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Resum 
En aquesta tesis es presenten els resultats de la investigació duta a terme a les comunitats 
indígenes Tsimane’ de l’Amazonia boliviana. La investigació estudia la percepció dels indígenes 
sobre l’etnoclassificació del seu territori. S’estableix una clau de classificació i es determina la 
importància dels elements paisatgístics del territori Tsimane’ segons la percepció local. Aquesta 
informació permetrà integrar el coneixement local dins dels programes de desenvolupament integral 
i de planificació territorial en l’Amazonia Boliviana. L’estudi conclou que la població Tsimane’ 
classifica els elements paisatgístics del seu entorn en 89 taques conformades per una espècies 
arbòria dominant i que estan incloses en un o més dels nou paisatges identificats: Därsi Därä, 
Sajras, Sinues Ojñi’, Mayes, Múcúya, Tsäquis Därä, Cum, Tajñi’ i Jaman. A partir d’un anàlisi 
multicriteri s’ha determinat una importància total per cada paisatge segons els següents criteris 
d’importància: diversitat de taques, activitats econòmiques realitzables, presència espiritual, 
percepció individual i importància relativa segons els altres paisatges. Així doncs s’ha trobat que el 
paisatge més important és el Därsi Därä (bosc primari caracteritzat per un estrat arbori superior a 50 
metres d’altura). També s’han analitzat les dades discernint segons el gènere de l’entrevistat i 
segons la proximitat de les comunitats estudiades a la ciutat més propera. 
 

Palabras clave: conocimiento ecológico tradicional, planificación territorial, Tsimane’, percepción, 
paisaje, importancia. 
Resumen 
En esta tesis se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo en las comunidades 
indígenas Tsimane’ de la Amazonía boliviana. La investigación estudia la percepción de los 
indígenas sobre la etnoclasificación de su territorio. Se establece una clave de clasificación y se 
determina la importancia de los elementos paisajísticos del territorio Tsimane’ según la percepción 
local. Esta información permitirá integrar el conocimiento local en los programas de desarrollo 
integral y de planificación territorial en la Amazonía boliviana. El estudio concluye que la población 
Tsimane’ clasifica los elementos paisajísticos de su entorno en 89 manchas conformadas por una 
especie arbórea dominante y que están incluidas en uno o más de los nueve paisajes identificados: 
Därsi Därä, Sajras, Sinues Ojñi’, Mayes, Múcúya, Tsäquis Därä, Cum, Tajñi’ i Jaman. A partir de un 
análisis multicriterio se ha determinado una importancia total para cada paisaje según los siguientes 
criterios de importancia: diversidad de manchas, actividades económicas realizables, presencia 
espiritual, percepción individual e importancia relativa según los otros paisajes. De este modo se ha 
obtenido que el paisaje más importante es el Därsi Därä (bosque primario caracterizado por un 
estrato arbóreo superior a 50 metros de altura). También se han analizado los datos distinguiendo 
según el género del entrevistado y según la proximidad de las comunidades estudiadas a la ciudad 
más cercana. 
 
Keywords: traditional ecological knowledge, landscape planning, Tsimane’, perception, landscape, 
importance. 
Abstract: The thesis presents the results of the research conducted in indigenous Tsimane’ 
communities in the Bolivian Amazon. The research studied the indigenous perception of their 
territorial etnoclassification. We have established a classification key and we have determined the 
importance of landscape features of Tsimane’ territory according to local perceptions. This 
information will integrate local knowledge into development programs and landscape planning in the 
Bolivian Amazon. The study concluded that Tsimane’ population classifies their landscape elements 
in 89 spots characterized by a dominant tree specie and are included in one or more of the nine 
identified landscape: Därsi Därä, Sajras, Sinues Ojñi', Mayes, Múcúya, Tsäquis Därä, Cum, Tajñi’ 
and Jaman. Using a multi-criteria analysis, we have identified a total importance for each landscape 
from the following criteria: spots’s diversity, feasible economic activities, spiritual presence, individual 
perception and relative importance as other landscapes. We have obtained that the most important 
landscape is Därsi Därä (primary forest characterized by a tree stratum greater than 50 meters high. 
We also examined date according to the interviewed gender and according to the proximity of the 
communities studied to the nearest town. 



INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta tesis es presenten els resultats de la investigació duta a terme a les comunitats 

indígenes Tsimane’ de l’Amazonia boliviana. La investigació estudia la percepció dels 

indígenes sobre el seu medi, aconseguint així una visió etnoecològica del coneixement del 

territori. D’aquesta manera, s’estableix una clau de classificació bàsica sobre aquest 

coneixement que possibilitarà fer servir aquesta informació en possibles treballs futurs, per 

a integrar el coneixement local dins dels programes de desenvolupament integral i de 

planificació territorial en l’Amazonia Boliviana.  

 

La planificació territorial és una eina de gestió que avui dia s’utilitza amb l’objectiu 

d’aconseguir la integració entre el desenvolupament i la conservació d’un territori. Aquesta 

integració s’ha de basar en agrupar la multifuncionalitat d’una àrea dins d’objectius comuns, 

però també agrupar els diferents tipus de coneixement (científic, tradicional, etc.) tenint en 

compte tots els actors implicats (Campos et al, 2010). 

 

Diversos autors han destacat la potencial contribució del coneixement local a la gestió 

ambiental (Berkes 1999; Berkes et al. 2000; Toledo 1992, Campos et al, 2010). El 

coneixement tradicional representa l’adaptació ecològica dels humans als diversos 

ambients, i aquest coneixement té el potencial de servir com a base per designar millors 

maneres per conservar la diversitat biològica (Brush 1993), ja que el sistema de creences 

de molts indígenes és compromès amb la conservació dels recursos forestals (Huanca, 

1999). 

 

Una visió interdisciplinària entre les ciències humanes i les ciències naturals és fonamental 

per a una gestió integrada del territori, però alhora és bàsic integrar les diferents formes de 

coneixement d’aquest territori per a crear nous camins en la interacció de la informació 

ecològica amb altres aspectes socioeconòmics i amb la preservació de les identitats 

culturals dels grups locals.  

 

Degut a la problemàtica associada a la planificació actual en el territori Tsimane’, es creu 

convenient modificar el sistema de planificació territorial vigent per encarar aquesta nova 

planificació cap a una integració dels sistemes culturals Tsimane’ amb la gestió dels 

recursos que es porta a terme des del govern de Bolívia.  

 

El present estudi doncs, intenta investigar, analitzar i reflexar aquest coneixement dels 

Tsimane’, per a poder, en possibles estudis o plans i programes de gestió futurs, 



incorporar-lo en la visió científica occidental per a crear una gestió interdisciplinar i 

integrada.  

 

OBJECTIUS 

 

L’objectiu d’aquest estudi és establir una clau de classificació dels paisatges del territori 

Tsimane’ segons el coneixement tradicional d’aquests i atorgar una importància total a 

cada tipus de paisatge segons diversos criteris d’importància.  Els objectius generals són: 

 

- Determinar una clau de classificació taxonòmica dels paisatges que envolten les 

comunitats Tsimane’ segons la seva percepció. 

 

- Atorgar una importància total a cada paisatge a partir d’un anàlisis multicriteri. 

 

- Comparar la percepció de coneixement i descripció dels paisatges Tsimane’, les 

activitats, els diferents criteris d’importància i la importància total de cada tipus de 

paisatge segons la proximitat al centre de mercat més proper. 

 

- Comparar les variables descriptives i les activitats de cada paisatge segons gènere.  

 

- Elaborar un pòster informatiu i divulgatiu sobre els paisatges dels Tsimane’ i la seva 

importància per al possible ús d’aquest pels investigadors, per les autoritats locals i 

per la població Tsimane’.  

 

METODOLOGIA 

 

Es van escollir les comunitats indígenes de Yaranda, Uvasichi, Manguito, Puerto Méndez, 

Mara, Campo Bello, San Antonio, Majal i Jamanchi 1 situades dins el Territori Indígena 

Tsimane’ i les comunitats d’Apere, Vishiricansi i Cuverene que es troben en Territori 

Multiètnic. 

 

Per la recol·lecció de dades s’han distingit dos grups de comunitats: comunitats properes i 

comunitats llunyanes a la ciutat de San Borja. També s’han distingit quatre tipus de 

mostreig: mostra de llistats lliures (23 homes), mostra de transsectes (9 transsectes), 

mostra de quadres de classificació taxonòmica (33 homes) i mostra de la matriu d’usos (32 

homes i 34 dones). 

 



El sistema de recollida de dades es diferencia en quatre tècniques segons els objectius 

proposats. 

 

1) Llista de paisatges 

S’han establert dues tècniques per a l’obtenció de la llista de paisatges del territori 

Tsimane’: llistats lliures i transsectes.  S’han diferenciat els elements paisatgístics de la 

llista en dues categories: paisatges (grans extensions de territori que poden incloure 

diverses taques) i taques d’una mateixa planta (petites extensions de territori formades per 

una espècie de planta dominant. En general les taques estan incloses en una o més 

categories de paisatge) 

 

2) Elaboració d’una taxonomia de paisatges 

S’ha elaborat una enquesta en la qual es preguntava sobre la presència/absència de les 

diferents taques de plantes en els diferents paisatges. 

 

3) Matriu d’usos  

Es fa una entrevista per aconseguir saber els usos, la diversitat d’espècies i la importància 

econòmica i espiritual de cada tipus de paisatge per als Tsimane’.  

 

Per a l’anàlisi de les dades s’han fet servir diverses metodologies segons el mètode 

d’obtenció de dades i segons els objectius proposats: 

 

1) Índex de Prominència (Borgatti, 1996. Manual reference). És un índex que calcula la 

importància global d’un element que apareix als llistats lliures. Aquesta tècnica assumeix 

que els elements mencionats abans i més freqüentment en els llistats lliures són més 

prominents en el domini cultural analitzat. Té un rang de 0 a 1, com més gran el valor, més 

important l’element.  

 

2) Es fa un anàlisi de la relació entre l’Índex de Prominència obtingut a partir del mètode 

dels llistat lliures i els usos associats a  les plantes de cada taca. Aquests usos s’han 

obtingut de Reyes-García, 2001. 

 

3) S’elabora una llista base d’elements paisatgístics classificats segons la seva taxonomia 

(paisatge o taca) i s’expressa el percentatge de taques que poden haver-hi a cada paisatge 

respecte del total de taques a la llista. 

 

4) Per analitzar les dades obtingudes en la matriu d’usos, s’han utilitzat mètodes 

d’estadística descriptiva tals com percentatges i mitjanes. 



 

5) Es fa un anàlisi multicriteri de cada paisatge segons la seva importància en funció de tots 

els indicadors analitzats, és a dir segons la diversitat de taques, les activitats econòmiques 

realitzables, la presència d’esperits que protegeixen els paisatges, la percepció individual i 

l’Índex de Prominència de cada paisatge. Aquest anàlisi es realitza en primer lloc per la 

població total i posteriorment de manera segregada segons la distància a San Borja 

(comunitats llunyanes o properes). 

 

Es realitza un pòster divulgatiu per a les comunitats Tsimane’ i les seves autoritats. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

La taca amb un Índex de Prominència més alt correspon a Cajtafadyei’, una planta bàsica 

en la vida dels Tsimane’. Els seu ús més freqüent és per a la construcció de les teulades de 

les seves cases, tot i que també és un dels principals productes que comercialitzen al 

mercat de San Borja. És per aquests motius que aquesta taca ha estat la més anomenada i 

amb una posició mitja més alta, ja que constitueix un dels productes forestals bàsics per a 

la seva economia i el seu tipus de vida 

 

En general es pot concloure que no s’ha trobat una relació entre la prominència de les 

taques i el nombre d’usos associats a les plantes d’aquestes taques. Ara bé, s’ha trobat 

una relació entre la prominència de les taques i les necessitats que cobreixen els usos 

associats a les plantes d’aquestes taques.  

 

La Taula 1 recull 89 taques (petites extensions de territori formades per una espècie de 

planta dominant) i 9 paisatges (grans extensions de territori que poden incloure diverses 

taques) trobats a partir dels llistats lliures i transsectes, i estableix una clau de classificació 

taxonòmica ja que mostra la presència/absència de les taques a cada paisatge. 

 

VEURE TAULA 1 

 

El paisatge amb més diversitat de taques de plantes és el Därsi Därä (bosc primari 

caracteritzat per un estrat arbori alt) on segons els entrevistats es poden trobar el  91,0% 

de les taques considerades, seguit del Múcúya (zona muntanyosa) i Sajras (bosc obert o 

poc dens) amb un 88,8% de les taques considerades a l’anàlisi. Aquest fet converteix al 

Därsi Dära en el paisatge amb més diversitat de taques segons la percepció dels Tsimane’. 

En canvi, el menys divers és el Jaman (platja) amb només un 4,5% de les taques totals 

juntament amb el Tajñi’ (sabana) i el Cum (bosc secundari a partir de l’abandonament de 



les parcel·les agrícoles) amb un 16,9% i un 21,3% de les taques analitzades 

respectivament.  

 

En quant a la valoració de les activitats, s’observen diferències en la valoració de les 

activitats més importants en funció del sexe de l’entrevistat. Aquests canvis solen anar 

relacionats amb les activitats principals que realitza més usualment cada sexe i els rols 

socials en la cultura Tsimane’. 

 

A continuació es fa un anàlisi multicriteri de cada paisatge. Aquest anàlisi es realitza en 

primer lloc per la població total i posteriorment de manera segregada segons la distància a 

San Borja (comunitats llunyanes o properes). 

 

VEURE TAULA 2 

 

El Därsi Därä es converteix en el paisatge més important pels Tsimane’ perquè presenta la 

composició de taques més diversa, és el paisatge on es duen a terme més activitats, és on 

un major percentatge afirma l’existència d’Amos i és el paisatge que els Tsimane’ valoren 

amb més importància segons la seva percepció individual.  

 

VEURE TAULA 3 I 4 

 

Comparant les importàncies totals que obtenen els paisatges en les comunitats llunyanes i 

en les properes, s’observa que generalment les comunitats llunyanes valoren més 

positivament tots els paisatges, exceptuant el Tajñi i el Jaman. Aquest fet s’explica, per una 

banda, per la major presència dels paisatges més valorats positivament en les comunitats 

llunyanes, i per l’altra, pel grau més elevat d’aculturació que presenten les comunitats 

properes a San Borja que porta conseqüentment uns canvis en l’estil de vida que 

provoquen una pèrdua de la dependència que tradicionalment han tingut els Tsimane’ 

sobre el medi. 

 

CONCLUSIONS 

 

Els paisatges que tenen més diversitat pel que fa a la morfologia, la hidrologia, el 

funcionament i els microclimes són també els que sostenen més diversitat d’hàbitats i 

conseqüentment també els que tenen major diversitat de taques d’espècies arbòries.  

 

El Därsi Därä representa el paisatge més important per als Tsimane’. La utilització que els 

Tsimane’ fan del bosc, a més d’altres factors com l’alt coneixement que en tenen, i de l’alta 



funcionalitat que representa, mostra l’estreta relació que els Tsimane’ han tingut i tenen 

amb el Därsi Därä 

 

A partir del mètode d’anàlisi multicriteri es poden obtenir uns resultats més complets, 

englobadors i multifuncionals de la percepció de la importància dels paisatges dels 

Tsimane’. La seva diferent percepció del món i el gran abisme cultural entre les nostres 

cultures, provoca que la nostra manera d’entendre’ls i d’entendre la ciència no s’ajusti a la 

percepció que tenen del medi. 

 

En els últims anys s’observa la tendència general que a les comunitats properes a San 

Borja hi ha una major percepció de canvis en els paisatges, hi ha la percepció que gairebé 

no queden animals i hi ha una menor percepció de la varietat d’arbres en tots els paisatges 

respecte a les comunitats llunyanes. En general a les comunitats llunyanes hi ha una major 

presència de cada tipus de paisatge i per això tenen un major coneixement d’aquests. 

L’aculturació que provoca la pèrdua activitats econòmiques tradicionals pels Tsimane’ com 

la caça, juntament amb la integració al mercat local que propicia uns canvis en les activitats 

econòmiques que deriven cap a la comercialització dels seus productes com en el chaco, 

són els dos principals factors que expliquen que a les comunitats llunyanes es valori més la 

caça, i en canvi a les comunitats properes es valori més el chaco. Així és pot concloure que 

els dos factors que influencien més en la importància dels paisatges per les diferents 

comunitats Tsimane’ són l’estat de degradació dels boscos i l’aculturació de la població. 

 

Els homes coneixen molt més tots els paisatges, mentre que les dones focalitzen el 

coneixement en els paisatge usen més. Els homes valoren molt positivament el chaco, la 

caça i la pesca, mentre que en el sexe femení aquest patró canvia i es valora més la pesca 

seguida de la caça i el chaco. Per tant, s’observen diferències com a conseqüència dels 

rols socials que desenvolupa cada gènere.  

 

En base a tot el que ha estat descrit anteriorment, i malgrat l’aculturació que estan patint 

algunes comunitats Tsimane’, aquests continuen depenen considerablement del seu medi. 

Per tant, en una futura planificació territorial s’hauria de potenciar la conservació de tots els 

paisatges, especialment d’aquells que estan patint un procés de degradació més accelerat, 

i s’hauria de posar èmfasi en la gestió comunitària dels paisatges que són més importants 

per als Tsimane’. En aquest sentit és molt important dur a terme actuacions de gestió i 

planificació territorial en què es tingui en compte el coneixement ecològic tradicional dels 

Tsimane’, per així  poder garantir i potenciar la conservació dels paisatges i la gestió 

comunitària dels recursos.  

 



 

TAULA 1. Classificació taxonòmica de tots els paisatges 
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Cajtafa'dyei' Taca de Geonoma deversa 0,597          
Cojmadyei' Taca de Pouteria torta 0,436          
Tsocondyei' Taca de Rheedia acuminata 0,3752          
Jajru'dyei' Taca de Jessenia bataua 0,3737          
Simadyei' Taca de Ficus killipii 0,3071          

Do'ñedyei' 
Taca de Ischnosiphon cf. 

Puberulus 
0,3015          

Tyutyuradyei' Taca de Mauritia flexuosa 0,2873          
Conojfoto'dyei' Taca de Hura crepitans 0,2612          

Ijsi'tadyei' Taca de Pseudolmedia laevis 0,2486          
Na'fadyei' Taca de Tetragastris altissima 0,2458          
Bucujdyei' Taca de Ficus sp. 0,2446          

Cayayadyei' Taca de Lycianthes asarifolia 0,2422          
Ojdodyei' Taca de Iriartea deltoidea 0,2305          

Väijväijdyei' Taca de Clarisia racemosa 0,2179          
Ibijquidyei' Taca de Rheedia gardneriana 0,2173          
Camdyei' Taca de Otoba parvifolia 0,1942          

Bejqui'dyei' Taca de Hymenaea courbaril 0,1699          
Cojnonodyei' Taca de Inga sp. 0,169          

Vijiridyei' Taca de Socratea exorrhiza 0,1554          
Shaba'shabadyei' Taca de Polypodium aureum 0,1475          

Shibo'dyei' Taca de Astrocaryum murumuru 0,1416          
Oveto'dyei' Taca de Uncaria guianensis 0,1414          

Shesherenadyei' Taca de Sloanea obtusifolia 0,1407          
Yütidyei' Taca de Randia armata 0,132          

Payadyei' Taca de Heliconea sp. 0,1306          

Pomodyei' 
Taca de Pseudolmedia 

macrophilla 
0,1215          

Cojcodyei' Taca de Pachyrhizus tuberosus 0,121          
Cavaquisdyei' Taca de Terminalia sp. 0,109          

Yäjdyä'dyädyei' Taca de Callophyllum brasiliensis 0,1009          
Titijdyei' Taca de Ficus insipida 0,098          

Jarüdyei' 
Taca de “Jarü” (planta no 

identificada científicament) 
0,0946          

Siyamo'dyei Taca de Cedrela odorata 0,0941          
Sequejdyei' Taca de Licania britteniana 0,0856          
Cotisondyei' Taca de Terminalia oblonga 0,0825          

Shafudyei' 
Taca de “Shafu” (planta no 
identificada científicament) 

0,0803          

Vojshinajdyei' Taca de Chorisia speciosa 0,0791          
Tam'tacdyei' Taca de Galipea longiflora 0,0727          
Mana'idyei' Taca de Attalea phalerata 0,0696          

Mu'surudyei' Taca de Brosimum utile 0,0696          
Shuru'dyei' Taca de Gynerium sagittatum 0,0663          
Tsanajdyei' Taca de  Cecropia polystachia 0,0652          
Bojboridyei' Taca de Lindernia crustacea 0,0606          
Buveidyei' Taca de Canna bangii 0,05          
Fujfujdyei' Taca de Cordia spinescens 0,0479          

Mañeredyei' Taca de Euterpe precatoria 0,0424          
Machadyei' Taca de Amburana caerensis 0,038          
Bitiredyei' Taca de Scheleea sp. 0,0379          

Ashabadyei' Taca de Poulsenia armata 0,0359          
Chunadyei' Taca de “Chuna” (planta no 0,0326          



identificada científicament) 
Shurushurudyei' Taca de Ardisia sp. 0,031          

Vayuridyei' 
Taca de Sparatanthelium 

burchelii 
0,0302          

Chura'dyei' Taca de Swietenia macrophylla 0,0297          
Tavo'tavo'dyei' Taca de Casearia sylvestris 0,0297          

Yashindyei' 
Taca on va haver-hi inundacions 

i queden els pals morts secs 
0,029          

Avadyei' Taca de  Chryphyllum argentium 0,0277          

Cocomadyei' 
Taca de “Cocoma” (planta no 

identifica científicament) 
0,0275          

Itsidyei' Taca de Picramnia aff. sellowii 0,0254          
Copotaredyei' Taca de Sloanea fragans 0,0252          

Coropandyei' 
Taca de “Coropan” (planta no 

identificada científicament) 
0,0246          

Dyujdyudyei' Taca de Imperata brasiliensis 0,0229          
Pañedyei' Taca de Genipa americana 0,0209          

Tetetysondyei' Taca de Pourouma sp. 0,0208          
Ñejñejdyei' Taca de Ruizodendron ovale 0,0206          

Tyi'dyei' Taca de Genipa americana 0,0193          

Shevindyei' 
Taca de “Shevin” (planta no 
identificada científicamente) 

0,0191          

Mujperedyei' Taca de Sapium marmierí 0,0181          
Tserac'tseracdyei' Taca de Mouriri sp. 0,0161          
Cotyij'cotyij'dyei' Taca de Maclura tinctorea 0,0145          
Queruquerudyei' Taca de Ormosia nobilis 0,0145          

Cojcopedyei' Taca de Bactris riparia 0,0114          

Eejtseredyei' 
Taca de “Eejtsere” (planta no 
identificada científicament) 

0,0109          

Chijchivadyei' Taca de Allamanda cathartica 0,0092          

Vambasondyei' 
Taca de Aspidosperma aff. 

Rigidum Rusby 
0,0081          

Shara'dyei' Taca de Acacia loretensis 0,0058          

Masedyei' 
Taca de “Mase” (planta no 
identificada científicament) 

0,0054          

Vapidyei' Taca de Matayba sp. 0,0048          
Yacanidyei' Taca de Verbena sp. 0,0048          

Omidyei' 
Taca de “Omi” (planta no 

identificada científicament) 
0,0038          

Bua'dyei' Taca de Costus scaber 0,0036          

Tayen'tayen'dyei' 
Taca de “Tayen’tayen” (planta no 

identificada científicament) 
0,0036          

Buruburudyei' 
Taca de “Buruburu” (planta no 

identificada científicament) 
0,0023          

Jivindyei' Taca de Scleria malaleuca 0,0023          

Tiribudyei' 
Taca de “Tiribu” (planta no 
identificada científicament) 

0,002          

Cajñere'dyei' Taca de Ochroma pyramidale 0,0018          
Cijtadyei' Taca de Tessaria integrifolia 0          

Pise'redyei' Taca de Annona reticulata 0          
Shayimodyei' Taca de Rinorea cf. Viridifolia 0          

Vojpinadyei' 
Taca de “Vojpina” (planta no 
identificada científicament) 

0         
 
 

TOTAL Percentatge de la presència de taques 
respecte el total 91,0% 88,8% 88,8% 87,6% 85,4% 78,6% 21,3% 16,9% 4,5% 

Llegenda: 
      Font: Elaboració pròpia 
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TAULA 2. Matriu multicriteri. població total 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

 
Paisatge 

Importància 
segons 

diversitat de 
taques  

Importància 
segons 

activitats 
econòmiques 

Importància 
segons  

presència 
espiritual  

Importància 
segons 

percepció 
individual  

Importància 
relativa segons 

els altres 
paisatges (IP) 

 
Importància 

total 

 (a) VP (b) VP (c) VP (d) VP (e) VP  
 Därsi Därä 91 9,1 26,11 10 68,6 6,9 2,86 6,2 0,5237 5,2 37,4 

Sajras 87,6 8,8 23,77 9,1 48,1 4,8 2,67 5,6 0,591 5,9 34,2 
Sinues Ojñi’ 78,6 7,9 23,77 9,1 45,8 4,6 2,25 4,2 0,5983 6 31,8 

Mayes 85,4 8,5 20,34 7,8 55,8 5,6 2,1 3,7 0,3326 3,3 28,9 
Múcúya 88,8 8,9 18,2 7 60 6 2,48 4,9 0,1338 1,3 28,1 

Tsäquis Därä 88,8 8,9 11,91 4,6 52 5,2 1,86 2,9 0,2265 2,3 23,8 
Cum 21,3 2,1 17,68 6,8 13,3 1,3 2,47 4,9 0,5514 5,5 20,6 
Tajñi’ 16,9 1,7 18,2 7 62,5 6,3 1,58 1,9 0,0414 0,4 17,3 

Jaman 4,5 0,5 6,39 2,4 30,3 3 2,19 4 0,2812 2,8 12,7 
(a) Dades expressades en %.  

(b) Suma de les valoracions de la importància de les activitats que s’hi desenvolupen  
(c) Dades expressades en % 

(d) 4=Molt Important, 3= Important, 2= Poc Important, 1= Gens Important 
(e) Valors de l’Index de Prominència en l’anàlisi de les importàncies relatives (rang de 0 a 1) 

VP: Valor ponderat 
 Font: Elaboració pròpia 

 

 

TAULA 3. Matriu multicriteri. comunitats llunyanes 

 (B) (C) (D) (E) (F) 

 
Paisatge 

Importància 
segons 

activitats 
econòmiques  

Importància 
segons  

presència 
espiritual  

Importància 
segons 

percepció 
individual  

Importància 
relativa segons 

els altres 
paisatges (IP) 

 
Importància 

total 

 (b) VP (c) VP (d) VP (e) VP  
 Därsi Därä 26,23 10 71,5 7,2 2,82 6,1 0,6877 6,9 30,1 

Sajras 26,23 10 52,6 5,3 2,58 5,3 0,7018 7,0 27,5 
Siñues Ojñi’ 26,23 10 50,0 5,0 2,74 5,8 0,6163 6,2 27,0 

Múcúya 20,99 8,0 68,4 6,8 2,48 4,9 0,1997 2,0 21,8 
Mayes 18,42 7,0 58,3 5,8 2,23 4,1 0,4176 4,2 21,1 
Cum 15,42 5,9 17,4 1,7 2,59 5,3 0,4642 4,6 17,6 

Tsäquis Därä 11,99 4,6 52,7 5,3 1,95 3,2 0,2820 2,8 15,8 
Tajñi’ 3,52 1,3 100 10 1,25 0,8 0,0081 0,1 12,3 

Jaman 6,38 2,4 16,7 1,7 2,09 3,6 0,1709 1,7 9,4 
(b) Suma de les valoracions de la importància de les activitats que s’hi desenvolupen  

(c) Dades expressades en % 
(d) 4=Molt Important, 3= Important, 2= Poc Important, 1= Gens Important 

(e) Valors de l’Index de Prominència en l’anàlisi de les importàncies relatives (rang de 0 a 1) 
VP: Valor ponderat 

 Font: Elaboració pròpia 
 

 

 

 

 



 

TAULA 4. Matriu multicriteri. comunitats properes 

 
Paisatge 

Importància 
segons 

activitats 
econòmiques  

Importància 
segons  

presència 
espiritual  

Importància 
segons 

percepció 
individual  

Importància 
relativa segons 

els altres 
paisatges (IP) 

Importància 
total 

 (b) VP (c) VP (d) VP (e) VP  
 Därsi Därä 23,79 9,2 61,5 6,2 3,00 6,7 0,2412 2,4 24,4 

Sajras 23,79 9,2 37,5 3,8 3,00 6,7 0,3996 4,0 23,6 
Siñues Ojñi’ 15,37 5,9 40,0 4,0 2,32 4,4 0,5862 5,9 20,2 

Cum 15,00 5,8 7,7 0,8 2,31 4,4 0,7134 7,1 18,0 
Mayes 17,09 6,6 50,0 5,0 2,00 3,3 0,1755 1,8 16,7 
Tajñi’ 21,45 8,3 25,0 2,5 2,00 3,3 0,0867 0,9 15,0 

Múcúya 14,69 5,7 33,3 3,3 2,50 5,0 0,0238 0,2 14,2 
Jaman 6,39 2,5 28,6 2,9 2,24 4,1 0,4172 4,2 13,6 

Tsäquis Därä 11,64 4,5 50,0 5,0 1,62 2,1 0,1421 1,4 13,0 
(b) Suma de les valoracions de la importància de les activitats que s’hi desenvolupen 

(c) Dades expressades en % 
(d) 4=Molt Important, 3= Important, 2= Poc Important, 1= Gens Important 

(e) Valors de l’Index de Prominència en l’anàlisi de les importàncies relatives (rang de 0 a 1) 
VP: Valor ponderat 

 Font: Elaboració pròpia 
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A continuación se presenta la percepción que los Tsimane’ tienen sobre su 
entorno, centrándose en establecer una clasificación del territorio y conocer la 

importancia que dan a sus tipos de monte. 

Las comunidades Tsimane’ dependen considerablemente de su entorno para su 
subsistencia. Por este motivo se cree conveniente que en una futura planificación 
territorial se debería potenciar la conservación de sus montes, especialmente en 

la gestión comunitaria de aquellos montes que son más importantes para los 
Tsimane’.

LOS BOSQUES EN EL TERRITORIO TSIMANE’

Este estudio se ha realizado en las 
comunidades de San Antonio,  Yaranda, 

Apere, Vishiricansi, Cuverene, Mara, Majal, 
Jamanchi 1, Uvasichi, Campo Bello, 

Manguito y Puerto Méndez

DÄRSI DÄRÄ

JAMAN

CUM

MAYES

TAJÑI’

MÚCÚYA

SAJRAS

TSÄQUIS DÄRÄ

SINUES OJÑI

- Extensión de 
barbecho que 
proviene de un 
chaco abandonado

-La actividad 
principal es hacer 
nuevos chacos, y 
además se puede 
cazar, sacar 
madera, sacar leña, 
recolectar frutos, y 
sacar medicinas

-Tiene una 
importancia global 
media

- Pampa

-La actividad principal es cazar, y 
además se puede pescar, sacar 
leña, recolectar frutos, recolectar 
miel y sacar medicinas

-Tiene una importancia global baja

- Zona de monte cercana al 
río

-La actividad principal es 
lavar ropa y bañarse, y 
además se puede cazar, 
pescar, sacar madera, sacar 
leña, recolectar frutos, 
recolectar miel, hacer 
nuevos chacos y sacar 
medicinas

-Tiene una importancia 
global alta

- Serranía

-La actividad principal es 
cazar, y además se puede 
pescar, sacar leña, recolectar 
frutos, recolectar miel y sacar 
medicinas

-Tiene una importancia global 
media

- Extensión de monte alto primario 
caracterizado por un estrato arbóreo alto, de 
unos 50 metros

-La actividad principal es cazar, y además se 
pescar, sacar madera, sacar leña, sacar 
jatata, recolectar frutos, recolectar miel hacer 
nuevos chacos y sacar medicinas

-Tiene una importancia global alta. Es el tipo 
de monte más importante para los Chätidyes

- Zona de monte abierto

-La actividad principal es cazar, y 
además se puede pescar, sacar madera, 
sacar leña, recolectar frutos, recolectar 
miel, hacer nuevos chacos y sacar 
medicinas

-Tiene una importancia global alta

- Playa

-La actividad principal es lavar ropa y 
bañarse, y además se puede pescar y 
sacar leña.

-Tiene una importancia global baja

- Zona de monte tupido

-No se suele utilizar pero se puede 
cazar, sacar leña, recolectar frutos y 
recolectar miel

-Tiene una importancia global media

- Zona de monte 
inundable en época 
de lluvias

-La actividad 
principal es cazar, y 
además se puede 
pescar, sacar 
madera, sacar leña, 
recolectar frutos, 
recolectar miel y 
sacar medicinas

-Tiene una 
importancia global 
media
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