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Που ζουν 

Σήμερα οι
Πυγμαίοι βρίσκονται στα τροπικά δάση της Αφρικής καθώς 
και
στη χερσόνησο του Μαλέυ, τις Φιλιππίνες, την κεντρική Νέα
Γουινέα και τα νησιά Ανταμάν της Ινδίας. Μερικοί από 
αυτούς
διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους βασισμένο στο
κυνήγι και τη συλλογή τροφής, και άλλοι έχουν εγκατασταθεί 
σε
αγροτικές περιοχές. 



Πληθυσμοί

Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί των Αφρικανών
Πυγμαίων εκτιμώνται γύρω στις 150.000 με 300.000 και
πιστεύεται ότι ζούσαν στην κοιλάδα του Κονγκό πολύ πριν 
την
εμφάνιση άλλων φυλών. Η πιο γνωστή φυλή, οι Μπούτι ή
Μπαμπούτι είναι οι κοντύτερη από όλες τις ανθρώπινες 
φυλές,
φτάνοντας κατά μέσο όρο τις 51 ίντσες ύψος.



Ύψος

Οι Πυγμαίοι είναι ένας ανθρώπινος 
υποπληθυσμός ο οποίος
κληρονομικά δεν ξεπερνάει τις 60 
ίντσες ύψος. 



Φαγητό

Οι διατροφή τους περιλαμβάνει εξωτικά
φρούτα (μπανάνες, καρύδες κ.ά). Συλλέγουν
βολβούς, κάμπιες, μέλι και τερμίτες. 'Εργο
των ανδρών αποτελεί το κυνήγι ζώων, όπως
αντιλόπες, χοίρους και πιθήκους αλλά και η
αλιεία. Οι γυναίκες και τα παιδιά μαζεύουν
καρπούς από τα δέντρα. Συχνά, (περίπου
ανά δυο μήνες) οι Πυγμαίοι μετακινούνται σε
άλλες περιοχές για να εξασφαλίσουν τροφή.



Θρησκεία και Γλώσσα
Οι Πυγμαίοι λατρεύουν ένα και μοναδικό
Θεό, που τον ονομάζουν Χρβούμ. Τους
νεκρούς τους τοποθετούν μέσα σε
σπηλιές και σε κουφάλες δέντρων. Η
κοινωνική τους οργάνωση είναι αρκετά
πολύπλοκη. Η κοινωνία τους χωρίζεται
σε πατριές. Κάθε πατριά λατρεύει και το
δικό της ζώο (κροκόδειλο, χιμπατζή). Οι
Πυγμαίοι υιοθέτησαν τη γλώσσα των
πληθυσμών Μπαντού, με τους οποίους
βρίσκονται σε επαφή. Η λογοτεχνία των
Πυγμαίων διακρίνεται για την ποίησή της
και τους μύθους της.



Με τι ασχολούνται

Οι Πυγμαίοι ασχολούνται με το
κυνήγι άγριων ζώων που
βρίσκονται στην περιοχή τους.
• Μετά αφού ολοκληρώσουν 
το
υπαίθριο τους γεύμα παίζουν
παραδοσιακή μουσική με τα
μεμβρανόφωνά τους όργανα.



Εξωτερική εμφάνηση

Το ανάστημα των
Πυγμαίων δεν ξεπερνά το
1,40m.Οι Πυγμαίοι είναι ο
πιο μικρόσωμος λαός του
κόσμου.Κληρονομικά δεν
ξεπερνούν τις 60 ίντσες
Ύψος.



Τρόπος ενδυμασίας στα σύγχρονα χρόνια

Ο τρόπος ενδυμασίας των Πυγμαίων
γυναικών στα σύγχρονα χρόνια σε αντίθεση
με τα παλιά είναι λίγο πιο ανεπτυγμένος. Οι
γυναίκες και τα κορίτσια ντύνονται πολύ
ελαφριά και σχεδόν ανεπτυγμένα. Δηλαδή,
φορούν λεπτά μπαλωμένα φορέματα. Καμιά
φορά φορούν σαγιονάρες.


