
LATINSKA AMERIKA 

Latinsko Ameriko delimo na dva dela in sicer na Srednjo Ameriko in Južno 

Ameriko. Razlik med obema Amerikama je ogromno, a povezujeta jih zgodovina in 

vpliv evropskih kolonizatorjev. Po površini je Latinska Amerika manjša od Azije in 

Afrike, primerljiva pa je s svojo Severno Ameriko. Države Latinske Amerike povezuje 

preteklost prejšnjih civilizacij (Maji, Inki in Azteki). Te civilizacije so bile visoko 

razvite in mnoge njihove tehnološke dosežke uporabljajo še danes. S prihodom 

Špancev in Portugalcev se je sestava prebivalstva povsem spremenila, saj so 

pripeljali s sabo svojo kulturo in običaje, na Karibskem otočju so pripeljali sužnje iz 

Afrike za delo na plantažah. Zato je Latinska Amerika eden bolj pestrih mozaikov 

prebivalstva na svetu.   

 

Latinska Amerika ima visoko stopnjo urbanizacije, torej večina prebivalcev živi v 

mestnih naseljih. Prestolnice držav so večmilijonske in sodijo med nekatera največja 

mesta na svetu. Te države imajo tudi zelo veliko skupnih težav, med največjimi 

težavami pa je stopnja kriminala, ki je na eni strani vezan na revščino prebivalstva, 

na drugi pa ne pridelavo drog.  

  

Slika 1: Ciudad de Mexico, glavno mesto Mehike 



SREDNJA AMERIKA je sestavljena iz treh enot: 

1. Mehika: Povezuje preostale dele Srednje Amerike z Severno Ameriko.  

2. Medmorska Amerika: Ločuje dva oceana (Atlantski in Tihi). Gre za nekakšen 

naravni most med obema Amerikama. 

3. Karibski otoki: Otočja v Karibskem morju.  

 

 MEHIKA 

Mehika je največja država v Srednji Ameriki. Reliefno gledano se nižine vlečejo od 

mehiškega zaliva do polotoka Jukatan. Po zahodni in vzhodni strani, se vlečeta 

gorski verigi, med katerima se nahaja Mehiška planota, ki zajema večji del Mehike. 

Tektonsko je južni del še aktiven, in ta aktivnost prizadene tudi mehiško 

prestolnico.  

 

 



Slika 2: Vulkan v bližini glavnega mesta Mehike 

Prebivalstvo Mehike je zelo raznoliko, na kar imajo selitve med obema celinama in 

preteklost največji vpliv. Staroselcev je vedno manj in tudi evropskih potomcev je 

vedno manj. Tako mehiško prebivalstvo poskuša tradicijo spajati s sodobnostjo, kar 

se kaže najbolj pri verskih običajih, kjer so staroselsko kulturo spojili s krščanstvom. 

Glavno mesto šteje okoli 20 milijonov ljudi z okolico, točnih podatkov ni, zaradi velike 

števila priseljevanja. Tudi stavbe, se zaradi izčrpavanja pitne vode pogrezajo v 

zemljo. Nasprotje so pa sušna in gorata območja, kjer je prebivalstva zelo malo. V 

zadnjih letih mesta ob meji z ZDA rastejo, saj ZDA gradi tovarne v Mehiki, kjer so 

oproščeni davkov in imajo cenejšo delavno silo. Vendar zaposleni delajo v obupnih 

pogojih in plače so nizke, delavci pa tudi nimajo nobenih pravic.  

Gospodarstvo Mehike temelji na naravnih bogastvih. Pri kmetijstvu so pomembni 

pridelki fižol, bombaž, koruza in tobak. Včasih pomembno rudno bogastvo je sedaj 

zamenjalo črpanje nafte v Mehiškem zalivu. Velike upe imajo za turizem, saj 

Mehika, predvsem obali pas postaja vedno bolj priljubljena turistična točka.  



 


