Lidské
rasy

Lidské rasy





veškeré lidstvo naší planety patří k jedinému
živočišnému druhu - Homo Sapiens
Dlouhodobým vývojem, vlivem odlišného podnebí,
stravy, způsobu života se lidstvo rozdělilo do skupin
tzv. základních antropologických typů - ras
(plemen).
Lidská rasa - je velká skupina lidí s podobnými,
dědičně podmíněnými, antropologickými znaky barva pleti, barva a tvar vlasů a očí, tvar lebky,nosů,
rtů …-, kterými se jednotlivé rasy od sebe navzájem
odlišují.

Europoidní rasa
(bílá, evropsko-asijská)








tvoří asi 50% světové populace.
V důsledků evropské expanze
europoidní rasa osídlila všechny
části světa.
Nejvíce jsou příslušníci bílé rasy zastoupeni
v Evropě, Severní Americe, JZ Asii, Austrálii,
arabské Africe …
V každé rase můžeme při podrobnějším dělení
vymezit typy. V Evropě se setkáváme např: se
Středoevropský m typem, Mediteránním typem,
Nordickým typem …
Vlnité vlasy,světlá pokožka,krevní skupina převážně
A,široká pánev

Mongoloidní rasa
(žlutá, asijsko-americká)




zastupuje asi 40% lidstva.
Nejvíce je zastoupena v Asii
ale také např: v Severní
Americe, na Madagaskaru …
Rovné vlasy,ploché čelo, široký
obličej, vysedlé lícní kosti,
velký trup, krátké nohy, úzká
nosní štěrbina, krevní skupina
převážně B

Ekvatoriální rasa
(černá, negroidní, africko-australská)




tvoří asi 10% světové populace.
Domovem černé rasy je střední a jižní Afrika, dále se s
ní setkáváme v Austrálii a Oceánii - Nové Guinei
Kudrnaté vlasy,široký obličej, široký a málo vystouplý
nos, malá brada, masité rty, úzká pánev, úzké dlouhé
končetiny, tmavá pleť a oči, převažuje krevní skupina 0

Míšenci


Současné rasové složení světadílů je vzhledem
k migracím obyvatelstva pestré.Výsledkem těchto
migrací je míšení základních lidských ras a vznik
tzv. přechodných ras - míšenců.



mulat - kříženec europoidní a ekvatoriální rasy bělocha a černocha
(V Afrika, S Amerika, Latinská Amerika)
mestik - kříženec europoidní rasy a mongoloidní rasy indiána a bělocha
(střední Asie, Latinská Amerika)
zambo - kříženec ekvatoriální rasy a mongoloidní rasy indiána a černocha
kreol - kříženec europoidní rasy a mongoloidní rasy Španěla a indiána






