
Dél-Amerika lakói, országai

Dél-Amerika  őslakói  az  indiánok.  Legfejlettebb  az  Andokban  élő  inkák
társadalma volt.   Az európai hódítók ezt a fejlett kultúrát  elpusztították,  az indiánokat
pedig legyilkolták, vagy rabszolgaságba vetették.

A bevándorlók: a  fehérek.  A  felfedezéseket  követően  főként  spanyolok,
Brazíliába pedig portugálok érkeztek. A telepesek utódai a kreolok.

A  behurcoltak:  a  feketék  (négerek).  A  16.  századtól  kezdődően  hozták  a
kontinensre  rabszolgának.  Zömük  ma  is  északkeleten  él.  A  portugál nyelvű  Brazília
kivételével Dél-Amerika országainak hivatalos nyelve a spanyol.

Most lássuk Dél-Amerika országait a könnyebbség okán ábécérendben:
Argentína: a második legnagyobb területű ország, lakossága 37 millió. Lakóinak

többsége fehér. A lakosság 93%-a európai származású, főleg spanyol és olasz. Fővárosa:
Buenos Aires. Az indiánok ezüst ékszereiről kapta az „Ezüstország” nevet.  

Bolívia: az Andok egyetlen tengerpart nélküli országa, lakóinak száma 8 millió.
Nagy  területű,  de  gyéren  lakott  hegyvidéki  ország.  Fővárosa:  La  Paz,  a  Föld
legmagasabban fekvő fővárosa (3577 m). Nagyvárosa: Potosí, az egykori „ezüstváros”.

Brazília: Dél-Amerika legnagyobb és legnépesebb országa, lakossága 164 millió.
Lakóinak fele európai származású, a többi fekete ill. keverék. Fővárosa sokáig Rio de
Janeiro volt, 1960-tól lett az új telepítésű, repülőgép alakú fővárosa Brasília.

Chile:  Magyarország területénél  nyolcszor  nagyobb,  lakossága 13 millió.  Ez a
világ leghosszabb és legkeskenyebb országa. Chilében van az Atacama-sivatag, földünk
legszárazabb vidéke, ahol gyakorlatilag soha nincs eső.Több szigete van, így a Húsvét-
sziget,  vagy a Juan Fernandez-szigetek (itt  élt  száműzetésben az a skót matróz,  akiről
Robinson alakját mintázta Defoe). Fővárosa: Santiago.

Kolumbia:  az  egyetlen  dél-amerikai  ország,  amelynek  két  óceán  felé  van
tengerpartja. Lakossága: 40 millió. Fővárosa: Bogotá.

Ecuador: az Egyenlítő által metszett ország, neve is innen származik. 10 millós
lakosú  ország.  Hozzá  tartozik  a  600  km-re  lévő  Galapagos-szigetek  is.(vulkáni
szigetcsoport, különleges állat- és növényvilággal). Fővárosa: Quito.

Francia Guyana: Franciaország „tengeren túli megyéje”, lakossága kb. 200 000
fő. Itt van a franciák űrrepülőtere, az Ariane-rakéták indító helye. Fővárosa: Cayenne.

Guyana:  igaz Magyarországnál  kétszer  nagyobb,  de lakossága 1 millió  körüli.
Holland,  majd  brit  gyarmat  volt.  Főleg  indiaiak,  négerek  és  keverék  népek  alkotják
lakosságát. Fővárosa: Georgetown.

Paraguay:  Magyarországnál  négyszer  nagyobb,  lakossága  5,5  millió.  Dél-
Amerika  belsejében  fekszik,  távol  a  tengerektől.  A  lakosság  többsége  mesztic,  az
indiánok és fehérek aránya kicsi. Fővárosa: Asunción.

Peru: az Andok legnagyobb területű országa, 2000 km hosszan a Csendes-óceán
mellett. Lakóinak száma 23 millió. Peru hajdan az inka birodalom központja volt. A 2600
m magasan fekvő Machu Picchu romvárost 1911-ben fedezték fel. Fővárosa: Lima.

Suriname:  Magyarországnál  1,5-ször  nagyobb.  Lakóinak  száma  kb.  500  ezer.
Holland gyarmat volt. Aranykészletei jelentősek. Fővárosa: Paramaribo.

Trinidad  és  Tobago:  szigetország.  A  nagyobbik  sziget,  Trinidad  területén  a
kisebbik Tobago pont 16-szor férne el. Fővárosa: Port of Spain.

Uruguay: kis méretű ország, lakóinak száma 3 millió. Területéért Portugália és
Spanyolország is küzdött. Fővárosa: Montevideo.

Venezuela:  Magyarországnál  tízszer  nagyobb,  20  milliós  lakosú  ország.  A
spanyol és olasz hódítókat az őslakók cölöpkunyhói Velencére emlékeztették. Így lett a
neve Venezuela, vagyis „Kis-Velence”. Fővárosa: Caracas. 


