
Temat: 
Ludność Ameryk.

Liczba ludności ok. 1 mld 



Ludność Ameryk cechuje duże zróżnicowanie etniczne 

i kulturowe. Jest to wynik wielkich migracji i historii 

zasiedlania kontynentu. Wymienia się migracje:

1. Ery przedkolumbijskiej.

2. Zasiedlanie Ameryki przez Europejczyków.

3. Przywóz niewolników z Afryki.

4. Migracje ekonomiczne



1. Era przedkolumbijska

• Pierwszy napływ ludności na obszar 

Ameryki miał miejsce około 30 tys. lat 

temu, kiedy to ludzie przekroczyli 

cieśninę Beringa skutą wówczas lodem.

• Przodkami "rdzennych" Amerykanów 

byli łowcy przemierzający tereny 

pomiędzy Syberią i Ameryką.

• Ludność rasy azjatyckiej (żółtej) dała 

początek Aleutom na Alasce, Inuitom

w Kanadzie oraz Indianom 

na pozostałych obszarach Ameryki.
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Inuici
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Indianie
Ameryki

Północnej
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Indianie Ameryki Południowej 
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2. Migracja Europejczyków

• Pierwotny okres zasiedlania przez Europejczyków 

rozpoczął się w XVI wieku i objął dość gęsto zaludnione 

przez ludność miejscową obszary Ameryki Środkowej. 

• Na te tereny zaczęli napływać głównie Hiszpanie 

i Portugalczycy. 

• Imigranci zasiedlali przede wszystkim najbliższe nam 

wschodnie wybrzeża Ameryki. Nadmorskie tereny 

dzisiejszej Brazylii miały sprzyjający klimat do plantacyjnej 

uprawy trzciny cukrowej, którą wysyłano do Europy. 

• Miejscową ludność zaczęto wykorzystywać jako siłę 

roboczą, ale w stosunkowo krótkim czasie ludność ta 

została wyniszczona przez ciężką pracę oraz choroby 

zawleczone przez Europejczyków. 
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3. Sprowadzenie niewolników afrykańskich

Z powodu braku rąk do pracy na plantacjach zaczęto 

przywozić ludność z Afryki. Ten wyjątkowy proces wywozu 

ludzi z jednego kontynentu i przewożenie ich jako 

niewolników do Ameryki rozpoczął się w drugim 

dziesięcioleciu XVII wieku.

Afroamerykanie – gł. potomkowie siłą przywiezionych 

do Ameryki mieszkańców Afryki.
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Zróżnicowanie rasowe ludności Ameryki

• Wielkie migracje na terenie Ameryki spowodowały, że 

obecnie na tych obszarach żyją przedstawiciele 

wszystkich ras, a także odmian mieszanych:

– METYSI – potomkowie Indian i osób białej rasy,

– MULACI – potomkowie osób rasy czarnej i białej,

– ZAMBOSI – potomkowie Murzynów i Indian.

• Ludność obu kontynentów tworzy mozaikę ras i grup 

etnicznych. 

• Wielokulturowość amerykańskich społeczeństw łączy 

ze sobą tradycje indiańskie, europejskie i afrykańskie.
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Metysi

Zambosi

Mulaci





Zróżnicowanie językowe Ameryki

• Język angielski jest dzisiaj używany 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
(USA) oraz w Kanadzie, gdzie drugim 
językiem urzędowym jest francuski. 

• Na południe od granicy USA 
z Meksykiem dominują dwa języki –
hiszpański i portugalski. Ta granica 
rozdziela Amerykę na dwa obszary –
Amerykę Anglosaską i Amerykę 
Łacińską. 
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Ludność rdzenna
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Ludność rdzenna
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Wioska Indian w Amazonii
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Sytuacja Indian w Ameryce 
• Wielu Indian musi zmagać się obecnie 

z wieloma problemami, m.in.:

– bieda i bezrobocie,

– analfabetyzm,

– wycinanie lasów amazońskich przez wielkie 

koncerny przemysłowe,

– terroryzm,

– handel narkotykami.

• Wyniszczanie kultury rdzennej w okresie 

kolonizacji, zamykanie Indian w rezerwatach 

oraz wypieranie ich z zajmowanych terenów, 

a także powszechna globalizacja prowadzą 

do zanikania kultur pierwotnych w Ameryce. 17


