Ахитектура на древните в Северна Америка
Много общества в Северна Америка строили големи подобни на пирамиди сгради, които
приличали на могили. Най-известната такава сграда е тази при Монкс Маунд в Каокия, чиято основа
е по-голяма от тази на Великата Пирамида в Гиза. Въпреки че функцията на тези конструкции още
не е известна, археолозите смятат, че са играли важна роля в религиозните обичаи на местните
народи.
Ацтеки
Ацтеките са народ с богата митология и културно наследство, доминирали централно Мексико
по време на 14, 15 и 16 век. Столицата била Теночтитлан — днешния Мексико сити. Ацтекската
архитектура много приличала на маянската. Едни от най-известните пирамиди, строени от ацтеките
са: Великата Пирамида в Теночтитлан, висока 60 метра, пирамидите при Малиналко и тези при
Темпло Майор.
Маите
Маите са започнали да строят церемониални сгради преди приблизително 3000 години. Много
от тези пирамиди са свързани с определено майско божество. Маянските пирамиди имат много
различни форми, в зависимост от периода им на строене и функцията им. Едни от най-известните
пирамиди са: пирамидите при Алтун Ха, пирамидите при Каракол, Комалкалко, Копан, Чичен Ица –
където е имало най-много пирамиди, Ел Мирадор, Ла Данта – което е и името на най-голямата
маянска пирамида (храм), която е висока 79 метра и достига до 2 800 000 м 3; също много известни са
и пирамидите при Ел Тигре, Лос Монос, Паленке, Тикал и Уксмал. Най-големите пирамиди в
Теночтитлан са пирамидите на слънцето и луната; Пирамидата на Слънцето е най-голямата
пирамида в Америка след Великата Пирамида на Чоула. Пирамидата на Луната се намира на края на
Улицата на Мъртвите.
Тарасканци
Известни са със строенето на пирамиди със Т-оформени стъпала. Най-известната пирамида,
строено от тях е пирамидата при Цинцунтан.
Теочтитланци
Теочтитланците са цивилизация, съществувала от 300 пр.н.е. до 500 г. от н.е., обитавала голяма
част от Мексико. Цивилизацията на Теочтитланците рухнала през 550 г. от н.е. Най-известните
теочтитлански пирамиди са пирамидите при Теочтитлан, при Ксочикало и при Тула.
Наскоро беше открита пирамида при Пуебла, която се оказва най-голямата пирамида строена в
света и разкопките по нея още не са завършили.

