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Amerika talaja, növény- és állatvilága 

Amerika arculatának kettőssége természetes növény- és állatvilágában szépen 

tükröződik. A kontinens talajának, növény- és állatvilágának kialakulása hosszú folyamat 

eredménye volt, összhangban volt a Föld lemeztektonikai mozgásfolyamataival, ezzel 

összefüggésben az éghajlati, vízrajzi adottságok megváltozásával. Észak-Amerika, az egykori 

laurázsiai föld, míg Dél-Amerika a Gondwana örökséget őrzi mind faunájában 

(állatvilágában), mind flórájában (növényvilágában) is. A mai természetes növénytakaró az 

éghajlati övezeteknek, öveknek megfelelően alakult, a domborzat jellege miatt mozaikszerűvé 

válik.  

Észak-Amerikában északról dél felé haladva a következő növényzeti öveket 

különböztetjük meg. Az állandóan fagyos éghajlaton nem alakul ki növénytakaró, így talaj 

sincs. A jégből, hóból kiemelkedő felszíne fagyos kősivatagba vész. Az állatvilág gazdag. 

Jellegzetes ragadozó állatai a jegesmedve, a rozmár, a fóka. A vizekben a legnagyobb testű 

emlős, a grönlandi bálna él. Halakban (hering, tőkehal), sarki madarakban gazdag a terület. 

A tundra éghajlaton a tundra növényzete: zuzmók, mohák, fűfélék és déli határán legfeljebb 

törpe nyír és fenyőfélék tenyésznek. A nyári melegebb időszakban kizöldül és kivirágzik a 

mocsárvilág. Állatvilága gazdag: hóbagoly, sarki farkas, róka, lemming. A madarak csak itt 

költenek. A karibu rénszarvasok nagy csordákban vándorolnak észak-dél irányban. A nagy 

csordákat eszkimók követik. 

A tundrától délre a hatalmas tajga terül el, ahol fenyőfélék nőnek. Keleti része inkább 

az eurázsiai tajgához hasonló fajösszetételű (luc-, jegenyefenyő), míg nyugaton a kelet-ázsiai 

típushoz hasonló tajga (vörösfenyő) fejlődött ki. Itt él a balzsamfenyő is, amelynek híres 

gyantájából készül a kanadai balzsam (a mikrotechnikában használt preparátumokra ezzel 

ragasztják rá a fedőlemezt). A szárazabb platókat és völgyeket duglászfenyők uralják. A 

fenyők alatt rossz minőségű podzol talaj képződik. Lombhullató fái a nyár és a nyír. 

Állatvilágát a főleg prémes állatok teszik ki: coboly, pézsmapocok, vidra, nyest, borz, 

ezüstróka, hermelin, mókus, hód. Nagyobb állatai: a feketemedve, a farkas, a hiúz, a karibu, a 

jávorszarvas és a vapiti szarvas.  

A magas Kordillerák vidékein messze délre húzódnak a tűlevelű erdők. Jellegzetes 

fájuk délen, a mediterrán éghajlaton növő, 120 m-es magasságot is elérő mamutfenyő. A 

tajgától délre az elegyes lombhullató erdők alakultak ki. Egységét a préri bontja meg. Nyugati 

része a Kordillerák ívén délre terpeszkedik, fajösszetételében a tűlevelűek uralkodóak. 3000 

m magasan, száraz, köves talajon élnek a 4900 évet is meghaladó famatuzsálemek: a szálkás 

fenyők. A szárazságot, zord hideg szeleket jól viselik ezek az igen lassan növő, göcsörtös-

csavaros testű facsontvázak. A Nagy-tavak környékén és az Észak-Appalache területén kevert 

erdő váltja fel a tajgát. A Nagy-tavaktól délre és a Déli-Appalache-ben megjelenik a 

lombhullató erdő a juharral, a kőrissel és e melegebb klímát kedvelő tölggyel. A lombos 

erdők élővilága jórészt megegyezik a tajgáéval. Talaja a barna erdőtalaj (a kevert erdő alatt 

szürkésbarna podzol képződik). A Kordillerákban él a szürke medve (grizzly), a barna- és a 

mosómedve. Híres ragadozói: a hiúz, a borz és a puma. Délnyugati száraz területein a hüllők 

is megjelennek. 

Észak-Amerika szárazabb belső síkságain a füves puszta, a préri alakult ki. Az évi 

500-1000 mm-t kapó területeken hosszúfüvű préri, míg 500-250 mm alatt alacsonyfüvű préri 

alakult ki. Az elmúlt századokban itt nagy bölénycsordák éltek. A prérin patások (prériantilop, 

rezervátumokban élő bölények), rágcsálók (prérikutya, mormota), ragadozók: coyot 

Mivel Amerika mint kontinens rengeteg élőlénnyel, népcsoporttal rendelkezik, nehéz lenne egy-egy oldalban 

összefoglalni. Sokszínűségét figyelembe véve inkább egy hosszabb áttekintést teszek fel. Olvassátok el, rengeteg 

érdekesség található meg benne. Feltételezem senki sem tanulná meg ezt mind. De érdemes elolvasni. 
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(prérifarkas) élnek. A talaj jó minőségű csernozjom, nyugat felé, a Sziklás-hegység előterében 

a csapadék csökkenésével gesztenyebarna talajba megy át. 

Észak-Amerika délnyugati részén, fennsíkokon félsivatagi környezetben bozótos 

sztyepp alakult ki, cserjékkel és kaktuszokkal. A lefolyástalan zárt medencéket sós sztyepp, 

félsivatag és sivatag foglalja el. Talaja: sárga sivatagi, ill. szürke félsivatagi váztalaj. 

A délkeleti szubtrópusi tájain örökzöld babérerdők díszlenek liliomfákkal, lepényfákkal. 

Mocsarainak jellegzetes faalkotói: a mocsárciprus és a mocsári fenyő. Talaja a vörös- és 

sárgaföld. 

Afrika után Dél-Amerikában maradt meg legjobban az eredeti növénytakaró. 

Kialakulása és származása szerint három területre tagolható. Az Andokban egyedi hegyvidéki 

flóra jött lére. A trópusi amerikai flóra legnagyobb része őserdő. Legnagyobb kiterjedésben az 

Amazonas-medencében fejlődött ki. (Kisebb foltokban Kolumbia és Ecuador nyugati partjain, 

Kelet-Brazíliában és a Paraná felső folyása mentén jött lére.) Az Amazonas-medence 

Amerika "zöld pokla", a Föld legnagyobb szárazföldi oxigéngyára, ahol 9-11 szintes, 60-80 m 

magas lombkoronákat liánok szőtték át és ezáltal nehezen átjárhatóvá teszik az őserdőt. A 

folyót 25-30 km szélességben ártéri erdők kísérik, a holtágait tündérrózsa, a Victoria 

amazonica hatalmas levelei csaknem beborítják. Az ártéri erdők tengerparti változatai a 

mangrove-erdők. 

Valójában "zöld mennyország" ez, ahol az esőerdő sok élőlénynek, több értékes növénynek, 

fának is otthont ad (pl.: a kaucsuknak, nedvéből készül a nyersgumi; a kínafának kérgéből a 

lázcsillapító kinint nyerik; a mahagóninak, a brasilfának, a pálmafának). Vadon tenyészik a 

vanília és a kakaó. Állatvilága is nagyon gazdag: jaguárok, tapírok, lajhárok, pumák, majmok, 

papagájok, kolibrik, anakondák, boák, kajmánok, piranják, édesvízi delfinek, manátik, vidrák, 

vízidisznók, lepkék és rovarok népesítik be erdeit. A trópusi esőerdők talaja a kilúgozott 

laterit. 

A trópusi esőerdőt a csapadékmennyiség függvényében a nedves és száraz szavanna 

gyűrűje fogja közre. A dél-amerikai szavanna különleges állatai a sörényes hangyászok. De él 

itt puma, jaguár is. A nedves szavannán kilúgozott laterittalajt, a száraz szavannán trópusi 

feketeföldet találunk. Brazília déli és Uruguay északi részén, kilúgozott sárga- és 

vörösföldeken szubtrópusi ligeterdők tenyésznek. A partvidék jellemző fája az araucaria 

fenyő, amely Ausztráliában és Új-Zélandon is őshonos. 

 A mérsékelt övezeti füves puszta-változata, a dél-amerikai pampa. Közép-

Argentínában nagy területet foglal el jellegzetes pampaszfüvével. Keleti, csapadékosabb, jó 

termőföldű (feketeföld) részét kultúrtájjá alakították, a többit állattenyésztő vidéknek hagyták 

meg. Jellegzetes állatai a pampászi nyúl, a pampa szarvas, a nutria, a mara, a tatu, a nandu, a 

guara (sörényes farkas). A Csendes-óceán partvidékének sivatagaiban szürke félsivatagi és 

sárga sivatagi talajain félsivatagi, sivatagi növényzet tengődik a téli hónapok ködszitálásából. 

Chile középső területén, Santiagótól délre az Andok nyugati lejtőin mérsékelt övezeti lombos 

és tűlevelű erdők díszlenek. Jellemzője az örökzöld tölgy és az araucaria-fenyő. Délen a 

legcsapadékosabb vidék található, ott az Andok lejtőit, hideg nedves köderdőség borítja. 

Ennek alsó övezetét a lombhullató az arktikus flórába tartozó Nothofagus-fajok, a „sarki (déli) 

bükkök” uralják. A magas hegységek szárazabb lejtőin és medencéiben szárazságot és nagy 

hőingadozást tűrő növények (kaktuszok, kemény lombú bokrok, fűfélék) társulása, a puna 

fejlődött ki. Hegyeinek jellemző állatai a tevefélékhez tartozó: alpaka, guanakó  vikunya és a 

láma, valamint a puma, a csincsilla, a kondorkeselyű.  
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Dél-Amerikából sok haszonnövény származik: burgonya, paradicsom, dohány, 

földimogyoró, ananász, kakaó, kaucsuk. Ezek ősei vadon még ma is megtalálhatók Dél-

Amerikában. 

Amerika lakossága – Észak-Amerika 

Az első telepesek 

A mai Amerikai Egyesült Államok fiatal, demokratikus ország, több mint két 

évszázaddal ezelőtt még Anglia legrégebbi gyarmata volt. Sokáig a terület nem került az 

európai nagyhatalmak érdeklődési középpontjába. Délen a spanyolok csak gyérén szállták 

meg a mocsaras Észak-Florida és a sivatagos Észak-Kalifornia vidékét, biztosítván az angol 

és a francia kalózok ellen az ezüstszállítmányuk biztonságosabb útvonalát. A déli folyók 

torkolatvidékein csak egy-két bátor kalandvágyó keresett átjárót Ázsia felé, (sikertelenül). 

A 16. század végén, a spanyol Armada bukásával (1588) megerősödött Anglia tengeri 

hatalma. Ekkor került Nagy-Britannia látókörébe az Újvilág és kezdődött el Észak-Amerika 

újkori felfedezése és benépesítése. Észak-Amerika keleti és déli földjei kedvező földrajzi 

helyzetük, közelségük, éghajlati adottságaik, földbőségük, természeti kincsük révén vonzotta 

a kalandvágyókat, hódítókat, kitelepülőket. 

A 17. század elején létesültek az első francia, angol, holland kereskedelmi telepek a 

keleti partvidéken és a Mississippi mentén. 1607-ben Jamestownban, a későbbi Virginiában 

egy londoni kereskedelmi társaság (Virginiai Társaság) finanszírozta az első telepesek 

dohánytermesztését. Voltak, akik a „Mayflower” nevű hajóra szállva, az európai 

vallásháborúk elől menekülve kerestek új hazát, ők voltak a „zarándok atyák”, s az esemény 

úgy íródott be a történelembe, hogy „a puritánok menekülése a Stuartok elől”. Ők a békés 

egymás mellett élés politikáját hirdetve kezdték el új farmeréletüket, munkájukat a mai 

Boston környékén. A zarándokokat a föld nélküli parasztok követték. Mások gazdasági 

érdekből, vagy politikai okokból, vagy éppen függetlenséget keresve keltek nagy útra. 

1624-ben a hollandok alapították Új-Amszterdam gyarmatukat, közepén Manhattan-

szigettel, ezt az angolok elfoglalták s átkeresztelték New Yorkra. A legsikeresebb korai 

gyarmat Pennsylvaniában volt, egy ideig sikerült az ottani telepeseknek jó kapcsolatokat 

kiépíteni a bennszülöttekkel. 

A kereskedelmi telepek lassan állandó jellegű telepes gyarmatokká váltak. A legtöbb 

telepes Angliából érkezett. Angliának egyre fontosabb lett az új gyarmata, ahol bőven volt fa, 

vas, réz, só és len, ami az iparosodó Európában éppen hiánycikk lett. A kolóniák 

fennmaradása, terjeszkedése Angliától függött. Közös érdekük volt a franciák és a 

bennszülöttek elleni védekezés, mivel időközben Angliának vetélytársa lett a franciák 

személyében. 

A francia prémvadászok a Szent Lőrinc-folyó vidékén a 17. sz. elején jelentek meg, 

akik az akkori prémdivat nyomán kereskedni akartak a helyi indián törzsekkel. Őket a jezsuita 

hittérítők követték. A francia terjeszkedés, indián szövetségesekre találva lassan utat tört a 

Felső-tó vidékétől a Mississippi völgyén keresztül New Orleansig. A 18. században az 

angolok és a franciák egymás területi kísérői lettek. Az angolok nyugat felé haladva az 
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Appalache-hegységet átszelve az Ohio völgyében francia erődökbe ütköztek, ekkor kezdődött 

el igazán Anglia és Franciaország véres versengése Amerika földjének bitorlásáért. A 

nagyhatalmak küzdelmét a kitelepült más nemzetiségű európai telepesek vérmérsékletük és 

nemzeti szimpátiájuk szerint támogatták. Az angol-francia békekötésre csak a 18. sz. végén 

került sor. Ekkor került angol kézre az Appalache és Mississippi közötti terület. 

Ebben az időben az anyaországnak, Angliának túl sok gondja akadt saját országában, 

ill. Európában. Így nem volt ereje, ahhoz, hogy megakadályozza észak-amerikai gyarmatának 

önállósodási, függetlenedési folyamatát. 

A kolóniák 1763-tól kezdve egyre terhesebbnek érezték a brit adók fizetését. 

Ugyanakkor Anglia megtiltotta a kolóniáknak az Appalache-hegységen túli indián területekre 

való terjeszkedését, ami a gazdaság fejlődési gátjává vált. Ez feszültséget, széleskörű 

felháborodást és elszakadási küzdelmet eredményezett. Ezt erősítették a véres incidensek, 

események, a bostoni sortűz és a bostoni teadélután. Végülis 13 atlanti-parti kolóniából 

(1776-1783) tartó függetlenségi harc árán megalakult a fiatal szövetségekből álló köztársaság, 

megfogalmazták és kimondták a Függetlenségi Nyilatkozatot (1776), majd később az 

Amerikai Egyesült Államok Alkotmányát. 

Az alapító államok 

A 13 észak-amerikai brit gyarmat: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, 

Connecticut, New York és Vermont, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, 

Virginia és Kentucky, Észak-Karolina és Tennessee, Dél-Karolina, Georgia. A 13 állam az 

Egyesült Államok magvát adta kb. 1 millió km2-es területen, 2,5 millió fővel. 

Területi bővülések 

Kontinens megismerését, a feltárását, a telepesek bevándorlását fokozta a feltárt 

ásványkincsek bősége (az Appalache-hegység feketeszene, a Sziklás-hegység, Kalifornia, 

Alaszka színes- és nemesérc-lelőhelyei (1848-ban kitört aranyláz), a szabad művelésre váró 

földterületek. S nem állította meg az indián őslakosok ellen folytatott harc sem. „Az ígéretek 

és a lehetőségek földje” lett Amerika. A függetlenség kivívása után az USA gyors ütemben 

terjeszkedett nyugat felé. A 1860-as években már a mai törzsterülettel rendelkezett. A 

területek többségét az új állam háborúkban az indiánoktól, a spanyoloktól és Mexikótól 

szerezte meg. Egyes területeket megvásároltak a franciáktól (Louisianát), a mexikóiaktól Új-

Mexikót, Arizonát, Utahot, Nevadát és Kaliforniát, a spanyoloktól (Floridát). Az ország 

legsikeresebb területszerzése Alaszkához kötődik. „Potom pénzért”, 7,2 millió dollárért 

szerezték meg az orosz cártól. Hamar kiderült, hogy jó vétel volt, mert Alaszkában gazdag 

aranylelőhelyeket fedeztek fel. De igazán a ma és a jövő ígérete ez a föld, mivel kőolajban, 

földgázban gazdag. 1959-ben került a legutolsó terület az USA államterületéhez: a Hawaii-

szigetek. Ez az USA egyetlen tengerentúli állama, 50. szövetségi állama. 

A „Vadnyugat” meghódítása együtt járt a szűzföldek feltörésével, az ásványkincsek  

kiaknázásával, a vasutak, közutak, az infrastruktúra kiépítésével. Hatalmas, a kontinenst 

átszelő transzkontinentális út- és vasúthálózat született a bevándorlók munkája nyomán. 

Városok, óriásvárosok nőttek a keleti, a déli, majd a nyugati partvidéken, az ország belső 

területein. Gyakran olyan helyeken is, ahol igazán nem élne ember: pl.: Las Vegas, óriásváros 

a sivatagban, vagy földrengéses övezetben: San Francisco, Los Angeles. 
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  A tőkések pénzt fektettek be az ipari vállalkozásokban. Jövedelmező befektetések 

révén megszülettek az első nagy ipari mágnások – a maguk erejéből csúcsra törő kisemberek 

„self-made men”-ek (pl.: John Rockefeller). Az iparosodás egyúttal súlyos társadalmi 

problémákat is hordozott. USA a térség uralkodó államává lett. Az 1823-ban deklarálták a 

Monroe-elvet, miszerint „Amerika az amerikaiaké” – Európa minden jogát elutasították az 

Újvilág államügyeinek beleszólására. Bátorították a térség államait: a latin-amerikai 

gyarmatok elszakadását. 

USA a népek olvasztótégelye lett, „a szabadság földje”, de ehhez az kellett, hogy saját 

területén belül is megvívja a polgárháborúját (1861-65) között. A polgárháború a gyorsan 

fejlődő, iparosodó, rabszolgaságot elvető, „szabad” északi államok és a monokultúrás 

gazdálkodást (gyapottermesztést) folytató, Angliával kereskedő déli államok között robbant 

ki. 

  A polgárháborút az északiak nyerték meg. Ez azzal járt, hogy a déli az ültetvényes 

gazdálkodás egyre hátérbe szorult a farmergazdálkodással szemben, valamint délen eltörölték 

a rabszolgaságot. A déli államok angol arisztokrata gazdái ültetvényeiken a munkaerőhiányt 

feketebőrű, afrikai rabszolgák dolgozatásával oldották meg. Amúgy az északi államokban az 

1850-es évektől, majd a ’60-as évektől a Republikánus Párt elnökének: Abraham Lincolnnak 

a vezetésével is erőteljes rabszolgaság ellenes mozgalom bontakozott ki. Ennek hatására 

1861-ben 11 déli állam kivált az Unióból és megalakították az Amerikai Konföderációs 

Államokat Jefferson Davissel az élén, kirobbantva ezzel az amerikai polgárháborút. Csak öt 

év múltán lett egységes az Unió. Igaz a faji szembenállás és előítéletes gondolkodás csak a 

huszadik század közepére enyhült. 

Indiánoknak az amerikai kontinens bennszülött népeit (őslakosait) nevezzük. Jelenleg 

az amerikai kontinens lakosságának egy tetemes, de kisebb részét képezik. Elnevezésük 

Amerika középkori újra-felfedezésével és egy tévedéssel kapcsolatos, nevezetesen, hogy 

Kolumbusz Kristóf azt hitte, hogy Indiát érte el, amikor a mai Dominikában partot ért. 

Amerikában bennszülött amerikai (angolul Native American) és az első nemzetek 

(First Nations) neveken is emlegetik őket. Más neveik: amerikai indiánok, amerindek, vörös 

indiánok. Az angol nyelvben az Indian szó indiánt és indiait egyaránt jelenthet, így az angol 

szó alakjában őrzi Kolumbusz tévedését, a magyar nyelvben azonban a két jelentés két 

szóalakra vált szét. 

Az újvilági bevándorlási elmélet szerint az emberek Beringián, a mai Bering-szoros 

(Alaszka-Oroszország közt) helyén valamikor elnyúló földhídon keresztül vándoroltak be 

Eurázsiából Amerikába. A legkésőbbi időpont, amikor ez megtörténhetett, valamikor 12 ezer 

évvel ezelőtt volt, a legkorábbi időpont vitatott. Ezek a korai paleoamerikaiak gyorsan 

szétterjedtek Amerikában és kulturálisan elkülönülő törzsek és nemzetek százaira váltak szét. 

Kolumbusz tévedése alapján az Amerikába érkező európaiak ezeket a népeket az 

indián gyűjtőnév alá sorolták. A bennszülöttek számára ebben az időben nem létezett e népek 

közös fogalma, de az utóbbi két évszázadban mégis kialakult az indián identitástudat, bár 

újabban nő ezzel a felfogással szemben az ellenkezés a bennszülöttek leszármazottai közt, 

különösen Kanadában. 
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A bennszülött amerikai népek kultúrája, életmódja már az európai hódítás előtt nagyon 

változatos volt. Egyesek vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak, mások mezőgazdasággal és 

vízkultúrával foglalkoztak, máig maradandó örökséget hagyva maguk után. Egyes 

társadalmaik erősen a mezőgazdaságtól függtek, mások életmódja a földművelés, vadászat és 

gyűjtögetés keverékére épült. Egyes régiókban a bennszülött népek monumentális épületeket 

emeltek, nagy, jól szervezett városokat hoztak létre. Társadalmaikat egyes főnökök uralta 

területek, államok, sőt hatalmas birodalmak jellemezték.  

A nagyszámú indián törzsek (Észak-Amerika területén több száz volt belőlük, 

ismertebbek pl. sosonok, komancsok, navahók, apacsok, huronok, irokézek, sziúk, delaver, 

mohikánok…) mára jelentősen lecsökkentek – főként azért, mert a fehér telepesek irtották 

őket. Majd későbbiekben rezervátumokba zárták őket – nagyon gyakran teljesen más 

területekre, mint amit benépesítettek az indiánok. Napjainkban az indián-rezervátumok 

(310db van belőlük) egy része még mindig megtalálható. Azonban ezekben már kis 

létszámban élnek indiánok. Többségük beleolvadt a többségi társadalomba.  

 

Dél-Amerika lakossága 

 

Latin-Amerikai országcsoportok 

Latin-Amerika a spanyol, a portugál gyarmatosítók és a francia „új” gyarmatosítók 

által meghonosított, az újlatin nyelvet beszélő országokat tömöríti. Az újlatin nyelvek a latin 

nyelvcsaládba tartoznak, ebből ered Közép- és Dél-Amerika elnevezése. 

Latin-Amerika Mexikó északi határától délre elhelyezkedő közép-amerikai földhídi 

országokat, a karibi-szigetvilág országait, valamint Dél-Amerika országait foglalja magába. A 

dél-amerikai országokat földrajzi elhelyezkedésük, domborzati adottságaik, éghajlati 

sajátosságuk szerint is szokták csoportosítani, (nem minden esetben teljes a besorolás): az 

Andok országai: (Venezuela), Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia, Chile, (Argentína); a 

trópusi Dél-Amerika országai: Venezuela, Guyana, Suriname, Francia-Guyana, Brazília; és a 

pampák országai: Argentína, Paraguay, Uruguay. Kulturális szempontból az Amerikai 

Egyesült Államok déli területe is beletartozik, egyrészt spanyol anyanyelvű lakói által, ill. a 

spanyolnyelvű szórakoztató ipar kiépítése miatt. 

Latin-Amerika népessége 

Latin-Amerika lakóinak száma: 600 millió fő körül van (2010). A legnagyobb népességű 

ország 2010-ben: Brazília 202 millió fővel, utána következik Mexikó 113 millióval, majd 

Kolumbia 44 millióval, Argentína 41 millióval és Peru 30 millióval. 

Latin-Amerika átlagos népsűrűsége alacsony, a népesség eloszlása azonban szélsőséges. 

A lakosság a tengerparti keskeny sávban, illetve a kellemes éghajlatú fennsíkokon zsúfolódik 

össze: itt van a mezőgazdaságnak és az ipari termelésnek is a fő területe. A hegyekkel 

körülvett közép-amerikai magasföldek, pl.: a Mexikói-fennsík, a Yucatán-félsziget platói, a 

perui magasföldek, a Bolíviai-fennsík a fejlett kultúrájú, nagy népességet tömörítő indián 
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civilizációk otthonai, bölcsői voltak. A tengerpartok lakossága - jelentősen a nagy földrajzi 

felfedezések után - az Óvilágból betelepült telepesek által terjeszkedett, főleg ott, ahol a klíma 

hasonlított az anyaország éghajlatára. Ugyanakkor az Atacama-sivatag, az Andok és az 

Amazonas-medence nagy része szinte lakatlan maradt, az éghajlati adottságaik, ill. 

domborzati sajátosságuk miatt. Az elzárt, lakatlan, az ásványkincsekben gazdag vidékek 

meghódítása ma is cél. Ebben élen jár Brazília, ezért építette meg a transzamazóniai 

országutat, mely 4000 km hosszúságban szeli keresztül az esőerdőt. Ennek az útnak nem az a 

jelentősége, hogy most már gyorsan át lehet jutni az erdő egyik oldaláról a másikra, hanem az, 

hogy az út mentén mindenütt új ültetvények, új települések létesülhetnek. 

Latin-Amerika nincstelenjei számára az USA-ba való vándorlás az egyik áhított cél, mert 

otthoni keresetükhöz képest nem jelentéktelen összegért tudnak munkát vállalni (jóllehet ez az 

USA-ban rendkívül alacsonynak számít). Mivel ezek az emberek többnyire illegálisan 

tartózkodnak az országban, nagyon olcsón elvállalják a legalantasabb munkát is. A 

határátkelés nem könnyű, gyakran kerülnek konfliktusba a határőrökkel, esetenként tűzpárbaj 

is kialakulhat. Az amerikai határőrök kitoloncolják az illegális határátlépőket, de könnyen 

lehet, hogy ugyanaz az ember már másnap újra próbálkozik. 

Indián őslakosok nagyobb arányban 

Latin-Amerika népessége etnikai szempontból "sokszínű", a világ minden tájáról érkező 

lakosság is megtalálható itt. Az indiánok nagy számban élnek Közép-Amerikában: 

Mexikóban 12 %, és Guatelamában 40 %, illetve az Andok országaiban: Bolíviában: 55 %-

ban, Peruban 45 %-ban és Eucadorban 25 %-ban. Feketékkel főképp Venezuelában, és a 

karibi térségben (Haitin (95 %), Dominikai Köztársaságban (11%), Kubában 10 %) 

találkozhatunk. Ők a 16. századtól behurcolt rabszolgák utódai. A kreolok azon európaiak 

utódai, egykori gyarmatosítók fiai és lányai, akik Amerika egykori spanyol, portugál, francia 

gyarmatain születtek. A kreolokon kívül jelentős fehér népesség él még Chilében, 

Argentínában, Paraguayban, Uruguayban, Puerto Ricón, Kubában és Brazíliában. Ők a 20. 

század első felében érkeztek Európa különböző országaiból (olaszok, németek, spanyolok). A 

keresztény egyház nem tiltotta a "vegyes házasságokat", így a népek erősen keveredtek: a 

fehérek és az indiánok szerelmének gyümölcseit meszticeknek, a fehérek és feketék 

leszármazottait mulattoknak nevezik, az indiánok és a feketék keveredésével pedig a zambók 

születtek. 

Az amerikai kontinens sok területét ma is bennszülött amerikaiak népesítik be. Egyes 

országok nagy bennszülött populációval rendelkeznek, mint Bolívia, Peru, Paraguay, Mexikó, 

Guatemala, Kolumbia és Ecuador. Amerikában legalább ezer bennszülött nyelvet beszélnek, 

ezek közül néhányat, mint a kecsua, a guaraní, a maja és a navatl több millióan. A legtöbb 

bennszülött nép a keletről bevándorolt népek életmódját vette át, de helyenként változó 

mértékben sokan megőriztek régi vallási, társadalmi és életmódbeli hagyományokat. Léteznek 

olyan bennszülött népek, amelyek viszonylagos elszigeteltségben, ősi életmódjukat őrizve 

élnek, sőt valószínűleg olyanok is, akik még mind a mai napig a modern civilizációtól teljesen 

elzárva élnek. 

 


