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Становништво Јужне Америке

• Око 400 милиона 
становника

• Ретко насељен континент

• Неравномерно 
распоређено становништво

• Ретко насељене области: 
Гран Чако, Патагонија, 
Амазонија, Атакама

• Густо насељене области: 
приморске области, 
градске агломерације на 
истоку континента, 
високопланинске котлине 
на Андима (изнад 1000m)



Староседеоци Јужне Америке

• Преовладали староседеоци- Индијанци

• Дошли из Северне Америке пре 12.000 
година

• Инке: Перу, покорили друга племена, 
створили снажну државу од јужног 
Еквадора до северног Чилеа, главни град 
Куско, 1533. Франциско Пизаро и шпански 
конквистадори освојили државу Инка

Мачу Пикчу

Куриканће-

Храм Сунца



Досељеници у Јужној Америци

• Први европски досељеници: Шпанци и Португалци

• Присилне миграције: од 16. до 19. века доведени милиони 
црнаца из Африке за рад на плантажама и у рудницима

• У 19. у 20. веку долазе: Италијани, Британци, Немци, Ирци, 
Пољаци, Руси, Украјинци и др.

• Досељеници из Индије и Индонезије населили су северни 
део континента



Полно-старосна структура



Хетерогена расна структура

• Најизразитији пример мешања различитих раса

• Мелези: местици (Ж+Б), мулати (Б+Ц), замбоси (Ц+Ж)

• Белци су већина у јужном делу континента, у суптропској и 
умереној климатској зони: у Аргентини (97%), Уругвају, Чилеу 
и јужном Бразилу

• Црнци и мулати живе претежно у тропским областима: 
Бразил, Колумбија, Суринам, Гвајана

• Индијанско становништво чини већину у андским земљама: 
Боливија, Перу



Хомогена верска структура

• Католици чине 90% популације

• Индијанци настањени у унутрашњем делу континента 
сачували традиционална веровања



Језичка структура Јужне Америке

• Шпанско говорно 
подручје- 9 земаља: 
Аргентина, 
Боливија, Чиле, 
Перу, Еквадор, 
Колумбија, 
Парагвај, Уругвај и
Венецуела

• Португалско 
говорно подручје: 
Бразил

• Енглеско говорно 
подручје: Гвајана

• Холандско говорно 
подручје: Суринам



Високо урбанизован континент

• Земље са преко 90% градског становништва: Венецуела, 
Уругвај, Аргентина

• Мали број села- доминација крупих газдинстава→ 
досељеници населили градове

• Миграције: село → град изазване сиромаштвом сеоског 
становништва и аграрне пренасељености

• Сиромашна градска предграђа- фавеле



Фавеле



Фавеле



Највећи градови на атлантској обали

Сао Пауло (20) Буенос Аирес (13)



Највећи градови на атлантској обали

Рио де Жанеиро 
(12)



Највећи градови на тихоокеанској обали

Лима Сантјаго Богота



Природна богатства Јужне Америке

• Земљиште

• Шуме, 

• Руде и 

• Воде 



Пољопривреда Јужне Америке

• Производња монокултура

• Приморске области са тропском и влажном климом: шећерна 
трска, какао, банане

• Унутрашњост континента: кафа, дуван, памук

• Кафа: Бразил и Колумбија

• Агруми и винова лоза: суптропске ширине средњег Чилеа и 
западне Аргентине

• Пшеница и кукуруз: Пампа

• Соја: западни део Бразилске висоравни и Пампа



Сточарство Јужне Америке

• Традиционално добро развијено

• Говедарство: Пампа, Љанос, Бразилска висораван

• Овчарство: Пампа, Патагонија

• Највећи извоз говеђег меса и прерађевина (1/2 светског 
извоза): Бразил, Аргентина, Уругвај, Парагвај, Колумбија

• Рибарство- поред пацифичке обале, захваљујући мешању 
воде хладне Перуанске струје са водом топле екваторијалне 
струје



Шумарство Јужне Америке

• Најшумовитији континент: ½ прекривена шумама

• Експлоатација неких  врста висококвалитетног дрвећа



Рударство Јужне Америке
• Велика и квалитетна налазишта 

минералних сировина: Анди, 
Гвајанска и Бразилска висораван

• Боксит: Бразил, Венецуела, 
Суринам, Гвајана

• Бакар: Чиле, Перу

• Гвожђе: Бразил, Венецуела, Чиле, 
Перу

• Цинк: Перу, Бразил, Боливија

• Злато: Чиле, Бразил, Аргентина, 
Колумбија

• Дијаманти: Бразил, Гвајана, 
Венецуела

• Нафта и природни гас: Венецуела, 
Бразил



Индустрија Јужне Америке

• Најразвијеније 
индустријске 
земље су Бразил и 
Аргентина

• Извозно 
оријентисане 
индустријске 
гране: 
производња 
машинских алата, 
аутомобила, 
авиона и војне 
опреме 



Саобраћај Јужне Америке

• Неповољни природни услови 
отежавају саобраћајно 
повезивање делова 
континента

• Планински предели (Анди) и 
низија (Амазонија, Љанос) 
немају много путева

• Трансамеричка пруга 
повезује Тихи океан (Чиле) и 
луке на Атлантском океану 
(Бразил)

• Најважнија аутомобилска 
магистрала је Панамерички 
пут од границе Мексика и 
САД до Огњене земље



Регионална подела 
Јужне Америке

Континентални део:

• Андски запад: 
веначне планине на 
западу (Анди) и 
појас приморских 
пацифичких низија

• Ванандски исток: 
Гвајанска и 
Бразилска 
висораван, 
Патагонија и 
централне низије

Острвски део:

• Чилеанска острва

• Огњена земља

• Фокландска острва

• Галапагос

• Хуан Фернандез



Политичка подела Јужне Америке

• 12 држава и три зависне територије



Политичка подела Јужне Америке
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