletja dobesedno izolirani, skoraj vse do konca 18.
stoletja, če izvzamemo skromne stike z bližnjo Novo Gvinejo, torej z Melanezijci. Tako
so bili podvrženi določenim pokrajinskim in podnebnim razmeram, ki so v okviru
avstralskega kontinenta tudi različni (Ljudstva sveta 1, 1979; Indigenous Australia,
2009).
Po proporcih telesa so puščavski Avstralci podobni Sanom, torej so izvrstno prilagojeni
svojemu okolju. Od vseh sodobnikov so po obliki glave, z izjemo spodnje čeljusti, najbolj
podobni neandertalcem in hkrati zelo spominjajo na belce. Barva kože je temno rjava,
pogosto pa celo črna. Koža novorojenčka potemni šele v nekaj mesecih, vsekakor mnogo
počasneje kot pri črncih. Za razliko od črncev imajo Avstralci tudi temne dlani in
podplate. Temne so tudi oči in lasje, čeprav imajo otroci kar nekaj let svetlejše lase. Lasje
so bujni, valoviti ali kodrasti in mehki kakor pri belcih. Koža je pokrita z dlako, kar
nakazuje neko sorodnost s kavkazijci, ki jo na ženskah le težko najdemo. Tudi višina
Avstralcev ustreza evropski, vendar se razlikuje znotraj same celine. Na severu imajo
namreč daljše ude kot na jugu. Nos je izredno širok, tudi do 6 cm. Avstralci zelo dobro
vidijo in slišijo, saj so živeli v popolnem sožitju z naravo in vsemi živimi bitji. Narava, ki
jim je dajala vodo in hrano, je bila po njihovem mnenju dediščina, ki so jo zapustili
njihovi predniki vsem. Pri materialni kulturi so Avstralci še paleolitičarji in živijo od lova
in nabiranja (Ljudstva sveta 1, 1979; Indigenous Australia, 2009).
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Nabiranje in lov na majhne živali, kače, kuščarje, žuželke in ličinke, je stvar žensk in
otrok. Kanibalizem je bil nekoč razširjen po celotni Avstraliji. Zanje je značilno orodje,
ki je tudi orožje, bumerang. To je zakrivljena in ploščata leteča palica, ki se vrača k
metalcu, če jo ta pravilno vrže. So zgled za to, da nizka materialna kultura ni ovira za
zelo zapleteno družbeno ureditev, kar se kaže zlasti v njihovem sorodstvenem sistemu. Ta
sloni predvsem na nepoznavanju fiziološke vloge očeta, kar je v naši kulturi
nerazumljivo. Tako je oče zanje klasifikatorni pojem, ki označuje ne samo očeta, temveč
tudi očetovega brata in njegovega prvega bratranca. Žena se s poroko priseli v moževo
družino, vzdržuje pa stike s svojimi sorodniki (Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 1, 1979;
Indigenous Australia, 2009).
Slika 36: Avstralec ali Aborigin

Vir: Majorityright, 2009
4.2.4.3.

TROPSKA GOZDNA SKUPINA

Tropske deževne gozdove najdemo med obema povratnikoma in včasih do višjih
nadmorskih višin. Zanje je značilno bujno rastje in množica najrazličnejših rastlinskih
vrst. Na splošno tropski gozd nudi mnogo hrane, tako rastlinske kot živalske. Tropski
deževni gozd je dejansko bolj zaščita za ljudstva, ki se niso mogla razviti uspešno, ker so
jih preganjali sosedje, ki so se zunaj tropskega deževnega gozda tehnično hitreje razvijali.
Na drugi strani je tropski gozd območje izolacije, v katero ekonomsko višje razvita
ljudstva ne silijo, razen če morajo gozd krčiti in površine spremeniti za vrt ali njivo. V
tropskem gozdu se ni razvilo poljedelstvo niti živinoreja, najbrž zato, ker ni bilo potrebe,
saj se je človek s prvobitno tehnično kulturo lahko najedel in preživel. Tropski gozd je
prav specifično okolje in izsili posebno adaptacijo tudi pri človeku (Škerlj, 1962;
Geografski terminološki slovar, 2005; Mongabay - Rainforests, 2009).
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Ljudje, ki živijo v tropskem gozdu, so majhne oziroma celo pritlikave rasti (120 do 145
cm). Znanost še ni znala pojasniti, zakaj je tako in kakšne prilagoditvene prednosti ima
to, če jih sploh ima, razen morda za lažje gibanje v pragozdni podrasti. Antropologi
označujejo za prave pigmide oziroma pigmejce oziroma prave pritlikavce tista ljudstva,
katerih moški ne dosegajo višine 150 cm, medtem ko druga ljudstva, ki so malo večja
(Sakkai, Vedda, Toala …) označujejo za pigmoide. Pravi pigmejci živijo v Afriki med 5º
s. g. š. in 7º j. g. š. ter od 11º do 32º v. g. d., drugi pigmejci živijo na Andamanskih otokih
v Indijskem oceanu, tretji pa na Filipinih in raznih pacifiških otokih. Tako ločimo
zahodno afriško skupino in vzhodno azijsko (indonezijsko) skupino pigmejcev. Za ta
ljudstva je značilna temna, čeprav ne črna koža, in kodrasti ali celo svaljkasti lasje ter
temno rjave oči. Nos je večinoma širok, nizek in sedlast. Ustnice so nekoliko debelejše ali
celo našobljene (v ekvatorialni Afriki). Proporci telesa so normalni, kar pomeni, da
okončine večinoma niso prekratke, z izjemno nekaterih pritlikavcev v ekvatorialni Afriki.
Sicer pa so med temi ljudstvi razlike po celinah ali otokih: v Aziji spominjajo na
mongolide, v Afriki so negridi in v Ameriki Indijanci (mongolidna rasa) (Škerlj, 1962;
Škerlj, 1963; People of the Rainforest, 2009).
• Afriški pigmejci (nigrili):
Afriški pigmejci so bili znani že v antičnem času. Teoretično jih lahko delimo v zahodno
skupino (Babinga) in vzhodno, ki nosi najrazličnejša plemenska imena od Gusinideja,
Lebzelterja, Šebeste itd. Moški so majhni (pod 150 cm), čokati in mišičasti, ženske pa so
še manjše. Barva kože je rumenkastorjava (svetlejša od nigridne polti). Oči so velike in
daleč narazen z gostimi obrvmi. Nosovi so veliki in mesnati. Obraz je prognaten s
polnimi in ozkimi ustnicami ter z visoko zgornjo ustnico. Lasje so kratki in svedrasti,
temno rjasto rjavi. Dlakavost obraza je redka, vendar je telo pokrito z rumenkasto puhasto
dlako, ki je nekoliko daljša na hrbtu in nogah. Za pigmejce je na splošno značilno, da so
zgornje okončine v celoti in v delih daljše kakor pri negridih, medtem ko so spodnje
okončine v celoti ali pa v delih krajše kot pri negridih. Pigmejci so nabiralci in strastni
lovci ter kot edino lovsko orožje uporabljajo sulico. Znani so po tem, da oskrbujejo
sosedne nigride s slonovim mesom in dragoceno slonovino ter tako živijo z njimi v
določeni izmenjalni simbiozi. Bantujci in nekateri gozdni Sudanci jih namreč v zameno
oskrbujejo s poljskimi pridelki in raznimi drobnimi potrebščinami (Škerlj, 1962; Ljudstva
sveta 3, 1980; Pigmei: il popolo della foresta nera, 2009; Forest peoples in the central
African rain forest - FAO, 2009).
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Slika 37: Pigmejci

Vir: Pygmies - Survival international, 2009
•

Indonezijski (azijski) ali vzhodni pigmejci (nigriti):

- Andamanci (Andamanski otoki)
Povprečna telesna višina je nekaj pod 150 cm. Postava je normalno proporcionirana z
majhnimi rokami. Glava je majhna s širokim obrazom v ličnicah, s polnimi ustnicami in
ozkim nosom. Barva kože je bronasta do pepelnato črna. Lasje so kratki in nasvedrani,
črni ali sajasti z rdečkastim sijem. Telesna dlaka je redka ali je sploh ni. Prvotna kultura
Andamcev je bila ribiška in lovska. Lovili so predvsem prašiče in divje mačke. Osnovno
orožje je bil le lok in puščica s koščeno ali kamnito ostjo, sedaj pa imajo tudi sulice,
harpune, nože itd. Orožje na splošno spominja na oceansko. Kot prometno sredstvo na
morju uporabljajo ladje iz izdolbenega debla s podporno smučko, kakršne srečamo na
Pacifiku (Škerlj, 1962; Andeman.org. – Chapter 1, 2009).
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Slika 38: Andamanci

Vir: The Nerito of Malaysia, 2009
- Semang
To ljudstvo živi v tropskem gozdu gorate notranjosti Malajskega polotoka. Telesna višina
je povprečno nekaj nad 150 cm, tako da v atropološkem pogledu spadajo med pigmoide
in ne več med pigmejce. Postava je krepka, s kratkim in okroglim obrazom. Ustnice so
včasih zelo šobaste, medtem ko je nos kratek, ploščat in zelo širok. Koža je
čokoladnorjava, lasje so kratki, svaljkasti in črni. Ozemlje Semangov je zelo raztreseno,
saj se v majhnih skupinah stalno gibljejo po tropskem gozdu in nabirajo sadeže ter lovijo
razne živali. Za lovsko orožje uporabljajo lok in pihalnik iz bambusa, skozi katerega
puhnejo zastrupljeno puščico na opice in ptiče (Škerlj, 1963; Project Gutemberg, 2009).
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Slika 39: Semang

Vir: Project Gutemberg, 2009
- Aëta
Ljudstvo Aëta živi predvsem na filipinskem otoku Luzon, na severozahodnem delu otoka
Mindanao in na severu otoka Palawán. Povsod živijo v hriboviti notranjosti in zato se jih
je prijelo ime "Negritos del Monte". Gre za prave pigmide, saj je povprečna višina
moških okoli 145 cm. Postave so dobro proporcionirane kot pri vseh vzhodnih pigmidih.
Lasje so kratki, svedrasti, temnorjavi ali črni. Ustnice so srednje debele, nos zelo ploščat
in zelo širok. Obraz je nizek, kvadratast, s krepkimi ličnicami. Koža je temnorjava, včasih
pepelnata. Aëta so v glavnem nabiralci in lovci. So nomadi, ki živijo v majhnih skupinah
po 50 ljudi. Glavno orožje je preprost lok z zastrupljenimi puščicami (Škerlj, 1962;
Škerlj, 1963).
- Tápiro
To pleme pritlikavcev živi na Novi Gvineji in se od melanezidov in papuazidov razlikuje
po manjši telesni višini in po drugih telesnih znakih. Pigmejci na Novi Gvineji žive na
severovzhodu, centralnem gorovju v višinah nad 2000 m n. v. Od vseh pritlikavcev so
Tápiro le najznačilnejši, poleg njih so še druga plemena kot na primer Pesegem,
Timoriki, Goliath, Masimbaber. Povprečna višina moškega je 145 cm. Barva kože je
temnorjava z rumenkastimi in rdečkasti odtenki. Lasje so črni ali temnorjavi. Za razliko
od afriških pigmidov so po telesu le malo dlakavi. Nosovi so deloma celo ozki. Po kulturi
so poljedelci, kar jih bistveno razlikuje od vseh drugih pritlikavcev. Gojijo banane,
sladkorni trst, tobak in imajo tudi vrtove (Škerlj, 1962; Škerlj, 1963).
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- Vedi
Danes najdemo pripadnike ljudtsva Vedi samo še na jugovzhodu ŠriLanke. So ostanek
rase oziroma podrase, ki je v preteklosti naseljevala precejšne dele južne in jugovzhodne
Azije. Znaki ljudstva Vedi segajo daleč na vzhod, na Sundske otoke in na Pacifik, kjer
skoraj neopazno prehajajo v znake Avstralcev. V povprečju je moški visok 156 cm. Vedi
so vitke postave s krepko razvitimi mišicami. Lasje so dolgi, črni, debeli, valoviti ali
nakodrani. Koža je temno rjava. Njihova glava je najmanjša v okviru sedanjega
človeštva. Obraz je precej širok z ostro brado in tankimi ustnicami. Nos je na korenu
nizek in širok. Njihova kultura je paleolitska. Poznajo kvarcitna praskala, puščične osti,
nožičke itd. Pravi Vedi so tropsko gozdni nabiralsko-lovski nomadi, ki po svojem načinu
življenja uničujejo mnogo tropskega gozda. Živijo od lova na bivole, jelene, opice, divje
labode in druge ptice. Lovsko orodje je lok s tetivo iz lika in s puščico, ki ima železno ost
(Škerlj, 1962; Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 4,1980).
• Jumbri ali Fi-Tong-Luang
Jumbri je ljudstvo na meji med Laosom in Tajsko precej visoko v gorah. Odkril jih je H.
A. Bernatzik leta 1924, saj so bili tako maloštevilni in tako dobro skriti. Živeli so v
nomadskih družinah in bili vedno preganjani od sosedov, saj se je utrdilo mnenje, da
prinašajo nesrečo. Tako so se nenehno skrivali pred drugimi ljudstvi ter pred tigrom,
medvedom in kobro. Jumbi v njihovem jeziku pomeni "človek džungle". Sosednja
plemena pa jim pravijo Fi-Tong-Luang, kar pomeni "duhovi rumenih listov". Njihovo
gospodarstvo je nabiralniško, saj za lov niso imeli orožja. Njihove postave so vitke in
majhne (okoli 150 cm), zgornje okončine so razmeroma dolge, stopala in noge krepke in
velike, sicer pa mišičje šibko. Koža je rumenkasto bela, pri ženskah nekoliko svetlejša
kot pri moških. Lasje so črni in valoviti, brada jim ne raste. Obraz je ovalen s precej
štrlečimi ličnicami. Nos je visok in ozek v korenu. Oči so rjave, pogosto poševne,
mongolska guba se pa redko najde. Zenice so velike, kar ustreza pragozdnemu mraku.
Usta so precej velika s tankimi ustnicami ter z redkimi zobmi. Prvotno so hodili goli,
poznali pa niso niti okrasja (Škerlj, 1962; Škerlj, 1963).
4.2.4.4.

OCEANIJA

Med oceanske rase uvrščamo Tasmance, Melanezijce, Polinezijce in Mikronezijce. Gre
za mlajše, popleistocenske doseljence, ki so zasedli otoke že z bolj ali manj primerno
izdelanimi splavi, čolni in morda celo z jadrnicami. Med seboj se razlikujejo po
kulturnih, rasnih in geografskih značilnostih, saj so na otokih našli najrazličnejše naravne
razmere. Od velikosti otoka je namreč odvisno podnebje in rastlinstvo, za slednje pa je
pomembna tudi prst, ki je posledica geološke sestave otoka. V Oceaniji tako lahko
najdemo raznovrstne geološke, geografske in podnebne razmere. Na razselitev človeka
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po teh otokih so pomembno vplivale razdalje med otoki, morski tokovi in vetrovi (Škerlj,
1963; Ljudstva sveta 1, 1979; Encarta Mexico - Oceania, 2009).
Prebivalci Oceanije so večinoma vrtnarji ali poljedelci. Med glavnimi rastlinami, ki jih
gojijo, so kokosova in sagova palma, ponekod banane, kruhovec, predvsem pa gomolji
sladkega krompirja, ki je ameriškega izvora in sorodnega jema, ki je najbrž prišel iz
Japonske. Sesalcev prvotno na otokih Oceanije ni. Prašiči in perutnina, ki jih danes
gojijo, so relativno mlad uvoz. Po vsej verjetnosti je to eden od vzrokov, zakaj najdemo
pri vseh prebivalcih Oceanije različne oblike kanibalizma, ki so pogosto odete v verske
predstave (Škerlj, 1963; Ljudstva sveta 1, 1979).
Vidna je neka podobnost Polinezijcev s kavkazijci in Melanezijcev z negridi. Večina
poznavalcev je prepričana, da so pacifiške otoke naselili prebivalci iz Afrike preko
Sundskih otokov in Nove Gvineje ter Mikronezije vse do najbolj oddaljenih otokov
Polinezije. Po tej teoriji so bili prvi naseljenci najbrž nigridi, torej pritlikavi črnci, kakor
jih poznamo na primer še na Andamanskem otočju in v notranjosti Malajskega polotoka
ali na Filipinih. Ta teorija predvideva, da so ljudje s preprosto kulturo že poznali načine,
da so lahko premagali večje razdalje med otoki. Ko so za prvimi priseljenci prišli drugi,
ki so bili močnejši in bolje opremljeni, so prvotna ljudstva izginila v notranjost otokov.
Obalo pa so zasedli Papuanci in drugi Melanezijci, ki so se deloma pomešali s prvotnimi
nigridi. Preko malezijskih in mikronezijskih otokov so naselili polinezijske otoke
najmlajši naseljenci, ki so prinesli s seboj največ mongolskih znakov, nekaj kavkazijskih
ter najmanj nigridnih. Druga teorija, ki je pa precej nepriljubljena, postavlja izvor
polinezijske kulture v Južno Ameriko, natančneje v Peru. S tem ne trdi, da so polinezijska
ljudstva indijanskega izvora, temveč da bi lahko bila tudi evropskega. Zagovornik te
teorije je bil predvsem Norvežan Thor Heyerdahl, ki je s splavom Kon Tiki leta 1947
dokazal, da se da tudi s preprostimi plovili priti iz Peruja na vzhodne polinezijske otoke.
Poleg tega dokaza je imel Heyerdahl še številne druge argumente, ki so potrjevale to
teorijo. Prvi od teh argumentov je dejstvo, da je bil sladki krompir razširjen po vsej
Oceaniji že pred letom 1492. Drugi argument pa je dejstvo, da vetrovi in morski tokovi
med obema povratnikoma večino leta nenehno tečejo iz vzhoda proti zahodu (Škerlj,
1963; Plos Genetics: The Genetic Structure of Pacific Islanders, 2009; Thor Heyerdahl
expeditions and archaeology of the pacific peoples, 2009).
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4.2.4.4.1.

TASMANCI

Tasmanijo (Van Diemensland) loči od Avstralije razmeroma ozek Bassov morski preliv,
ki je zadostoval za ločitev Tasmancev od Avstralcev. Antropologi namreč domnevajo, da
so bili Tasmanci v Avstraliji pred Avstralci. Na avstralski kontinent naj bi se ljudje
naseljevali v dveh valovih, in sicer naj bi najprej prišla nigridna rasa (prvotni Tasmanci).
Med drugim valom pa so se priseljevali današnji avstralski domorodci, ki so potisnili
prvotne naseljence proti jugu. Pred 11.000 leti, v času ledene dobe, je bil Bassov preliv še
kopno in tako so se lahko umaknili na Tasmanijo. Tako lahko danes na jugozahodu
Avstralije še vedno najdemo tasmanske telesne znake in zlasti kulturne ostanke.
Tasmanci so bili po telesni višini nekoliko nižji od Avstralcev (moški 166 cm, ženske 150
cm). Nos je bil močno sedlast in zelo širok. Lasje so bili svedrasti in črni. Barva kože je
bila temna, črno rjava. Poraščenost telesa je bila močno razvita, tudi pri ženskah. Koža je
bila suha in trda ter močno zgubana, kar spominja na afriške pritlikavce. Na slednje
spominja tudi visoka zgornja ustnica s slabo razvitim podnosnim jarkom. Na osnovi
povedanega jih uvrščamo med stepska ljudstva, kot so Sani in Avstralci. Tasmanci so bili
lovci in nabiralci. Poznali so metalne kije, ne pa bumeranga. Material za izdelovanje
orodja in orožja je bil rastlinskega izvora in kamen. Živeli so ob rekah ali na rekah, saj so
poznali preproste čolne in splave iz lubja. Glavna hrana so bile ribe in školjke. Tasmance
so proti koncu 18. stoletja začeli Angleži s svojo civilizacijo uničevati. Tako je leta 1876
umrla zadnja Tasmanka (Škerlj, 1962; Škerlj, 1963; Black war: The destruction of the
Tasmanian Aborigines, 2009).
Slika 40: Tasmanka

Vir: Tasmanian Aboriginal Historical Services, 2009

74

4.2.4.4.2.

MELANEZIJCI

Melanezijci poseljujejo Melanezijo, Novo Gvinejo, Bismarkov arhipelag, Salomonovo
otočje, Novo Kaledonijo, Nove Hibride in Fidži. Podnebje je vlažno tropsko in je pod
močnim vplivom morja. Rastlinstvo je bujen tropski gozd z bogatim rastlinstvom in
razmeroma skromnim živalstvom. Otoki so večinoma vulkanskega nastanka, kar se kaže
tudi v pogostosti potresov na tem območju (Melanesians – MSN Encarta, 2009).
Izvor melanezijcev je še vedno neznan. Veliko časa so strokovnjaki domnevali, da so bile
v času pleistocena med otoki kopne zveze in tako je lahko človek poselil ta območja.
Danes velja teorija, ki trdi, da melanezijska ljudstva izvirajo iz JV Azije. Melanezijo so
poselili preko Indonezije po morju (s čolni s podporno smučko). Po prihodu so se
palaomelanezidi mešali s prvotnimi pigmidnimi populacijami, ki so poselile otoke že v
času zadnje poledenitve po kopnem (Ljudstva sveta 1,1979; Štefančič, 2005; Science
Daily – Genome Scan Shows Polynesians Have Little Genetic Relationship To
Melanesisans, 2009).
Pri melanezijcih je prisotna izredna raznolikost v morfologiji, kulturah in jezikih. Vsem
pa je skupno vrtnarstvo in neolitik, reja prašičev, zelo skromen lov in na obali obilnejši
ribolov. Telo je zelo mišičasto in čokato. Telesna višina je pri moških okoli 166 cm.
Barva kože je zelo temna, včasih z rumenkastimi in rdečkastimi odtenki. Ustnice so
široke in vijoličaste. Telesna dlaka je močno razvita, lasje so nasvedrani, dolgi, rjavkasto
črni ali črni. Čelo je dokaj visoko, nagnjeno in ima močne nadočesne oboke. Oči so
temne in žive. Nos je zelo širok, debel in nizek. Znake paleomelanizaidov najdemo danes
le na skrajnem vzhodnem pragozdnem delu Nove Gvineje, na Novi Kaledoniji in Novih
Hibridih (Škerlj, 1962; Štefančič, 2005).
V nasprotju s paleomelanezidi neomelanezidi (papuanizidi - Papuanci) nimajo tako
grobih potez in žive ob morskih obalah. Barva kože je črno rjava, včasih rdečkasta ali
celo rumenkasta, lahko pa tudi temnejša kot pri paleomelanezidih. Lasje so trdi,
nasvedrani, barva pa je črna, lahko tudi rdečkasta ali celo plavo rdečkasta (zlata). Telesna
dlaka in brada sta slabo razviti. Konstrukcija neomelanezidov je v celoti robustna.
Postave so mišičaste in dobro proporcionirane in pogosto vitke. Telesna višina se giblje
okoli 160 do 165 cm. Obraz je ovalen in bolj kratek. Oči so temne, očesna reža je
navadno ozka. Usta so velika in debela. Nos je dolg in širok, raven ali konkaven, nosni
koren je nizek. Neomelanezide najdemo na Novi Gvineji, na otokih proti zahodu (Timor,
Flores) in tudi v Mikroneziji. Neomelanizedni tip najdemo tudi na Salomonskem otočju
(Škerlj, 1962; Štefančič, 2005).
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Slika 41: Melanezijci - Fidžijci

Vir: Oceania People, 2009
4.2.4.4.3.

POLINEZIJCI

Polinezija zavzema območje v Pacifiku nekje od 30º severne geografske širine do 50º
južne geografske širine in od 135º vzhodne geografske dolžine do 105º zahodne
geografske dolžine. Za Polinezijo so značilni predvsem vulkanski otoki. Številni so še
vedno aktivni, zato so pogosti izbruhi in številni potresi. Prav na prepereli vulkanski
podlagi so najboljši pogoji za rast bujnega tropskega gozda. Poleg vulkanskih otokov so
zelo pogosti atoli, ki so nastali iz potopljenih vulkanov, na katerih so se razrasle korale.
Na atolih posledično ni prsti, na kateri bi lahko kaj uspevalo. Kljub temu pa so ljudje
naselili tudi številne atole. Tu živijo predvsem od ribolova, lova na morske želve in od
kokosove palme, brez katere si pacifiških kultur ni mogoče predstavljati. Kokosova
palma daje namreč izdatno hrano, lupina kokosovega oreha se da predelati v razne
posode, les in listje so izvrstni stavbni material itd. (Škerlj, 1963).
Polinezijo poseljuje Polinezijci oziroma polinezidi. Najdemo jih na otočjih med Havaji,
Velikonočnim otokom in Novo Zelandijo. Polinezijci (npr. Maori na Novi Zelandiji) so
po fizičnih znakih in kulturnih prvinah mnogo enotnejši od Melanezijcev, čeprav živijo
na veliko večjem teritoriju. Polinezijci so skoraj povsod krepki in veliki (nad 170 cm),
nekoliko nagnjeni k tolstosti. Polt je rjava. Lasje črni, togi do ravni. Oči so rjave do črno
rjavkaste barve, možen je rahel epikantus. Obraz je ovalen, ličnice so poudarjene. Nosovi
so izraziti in večkrat široki (Škerlj, 1963; Štefančič, 2005; Polynesia: Definition from
Answers.com, 2009).
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Za polinezide je značilna polinezijska ekonomija. Gre za kmetjistvo, in sicer motično
poljedelstvo z domačimi živalmi (perutnina, prašiči), ribolovom, lovom na ptice. Zanje je
značilno, da imajo tudi zelo razvito pomorstvo. Pri družbeni organiziranosti je možna
primerjava s sužnjelastniško ali srednjeveško fevdalno ureditvijo v Evropi. Religijsko so
zelo pestro organizirani, saj poznajo totemizem, animizem, žrtvovanja ljudi, kanibalizem
in različna božanstva. Imajo tudi razvito umetnost, in sicer tatuacijo z barvanjem (Škerlj,
1963; Štefančič, 2005; Polynesia: Definition from Answers.com, 2009).
Polinezijo so naselili v času našega štetja in z naselitvijo končali komaj nekaj stoletij pred
prihodom evropskih raziskovalcev. Zaradi nedavne poselitve opažamo pri vseh severnih
polinezijskih ljudstvih značilnosti mongolidov. Najmanj teh značilnosti je razvidnih pri
Maorih na Novi Zelandiji. Pri Polinezijcih so vidne tudi melanezijske in nigritske
značilnosti. Tako še vedno ostaja uganka, od kod so prišli, saj so tako zelo podobni
mediteranidom. Obstajata dve teoriji izvora Polinezijcev (Škerlj, 1963; Štefančič, 2005;
Polynesia: Definition from Answers.com, 2009):
1. teorija: Polinezijci naj bi prišli iz JV Azije. Na to kažejo kulturne prvine,
sorodnosti v jeziku, morfološke značilnosti mongolidov (naselitev z zahoda proti
vzhodu) (zagovornik te terije je Weinert).
2. teorija: Polinezijci naj bi prišli iz J Amerike. To dokazuje sladki krompir in
vetrovi, ki pihajo z V proti Z.
Slika 42: Polinezijec – Maor

Vir: Maori Warror - Escarta.msn.com, 2009
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4.2.4.4.4.

MIKRONEZIJCI

Mikronezijo sestavljajo številni majhni otoki, ki so tej skupini otokov dali tudi ime. Sem
spadajo otočje Karolin, Palau in Marijansko otočje, Marshallovo otočje, Gilbertovo
otočje itd. Prav tako kot za Polinezijo so tudi za Mikronezijo značilni vulkanski otoki in
atoli (Federated States of Micronesia, 2009).
Mikronezijci so po telesnih znakih bolj podobni Polinezijcem kot Melanezijcem.
Polinezijcem so tudi bližje po kulturi, čeprav so deloma še naprednejši, saj so prevzeli že
gojenje koruze in riža ter govedi in koz. Tudi v pomorstvu ne zaostajajo za Polinezijci,
ampak so jih tudi tu vsaj teoretično prehiteli. Izdelali so namreč pomorske zemljevide,
kjer so označene smeri tokov, valov, vetrov z dolgimi palicami, otoki pa s kamni med
njimi. V Mikroneziji je znano lončarstvo in tkalne statve. Družba je razredna in
hierarhično urejena. Ponekod je najti tudi ženske poglavarje, kar tudi pri Mikronezijcih
dokazuje družbeno vlogo žensk. (Škerlj, 1963; Štefančič, 2005).
Slika 43: Mikronezijec

Vir: Pohnpei, FSM, 2009
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5. IZOLIRAN RAZVOJ
Do izoliranega razvoja privedejo razmere, ko so organizmi začasno ali pa stalno ločeni
med seboj. Razlogi, da pride do izolacije, so lahko zelo različni. Najočitnejši primer je
geografska izolacija, do katere pride, ko manjša skupina iste populacije naseli drugačno
okolje. Tako pride do fizične ločitve (gore, reke, morske ožine, itd.) osebkov določene
populacije. Do izoliranega razvoja privedejo tudi druge razmere in ne le izključno
geografska ločitev. Ločitev skupine posameznikov od izvorne populacije je lahko
posledica kulturnih praks, jezikovnih razlik, nacionalne identitete, religije, itd. V tem
novem okolju se prilagodijo, razvijejo, se razmnožujejo in obdržijo svoje posebne
specializacijske znake. Izolacija privede do popolne prekinitve pretoka genov med
izvorno in izolirano populacijo. Posledično se poveča genetska raznolikost med njima
(Health Effects of Human Population Isolation an Admixture, 2009).
5.1. JAVA IN FLORES
5.1.1. JAVA - Homo erectus (Java Man)
Javanski človek (Java Man) je ime najdbe v bližini Trinila ob reki Begawan Solo v
osrednjem delu Jave iz leta 1891. Odkril ga je Marie Eugene Dubois in ga poimenoval
Pithecantropus erectus. Ti fosili predstavljajo enega prvih primerov Homo erectusa in so
stari 700.000 let. Najdeni so bili vrhnji del lobanje (možganska kapaciteta 940 cm3),
nekaj zob in stegnenica, kateri po vsej verjetnosti niso samo od enega osebka. Po mnenju
strokovnjakov te najdbe niso bile dovolj velik dokaz, da je šlo za Homo erectusa.
Nekateri so namreč prepričani, da je ostanek lobanje pripadal določeni vrsti opic
(gibonu), medtem ko je stegnenica človeška. Na podlagi tega je Dubois to najdbo
poimenoval tudi Erect ape-man oziroma pokončni opičji človek. Bil je mnenja, da je
javanski človek vmesni člen med modernim človekom in predhodnimi hominidnimi
vrstami (Who was Java man?, 2009; Java man - Encyclopedia Britannica, 2009).
Veliko bolj popolne najdbe je odkril nemški paleontolog G.H.R. von Koenigswald med
leti 1936 in 1941. Primerki so bil odkriti v Sangiranu v osrednjem delu Jave, in sicer 18
kilometrov od Surakarta. Najpomebnejša najdba je lobanja, ki je bila podobna Duboisovi
najdbi in je imela možgansko kapaciteto 1000 cm3. Datirana je na 700.000 – 1.600.000
let. Vseh najdb je bilo nekaj čez petdeset s starostjo med 700.000 in 1.600.000. Poleg
hominidnih najdb so bile izkopane tudi živalske kosti z urezninami. Kamenega orodja pa
niso našli (Who was Java man?, 2009; Headstrong Hominids - Natural History Magazine,
2009; Bilsborough, 1992).
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Slika 44: Lobanja – Sangiran17

Vir: Sangiran17.jpg, 2009
V bližini Sangirana je Sambungmachan, kjer je leta 1973 T. Jacob odkril lobanjo. Ta je
širša v primerjavi s Homo erectusom in z bolj razširjenim zatilnim predelom v primerjavi
z najdbami iz Trinila in Sangirana. Datacija je sporna, vsekakor pa je najdba iz obdobja
pleistocena (Bilsborough, 1992).
Ngandong je najdišče ob reki Solo na vzhodu Jave, kjer so med izkopavanji, ki so
potekala med leti 1931 in 1933, odkrili 11 lobanj. Lobanje imajo možgansko kapaciteto
med 1000 in 1250 cm3 ter naj bi bile stare 100.000 let. Po znanih podatkih se je Homo
sapiens v tem delu sveta pojavil pred 40.000 leti, medtem ko je Homo erectus izumrl pred
100.000 leti. Zato nekateri znastveniki domnevajo, da se je majhno število osebkov Homo
erectusa zaradi izolacije ohranilo na otoku Java. Tako so najdbe iz Ngandonga
poimenovali Homo erectus soloensis. Nedavne datacije lobanj pa so te trditve obrnile na
glavo. Lobanje naj bi bile stare med 27.000 in 50.000 leti, kar časovno ustreza poselitvi
Homo sapiensa. Tako da so najdbe trenutno klasificirane kot Homo sapiens soloensis
(Ngandong Hominids, 2009; Dating the Ngandong Humans, 2009).
Slika 45: Javanski človek (Java Man)

Vir: Top News – Java man, 2009
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Homo erectus je bila najverjetneje zgodnja človeška vrsta, ki se je razvila v ekvatorialni
Afriki pred 2 milijonoma let. Živel med 1.800.000 in 300.000 leti. Pred 1,8 milijoni let pa
naj bi ta hominidna vrsta zapustila Afriko in prišla vse do jugovzhodne Azije ter
posledično na otok Javo. Tu se je prilagodila na novo okolje in nadaljevala svoj razvoj v
smeri modernega človeka. Drugi pa so prepričani, da je bil predhodnik modernega
človeka afriška populacija Homo erectusa, natančneje Homo ergaster, prej kot azijske
populacije zastopane z javanskim in pekinškim človekom (Athena Review, Vol.4 no.1.,
2009).
T. i. pokončni človek se naj bi razvil iz Homo habilisa ali njemu podobnega prednika in
pri tem naj bi prišlo do povečanja možganske kapacitete iz približno 800 na 1200 cm3,
kar ustreza 75% kapacitete možganov Homo sapiensa. Prav najdbe iz otoka Jave kažejo
trende v večanju možganske kapacitete in so potrditev teorije nadomestitve (Glej Slika 2:
Teorija nadomestitve in multiregionalna teorija, str. 12.). C. Stringer trdi, da se je človek
razvil v Afriki pred približno 200.000 leti in se kasneje razširil po celotnem svetu. Najdbe
iz otoka Java so poleg molekularne genetike (analize kromosoma Y in mitohondrijskega
DNK) nesporen dokaz, da je bila zibelka modernega človeka Afrika (Athena Review,
Vol.4 no.1., 2009; Evolution of modern humans, 2009).

Slika 46: Primerjava lobanje Homo erectusa (levo) in Homo sapiensa (desno)

Vir: Skullies.jpg, 2009
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5.1.2. FLORES - Homo florensiensis
Indonezijski otok Flores leži severno od Avstralije med Timorjem in Javo. V jami Liang
Bua so leta 2003 našli 9 posameznikov Homo vrste (LB1-LB9). Najdbe so datirane od
13.000 do 95.000 let. Posamezniki so bili visoki nekaj več od enega metra z možgansko
kapaciteto od 380 do 410 cm3. Najdena kamena orodja, oglje in slonove kosti dokazujejo,
da so ti ljudje razvili kulturo kljub majhni možganski kapaciteti. Volumen njihovih
možganov je namreč znašal le tretjino povprečnega volumna možganov današnjih ljudi.
To hominidno vrsto so poimenovali Homo florensiensis in živel je še pred 13.000 leti na
otoku Flores, torej istočasno kot moderni Homo sapiens v drugih območjih sveta. Do
izginotja te vrste naj bi po vsej verjetnosti prišlo pred 12.000 leti zaradi vulkanskega
izbruha (BioEd Line – Flores, God and Cryptozoology, 2009; Indonesia`s Hobbit, 2009).
Nekateri znanstveniki domnevajo, da bi lahko Homo florensiensis bil potomec Homo
erectusa. Otok Flores je namreč ostal izoliran kljub nizkim morskim gladinam v času
ledene dobe zaradi globoke ožine, ki ga obdaja. Homo erectus je edini, ki je najverjetneje
pred 1.000.000 leti s pomočjo bambusovega splava dosegel osamljen otok. Na drugi
strani skupina znanstvenikov trdi, da se Homo florensiensis ni razvil iz Homo erectusa.
Prepričani so, da je bila ta populacija pigmidna, oziroma da je njegova nizka rast
posledica genetske okvare, in sicer mikrocefalije, katero naj bi imela lobanja (LB1
najdba) (ScienceDirect, 2009; Science Daily – Anthropologist Confirms Hobbit Indeed A
separate Species, 2009; Indonesia`s Hobbit, 2009). „Mikrocefalija je bolezen živčnega
sistema, pri katerem je obod glave za dvakrat manjši od povprečja za osebe pri isti
starosti in spolu.“ (Medline Plus - Microcephaly, 2009).
Iz ene same 18.000 let stare lobanje je težko sklepati na značilnosti celotne populacije.
Proti teoriji o patološki obliki govorijo tudi druge najdbe. Našli so veliko zob in delov
čeljusti. Prav tako so nekatere značilne koščice dlani pri ljudeh bistveno drugače
oblikovane kot pri opicah in starejših oblikah človeških prednikov. Ljudje imamo namreč
zelo dobro razvit pincetni prijem s palcem in kazalcem roke, kar nam je v veliko pomoč
pri najrazličnejših opravilih, a takšna struktura kosti po drugi strani ni tako priročna za
visenje na vejah dreves ali trenje oreščkov. Struktura teh ključnih kosti dlani je bliže
strukturi, ki jo opazimo pri opicah, kot njihovi strukturi pri ljudeh. To je še eden od
dokazov, da zelo verjetno Homo florensiensis niso degenerirana oblika modernih ljudi,
ampak svoja vrsta. A dokončno potrditev, da gre za novo vrsto in ne za deformirane ljudi,
bi dala šele analiza mitohondrijske DNK. Arheologom je žal iz doslej izkopanih kosti še
ni uspelo izolirati (Argue, Donlon, Groves, Wright, 2006; Indonesia`s Hobbit, 2009).
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Slika 47: Homo florensiensis

Vir: Hobbits triumph tempered by tragedy, 2009
Ko so osebki Homo vrste poselili otok Flores, so postali relativno izolirani. Posledica tega
je bila izolirana evolucija. Šlo je za majhno populacijo, ki je poselila otok na katerem je
primanjkovalo hrane in ni bilo plenilcev, kar je omogočilo razvoj izolirane populacije, ki
je bila pritlikava. Znanstveniki so ta pojav poimenovali ˝otoška pritlikavost˝.
Posamezniki, ki v naravi poseljujejo prostorsko omejena območja z omejenimi naravnimi
viri, kot so to na primer otoki, razvijejo težnjo k razvoju manjših telesnih dimenzij. Tako
je bil Homo florensiensis kot potomec Homo erectusai visok le nekaj več od enega metra
z možgansko kapaciteto od 380 do 410 cm3. Kljub temu, da je volumen možganov znašal
le tretjino povprečnega volumna možganov današnjih ljudi, so imeli ti osebki razvito
kulturo (orodje, ogenj ...). To dokazujejo, da velikost možganov ni posredno povezana z
možnostjo razvoja kulture (Indonesia`s Hobbit, 2009).
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6. MADAGASKAR
Madagaskar je otoška država v Indijskem oceanu, pred obalo jugovzhodne Afrike. Je
največji afriški otok in četrti otok na svetu. Dolg je 1580 km in širok 570 km. Od Afrike,
natančneje od Mozambika, je Madagaskar oddaljen 400 km s t. i. Mozambiškim
prelivom. V kulturnem, zgodovinskem in ekološkem pogledu se razlikuje od ostale
Afrike. Madagaskar je bil nekoč del Afrike, o čemer nam govori geološki razvoj otoka.
Madagaskar naj bi se najprej pred približno 140 milijoni let odcepil od prakontinenta
Gondvane, torej od Afrike. Nato se je pred 80 do 100 milijoni let odcepil še od Indije.
Tako je nadaljeval svoj razvoj v relativni izolaciji. Živalske in rastlinske vrste so zato
obdarjene s pomembnimi značilnostmi vseh otoških vrst. Razvile so se iz maloštevilnih
prednikov in zaradi osamitve ustvarile družine in rodove, ki se razlikujejo od njihovih
kopenskih sorodnikov. Zaradi velikosti otoka (površina otoka je 587.041 km2) in
posledično pestrosti v naravnogeografskih značilnostih ter relativne izolacije je danes
prisotna pestrost endemičnih živalskih in rastlinskih vrst. Biogeografi zaradi te
specifičnosti otok pogosto opredeljujejo tudi kot osmi kontinent. Madagaskar imenujemo
tudi Rdeči otok, kar izvira iz dejstva, da na otoku prevladuje prst, ki je bogata s železom,
kar ji daje izrazito rdečo barvo (ferasoli) (WildMadagascar, 2009; HowStuffWorks
"Geography of Madagascar", 2009).
Karta 8: Razlamljanje Gondvane

Vir: Gondwanaland.jpg, 2009
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6.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MADAGASKARJA
Po geološki zgradbi je Madagaskar podoben Afriki. Jedro Madagaskarja je star
kristalinski masiv, kos nekdanje Gondvane, ki se je odcepil že v mezozoiku. Več kot dve
tretjini otoka (zahodni del in osrednja visoka planota) sestavljajo gorovja in planote,
zgrajene iz predkambrijskih kamnin (granit, gnajsi, kristalinski skrilavci in kvarciti). Na
vzhodu se staro kristalinsko gorovje strmo spušča proti ozki obmorski nižini (od 10 do 20
km širok). Na zahodu pa stare kamnine potonejo pod mlajšimi mezozoiskimi in
terciarnimi sedimenti. Da je bilo na Madagaskarju v preteklosti zelo živahno vulkansko
delovanje, dokazujejo številni bazaltni pokrovi. Na severnem in zahodnem delu
Madagaskarja najdemo kraški relief tsingy (WildMadagascar, 2009; Natek, Natek, 2006;
Bradt, 1997).
Karta 9: Madagaskar

Vir: Madagascar.jpg, 2009
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Madagaskar lahko razdelimo na tri reliefne enote, ki si vzporedno sledijo od zahoda proti
vzhodu, in sicer na zahodni del, osrednjo visoko planoto in vzhodni del. Na zahodu so
obsežna razčlenjena hribovja iz erozijsko manj odpornih permskih in triasnih sedimentnih
kamnin (n. v. 600–1000 m), ki se v stopnjah spuščajo od osrednjega višavja. Ob obali je
20 do 50 km široka, ponekod zamočvirjena obalna ravnina. Večino notranjosti obsega od
750 m do 1350 m visoka planota, s številnimi prečnimi dolinami. Nad planoto se dviga
troje gorovij, in sicer Tsaratanana na severu z 2886 m, Tsiafojavona v sredini z 2638 m
(pokrajini Ankaratra) in Andringitra na jugu z 2666 m. Na vzhodu se višavje strmo
spušča k ozki obalni ravnici, kjer je več 100 km dolg niz obrežnih sipin in lagun (Dežele
in ljudje : Afrika južno od Sahare, 1995; Natek, Natek, 2006).
Slika 48: Tsingy

Vir: Picture: Limestone tsingy, 2009

Slika 49: Obalna ravnica na vzhodu otoka

Avtorica: Vesna Markelj, 2008

Gre za tropski otok, kjer pa se zaradi njegove velikosti, razpotegnjenosti sever–jug in
razlik v nadmorski višini podnebje močno spreminja. Podnebje na Madagaskarju je
tropsko z značilnim pojavljanjem sušne in deževne dobe. Dolžina le teh pa je odvisna od
geografske širine ter nadmorske višine. Na splošno pa je topla in deževna doba od
novembra do aprila, sušna doba pa od maja do oktobra. Na podnebje Madagaskarja
vplivajo jugovzhodni pasati in severovzhodni monsuni. Jugovzhodni pasat piha predvsem
v zimskem času (od maja do oktobra) ter prinaša vzhodnim predelom veliko padavin. V
poletju se prestavi na jug, severne dele otoka pa takrat zajame severovzhodni monsun (od
novembra do marca), ki prinaša padavine severnemu in severozahodnemu delu otoka.
Zaradi tega vzhodni (obalni) del Madagaskarja dobiva padavine skozi celo leto, in sicer
tudi do 3600 mm padavin na leto. Povprečne maksimalne temperature so tu okrog 30 ºC.
Na osrednji visoki planoti se glede na izpostavljenost vetru giblje količina padavin od 500
do 1500 mm. Antananarivo, glavno mesto Madagaskarja, letno prejme okoli 1400 mm
padavin in ima izrazito deževno dobo med novembrom in aprilom. Povprečna
maksimalna temperatura v notranjosti je okoli 25 ºC. V suhi sezoni je sončno, ampak do
neke mere mrzlo, saj v zimskem času temperature padejo tudi po 10 ºC. Zahodni obalni
predeli so v primerjavi z vzhodnimi in osrednjim višavjem bolj suhi. Pasati izgubijo svojo
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moč in vlago, preden dosežejo ta območja otoka. Jugozahodni deli otoka imajo zaradi
zavetrne lege izrazito sušno in deževno dobo ter letno dobijo samo okrog 400 mm
padavin (Madagascar country studies, 2009; A Country study: Madagascar, 2009;
HowStuffWorks "Geography of Madagascar", 2009).
Klimogram 1: Antananarivo

Vir: Madagascar Climate, Temperature, Rainfall, 2009
Reke na Madagaskarju imajo zelo spremenljive pretoke. Z osrednje visoke planote proti
vzhodu tečejo reke Mananara, Mangoro, Bemarivo, Ivondro, Mananjary in Maningory, ki
izvira v jezeru Alaotra. Na vzhodu so reke kratke, z velikim strmcem. Reke, ki tečejo
proti zahodu, se izlivajo v Mozambiški preliv in so zaradi položnejšega reliefa daljše in z
manjšim strmcem. Glavne reke na zahodni obali so Sambirano, Mahajamba, Betsiboka
(525 km; pristanišče Mahajanga je postavljeno ob ustju reke), Mania, Mahavavy,
Mangoky (410 km) in Onilahy. Reka Ikopa, ki teče čez glavno mesto Antananarivo, je
pomeben pritok reke Betsiboka. Skupno porečje obeh rek je 18.550 km2. Reka Mangoky
pa ima največje porečje na otoku, in sicer 50.000 km2. 12.435 km2 je velikost porečja
južne reke Mandrare, katere rečna struga je v sušnih mesecih prazna. Pomembna jezera
so poleg največjega Alaotra še Kinkony na severozahodu otoka in na jugozahodu Ihotry
(Madagascar country studies, 2009; Bradt, 1997; Natek, Natek, 2006).
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Karta 10: Mreža rek na Madagaskarju

Vir: Madagaskar.jpg, 2009
Večji del planote prekrivajo ferasoli (rdeča lateritna prst), ki so ponekod izprani (erozija)
in slabo rodovitni. Najbolj rodovitne prsti so na mlajših vulkanskih kamninah na osrednji
planoti (andosoli). Aluvialne prsti najdemo vzdolž vzhodne obale in ob ustjih rek na
zahodni obali (Madagascar country studies, 2009; Natek in Natek, 2006).
Naravno rastlinstvo je večinoma uničeno, tako da prevladujejo travnate površine in
grmičja (sekundarni gozd). Na Madagaskarju naj bi uspevalo 3 % vseh svetovnih
rastlinskih vrst, od tega je kar 80 % endemičnih. Z vegetacijskega vidika lahko
Madagaskar na podlagi reliefnih in podnebnih značilnosti razdelimo na tri enote. Na
vzhodnem delu, kjer je letna količina padavin najvišja, prevladuje tropski deževni gozd.
Veliko je endemičnih rastlinskih vrst: palm, bambusa, praproti in orhidej. V osrednjem
delu otoka, kjer so nadmorske višine najvišje in letna količina padavin nižja, so prisotni
bolj suhi tipi savane, ki spominjajo na stepe zmernotoplih območij. Na zahodu
Madagaskarja je razširjena savana z mangrovskimi močvirji v obalnih predelih. Glede na
dolžino sušne oziroma deževne dobe so se razvili različni tipi rastlinstva. Na
severozahodnemu delu je razširjen listopadni savanski gozd (deževna doba od 8 do 10
mesecev na leto). Če se spustimo po zahodni obali proti jugu, naletimo najprej na vlažno
savano in nato na suho savano, kjer sta najbolj razširjeni drevesni vrsti baobab in akacija.
Na skrajnem jugozahodu je trnata savana, kjer prevladujejo trnati grmiči in šopi trave
(deževna doba od 2 do 4 mesecev na leto) (WildMadagascar, 2009; A Country study:
Madagascar, 2009; Natek, Natek, 2006).
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Slika 50: Baobab

Slika 51: Palma popotnikov

Vir: Picture: Baobabs, 2009

Avtorica: Vesna Markelj, 2008
Zaradi ločitve Madagaskarja od Afrike in kasnejšega samostojnega razvoja otoka so se
živalske vrste razvile iz maloštevilnih prednikov. Osamitev otoka je povzročila, da so
živalske vrste ustvarile družine in rodove, ki se razlikujejo od njihovih kopenskih
sorodnikov. Ptičji svet Madagaskarja se na splošno zelo razlikuje od vseh vrst na afriški
celini. Najznamenitejši predstavnik je bil že izumrli velenoj Aepyorins (3 metre visok,
450 kilogramov težak), daljni sorodnik noja in emuja. Številnih sesalcev, ki so zelo
razširjeni v Afriki, na Madagaskarju sploh ni. Takšen primer so antilope in sloni. Na
otoku tudi ni opic, saj se je njihov razvoj pričel pred 30 milijoni let, ko je bil Madagaskar
že ločen od Afrike. Na Madagaskarju najdemo posebno skupino polopic, to so t. i.
lemurji, ki so prišli na otok, še preden se je ta ločil od Afrike. Lemurji so morali zunaj
Madagaskarja tekmovati z ostalimi opicami in so ta boj izgubili. Medtem ko na
Madagaskarju niso imeli neposrednih tekmecev in so zasedli ekološke niše, ki jih v Afriki
in Aziji zavzemajo opice, kopitarji ali celo žolne. Dvaindvajset še živečih vrst lemurjev
največkrat delijo na pet družin: pravi lemurji (Lemurideae) (kata – Lemur katta, vari –
Lemur variegatus), podlasičji lemurji (Lepilemur), mačji in mišji makiji (Cheirogaleidae)
(slednji so dolgi do 16 cm in s tem najmanjši primati), dolgoprstneži (Daubentonidae)
(zapolnil je ekološko nišo žoln), indriji (Indriade) (indri – Indi indri, sifaki – Propithecus
verreauxi, tatersalli). Nekoč so živeli na Madagaskarju tudi večji lemurji. Ena vrsta je
bila celo tako velika kot gorila. Vendar je velik del madagaskarskega živalskega in
rastlinskega sveta izginil, odkar so ljudje pred približno 2000 leti prišli na Madagaskar.
Zaradi krčenja gozdov, lova in nabiralništva spada tamkajšnji živalski in rastlinski svet
med najbolj ogrožene na svetu. Kljub vsem prizadevanjem naravovarstvenikov število
iztrebljenih vrst še narašča (WildMadagascar, 2009; Madagascar – A World Apart, 2009;
Dežele in ljudje : Afrika južno od Sahare, 1995).
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Slika 52: Podlasičji lemurji - Lepilemur

Vir: Picture: Ring-tailed lemurs paddycake,
2009

Slika 53: Sifaki – Propithecus verreauxi

Vir: Sifaka1.gif, 2009

6.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MADAGASKARJA
Madagaskar spada med najrevnejše države sveta in se sooča s hudo prebivalstveno,
gospodarsko in okoljsko krizo. Tri četrtine prebivalstva se preživlja s samooskrbnim
kmetijstvom. Preostali gozdovi (26 % površine) z drvmi in ogljem pokrivajo kar 85 %
vseh potreb po energiji. Hitrejši napredek države ovirajo revščina (kar 70 % prebivalstva
živi pod uradno mejo revščine), pomanjkanje hrane zaradi majhnih pridelkov
(samooskrbno kmetijstvo) in naravnih ujm (suše, tropski cikloni) (Madagascar country
studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
Slika 54: Življenje na smetišču glavnega
mesta

Slika 55: Otroci s smetišča v glavnem
mestu

Avtorica: Vesna Markelj, 2008

Avtorica: Vesna Markelj, 2008
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Industrija je slabo razvita; večinoma le v Antananarivu in Antsirabeju na višavju ter v
pristaniških mestih Antsiranana, Mahajanga in Toamasina. V zadnjih letih se je na
podlagi poceni delovne sile precej razvila izvozno usmerjena tekstilna industrija (26 %
vrednosti izvoza). Večinoma za domači trg proizvajajo živilska industrija (sladkor, ribje
konzerve, pivo, rastlinska olja), tobačna, kemična in industrija gradbenega materiala.
Francija (30,4 %), ZDA (13,3 %), Nemčija (10,1 %) in Japonska (7,5 %) so primarni cilj
malgaškega izvoza. Izdelke pa uvažajo predvsem iz Francije (29,9 %) (Madagascar
country studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
Večino vrednosti proizvodnje (65 %) prispevajo rudarski in energetski sektor ter
kmetijstvo. Kmetijstvo, ki je večinoma samooskrbno, prispeva slabo tretjino BDP (leto
2004: 28,8 %). Madagaskar ima 3,5 milijonov ha njiv in trajnih nasadov (6,0 % površine)
ter 24,0 milijonov ha pašnikov (40,9 % površine). Na več kot tretjini otoka pridelujejo
riž. Zadružno organizirane vaške skupnosti pridelujejo maniok, sladki krompir, taro,
banane, sladkorni trst in koruzo. Za izvoz pridelujejo na vzhodni strani otoka kavo,
vanilijo (23 % vrednosti izvoza) in nageljnove žbice. Pomembno je še pridelovanje
bombaža, sisala, arašidov, tobaka in tropskega sadja. Madagaskar je bil do prevlade
sintetičnih vlaken svetovno središče za proizvodnjo rafije. Tu je namreč razširjena palma
Raphia ruffia z navpičnimi listi, iz katerih pridobivajo ličje – rafijo (Madagascar country
studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
Velike črede goveda zebu (10,5 milijonov glav) imajo predvsem statusni simbol in le
neznaten gospodarski pomen, vendar veliko prispevajo k degradaciji okolja na otoku. Za
lastno prehrano gojijo še koze in perutnino. Ribištvo je pomembno za prehrano domačega
prebivalstva (letni ulov rib 143.000 ton). Vse pomembnejše je gojenje rakcev za izvoz
(17 % vrednosti izvoza). Približno 2/3 od letnega ulova je porabljenih za obstoj. Zaradi
transportnih stroškov v glavno mesto je cena rib nedopustno visoka za domače
uporabnike. Po letu 1950 se je povečala celinska aqua kultura. Mnogo družin, predvsem
na osrednji planoti, je zgradilo ribnike, kjer vzgajajo krape, ostriže ali postrvi
(Madagascar country studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
Večina rudnega bogastva je zaradi pomanjkanja kapitala in prometnih zvez
neizkoriščena. Vlada je leta 1975 nacionalizirala vsa rudna nahajališča, kar je bilo v
skladu s takratnim komunistično usmerjenim vladanjem. Leta 1990 pa so v rudna
nahajališča ponovno prišle zasebne naložbe. Najpomembnejše je pridobivanje kromove
rude (12.000 ton koncentrata) ter dragih (safirji, rubini, turmalini, smaragdi) in poldragih
kamnov. Med pomembnimi zalogami rud so še boksit, nikelj, grafit itd. (Madagascar
country studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
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58 % električne energije pridobijo v sedmih HE. Ostalo potrebno električno energijo
pridobivajo v manjših TE in dizelskih agregatih. Instalirana moč elektrarn je 285 MW
(Madagascar country studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
Kljub velikim potencialnim možnostim za turizem je ta slabo razvit. V turizem so začeli
načrtno vlagati šele leta 1989 (leta 2004: 229.000 tujih turistov). Največja privlačnost so
svojevrsten živalski in rastlinski svet, peščene obale in specifična kultura. Popularne
turistične točke so predvsem številna obvarovana območja, saj je danes prednost
Madagaskarja predvsem ohranitev živalskih in rastlinskih vrst. Za razvoj turizma bodo
potrebna dodatna vlaganja v cestni promet, nastanitveno infrastrukturo in zagotavljanje
večje varnosti za turiste (Madagascar country studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
Cestno omrežje je v precej slabem stanju. Cest je 49.800 km, od tega je le 12 %
asfaltiranih. V času deževne dobe je večina cest neprevoznih. Imajo 732 km železniških
prog; najpomembnejši sta progi Toamasina–Antananarivo–Antsirabe in Manakara–
Fianarantsoa. Pomembna pristanišča so predvsem na zahodni obali otoka, saj so ta
območja manj izpostavljena nevarnim ciklonom. Pristanišča so tako v preteklosti
privabila raziskovalce, trgovce in morske razbojnike iz Evrope, Afrike in Bližnjega
vzhoda. Med glavnimi pristanišči so Toamasina, Mahajanga, Antsiranana in Toliara.
Imajo 51 letališč z rednim potniškim prometom, med katerimi so mednarodna
Antananarivo, Mahajanga, Toamasina in Nosy Be (Madagascar country studies, 2009;
Natek, Natek, 2006).
Slika 56: Cesta – porušen most

Slika 57: Cesta v sušni dobi

Avtorica: Vesna Markelj, 2008

Avtorica: Vesna Markelj, 2008
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Prvih sistematičnih popisov prebivalstva so se lotili kolonizatorji. Na osnovi podatkov je
vidna hitra rast število prebivalstva v 20. stoletju. Z 2,2 milijona prebivalstva leta 1900 je
število prebivalstva do leta 1975 naraslo na 7,6 milijona (leto 2004: 17,1 milijon).
Naravni prirastek se je namreč celotno 20. stoletje gibal med 2 in 3 % (leto 1975: 2,3 %;
leto 1990: 3,1 %). Hitra rast prebivalstva povzroča močan pritisk na obdelovalne površine
(erozija tal, izginjanje živalskih in rastlinskih vrst) ter priseljevanje v mesta, kjer velik del
priseljencev živi v barakarskih naseljih. Tako se je delež mestnega prebivalstva glede na
leto 1975, ko je bil 13 %, povzpel na 26 % leta 1992. Madagaskar je razmeroma redko
poseljen (29,1 preb./km2). Največja gostota je v vzhodnem delu osrednje planote, kjer je
jedro nekdanje merinske države (50-100 preb./km2), in ponekod na obalnih ravnicah. Po
veri so prebivalci pripadniki tradicionalnih verstev (48 %), katoličani (20 %), protestanti
(23 %) in muslimani (2 %) (Madagascar country studies, 2009; Natek, Natek, 2006).

Karta 11: Gostota poselitve (preb./km2) na Slika 58: Antananarivo – glavno mesto
Madagaskarju za leto 2000
Madagaskarja

Avtorica: Vesna Markelj, 2008

Vir: Mdgdens_tmb.gif, 2009
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6.3. ČLOVEŠKA VRSTA NA MADAGASKARJU
Čeprav je Madagaskar tako blizu Afrike, imajo njegovi prebivalci le malo tesnih vezi z
afriškimi rasami, jeziki in kulturami. Prebivalci Madagaskarja naj bi otok poselili šele v
zadnjih tisočletjih. Na otoku namreč ni nobenih dokazov o obstoju ljudstev, ki bi lahko
živela v času kamene dobe. Prva teorija pravi, da naj bi skupina ljudi migrirala iz
jugovzhodne Azije pred približno 2000 leti. Z indonezijskega arhipelaga naj bi se selili
prek južne Azije, Arabskega polotoka in vzhodne afriške obale, kjer naj bi prečkali
Mozambiški preliv in prispeli na Madagaskar. Posledica premikanja ljudi prek Azije in
Afrike se kaže v specifičnosti malgaškega prebivalstva in kulturi. Druga teorija trdi, da so
Malgaši rezultat številnih migracij različnih ljudstev, ki so od 7. do 14. stoletja v več
valovih poseljevali Madagaskar. Po tej teoriji naj bi Madagaskar najprej naselila
malajsko-indonezijska ljudstva, ki so se stacionirala na osrednji visoki planoti
(pridelovalci riža). Nato naj bi jim sledila afriška ljudstva, ki so poselila predvsem
zahodni del otoka (živinorejci). Od 9. stoletja naprej so na Madagaskar prihajala arabska
ljudstva, ki so prispevala islamske kulturne sestavine in v vlogi trgovcev s sužnji
pripeljala na otok črne Afričane (Sanger institute, 2009; WildMadagascar, 2009; A
Country study: Madagascar, 2009; Natek, Natek, 2006).
Sodobna teorija, ki temelji na genetiki človeka, je potrdila, da Malgaši izvirajo iz
Indonezije in vzhodne Afrike. Genetske študije, ki so bile izvedene na univerzah v
Cambridgu, Oxfordu in Leicestru, so pregledale kromosom Y in mitohondrijski DNK
prebivalcev Madagaskarja. Rezultati raziskave so pokazali, da so Malgaši v razmerju 50 :
50 "mešanica" indonezijskih in vzhodnoafriških ljudstev z vplivom arabskih ter evropskih
značilnosti (Sanger institute, 2009; WildMadagascar, 2009).
Na Madagaskarju tako zasledimo edinstveno mešanico indonezijskih (negridnih), afriških
(negridnih), arabskih (kavkazijskih) in evropskih (kavkazijskih) sestavin. Te značilnosti
lahko sicer ločujemo, dejansko pa so med seboj pomešane po celem Madagaskarju.
Medtem ko na enem kraju prevladuje ena sestavina, drugod prevladuje druga, nikjer pa ni
katera od teh sestavin povsem odsotna (Sanger institute, 2009; WildMadagascar, 2009).
Malgaška kultura se razlikuje od ostalih svetovnih kultur. Izvori malgaške kulture so oviti
v skrivnost. Odnosi z jugovzhodno Azijo se razločno kažejo v kulturi Malgašev. Sistem
pridelovanja riža z namakanjem na osrednji planoti Madagaskarja spominja na Javo.
Vzporednice z Borneom pa se kažejo v pokopavanju mrličev merinskega ljudstva, ki
izkopljejo trupla več let po smrti. Na zahodni obali otoka pa naletimo na kanuje s preveso
ljudstva Vezov, ki so precej podobni kanujem, s katerimi Polinezijci plujejo po Tihem
oceanu. Vsi Malgaši govorijo en jezik, ki se deli na veliko narečij. Pripada pa veliki
malajsko-polinezijski družini. Malgaški jezik namreč močno spominja na jezik Maanyan,
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ki ga govori ljudstvo v dolini reke Barito na južnem Borneu. Ljudstva na zahodni in južni
strani Madagaskarja so jasno povezana z vzhodno Afriko, kar zadeva njihove kulture. To
se kaže v kultu kraljevih prednikov in pomembnosti živinoreje (Sanger institute, 2009; A
Country study: Madagascar, 2009).
Med novejšimi vplivi na malgaško kulturo so najpomembnejši muslimanski vplivi in
vplivi svahilske kulture, ki so bili tako pomembni vzdolž afriške obale. Najizrazitejši
vpliv zgodnjih arabskih stikov se je ohranil na jugovzhodu med skupino ljudstev, ki se
imenuje Antaimori. Arabci so namreč postavljali trgovske postojanke v 9. stoletju tudi na
Madagaskarju. Ko so Portugalci (Diogo Dias) obkrožili Rt dobrega upanja, so začeli
načrtno uničevati arabsko trgovino na Indijskem oceanu. Na Madagaskarju so tako od
Arabcev ostali le njihovi podložniki in sužnji, ki so s seboj nosili tisto malo, kar so vedeli
o muslimanski tradiciji. Tako so na primer nespremenjeno ohranili arabsko pisavo, ki so
jo prilagodili malgaščini (WildMadagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009).
Med številnimi kraljevinami so bile med 14. in 19. stoletjem najmočnejše sakalavski
državi Menabe in Boina na zahodu otoka ter Merina na osrednji planoti. Merinski kralj
Radama I. (1810–28) je celoten otok združil v enotno državo ter jo odprl francoskim in
britanskim misijonarjem. Tako se je začelo obdobje pokristjanjevanja in opismenjevanje
ljudstva, kljub temu da so misijonarske šole smeli obiskovati le Merini. Po smrti kralja
Radama I. ga je nasledila njegova vdova, kraljica Ranavalona I. (1828–61). Ta je leta
1841 izgnala vse Evropejce, ki so se vrnili šele po njeni smrti leta 1861. Stike z ostalim
svetom je ponovno vzpostavil njun sin Radama II, ki so ga leta 1863 ubili (Natek, Natek,
2006; WildMadagascar, 2009).
Od zgodnjega 19. stoletja dalje pa je bil zelo pomemben vpliv francoskih in britanskih
trgovcev ter drugih, ki so nameravali ustanoviti kolonijo. Tekmovanje med Francozi in
Britanci je bilo vzrok, da nikomur ni uspelo pridobiti premoč. Šele leta 1895 sta se vladi
sporazumeli in Madagaskar je padel po francosko oblast. Od leta 1895 do leta 1960 je bil
Madagaskar francoska kolonija. V tem času so se Malgaši skušali nekajkrat neuspešno
upreti francoski nadvladi. V uporu leta 1947, ki ga je vodil Jean Ralaimonga, je bilo
ubitih več kot 80.000 Malgašev. Leta 1960 pa je Madagaskar postal neodvisna država. Po
triletni politični nestabilnosti je leta 1975 oblast prevzel Didier Ratsiraka. Začel je s
podržavljanjem, s socialnimi in ekonomskimi reformami ter vzdrževal prijateljstvo s
komunističnimi državami. Gospodarstvo je po letu 1990 doživelo krizo, kar je posledično
pomenilo tudi politično nestabilnost v državi. Leta 1993 je Ratsiraka zamenjal Albert
Zafy, ki je zmagal na demokratičnih volitvah in ustanovil t. i. tretjo republiko. Kljub
izvolitvi novega predsednika so sledile politične nestabilnosti in tako je leta 1997 oblast
ponovno prevzel Ratsika. Leta 2001 je bil izvoljen za predsednika z večino župan
glavnega mesta Marc Ravalomanana. Ratsika tega ni sprejel in v svojem mestu
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Toasmasina oblikoval svojo vlado. Sledili so državni nemiri, ki so se drastično odražali v
državnem gospodarstvu. Poraženec Ratsika je bil leta 2002 izgnan iz države
(WildMadagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009).
6.3.1. LJUDSTVA NA MADAGASKARJU
V diplomski nalogi zagovarjam definicijo, da je rasa genska kategorija, ki ima vidno
fizično obliko. S tega vidika lahko na Madagaskarju kot izvirno oziroma prvotno raso
izpostavimo negridno. To lahko razdelimo na melanezijsko-polinezijsko skupino
(izolirana rasna skupina Oceanije) in sudanide. Če pa želimo ti dve podrasi deliti z
genetskega vidika dalje, naletimo na težave, saj sta se ti dve podrasi močno pomešali med
seboj zaradi izoliranega razvoja otoka. Kasneje se je zaradi priseljevanja drugih ljudstev
(9. stoletje Arabci (kavkazijci - vzhodni mediteranidi), od 15. stoletja dalje Portugalci
(kavkazijci - zahodni mediteranidi), Britanci (kavkazijci - baltidi), Francozi (kavkazijci atlantidi)) na otoku pridružila še kavkazijska rasa. Posledično je danes dejansko
nemogoče ločiti rasne in podrasne skupine na Madagaskarju.
V nasprotju s fizičnimi značilnostmi, ki so se zaradi izoliranega razvoja Madagaskarja
močno pomešale in nadaljevale svojo samostojno pot, so kulturne značilnosti tiste, ki
omogočajo delitev malgaškega prebivalstva bolj podrobno. Kultura namreč združuje
Malgaše in jim daje otoško identiteto. To vključuje sorodstveni sistem, ki ima lahko
očetovski ali materinski izvor. Drugi pomemben kulturni element je spoštovanje smrti v
socialnem, moralnem in religioznem življenju ljudi. Grobnice in slovesnosti ob pokopu
mrtvih namreč močno zaznamujejo način življenja Malgašev in pokrajino otoka. Tretji
kulturni vidik je razdelitev malgaške družbe v tri razrede, in sicer plemstvo, meščani in
sužnji oziroma njihovi potomci. Ostali pomembni skupni kulturni elementi so
obrezovanje otrok, prerokovanje in ukvarjanje z astrologijo. V tem kontekstu pri
opisovanju ljudstev na Madagaskarju upoštevam definicije o etičnih skupinah. Etnična
skupina je namreč kulturna kategorija, ki ima neko določeno vedenje, ki se prenaša iz
generacije v generacijo (WildMadagascar, 2009; Madagascar – Population, 2009; A
Country study: Madagascar, 2009).
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Slika 59: Tradicionalno pokopališče pri ljudstvu Antaisaka

Avtorica: Vesna Markelj, 2008
Danes je na Madagaskarju mogoče etnično razlikovati od 18 do 20 ljudstev, ki živijo na
jasno začrtanih območjih. Ta so posledica priseljevanja med seboj zelo različnih ljudstev
in posledično mešanja med njimi. Le redka ljudstva so danes ohranila svoje izvorne
značilnosti v celoti. Pri Merinih je tako opaziti tipične indonezijske značilnosti, afriški
vplivi so najbolj vidni pri ljudstvih Skalava in Bara, medtem ko so se arabske poteze
najbolj očitno ohranile pri ljudstvih Antaimoro in Antaosy (WildMadagascar, 2009;
Madagascar – Population, 2009 ).
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Karta 12: Etnične skupine na Madagaskarju

1. Antaifasy
2. Antaimoro
3. Antaisaka
4. Antakarana
5. Antambahoaka
6. Antandroy
7. Antanosy
8. Bara
9. Betsileo
10. Betsimisaraka
11. Bazanozano
12. Mahafaly
13. Merina
14. Sakalava
15. Sihanaka
16. Tanala
17. Tsimihety
18. Vezo

Vir: Mineral service - Madagascar, 2009
1. Antaifasy = "ljudstvo peska" (1,2 % prebivalcev Madagaskarja)
Po vsej verjetnosti je to ljudstvo prišlo iz Indije v 16. stoletju in se naselilo na vzhodni
obali Madagaskarja v okolici Farafangana (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A
Country study: Madagascar, 2009).
2. Antaimoro = "ljudstvo obale" (3,4 % prebivalcev Madagaskarja)
Živijo na jugovzhodu otoka, med mestom Manakara in Farafangana. Verjetno so ti ljudje
potomci Arabcev, ki so v 15. stoletju prišli z Arabskega polotoka. Bili so edino ljudstvo
na Madagaskarju, ki je poznalo pisavo pred 19. stoletjem. Osnova tej pisavi je bila
arabska pisava. Sorabe (sura v arabščini pomeni pisati, be v malgaščini pomeni velik) so
njihove knjige, ki so bile pisane na posebnih papirjih iz drevesnega lubja. Vsebina teh
knjig je bila astrologija, prerokovanja (sikidy = prerokovanje s semeni in kamenjem),
medicina in zgodovinski zapisi. Na splošno je to ljudstvo znano na Madagaskarju zaradi
njihovega poznavanja nadnaravnih sil in medicine (ombiasy = tradicionalna malgaška
zdravila) (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009).
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Slika 60: Antaimoro

Vir: Etnische guppen von Madagaskar, 2009
3. Antaisaka = "ljudstvo iz Sakalava dežele" (5,3 % prebivalcev Madagaskarja)
So arabskega izvora. Pomešali so se z ljudstvom Sakalava in se nato preselili na aluvialno
ravnico doline reke Mananara (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study:
Madagascar, 2009).
Slika 61: Antaisaka

Avtorica: Vesna Markelj, 2008
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4. Antakarana = "ljudstvo skal" (0,6 % prebivalcev Madagaskarja)
Ljudstvo Antakarana živi na skrajnem severnem delu Madagaskarja na masivu
Tsaratamana in je geografsko izolirano od ostalega malgaškega prebivalstva. Rod
Antankarana izvira iz več valov kolonizatorjev: Indonezijcev, Afričanov, Arabcev,
tamkajšnjih Merinov in Francozov. To ljudstvo skupaj s Sakalavi uporablja kanuje s
preveso. Ti naj bi bili posnetek tistih, v katerih naj bi Indonezijci prepluli Indijski ocean v
prvem tisočletju našega štetja. Indonezijski vpliv je očiten tudi v njihovem jeziku, ki ni
afriški, temveč sodi k malajsko-polinezijski skupini. Po letu 1000 so bantujsko govoreči
Afričani pripluli na zahodno obalo Madagaskarja. V 12. stoletju so malgaško obalo
obvladali arabski trgovci in pri tem potisnili Indonezijce v notranjost. V 18. stoletju je
veliko Antankaranov zbežalo pred Merini proti zahodu in se poročilo s Sakalavi. Kasneje
so prišli pod oblast Francozov in številni so se zaposlili v francoskih tovarnah. Ukvarjajo
se z govedorejo in ribolovom (WildMadagascar, 2008; Country studies, 2008; Carréblu,
2008).
Slika 62: Antakarana

Vir: Avmm.org – antankarana, 2009
5. Antambahoaka = "ljudje skupnosti" (0,4 % prebivalcev Madagaskarja)
Južno od Betsimisaraka območja, tik ob reki Mananjary, živi ljudstvo Antambahoaka. To
ljudstvo ima indonezijsko-malezijske, afriške in arabske korenine. Imajo se za naslednika
kralja Raminia, ki je prišel iz Meke v zgodnjem 14 stoletju, in so del večje skupine znane
kot Zafi-Raminia ali "potomci Raminie". Nekateri iz te skupine so migrirali iz Mananjary
regije, da bi postali vladarji južnih ljudstev. Predvideva se, da je Zafi Raminia ustvaril del
vladajočega razreda Merine, ki so dominirali na Madagaskarju v 19. stoletju. Pri njih je
prisotna močna islamska tradicija, ki se kaže na primer v zelo dobrem poznavanju
astrologije, medicine in verske naklonjenosti (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A
Country study: Madagascar, 2009).
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Slika 63: Antambohoaka

Vir: Association Rakalobe, 2009
6. Antandroy = "ljudstvo trnov" (1,6 % prebivalcev Madagaskarja)
Antandroy živijo na vzhodni obali v sušnem območju s trnatimi grmi. Ukvarjajo se s
prodajo oglja, ki ga pridobijo iz lesa. Antropologi so mnenja, da je to ljudstvo nastalo z
mešanjem ljudstva Bara, Mahafaly, Sakalava in Abtanosy. Podobno kot ljudstvo
Mahafaly so tudi Antandroy znani po pogrebnih umetnostih (Carréblu –
Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009).
Slika 64: Antandroy

Vir: Berenty_boys.jpg, 2009
7. Antanosy = "ljudstvo z otoka" (2,3 % prebivalcev Madagaskarja)
Živijo na skrajnem jugovzhodnem delu Madagaskarja v okolici Faradofay. Njihovi
predniki naj bi izvirali z otoka v bližini Taolognaro. Najprej so se naselili na obalo, nato
pa so se postopoma selili proti notranjosti in tako dosegli celo Toliara (Carréblu –
Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009).
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8. Bara = (3,3 % prebivalcev Madagaskarja)
Jugozahodno ljudstvo, ki živi v bolj sušnem območju visoke planote v okolici Ihosy-ja.
Izvor tega ljudstva je še neznan, ima pa najbolj izražene afriške poteze. Tudi samo ime
Bara ima po vsej verjetnosti bantuidni izvor in nima nobenega posebnega pomena. So
temne polti, visoki in vitki, kar spominja na afriške Bantuide. Poznani so kot pastirji
goveda zebu. Iniciacija mladeničev je zaznamovana ravno s krajo zebuja (dahalo). Ko
mladenič to izvede, simbolično vstopi v svet odraslih in s tem postane zaželen mož
(WildMadagascar, 2009; Madagascar – Population, 2009; Carréblu – Africa/Madagascar,
2009).
Slika 65: Bara

Vir: Madagascar – Bara - NationalGeographic, 2009
9. Betsileo = "nepremagljivi" (12,1 % prebivalcev Madagaskarja)
Živijo na osrednjem delu visoke planote, južno od območja Merinov, v okolici
Fianarantsoa in Ambalavao. Reka Mania predstavlja naravnogeografsko mejo med
ljudstvoma Betsileo in Merina. Znani so kot zelo dobri kmetje, ki gojijo riž na terasah na
pobočjih hribov, kar spominja na Indonezijo oziroma na Filipine. Njihov zaščitni znak so
tudi lesorezi (WildMadagascar, 2009; Madagascar – Population, 2009; Carréblu –
Africa/Madagascar, 2009).
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Slika 66: Batsileo

Vir: Alovelyworld – madag32.jpg, 2009
10. Betsimisaraka = "neločljivo ljudstvo" (14,9 % prebivalcev Madagaskarja)
To je najštevilčnejše ljudstvo ob vzhodni obali ter drugo največje ljudstvo na
Madagaskarju. Območje poselitve Betsimisarakov se razteza od reke Bemarivo na severu
do reke Mananjary na jugu v dolžini 640 km. Tradicionalno so bili trgovci, pomorščaki in
ribiči. Poleg ribolova so se tradicionalno ukvarjali s kmetijstvom (riž, vanilija, kava …),
saj so obdelovali tudi območja tropskega deževnega gozda v nižjih nadmorskih višinah.
Razdeljeni so na tri podskupine, in sicer na južno Betsimisaraka, osrednjo Betanimena in
severno Betsimisaraka. To ljudstvo je eno najmlajših na Madagaskarju, saj je bilo kot
tako oblikovano šele leta 1712. Takrat je kralj Ratsimilaho združil prebivalstvo, ki je
živelo med Fenoarivo in Atsinanana, z namenom kontrole nad trgovanjem s sužnji.
Betsimisaraka ozemlje vključuje zelo pomembno pristaniško mesto Toamasina (Carréblu
– Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009).
Slika 67: Betsimisaraka

Vir: Etnische guppen von Madagaskar, 2009
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11. Bazanozano = "ljudstvo majhnih kitk" (0,8 % prebivalcev Madagaskarja)
To ljudstvo živi južno od Sihanaka, v območju gorskega tropskega deževnega gozda med
Antananarivom in vzhodno obalo. Ukvarjajo se z požigalniškim kmetijstvom, gojenjem
riža in koruze (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar,
2009).
12. Mahafaly = "zaznamovalci tabujev" (5,4 % prebivalcev Madagaskarja)
Ljudstvo, ki živi na jugozahodnem delu otoka, poseljuje območje med reko Onilahy na
severu in reko Manarandra na jugu. Ukvarjajo se predvsem s požigalnim poljedelstvom.
Gojijo maniok, koruzo, fižol in sirek. Poznani so po svojih grobnicah, ki jih krasijo
pogrebne slike, ki predstavljajo življenje njihovih prednikov. Grobnice krasijo tudi t. i.
aloalo, ki so leseni stebri okrašeni z geometrijskimi figuram (WildMadagascar, 2008;
Country studies, 2008; Carréblu, 2008).
13. Merina = "ljudstvo z ozemlja, ki lahko vidi daleč" (26,2 % prebivalcev
Madagaskarja)
Merini so najštevilčnejše malgaško ljudstvo in predstavljajo četrtino vsega malgaškega
prebivalstva. Od vseh ljudstev na Madagaskarju je pri Merinih najbolj opaziti azijski
izvor. Njihova kultura temelji na namakalnem gojenju riža. So vitke postave z ravnimi in
črnimi lasmi. Malajsko-indonezijske značilnosti so se ohranile po vsej verjetnosti kot
posledica tradicije poročanja znotraj ljudstva (WildMadagascar, 2009; Madagascar –
Population, 2009).
Slika 68: Merina

Avtorica: Vesna Markelj, 2008
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Merini so vse do leta 1895, ko so Francozi zavzeli Madagaskar, vladali skoraj nad vsem
otokom iz prestolnice Atananarivo. Bili so združeno kraljestvo, ki ga je zbral princ
Andrianampoinimerina ("princ v osrčju dežele Merinov"). Organizirani so bili v socialne,
ekonomske in politične strukture. Evropejci so prinesli krščansko vero, katere pa Merini
niso sprejeli rade volje in zato so bili nekateri celo mučeni. Nazadnje je merinska kraljica
le sprejela krščanstvo (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study:
Madagascar, 2009).
Izvirno območje Merinov je okolica Antananariva, ki se je s širitvijo merinskega imperija
v 18. in 19. stoletju močno povečalo. Danes Merini živijo na severnem delu osrednje
visoke planote in v glavnih mestih provinc. Merinske vasi pogosto ležijo na robu hriba in
so obdane z globokimi jarki. V vsako vas lahko vstopiš le skozi ena vrata. Ta so bila
nekoč zapahnjena s kamnitim diskom (premer 4,5 metra), ki so ga vsako jutro in večer
valili sem in tja. Hiše so grajene iz prsti (ferasoli), kar jim daje izrazito rdečo barvo.
Notranjost hiše je urejena na principu prepričanja, da je severovzhodni kot najsvetejša
smer, ki je povezana s predniki. Prav zato poglavar hiše spi v severovzhodnem kotu hiše.
Južno in zahodno od njega spijo žena, otroci in služabniki (Carréblu –
Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009; WildMadagascar, 2009).
Vsaka merinska vas ima še cerkev, protestantsko, katoliško ali obe. To je ostanek
britanskega in francoskega kolonializma. Simbol merinskih vasi so družinski grobovi.
Vrhnji del grobnice je nad zemljo, kostnica sama pa je pod njo in lahko sprejme veliko
trupel. S tem, ko ima nekdo mesto v grobnici, pokaže, da pripada določeni skupini in ima
tako svoje mesto v družbi. Biti brez grobnice pomeni biti nihče oziroma brez družine. Če
imaš grobnico, pomeni, da so tvoji predniki povezani z zgodovino kraljev. Kar je
posledično edino jamstvo, da si Merin. Posledično imaš dostop na riževa polja, ki jih ima
vsaka merinska vas. Grobišča so pomembna predvsem zaradi svoje trajnosti. To so večne
vezi za merinske skupnosti na njihovem ozemlju in njihovih riževih poljih (Carréblu –
Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009; WildMadagascar, 2009).
Riževa polja so temelj merinskega življenja, njihove družbene ureditve in vseh njihovih
vrednot. Gojenje riža se začne novembra, ko posejejo riževo seme na majhnih poljih.
Skupina merinskih vasi, ki obkrožajo bližnja riževa polja, sestavlja tradicionalno enoto
merinske družbe. Enotnost skupine prvotno izhaja iz njihove skupne podedovane posesti
riževih polj. Od teh so namreč odvisni, kakor so bili odvisni njihovi predniki. Da bi
obdržali zemljo pri skupini, so Merini vztrajali, da se vse njihove hčere omožijo le s člani
znotraj lastne skupine. Na takšen način dedič njihovih riževih polj nikdar ne bi mogel biti
tujec (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009;
WildMadagascar, 2009).
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14. Sakalava = "ljudstvo dolge doline" (6,2 % prebivalcev Madagaskarja)
Živijo na zahodnem delu Madagaskarja na območju od reke Betsiboka na severu do reke
Onilahy na jugu. Izvorno ime Sakalava se je uporabljajo za monarhijo iz okolice
Maroserana. Med seboj se ločijo na južne Sakalava - Menabe in severne Sakalava –
Boina. Ljudstvo Sakalava ima poleg Bara ljudstva najbolj izražene afriške poteze.
Sakalava, živeči ob obali, so zelo dobri pomorščaki, medtem ko so v notranjosti pastirji
goveda zebu (WildMadagascar, 2009; Madagascar – Population, 2009; Carréblu –
Africa/Madagascar, 2009).
15. Sihanaka = "ljudstvo jezera" (2,4 % prebivalcev Madagaskarja)
Živijo v okolici jezera Alaotra. Ukvarjajo se z ribištvom in z namakalnim gojenjem riža,
podobno kot ljudstvo Merina (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study:
Madagascar, 2009).
16. Tanala = "ljudstvo iz gozda" (3,8 % prebivalcev Madagaskarja)
Tanala je ljudstvo, ki živi v tropskem deževnem gozdu na vzhodnih obalnih predelih
Madagaskarja v okolici Ranomafana. Tanala pomeni »gozdovnik«. V okolici
bacilejskega mesta Ambositre živi najbolj znano tanalsko ljudstvo t. i. Zafimaniri. To
območje je gozdnato in pokrito z gostimi tropskimi gozdovi, v katerih raste veliko vrst
dreves. Podnebje je vlažno in mrzlo, tako da pojav slane v juliju in avgustu ni nič
nenavadnega. Obdelovalno površino pridobijo s sečnjo in sežiganjem. Gozd posekajo in
izkrčijo ter ga pustijo, da se posuši (avgust in september) in potem ga zažgejo. Nato
posadijo mešanico koruze in vzpenjajočega se fižola, ki se vzpenja po koruzi. Na dnu
dolin sadijo travo, veliko korenasto rastlino, ki ima podoben okus kot kostanj. Velik
naraven sovražnik njihovim pridelkom so papige, ki jih odganjajo s taborjenjem ob poljih
(Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009; Ljudstva
sveta 3, 1980).
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Slika 69: Tanala

Vir: Afrika.si.edu, 2009
Zafimanijske vasi ležijo visoko v gorah s pregledom na pripadajoče gozdne in poljske
površine. Odmaknjenost Zafimanirijev v gozdu naj bi bila posledica umika pred močjo
becilejskih kraljev, pozneje Merinov in nato francoske vlade. Vsaka vas je neodvisna in
znotraj nje ni nikakršne politične ureditve. Nadzorstvo v vaseh se ohranja na osnovi
spoštovanja, ki ga imajo do vaških starešin (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A
Country study: Madagascar, 2009; Ljudstva sveta 3, 1980).
Takšna lega predstavlja tudi zaščito pred poplavami tekočega blata. V vasi je v povprečju
okoli 30 hiš oziroma brunaric. Hišni prag je vzdignjen približno pol metra nad tlemi, da
zadržuje dež. V lesene stene hiše so vdelana štiri okenca. Visoko pod kapnicami so
okenca skozi katera se vali dim iz notranjosti brunarice, saj nimajo dimnikov. Streha je iz
sploščenega bambusa in je zelo strma, da lahko odteka dež. Vse stene hiš so prekrite z
geometričnimi vzorci, oblikovanimi s črkami. Okna in vrata so okrašena z različnimi
zapletenimi vzorci, oblikovanimi s križanjem lokov in krogov, ki simbolizirajo nebo,
dnevno pot sonca in zvezde (Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study:
Madagascar, 2009; Ljudstva sveta 3, 1980).
Les je za Zafimanirije zelo dragocen. Vedo, da določen les odbija žuželke, da določen
gnije počasi in je tako primeren za temelje ter da različen les različno gori. Drevesno
lubje uporabljajo za izdelavo tkanine. Lubje razprostrejo, da se posuši, nato ga zmlatijo in
skuhajo vlakna v lubjasto prejo, ki je primerna za predenje in tkanje na majhnih statvah. S
tem izdelujejo trakove razmeroma trdega in robatega blaga. Les obdelujejo zalo spretno.
Izdelujejo najrazličnejše zaboje, skrinje in bogato okrašene krste (Carréblu –
Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009; Ljudstva sveta 3, 1980).

107

V nasprotju z drugimi predeli Madagaskarja je za Zafimanirije značilno, da nimajo
velikih družin mnogih generacij. V življenju mladeniča sta zelo pomembna dva dogodka,
in sicer poroka in iniciacija. Iniciacija je zaznamovana z obrezovanjem dečkov okrog
drugega ali tretjega leta starosti. S tem dejanjem zaznamujejo njegovo ločitev od življenja
v hiši, ki se vrti okrog ženske. Tako vstopi v svet narave in možatosti, ki jo predstavlja
moč deroče vode in silnih živali (bik). Po poroki otroci zapustijo starše, le najmlajši
ostane doma. Ta po poroki prevzame gospodinjstvo in dediščino svojih staršev. Noben
Zafimaniri ni odrasel, dokler nima otroka. Z rojstvom otroka se položaj Zafimanirija
spremeni, saj pričnejo upoštevati njegove nasvete in lahko začne s poljedelskim delom
(Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009; Ljudstva
sveta 3, 1980).
17. Tsimihety = "ljudstvo, ki ne striže svojih las" (7,3 % prebivalcev Madagaskarja)
Tsimihety je ljudstvo severnega dela osrednje planote. Tradicionalno gojijo riž in so
polnomadi (govedo). Njihovo ime izvira iz skupne zavrnitve striženja svojih las v znak
spoštovanja in žalovanja ob smrti Sakalavskega kralja (WildMadagascar, 2009;
Madagascar – Population, 2009; Carréblu – Africa/Madagascar, 2009).
18. Vezo (2,8 % prebivalcev Madagaskarja)
Vezi so izrazito afriško ljudstvo, domala brez arabske krvi. Imajo zelo temno polt, ploske
nosove, široke ustnice in volnaste lase. Živijo v jugozahodnih obalnih predelih
Madagaskarja med rekama Mangoky in Onilahy. Njihovo življenje se ravna po ribolovu,
tako morskem kot sladkovodnem v rekah, ki se izlivajo v morje. Za veške ribiče so
značilni njihovi čolni z ravnotežnikom, ki so narejeni iz izdolbenih drevesnih debel. Jadra
so štirioglata, narejena iz grobega blaga in pričvrščena s štirimi konopci na kanu. Živijo v
majhnih, na pol nomadskih skupinah in se običajno poročajo med seboj. Njihovi domovi
so postavljeni na vrhu peščenih sipin ali v majhnih jamah ob vznožju na kopno obrnjenih
pobočij sipin. Vezi so od nekdaj trgovali s Sakalavi in menjavali suhe ribe za sakalavsko
koruzo, maniok ali sirek. Živijo namreč na robu območja, kateremu vladajo Sakalavi. Od
ljudstev iz notranjosti so namreč odvisni tudi zaradi vlaken, iz katerih izdelujejo ribiške
mreže. Pogosto Veze celo klasificirajo kot podljudstvo Sakalava. Na splošno celotno
življenje pri Vezih obdaja veliko magij. Fadi je vrsta prepovedi, del obsežnega sistema
čarovnij, prerokovanja in religije. Zadeva namreč naravne sile, ki jih skuša vključiti v
korist Vezov. Vezi pripisujejo velik pomen posmrtnemu življenju duš, saj verjamejo, da
so mrtvi naklonjeni živim, dokler ti spoštujejo njihova trupla. To pomeni dostojen
pogreb, običajno v skrbno izdelanih in izrezljanih lesenih grobnicah, nedaleč od vasi
(Carréblu – Africa/Madagascar, 2009; A Country study: Madagascar, 2009).
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Slika 70: Vezo

Vir: Routard.com – Vezo, 2009
6.3.1.1.

KLASIFIKACIJA LJUDSTVA NA MADAGASKARJU

Na splošno lahko zaključimo, da so v notranjosti Madagaskarja najbolj izraženi
indonezijski vplivi. Afriški vplivi so najbolj očitni na obalnih območjih (predvsem
zahodnih), kjer so se kasneje pomešali še z arabskimi vplivi (predvsem na vzhodu). Na
tej osnovi je možna delitev Malgašev, in sicer na tiste z visoke planote in tiste z obalnih
območij (côtiers). Ta delitev je namreč močno zasidrana tudi med samimi Malgaši v
pogledu družbenega in političnega tekmovanja. To ima namreč zgodovinsko osnovo iz
časov Merinskega imperija, ko so bila številna obalna ljudstva prisilno vključena pod
okrilje Merinov (Bradt, 1997; Madagascar – Population, 2009; A Country study:
Madagascar, 2009).
Prvotna ljudstva na Madagaskarju lahko delimo v tri skupine, ki sovpadajo z
naravnogeografskimi značilnosti otoka. Ljudstva so se namreč po priselitvi na otok
prilagodila naravnim razmeram v biološkem in kulturnem pogledu. Glede na to delimo
Malgaše na ljudstva z zahodne obale in juga, ki živijo na nerodovitnih pašnikih, ljudstva
z osrednje visoke planote, ki živijo v bolj goratem območju, in ljudstva z vzhodne obale,
ki naseljujejo pretežno tropski deževni gozd (Ljudstva sveta 3, 1980; WildMadagascar,
2009).
Ljudstva so se na naravnogeografske značilnosti prilagajala s različnimi načini
kmetovanja. Tradicionalne metode kmetovanja se razlikujejo med geografskimi območji
v skladu z gostoto poselitve, podnebnimi pogoji, razpoložljivostjo vodnih virov in
rodovitnih prsti. Najbolj intenzivna oblika obdelave se izvaja med ljudstvi Betsileo in
Merina na osrednji visoki planoti, kjer je razširjeno namakalno poljedeljstvo z namenom
gojenja riža. Druga skrajnost pa je požigalništvo na jugu in vzhodu otoka. Tu na novo
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pridobljenih kmetijskih površinah gojijo maniok, koruzo, fižol in sirek. Na jugu in
zahodu otoka je predvsem razširjena govedoreja (govedo zebu). Od primarnih dejavnosti
pa je zelo pomemben tudi ribolov, ki je vezan na morje in sladkovodne vire (Bradt, 1997;
Madagascar country studies, 2009).
Na osnovi predstavljenih ugotovitev sem oblikovala klasifikacijo ljudstev na
Madagaskarju. Za osnovo klasifikacije sem vzela naravnogeografske značilnosti
Madagaskarja, ki sem jih povezala z načini kmetovanja. Ti dve komponenti se namreč
najbolj izražata in med seboj povezujeta med ljudstvi na Madagaskarju.
Karta 13: Klasifikacija ljudstev na Madagaskarju

Legenda:
JUGOZAHODNE SKUPINE

VZHODNE SKUPINE
SKUPINE ZAHODA IN JUŽNEGA
DELA OSREDNJE VISOKE
PLANOTE
SEVERNE SKUPINE
SKUPINE OSREDNJE VISOKE
PLANOTE

Avtorica: Vesna Markelj, 2009
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SEVERNE SKUPINE: Območja govedoreje in ribolova (Antankarana, severni
Sakalava – Boina in severni Tsimihety)
Gre za območje skrajnega severnega dela otoka, in sicer za masiv Tsaratanana, ki je
najvišji na otoku (2880 m) in goro Ambohitra, ki je vulkanskega nastanka. Obala je
močno razčlenjena in posledično težje dostopna. Izjemi sta pristanišči Antsiranana (Diego
Suarez), ki leži nekoliko jugovzhodno od Rta d'Ambre, in otok Nosy Be na zahodu. Sever
Madagaskarja je pod vplivom severovzhodnega monsuna (od novembra do marca), tako
da je tu letna količina padavin okoli 2000 mm (Madagascar country studies, 2009; Natek,
Natek, 2006).
To območje otoka je zaradi naravnogeografskih značilnosti geografsko izolirano.
Poseljujejo ga ljudstva Antakarana, severni del ljudstva Sakalava in Tsimihety. Ukvarjajo
se z govedorejo in ribolovom, saj so razmere za poljedejstvo zaradi reliefnih značilnosti
neugodne (WildMadagascar, 2008; Country studies, 2008; Carréblu, 2008).
VZHODNE SKUPINE: Območja požigalništva – tropski deževni gozd ("tavy") in
ribolova (Betsimisaraka, Bezanozano, Tanala, Antambahoaka, Antaimoro, Antaifasy
in Antaisaka)
Na vzhodu otoka se višavje strmo spušča proti ozki obalni ravnici (široki od 10 do 20
km), kjer je več 100 km dolg niz obrežnih sipin in lagun. Reke so kratke in imajo velik
strmec. Vzhod Madagaskarja dobiva padavine skozi celo leto. V zimskem času (od maja
do oktobra) pihajo jugovzhodni pasati, ki se v poletju prestavijo na jug. V času med
novembrom in marcem pa otok zajame severovzhodni monsun. Zaradi tega vzhodna
obala Madagaskarja dobiva padavine skozi celo leto, in sicer tudi do 3600 mm padavin na
leto. Povprečne maksimalne temperature so tu okrog 30 ºC. Zaradi visoke letne količine
padavin je naravna vegetacija tropski deževni gozd (Madagascar country studies, 2009;
Natek, Natek, 2006).
Na te naravnogeografske značilnosti so se ljudje prilagodili s požigalniškim
poljedeljstvom. S požiganjem tropskega deževnega gozda pridobijo nove obdelovalne
površine. Na izbranem območju manjša drevesa, grmovje in plevel najprej posekajo. Te
nato pustijo, da se posušijo, nakar jih zažgejo tik pred začetkom deževne dobe. Očiščeno
območje običajno nasadijo z rižem in koruzo. Po dveh ali treh letih gojenja polja zaradi
izčrpanosti prsti opustijo. Sčasoma jih prekrije sekundarna vegetacija, znana kot savoka.
Po desetih ali dvajsetih letih lahko to območje spet obdelujejo (Madagascar country
studies, 2009).

111

S požigalniškim poljedeljstvom tropskega deževnega gozda ("tavy") se ukvarjajo ljudstvo
Betsimisaraka, ki je najštevilčnejše, Bezanozano, Tanala, Antambahoaka, Antaimoro,
Antaifasy in Antaisaka. Ta ljudstva gojijo predvsem riž, koruzo, fižol, kavo in vanilijo.
Zanje je značilno, da imajo za dopolnilno dejavnost ribolov (Madagascar country studies,
2009).
S požigalniškim poljedeljstvom uničujejo tropski deževni gozd in drugo vegetacijo. To
povzroča močno erozijo prsti. Vlada je prav zaradi tega negativnega učinka, ki ga ima
požigalniško poljedeljstvo na okolje, razglasila tak način kmetovanja za nelegalnega.
Kmetovalce, ki uporabljajo "tavy", denarno kaznujejo ali celo zaprejo. Kljub visokim
kaznim se "tavy" še vedno izvaja (Madagascar country studies, 2009).
Slika 71: Požigalno poljedeljstvo – tropski Slika 72: Obdelovalne površine na vzhodu
deževni gozd ("tavy")
Madagaskarja

Vir: Agricultural firee in Madagascar, 2009)

Avtorica: Vesna Markelj, 2008

JUGOZAHODNE SKUPINE: Požigalniško poljedeljstvo na območjih suhe in trnate
savane ter ribolov (Antandroy, Mahafaly in Vezo)
To območje meji na masiv Ivakoany na vzhodu in na masiv isala Roiniforme na severu.
Jugozahodni deli otoka imajo zaradi zavetrne lege izrazito sušno in deževno dobo. Letno
dobijo samo okrog 400 mm padavin. To so suha in redko naseljena območja, kjer
prevladuje suho grmičevje in trave. Te požgejo in v pepel posadijo na sušne razmere
odporen sirek ali koruzo. Ljudstva Antandroy in na nekaterih območjih ljudstva Mahafaly
maniok, koruza, fižol in sirek gojijo okoli vasic in na stalnih poljih, obkroženih z živo
mejo. V sušnem obdobju obdelavo izvajajo tudi v praznih strugah vodotokov, večinoma
na zahodnih obalnih območjih ter na jugozahodu. Ta način obdelave imenujejo
"baiboho". Rastline sadijo po zadnjem dvigu voda v strugah v času deževnega obdobja.
Po žetvi sveže naplavine naravno obogatijo prst. Fižol gojijo na ta način na delti reke
Mangoky, skupaj s tobakom in številnimi drugimi rastlinami (Madagascar country
studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
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Ribolov je kot glavna kmetijska panoga prisoten pri ljudstvu Vezo. Njihovo življenje se
ravna po ribolovu, tako morskem kot sladkovodnem v rekah, ki se izlivajo v morje. Pri
drugih ljudstvih pa je ribolov prisoten kot postransko delo za kmete, ki dodajo svojim
kmetijskim izdelkom tudi ribe iz morja in sladkovodnih rek, jezer ter ribnikov. Poseben
način ribolova je gojenje rib v riževih poljih (Madagascar country studies, 2009).
Slika 73: Ribolov – ljudstvo Vezo

Vir: P3C4R1.jpg, 2009
SKUPINE ZAHODA IN JUŽNEGA DELA OSREDNJE VISOKE PLANOTE:
Območja govedoreje (govedo zebu) (Sakalava, Antanosy in Bara)
Na zahodu so obsežna razčlenjena hribovja iz erozijsko manj odpornih permskih in
triasnih sedimentnih kamnin (n. v. 600–1000 m), ki se v stopnjah spuščajo od osrednjega
višavja. Ob obali je 20 do 50 km široka, ponekod zamočvirjena obalna ravnina. Tu je tudi
kraški relief tsingy. Zahodni obalni predeli so v primerjavi z vzhodnimi predeli
Madagaskarja in osrednjim višavjem bolj suhi. Pasati izgubijo svojo moč in vlago, preden
dosežejo ta območja otoka. Letna količina padavin je tako nižja od 1000 mm. Na zahodu
Madagaskarja je razširjena savana z mangrovskimi močvirji na obali (Madagascar
country studies, 2009; Natek, Natek, 2006).
Zaradi naravnogeografskih razmer so ljudstva Bara, Sakalava in Antanosy tradicionalno
živinorejci. Ukvarjajo se z govedorejo in skoraj vsaka družina ima nekaj glav zebu
goveda. Živalim dovolijo prosto pašo in kmetje ne izvajajo veliko ukrepov zaščite kraje
goveda. Kmetje pogosto požigajo suho travo, kar vzpodbudi rast nove vegetacije za
živalsko krmo. Govedo koljejo samo za obredne priložnosti, vendar pogosto, tako da je
poraba mesa med živinorejci zelo visoka (Madagascar country studies, 2009).
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Kljub ugodnim naravnim razmeram, velikemu kmetijskemu potencialu in dostopnosti je
aluvialna ravnica med naseljema Mahajanga in Toliara zelo redko poseljena in kmetijsko
večinoma neizkoriščena (Madagascar country studies, 2009).
Slika 74: Govedo zebu

Avtorica: Vesna Markelj, 2008
SKUPINE OSREDNJE VISOKE PLANOTE: Območja namakalnega poljedeljstva –
gojenje riža (Betsileo, Merina, Sihanaka in južni del Tsimihety)
Večino notranjosti zavzema od 750 m do 1350 m visoka planota s številnimi prečnimi
dolinami z aluvialnimi naplavinami in barji, bazaltnimi masivi ter ugaslimi ognjeniki.
Osrednja visoka planota vključuje masiv Anjafy na severu, ognjeniške ostanke Iasy in
masiv Ankaratra (n. v. 2666 m) na jugu. Med zahodno obalo in višavjem leži masiv Isalo
Roiniformer. Na robu masiva Ankaratra leži glavno mesto države Antananarivo na
nadmorski višini 1468 m. Vzhodno od glavnega mesta se razteza v smeri sever-jug
tektonski jarek, ki vključuje jezero Alaotra. Jezero leži na 761 m nadmorske višine in je
dolgo 40 km. To je največje vodno telo na otoku. Na osrednji visoki planoti se glede na
izpostavljenost vetru giblje količina padavin od 500 do 1500 mm. Povprečna maksimalna
temperatura v notranjosti je okoli 25 ºC, v zimskem času temperature padejo tudi po 10
ºC. Večji del planote prekrivajo ferasoli, ki so ponekod izprani (erozija) in slabo
rodovitni. Najbolj rodovitne prsti so na mlajših vulkanskih kamninah na osrednji planoti
(andosoli). V osrednjem delu otoka, kjer so nadmorske višine najvišje in letna količina
padavin nižja, je prisoten predvsem suhi tipi savane (Madagascar country studies, 2009;
Natek in Natek, 2006).
Merini in Bestileo sta najbolj znani ljudstvi osrednje visoke planote. V njihovem življenju
prevladuje namakalno riževo poljedelstvo, ki se odraža v zelo zapletenih družbenih
ureditvah, potrebnih za nadzor vode, in grobovi, ki so simboli njihovih družin ter vezi s
prstjo in riževimi polji. Do 18. stoletja so bili urejeni po majhnih kraljestvih, ki so
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temeljila na utrjenih vaseh, te pa je v 19. stoletju vsrkala naraščajoča moč Merinov. Na
robu visoke planote pa zasledimo dve ljudstvi, in sicer Bara in Tsimihety (Ljudstva sveta
3, 1980).
Betsileo so verjetno najučinkovitejši tradicionalni gojitelji riža. Riževa polja so si uredili
na ozkih terasah, ki se vijejo po strmih dolinah na južnem delu osrednje visoke planote,
kar spominja na Indonezijo ali Filipine. Za namakalni sistem uporabljajo vodo, ki teče po
ozkih kanalih na precejšnjih razdaljah. Nekatere njive z rižem so velike le nekaj
kvadratnih metrov. Le območja, ki ne morejo biti namakana, so posajena s suhimi
poljščinami (Madagascar country studies, 2009).
Obdelovalni cikel začnejo s popravili namakalnih sistemov, odtočnih sistemov in
oranjem, ki ga izvajajo z lopato na dolgem ročaju ali z motiko. Gnoj ali gnojilo
poškropijo po polju. Po gnojenju se družina in prijatelji združijo v prazničnem teptanju
polj, pri čemer uporabljajo živino, če je ta na voljo. Občasno se teptanje izvaja ob oranju
(Madagascar country studies, 2009).
Tehnike vzgajanja riža pri Merinih spominjajo na Betsilejske, običajno so manj napredne
in intenzivne. Naselitveno območje Merinov vključuje nekatera območja z bolj rodovitno
prstjo, kar dovoljuje manj zahtevno delo pri namakanju in izdelavi teras. Čeprav je riž še
vedno dominantna kultura, gojijo več suhih vrst kot v Betsileo območju in so
zato hriboviti ter travnati deli bolj izkoriščeni (Madagascar country studies, 2009).
Slika 75: Riževa polja

Avtorica: Vesna Markelj, 2008

Na opisanih petih območjih sem ugotovila velike podobnosti v načinu gospodarjenja
domačega prebivalstva, ki izhaja iz podobnih naravnogeografskih razmer. Območja
govedoreje (govedo zebu) so na severnem in zahodnem delu otoka, kjer je letna količina
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pod 2000 mm in ležijo na skalnatem območju, kar je neprimerno za poljedelstvo.
Namakalno poljedelstvo, in sicer gojenje riža, je prisotno v notranjosti otoka, kjer so višje
nadmorske višine in letna količina padavin okoli 2000 mm. Območja požigalništva so se
razširila na vzhodu, kjer je tropski deževni gozd, in na jugozahodnem delu otoka, kjer so
suhe in trnate savane. Na vseh območjih se ukvarjajo tudi z ribolovom, ki je večinoma le
dopolnila dejavnost. Izjema je ljudstvo Vezo, pri katerih je ribolov glavna panoga. Toda
tudi znotraj opredeljenih skupin obstajajo družbenogeografske razlike, tako kot obstajajo
na lokalni in regionalni ravni razlike v reliefnih razmerah, podnebnih značilnostih ter iz
njih izhajajoče razpoložljivosti vodnih virov in rodovitnosti prsti. Ker pa so razlike med
petimi opredeljenimi območji večje, kot so razlike znotraj posameznega območja, je
klasifikacija smiselna.
Madagaskar se je tako v ekološkem kot v sociokulturnem pogledu razvijal izolirano. Do
geografske izolacije je prišlo zaradi odcepitve otoka od prakontinenta Gondvane pred 140
milijoni let. Zaradi ločitve Madagaskarja od Afrike in kasnejšega samostojnega razvoja
otoka so se rastlinske in živalske vrste razvile iz maloštevilnih prednikov. Vrste so
ustvarile družine in rodove, ki se razlikujejo od njihovih kopenskih sorodnikov.
Osamitev otoka je povzročila, da so prve skupine ljudi poselile otok šele pred 2000 leti.
Na otoku namreč ni nobenih dokazov o obstoju ljudstev, ki bi lahko živela v času kamene
dobe. Ker je človeška vrsta na otoku prisotna šele zadnja tisočletja, do absolutne fizične
ločitve populacije ni prišlo. Malgaši so namreč rezultat številnih migracij različnih
ljudstev, ki so v več valovih poseljevali Madagaskar. Madagaskar so najprej naselila
malajsko-indonezijska ljudstva pred 2000 leti, ki so se stacionirala na osrednji visoki
planoti (pridelovalci riža). Nato naj bi jim sledila afriška ljudstva, ki so poselila predvsem
zahodni del otoka (živinorejci). Od 9. stoletja naprej so na Madagaskar prihajala arabska
ljudstva, ki so prispevala islamske kulturne sestavine in v vlogi trgovcev s sužnji
pripeljala na otok črne Afričane. V kolonizacijskih časih pa so svoj vpliv dodali še
Evropejci (Francozi, Britanci). Na Madagaskarju tako zasledimo edinstveno mešanico
indonezijskih (negridnih), afriških (negridnih), arabskih (kavkazijskih) in evropskih
(kavkazijskih) sestavin. Te značilnosti lahko sicer ločujemo, dejansko pa so med seboj
pomešane po celem Madagaskarju. Medtem ko na enem kraju prevladuje ena sestavina,
drugod prevladuje druga, nikjer pa ni katera od teh sestavin povsem odsotna. V tem
primeru namreč ni prišlo do popolne prekinitve pretoka genov med populacijami.
Ljudstvo ni uspelo v popolni izolaciji razviti svojih specializacijskih znakov, saj je
prihajalo neprestano do novega pritoka drugih genov. Posledično ne moremo govoriti pri
Malgaših o posebni rasi oziroma podrasi, kot na primeru otoka Jave in Floresa.
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7. ZAKLJUČEK
Človeška vrsta je enotna, saj je nastala iz istih prednikov in je na svoj način odgovarjala
na dražljaje okolja s posebnim prilagajanjem. Enotnost človeške vrste določajo vse
lastnosti, ki nas ločujejo od ostalih vrst, to je pokončna drža, relativno majhna
poraščenost, socialna organizacija itd. Kljub vsem podobnostim pa lahko govorimo o stoodstotni človeški raznolikosti. Vsak posameznik se po velikem številu lastnosti razlikuje
od ostalih, saj je "odprt sistem", ki je determiniran biološko in kulturno. Z diplomskim
delom sem pokazala, kako je prišlo do tolikšne človeške raznolikosti kot posledica
prilagoditve na različne dejavnike geografskega okolja.
Izhajala sem iz glavnih stresnih dejavnikov, ki so vplivali in še vedno vplivajo na
prilagoditev človeške vrste in posledično na njeno raznolikost. Človek poseljuje skoraj
vsa območja našega planeta. Vsako geografsko območje ima določene značilnosti, ki so
zanj specifične in zato zahtevajo tudi specifične prilagoditve. Govorimo o biološki ali
genetski, fiziološki, psihološki in sociokulturni prilagoditvi. Znotraj človeške vrste tako
obstajajo fenotipske in genotipske razlike.
Kot najpomembnejši stresni dejavnik, ki vpliva na raznolikost človeške vrste, sem
izpostavila podnebje, kjer sem bolj poudarila sončno sevanje in ekstremne temperature
zraka (vročina in mraz). Barva kože se pogosto navaja kot primer adaptacije in naravne
selekcije pri človeški vrsti. Ta lahko pri ljudeh variira od skoraj popolnoma črne do
rožnate. Zaključila sem, da človeške populacije z veliko količino pigmentacije najdemo v
tropskih območjih, medtem ko je svetlejša barva kože povezana s severnejšimi
geografskimi širinami, še posebej prebivalci severozahodne Evrope.
Za uspešno prilagoditev na ekstremne temperature sta zelo pomembni velikost in oblika
telesa. V hladnejših podnebjih je v povprečju telesna masa večja in jo označuje višji trup
v razmerju z okončinami. Medtem ko so ljudje v podsaharski Afriki, še posebej v
vzhodni savanski Afriki, vitki in višji. V območjih z visoko temperaturo zraka je
pomembna količina relativne vlage, ki vpliva na učinek toplote na naše telo. Kadar je
temperatura zraka višja od temperature kožne površine, se začne človek prilagajati z
znojenjem in s tem zmanjšuje telesno toploto in se hladi. V območjih z nizko temperaturo
pa obstaja tveganje za razvoj hipotermije, torej življenjsko nevarno znižanje telesne
temperature (pod 34,5 ºC). Človeški fiziološki odgovori na mraz povečujejo proizvodnjo
toplote in njeno ohranjanje s povečano stopnjo metabolizma, tresenjem in krčenjem žil.
Izpostavila sem, da se človek ni na ekstremne temperature prilagodil samo fiziološko,
ampak tudi kulturno. Med najbolj učinkovitimi kulturnimi odzivi na mraz so obleke,
ogenj, bivališča, zavetja itd. Prava kombinacija materialne kulture in vedenjskega

117

prilagajanja je omogočila človeški vrsti, da je poselila vsa podnebna območja, tudi
najhladnejša.
Na nastanek človeških ras je poleg podnebja vplivala tudi geografska izolacija in ostali
geografski faktorji, kot na primer nadmorska višina. Ljudje kljub velikim težavam, s
katerimi se soočajo, poseljujejo tudi visoke nadmorske višine, kot na primer Skalno
gorovje v Severni Ameriki, južnoameriške Ande, Etiopsko višavje, Alpe in Kavkaz v
Evropi ter azijsko Himalajo. Na takih višinah številni faktorji (bolj intenzivno sončno
sevanje, mraz, nizka vlažnost, veter, razgiban relief itd.) povzročajo stres za človeško
telo. Podrobneje sem predstavila hipoksijo oziroma višinsko bolezen, ki povzroča
največji stres človeškemu fiziološkemu sistemu, še posebej srcu, pljučem in možganom.
Ker domorodci visokih nadmorskih višin in priseljenci kažejo določene razlike v
aklimatizaciji in prilagoditvi na višino, sem natančneje opisala odraslo aklimatizacijo in
razvojno aklimatizacijo. Pri odrasli aklimatizaciji gre za kratkotrajne spremembe
(povečanje stopnje sprejemanja kisika, bitja srca in proizvodnje rdečih krvničk) odvisno
od trajanja zadrževanja posameznika na višji nadmorski višini. Medtem ko se razvojna
aklimatizacija zgodi staroselcem, ki prebivajo na višjih nadmorskih višinah v času rasti in
razvoja. Poleg tega, da imajo večjo kapaciteto pljuč, je pri višinskih domačinih tudi bolj
učinkovit prenos kisika iz krvi do telesnih tkiv. Razvojna aklimatizacija prikazuje, kako
znotraj meja, določenih z genetskimi faktorji, razvoj lahko poteka pod vplivom okolja.
Med stresnimi dejavniki sta važna tudi način prehranjevanja in nalezljive bolezni. Človek
potrebuje energijo za ohranjanje vitalnih funkcij živčnega, dihalnega in srčnega sistema
ter za preživetje drugih telesnih celic. Na količino potrebne energije pri posamezniku
vplivajo tudi različna življenjska okolja. Način pridobivanja hrane je namreč odvisen od
okolja bivanja, na katerega se morajo posamezniki prilagoditi. Pri različnih populacijah
prevladujejo drugačne vrste hrane, poleg tega pa jo tudi njihov prebavni sistem predela na
različne načine. Človek je s specifičnimi genetskimi prilagoditvami ustvaril obrambni
mehanizem zaradi določenih bolezni. Kot primer takšnih bolezni sem izpostavila malarijo
in AIDS.
S pomočjo glavnih stresnih dejavnikov okolja, ki so vplivali in še vedno vplivajo na
prilagoditev človeške vrste na različna geografska okolja, sem poudarila, da je vpliv
naravnega okolja kljub antropogenim spremembam še vedno tako močan, da za človeško
vrsto predstavlja velik stres. Posamezniki, ki so imeli specifično kombinacijo dednih
znakov (barva kože, telesna višina, konstrukcija in telesni proporci, barva las, oblika las,
oblika nosu, oblika očesa itd.) in drugih posebnih znakov, ter so poseljevali določena
geografska območja, so bili razporejeni v skupine. Te skupine imenujemo človeške rase.
Ugotovila sem, da je rasna diferenciranost dala človeški vrsti določene prednosti.
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Populacija kot del vrste je namreč sposobnejša za preživetje, če je vrsta genetsko
raznolika.
Z navedenimi ugotovitvami sem dosegla dva cilja, in sicer da se človeška vrsta med seboj
razlikuje tako biološko kot sociokulturno ter da so ti znaki raznolikosti posledica
prilagoditve na glavne stresne dejavnike okolja različnih geografskih okolji. Z dosego teh
dveh ciljev sem potrdila hipotezo, da je raznolikost človeške vrste posledica biološke in
sociokulturne prilagoditve na različna geografska okolja in dejavnike okolja.
Za naslednji cilj sem si zastavila ugotoviti opravičljivost termina človeške rase. Pri
terminu človeške rase sem namreč naletela na številne probleme, saj je to eden najbolj
kontroverznih terminov znotraj bioloških in družbenih ved. V preteklosti je bil termin
osnova in opravičilo številnim rasističnim dejanjem. To je bila posledica nerazumevanja
in manipulacije pomena samega termina. Ta ideja je bila dokončno spodbita z razvojem
genetike, ni pa izključena njena uporaba. Dokazano je bilo, da ni nobenih povezav med
biološkimi in psihološkimi, družbenimi ter kulturnimi značilnostmi posameznika.
Naravna selekcija in naključna variacija genov sta povzročili različne človeške skupine z
razlikami v fizičnem izgledu. Ljudje kljub skupnemu izvoru tvorijo rase in te so
razumljene izključno v biološkem pogledu. Za človeško raso proglašamo obsežnejšo
skupino posameznikov, ki so si genetsko blizu. Pri takem pristopu so manipulacije v
smislu dokazovanja večvrednih in manjvrednih ras nemogoče. Človeške rase posledično
lahko razumemo kot nekakšno manifestacijo stalnega prilagajanja človeške vrste
različnim naravnim okoljem, na katere je vrsta naletela pri svoji razširitvi po Zemlji.
Kljub stališču, ki sem ga zavzela v svoji diplomski nalogi, se zavedam, da je in bo ostal
termin človeške rase še zelo dolgo zelo pereča tema. Hkrati sem mnenja, da je potrebno
tabuje razbijati s čim večjo ozaveščenostjo ljudi. Z diplomsko nalogo sem prikazovala, da
človeške rase obstajajo izključno v biološkem oziroma genetskem kontekstu in so le kot
take sprejemljive. Ko pa zaidemo v družbene in kulturne vode, pa rase postanejo družbeni
konstrukt in postanejo rasistično obarvane. Takemu razumevanju termina pa v diplomski
nalogi nasprotujem.
Zavrnila sem zastavljeno hipotezo, da je klasifikacija človeške vrste na rase znanstveno
neutemeljena. Klasifikacija človeške vrste na rase je znanstveno utemeljena, če temelji
izključno na genetski osnovi. Z dosego cilja prikazati klasifikacijo človeških ras in opisati
njihove glavne značilnosti sem zavrnitev hipoteze še dodatno potrdila.
Pokazala sem, da so bile prve antropološke razdelitve ras geografske. Šele kasneje so
sledila razvrščanja po vidnih podedovanih značilnostih (barva kože, oblika las, oblika
nosu …) in na podlagi kombinacije več tipičnih znakov. V diplomskem delu sem
upoštevala klasifikacije človeške vrste na tri rase, in sicer kavkazijci ali belci, negridi ali
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črnci in mongolidi ali rumenci. Te sem geografsko omejila in izpostavila glavne
kombinacije dednih znakov, po katerih se med seboj razlikujejo.
Ugotovila sem, da so kavkazijci izvorno živeli v Evropi, severni Afriki, na Arabskem
polotoku, v Mali Aziji in Indiji. Negridi so bili ljudje podsaharske Afrike, posamezne
skupine v deževnih gozdovih jugovzhodne Azije, prebivalci Malezijskih otokov in
avstralski Aborigini. Mongolidi pa so poseljevali osrednjo, jugovzhodno in
severovzhodno Azijo, Indonezijo in Polinezijsko otočje.
Z opisovanjem ras in podras sem pokazala, da imajo kavkazijci široko paleto barv kože,
oči in las. Sicer pa velja, da je to rasa z najsvetlejšo kožo. V nasprotju pa imajo negridi
mnogo pigmenta v koži, laseh in očeh, saj daje ta zaščito pred močnim sončnim
sevanjem. Za mongolidno človeško raso so značilni črni lasje, temnorjave oči in barva
kože, ki ima v raznih odtenkih vedno rumenkast sij. Važen znak mongolidov je t. i.
"mongolsko oko" in "mongolska pega" na križu.
Poleg treh glavnih človeških ras sem izpostavila izolirane rasne skupine, ki so se v
okoljih relativne izolacije ohranile in tam razvile ter obdržale svoje posebne
specializacijske znake. Posplošeno lahko po geografskih faktorjih med izoliranimi
rasnimi skupinami razlikujemo tri skupine, in sicer arktično, puščavsko in tropsko
gozdno. Najznačilnejše arktično ljudstvo so Inuiti (Eskimi), ki živijo danes predvsem v
severni Kanadi, na Grenlandiji, na Aljaski, na Aleutih ter severni Aziji. Puščavskim
življenjskim razmeram so ljudje najbolje prilagojeni v polpuščavi Kalahari (Sani in
Hotentoti) in v avstralski veliki puščavi (Avstralci). Ugotovila sem, da so ljudje, ki živijo
v tropskem deževnem gozdu, majhne oziroma celo pritlikave rasti (120 do 145 cm). Sem
spadajo afriški pigmejci in azijski (indonezijski) pigmejci (Andamanci, Semang, Aëta,
Tápiro, Vedi, Jumbri ali Fi-Tong-Luang itd.).
Med izolirane rasne skupine lahko uvrstimo tudi ljudstva Oceanije in Madagaskarja. Ta
ljudstva imajo skupno posebnost po svoji naselitvi, torej so otočani in s tem posebno
izpostavljeni vplivom izolacije. Do izoliranega razvoja privedejo razmere, ko so osebki
določene populacije začasno ali pa stalno ločeni med seboj. Najočitnejši primer
izoliranega razvoja je geografska izolacija, do katere pride, ko manjša skupina iste
populacije naseli težko oziroma nedostopno okolje. V tem novem okolju se prilagodijo,
razvijejo, se razmnožujejo in obdržijo svoje posebne specializacijske znake. Izolacija
privede do popolne prekinitve pretoka genov med izvorno in izolirano populacijo.
Posledično se poveča genetska raznolikost med njima. Sledila je zavrnitev hipoteze, da je
zaradi samostojnega razvoja Madagaskarja kot samostojne geološke enote prišlo do
izoliranega razvoja človeške vrste.
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Prikazala sem, da je na Madagaskarju zaradi samostojnega razvoja in prisotnosti človeške
vrste šele zadnja tisočletja, prišlo do edinstvene mešanice negridnih (indonezijskih in
afriških) in kavkazijskih (arabskih in evropskih) značilnosti. Posledično je danes dejansko
nemogoče ločiti rasne in podrasne skupine na Madagaskarju. Delitev malgaškega
prebivalstva bolj podrobno omogočajo kulturne značilnosti, saj le-te Malgaše združujejo
in jim dajejo otoško identiteto. Danes je na Madagaskarju mogoče etnično razlikovati od
18 do 20 ljudstev, ki živijo na jasno začrtanih območjih. Oblikovala sem klasifikacijo
ljudstev na Madagaskarju na osnovi naravnogeografske značilnosti, ki sem jih povezala z
načini kmetovanja. Tako sem Madagaskar razdelila na severne skupine, kjer prevladuje
govedoreja in ribolov, na vzhodne skupine s požigalniškim poljedelstvom (tropski
deževni gozd), na jugozahodne skupine prav tako s požigalniškim poljedelstvom, vendar
v suhih in trnatih savanah, ter ribolovom, na skupine zahoda in južnega dela osrednje
planote z govedorejo goveda zebu in skupine osrednje visoke planote z namakalnim
poljedelstvom (riž). Tako sem dosegla cilja izpostaviti značilnosti izoliranega razvoja in
prilagoditve človeške vrste na primeru Madagaskarja ter oblikovati klasifikacijo ljudstev
na Madagaskarju.
Z diplomskim delom sem dokazala, da fizične, kulturne in genetske lastnosti pri človeški
vrsti niso naključne. Posamezniki so se v zgodovini človeške vrste prilagajali na stalno
spreminjajoče se geografsko okolje s fiziološkimi spremembami, s tehnološkim
napredkom in modernizacijo. Prav slednja sta močno zasenčila fiziološko prilagajanje in
za trenutek se nam zazdi, da se je biološka evolucija ustavila. V diplomski nalogi sem
prikazala, da še zdaleč ni tako. Biološka evolucija se namreč nadaljuje, vendar smo ljudje
z našimi posegi tudi nanjo močno vplivali in jo spremenili. Raznolikost človeške vrste je
danes posledica biološke in sociokulturne prilagoditve na različna geografska okolja in
njihove dejavnike.
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8. SUMMARY
Human species is unified, since it is created out of the same ancestors and was answering
to stimulus from the environment in it's own way with special adaptation. Regardless of
all similarities we can talk about 100% human diversity. With this diploma I tried to
present how this diversity occurred as a consequence of adaptation to various factors of
geographical environment. I originated from main stress factors, which affected and are
still affecting human race adaptation and consequentially it's diversity. Here we talk
about biological or genetical, physiological, psychological and sociocultural adaptation.
As main stress factor, which affects the diversity of human race, I emphasized climate,
where I accented solar radiation and extreme air temperature (heat and cold). Skin color
is oftenly quoted as an example of adaptation and natural selection for human race. I
concluded that human populations with large amount of pigmentation are found in
tropical areas while lighter skin is connected to northern geographical areas, let alone
habitants of northwest Europe.
For a successful adaptation to extreme temperatures body size and shape are very
important. I've shown that in colder climate body mass is in average larger and is
designated by a larger torso in proportion to extremities while people in sub-Saharan
Africa are slimmer and taller. I presented that human did not only adapt himself to
extreme temperatures physiologically but also culturally. Amongst the most efficient
cultural responses to cold are clothes, fire, settlements etc. The right combination of
material culture and behavioral adaptation enabled human race to inhabit all
climatological areas even the coldest.
Creation of human races was besides climate influenced also by geographical isolation
and other geographical factors i.e. altitude. On higher altitudes several factors (intensified
sun radiation, cold, low humidity, wind, agitated relief etc.) are causing stress to human
body. I presented in detail hypoxiaie. Air sickness, which is a major cause of stress to
human physiological system. Because native settlers of higher altitudes and immigrants
are showing certain differences in acclimatization and adaptation to height, I described in
more detail adult acclimatization and developing acclimatization.
Amongst stress factors are also important nutritional habits and infectious diseases.
Humans needs energy to preserve vital functions of nerve, breathing and heart system and
for survival of other body cells. I’ve shown that at variety of populations prevail
dissimilar kinds of food. Additionally their digestion system processes food in different
ways. Human with it’s specific genetical adaptations has developed defense mechanisms
because of certain diseases. As such I emphasized malaria and AIDS.
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Individuals who had specific combination of inherited signs (skin color, body height,
construction and body proportions, hair color, hair shape, nose shape, eye shape etc.) and
other special signs and inhabited certain geographical areas, were divided into groups.
These groups we call human races. Population as a part of a sort is more capable of
survival if it is genetically diversified.
With the term human race I encountered numerous problems, since this is one of the most
controversial terms within biological and social sciences. In the past this term was the
basis and excuse for numerous racists acts. This was the consequence of lack of
understanding and manipulation of the term. This idea was ultimately disproved with the
development of genetics but not it's application. It was proved that there are no
connections between biological and psychological, social and cultural characteristics of
an individual. People despite common origin form races and these are understood purely
in biological sense. For a human race we proclame extensive group of individuals who
are genetically close. With this approach manipulations in a sense of proving superior or
inferior race is impossible. Consequentially we can understand human races as a
manifestation of constant adaptation to various natural environments which it
encountered while inhabiting earth. With this diploma I tried to present that human races
exist only in biological or genetical context and are acceptable only as such. But when we
astray into social and cultural waters races become social construct and become racistical.
To such understanding of the term I strongly object.
In this paper I held to classification of human species to three races, Caucasion, Negrid
and Mongol. These were geographically confined and I exposed main combinations of
inherited signs by which they differ. I realized that caucasions originate from Europe,
north Africa, middle east, small Asia and India and they have wide pallete of skin, eye
and hair color. Otherwise it is recognized that this race has the lightest skin color.
Negrid’s were people of sub-Saharan Africa, particular groups in the rain forests of
southeast Asia, inhabitants of Malasyan islands and Australian aborigines. These have a
lot of pigment in their skin, hair and eyes since it provides protection from strong solar
radiation. Mongols inhabit middle, southeast and northeast Asia, Indonesia and
Polinesian islands. Characterstical for them are black hair, dark brown eyes and skin
color which has in various tones always yellowish glow.
Besides three main human races I emphasized isolated racial groups, which were
preserved in surrounding of relative isolation and developed it's own specialized signs. In
general based on geographical factors among isolated racial groups, we differentiate three
groups; arctic, desert and tropic forest. Most significant arctic inhabitants are Inuit’s
(Eskimos). To desertial living conditions are best adapted people in half desert Kalahari
(Sani’s and Hotentot’s) and in Australian great desert (Australians). I discovered that
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people who live in tropical rain forest are small or even pygmaean size (120 to 145 cm).
Here belong African pigmy’s and Asian pigmy’s
Among isolated races we can also classify nations of Oceania and Madagascar. These
nations have common particularity based on their inhabitance, meaning that they are
islanders and with this especially exposed to influences of isolation. Isolated development
is triggered by conditions when subjects of certain population are temporarily or
constantly separated amongst themselves. Isolation leads to total interruption of gene
flow between original and isolated population and consequentially genetic diversity
among themselves is increased.
I’ve shown that because of self-dependent development and presence of human species
on Madagascar, there has been a unique mix of Negirid (Indonesian and African) and
Caucasian (Arabic and European) characteristics only in the last couple of thousand
years. Consequentially today we cannot distinguish racial and subracial groups on
Madagascar. Division of Malagasy population in detail is possible by cultural
characteristics which unify Malagasyans and are given an island identity. On Madagascar
today we can differentiate ethnically 18 – 20 populations, which live on clearly outlined
areas. I formed a classification of popuations on Madagascar based on naturalgeographical characteristics which I connected with methods of farming. Thus I divided
Madagascar into northern groups, where livestock breeding and fishing prevails, eastern
groups with slash-and-burn farming (tropical rain forest), southwest groups likewise with
slah-and-burn farming but in dry and thorny savanna and fishing, west and south groups
of central highlands with livestock breeding of zebu, central highlands group with
irrigation agriculture (rice).
With this paper I realized that physical, cultural and genetical characteristics with human
species are not coincidental. In the history of human species individuals have always
adapted to constantly changing geographical environment with physiological changes,
technological advancement and modernization. The latter two have strongly shaded
physiological adaptation and for a moment it seem’s that biological evolution has
stopped. In this paper I’ve shown thet this is far away from the truth. Biological evolution
is well on its way but people have strong influence on it and with our interventions we
changed it. Today diversity of human race is the consequence of biological and
sociocultural adaptation to various geographical environment and its influences.
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11. PRILOGE

Priloga 1: Evolucijska izkaznica človeške vrste
Kraljestvo

Animalia

Podkraljestvo

Eumetazoa

Superdeblo

Deuterostomia

Deblo (Phylum)

Chordonia (Chordata) ali strunarji

Poddeblo (Subphyum)

Vertebrata ali vretenčarji

Superrazred (Superclassis)

Tetrapoda

Razred (Classis)

Mammalia ali sesalci

Podrazred

Eutheria

Red (Ordo)

Primates ali primati ali prvaki

Podred (Subordo)

Anthropoidea

Naddružina (Superfamilia)

Hominoidea ali človečnjakom podobni

Družina (Familia)

Hominidea ali Hominidi ali človečnjaki

Rod (Genus)

Homo ali človek

Vrsta (Species)

Homo sapiens

Podvrsta (Subspecies)

Homo sapiens sapiens

Rase

kavkazijci, nigridi, mogolidi

Vir: Principle of systamatics, 2009; Mammal Species of the Worl, 2009

i

Priloga 2: Evolucija hominidov

Vir: The metropolitan museum of art, 2009

ii

Priloga 3: Območje razširjenosti malarije

Vir: WHO - MALARIA, 2009

iii

Priloga 4: Klasifikacija človeške vrste
Človeška vrsta:

Homo sapiens

Človeška podvrsta:

Homo sapiens sapiens

Človeške rase (3 + 1*):

1. (EVROPSKA) BELA RASA ALI KAVKAZIJCI
2. (AFRIŠKA) ČRNSKA RASA ALI NEGRIDI
3. (AZIJSKA) RUMENA RASA ALI MONGOLIDI
*4. IZOLIRANE RASNE SKUPINE

Bastardi ali mešanci med
rasami:

MESTICI = KAVKAZIJCI + MONGOLIDI
MULATI = KAVKAZIJCI + NEGRIDI
ZAMBI = NEGRIDI + MONGOLIDI

Človeške

podrase

sekundarne rase

ali
= bastardi ali mešanci med podrasami

Vir: Škerlj, 1949; Štefančič, 2005

iv

Priloga 5: Klasifikacija človeških ras
Človeške

(EVROPSKA) BELA RASA

(AFRIŠKA) ČRNSKA RASA

(AZIJSKA) RUMENA RASA

OCEANIJA

rase

ALI KAVKAZIJCI

ALI NEGRIDI

ALI MONGOLIDI

Človeške

Nordidi

sudanidi (nilotidi)

sinidi

*Avstralci (Aboridžini)

podrase

Skandidi

bantuidi

*tungidi

*Tasmanci

ali

Baltidi

etiopidi

paleomongolidi

*Melanezijci

sekundarne

Atlantidi

palanigridi

sibiridi

*Polinezijci

rase

Dinaridi

*pigmidi

indianidi

*Mikronezijci

Alpidi

*koisanidi

*Inuiti (Eskimi)

(Sani (Grmičarji ali Bušmani) in
Hotentoti (Kojkojn ali Hojhojni)
Panonidi

*fuegini

Armenidi
Meditenaridi
Orientalidi
Indidi
Turanidi
*vedidi
*ainuidi

* izolirane rasne skupine
Vir: Vir: Škerlj, 1949; Štefančič, 2005

v

Priloga 6: Izolirane rasne skupine (Škerlj, 1949):

• ARKTIČNA SKUPINA
• Inuiti (Eskimi) – Severna Amerika
• Fuegini (langopuninoide) - Južna Amerika (Ognjena zemlja)
• Ainu (Hokaido), Laponci (Sami), Samojedi, Voguli, Tunguzi, Korjaki, Čukči
• PUŠČAVSKA SKUPINA
• Koisanidi
• Sani (grmičarji, kungi)
• hojhojni (kojkojni, hotentoti)
• Avstralci ali Aborigini
• Beduini (Arabija/Azija), Tuaregi (Sahara/Afrika), Seri (Mehika/Amerika)
• TROPSKA GOZDNA SKUPINA
• Pigmejci ali pigmidi ali pravi pritlikavci
• Afriški ali zahodni pigmejci
• (Azijski) Indonezijski ali vzhodni pigmejci
• OCEANIJA
• Tasmanci
• Melanezijci
• Polinezijci
• Mikronezijci

vi

Priloga 7: Karakteristike posameznih človeških ras
KAVKAZIJCI

NEGRIDI

MONGOLIDI

Barva kože

bela, rožnata, svetlo rjava, olivna

temno rjava, črna

rumenkasto rjava, debela (tolšča)

Barva las

blond, rjava, črna

črna

črna

Oblika las

Kimatotrihi

ulotrihi

lisotihi

Telesna dlakavost

Močna

slabo razvita

slabo razvita

Barva oči

modre, sive, zelene, melirane, črne

temno rjave

rjave
mongolsko oko - epikantus

Oblika oči
Oblika nosa

leptorin (ozek, dolg), mezorin, hamerin (širok, kratek, nizek)

mezorin (ozek, kratek, nizek)

visok hrbet
Oblika ustnic

tanke, srednje

debele, evertirane

srednje

Oblika glave

dolihokefalija, brahikefalija

dolihokefalija

brahikefalija

Profil obraza

Raven

prognaten

raven, prominentne ličnice

Telesna višina

velika, srednja, majhna

velika, srednja, pigmoidna

v povprečju najnižji, čokati

nizek stopalni lok

mongolska pega, najpogostejši IB

adaptirani na vroče podnebje

adaptirani na hladno celinsko

Ostalo
najmanj specializirani,
najbolj variabilni

podnebje

Vir: Štefančič, 2005
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