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Dowiesz się o:

Rozmieszczeniu ludności w Ameryce

Skutkach rozwoju miast

Zjawiskach tj. wskaźnik urbanizacji, 
megalopolis i slumsach
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Rozmieszczenie ludności
Na nierównomierne rozmieszczenie się ludności miały 
wpływ czynniki przyrodnicze (klimat, gleba i rozmieszczenie 
kruszyw) oraz historia osiedlania się.

Choćby w USA, kiedy  w czasach kolonizacji ludność m.in. 
brytyjska osiedlała się po stronie zachodniej USA, to 
Hiszpanie poznawali tereny zachodnie USA (w tym 
Półwysep Kalifornijski).

Potem na osiedlanie się ludzi wpływał poziom rozwoju 
gospodarczego regionu, a co za tym idzie miejsca pracy.

Najwięcej ludzi jest skupionych przy oceanach.

W Ameryce Północnej wybrzeże Atlantyku i rejon Wielkich Jezior. 

A w Ameryce Południowej północno- zachodnie i wschodnie 
rejony.
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Wskaźnik urbanizacji
Czyli jak wielu ludzi mieszka w mieście

Wskaźnik urbanizacji obu Ameryk 
wynosi 80%, czyli 8 na 10 osób 
mieszka w mieście. To bardzo dużo. 
W porównaniu w Polsce wynosi ok. 
60%,a cała Europa ok. 70%.
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Aglomeracje, megalopolisy i inne twory
Ku przypomnieniu… 
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Jeśli z kolei taki zespół miast jest zbliżony do siebie 
rozmiarami czy gęstością zaludnienia i nie ma 
wyróżniającej się wisienki, czyli tort z dodatkami bez 
wisienki, to wtedy jest to AGLOMERACJA (KONURBACJA) 
POLICENTRYCZNA

Jeśli jest jedno duże miasto (zwykle stolica) i 
koncentruje wokół się inne mniejsze miasta 
współpracujące ze sobą, czyli jak śliwka na 
torcie z dodatkami, to mamy do czynienia z 
AGLOMERACJĄ MONOCENTRYCZNĄ



A megalopolisto 
megamiasta

połączone ze sobą, 
czyli takie 

aglomeracje giganty
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Megalopolis
w Japonii



Obejrzyj film:
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Slumsy 
= fawele

= barriadas
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Niekiedy też ludzie 
napływający do miasta 
nie mogą znaleźć pracy 
i osiedlają się w 
„dzielnicy nędzy”

Jednym z powodów tworzenia się takiej 
„dzielnicy biedy” jest niedostatek mieszkań 
na rynku. Gdy miasto szybko się rozrasta, to 
napływ ludzi jest duży i jest więcej ludzi niż 
dostępnych mieszkań. W efekcie cena 
lokum jest duża.
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Slumsy w brazylijskim São Paulo graniczą z zamożną dzielnicą Morumbi. Fot. Tuca Vieira / Oxfam


