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УВОД 

 
 Туризам представља једну од најзначајнијих делатности, која у великој мери утиче 

на привредни и економски развој земаља, регија па чак и читавог континента. Туристичка 

кретања у свету су на највишем степену, стотине милиона људи годишње путује у 

различите делове света, а потреба за путовањима је и даље велика. С тим у вези, отварају 

се нове туристичке дестинације које добијају на значају услед великих улагања и 

опремања, па тако данас имамо готово до савршенства изграђену инфраструктуру у 

појединим деловима света. Оптималне услове за развој туризма и велики број туриста 

годишње имају туристичке земље Европе, Азије, Северне Америке и Аустралије, али се у 

новије време туризам интензивно развија и у Средњој и Јужној Америци, тачније на 

простору Латинске Америке. Овај регион карактерише богата историја и богатство 

природних фактора који су специфични искључиво за Латинску Америку. Историја овог 

дела је веома богата и бурна, Латинску Америку су пре колонизовања насељавали 

домороци, бројна племена, народи и цивилизације.  

У оквиру теме посебан акценат се ставља на развој западног дела (фасаде) која је исто 

тако специфична као и остатак региона. Могло би се рећи да је западни део Средње и 

Јужне Америке слабије развијенији од источног а велики удео у томе има морфологија 

терена, нарочито делу Јужне Америке где се простиру Анди, најдужи планински ланац на 

Земљи. Пацифичка обала је слабо разуђена, и развој приморског туризма нема велики 

удео у целокупном туристичком развоју, али ипак у одређеним деловима, нарочито 

деловима Средње Америке (Костарика и Панама, па и један део Колумбије и Венецуеле), 

постоје повољни услови за развој овог вида туризма. Слаб развој приморског туризма 

може се надокнадити развојем осталих видова туризма, планинског, речног, језерског а 

нарочито културног туризма, на основу огромног богатства антропогених туристичких 

вредности.. На простору Чилеа и Перуа велики траг оставила је цивилизација Инка. 

Многобројни градови и утврђења сваке године привлаче стотине хиљада туриста да их 

посете, нарочито Мачу Пичу. 

Узимајући у обзир поменуто, сматрао сам да је неопходно написати овај рад како би се 

читаоцима што веродостојније представила слика Латинске Америке, пре свега западног 

дела који још увек, у туристичком погледу доста заостаје са развојем у односу на источни 
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део. Током израде рада коришћене су основне методе за прикупљање података, највише 

метода анализе и метода студије случаја.  

Посебну захвалност дугујем свом ментору, професору др Ранку Драговићу на несебичном 

залагању и помоћи током израде овог рада. Такође, велику захвалност дугујем својој 

породици и пријатељима.  
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 Латинска Америка је територијална целина која се простире од 31° с.г.ш. до 56° 

ј.г.ш. Састоји се од бивших колонијалних европских земаља, данас независних америчких, 

у којима се говоре романски језици, односно језици који су настали од латинског језика – 

шпански, португалски и француски. Латинска Америка обухвата две географске целине, 

Средњу Америку и Јужну Америку. Средња Америка обухвата међуморски појас од 

Панамске превлаке на југу до реке Рио Гранде, граничне реке између Мексика и 

Сједињених Америчких Држава на северу, као и Карибе, групу острва у чији састав улазе 

архипелази Мали и Велики Антили, као и Бахамска острва.  Јужна Америка простире се 

од Панамске превлаке на северу, до рта Хорн на југу, обухватајући четири велике 

географске целине: Гвајанске планине, Бразилске планине, Амазонску низију и планински 

венац Анда. Укупна површина Латинске Америке износи приближно 21.069.500 km², а 

број становника око 600 милиона (https://www.un.org/development/desa/en (приступљено 

21.03.2017)).  

 

  

 

Слика 1: Географски положај Латинске Америке на карти света; 

Извор: commons.wikimedia.org (22.03.2017) 



Турсистичко активирање западне фасаде Латинске Америке – фактори и перспективе 

5 
 

Простор Латинске Америке на истоку запљускују воде Карипског мора и Атлантског 

океана, а на западу Пацифика. Западни део је планинског карактера, представљен 

планинским ланцем Кордиљера који се простиру на површини Средње Америке. Наставак 

Кордиљера представља најдужи континентални планински масив на свету, масив Анда, 

који се простире  целом дужином западног дела Јужноамеричког континента. Простор 

Латинске Америке карактерише и велики број река и језера. Најзначајније подручје, које 

се одликује великим бројем животињских врста и великим бројем ендемичних врста 

представља група вулканских острва Галапагос. На острву Галапагос може се срести 

разноврстан животињски свет, а у погледу бројности и распрострањености доминирају 

велики рептили – игуане, и велики број различитих врста корњача. Велики је број и 

различитих врста птица (папагаји, пингвини и др.), а од сисара могу се издвојити фоке, 

глодари, летећи мишеви и др. Економско-географски положај може се окарактерисати као 

повољан, услед близине Сједињених Америчких Држава, као једне од најразвијенијих 

земаља света али и великог богатства разноврсних руда, пре свега племенитих метала и 

нафте, са импозантним резервама у Мексичком заливу и јужном Карипском мору. На 

простору Латинске Америке (изузимајући Карибе) налази се 24 држава, од којих су 20 

независнe док 4 представљају протекторате двеју држава, Француске (Француска Гвајана, 

Гваделуп и Мартиник) и САД-а (Порторико). Термин Латинска Америка први је 

употребио Наполеон Бонапарта, именујући Латинску Америку и Индокину као циљеве у 

експанзији и ширењу Француске током његове владавине. Језици којима се говори у 

Латинској Америци припадају романској групи, са два најраспрострањенија језика, 

шпанским, који се говори у највећем делу подручја и португалским, који је присутан само 

на територији Бразила. 
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Туристичко-географски положај 
 

 Положај Латинске Америке у туристичком смислу може се окарактерисати као 

повољан иако постоје одлични услови за масовнији развој туризма. Повољност 

туристичког положаја се огледа пре свега у карактеристикама општег географског 

положаја. Географски положај је повољан зато што је простор Латинске Америке са свих 

страна окружен морем. Сем Боливије и Парагваја, све остале земље имају излаз на море. 

Поред тога, близина Сједињених Америчких Држава и Канаде, које представљају једне од 

најјачих емитивних центара у туристичком свету, Латинској Америци такође даје изузетно 

повољан географско-туристички положај на мапи света. Природни и антропогени ресурси 

и потенцијали су многобројни и разноврсни, те на основу њих, туристички положај бива 

још повољнији. Недостаци су удаљеност регије од Европе где су велике емитивне земље 

Немачка и Велика Британија и Азије, која је у новије време постала огромни генератор 

туристичке тражње. Овај проблем се у великој мери решава развојем саобраћаја, пре свега 

авио саобраћаја који је данас незаменљив облик транспорта у туристичком погледу. Jедан 

од значајнијих проблема са којима се суочава туризам Латинске Америке је политичка 

нестабилност и безбедност у готово свим земљама. Она траје још од времена проглашења 

независности првих земаља па и дан данас. Ригидан визни режим омета развој туризма.  

Политички немири, грађански сукоби и криминал чине континент нестабилним за туристе 

и туристичку афирмацију. У новије време приметна је интензивнија активност на пољу 

безбедности туриста. 
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ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 Туристички потенцијали Латинске Америке у великој мери темеље се на богатству 

природних вредности. Оне се огледају у богатој и разноврсној морфологији терена, 

климатској разноврсности, хидролошком богатству као и огромном богатству 

биогеографских чинилаца, од којих је велики број присутан само на простору Латинске 

Америке. Историјски посматрано сам развитак континента је текао веома бурно на шта 

сведоче геолошка истраживања која се и дан данас спроводе. Иако се интензивно ради на 

истраживањима ове регије али и целокупне Америке још од њеног открића, још увек је 

велики део континента мистерија, и велики део територије још увек чека да буде 

откривен. 

 

Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

 Под утицајем спољашњих и унутрашњих сила, обликован је геолошки и 

геоморфолошки врло специфичан рељеф Латинске Америке. Тектонски покрети су били 

најинтензивнији током терцијара и квартара. Ови покрети узроковали су јаку, како 

сеизмичку тако и вулканску активност која траје и данас. На простору Гватемале и 

Никарагве постоји велики број активних вулкана, попут вулкана Консепсион, Момотомбо, 

Сан Кристобал и Телиса у Никарагви, и вулкана Санта Марија, Фуего и Пакаја у 

Гватемали. Пордручје Западног дела Средње Америке је тектонски јако нестабилно јер се 

на овом простору додирују четири мање литосферне плоче: Карипска плоча, Пацифичка 

плоча, Наска плоча и Јужно-америчка плоча.  

Карипска плоча представља једну од најзначајнијих литосферних плоча на Земљи, 

површине око 3.320.000 km². Налази се источно од обале Средње Америке и граничи се са 

Северно-америчком, Јужно-америчком, Наска и Кокосовом плочом. Границе сударања 

ових плоча прати интензивна тектонска активност, која се на површини манифестује 

појавом бројних вулкана са интензивном вулканском активношћу, појавом цунамија и 

разорних земљотреса. 
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Пацифичка плоча је највећа литосферна плоча на Земљи, површине преко 100 милиона 

km². Лежи испод Тихог океана или Пацифика, а граничи се са још десет литосферних 

плоча па је интензитет тектонске активности далеко највећи на додиру ових плоча него на 

граници са другим плочама. Пацифичка плоча је позната по Ватреном појасу пацифика, 

појасу вулкана и интензивне сеизмичке акивности. 

Наска плоча је мања литосферна плоча која лежи испод дела Тихог океана уз обалу Јужне 

Америке на површини од око 15 милиона km². Наска плоча се подвлачи под  

континенталну Јужноамеричку плочу, што је довело до стварања Анда дуж целе западне 

обале Јужне Америке, зона подвлачења. Овај део континента одликује се значајном 

вулканском активношћу, а најбољи пример за то представља највиши вулкан на свету, 

Охос дел Саладо (шп. Ohos del Salado), висине 6893 m. 

Јужноамеричка плоча је једна од већих литосферних плоча на Земљи. Обухвата 

континент Јужну Америку и велике делове дна Атлантског океана, који се пружају 

источно све до Средњеатлантског гребена. Јужноамеричка плоча се креће, просечно 

годишње између 27-34 mm. Западна страна је конвергентна граница са субдуктивном 

Насканском плочом, чије је подвлачење под Јужноамерику плочу, које траје и дан данас, 

проузроковало формирање Анда. Данас се западни део Јужноамеричког континента 

одликује интензивном сеизмичком и вулканском активношћу. Овако динамичан и 

интензиван геолошки развој утицао је на формирање мноштва морфолошких облика 

рељефа. На простору Средње Америке Кордиљери се пружају у два низа, Западни 

Кордиљери или Западне Сијера Мадре и Источне Сијера Мадре који се спајају у огранак 

Јужна Сијера Мадре. Између њих налази се Мексичка висораван, Мезета просечне 

надморске висине 1100 m. Ка југу ови планински венци се преко Панаме настављају у 

Јужноамеричке Анде. На овом простору присутна је интензивна вулканска активност а 

најзначајнији вулкан је Попокатепетл (5426 m), који је један од активних вулкана. На 

истоку Средње Америке интензивним набирањем и тектонским покретима настао је 

архипелаг Западноиндијских острва, који се састоји из три велике групе острва: Бахамска 

острва, Мали Антили и Велики  Антили. Иако изразито планински рељеф, на простору 

Средње Америке није откривено пуно подземних облика рељефа, пећина или јама. 

Откривено је неколико десетина од којих се следећи пећински системи: Актун Туникил 
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Слика 3: Вулкан Котопакси у Еквадору; 
Извор: https://pachajourneys.com.ec/tours/ 

cotopaxi-day-tour (28.03.2017) 

 

Слика 2: Бисерна острва у Панамском заливу; 
Извор: vivatropical.com; bbc.com (28.03.2017) 

 

Мукан, Плава пећина и Себеда у Белизеу. Себеда спада у највеће пећинске системе на 

простору Средње Америке, Талгуа пећина у Хондурасу, позната је по очуваним 

кристалним лобањама које датирају пре Колумбовог открића Америке, и друге. Уз обалу 

пацифичког приморја и на обалама Карипског мора распрострањене се низије, на којима 

су се афирмисала бројна приморска 

насеља туристички врло интересантна. Могу се издвојити и бројни заливи од којих су 

најинтересантнији Фонсека залив, Чирики залив, Никоја и Панамски. Залив Фонсека је 

пример кондоминијума
1
, а заједничко право на управљање територијом овог залива имају 

Хондурас, Ел Салвадор и Никарагва. Сам залив је туристички јако привлачан, окружен 

високим планинама и вулканима који овом простору дају посебну драж. У оквиру залива 

налази се неколико насеља, Сан Лоренцо (Хондурас), Ла Унион (Ел Салвадор), Потоси 

(Никарагва), у којима постоје добри услови за развој приморског туризма. Никоја залив се 

налази на територији Костарике, и карактеристичан је по бројним мањим острвима 

разбацаних по заливу. Чирики залив и Панамски залив налазе се на територији Панаме и 

поседују бројне туристичке атракције и туристичке вредности које привлаче велики број 

туриста да их посете. Залив Чирики представља право природно благо Панаме. У оквиру 

залива налази се неколико мањих острва која су богата шумом са разноликим 

представницима флоре и фауне. Главна градска језгра чине градови Бока Чика и Бока 

Брава, туристички изузетно атрактивна и веома добро посећена. Западни део Јужне 

                                                           
1
 Кондоминијум (лат. con-dominium – “сувласништво”) – територија (држава) или ограничена област у којој 

се више различитих суверених ентитета слаже да дели јединство суверенитета и остварује своја заједничка 
права, без дељеоа у наципналне зпне. 
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Америке се геоморфолошки, хидролошки а нарочито климатски знатно разликује од 

Средње Америке. Геоморфолошки гледано на простору западног дела Јужне Америке 

може се  издвојити планински ланац Анда који се простире на дужини од готово 9.000 km, 

од Панамског канала и Карипског мора на северу па све до рта Хорн на крајњем југу 

континента. Представља најдоминантнији облик рељефа на овом простору. Анди су млађе 

веначне планине Јужне Америке и настали су орогеним покретима, тачније 

конвергенцијом (подвлачењем) Наска плоче под Јужноамеричку плочу (Радивојевић А. 

2016). Планински систем Анда се сматра сеизмички и вулкански најактивнијим простором 

на Земљи. Управо је оваква динамика и геологија узроковала појаву бројних облика 

рељефа, од вулкана и високих планинских врхова, до бројних вулканских језера, пећина, 

многобројних специфичних облика рељефа који су данас туристички веома атрактивни. 

Просечна надморска висина Анда износи око 4.000 m и спадају у ред највиших планина на 

Земљи. Управо велика надморска висина и бројни планински врхови сваке године 

привлаче велики број планинара, пењача и алпиниста из целога света. Као што је већ 

речено, Анди се целом дужином одликују изузетном вулканском активношћу. Могу се 

издвојити бројни активни вулкани попут: Толима (5.225 m), Руиз (5.400 m), Хуила (5.750 

m), Котопакси (5.897 m), Антисана (5.758 m), Кајамбе (5.790 m), Коропуна (6.425 m), 

Асунгате (6.314 m), Охос дел Саладо (6.880 m) и највиши вулкан Аконкагва са 

надморском висином од 6.962 m. Ово су неки од највиших вулкана на ово простору, а 

постоје и бројни угашени вулкани попут Чимборазо (6.310 m), Алтара (5.319 m), Сахама 

(6.520 m), Гвалатири (6.060 m) и бројни други. Претежно планински рељеф условио је и 

многобројне подземне и површинске облике рељефа, од којих се највише издвајају пећине 

и јаме. Велики број туристички уређених и интересантних пећина налази се на простору 

Боливије, Еквадора, Перуа и Венецуеле. Међу најинтересантнијима издвајају се камени 

град – пећина Кала Кала (шп. Qala), интересантан локалитет по цртежима старих народа 

на зидовима пећина, традиционалном животу становника и бројним каменим грађевинама. 

Налази се у западном делу Боливије на надморској висини од 4,050. метара. У близини 

града Потоси на југу Боливије налази се још једна интересантна пећина позната под 

називом Ђавоља пећина (шп. Cueva del Diablo), а назив пећине потиче од тамно црних 

трака на зидовима пећине за које се верује да су дело сатане, те се у народу верује да је 

пећина у ствари улаз у пакао. Од интересантнијих пећина може се издвојити и пећина 
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Светог Петра (шп. Cueva de San Pedro),  која се налази у близини града Сората, на западу 

Боливије. Једна је од највећих пећина у Боливији и туристички је добро уређена. У 

Еквадору се налази туристички интересантна пећина Уљашица (шп. Cueva de los Tayos), 

названа по јединственој врсти птица уљашица које настањују делове пећине. Налази се на 

простору густе прашуме, источно од главног града Кито и представља значајан 

туристички локалитет Еквадора. На простору Перуа налази се највише досада откривених 

пећина, а неке од њих су прави туристички драгуљи ове земље. Од значајнијих се могу 

издвојити: пећина Гитареро (шп. Cueva del Guitarrero), која се налази у провинцији 

Јунгај на западу Перуа. У пећини су откирвени остаци људи за које се сматра да датирају 

10 000 година пре н.е. . Јама Учкун (шп. Jatun Uchco), налази се на простору провинције 

Амбо у централном делу Перуа. Проглашена је за национално културно благо 2002. 

године и налази се на висини од 2,200 метара. Пећина Килај Мачај (шп. Killa Mach'ay), 

назива се још и “Месечева пећина”, налази се на простору провинције Акобамба на истоку 

Перуа, а пећина се одликује бројним цртежима лама и људи на зидовима пећине који 

сведоче о животу који се одвијао на овом простору и унутар саме пећине.. Пики Макај 

(шп. Piki Mach'ay), позната под називом “Бувља пећина”, налази се у долини Ајачуко на 

југу Перуа, Сматра се да су људи насељавали ову пећину још пре 20,000 година пре н.е. 

Откривен је велики број артефаката попут камених оруђа, посуда, оруђа од животињских 

костију и др. Пумина пећина (шп. Pumawasi), налази се у близини Куска у истоименом 

региону на југу Перуа. Дубине је око 22 метара а дужине око 29 метара. Пећински 

систем Токепала (шп. Toquepala) налазе се недалеко од града Такна на југу Перуа. 

Познате су по многобројним цртежима народа који су живели у њима и на којима је био 

приказан лов. Најзначајнија пећина од свих је “Ђавоље камено лице” (шп. Abrigo del 

Diablo). 
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Слика 4: Висинска зоналност и климатско-вегетацијски појасеви Латинске 

Америке; 

Извор: Wikimedia Commons(28.03.2017) 

 

Климатске карактеристике 

 

 Услед велике површине коју заузима, клима Латинске Америке варира од региона 

до региона, у зависности од географске ширине, надморске висине, локације региона, 

близине мора и океана, морских струја, ветрова и других географских фактора. На климу 

Средње Америке највећи утицај има Карипско море са Мексичким заливом, а у мањој 

мери Тихи океан на западу. Разлике у клими јављају се због неједнаке удаљености места 

од Карипског мора као и због конфигурације терена. Средња Америка се налази у 

тропском и суптропском појасу, а због повећане количине падавина, острва Средње 

Америке имају влажну тропску климу. У унутрашњим деловима карактеристична је 

влажна синијска клима, док је на полуострву Калифорнији (шп. Baja California) присутна 

средоземна клима. Мексичка висораван је изолована од влаге, услед простирања Западне и 

Источне Сијера Мадре, па има изразиту континенталну климу. Могу се разликовати пет 

климатских и вегетацијских појасева условљених надморском висином: 

 Tierra Caliente (врућа земља), простире се до 800 m надморске висине; 

 Tierra Templada (умерено топла земља), простире се на висини од 800m до 

1800m; 

 Tierra Fria (умерена земља), простире се на висини од 1800 m до 3600 m; 

 Tierra Helada (хладна земља), простире се на висини од 3600 m до 4600 m. 

 Tierra Nevada (земља под мразем), простире се изнад 4600m надморске 

висине; 
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Слика 5: Типови климе Ј. Америке према Кепену; 

Извор: proleksis.izmk.hr(29.03.2017) 

Пацифичка обала је знатно сушнија од Карипског приморја јер прима знатно мању 

количину падавина. Кишни период на Пацифичкој обали траје од маја до новембра, а 

просечна годишња количина падавина 

износи око 1900 mm. Карипско приморје 

је често на удару пасата који доносе 

карипској обали велике количине 

падавина, двоструко више него 

пацифичкој, преко 4000 mm годишње. 

Зима готово и да не постоји. У 

најхладнијим данима и месецима 

температура ваздуха се не спушта испод 

15ºС. Поред пасата, обале Централне 

Америке погађају и разорни урагани, пре 

свега обале Карипског приморја, северни 

део и Мексички залив а ретко обалу 

Пацифика. Сезона урагана траје од јуна 

до новембра, а интезитет и јачина 

урагана зависи од многих фактора, од 

периода трајања кишне сезоне, 

интезитета циклона који се јавља у датој 

области, а такође, глобални природни феномен Ел Нињо
2
 (шп. El Niño) одређује у великој 

мери број, тачније учесталост урагана у Карипском приморју. За разлику од Централне 

Америке, Јужна Америка је континент који је са свих страна окружен водом, а највећи 

утицај на климу има Атлантски океан. Утицај Тихог океана (Пацифика) је ограничен само 

на уске приобалне делове западног дела Јужне Америке, услед простирања планинског 

венца Анда. Клима Јужне Америке је највећим делом екваторска и тропска, прашумска и 

саванска, мањим делом присутна је умерено топла клима у јужним деловима Уругваја, 

                                                           
2
 Ел Нињо (El Niño) је назив за снажне температурне флуктуације на површини Источног Пацифика. До ове 

појаве долази када се топла вода из западног тропског дела Пацифика премешта ка истоку дуж екватора све 

до хладнијих вода обала Јужне Америке. Изнад обала Јужне Америке притисак је већи него изнад обала 

Индонезије, а стални веторви који дувају-пасати, продирањем топлије воде са запада мењају правац, што за 

последицу има да се у Перуу и другим деловима Јужне Америке излучи огромна количина падавина. На 

супротној страни, у Индији, услед приливања хладније воде са истока, монсуни изостају и долази до 

периода суше. 
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Парагваја, Бразила, јужном Чилеу и нижим деловима Анда, док се у Патагонији, на обали 

Перуа и на северу Чилеа јавља хладна пустињска и степска клима, услед простирања 

планинског венца Анда. Најповољнија клима за живот јавља се у средишњем Чилеу, где 

влада средоземна клима са сувим и топлим летима и влажним и свежим зимама. На северу 

је претежно прашумска, обухвата Амазонију, североисточне приобалне делове, обалу 

Колумбије на северозападу, север Еквадора и атлантску обалу Бразила. 

Температуре ваздуха су током целе године доста високе са изузетно малим колебањима, а 

количина падавина је такође висока, изнад 2500 mm годишње, у џунглама Колумбије и 

преко 5000 mm (Вујадиновић С., Шабић Д., 2011). Удаљавајући се од екватора смањује се 

количина падавина а продужава се сушнији период. На западу количина падавина уз 

обалу Тихог океана је велика али се смањује ка унутрашњости континента у заветрини 

Анда. Подручје између обале Перуа и северног Чилеа спада у најсушнија подручја на 

Земљи, а ту се налази и најсушнија пустиња на свету- Атакама, у којој кап кише не падне 

и више десетина година. На највишим деловима Анда развијена је планинска клима, 

односно клима тундре. Клима Јужне Америке је одређена и условљена географским 

положајем, надморском висионом као и утицајем морских струја и ветрова. Температура 

ваздуха је различита у односу на источни и западни део континента. Западни део има 

нижу темературу од источног дела и унутрашњости континента. Разлог лежи у природној 

баријери у виду планинског венца Анда, али и у утицају хладних морских струја, пре свега 

хладне Чилеанске или Хумболтове струје. У појединим деловима Анда темепература 

ваздуха варира, у зависности од надморске висине, географске ширине као и од 

изложености и утицајима ваздушних маса са Тихог океана. У западном делу најчешће 

дувају југозападни ветрови. 
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слика 6: Језеро Манагва и језеро Никарагва; 
Извор: FixWikiMaps-Twitter(31.04.2017) 

 

Хидролошке карактеристике 

 

 Хидролшке карактеристике Латинске Америке се разликују у погледу регије која се 

посматра, да ли је у питању Средња или је у питању Јужна Америка. Хидрографска  мрежа 

Средње Америке је слабо развијена 

услед неповољне конфигурације терена 

као и јако сушне климе током топлијих 

летњих месеци. Једина већа река ове 

регије је Рио Гранде дел Норте (Rio 

Grande del Norte), која представља 

граничну реку Мексика и Сједињених 

Америчких Држава. У Мексику је 

називају Рио Браво (шп. Rio Bravo), 

протиче кроз степско-пустињско а 

укупна дужина реке износи 3.034 km. 

Остале реке су релативно кратке, брзе 

услед великог пада и јако богате водом, нарочито у време великих киша. Већина река је 

пловна али само у доњим деловима својих токова. Већина река Средње Америке припада 

сливу Карипског мора и Мексичког залива, а мањи број припада сливу Тихог океана 

(Пацифика). Реке слива Тихог океана се због краћих токова и великог пада углавном 

користе за производњу електричне енергије. Поред највеће реке Рио Браво, истиче се и 

неколико мањих река од већег значаја, као што су Рио Теколутла (шп. Rio Tecolutla), река 

Атојак (шп. Atoyac) у Мексику, затим Рио Ахигуате (шп. Rio Achiguate) и Рио Оц (шп. Rio 

Oc) у Гватемали, Рио Жибоа (шп. Rio Jiboa) у Ел Салвадору и др. На територији Средње 

Америке налази се и велики број језера. Многобројна језера смештена су у кратерима 

угашених вулкана, попут језера Апојо (шп. Laguna de Apoyo) у Никарагви, које је уједно и 

заштићени природни резерват. Два највећа језера Средње Америке су Манагва (шп. Lago 

de Managua) и Никарагва (шп. Lago de Nicaragua). Поред природних, у Средњој Америци 

постоји и известан број вештачких језера од којих се издваја језеро Гатун (шп. Lago de 

Gatun) у Панами. Језеро Гатун се користи пре свега за производњу електричне енергије, 

али такође служи и за пролаз бродова који користе Панамски канал. У Средњој Америци 
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постоји и велики број термалних извора, али их је веома мало искоришћено. Од 

уређенијих и познатији могу се издвојити Фуентес Георгианс (шп. Fuentes Georgians) у 

Гватемали, Абасоло (шп. Abasolo) у Мексику, Табакон (шп. Tabacón) у Костарики и др. 

Хидролошка мрежа Јужне Америке је знатно већа и богатија водом. Рељеф и клима Јужне 

Америке допринели су богатству и површинских и подземних вода. Континент годишње 

прими готово дупло већу количину падавина (1.643mm) од просека за целокупно светско 

копно, што представља један од главних разлога за богатство вода (Вујадиновић С., 

Шабић Д., 2011). Континент одликује доста неравномеран распоред отицања између 

сливова Тихог и Атлантског океана – услед простирања високих планинских венаца Анда 

на западу континента, према Тихом океану се одводњава свега 7,5% воде (односно 

приближно 1.344.000 km²), а према Атлантском океану 87,8% (односно приближно 

15.646.000 km²) (Вујадиновић С., Шабић Д., 2011). Остатак чине области са унутрашњим 

отицањем. Анди су главна вододелница између Тихог и Атлантског океана. Јужно од 6º S 

у западном приобалном делу Јужне Америке настаје пустињски климат, сува клима са 

врло мало падавина (пустиња Атакама), док се на источним падинама Анда задржава 

велика влага. Највећи број река Јужне Америке има нивални режим (количина и протицај 

воде зависе од падавина). Падавине се највише излучују током летњих месеци и тада 

долази до пораста водостаја река и до појаве неравномерног протицаја. Током зимских 

месеци ниво водостаја постепено опада. У унутрашњости континента реке се поред 

кишнице хране и подземним водама. Режим храњења река подземним водама у великој 

мери је заступљен и код река у западном пустињском делу Централних Анда. Поједине 

реке имају и комбиновани режим храњења. Поједине реке у суптропским пределима 

Чилеа, у горњем току имају леднички режим храњења (на висинама изнад 2.500 m), док у 

средњем и доњем току имају кишни режим храњења. Конфигурација терена Јужне 

Америке допринела је формирању пространих речних басена. На простору Јужне Америке 

налази се на десетину река дужине преко 1000 km, од којих су највеће Амазон, Ориноко, 

Рио Негро, Парана, Мадеира Маморе, Токантис, Карони, Пурус и друге. На северу је 

развијен слив Оринока (шп. Río Orinoco), површине 880.000 km². Венецуели припада 

76,3% слива а Колумбији 23,7% (Вујадиновић С., Шабић Д., 2011). Река Ориноко извире у 

планинском региону Парима на 1.047 m и прима бројне притоке, од којих су најзначајније: 

Мета (шп. Río Meta), Араука (шп. Río Arauca), Гвавијаре (шп. Río Guaviare), Карони (шп. 
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Слика 7: 1.Бифуркација Касикијарe; 2. Водопад Ејнџел на 

реци Чурун; извор: Atlantis Boliviar (03.05.2017 

Río Caroní). На реци Карони је подигнуто највеће вештачко језеро у Јужној Америци, 

језеро Гури. На истоименом језеру налази се и хидроелектрана Симон Боливар. На 

развођу између Оринока и Рио Негра је бифуркација Касикијаре (шп. Rio Casiquiare), 

најпознатији пример бифуркације на свету. Реке у сливу Оринока познате су по бројним 

водопадима. На реци Чурун налази се највећи водопад на свету – Ејнџел (шп. Santo Angel) 

висине 1.054 m (http://salto-angel.com/en (приступљено 02.05.2017)). Амазон (шп. Rio 

Amazonas) је по површини басена и протицају воде највећа река на свету, док је по дужини 

речног тока друга река у свету, одмах после Нила
3
. Извире у Перуу на висини од 5.170 m 

на планини Невадо Мисими, а 

настаје спајањем реке Марањон 

(шп. Río Marañón) и реке Укајали 

(шп. Río Ucayali). Ширина реке 

варира током године. Просечна 

ширина износи 25-30 km, мада 

током кишне сезоне ширина на 

неким местима може да досегне 

и до 500 km. Слив реке Амазон 

покрива 7.180.000 km² и заузима 

готово 40% целокупне површине 

Јужне Америке. Амазон има 

више стотина притока, а 

најзначајније су: Јапура (шп. Rio 

Japurá), Рио Негро (шп. Rio 

Negro), Журуа (шп. Río Yurúa), 

Пурус (шп. Rio Purús), Мадеира 

(шп. Rio Madeira), Тапажош (шп. 

Rio Tapajós) и др. Оно што реку Амазон издваја од свих осталих река на свету и по чему је 

ова река јединствена, јесте велика разноликост и бројност биодиверзитета. Више од 

трећине свих биљних и животињских врста на свету живи управо у басену амазонских 

                                                           
3
 Бразилски научници и истраживачи тврде да је Амазпн најдужа река на свету и да се оен извпришни крак 

налази на југу Перуа, а не на северу какп се тп раније сматралп, и да би дужина тпка у тпм случају изнпсила 
пкп 6.800 km, односно била би дужа за око 100 km од реке Нил, која се сматра најдужом реком на свету  
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тропских шума. Ове шуме насељавају бројне врсте птица, сисара и инсеката, док саму 

реку насељава преко 3000 различитих врста риба, од којих су многе ендемичне врсте, 

попут различитих врста пирана, арапаиме, амазонски ламантин и амазонски делфин 

(http://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/amazon/about_the_amazon/wildlife_a

mazon(приступљено 02.05.2017)). Од гмизаваца свакако најпознатија је врста анаконде, 

змије која може да нарасте и до 6 метара. Већина река које припадају сливу Атлантског 

океана имају велике токове, док су реке које припадају сливу Тихог океана углавном 

кратког тока и имају велики пад. Међутим, оне имају изузетно влики привредни значај, јер 

служе за наводњавање оаза (Перу), и за водоснабдевање рибарских насеља (северни Чиле). 

На југу Чилеа реке су богате водом а максимум протицаја имају током летњих месеци 

услед отапања ледника (снега и леда). У Средишњим Андима, услед изолованости и мале 

количине падавина, јављају се области са унутрашњим одводњавањем. На Алтиплану се 

налази највеће слано удубљење – Салина Ујуни (шп. Salar de Uyuni), површине 10.500 

km². На простору Јужне Америке налази се велики број језера, али се још увек воде 

полемике око тога које је језеро највеће. Наиме, по површини највеће језеро би требало да 

буде Маракаибо, међутим, с´обзиром да се налази на нивоу мора и да је са морем повезано 

пролазом, поједини географи и стручњаци га сматрају заливом, па је у том случају највеће 

језеро Јужне Америке језеро Титикака. Од већих природна језера Јужне Америке могу се 

издвојити још и језеро Титикака на граници Перуа и Боливије, језеро Попо у Боливији и 

др. Поред природних постоје и бројна вештачка језера, од којих се по величини издваја 

језеро Ембалсе де Гури у Венецуели, на реци Корони. 
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Сл. 8: Неотропска област и флористичка 

подела; 
Извор:www.wikipedia.com(09.05.2017) 

 

Биогеографске карактеристике 

 

 Латинска Америка представља подручје са огромним богатством флоре и фауне, 

која је нарочито распрострањена на простору Јужне Америке, пре свега у сливу реке 

Амазон. На богатство флоре и фауне поред специфичних услова који владају на овом 

простору (разноврсност зоналних типова 

земљишта и вегетације, климе, богатства 

водених токова и др.), утицала је 

специфичност развића континента. Она је 

на почетку, формирањем јединствене 

копнене површине, праконтинента 

Пангее, произилазила из тесне везе са 

другим континентима јужне полулопте, да 

би се касније, тачније од почетка креде 

(пре око 140-150 милиона година), Јужна 

Америка у потпуности изоловала, што је 

утицало на развој флоре и фауне коју 

видимо данас и која се одликује високим 

степеном ендемизма (Вујадиновић С., 

Шабић Д., 2011). На простору Средње 

Америке развој флоре и фауне није био тако 

интензиван као у Јужној Америци, али су се њиховим међусобним повезивањем преко 

Панамске превлаке (пре око 2,8 милиона година), створили услови за убрзани развој 

флоре и фауне, с´обзиром да је велики број биљних и животињских врста искористио овај 

природни мост и населио подручје Средње Америке. Готово целокупно подручје Латинске 

Америке припада Неотропској флористичкој области која обухвата јужни део Флориде, 

делове Мексика, Средњу Америку и готово целу Јужну Америку, без најјужнијих делова 

(Радивојевић А. 2016). У оквиру Неотропске флористичке области можемо да издвојимо 6 

мањих подобласти, и то: Карипску подобласт, подобласт Оринока, Амазонску подобласт, 

Бразилску подобласт, подобласт Пампе и Андску флористичку подобласт. Од 

специфичних неотропских фамилија издвајају се фамилије кактуса, фамилије бромелија, 
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фамилије украсних биљака (монокотиледоне биљке) и др. Поред наведених фамилија 

биљака, са бројним врстама и подврстама у њиховом саставу, на територији Латинске 

Америке могу се срести и друге врсте биљака, многобрјне врсте папрати и палми, велики 

број различитих врста трава (љаноси), дрвећа попут каучуковца, бразилског ораха, лијана, 

велики број различитих врста бамбуса и многе друге врсте. Највећа разноликост у погледу 

флоре може се срести у андској флористичкој подобласти, а та разноликост је условљена 

широким пространством дате подобласти и климатском разноликошћу датог поднебља. 

Крајњи југ континента припада Антрарктичкој флористичкој области и одликује се 

сиромаштвом флоре и фауне, услед изразито неповољних климатских услова који владају 

у датој области. Флора овог подручја је ендемична и специфична, и карактерише је 

постојање више врста и родова дрвенасте папрати Disconia, јужне букве – род Nothofagus, 

који обједињује и зимзелене и листопадне букве, родови Azorella (штитаре) и Bolax. У 

шумама је поред јужне букве заступљено још неколико врста и родова, попут рода Drimys 

и појединих родова четинара (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flora_of_Chile 

(приступљено 09.05.2017)). Карактер вегетације на простору Латинске Америке највише 

зависи од степена влажности, тачније, од количине падавина која се излучи током године. 

Целокупно подручје које обухвата Латинска Америка (Средња и Јужна Америка) 

карактерише се великом годишњом количином падавина, па су због тога, на највећем делу 

територије заступљене влажне тропске шуме. Влажне тропске кишне шуме (хилеје) 

заузимају значајан део Амазонске низије, ободне делове реке Ориноко, као и Гујанске и 

Бразилске висоравни. Променом климатских услова и појавом сушне сезоне долази и до 

промене вегетације, влажне тропске кишне шуме прелазе у саванске шуме и саване. Срећу 

се у областима у којима просечна годишња количина падавина не прелази 1.500 mm, а 

сушни период траје 4 – 6 месеци (Вујадиновић С., Шабић Д., 2011). У сливу Оринока 

љаноси се одликују ксерофитном дрвенастом и жбунастом вегетацијом. У тихоокеанском 

приобалном појасу заступљена је пустињска вегетација са великим бројем сукулентних 
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слика 9: Представници Јужноамеричке фауне 
(јагуар, кондор, пирана и капибара) 
Извор: www.google.com (09.05.2017) 

 

биљака
4
, нарочито кактуса. Поред кактуса, оскудну вегетацију чини бодљикаво жбуње, 

акације и ефемере. У средњем Чилеу је заступљена суптропска средоземна вегетација, 

тврдолисна зимзелена вегетација дрвећа и жбунова, позната под називом маторал. 

Вегетацију овог типа одликује висок степен ендемизма. У Андима, на простору јужног 

Перуа, Боливије, североисточног Чилеа и 

северозападне Аргентине,  у висинском 

појасу од 3.200 – 6.600 m, развијена је 

вегетација пуна 

(https://www.worldwildlife.org/ecoregions/

nt1003 (приступљено 09.05.2017)). 

Вегетација пуна представља тип 

планинске вегетације пустиња и 

полупустиња која се развија у условима 

континенталног, сувог и хладног климата 

са малом количином падавина на 

годишњем нивоу, испод 400 mm. Углавном преовладавају бројне врсте трава и жбуња. 

Фауну Латинске Америке, попут флоре карактерише висок степен ендемизма. Фауна се 

развила у исто време када и флора, крајем креде у условима потпуне изолованости 

Јужноамеричког континента. Отварањем Панамске превлаке и повезивањем Средње и 

Јужне Америке, стекли су се услови за мигрирање животињског света на подручје Средње 

Америке, где данас живи готово 90% свих животињских врста, чија је прапостојбина била 

Јужна Америка. Касније, средином плеистоцена на простору Јужне Америке су се 

преселиле и неке животињске врсте из Северне Америке, управо преко Панамске 

превлаке, и то јагуар, пума, видра, лама, тапири и др. На простору Латинске може се 

срести велики број различитих врста мајмуна, широко распрострањених у областима 

тропских шума. Присутан је и велики број ендемичних врста, родова и породица 

грабљивица, копитара, глодара и птица. Од специфичних врста могу се издвојити 

ендемичне породице крезубица (оклопници, лењивци и мравоједи). Од крупнијих звери из 

                                                           
4
 Биљке кпје складиште впду у листпвима, стабљике или кпреое. Настаоују сушне пределе Земље а типичан 

пример сукулената је кактус. 
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породице мачака издвајају се оцелот, јагуарунди, јагуар у тропима, као и пума, док се код 

копитара, који не обухватају велики ареал простирања најзначајнији тапири.  

Карактеристични представници глодара су јужноамеричко бодљикаво прасе, водена свиња 

– капибара, агути, пака и др. Од представника гмизаваца и водоземаца свакако 

најпознатија је чувена анаконда, а поред ње издвајају се и бројне врсте удава, боа 

констриктор и др. Највећи значај има присуство великог броја различитих врста риба, пре 

свега у Амазону али и у осталим рекама Латинске Америке. Од најзначајнијих врста риба 

могу се издвојити пирана, пако, арапаима или пираруку, електрична јегуља и друге врсте. 

У шумама Латинске Америке живи и велики број врста птица. Од папагаја издваја се ара 

као један од највећих припадника ове врсте птица. Такође, значајно је и присуство преко 

319 различитих врста колибрија, као и једне од највећих врста птица грабљивица – кондор 

са распоном крила и до 3 метара (Вујадиновић С., Шабић Д., 2011). Поред кондора, једна 

од већих и значајнијих врста птица грабљивица јесте и орао Харпија. Међу најзначајније 

представнике планинске фауне Анда спадају свакако лама и алпака, које наликују 

камилама али су нешто ситније грађе, и имају дебело крзно које их штити од временских 

прилика али и које се годинама уназад користи у животу индијанаца и народа који живе на 

датом простору.  
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Слика 10: Мапа простирања древних 
цивилизација 

Извор: Map Collection –

WordPress.com 
(30.05.2017) 

АНТРОПОГЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Древне цивилизације – живот и развој 

 

На основу археолошких истраживања може се закључити да је простор који обухвата 

Латинска Америка био насељен још пре 15.000 година. Прва насеља настала су на обалама 

Новог Света, јер је становништво на том простору 

топле климе и обиља влаге, лако могло да обезбеди 

храну неопходну за нормалан живот. Временом, 

број насеља се повећавао услед повећања броја 

становника, што је довело и до појаве првих 

организованих друштава и стварања првих држава 

древних народа. На простору Латинске Америке је 

пре доласка Европљана живео велики број народа и 

племена. На територији Средње Америке 

најзначајније цивилизације биле су цивилизације 

Маја, Астека, Олмека и Толтека, док је на простору 

Јужне Америке најнапреднија  била цивилизација 

Инка. Највеће царство имала је цивилизација 

Инка, која се уједно и најдуже задржала пред 

најездом европских освајача. На простору Средње 

Америке највећи утицај имале су Маје и Астеци, 

док су њима претходили Толтеци и Олмеци. Међу    најстарије народе спадају Олмеци 

који су се на простор Средње Америке населили 1200. године пре н.е. и ту се задржали до 

400. године пре н.е. Олмеци су били веома напредан народ, бавили су се математиком и 

астрономијом, а такође су познавали и календар. Имали су своје писмо, које се сматра 

једним од најстаријих на простору Латинске Америке и које се састојало од глифа 

(симбола). Били су и вешти градитељи, градили су камене пирамиде и храмове, а за собом 

су оставили и бројне скулптуре и украсе од камена 

(https://www.ancient.eu/Olmec_Civilization (приступљено 30.05.2017)). 
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слика 11: Систем бројева код 

Маја 
Извор:www. wikipedia.com 

(30.05.2017) 
 

Толтеци су нешто млађа група домородачког народа од Олмека. Сматра се да су се 

Толтеци појавили око 900. године нове ере на простору данашњег Мексика и да су се ту 

задржали до 1150. године, када су их уништили 

Чичимеци, номадски ратоборни народ са којима су се 

често сукобљавали. Главни центар Толтечког царства 

био је град Тула, чији се остаци могу видети и данас у 

мексичкој провинцији Хидалго. Њихова култура се 

поклапала са културом Олмека и културом Теотихуана. 

Овај народ је саградио један од најпознатијих градова, 

чији остаци и дан данас остављају без даха милионе 

туриста – Теотивакан.  Назив града потиче од Астека, а у 

преводу значи “Град богова”. О цивилизацији се мало зна, 

иза себе нису оставили пуно тога сем овог велелепног 

града, међутим, о самом граду више се зна на основу 

извора који су оставили Астеци, који су и покорили 

Теотихуан. Градом доминира пространа авенија која води до друге највеће пирамиде на 

америчком континенту – пирамиде Сунца. Са обе стране авеније налазе се бројни други 

објекти, храмови и камене пирамиде (https://www.ancient.eu/Toltec_Civilization  

(приступљено 30.05.2017)). Свакако најзначајније цивилизације на простору Средње 

Америке биле су цивилизације  Маја и Астека. Хронолошки гледано, на простору Средње 

Америке најпре су се појавиле Маје, Успешно су се населили на једном од 

најнегосољубивијих терена на Земљи, у средишњем делу Средње Америке, низијама 

северне Гватемале, западног Хондураса, Белизеа и полусострва Јукатан у Мексику.Ово 

подручје одликује се топлом и влажном климом и великом количином падавина, преко 

3000 mm просечно годишње. Овакви климатски услови су итекако допринели развоју 

густе вегетације џунгле, што сврстава овај простор у изузетно неприступачну средину за 

живот. Порекло Маја није прецизно утврђено, али се сматра да Маје воде порекло од 

Олмека, од којих су преузели велики део културе и знања и да су првобитно започеле 

насељавање простора данашњег Белизеа одакле су се касније прошириле на велики део 

Средње Америке. Цивилизацију Маја одликовала је веома добра организација друштва. 

Породице су живеле у малим селима у колибама од прућа и углавном су се бавиле 
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земљорадњом и риболовом. Златно доба Мајанске цивилизације било је у периоду од 317. 

– 889. године н.е. када је култура Маја била у процвату
 
(Група аутора, 2016). Организација 

царства била је на највишем нивоу, градили су се велелепни градови украшени златом и 

каменим грађевинама, од којих се издвајају импозантне камене пирамиде и храмови, али 

се такође издвајају и огромни тргови, путеви, игралишта, као и зграде у којима су се 

вршила астрономска и математичка истраживања. Маје су познате по свом соларном 

календару, хороскопу и систему бројева који се састојао из три цифре – 0, 1 и 5. Маје су 

биле мирољубив народ. Нису ратовале све до 900. године н.е. када су царство Маја најпре 

напали Толтеци, ратоборни народ, и довели их готово до уништења
5
 (Пејковић M, 2006). 

Маје су успеле да одрже своје царство мешањем са Толтецима, али то је кратко трајало јер 

је крајем XV века на тло Латинске Америке дошла нова опасност у виду шпанских 

конквистадора. Шпанци су немилосрдно убијали Маје, док су оне који би се предали 

шпанској власти, поштедели,покатоличавали и држали у заробљеништву. Убрзо након 

доласка Шпанаца долази и до краха цивилизације Маја, која је званично престала да 

постоји крајем XVI и почетком XVII века. Цивилизација Астека се настанила и развила 

своје царство на простору Средње Америке, које се простирало од данашњег Мексика на 

северу све до Костарике на југу. Према легенди, Астеци су били номадски народ. Лутали 

су и задржавали су се на појединим местима веома кратко. Када су једном приликом 

застали у близини језера Тексоко, наводно им се указао знак. Наиме, они су били веома 

религиозни и у њиховим списима је било записано да ће им њихов Бог, Хуизилопочтлија, 

једном приликом послати знак у виду орла који стоји на кактусу нопал и држи змију у 

кљуну. Баш код језера Тексоко видели су орла који држи змију и стоји на кактусу, за који 

су веровали да представља људско срце, јер је на врху имао јарко црвене цветове који су 

личили на људско срце. Астеци су на истом месту основали свој главни град – 

Теночтитлан
 

(https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/resource-unit/the-aztec-empire  

(приступљено 01.06.2017)). Касније су се организовали, успели да прошире своје царство 

на готово целокупној површини Средње Америке и изградили су бројне градове. Астеци 

су били ратоборни народ и често су се сукобљавали са другим народима и племенима. 

Били су изврсни математичари а још бољи градитељи. Иза себе су оставили огроман број 

                                                           
5
Доступно на: http://nova-akropola.com/kulture-i-civilizacije/tragom-proslosti/tolteci-cuvari-tradicije-drevnog-

meksika/#prettyPhoto. Приступљено (01.06.2017). 
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грађевина од којих се највише истичу велелепне камене пирамиде. У Астечком друштву је 

владала строга хијерархија. Сваки човек био је члан неке породице, породице су биле део 

клана, а 20 оваквих кланова чинило је племе. Племско веће било је сачињено од вођа свих 

кланова. Постојала су два ратничка реда: ред орлова – представљали су Сунце, и ред 

јагуара – представљали су Земљу. Такође, веровали су у постојање богова и створили су 

јединствени систем рачунања времена, по којем се сваке 52 године свет завршава, а 

богови су га изнова стварали (Група аутора, 2016). Да би умилостивили богове, приносили 

су људске жртве, углавном заробљенике, а сам ритуал жртвовања био је изузетно суров. 

Становништво се углавном бавило пољопривредом и риболовом. Били су вешти у обради 

злата и сребра, а такође и у изради разнобојних тканина и скулптура. Царство Астека 

трајало је готово три века, од 1200. године н.е. када се процењује да је настало па све до 

1521. године н.е. када их је покорио шпански конквистадор Ернан Кортес 

(https://www.history.com/topics/aztecs (приступљено 03.06.2017)). Данас у Мексику живи 

око 1.500.000 припадника Астека. Већина их је католичке вероисповести, мада има и оних 

са традиционалним веровањима. Можда и најзначајнија цивилизација на америчком 

континенту била је цивилизација Инка. Не зна се тачно када су се Инке појавиле али се 

сматра да су постале мешањем два или више народа и култура. Сматра се да су Инке 

прихватиле наслеђе култура Вака Приета и Асперо старе више од 4000 година 

(Радивојевић А. 2016).. Ове културе су се развијале у приобалном појасу Еквадора и Перуа 

и биле су изузетно напредне. Развијале су уметност, архитектуру, системе за наводњавање 

као и астрономију. Поред ове две културе, Инке су прихватиле наслеђе многих других 

култура које су се развијале на простору пацифичке обале Јужне Америке, попут култура 

Ћавин (шп. Chavin, 1500. – 400. године п.н.е.), Паракас (шп. Paracas, 1100. – 200. г.п.н.е.), 

Моћика (шп. Moche, 200. г.п.н.е. – 700. г.н.е.), Наска (шп. Nazca, развијала се паралелно са 

културом Моћика), Уари (шп. Huari), Ћиму (шп. Chimor) и др. Сматра се да су Инке 

првобитно населиле долину Куско високо у Андима, где су подигле своје прво утврђење – 

град Куско. Постоји велики број легенди о настанку Инка. Према једној оснивање царства 

Инка кренуло је из котлине која се налазила у близини језера Титикака. Одатле је Бог 

Инти, који се сматра првим представником Инка, наредио својој деци да крену према 

северу и шире његову веру. На основу бројних археолошких истраживања, са сигурношћу 

се једино може рећи да је царство Инка настало у XII и XIII веку, док је своју највећу 
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Слика 12:Манко Капак (Manco Capac) и Паћакути 

(Pachacuti) 
Извор: Google Sites (30.05.2017) 

 

територијалну експанзију доживело у XV веку. Царством је владало 13 царева, који су 

носили титулу Инка. Двојица се сматрају легендарним, Манко Капак – први владар, и 

Паћакути – под његовом владавином царство је било највеће. Паћакути је основао царство 

под називом Таунантинисујо, што 

у преводу значи “Краљевство 

четири стране света”. Сматра се 

да је он поставио темеље 

политике и створио систем 

митимаес-а, систем брзе 

асимилације покореног народа 

(https://www.ancient.eu/Pachacuti_

Inca_Yupanqui/ (приступљено 

28.05.2017)). Друштво је било 

строго подељено  на класе док је 

на челу био врховни владар, син бога Сунца – Инка. Приликом преузимања престола, 

сваки нови Инка морао је да сагради нову палату, јер је претходна била претворена у 

светилиште. Развој цивилизације темељио се на интензивној пољопривредној производњи. 

Инке су користиле своје знање те су успеле да изграде импресивне системе за 

наводњавање, док су пољопривредне културе гајили на специјално изграђеним терасама 

које се и дан данас могу видети (Machu Picchu). Највише се гајио кукуруз, који је сматран 

светом биљком царства, а такође значајна је била и производња кромпира. Закон је био 

строг и кратак, и становништво се углавном придржавало закона. До знатнијег ширења 

царства дошло је у XVI веку, за време владавине два цара, Тупак Јупанкија и Уајну 

Капака. Њих двојица су владали царством које се простирало од јужних делова данашње 

Колумбије, па све до реке Мауле на југу Чилеа, и Пацифика на западу све до прашума 

Амазоније на истоку (https://www.ancient.eu/Inca_Civilization/ (приступљено 28.05.2017)). 

То је било златно доба цивилизације Инка али није дуго потрајало. Средином XVI века на 

Јужноамерички континент продиру Шпанци, предвођени Франциском Пизаром и моћ 

царства Инка полако почиње да опада. Борили су се жестоко са шпанцима, али су били 

знатно слабије опремљени, са лаким орушжјем у виду копља и стрела, док су шпанци 

користили мускете, мачеве и имали су јак оклоп. Шпански освајачи су уништили велики 
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део културне заоставштине Инка, а бројне вредне предмете од злата и сребра претопили 

су зарад лакшег транспорта до Шпаније. Званично, царство Инка је престало да постоји 

1572. године, када је последњи владар царства Атавалпа погубљен од стране 

конквистадора, а становништво се предало освајачима са Иберијског полуострва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Турсистичко активирање западне фасаде Латинске Америке – фактори и перспективе 

29 
 

Антропогене туристичке вредности древних цивилизација - Остаци 

градова и насеља, споменици и уметност 

 
Древне цивилизације оставиле су на тлу Америке огромно антропогено богатство. 

Бројне грађевине, скулптуре, оруђа и оружја пронађена на тлу Новог Света, сведоче о 

веома интересантном и динамичном животу Маја, Астека и Инка, али и других народа и 

племенских заједница. Истраживачи су до сада открили велики број антиквитета и 

локалитета древних народа, међутим, сматра се да је још увек огромно богатство 

неоткривено. Карактеристично за древне народе Латинске Америке била је невероватна 

способност градње. Данас смо сведоци откића многобројних импозантних објеката 

изграђених са таквом прецизношћу и тачношћу да су и многи модерни градитељи и даље 

у чуду како се та градња уопште изводила. Свкако, највећу баштину и наслеђе оставиле су 

три велике цивилизације Америчког континента, Маје, Астеци и Инке. Други народи 

попут Олемека или Толтека су такође за собом оставили огромно наслеђе али пре свега у 

виду скулптура од племенитих метала или камена, док су грађевине ређе налажене. 

Пронађени су бројни трагови грађевина али се целокупна структура истих најбоље 

очувала на примеру поменутих цивилазиција. Иако су настањивале територију данашњег 

Мексика, културни утицај Маја ширио се на Хондурас, Белизе, Ел Салвадор и Гватемалу. 

На овој пространој територији Маје су основале једну веома добро уређену државу 

(царство), а природни ресурси којих је било у то време у изобиљу, коришћени су највише 

у изградњу велелепних храмова, тргова и светилишта. Градило се у сваком делу царства, 

до данашњег дана откривено је на десетине локалитета древних градова са многобројним 

рушевинама грађевина, храмова, кућа и других објеката. Најзначајнији локалитет који је 

немогуће не поменути је древни град, главни град царства, Чичен Ица (шп. Chichén Itzá), 

који се налазио на полуострву Јукатан на истоку данашњег Мексика. Остаци овог града 

данас представљају право историјско благо, туристички потенцијал, вредност и атракцију 

коју годишње посети стотине хиљада туриста из целога света. УНЕСКО је овај 

археолошки локалитет прогласио светском баштином, док је 7. јула 2007. године 

проглашен за једно од нових седам светских чуда. Град је постао привредни али и 

државни центар Маја око 600. године, када је полако почело да пропада Мајанско царство 

под најездом конквистадора. Данас се у граду могу видети остаци грађевина које никога 
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не остављају равнодушним. Градским центром доминира огромни храм, велика степенаста 

пирамида коју су Маје звале Кукулкан. Иначе, у унутрашњости храма налази се још једна 

мања камена пирамида, а археолози су дошли до сазнања да су се код Маја често градиле 

пирамиде једна преко друге, да се већи храмови граде преко старијих мањих храмова. 

Поред пирамиде у граду се издваја и велики Храм ратника, камена грађевина изграђена на 

степенастој пирамиди. Назив храма потиче од спољашњих стубова који су били 

изрезбарени да личе на ратнике. Поред храма налази се велики трг док на се на врху 

степеништа, које воде до улаза у храм налази кип. Од осталих грађевина издвајају се 

опсерваторија којом су Маје осматрале месечеве деклинације и друге астрономске 

догађаје. Такође, у граду се налази и седам врло добро очуваних игралишта за играње 

гуменим лоптама. Наиме, ова врста игре у многоме подсећа на данашњу кошарку, с тим 

што су играчи уместо рукама, лопту кроз камене обруче убацивали ногама
 

(https://www.ancient.eu/Chichen_Itza/ (приступљено 02.06.2017)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поред Чичен Ице која се сматра једним од највећих туристичких атракција не само 

Мексика, већ читаве Латинске Америке, постоји на стотине других локалитета древних 

народа, вредних помена и туристички јако атрактивних. С’обзиром да су Маје највећим 

делом настањивале подручје територије данашњег Мексика, највише локалитета се налази 

Сл. 13: Степенаста пирамида Кукулкан и опсерваторија (горе), Храм Ратника и игралиште (доле); 

Извор: wikipedia.com (04.06.2017) 
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управо у овој држави. Вредни помена и туристички најатрактивнији локалитети у 

западном делу Мексика јесу Паленке, Бонампак и Јахчилан. У оквиру ових локалитета 

могу се видети добро очуване грађевине Маја, пре свега храмови али и многобројне друге 

грађевине. Туристички нису још увек добро валоризовани али се ради на њиховој 

валоризацији и презентовању широј светској јавности. Поред Мексика и у суседним 

земљама, Гватемали, Хондурасу и Ел Салвадору постоје бројни локалитети и остаци  

мајанске цивилизације. У Гватемали се могу издвојити неколико битнијих туристички 

атрактивних локалитета, попут Тикал (шп. Tik'al), Ел Баул (шп. El Baúl), Сеибал (шп. El 

Ceibal), Ихимче (шп. Iximché) и Кумаркај (шп. Q'uma'rka'aaj). У Хондурасу најзначајнији 

локалитет је Копан (шп. Copán), један од највећих градова Маја познат по огромним 

каменим и дрвеним плочама које су служиле као надгробни споменици – стеле. Данас је 

овај локалитет уписан на УНЕСКО листу места светске баштине Америке. У Ел 

Салвадору се као најатрактивнији туристички вредност из доба мајанске цивилизације 

издваја Тазумал (шп. Tazumal), веома добро очуван град са бројним храмовима и кућицама 

од камена у којима су живеле Маје. Такође, на територији града пронађено је и мноштво 

камених скулптура које се данас чувају у музејима државе Ел Салвадор. Туристички је 

јако атрактиван локалитет и веома добро уређен. Уметност Маја је представљала одраз 

свакодневног живота људи. До сада је пронађено на хиљаде мањих и већих артефаката у 

виду скулптура богова, посуда од глине, камена или дрвета, другог оруђа, оружја и накита 

од сребра и злата који је коришћен за украшавање. Маје су знале да обрађују племените 

метале али су их ретко налазиле у природи па су злато и сребро углавном били коришћени 

за прављење различитих украса, попут накита. Уметност израда скулптура је била на 

високом нивоу и најчешће се састојала у изради огромних камених плоча – стела, на 

којима су били изрезбарени мурали и цртежи на којима су били представљани владари са 

хијероглифским описом истих. У националном археолошком и етнолошком музеју у 

Гватемали могу се видети бројни примерци до сада откривених стела од којих се издвајају 

стеле из Мачакиле (шп. Machaquilá) које датирају из IX века нове ере, стела Наранха 

(шп. Naranjo) која датира из VIII века нове ере и бројне друге. Такође, велики број их је 

изложен у бројним музејима широм Латинске Америке, пре свега у Мексику, али и у САД 

у Националном музеју антропологије у Сан Дијегу, Калифорнија. Међу најпознатијим 

стелама издвајају се оне из Тикала, Копана, Киригуе и Кобана, а највећа до сада откривена 



Турсистичко активирање западне фасаде Латинске Америке – фактори и перспективе 

32 
 

Слика 14: Стела Е из Киригуе (лево) и стела из 

Мачакиле (десно); 

Извор: rickcollier.photoshelter.com и 

LatinAmericanStudies.com (06.06.2017) 

је стела Е из Киригуе са висином од 10,5 метара и тежином преко 65 тона 

(https://uncoveredhistory.com/guatemala/quirigua/the-stelae-of-quirigua/ (приступљено 

06.06.2017)). За разлику од скулптура, израда керамике била је доступна свима и свако је 

могао да ради предмете онако како је 

желео. Пронађено је мноштво 

предмета од керамике, јако добро 

очуваних попут ћупова за чување 

лекова и других предмета или хране, 

кадионице, урне и др. Најлепша 

керамика названа је кодекс и на њој се 

могу видети различити вредности, 

који су били богато украшени бојама. 

Кодекс керамика се користила 

углавном на церемонијама док се 

обична користила свакодневно. Може 

се издвојити још једна врста керамике 

која се назива “Pobellon Moldeado Tallado”, пронађена на територији Петена у Гватемали 

и на Белизеу и на којима је била приказан живот Маја који је у ствари представљао 

наговештај пропасти ове цивилизације. Маје су биле изванредни сликари и веома битно 

место у њиховом животу имала је израда мурала, на којима је приказиван свакодневни 

живот, или владар који је у том тренутку владао царством. Мурали су се углавном сликали 

у унутрашњости храмова или пећина а за бојење су коришћене природне боје и минерали 

које су Маје називале “aj tz'ibob”, у преводу “они који сликају”. За разлику од Маја, 

Астеци су градили и израђивали предмете полазећи од дубоког веровања у своја 

божанства и у нераскидив спој њих самих са космосом. Што се тиче архитектуре, Астеци 

су на том пољу били непревазиђени, толико да би и данас многе архитекте позавиделе. 

Градови су били огромни и богато украшени грађевинама различитих намена. У 

централном делу града налазио се храм посвећен главном божанству који је доминирао 

градом и представљао је највећу грађевину. Око храма налазили су се мањи храмови и 

верски објекти, као и палата у којој је живео владар. На периферији града налазиле су се 

куће обичних људи изграђене углавном од камена, земље и дрвета. Око градова Астеци су 
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Слика 15: Остаци града Тлателолка, камена пирамида града 

Тенајука, скулптура божанства Астека; 

Извор: www.google.com (07.06.2017) 

 

градили огромне зидове како би их заштитили од непријатеља. Највећи и најзначајнији 

градови Астека били су изграђени око језера Текскоко у Мексику, које је данас највећим 

делом исушено и корито претворено у депресију на којој је изграђен данашњи Мексико 

Сити, док је на крајњем истоку остао део некадашњег језера. На овом простору Астеци су 

изградили неколико градова, тачније утврђења од којих се свакако издвајају главни град 

царства Теночтитлан, затим Тиакопан, Тенајука, Хочимилко, Тепозтлан, Текскоко, 

Тиателолко и други. Остаци ових градова су данас видљиви у главном граду Мексика. 

Радило се доста на њиховој заштити али је такође велики део овог историјски 

непроценљивог наслеђа уништен, како од стране шпанских освајача, тако и касније 

приликом изградње Мексико Ситија. Ипак, археолози су успели да пронађу и сачувају 

велики део историјског наслеђа Астека. У самом граду се налази на десетине локалитета 

који су данас туристички изузетно атрактивни и посећује их велики број туриста из године 

у годину. Остаци града 

Тлателолка могу се видети 

на тргу Три култура у 

Мексико Ситију, исто тако и 

велика камена пирамида 

града Тенајука, међутим, 

већих архитектонских здања 

Астека нема. У музејима у 

Мексику највише је 

пронађено ситнијих 

артефеката, попут 

керамичких ваза, ћупова, 

грнчарија, различитог оруђа 

и оружја од сребра, злата и 

дрвета, и др. Астеци су 

били јако вешти у изради 

скулптура од природног материјала, највише од глине. Од алата користили су длета од 

камена, оштрице и шила. Скулптуре су имале религијску основу. Често су боговима 

придавали облике животиња, највише змије, те су највећа божанства представљана главом 
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Слика 16: Остаци зидина утврђења Саксајхуман; 

Извор: andeantravelweb.com (10.06.2017) 

змије у седећем положају, са врло израженим обликом главе змије и телом како би таква 

скулптура изазивала страхопоштовање. Искуства у сликарству нису имали довољно, 

углавном су им цртежи били доста грубо одрађени без претеране лепоте, али су зато били 

мајстори градње и израде скулптура. Оно што издваја Астеке јесте култура и писменост. 

На почетку нису имали развијено писмо али се касније то писмо развило у облику 

симбола, које су свештеници записивали углавном на кожи од животиња те   касније 

клесали на камен. Пронађено је неколико артефеката астешког писма који се чувају у 

музеју у Мексико Ситију. Од свих 

царстава у прет- колумбовском периоду, 

царство Инка је било  највеће и најбоље 

организовано. Инке су се настаниле у 

Јужној Америци, тачније на западном 

ободу Јужне Америке, од Еквадора на 

северу до централног Чилеа на југу. 

Иако је њихово царство захватало 

велику површину, услови за живот у 

овом делу света нису били погодни. 

Ипак, и у таквим условима, успели су да изграде велике градове чији остаци данас 

представљају велику туристичку вредност Латинске Америке. Најзначајнији град Инка 

био је Куско (шп. Cuzco), што у преводу значи центар или пупак света. Био је главни град 

Инка  за све време трајања цивилизације. Данас се на том месту налази истоимени град, 

који лежи на остацима некада древног града. Куско данас има обрисе типичног 

перуанског града, мешавину традиционалног и модерног али не претерано 

модернизованог. У граду се налази на десетине локалитета, односно остатака из периода 

владавине Инка, који данас представљају изузетно важну туристичку вредност коју 

годишње посети преко милион туриста из свих крајева света. У граду и околини се могу 

издвојити неколико битних локалитета: Саксајхуман (шп. Sacsayhuamán), цитадела, 

односно тврђава која се налази мало изнад града, на висини од 3.700 метара, и која даје 

праву слику о томе колико су вешти градитељи биле Инке. Данас су видљиви и добро 

очувани остаци зидова ове тврђаве, низ правилно исклесаних камених блокова прецизно 

поређаних један преко другог. Тврђава има облик пумине главе док тело представља сам 
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град Куско, а када се посматра са висине, зидови имају облик отворене вилице пуме са 

оштрим зубима. Унутар тврђаве налазило се три торња са којих се пружао одличан 

преглед на град и који су имали улогу осматрачнице у случају напада непријатеља. У 

самом центру тврђаве налазио се храм Сунца, где су се Инке молиле и приносиле жртве. 

Тврђава је имала више религиозни карактер али се сматра да је имала и војни и да су се 

војници Инка обучавали унутар тврђаве. Такође, откривени су и бројни силоси за 

складиштење хране као и систем за наводњавање. Данас се од тврђаве могу видети једино 

остаци камених зидова, правилно исклесаних блокова који су представљали прави бедем 

пред утврђењем. Зидови су толико јаки да су успели да остану на месту након разорног 

земљотреса који је 1950. године који је погодио овај део Перуа, и уништио готово 90% 

града Куско. Значајау туристичку вредност представљају и остаци храма Кориканча, 

односно Храм Сунца – најсветијег храма некадашњег царства Инка. Налази се у центру 

Куска, а у храму  су се одржавале различите церемоније владара Инка, од венчања до 

разноврсних светковина и сахрана. У овом храму су се чувале мумије владара које су биле 

постављане на столу од чистог злата. Кориканча се сматра најлепшим храмом који је био 

изграђен од стране Инка. Огромни камени зидови били су дуги око 140 метара а широки 

око 135 метара. Из шпанских записа може се прочитати да је храм био богато украшен, 

врата и статуе унутар храма су биле од злата и драгог камења, док су зидови храма били 

обојени у плаво (https://www.ancient.eu/Coricancha/ (Приступљено 09.06.2017)). У 

централном делу храма налазио се велики диск од злата за који се претпоставља да је 

представљао Сунце. Доласком конквистадора и освајањем Куска, храм је опљачкан и 

порушен до темеља. Данас су видиљиви управо само темељи некадашњег велелепног 

храма, а на њима је изграђена црква  Санто Доминго. У самом граду се могу видети 

углавном остаци зидина и темеља грађевина на којима су изграђени други објекти током 

досељавања шпанаца у град. Међутим, и ти објекти представљају изузетно велики 

туристички вредност и потенцијал. Од других знаменитости у граду могу се издвојити 

шеталиште Хатун Румијук (шп. Hatun Rumiyuq), које сe налази на месту некадашње палате 

владара Инка Рока. Темељи палате су видљиви и данас, а над њима је изграђен комплекс 

зграда. Интересантна је и црква Пресвете Богородице (шп. Basilica Menor de la Merced) 

која се налази у самом центру града. Незаобилазни део града представља и главни градски 

трг - Трг Ратника (шп. Plaza de Armas), као и црква Исуса Христа (шп. Iglesia de la 
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Слика 17: Трг ратника (горе), Шеталиште Хатун Румијук (доле лево), Црква 

Исуса Христа (доле десно); 
Извор: commons.wikimedia.org (10.06.2017) 

 

Compañia de Jesus). У граду се налази и велики број музеја од којих се могу издвојити 

музеј Претколумбовске уметности, музеј Инка као и Регионални музеј Куска. У околини 

града налазе се бројни локалитети и остаци некадашњих градова и утврђења Инка. 

Издвајају се: Морај (шп. Moray), Чокукирао (шп. Chuqik'iraw), Паталакта (шп. Patallaqta), 

Хуилка Ракај (шп. Willka Raqay), Типон (шп. Tipón) и многи други локалитети. Локалитет 

Морај (шп. Moray) налази се на око 50 km северозападно од Куска на платоу надморске 

висине од 3,500 метара, северно од малог насеља Марас. Локалитет је јако интересантан 

с’обзиром да је археолозима и дан данас јако тешко да протумаче сврху његовог 

постојања. Сам облик локалитета подсећа на концентричне кругове који се налазе један 

унутар другог, и сваки круг се за разлику од наредног налази на различитој дубини. 

Највећа измерена дубина износи 30 метара, а већина археолога сматра да је овај локалитет 

представљао неку врсту пољопривредне лабораторије Инка. Унутар ових кругова 

температура ваздуха варира до 15⁰ С, те због тога истраживачи мисле да су се на сваком 

нивоу садиле одређене биљке (културе) те да су Инке помно пратиле њихов вегетацијски 
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период сазревања како би утврдиле одговарајуће услове у којима оне најбрже расту 

(https://www.theonlyperuguide.com/peru-guide/the-sacred-valley/highlights/moray-ruins/ 

(приступљено 11.06.2017)). Чокукирао (шп. Chuqik'iraw) представља комплекс рушевина 

древног града Инка, по начину градње врло сличан древном граду Мачу Пикчу. Налази се 

на око два дана ходања од Куска, на надморској висини од око 3,000 метара на доста 

неприступачном планинском терену и до града се може доћи организованим 

планинарским турама уз коришћење специјалне опреме за планинарење. Целокупна 

грађевина је подељена на 12 сектора у којима су се налазиле резиденција владара, храм и 

пратеће богомоље, пијаца, као и објекти за становање. Откривени су и системи за 

наводњавање, слични онима у Мачу Пикчу. Локалитет је права туристичка атракција 

нарочито за љубитеље планинарења. Број туриста се због специфичности локалитета 

ограничава па је тако просек посетилаца ове локације отприлике око 5000 туриста на 

годишњем нивоу (https://en.wikipedia.org/wiki/Choquequirao (приступљено 12.06.2017)). 

Паталакта (шп. Patallaqta) је археолошки локалитет, некадашњи град царства Инка који се 

налази у непосредној близини Мачу Пикчу. Попут Чокукирао локалитета, служио је као 

насеље народу Инка и данас се на самом локалитету могу видети бројне рушевине 

стамбених објеката, храмова и објеката у којима су се одржавале различите церемоније. 

Локалитет је степеничастог облика услед конфигурације терена и данас представља један 

од значајнијих туристичких вредности на путу “Стазама Инка”, који води кроз откривене 

локалитете овог народа све до најзначајније а то је Мачу Пикчу. Од значајнијих 

локалитета свакако треба издвојити и Типон (шп. Tipón), комплекс пољопривредних 

тераса чија је улога била пољопривредна производња. Инке су на изузетно 

неприступачном терену пољопривредну производњу развиле до највишег нивоа, а поред 

тога изградили су и ефикасне системе за наводњавање који се могу видети на овој 

локацији. Поред тога што су биле изванредни градитељи, Инке су такође биле и одлични 

математичари, астрономи, филозофи, историчари, географи. Израђивали су разноврсну и 

разнобојну тканину, развили су уметност прављења скулптура и оруђа од глине, дрвета, 

камена и племенитих метала, бавили су се медицином, али су такође развили и језик, 

културу и лирику, што их посебно издваја у односу на друге древне народе овог 

поднебља. Инке су откриле Венеру, посматрале су комете на небу које су за њих имале 

више неко религиозно својство (углавном се пролазак комета сматрао нечим лошим, 
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предсказање рата, глади или неке епидемије), успешно су израчунали када ће се десити 

догађаји попут помрачења, посматрали месечеве мене, посматрале и истраживале појаву 

муња, дуге и остале феномене. Направили су и сунчане часовнике назване интиуатанас 

(шп. intihuatanas), који су уствари представљали камене плоче постављене на отвореном 

терену, а на средини плоче налазио се велики усправно  подигнут камени стуб, постављен 

тако да баца сенку на плочу и у зависности од кретања Сунца, Инке су рачунале време. У 

медицинске сврхе је била коришћена и кока, чијом је прерадом данас настао познати 

производ кокаин. У вајарству, изради скулптура, оруђа и оружја су такође имали велико 

искуство и знање. Углавном су осликавани вредности из природе, нарочито животиње, о 

чему сведоче чувене Наска линије у јужном Перуу. Наска линије (шп. Nazca) су и дан 

данас једна велика мистерија код истраживача и археолога. Представљају фигуре 

животиња исцртане на земљи у истоименој пустињи на југу Перуа. Димензије ових 

фигура крећу се у распону од неколико десетина до неколико стотина метара, највећа 

достиже дужину од 370 метара и видљива је из ваздуха. Откривене су још давне 1553. 

године када је шпански конкистадор Педро Леон спазио линијска удубљења у земљи, 

након пада царства Инка и шпанског освајања Латинске Америке. Средином XX века, 

први пут су из ваздуха линије осмотрили и перуански авијатичари и детаљније их 

описали. Сврха ових цртежа и даље није позната и постоји пуно теорија. Занимљива 

теорија о постанку Наска линија јесте она која каже да су Инке оствариле контакт са 

ванземаљским обликом живота, за који су сматрали да је божанство, јер су долазили са 

неба, те да су Наска линије уствари представљале древне аеродроме за слетање 

ванземаљаца (www.ancient-origins.net). Било како било, велика је мистерија око Наска 

линија, али свакако данас оне представљају огромно туристичко благо Перуа. Велики број 

туриста посећује овај локалитет, најчешће кроз ваздушно разгледање линија јер се облици 

и фигуре животиња, али и других објеката најбоље могу видети управо из ваздуха.   
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Слика 18: Археолошки локалитети Морај, Чокукирао и Паталакта; 

Извор: www.flickr.com (15.06.2017) 

Слика 19: Наска линије; www.flickr.com (15.06.2017) 
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Слика 20: Колумбов сусрет са 

индијанским племеном; 

Извор: 
http://www.artstor.org(28.04.2018) 

 

Колонијални и постколонијални период 
 

Колонизација Америчког континента је званично започела 1492. године када је 

Кристофор Колумбо, под заставом краљевине Шпаније стигао до обале Бахама и ту се 

искрцао са својом посадом. Рођени ђеновљанин није 

ни слутио да је пристао на обалу новог континента, 

верујући у то да је стигао до Индије по први пут 

пловећи краћим путем, западно преко океана и тако 

скратио поморски трговински пут са Индијом. 

Домороце са којима се сусрео је управо из тог 

разлога назвао индијанцима, а тај термин се одржао 

и данас. Он је на пут кренуо из шпанског града 

Гранаде са три брода: две каравеле Пинта и Ниња, и 

једна лађа Санта Марија. Након што су допунили 

залихе воде и хране на Канарским острвима, 

експедиција је наставила путовање ка западу. Дана 

11. октобра, 1492. године угледали су копно, и тако 

је званично откривен нови континент, касније назван 

Америка. Након тога сам Колумбо је организовао још 

три путовања. Када су напокон у Европи установили 

да се ради о новом континенту и осигурали трасу, 

започета су масовна путовања у циљу колонизације Новог Света. Северну Америку су у 

највећој мери колонизовали Британци и Французи, док су се за делове Средње и Јужне 

Америке надметали Португалци и Шпанци. С обзиром да је шпанска круна у то време 

била изузетно моћна, Шпанци су успели да однесу превагу и пошаљу знатно већи број 

бродова и људства на територију Новог Света. Након иницијалног контакта са 

домородачким становништвом уследио је период колонизације и ратова у којима су 

Шпански освајачи имали више успеха с обзиром да су имали боље оружје, оклоп и бољу 

организацију. Индијански ратници су били бројнији али наоружани стрелама и копљима 

против метала и барута нису имали скоро никакве шансе. Поред тога, у првим годинама 

рата индијанци су сматрали конкистадоре неком врстом божанства, па су се у том периоду 
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без борбе предавали освајачима. Шпанци су уз то донели и болести на које домороци нису 

били имуни те су се дешавала масовна умирања од болести попут грипа или грознице, 

тако да је шпанским освајачима било олакшано освајање Новог Света. С обзиром да су 

дошли преко Атлантика логично је било истражити и освојити источне делове Америке. 

Тек касније истражујући дубоко у унутрашњости континената освајани су и западни 

делови Латинске Америке. Како су освајали део по део, тако су шпански освајачи градили 

утврђења и градове, које и дан данас имамо на светској мапи. Међу најзначајнијим 

освајачима убрајају се Хернан Кортез, Франциско Пизаро, Франциско де Орељана, Васко 

Нуњез де Балбоа, Гонзало и Ернандо Пизаро, Алонсо де Охеда и многи други, који су 

допринели освајању Америчког континента. Још увек није утврђен прецизан број 

убијених домородаца током шпанских освајања, а све је вероватније да неће ни бити 

утврђен, али се процењује да је током периода колинизације настрадало на десетине 

милиона домородачког становништва. Шпанци су углавном уништавали све пред собом 

па тако нису штедели не велелепне градове древних цивилизација, које су пре спаљивања 

пљачкали и односили огромне количине злата и других вредности. Током колонизације 

домородачко становништво је масовно покрштавано у католичку веру, а многи су 

одвођени у Шпанију где су се продавали као робље или радили као робови под влашћу 

круне. Период колонизације се завршио падом и последњег великог утврђења древних 

цивилизација, у овом случају Инка, а то је био град Вилкабамбе који је пао под влашћу 

шпанских освајача 1572. године. Касније су вођене борбе са побуњеницима али су их 

конкистадори лако решавали у своју корист. Након овог периода уследио је период 

организације и поделе освојене тертиорије. Постколонијални период је у много чему 

сличио колонијалном периоду све до избијања масовних револуција против шпанске 

круне и проглашавања независности земаља које данас имамо на Америчком континенту. 

Шпанска освајања трајала су од открића Америке па до краја XVI века када започиње 

период утврђивања власти и изградње градова и утврђења на освојеним територијама. 

Први град – насеље које је утврђено на територији Новог Света било је Даријен, данашња 

Ла Палма у Панами, а основао га је шпански конкистадор и истраживач Васко Нуњез де 

Балбоа 1512. године (https://en.wikipedia.org/wiki/Vasco_Núñez_de_Balboa (Приступљено 

27.04.2018)). Одатле су покренуте експедиције ка југу на територију Јужне Америке. 

Шпанска власт је била хегемонична, организована у провинције којима су владали 
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гувернери и имали доминантан положај у односу на све остале јер су директно били 

постављани од стране краља. Такође, провинције су биле организоване у систем каста а 

друштво је било строго патријахално. Поред робова које су чинили покорени народи и 

племена, шпански освајачи су доводили робове и из Африке и Азије, тако да је једна од 

одлика њихове власти и робовласништво. Оно што је битно за развој модерног туризма на 

овом простору јесте огромно богатство и добра очуваност градова, грађевина, оруђа и 

оружја из колонијалног и постколонијалног периода. У свакој земљи данас се могу видети 

градови из овог периода, са добро очуваним грађевинама унутар њих. У музејима се 

налази огормна збирка оруђа и оружја која посетиоцима пружају доказе о животу у овом 

периоду. Неки од најстаријих и најзначајнијих градова на простору западног дела 

Латинске Америке јесу: 

 Сан Кристобал де ла Касас (шп. San Cristóbal de las Casas) у Мексику, један од 

најочуванијих градова из колонијалног периода са очуваним грађевинама и 

калдрмисаним улицама које сведоче о животу из периода шпанске владавине. 

Најзначајније туристичке знаменитости града јесу градска кућа и велика катедрала 

из колонијалног периода; 

 Антигва (шп. Antigua) је град у Гватемали познат по великом богатству добро 

очуваних грађевина из колонијалног периода, нарочито верских објеката, цркава и 

катедрала. Туристички најинтересантније грађевине јесу резиденција капетан-

генерала, градска већница, катедрала Св. Џејмса, манастир Ла Реколецио (шп. La 

Recolección), црква Ла Мерсед и др; 

 Гранада (шп. Granada), град на обали језера Никарагва у исто именој држави у 

Средњој Америци, одликује се богатим туристичким садржајем. Туризам у Гранади 

данас представља важну привредну грану а у граду је изграђен велики број хотела 

и објеката приватног смештаја; 

 Кито (шп. Quito) је главни град Еквадора и налази се на надморској висини од 2,850 

метара, што га чини другим највишим главним градом на свету, одмах после Ла 

Паза у Боливији (https://www.britannica.com/place/Quito (приступљено 28.04.2018)). 

Центар града сматра се најбоље очуваним и најлепшим центром на територији 

целокупне Америке, богат грађевинама из колонијалног периода веома добро 

очуваних. Град се налази на УНЕСКО листи заштићених културних добара од 
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1978. године. У граду се налази велики број хотела и смештајних јединица, и има 

одличне услове за масовнији развој туризма. Једна од највећих атракција града 

јесте споменик који представља локацију кроз коју пролази екватор, по којем је и 

Еквадор добио име. Значајни су још туристички локалитети Ел Панецило (шп. El 

Panecillo), у преводу мали хлеб (хлебић), брдо које се уздиже над градом до висине 

од 3,016 метара, вулканског порекла са интересантним спомеником који 

представља мадону (мајку Исуса Христа) из колонијалног периода и са кога се 

пружа диван поглед на град. Интересантне грађевине су још и Национална 

базилика (шп. Вasílica del Voto Nacional), велики трг Независности (Plaza de la 

Independencia), велика катедрала и др; 

 Арекипа (шп. Arequipa) је правна престоница Перуа, јер се у граду налази уставни 

суд ове Јужноамеричке земље и други по величини град у земљи. Град је познат 

под називом “Бели град” и поред Лиме, обилује туристичким атракцијама, 

нарочито грађевинама из колонијалног периода, попут: градске базилике (шп. 

Basilica Cathedral of Arequipa), црква “дружине” (шп. Iglesia de La Compañia), као и 

многобројни мањи споменици посвећени народу, војсци и некадашњем животу на 

овом простору; 

 Потоси (шп. Potosí) је један од најстаријих колонијалних градова у Јужној 

Америци, познат по богатим налазиштима сребра које су шпанци експлоатисали у 

великим количинама у овом региону. Данас представља туристички атрактивну 

локацију са бројним грађевинама из колонијалног периода, а добро је очуван 

велики број рудника сребра који данас представљају велику туристичку атракцију. 

Град се налази на УНЕСКО листи светске културне баштине од 1987. године. 

Иначе, у граду је сачуван цео производни ланац од рудника Cerro Ricо (шп. Богата 

земља) до краљевске ковачнице, укључујући бране, аквадукте, језера и пећи где се 

сребро топило. Одлично је сачуван и колонијални град у подножју планине са 

прелепим друштвеним и верским грађевинама, племићким кућама и четвртима које 

се називају Barrios mitayos у којима су живели радници. Краљевска ковачница (шп. 

Casa de la Moneda) у близини Трга републике, данас је претворена у нумизматички 

музеј. Интересантна је и црква св. Фрање (шп. Catacumbas de la Iglesia San 

Francisco), прва црква саграђена у колонијалном периоду, као и црква св. Лоренца 
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(шп. Iglesia de San Lorenzo) која је специфична по томе што је изграђена сва од 

камена у барокном стилу; 

Поред наведених градова, постоји велики број мањих градова из колонијалног периода са 

добро очуваном архитектуром и солидним туристичким потенцијалом. У готово свим 

већим градовима, модерним и урбанизованим срединама такође се могу видети добро 

очуване грађевине из овог периода, а такође, велика колекција артефаката изложена је у 

многобројним музејима широм Латинске Америке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 21: Катедрала у Антигви; 

Извор: www.dreamstime.com (29.04.2018) 

 

Слика 22: Mitad del Mundo, Quito; 

Извор: 
www.notyouraverageamerican.com 

(29.04.2018) 

 

Слика 23: Катедрала Сан Луис, Потоси; 

Извор: www.expedia.com (29.04.2018) 
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ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ 

ЛАТИНСКЕ АМЕРИКЕ 

 
 

Природни ресурси као фактор туристичког активирања 

 

 Природа Латинске Америке одликује се великом разноврсношћу. Комплексни 

развој два континента, Северне и Јужне Америке, као и специфична клима утицали су на  

развој бројних геоморфолошких и хидролошких облика у рељефу, који данас 

представљају непорценљиву туристичку вредност. Флора и фауна спадају у ред 

најбројнијих на Земљи, са великим бројем ендемичних врста. Од геоморфолошких облика 

највећу вредност имају вулкани, којих на овом простору има у великом броју. Генеза и 

историјски развој утицали су на то да је подручје западног дела Латинске Америке једно 

од вулкански најактивнијих на Земљи. Туристичком атрактивношћу се издвајају вулкани 

Гватемале, Никарагве, Еквадора и Чилеа. Љубитељима планинарења се нуди велики број 

угашених вулкана и посета њихових калдера кроз нетакнуту природу. На простору 

активних вулкана посете се ограничавају и обавезна је пратња локалних водича, као и 

одобрење државних служби. Поред ових постоје и вулкани који су већ дуги низ година у 

фази мировања, али са могућношћу њиховог активирања у неком неодређеном времену.  

 

Међу значајнијим вулканима можемо издвојити:  

 Тахумулко (шп. Volcán Tajumulco, 4,220 m, угашен вулкан); интересантан за развој 

туризма, планинарења и пешачења, због висине и погледа који се пружа са врха 

вулкана; 

 Агуа (шп. Volcán de Agua, 3,760 m, угашен вулкан) у Гватемали; простор око 

вулкана је 1956. године стављен под заштиту државе. Интересантан за развој 

планинарења и пешачења; 

 Масаја (шп. Masaya, 635 m, активан вулкан); Проглашен за први Национални парк 

у Никарагви 1979. године, Интересантан по бројним базенима лаве, и деловима на 

којима се може видети проток лаве; 
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 Котопакси (шп. Cotopaxi, 5,896 m, активан вулкан); спада у ред највиших активних 

вулакан на свету. Интересантан за развој алпинизма и планинарења; 

 Чимборазо (шп. El Chimborazo, 6,268 m, активан вулкан), највиши вулкан у 

Еквадору, представља симбол ове земље. Влада Еквадора је простор око вулкана 

прогласила резерватом природе у циљу очувања екосистема и вулканских облика у 

рељефу који могу допринети развоју туризма;  

 

На простору Чилеа можемо издвојити неколико туристички атрактивних вулкана:  

 Охос дел Саладо (“Пустињске очи”, шп.  Ojos del Salado, 6,891 m, активан вулкан), 

највиши вулкан на свету. Туристички интересантан због чињенице да је највиши 

активни вулкан на свету, али и због феномена “Пустињске очи”, бројних сланих 

лагуна које имају облик људског ока  и налазе се у непосредном окружењу вулкана 

(https://www.liveabout.com/climbing-facts-about-nevado-ojos-del-saldo-755938 

(приступљено 24.08.2019)); 

 Виљарика (шп. Villarica, 2,847 m, активан вулкан); спада међу најактивније вулкане 

на простору Чилеа. Постоје одлични услови за развој алпинизма и планинарења. Од 

2007. године постоји могућност разгледања вулкана и из хеликоптера. Изграђено је 

и скијалиште на северним обронцима вулкана које је отворено током зимских 

месеци (https://www.geographic.org/photos/volcanoes/volcano_photos_301.html 

(приступљено 24.08.2019)); 

 

Међу природним туристичким вредностима можемо издвојити и бројна острва, од којих се 

већина налази у Тихом океану, али се поједина туристички атрактивна острва налазе и у 

унутрашњости континента, на језерима или некадашњим исушеним језерским и речним 

басенима. Од туристички интересантних острва могу се издвојити:  
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На територији Ел Салвадора: 

 Кончагита (шп. Conchagüita );  

 Меангера дел Голфо (шп. Meanguera del Golfo);  

На територији Костарике: 

 Острва Кањо (шп. Isla del Caño);  

 Чира (шп. Chira);  

 Кокосова острва (шп. Isla del Coco);  

 Сан Лука (шп. Isla San Lucas);  

На територији Никарагве, туристички најинтересантнија острва налазе се унутар језера 

Никарагва а то су групе острва:  

Ометепе (шп. Ometepe), Солентинаме (шп. Isla del Solentiname) и Запатера (шп. Zapatera).  

Можда и најлепша острва налазе се на територији Панаме. Већина острва је туристички 

добро позната и добро опремљена и бележе одличне резултате посета страних туриста. 

Међу најзначајнијим острвима могу се издвојити:  

 Острво Игуана (шп. Isla Iguana), природни резерват игуана;  

 Паљенке (шп. Isla Palenque);  

 Бока Чика (шп. Isla Boca Chica);  

 Таборкиљо (шп. Isla Taborcillo) и многа друга острва. 

На простору Јужне Америке, на пацифичкој обали која је слабо разуђена, налази се мањи 

број туристички атрактивних острва док се у унутрашњости континента, унутар језера или 

на местима некадашњих језера или река могу издвојити мања острва са великим 

туристичким потенцијалом. Два најзначајнија и најатрактивнија острва на територији 

Јужне Америке јесу острво Галапагос и Ускршњe острвo.  

Острва Галапагос (шп. Islas Galápagos) чине групу од 14 већих вулканских острва и 

бројних мањих острваца и стена у Тихом океану. Припадају територији државе Еквадор и 

чине посебну провинцију у тој држави. Површина острва износи око 8.100 km² а највиша 

надморска висина износи 1,707 m. На острвима се налази неколико активних вулкана. 

Тачан податак о броју становника на острву нема, али се сматра да живи између 15-20 

хиљада људи, највише на острву Санта Круз, око 15 хиљада. Острва су постала позната 
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Слика 24: Острва Галапагос и ендемична врста игуане и џиновске корњаче; 

Извор: www.google.com (30.04.2018) 

 

захваљујући истраживањима Чарлса Дарвина, који је истражујући острва поставио чувену 

теорију еволуције. Због непроценљивог богатства флоре и фауне, острва су проглашена за 

природни резерват 1959. године, да би се на УНЕСКО листи Светске баштине острва 

нашла 1978. године. Данас острва представљају прави рај за љубитеље природе, туризам 

је ограничен и уравнотежен због специфичности самог поднебља. Организују се излети до 

острва, роњење и посматрање морског света, обиласци предивних плажа и посматрање 

фауне острва од које се свакако издвајају најпознатији становници, а то су Џиновкса 

корњача Галапагоса, бројне врсте Игуана, пингвини, албатроси и друге врсте. Захваљујући 

напорима државе Еквадор да очува природу, острва Галапагос данас представљају прави 

туристички бисер ове латиноамеричке земље (https://www.lonelyplanet.com/ecuador/the-

galapagos-islands (приступљено: 24.08.2019)). 
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Слика 25: Статуе на Ускршњем острву; 

Извор: http://brewminate.com (30.04.2018) 

 

Ускршње острво (шп. Isla de Pascua) 

представља једно од најизолованијих острва на 

Земљи. Пра становници овог острва сматрали су 

да живе на једином насељеном парчету на 

земљиној површини. Површина острва износи 

свега 165 km² а од Јужне Америке је удаљено 

готово 3.200 km. Рекло би се да се овако 

изоловано острво не би требало узимати за 

озбиљно у планирању туризма неке земље, али 

оно по чему је Ускршње острво 

карактеристично не постоји нигде на Земљи. Живећи изоловано домородачко 

становништво није имало никаквог контакта са остатком света, све до шпанских освајања, 

када су бројни морепловци, међу којима и Џејмс Кук посетили острво и уверили се у јако 

тежак живот становништва, који су се због оскудације ресурса бавили чак и 

канибализмом. Ипак оно што је привукло морепловце, а и дан данас привлачи туристе 

широм света јесу многобројне џиновске камене главе којих има преко 870 (Silvestri, et al. 

2013). Статуе су домороци називали Моаи а и данас је тај назив у  званичној употреби. 

Статуе су клесане од камена и вулканских стена, и разликују се у димензијама. Најчешће 

су висине до 3,5 метара док је највећа статуа висока 21 метар. Поређане су дуж целог 

острва а и данас научницима није јасно зашто су прављене и која је сврха њиховог 

постојања. Сматра се да представљају претке или важније личности домородачког 

становништва, али се та теорија не узима са сигурношћу (Silvestri, et al. 2013). Данас 

Ускршње острво представља право туристичко благо и бележи рекордне посете 

иностраних туриста. Постоји велики број хотела и угоститељских објеката који су 

сконцентрисани на југозападу острва, аеродром, уређене пешачке стазе и путеви до 

локалитета.  

На територији Боливије, на језеру Титикака у унутрашњости континента могу издвојити 

мања острва која поседују изузетан туристички потенцијал. То су острво Сунца (шп. Isla 

del Sol) и острво Месеца (шп. Isla de la Luna). Такође се може издвојити и острво Инкаваси 

(шп. Isla Incahuasi) које се налази у средишњем делу некадашњег сланог језера, данас 

пустиње, Ујуни (шп. Salar de Uyuni), на надморској висини од 3,656 m. Од природних 
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богатстава Латинску Америку највише карактеришу хидрографски облици, флора и 

фауна. Разноликост и разноврсност биљног и животињског света, бројност и величина 

река, језера и других облика сјајни су предуслови за будуће планирање и развој туризма у 

границама одрживости. Речни туризам није у великом развоју највише из разлога што је 

већина река које припадају сливу Тихог океана планинског карактера, са великим 

падовима и бројним брзацима, па се због тога углавном користе за производњу електричне 

енергије у хидроелектранама. На појединим рекама попут Рио Теколутла (шп. Rio 

Tecolutla), Атојак (шп. Atoyac), Рио Оц (шп. Rio Oc), Рио Жибоа (шп. Rio Jiboa) могућ је 

развој риболовног туризма. Иако нема пуно река погодних за развој туризма, у овом делу 

Латинске Америке налази се велики број већих и мањих језера на којима је туризам 

могуће развијати. Пре свега треба издвојити највећа и најзначајнија језера, а то су: 

Манагва (шп. Lago de Managua) и Никарагва (шп. Lago de Nicaragua).  

Језеро Никарагва је познато по бројним острвима унутар самог језера од којих се 

издвајају три највећа вулканска острва: Ометепе, Солентинаме и Запатера. На њима се 

налазе вулкани а са језера се пружа диван панорамски поглед на острва и вулканске купе. 

Језеро је такође богато и рибом и бројним воденим животињама. Поред крузинг туризма и 

купалишног туризма, могуће је практиковати и роњење, али и риболовни туризам. 

Никарагва језеро је једино погодно за интензивнији развој туризма. 

У Јужној Америци је богатство речних токова велико, међутим у западном делу, нарочито 

од Перуа до крајњег југа континента речних токова нема у великом броју пре свега због 

Анда који се простиру готово целом дужином пацифичке обале Јужне Америке. У овом 

делу су Анди највиши те су и водени токови редуковани, односно, оно мало речних токова 

није погодно за развој туризма јер имају велики пад. Поред Анда, и клима игра велику 

улогу у недостатку речних токова, нарочито на простору Чилеа, где влада пустињска 

клима на великом делу територије ове земље.  
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Културни ресурси као фактор туристичког активирања 
 

 Велика разноврсност културних ресурса на простору Латинске Америке резултат је 

сложене и богате историје насељавања регије. До доласка првих колониста крајем XV 

века, развој културе је био везан углавном за просторе који су припадала древним 

цивилизацијама Новог света. Цивилизације Маја, Астека и Инка, као и бројне друге 

древне цивилизације и народи (Олмеци, Тотлеци и др.) имале су врло развијену културу у 

то време. Сви народи су били веома побожни, веровали су у бројне богове, градили су 

велелепне храмове, сликали, вајали, бавили се грнчаријом и израдом предмета, оруђа и 

оружја од племенитих метала, камена и дрвета. Такође, бавили су се астрономијом и 

развијали писмо којим су записивали битније догађаје. Може се рећи, а и велики број 

историчара и археолога сматра, да су древне цивилизације Новог света непосредно пред 

долазак колониста достигле максимум. Ипак, доласком шпанских освајача, завршава се 

период културног уздигнућа староседелаца, и започиње период њихове асимилације и 

културолошке промене. Шпански колонисти су са собом, поред развијенијег оруђа и 

оружја, донели и своју културу, језик и нову религију. Освајачким походима ширили су 

своју идеологију и веровање, уништавали цивилизацијске творевине древних народа, 

вршили насилну асимилацију становништва и градили утврђења и градове. Овакве 

прилике осликавају простор Латинске Америке и дан данас, са тим у вези да је данас 

индијанског становништва, односно потомака некадашњих Маја, Астека, Инка, Олемека, 

веома мало, готово да их уопште и нема. Ипак, један мали део тог древног царства је 

сачуван, тако да се данас на простору Средње и Јужне Америке може видети један део 

културних ресурса из периода пре и после Колумбовог открића Америке. Традиционални 

фестивали и догађаји су доста уобичајени за народе Латинске Америке. У свакој земљи 

постоји велики број фестивала којима се придаје велика пажња, у новије време и на 

глобалном нивоу. Народи и потомци некадашњих древних цивилизација настављају 

прославу и обележавање битнијих догађаја, које су и њихови преци такође славили. Неки 

од најзначајнијих фестивала земљама западног дела Латинске Америке јесу: 
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 У Мексику: 

- Festival de la Cosecha y la Vendimia (фестивал вина) – одржава се током августа 

на полуострву Калифорнија. Туристима се приказује традиционално прављење 

вина и дегустација истог уз богату трпезу; 

- Festival de Octubre (октобарски фестивал) – фестивал музике и игре на 

полуострву Калифорнија, туристима је на располагању велики број концерата 

различитих музичких праваца, театар на отвореном и слично; 

- Los cabos Billfish tournament (турнир лова на сабљарке) – риболовачки турнир, 

један од престижнијих у Мексику, у Калфорнији. У октобру бројни такмичари 

из земље и иностранства такмиче се у лову на сабљарке. Током вечери 

организује се дегустација рибе и спремање рибљих специјалитета уз садржајан 

забавни програм; 

- Fiesta de Enero (Јануарски фестивал) – одржава се на територији општине 

Чиапас и религиозног је карактера. Током јануара парадира се улицама градова 

у шареним костимима и то: 8. Јануара када је дан “Cristo Negro de Esquipulas”, 

17. Јануара када је дан “San Antonio Abad”, и 20. Јануара када је “San Sebastian”; 

- Los Parachicos – традиционални фестивал са играчима који са дрвеним маскама 

из Чиапе де Корзо (Chiapa de Corzo), дефилују улицама града. Одржава се од 4-

22. јануара сваке године. Фестивал обилује игром, песмом и музиком, гостима 

се нуде производи из домаће кухиње и домаће радиности, а фестивал је такође 

стављен на УНЕСКО листу светске културне баштине; 

- Festival del Rabano (Ноћ ротквица), занимљив фестивал који се одржава током 

Децембра. Учесници фестивала се такмиче у прављењу скулптура од великих 

црвених ротквица које могу да нарасту и до 50 центиметара и теже преко 3 

килограма; 

 Никарагва такође има више фестивала, међу којима се као туристички 

најинтересантнији могу издвојити: Diriamba и Fiesta del toro Venado. Први се 

одржава током јануара, и представља спој традиционалне културе индијанаца и 

шпанских освајача. Фестивал игре, музике и забаве. Други се одржава током задње 

недеље октобра и сличан је фестивалу Ноћ вештица. Учесници се облаче у костиме, 

игра и музика трају од поднева до заласка сунца; 
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 У Костарики су туристички најинтересантнији фестивали: Envision fest – одржава 

се фебруара и обилује музичким концертима, али и другим облицима уметности, 

као и јогом у природи и на плажи; Fiestas de los Diablitos – или у преводу 

“фестивал малих ђавола”. Током децембра учесници фестивала се маскирају у 

Борука индијанце са једне, и шпанске освајаче са друге стране, и глуме борбу 

између две зараћене стране. Наравно, атмосфера на фестивалу је права карневалска, 

а гостима се нуди да пробају традиционалну ракију од кукуруза, која се пила 

некада код Астека; Fiestas Palmares – представља велику каубојску журку. Током 

јануара учесници овог фестивала изводе свечане дефилее кроз град, оргнаизује се 

корида и родео, као и борба са биковима. Интересантно је и такмичење у јахању 

коња; 

 У Перуу постоји неколико десетина фестивала и празника током године, од којих 

су најинтересантнији свакако: Trujillo marinera festival – током јануара одржава се 

чувени фестивал у граду Трухиљо, на којем улицама града парадирају играчице 

одевене у традиционалну ношњу и играју традиционалан плес Инка, а такође 

учествују у такмичењу за најлепшу играчицу фестивала; Fiesta de la Candelaria – 

фестивал парадирања градом, религиозног карактера. Учесници носе костиме који 

представљају некадашњи начин живота и богове; Inti Raymi – један од 

најзначајнијих фестивала у Перуу а посвећен је цивилизацији Инка и њиховим 

потомцима. Одржава се 24. јуна и представља традиционални фестивал Сунца; 

Santuranticuy – овај фестивал одржава се у древном граду Куску у децембру 

месецу. Поред богатог кулутрно-уметничког програма, становници Куска током 

фестивала продају ручно израђене предмете, играчке и скулптуре, лутке и слично; 

Поред наведених интересантан помена је и фестивал вина који се одржава током 

марта месеца; 

 Код Чилеанаца је такође присутан велики број фестивала и празника током године. 

Неки од најинтересантнијих јесу: Fiesta Tapati – одржава се током фебруара на 

Ускршњим острвима. Представља фестивал боја, учесници фарбају своја тела, 

одржавају се бројна такмичења у пливању и вожњи кануа, носе се традиционални 

костими; Интересантна је берба грожђа у граду Курико (Curicó) која се одржава 

крајем марта; Fiesta de San Pedro – април је месец уметности у Чилеу. Овај 
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фестивал је посвећен уметницима из различитих области, музике, ликовне 

уметности, глуме и др. ; Зимски карневал у Порто Вилијамсу (Puerto Williams) – 

током јула у овом малом граду влада права карневалска атмосфера; богат музички 

програм, бројне параде, ватромет. Девојке се такмиче за пехар карневалске 

краљице; Fiesta de la virgen de Andacollo – фестивал бакра, одржава се од 24. до 26. 

децембра. Потомци Инка током овог периода излажу на улицама предмете од 

бакра, успомена на своје претке. Фестивал је религиозног карактера; 

Културни утицај на туристе такође имају и бројни музеји. Свака држава западног дела 

Латинске Америке има више десетина музеја, од којих су неки надалеко познати широм 

света. У музејима се чувају вредни предмети древних народа и цивилизација, као и 

историјска архива. Многобројни предмети из претколумбовског периода али и периода 

колонизације привлаче сваке године велики број туриста. Најлепши, а уједно и 

најзначајнији музеји на простору Латинске Америке јесу:  

 Museo de la Escultura – музеј се налази на простору археолошког локалитета Копан 

у Хондурасу. У музеју се чува преко 3000 различитих предмета који сведоче о 

животу Маја на овом простору; Такође интересантан је и музеј антропологије (шп. 

Museo de Antropologia) у граду Сан Педро Сула, где се налази поставка из времена 

пре колонизације; 

 Museo de Tradiciones y Leyendas – Музеј Легенди и традиције, налази се у граду 

Леон у Никарагви. Некадашња зграда затвора данас је претворена у музеј у којем 

се чувају предмети који су служили као средства за мучење затвореника. На 

зидовима музеја осликани су мурали који приказују како су се затвореници 

мучили; 

 Museo Nacional de Antropologia – Национални музеј антропологије налази се у 

Мексику, у главном граду Мексико ситију. Један је од најзначајнијих на простору 

Латинске Америке јер садржи огормну колекцију предмета из периода пре 

колонизације. Бројни атрефакти Маја, Инка, Толтека и Олемека се налазе у овом 

музеју, попут гигантске главе Сунца, врховног бога Олемека која је нађена у 

шумама Табаска и Веракруза. Поред ових у музеју се налазе и бројни артефакти из 

других цивилизација света, Грчке, Кинеске, Египатске, Месопотамијске и др. ; 
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 Casa Museo Salto de Tequendama Biodiversidad y Cultura - музеј биодиверзитета и 

културе Текендама, на истоименом водопаду, оставља без даха посетиоце због 

своје локације али и архитектуре. Некадашњи хотел намењен гостима високог 

угледа и моћи, 2013-те године је реновиран и претворен у музеј. Данас је права 

атракција за туристе; 

 Museo Nacional de Bellas Artes – Национални музеј уметности у Чилеу, један је од 

најлепших у Јужној Америци. Налази се у главном граду Чилеа, Сантијаго де Чиле, 

и својом архитектуром али и поставком привлачи велики број туриста током 

године; 
 Museo de Arte Italiano – Музеј Италијанске уметности је једини музеј европске 

уметности на простору Латинске Америке. Налази се у Лими, главном граду Перуа, 

и осликава уметност италијанских сликара и вајара, попут Микеланђела, Донатела, 

Ботичелија, и других. У музеју се налази преко 200 оригиналних слика, скулптура, 

предмета од керамике и слично. Такође, музеј садржи преко 300 различитих 

оригиналних дела, књига и списа. Посета музеју је омогућена и слепим људима, 

који помоћу специјалних рукавица могу да додирну и створе слику предмета од 

непроценљиве вредности; 
 Observatorio Astronómico de Quito – Астрономска опсерваторија у Киту, главном 

граду Еквадора спада у музеје које свакако треба посетити. Опсерваторија је једна 

од најстаријих на простору Јужне Америке и садржи велики колекцију предмета 

којима су се некада посматрале звезде и друга небеска тела. Током посете музеју 

туристима је на располагању и коришћење телескопа за ноћно осматрање неба, као 

и кратак курс из астрономије, информације и богата литература о објектима и 

појавама у космосу; 

Латинска Америка је позната и по великом броју религиозних фестивала и дешавања, која 

датирају још из периода древних народа и цивилизација Инка. Потомци ових народа данас 

покушавају да одрже наслеђе својих предака, и пренесу га на новије нараштаје како би се 

богата традиција очувала. Најзначајнији и најмасовнији фестивали јесу:  

 Señor de los Milagros – Фестивал Господа Милостивог је традиционални фестивал 

који се одржава сваког октобра у главном граду Перуа, Лими. Учесници фестивала 

окупљају се око цркве Лас Назаренас (шп. El Insigne Santuario Nacional y 
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Monasterio de Las Nazarenas) одакле крећу у шетњу кроз улице главног града. Жене 

носе љубичасте хаљине са белим марамама а мушкарци носе љубичасте машне 

(https://www.peru.travel/?internacional (приступљено: 25.08.2019)); 

 Dia de los Muertos – Дан Мртвих је национални празник у Мексику. Траје два дана 

и одржава се у новембру. Први дан је дан светаца, а други дан душа. За 

манифестацију се израђују скулптуре од шећера у облику лобања и скелета. 

Учесницима фестивала дели се традиционални хлеб мртвих (pan de muerto). Народ 

се у току ова два дана окупља на гробовима предака, носе свеће, цвеће и слике, 

певају и играју, служи се богата гозба, вино, текила. Иако делује морбидно, 

фестивал је веома жив и радостан (https://www.visitmexico.com/en (приступљено: 

25.08.2019)); 

 Semana Santa – Света недеља фестивал одржава се током Ускрса, целе недеље у 

Гватемали. Карактерише га парада учесника који су одевени у љубичасте одоре. По 

улицама се простиру разнобојни теписи од цвећа а учесници фестивала носе 

скулптуре у облику крста и Исуса; 

 Inti Raymi – Фестивал Сунца одржава се у Перуу у околини Куска, у Јуну месецу и 

један је од најзначајнијих фестивала у овој земљи. Малобројни преци древних Инка 

годинама обележавају овај фестивал и чувају традицију свог народа. Церемонија 

почиње у храму Кориканча (шп. Qorikancha) одакле се преноси на улице града. 

Фестивал карактеришу музика и плес, песма, молитве, цвеће. Током прославе 

симулира се и жртвовање животиња (https://www.peru.travel/?internacional 

(приступљено: 25.08.2019)); 

 Año nuevo Aymara – Нова година Ајмара је после пуно година, 2009. године 

званично проглашена националним празником захваљујући боливијском 

председнику Ево Моралешу. Одржава се 21. јуна на више стотина локалитета у 

Боливији а централна манифестација се одвија на локалитету Тиванаку (шп. 

Tiwanaku). На хиљаде људи се окупља и прославља повратак Сунца (шп. Willkakuti) 

од раних јутарњих сати до заласка Сунца (https://boliviatravelsite.com/travel-

articles/cultural-events/willkakuti (приступљено: 25.08.2019)); 

 Fiesta del cuerpo de Cristo – Фестивал Христовог тела одржава се у Панами у граду 

Ла Вила де лос Сантос (La Villa de los Santos). Траје две недеље, а током одржавања 
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фестивала народ се забавља кроз игру и песму. Главни догађај је када се учесници 

окупе, изаберу лидера који са маском ђавола дефилује кроз улице града, а остали га 

прате; 

Народе и земље Латинске Америке такође карактерише и богат фолклор којима се сви они 

изузетно поносе. На овом простору традиција има важно место у животима људи, а у 

данашње време јављају се и комбинације модерног и традиционалног. Фолклор народа 

Латинске Америке сваке године привлачи велики број туриста, и презентује им се на 

различите начине. Неки од најзначајнијих фестивала фолклора јесу:  

 Међународни фестивал културе и плеса (шп. Purrun – Danzas del Mundo, Festival 

Internacional de Cultura y Danza de Calera de Tango) у Чилеу, један је од 

најзначајнијих фестивала са веома дугом традицијом. Фестивал има за циљ ширење 

традиционалне међународне културе и обухвата музику, плес, гастрономију и 

занатство (http://www.cioff.org/events-festival.cfm/en (Приступљено 26.08.2019));  

 У Боливији се традиција и култура чувају од заборава, па се због тога током године 

организује велики број фестивала и фолклорних догађаја од којих се могу 

издвојити: Плес са ђаволом (шп. Danza de los Diablos) фестивал на којем плесачи 

носе маске са ликом ђавола, Waka, Tinku је традиционални плес између мушкарца и 

жене, из различитих племенских заједница који се први пут сусрећу и отпочињу 

фестивал плесом.  

 Интернационални фестивал фолклора у Хидалгу (шп. Festival Internacional de 

Folklore de Hidalgo), Сусрети фолклорних ансамбла (шп. Encuentro de folklore 

internacional de la U.A.Q), Интернационални фолклорни фестивал “Свет плеше у 

Тлакскали” (шп. Festival Internacional del folklore 'el mundo danza en Tlaxcala'), у 

Мексику; 

 Inti Raymi најзначајнији фестивал код народа Перуа, датира још из времена Инка а 

слави се сваке године. Фестивал је основан како би се одала почаст Интију, богу 

сунца код древних Инка, Плес са маказама (шп. Danza de Tijeras) традиционални 

плес народа јужног и централног Перуа (https://www.theonlyperuguide.com 

(Приступљено 26.08.2019)). Плесачи у шареним костимима плешу улицама градова 

док многобројни уметници сликају и израђују предмете од глине, дрвета или 

http://www.cioff.org/events-festival.cfm/en/4704/Chile-Festival_Internacional_de_Cultura_y_Danza_de_Calera_de_Tango
http://www.cioff.org/events-festival.cfm/en/4704/Chile-Festival_Internacional_de_Cultura_y_Danza_de_Calera_de_Tango
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камена, Puno festival и многи други у Перуу 

(https://americanindian.si.edu/exhibitions/circleofdance/quechua.html (Приступљено 

26.08.2019)); 

 Festival Folklórico Internacional "Señorío De Cuzcatlán", Festival Intergeneracional de 

Danza Folklórica у Ел Салвадору; 

 Festival Folklórico de Niños y Jóvenes, Muestra Internacional de Danzas Folkloricas у 

Панами и др. 

У фолклору народа Латинске Америке заступљене су и бројне легенде које привлаче 

пажњу и светској јавности. Једна од најпознатијих је легенда о мистериозној животињи 

Чупакабри, која у касним вечерњим сатима напада домаће животиње фармера. Постоји на 

стотине других легенди које свакако привлаче пажњу туристима.  
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Саобраћајна инфраструктура као фактор туристичког активирања 

 

 Латинска Америка дуги низ година има великих проблема са саобраћајном 

опремљеношћу и инфраструктуром. Због планинског рељефа Западна фасада Латинске 

Америке нема довољно развијену мрежу друмских и железничких магистрала. До почетка 

XXI века, готово све земље су имале веома ниску стопу изграђености аутопутева и 

аеродрома. Железнички саобраћај је био доминантан облик транспорта али је 

модернизација пруга и возила поприлично каскала за временом. Авио саобраћај је био 

слабо развијен, а аеродрома је било само у главним градовима држава. Саобраћај на води 

је представљао доминантни вид транспорта у постколонијалном периоду и периоду 

развоја земаља Централне и Јужне Америке, нарочито на већим речним токовима река 

Ориноко, Амазон и Рио Браво.  

 

Друмски саобраћај 

 

 На развој друмског саобраћаја највећи утицај имају физичко-географске 

карактеристикe као и економска ситуација земаља Латинске Америке. Као што је у 

уводном делу речено, у погледу геолошког развоја и природних карактеристика, изградња 

саобраћајне инфраструктуре, од почетка градње првих путних и железничких праваца па 

до данас има великих проблема и потешкоћа. Терен представља највећи проблем, јер се 

смењују различити облици у рељефу и присутни су велики контрасти, од низија које се 

налазе у нивоу мора, до највиших планинских врхова, пре свега Анда, до густих џунгли и 

амазонских прашума. Поред природних ограничења, на слаб развој друмског саобраћаја 

утицала је и изолованост међу самим државама, као и политичка нестабилност која не 

јењава још од доба колонизације. Прилика за побољшани развој саобраћајне 

инфраструктуре јавила се у другој половини XX века, тачније 60-их година. Политичка 

стабилност се поправила, изолованост међу земљама се смањила и дошло је до развоја на 

пољу саобраћајне повезаности. Данас се подручје Латинске Америке може сматрати 

саобраћајно добро организовано и повезано. Постоји велики број путних праваца али је 

проблем у слабој модернизацији путева, односно, веома је мали број савремених путних 

праваца. Велики је број мањих и ужих земљаних путева, нарочито у планинским 
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крајевима док је путева са асфалтом у јако малом проценту. Почетак XXI века довео је до 

убрзаних и интензивних дешавања на побољшању проблема саобраћајне опремљености у 

готово свим земљама. Модернизација путева био је приоритет али и изградња нових 

праваца који би спајали потенцијално туристички атрактивна места, јер се туризам нагло 

почео развијати, а потенцијал Латинске Америке у том погледу је немерљив. 

Најзначајнији путни правац који данас повезује целокупну Латинску Америку са Англо 

Америком јесте Пан-Американ аути-пут. Пружа се од Аљаске на северу, преко Канаде и 

САД-а, пролази целокупном дужином кроз Средњу Америку и завршава се у Буенос 

Ајресу у Аргентини. Изградња овог система ауто-путева у туристичком смислу има 

немерљив значај. Такође се могу издвојити два веома битна путна правца на простору 

Јужне Америке која су у многоме помогла развоју не само туризма, већ су и економски 

значајни за развој трговине међу земљама, а то су Транс Амазоника који се пружа готово 

читавом дужином Бразила, на дужини од око 4,000 km, и ауто-пут Селва који повезује 

земље западног дела Јужне Америке: Венецуелу, Колумбију, Еквадор, Перу и Боливију. 

Данас је ситуација таква да готово сви путеви повезују западну фасаду Латинске Америке 

са централном и источном, а нарочито је битна повезаност са САД и Канадом, јер су ове 

две земље највећи емитивни центри за простор Латинске Америке. 

 

Железнички саобраћај 

 

 Пре интензивне градње друмских саобраћајница, железнички саобраћај био је 

доминантни вид транспорта. Ипак, како је изградња друмских саобраћајница била 

неопходни фактор развоја земља, железница је стављена у други план. Готово свака земља 

има своју националну железничку компанију. Проблем је у недовољном модернизовању 

постојећих праваца и машина, али и у одређеним техничким проблемима и несугласицама 

међу земљама. Оне се огледају пре свега у ширини колосека, јер свака земља има 

другачију ширину колосека те је транспорт из једне у другу земљу, без преседања 

немогућ. Други проблем јавља се у електрификацији пруга. Веома мали број пруга је 

електрифициран, модерних возова готово и да нема те је интересовање за овај вид 

транспорта јако мало. У туристичком погледу железнички саобраћај би могао да има 

велики утицај. Модернизација и изгрдња пруга до туристичких локалитета, али и само 
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коришћење електирчних возова смањује емисију штетних гасова. Модерна возила се 

праве тако да се бука редукује готово до минимума, а уживање и разгледање природних 

лепота овим видом транспорта је немерљиво. 

 

Поморски саобраћај 

 

 Још од доба колонизације континената, поморски саобраћај  имао је велики значај у 

транспорту и развоју земаља. Ипак, овај вид транспорта развијао се неједнако на 

територији Латинске Америке. Источна Атлантска обала је далеко развијенија од западне 

тихоокеанске. Разлога је више, пре свега у геолошком погледу, слабој разуђености обала 

на тихоокеанској страни континента, климатским карактеристикама али и слабијој 

развијености земаља западног дела. У Средњој Америци се налази велики број лука али је 

већина недовољно велика за пријем великих прекоокеанских крузера. Могу се издвојити 

лука Кетзал у Гватемали, Ахајутла у Ел Салвадору, Коринто у Никарагви, Калдера у 

Костарики и Балбоа у Панами, преко које се излази на Карипско море, односно 

представља улаз у чувени Панамски канал који у поморском саобраћају на овом простору 

има огроман значај. На тихоокеанској обали Јужне Америке такође нема великог броја 

већих модернијих лука али се у туристичком погледу могу издвојити неколико: 

Буенавентура у Колумбији, Гвајакил у Еквадору, Каљао у Перуу која спада у ред већих 

лука и највећа лука на континенту Валпараисо у Чилеу.  

 

 

Ваздушни саобраћај 

 

 Ваздушни саобраћај није имао великог удела све до средине XX века, тачније 

након окончања Другог светског рата. Интензивирао се путнички саобраћај који данас има 

велики значај у развоју туризма. Свака држава има своју националну авиокомпанију, али и 

велики број мањих нискотарифних компанија. Интензивиран је и развој аеродрома, улаже 

се у опрему и осавремењавање посотојећих, али и изградњу нови аеродрома који могу 
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примити велики број путника годишње. Готово све земље Латинске Америке су повезане 

са свим деловима света и најзначајнијим емитивним центрима. 

 

 

Политичка ситуација као фактор туристичког активирања 

 

 Политичка ситуација Латинске Америке представља изузетно комплексан и 

озбиљан фактор за развој туризма. Мешањем различитих група народа настале су нове 

расе људи који су након народно-ослободилачких ратова за независност тражили већа 

права за живот и рад. Од XVIII века када је почела борба за независност, па све до почетка 

XXI века, политичка нестабилност је била синоним за овај регион. Неке земље, попут 

Бразила и Аргентине, земље које су биле протекторати других земаља као и поједине 

земље у Карипском мору успеле су нешто раније да реше политички проблем унутар 

својих граница и да колико толико донесу мир у својим земљама, међутим, велики број 

других, нарочито западних земаља има проблема и данас. За туризам политичка 

нестабилност представља велики проблем. Туристима је неопходна безбедност пре свега, 

а како живимо у ери све веће опасности од разноврсних облика тероризма и криминала, 

слика која долази из појединих земаља Латинске Америке уопште не улива наду у боље за 

развој туризма. Најзначајније земаље, највеће и туристички најинтересантније попут 

Мексика, Чилеа, Перуа, успеле су да политичку ситуацију доведу у ред. Међутим, и даље 

постоје велики проблеми на пољу криминала. У мексику и осталим земљама Средње 

Америке има великих проблема са криминалом, највише са производњом и пуштањем у 

промет наркотика и других опијата, али и са корупцијом, убиствима, и угрожавањима 

права. Поред Мексика, земље у западном делу Латинске Америке са највишом стопом 

криминала и најнестабилнијом политичком ситуацијом су Колумбија и Венецуела. Већ 

дужи низ година ова земља има великих проблема са нестабилним политичким системом 

и многобројним нарко картелима и бандама, због који је развој туризма био и биће 

угрожен. Честе су смене владе, протести на улицама су редовна појава током године, 

економија земље није у најбољем реду што доводи до повећања ризика по безбедност 

гостију, односно туриста. Иако се ситуација данас чини знатно повољнијом, постоје 

одређени ризици за туристе који желе да посете Колумбију и остале земље на овоме 
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простору. Напори да се сузбије криминал, и да се уведе ред у земљама, побољша 

безбедност свих који живе али и оних који желе да посете земље западног дела Латинске 

Америке, постоје. Проблем се делимично решава и све бољом и интензивнијом сарадњом 

суседних земаља, разменом података и благовременим интервенцијама. Готово сва 

позната летовалишта, значајнији туристички локалитети и урбанизоване средине имају 

добру безбедносну основу, појачана дежурства полиције и војске и гаранцију за безбедан 

боравак туриста. Велики проблем за ово подручје била је и затвореност земаља ка остатку 

света. За готово све земље виза је била неопходни документ којим би се могло ући у 

земљу, али до ње се тешко долазило што је довело и до пада туристичке тражње. Са 

масовнијим и све бржим развојем туризма поједине државе, попут Мексика, Чилеа и 

Перуа, увиделе су да је ипак неопходно отворити врата гостима из иностранства, па су 

укидањем визног режима и повезивањем са остатком света подигле туризам на виши ниво. 

Врло брзо су то урадиле и остале државе, те је тај проблем данас решен. Било како било, 

политичка нестабилност, честе демонстрације и незадовољства становништва, а пре свега 

проблем са  криминалом, представљају ограничавајући фактор развоју туризма овог 

подручја. Уз још одлучније потезе влада земаља овог дела Новог Света, туризам би врло 

брзо постао једна од најзначајнијих привредних грана. 
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СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИЦИ ТУРИСТИЧКИХ КРЕТАЊА 

 
 На простору Латинске Америке постоје изванредни услови за развој многих облика 

туристичких кретања. Специфична геолошка, геоморфолошка, хидролошка и климатска 

својства, затим богатство флоре и фауне али и богата и бурна историја насељвања ове 

макрорегије, условили су развој великог броја како природних, тако и антропогених 

туристичких вредности. Разноврсност туристичких вредности условила је и развој великог 

броја специфичних облика туристичких кретања, од којих се највише издвајају: 

авантуристички, градски, сеоски, планински, наутички, културни и еко туризам. Ови 

облици спадају у најразвијеније облике туристичких кретања, међутим, у новије време 

развијају се и неки други, алтернативни облици туристичких кретања, попут кампинг 

туризма, ловни и риболовни туризам, пословни туризам у чијем саставу све већу улогу 

остварује конгресни туризам. Свака земља Латинске Америке поседује одличне услове за 

развој ових видова туризма У наставку следи преглед развоја туризма у државама и 

групама држава западне фасаде Латинске Америке 

 

Мексико 

 

На простору Мексика постоје одлични услови за развој свих облика туристичких кретања, 

који су мање-више добро развијени, али места за још већи напредак свакако има. 

Туристима се нуде разне туре, од авантуристичких које обухватају обилазак древног града 

Чиапаса на југозападу Мексика у истоименој провинцији, планинарење на стратовулкану 

Невадо де Толука (шп. Nevado de Toluca) на висини од 4.600 m и на многобројним другим 

вулканима и планинама којима је западни део Мексика богат. Поред ових облика, 

делимично је развијен и приморски туризам са центром у једном од најпознатијих 

летовалишта на планети – Акапулко (шп. Acapulco de Juárez). Западна обала је слабо 

разуђена па је и приморски туризам у овоме делу земље слабо развијен. Ловни и 

риболовни туризам је добро развијен, риболов је нарочито добро развијен у 

Калифорнијском заливу (шп. Baja California). Пословни или бизнис туризам, заједно са 

конгресним туризмом је добро развијен, нарочито у главном граду Мексико ситију, где се 

на годишњем нивоу организује више скупова са различитим темама на регионалном или 
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глобалном нивоу
6
. Градски и сеоски туризам у овом делу земље имају значајно место у 

укупном туристичком развоју, посебно Мексико сити, као најјачи рецептивни градски 

центар у земљи. Поред главног града, огромним рецептивним потенцијалом одликују се 

још и градови Ермосиљо (шп. Hermosillo), Кулиjaкан (шп. Culiacán), Мазатлан (шп. 

Mazatlán), Тепик (шп. Tepic), Гвадалахара (шп. Guadalajara), Леон (шп. León de los 

Aldama), Тевакан (шп. Tehuacán), Оаксака (шп. Oaxaca de Juárez), Салина Круз (шп. Salina 

Cruz) и други. Сеоски туризам је такође развијен, с тим да су села у Мексику у новије 

време више попримила изглед мањих градова, а међу најзначајнијим селима издвајају се: 

Текила (шп. Tequila), место познато по производњи вина и бројним дестилеријама од 

којих неке датирају још од почетка XVIII века, Тепостлан (шп. Tepoztlán), као и 

многобројне хацијенде у приватном власништву које су се пробиле на туристичком 

тржишту богатом и разноврсном понудом 

 

Гватемала, Ел Салвадор, Костарика и Панама 

 

Туристичка организација Гватемале у својој понуди нуди комбиновање више различитих 

облика туристичких кретања, попут комбинацију планинарења и вожње кајаком и сл. 

Природа Гватемале је богата, разноврсна и један део природе још увек није у потпуности 

истражен, па се поред наведених облика, туристи, нарочито они зависни од адреналина и 

жељни авантуре опредељују на вожње бициклама кроз пределе угашених и активних 

вулкана, кроз многобројне кањоне и долине речних токова, а такође јако је популаран и 

рафтинг реком Којолате (шп. Rio Coyolate) или вожња кајаком реком Дулче (шп. Rio 

Dulce). Туристима се нуде и панорамска разгледања локалитета из хеликоптера, као и 

параглајдинг. Градск туризам је развијен само у већим, урбаним срединама а најзначајнија 

градска места јесу Гватемала – главни град, затим Антигва Гватемала (шп. Antigua 

Guatemala), Кезалтенанго (шп. Quetzaltenango Xelajú), Ескинтла (шп. Escuintla) и други.  

Ел Салвадор је мања држава на простору Средње Америке и у туристичком погледу није 

значајно развијена. Поседује солидну основу природних и антропогених туристичких 

                                                           
6
 Према Међународном удружењу за конгресе и конвенције (ICCA), Мексико се налази на петом месту у 

Америци по броју догађаја у којима је домаћин. Глобално заузима двадесет друго место, са 198 конгреса у 

2017. Ови догађаји су опсежни: 2016. године, на пример, Гвадалахара је била домаћин Светског конгреса 

офталмологије са 8.000 посетилаца, Мексико сити био је домаћин Светском конгресу кардиологије и 

кардиоваскуларног здравља са 5.000 учесника;. 
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вредности. На територији државе предњачи развој градског туризма, планинског, 

приморског и културног. Главни градски центар је главни град Сан Салвадор изнад којег 

се уздиже 1.893 метара високи истоимени активни вулкан, што повољно утиче на 

комбиновање градског и авантуристичког туризма. Поред вулкана у непосредној близини 

налази се и национални парк Cerro Verde. У самом центру града налазе се остаци бројних 

грађевина које датирају из периода колонизације од којих се могу издвојити катедрала 

Спаситеља (шп. Catedral Metropolitana de San Salvador), Национални театар (шп. Teatro 

Nacional de El Salvador), бројни тргови Plaza Gerrardo Barrios, Plaza Libertad, Plaza 

Morezán и др. Сучитото (шп. Suchitoto) је такође интересантан град, који обилује 

грађевинама из колонијалног доба и богатством археолошких налазишта у непосредној 

близини. Ахвачапан (шп. Ahuachapán) је град на граници са Гватемалом и познат је по 

геотермалној активности, услед чега је у граду изграђено огромно постројење за 

генерисање струје посредством геотермалне активности. На појединим местима око града 

може се видети пара која избија из земље што оставља посебан доживљај. Планински 

туризам се везује углавном за пешачке туре и планинарења до највиших врхова активних 

и угашених вулкана, попут Сан Салвадор вулкана као и Коатепеке вулкана, чију калдеру 

је испунила вода и ту се налази језеро. Поред ових вулкана интересантни су и вулакни 

Санта Ана (шп. Santa Ana), Илопанго (шп. Ilopango), Исалко (шп. Izalco) и др. Природа је 

разноврсна и добро очувана те се на простору Ел Салвадора налази и велики број 

Националних Паркова погодних за пешачке туре, бициклизам или планинарење, попут: Ел 

Букерон Национални парк (шп. El Bouqeron), Од приморских места најзначајнија су Ел 

Тунко (шп. El Tunco), Коста дел Сол - Сунчана плажа (шп. Costa del Sol),  Ел Еспино 

плажа (шп. Playa El Espino) и др.  

Костарика је попут Ел Славадора мала земља али такође изузетно богата природним али 

и антропогеним туристичким вредностима. Туристичка организација нуди велики број 

различитих облика туристичких кретања, од којих су најзначајнији градски туризам, 

културни, планински, приморски и авантуристички туризам. Од градова предњачи Сан 

Хозе, у којем се поред богате архитектуре туристи могу изузетно провести и остати до 

касних вечерњих сати у многобројним кафићима, дискотекама и тавернама. У граду се 

одржава и велики број манифестација, као и бројни конгреси на регионалном нивоу. 

Планински туризам је добро развијен, планинарење и пешачке туре су јако популарне а 
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значајније дестинације јесу вулкани, попут Аренал вулкана који је уједно у Национални 

Парк, затим вулкан Чато и други мањи углавном угашени вулкани. Бројни су и 

Национални паркови, попут поменутог Аренал, потом еко-центра Данаус, Ла Фортуна 

(шп. La Fortuna) са истоименим водопадом и др. Костарика је позната и по бројним 

изворима термо-минералне воде и великом броју бања, од којих се издвајају Каламбу и 

Табакон извори. Што се тиче приморског туризма, Костарика обилује плажама на којима 

постоје одлични услови за сурфовање, развој риболовног туризма, камповање и других 

активности. Међу најзначајнијим плажама и приморским местима могу се издвојити: 

Тамариндо плажа летовалиште, Жако (шп. Jacó playa), Самара (Samara) и др. 

Панама се одликује богатством вода, природе, биљног и животињског света али и 

антропогеним туристичким вредностима. Прво на шта сваки туриста помисли када се 

помене Панама јесте истоимени канал који повезује Атлантски океан са Пацификом. 

Прокопан  је у периоду од 1883. до 1914. године а укупна дужина канала износи 82 km 

(https://www.britannica.com/topic/Panama-Canal (приступљено 04.05.2018)). Значај канала 

огледа се у томе што омогућава знатну уштеду времена бродовима да преко Атлантика 

уплове у воде Пацифика, а такође својом импозантном величином привлачи велики број 

туриста да га посете и диве се грандиозном делу. Панама је поред канала позната и по 

многобројним пешчаним плажама и великом броју летовалишта од којих највећу 

туристичку вредност имају: Портобело летовалиште, Исла Гранде (шп. Isla Grande), 

Запатиља (шп. Zapatilla), Плажа Морска звезда, Венао, Бланка и др. Такође постоји и 

велики број острва на којима се налазе плаже или која су претворена у резервате природе 

попут Острво Игуана (шп. Isla Iguana), Себако острво (шп. Cébaco), Контадора (шп. 

Contadora), Табога острво и др. Приморкси туризам дакле има примат у развоју Панаме. 

Градски туризам је такође развијен, значајнији градски центри јесу: Панама, главни град и 

најзначајнији рецептивни центар у земљи, затим Колон (шп. Colón), Анкон (шп. Ancón), 

Читре (шп. Chitré) и др. Од планина и вулкана за развој планинског туризма и 

организовање пешачких тура, планинарења и других активоности значајни су вулкан Бару 

(шп. Volcán Barú) и планински венац Кордиљера де Таламанка (шп. Cordillera de 

Talamanca). Могу се издвојити и бројна мања и већа језера, од којих је најзначајније језеро 

Гатун (шп. Gatún), вештачко језеро најпознатије у Панами.  
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Колумбија, Еквадор, Перу, Боливија и Чиле 

 

Колумбија је земља Латинске Америке која има огроман туристички потенцијал али је 

исти остао неискоришћен услед политичких превирања. Такође ови проблеми воде ка 

томе да се туристи не осећају безбедно па избегавају Колумбију у одабиру дестинације у 

којој желе да проведу одмор. Постоје озбиљне индикације да би се оваква ситуација могла 

решити и могу се видети резултати рада актуелне али и претходне владе на обезбеђивању 

услова за развој туризма, међутим то је све испод нивоа којим би се туризам у овој земљи 

требао развијати. Иако су услови доста ненеповољни, туризам у Колумбији има своје 

кориснике а туристи се најчешће опредељују за видове туризма какви су бизнис туризам, 

авантуристички, здравствени и културни туризам. Поред ових облика, могу се развијати и 

планински, приморски, градски туризам и други облици. Постоји мноштво пешачких 

планинских стаза, којима се туристи могу без проблема попети на највише планинске 

врхове попут планина Монсерат (1.352 m), планински венац Лос Невадос – Национални 

парк природе (шп. Los Nevados), Сиера Невада дел Кокуј (шп. Sierra Nevada del Cocuy) – 

планински венац на којем се туристи могу спуштати параглајдингом, за оне који уживају у 

адреналинским активностима један од најактивнијих вулкана у Колумбији – Невадо дел 

Руиз представља праву атракцију, Ел Пењон де Гватапе (шп. El Peñón de Guatapé) – стена 

која се налази у близини града Гватапе.  Колумбија има велики број резервата природе и 

националних паркова: Тајрона парк природе (шп. Tayrona), Чичамоча парк (шп. Parque 

Nacional del Chicamocha), Арви парк (шп. Arví Park), Серања де ла Макарена парк (шп. 

Serranía de la Macarena) и многи други. Поред природних, Колумбија има и неколико 

интересантних забавних парковаинтересантан је и забавни парк Панака, као и парк 

Експлора – акваријум и музеј. Колумбија поседује неопходне услове за масовнији развој 

градског туризма, с’обзиром да је велики број градова опремљен великим бројем 

смештајних капацитета и туристичких атракција . Од значајнијих градова издвајају се: 

Богота (шп. Bogotá) – главни град и најзначајнији туристички центар Колумбије, 

престоница културе и бизниса, са развијеним конгресним туризмом, Медељин (шп. 

Medellín), Санта Марта, Сан Андрес (шп. San Andrés), Кали (шп. Santiago de Cali), Попајан 

(шп. Popayán ), Букараманга и др. Од приморских места највећи значај за развој овог вида 

туризма имају: Картагена (шп. Cartagena de Indias) – приморски град у којем туристи могу 
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уживати у пешчаним плажама, ноћном проводу и једрењу, Тарјона – национални парк 

(шп. Parque Nacional Natural Tayrona) – камповање, велики избор пешчаних плажа, парк 

природе и екотуризам, Сан Андрес (шп. San Andrés) – корални гребен са разноврсним 

облицима живог света, роњење и ноћни живот, Нукии (шп. Nuquí) – мали приморски 

градић, могућност посматрања китова, роњење и риболовни туризам, и многа друга мања 

приморкса места. 

Еквадор је туристима широм света можда и најзанимљивија земља на простору Латинске 

Америке а разлог томе је разноврсност природних и антропогених туристичких вредности 

и богата туристичка понуда. Природа Еквадора је најпривлачнија страним туристима, те 

су се због тога у држави развили облици туризма попут: екотуризам, авантуристички, 

наутички, културни туризам, али исто тако и приморски туризам. У Еквадору се налази 

велики број активних и угашених вулкана, од којих се свакако издваја Чимборасо (шп. 

Chimborazo), највиша планина и вулкан у Еквадору са висином од 6.263 m. Представља 

прави изазов за планинаре и вулканологе. Ништа мање атрактиван није вулкан Котопакси 

(шп. Cotopaxi) други највиши вулкан у Еквадору, врло активан, један од најјактивнијих 

вулкана на свету, и као такав веома је посећен од стране планинара и истраживача. 

Кајамбе (шп. Volcán Cayambe) је трећи по величини вулкан у земљи на чијем врху је током 

целе године присутан снег. Од осталих вулкана и планина могу се издвојити Сангај – 

Национални парк природе и Аројо, вулкан који се налази на архипелагу Галапагос. 

Наутички туризам је најзаступљенији на острвима Галапагос. Туристима се нуди богат 

садржај, почевши од крстарења и обиласка острва, до роњења у јединствени морски еко-

систем са бројним ендемичним врстама флоре и фауне. Културни туризам је развијен у 

већим историјским градовима, а поред културног у овим градовима је развијен и градски и 

конгресни туризам. Наравно највећи значај има главни град Кито, а поред овог града 

значајни су још и Гвајакил (шп.  Santiago de Guayaquil), Куенца (шп. Cuenca), Санто 

Доминго (шп. Santo Domingo), Риобамба (шп. San Pedro de Riobamba), Дуран (шп. Durán), 

Ибара (шп. Ibarra) и други. Од значајнијиг приморских градова издваја се Монтанита 

(Montañita) са прелепим пешчаним плажама и великим бројем хотела. 
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Перу нуди различите облике туристичких кретања, али је најважнији облик културни 

туризам. Из преколумбовог периода, бројни древни народи попут Инка, Чавина, Мока и 

Наска, оставили су за собом бројне локалитете и велики утицај на данашње становништво 

Перуа. Најзначајнији локалитет је свакако Мачу Пикчу, древни град Инка који посети 

највећи број туриста током године. Поред овог локалитета, интересантни су још и Чан Чан 

(шп. Chan-Chan) у близини града Трихуља (шп. Trujillo) уписан у УНЕСКО листу светске 

баштине 1986. године, Сипан (шп. Sipán), Куелап (шп. Cuélap), Наска (шп. Nazca), 

Саксајхуаман (шп. Sacsayhuamán), и други (https://whc.unesco.org/en/tentativelists/510/ 

(приступљено 09.05.2018)). Поред локалитета, културни туризам је развије и у већим 

градовима и насељима попут Лиме (шп. Lima), главног града са бројним другим облицима 

туризма попут бизнис туризма, конгресног туризма, гастрономије и сл., затим Куско (шп. 

Cusco), са развијеним облицима верског туризма, Арекипа (шп. Arequipa), Каљао (шп. El 

Callao), Трихуљо и др. Постоје веома добри услови за развој екотуризма у Перуу, 

с’обзиром да се готово 60% земље налази у басену реке Амазон, и прекривено је 

огромним пространством шума, џунгле и разнолико флоре и фауне. Постоји велики број 

заштићених подручја са нетакнутом природом и велики број националних паркова. Могу 

се издвојити Национални парк Ману, Абиесо Национални парк (шп. Parque Nacional del 

Río Abiseo), резерват Пакаја - Самириа (шп. La Reserva Nacional Pacaya Samiria), 

Тамбопата-кандамо (шп. Reserva Nacional Tambopata) заштићено подручје и др. Перу има 

одличне услове за развој авантуристичког туризма, нарочито сурфинг туризма, алпинизма, 

Слика 26 : Вулкан Чимборасо у Еквадору ; 

Извор: hype.mforos.com (10.05.2018) 
Слика 27 : Мачу Пикчу - Перу ; 

Извор: travelercomment.com (10.05.2018) 
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рафтинга, трекинга и планинарења.  

Поред ових, могу се развијати и неки модернији облици туризма попут сурфовања на 

пешчаним динама, вожња баги аутомобила у пустињи, вожња релија и слично. Сурфовање 

је веома популаран спорт у Перуу. Постоје добри услови за масовнији развој а 

најзначајније плаже и приморкси градови за сурфинг јесу плажа Чикама (шп. Chicama) 

међународно призната плажа са најбољим условима за сурфовање на свету, Лобитос (шп. 

Lobitos) приморски градић са одличним условима за развој сурф туризма, Манкора (шп. 

Máncora), Ла Херадура (шп. La Herradura), Пунта Хермоса (шп. Punta Hermosa). У региону 

Ика (шп. Ika) развијен је баги туризам, и сурфовање на пешчаним динама, док је у региону 

Анкаш (шп. Áncash) развијен алпинизам и трекинг. Још један од интересантних облика 

туризма везан за Перу јесте гастрономија. Перуанска кухиња је надалеко позната у свету и 

туристима се препоручује да пробају бројне домаће специјалитете попут ћиное, кивича 

или чили папричице, а такође је богата и разноврсна интернационална кухиња 

захваљујући бројним досељеницима из других делова света, нарочито из Кине. 

Боливија у туристичкој понуди нуди разнолики садржај, захваљујући богатству 

природних и друштвених туристичких вредноста. Најразвијенији облици туризма у 

Боливији су авантуристички, културни, екотуризам, планинарење и трекинг, а такође у 

понуди су и бројни фестивали, верски, занатски, филмски и други. У оквиру авантуризма, 

Боливија туристима нуди прегршт активности, захваљујући морфологији терена развијени 

су алпинизам, бициклизам, параглајдинг, као и вожња Амазоном у кануу или кајаку. Од 

културних дешавања значајне манифестације се одржавају у граду Ла Пазу (шп. La Paz), 

затим у главном граду Сукре (шп. Sucre), Потоси (шп. Potosí), древном граду Инка - 

Тиванаку (шп. Tiahuanacu), Санта Крузу (шп. Santa Cruz de la Sierra) и другим градовима 

и локалитетима. За развој екотуризма највећи значај има велики број националних паркова 

којих на територији Боливије има 14, а најзначајнији су: Мадиди национални парк (шп. 

Madidi), Тунари нац. парк (шп. Tunari), Амборо нац. парк (шп. Amboró), Сајама нац. парк 

(шп. Sajama) и Караско нац. парк (шп. Carrasco). Такође, за развој туирзма је значајан и 

велики број заштићених природних подручја и резервата природе. Од фестивала се могу 

издвојити: Pique a lo Macho – фестивал гастрономије, многобројни фестивали вина попут 

Chuflay фестивала, на којем посетиоци имају прилику да дегустирају истоимено пиће, које 

се сматра националним брендом боливијаца, и многи други. 
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Чиле бележи највећи раст у туристичком сектору од свих осталих земаља. Тај раст огледа 

се у чињеници да је у Чилеу политичка ситуација на добром и одрживом нивоу, 

безбедност и изграђеност инфраструктуре такође, и оно најбитније, богатство 

туристичких вредности које је огромно. С тим у вези, чилеанци у туристичкој понуди 

имају различите садржаје, од којих се издвајају: екотуризам, авантуризам и спорт, 

планинарење и трекинг, фестивали од којих се издваја гастрономски као примарни и 

најпосећенији, културни туризам, бањски, крузинг и други. Највећи значај има развој 

планинског туризма захваљујући Андима. Целокупна територија земље је подељена у 5 

зона, односно природних регионалних целина и то:  

1. Norte Grande – крајњи север. Одлике ове зоне јесте пустињска клима. Обала је 

стрма и неразуђена. На истоку су Анди који се нагло спуштају ка пацифичкој обали 

и стварају неку врсту тампон зоне. Постоје услови за развој баги туризма, сурфинг, 

алпинизма и екотуризма. 

2. Norte Chico – средњи север. Влада семи-аридна клима, са периодичним цветањем 

пустиња и без вулканизма. Богат регион златом, сребром и бакром. Остаци древних 

народа омогућавају развој културног туризма, а такође могућ је развој трекинга, 

планинарења, организовање пешачких тура кроз нетакнуте пределе природе и др. 

3. Zona Central – централна зона. Влада медитеранкса клима на приморју и нижим 

деловима, док је на највишим врховима Анда заступљена планинска клима. Могућ 

развој приморског и планинског туризма, и комбиновање истих. Током лета се 

услед топљења ледника повећава водоток на рекама, бројни су брзаци који 

погодују развоју спортског туризма – кајак, кану и риболова. 

4. Zona Sur – јужна зона. Маритимни климат. Велико пространство кишних шума. 

Интезивна вулканска и геотермална активност. Богатство језера и речних токова. 

Постоји могућност развоја различитих облика туризма, од приморског, преко 

речног, језерског, планинарења, авантуристичког туризма и сл. 

5. Zona Austral – крајњи југ. Субполарна и степска клима. Преовладава ниска шума и 

ниско растиње. Глацијални облици рељефа омогућавају развој алпинизма. Такође 

на крајњем југу налази се велики број фјордова (Quezada, et al. 2010); 
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Велики број скијашких центара налази се у средишњој (централној) зони Чилеа од којих 

су најзначајнији Чапа Верде (шп. Chapa Verde), Портиљо (шп. Portillo), Вале Невадо (шп. 

Valle Nevado) и други. Такође, у овом делу земље је развијен и вински туризам а 

најзначајнији путеви вина јесу Казабланка (шп. Casablanca), Качапол (шп. El Cachapoal) и 

Колчагуа (шп. Colchagua). Градски туризам је најразвијенији у градовима Сантјаго (шп. 

Santiago de Chile) – главни град, који поседује одличне услове за развој културног, 

конгресног и бизнис туризма, Валпараисо (шп. Valparaíso) који се сматра главним 

туристичким градом у Чилеу. Налази се на обали Пацифика и има одличне услове за 

развој купалишног туризма, сурфинг, излетничког и других облика туристичких кретања. 

Од осталих градова, могу се издвојити Ранкагва (шп. Rancagua), Талка, Консепсион (шп. 

Concepción) и многи други. Еко туризам такође има велики значај. Постоји велики број 

природних заштићених резервата и националних паркова који пружају могућност за развој 

излетничког, кампинг, трекинг туризма, алпинизма и других облика. На територији Чилеа 

налази се и велики број речних токова, брзих планинских река које пружају одличне 

услове за развој спортског туризма попут кануа, сплаварења, кајак и сл. Најзначајнија 

област за развој екотуризма али и авантуристичког туризма јесте зона Аустрал (шп. 

La zona austral de Chile), Најзначајнији национални паркови и резервати су: Национални 

парк Конгуљо (шп. Parque Nacional Conguillío), Висенте Перез Розалес (шп. Parque 

nacional Vicente Pérez Rosales), Пујеуе (шп. Parque nacional Puyehue) и др. Од резервата 

природе могу се издвојити Алто Биобио (шп. Reserva Nacional Alto Biobío), Малалсахуело 

- Налкас (шп. Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas), Малеко (шп. Reserva nacional 

Malleco). У зони Аустрал могуће је развијати видове речног туризма, посебно кајак и 

рафтинг, а такође је могуће развијати и алпинизам. Чиле у својој туристичкој понуди има 

и богат садржај бања и лековитих извора. Најзначајније бање и извори налазе се у околини 

Арике (шп. Arica) – Јураси терме (шп. Termas de Jurasi), термални извори у околини Сан 

Педра у Атаками (шп. San Pedro de Atacama), извори у граду Конарипе (шп. Coñaripe), 

бања Пукон (шп. Pucón) и др.  
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Положај Латинске Америке на међународном 

туристичком тржишту 
 

 За развој туризма на територији неке земље или регије један од најзначајнијих 

фактора јесте и положај те територије у односу на најзначајније емитивне регије на свету. 

Што се тиче Латинске Америке, могло би се рећи да је туристички положај јако повољан 

превасходно због богатства природних и антропогених вредности. Овакви услови пружају 

одличну основу за развој туризма што у новије време земље Латинске Америке, а 

нарочито западног дела регије итекако користе. Географски положај је такође повољан 

због чињенице да је регија окружена Тихим океаном на западу и Атлантским на истоку, 

преко којег је поморским саобраћајем тај источни део регије повезан са Европом и 

Африком. Такође, на северу се граничи са САД и Канадом, земљама које се сматрају 

највећим емитивним туристичким центрима у свету, па је њихова близина изузетно 

погодна за развој туризма. Велики напредак у развоју ове привредне гране у новије време 

има и побољшање инфраструктуре у готово свим државама латиноамеричке регије, 

нарочито у погледу развоја авио саобраћаја. Овај вид транспорта данас представља 

најзначајнији сегмент у туристичком развоју и кретању, а имајући у виду да је простор 

Латинске Америке повезан ваздушним линијама са готово свим великим градовима и 

значајнијим државама у свету, може се рећи да је положај Латинске Америке на 

међународном туристичком тржишту изузетно повољан. Услед побољшања најпре 

политичке ситуације, и јачања борбе против криминала почела је да се мења слика земаља 

Латинске Америке у свету. Увидевши то, почело се са већим улагањима у туризам, 

изградње нових и побољшања постојећих капацитета и пратећих објеката. Туристичка 

понуда је данас  разноврсна и богата, а како је у свету индустрија преузела примат и све је 

мање здраве средине за одмор, Латинска Америка представља идеално место за тако 

нешто.  
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Туристички промет 

 

 На простору Латинске Америке налази се огромно богатство природних и 

антропогених вредности, које нису у великој мери туристички валоризоване. Туристичка 

валоризација овог подручја отпочела је крајем 20. века и почетком 21. века, када је на 

простору Централне и Јужне Америке дошло до консолидације политичке ситуације у 

већини земаља. Почетком 20. века долази до првих значајнијих корака у развоју туризма. 

Обављају се различита истраживања на пространој територији коју обухвата Латинска 

Америка, пре свега археолошких истраживања и долази се до значајнијих открића 

остатака градова и предмета древних цивилизација и народа који су живели на овом 

простору. Развија се и побољшава се инфраструктура, граде се нове саобраћајнице, 

аеродроми, док се у функцији туризма ради на побољшању и изградњи смештајних 

капацитета, опремања туристичких локалитета неопходним садржајима за несметано 

обављање туризма. Поред поменутих промена, долази до побољшања и политичке 

структуре. Земље Латинске Америке постају све либералније и отвореније према свету, 

долази до побољшања геополитичке ситуације у готово свим земљама, укидају се визе за 

велики број земаља у свету и тиме се Латинска Америка отвара за туристе из великих 

светских емитивних зона. Такође, и побољшање социо-економских параметара утиче на 

све бољу туристичку слику, образовање и едукација становништва је у порасту, све већи 

број људи учи и говори енглески језик који је неопходан за функционисање туризма било 

где у свету. Становништво се упознаје са светом, учи о другим народима и културама и 

прилагођава своју понуду њима. Могло би се рећи да је туризам на простору Латинске 

Америке почео да се развија средином прве деценије XXI века.. Од 2006. године Бруто 

домаћи производ или БДП земаља Латинске Америке увећан је за готово 7% , само 

захваљујући туризму, док су 2011. године од туризма земље Латинске Америке 

приходовале готово 140 милијарди долара, а процена је да ће до 2022. године све земље 

Латинске Америке од туризма приходовати готово 230 милијарди долара 

(http://www.americasquarterly.org/node/3819 (приступљено 05.08.2017)). Специфичност у 

туристичком промету Латинске Америке представља варијација туристичког промета 

међу земљама. Тако се може рећи да у новије време велики пораст туристичког промета 

бележи свега неколико земаља: Бразил, Аргентина, Перу и Чиле. Ове четири земље 
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спадају у најјаче генераторе туристичког промета и туристичке тражње на простору 

Латинске Америке. Од осталих земаља у новије време може се издвојити само Мексико. 

Остале државе још увек нису у потпуности отклониле све препреке за неометан и бржи 

развој туризма, иако показују одређене помаке у туристичком развоју.  Као што је већ 

речено, на пораст туристичког промета у земљама Латинске Америке највећи утицај 

имала је стабилизација политичке ситуације у земљама, у којима су се од стицања 

независности истих често водили тешки ратови и у којима је владао немир и страх међу 

становништвом. И даље постоје проблеми у појединим земљама, попут Колумбије и у 

новије време Венецуеле, али ситуација не делује ни приближно толико озбиљно као што је 

била током 20. века и почетком 21. века. Такође, велики значај има и побољшање 

инфраструктуре и изградња великог броја аеродрома, као и визна либерализација. Авио 

саобраћај је круцијалан у развоју туризма неке земље у свету, па је према томе изградња 

аеродрома итекако утицала на повећање броја туриста у земљама Латинске Америке. 

Значајне кораке у развоју туризма учинило је свега неколико земаља Латинске Америке. 

Свакако највећом стопом туриста и посетом одликује се Бразил, но како је у овом раду 

фокус стављен на земље западног дела Латинске Америке, тренутно најбољим развојем 

туризма одликују се Мексико, Перу и Чиле. Иако и остале земље западног дела Латинске 

Америке показују знатан напредак на пољу развоја туризма, ове три земље тренутно 

бележе највеће посете иностраних и домаћих туриста.  

 

Турисички промет Мексика.  

Мексико је је популарна туристичка дестинација дуги низ година и велики број туриста 

широм света одлази на одмор у многобројним летовалиштима, али и у обилазак градова 

древних цивилизација, пре свега Маја на Јукатану али и других народа који су живели на 

простору данашњег Мексика и оставили богато наслеђе. Током времена држава Мексико 

се суочавала са бројним потешкоћама, пре свега у политичком погледу. Главна емитивна 

регија из које туристи долазе у Мексико су Сједињене Америчке Државе. Готово 30 

милиона америчких туриста сваке године посети Мексико, пре свега северне делове због 

близине са границом САД-а али и због велелпних плажа на обалама Мексичког залива. 

Проблеми у туризму јављају се услед политичких неприлика које владају између Мексика 
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и САД-а. Велики број мексиканаца илегално прелази границу са САД, па су због тога 

уведене оштрије мере контроле граничних прелаза које могу да узрокују дуга задржавања. 

Поред тога стопа криминала у Мексику је и даље велика, те због свега тога туристи 

пажљиво разматрају могућност путовања у ову латиноамеричку земљу. Ипак, 

атрактивност природе и богата култура чине да се велики број туриста сваке године крене 

на пут и посети Мексико. Према подацима са сајта Светске Туристичке Организације 

(WTO), од 2010 године до данас, број туриста у Мексику је у сталном порасту. Такође, 

време боравка туриста је доста дуго као и трошкови туриста, па се може рећи да је 

туризам у Мексику изузетно развијена делатност..  

Табела 1: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Мексику од 2010 до 2015 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 23,290 23,403 23,403 24,151 29,346 32,093 

Просечна дужина боравка ноћ. 10,30 10,33 10,42 10,58 10,55 10,26 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ 12,628 12,458 13,320 14,311 16,606 18,729 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 10.06.2017 

 

 

 

 

 

 

Гватемала, Ел Салвадор, Никарагва, Костарика и Панама: 

Остале земље западног дела Средње Америке, не могу се похвалити великим туристичким 

прометом, јер туризам није довољно добро развијен у њима. Слаба валоризација 

туристичких вредности, а пре свега недовољно развијена економија ових земаља утицала 

је и на слаб развој туризма. Ова слика је могла бити другачија свакако, с'обзиром да су 

природни и антропогени туристички вредности многобројни, те да је основа за развој 

туризма јако повољна, али недостатак улагања у развој представља велики проблем. У 

новије време долази до побољшања економског развоја земаља, које полако почињу да 

спознају могућности које развојем туризма могу да достигну, па се све више улаже у 

развој и опремање значајнијих туристичких локалитета. Са побољшањем туристичке 
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понуде и услова боравка туриста, долази и до повећања броја истих али и до дужег 

задржавања, тако да се у просеку број ноћења иностраних туриста попео на преко 10 ноћи 

у периоду од 2015. године. Број иностраних туриста (не рачунајући Белизе и Хондурас) је 

у сталном порасту. У 2013. години забележено је приближно 3 милиона иностраних 

долазака у свим земљама западног дела Средње Америке. Најзначајнији подаци о 

туристичком промету у овим земљама представљени су у табелама: 

Гватемала 

Табела 2: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Гватемали од 2010 до 2015 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 1,384 1,434 1,491 1,516 1,739 1,865 

Просечна дужина боравка ноћ. 7,70 7,75 7,75 7,70 6,10 8,90 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ 1,300 1,350 1,419 1,479 1,564 1,580 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 11.06.2017 

 

 

Ел Салвадор 

Табела 3: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Ел Салвадору од 2010 до 2015 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 1,150 1,184 1,255 1,283 1,345 1,402 

Просечна дужина боравка ноћ. - 5,40 6,00 6,50 7,10 6,80 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 729 900 1,054 1,285 1,203 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 11.06.2017 
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Никарагва 

 
Табела 4: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Никарагви од 2010 до 2015 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 1,011 1,060 1,180 1,229 1,330 1,386 

Просечна дужина боравка ноћ. - 8,10 7,75 7,80 7,67 - 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 390 421 417 445 529 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 11.06.2017 

 

Костарика 

 
Табела 5: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Костарики од 2010 до 2015 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 2,100 2,192 2,343 2,428 2,527 2,660 

Просечна дужина боравка ноћ. - 11,00 11,60 11,60 12,40 12,20 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 2,646 2,773 3,171 3,150 3,402 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 11.06.2017 

 

 

Панама 

 
Табела 6: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Панами од 2010 до 2015 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 1,324 1,473 1,606 1,658 1,745 2,110 

Просечна дужина боравка ноћ. - 8,00 8,00 9,30 8,50 8,50 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 3,630 4,534 5,379 5,750 6,007 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 11.06.2017 
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Колумбија се у туристичком погледу дуги низ година сматра за јако атрактивну земљу, 

богату разноврсним туристичким вредностима, почећи од многобројних природних 

богатстава до антропогених туристичких вредности. Преовладава туризам у приморским 

летовалиштима на Карипској обали, у унутрашњости државе не постоје адекватни услови 

за масовнији развој туризма али је богатство туристичких вредноста огромно, пре свега 

антропогених попут старих колонијалних градова, остатака грађевина древних 

цивилизација и богатства флоре и фауне, док су главни туристички клијенти углавном 

држављани околних земаља и сами држављани Колумбије. Од 2010. године број туриста 

непрестано расте, модернизују се и опремају постојећи капацитети. Готово 4 милиона 

туриста је забележено 2013. године са трендом годишњег повећавања. Од значаја за развој 

туризма је и интензиван развој саобраћаја, пре свега ваздушног, изградњом нових 

аеродрома и отварањем ка светским дестинацијама.  

Табела 7: Статистички подаци о броју страних туриста, броју домаћих туриста и потрошњи 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 2,342 2,522 3,165 3,605 3,911 3,860 

Укупан број домаћих туристa 

(са ноћењем) 
('000) - 114,406 120,996 127,544 127,914 130,297 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 3,801 4,363 4,759 4,887 5,251 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 13.06.2017 

 

 

Туристички промет Перуа 

Перу се сматра туристички најинтересантнијом земљом на простору Латинске Америке, 

пре свега због чињенице да је највећи део земље некада припадао једном од најпознатијих 

древних цивилизацијских царстава – царству Инка. Трагова Инка има на сваком кораку, 

бројни су остаци њихових градова и утврђења, насеља и грађевина. Такође, туристичку 

слику Перуа употпуњава и антропогено богатство из периода колонизације, али и природа 

која је доста разнолика услед специфичних климатских карактеристика. Од 2000. године 

број туриста се у Перуу утростручио а главни град Лима је 2011. године постао 
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најпосећенији јужноамерички град, са преко 5 милиона посета на годишњем нивоу. 

Просечан раст туризма у процентима износи невероватних 25% на годишњем нивоу и 

сматра се да ће и даље расти у наредним годинама. 

Табела 8: Статистички подаци о броју страних туриста и потрошњи 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 2,058 2,132 2,296 2,364 2,442 2,595 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 2,814 3,074 3,925 3,831 4,151 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 13.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1: Процентуални приказ броја посетилаца из других земаља у Перу у периоду од 2010 – 2015. године 

Извор:https://perureports.com/tourism; преузето дана 15.06.2017 

 

 

Еквадор поседује вероватно и највећи потенцијал за развој туризма од свих земаља 

Латинске Америке. Ова тврдња полази из чињенице да се на простору Еквадора налази 

огромно природно и антропогено богатство, од многобројних река, језера, водопада и 

богатог биљног и животињског света, до великог културног богатства прожетог остацима 

градова древних цивилизација и народа, градова и насеља из колонијалног периода као и 

савременим урбаним срединама. Недостаци се јављају у неизграђености материјалне базе 

пре свега, недовољног улагања у туризам и политичкој природи. Од 2010. године више се 
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улаже у туризам, а ти напори се одражавају и на број туриста. Из године у годину број 

иностраних туриста је у порасту.  

Табела 9: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Еквадору од 2010 до 2015 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 13.06.2017 

 

Боливија је је земља западне регије Јужне Америке која нема излаз на море, али тај 

недостатак не утиче превише на туристички потенцијал који ова земља поседује. Он се 

огледа у великом богатству природних ресурса, непрегледних шума, бројних река и језера, 

богате флоре и фауне, али и у специфичностима живота у земљи, древним грађевинама и 

насељима, начину живота становништва. Туризам није развијен због недовољне 

заинтересованости за развој масовног туризма. Почетак XXI века означава се као период 

побољшања туристичког развоја у овој земљи. Ипак, тај развој тече доста споро, и даље 

нема довољно улагања у изградњу и опремање локалитета, а и инфраструктура је у јако 

лошем стању. Боливију је 2016. године посетило приближно 1,200.000 иностраних 

туриста, од чега је преко 80% туриста са простора јужноамеричког континента, односно из 

суседних земаља. Од држављана са других континената највише посетилаца пристиже из 

САД, док су у Европи највећи емитивни центри Шпанија, Француска и Немачка. 

Табела 10: Статистички подаци о броју страних туриста и потрошњи 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 604 775 788 837 932 965 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 499 631 639 736 804 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org 

преузето дана 13.06.2017 

  

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 899 1,022 1,022 1,138 1,278 1,398 

Просечна дужина боравка ноћ. - 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 849 1,039 1,251 1,487 1,557 
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Туристички промет Чилеа 

Чиле спада у ред земаља Латинске Америке са највишом годишњом стопом раста туризма. 

Од 2000. године у земљи се бележи константан пораст броја туриста а влада чини пуно 

напора како би се тај тренд задржао на дуги низ година. Иако је земља планинског и 

пустињског караткера у већем делу, а приморје се не може окарактерисати као туристички 

атрактивно јер је обала слабо разуђена, постоји мноштво туристичких вредности и 

огроман туристички потенцијал који још увек није искоришћен. Те вредности се пре свега 

огледају у антропогеним достигнућима, велики градови и насеља из колонијалног периода 

са мноштвом грађевинама, људи и начин живота али и природне целине од пустиња до 

високих планинских врхова. У 2015. години Чиле је посетило приближно 4,5 милиона 

страних туриста са просечном дужином боравка од 8,5 дана (https://investchile.gob.cl/wp-

content/uploads/2017/03/INVEST-TOURISM.pdf; страна 8 (Приступљено: 15.06.2017)). 

Домаћих туриста има највише, захваљујући напорима владе да кроз одређене субвенције 

активирају становништво да одморе проводе у својој земљи. 

Табела 11: Кретање броја туриста, просечна дужина боравка и потрошња у Чилеу од 2010 до 2015 

                                      Година 

Параметри 
јед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан број страних туристa 

(са ноћењем) 
('000) 2,219 2,638 2,837 2,999 3,169 3,359 

Просечна дужина боравка ноћ. - 8,50 8,70 8,90 8,80 8,50 

Укупна потрошња туриста ('000.00)US$ - 2,751 3,114 3,144 3,143 3,229 

Извор: http://data.worldbank.org и http://www.e-unwto.org/ преузето дана 13.06.2017 
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Будући правци, стратегија развоја и активирања туризма 
 

 Политика туризма треба да буде заснована на постизању одрживог раста, да се на 

једној страни задовоље потребе клијената, односно туриста, а на другој да се покаже 

поштовање културног индетитета и заштите животне средине. Државе Латинске Америке 

улажу доста напора како би осмислиле дугорочне планове и изградиле стратегије развоја 

туризма, којим би могле да подигну ниво привредног раста далеко изнад тренутног нивоа. 

Развој ових планова и стратегија у великој мери кочи нестабилна економска ситуација, 

политика и безбедоносни услови који су далеко испод неопходних за функционисање 

туризма. Да би се дефинисали будући правци развоја туризма, неопходно је наведене 

факторе довести на ниво којим ће се омогућити развој туризма на овом простору, а самим 

тим израдити стратегију одрживог развоја на дужи временски период. У туризму је здрава 

и чиста средина предуслов за развој неког места на туристичкој мапи света, а управо 

Латинска Америка поседује такве услове. Наиме будући правци и развој туризма у 

државама Латинске Америке огледа се управо у одрживом развоју, да се фокус стави мање 

на убрзан економски развој а више на одржив развој који ће допринети очувању животне 

средине и очувању туристичких вредности. Зато се и стратегија туристичког развоја 

односи на развој екотуризма, као основе за развој туризма на простору Латинске Америке. 

Данас је у свету све мање еколошки чистих средина, узимајући у обзир убрзани економски 

развој, урбанизам и све већу потребу за индрустријом. Управо се предност земаља 

Латинске Америке огледа у томе, у чистој и нетакнутој животној средини која у данашње 

време привлачи велики број потенцијалних туриста. Економски јака земља има свакако 

више шанси да унапреди и побољша услове за развој туризма, а таквих је на простору 

Латинске Америке мало. Нестабилна економска и политичка прошлост још увек има 

утицај на развој земаља, иако се у новије време могу видети побољшања у том погледу. 

Источна обала је развијенија у односу на западну, ситуација је идентична и на простору 

Средње и на простору Јужне Америке. Мексико је далеко најразвијенија земља Средње 

Америке и бележи убедљиво највећи број туристичких долазака од осталих земаља. 

Источни део државе је боље туристички валоризован јер су услови за развој туризма 

далеко  бољи од западног дела. Такође је и урбанизованији део и социо-економски услови 

су знатно бољи. Међутим, урбанизација је довела и до делимичног загађења простора, па 

је у погледу здравије животне средине западни део, односно пацифичка обала знатно боља 
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за развој одрживог туризма. Влада Мексика улаже велика средства у опремање 

приморских туристичких регија, попут Канкуна, Акапулка или Калифорнијског залива, 

где углавном инострани туристи одлазе на одмор. Такође се фокус ставља и на заштиту 

богатог културног наслеђа и изградњу одговарајуће инфраструктуре. Остале земље 

Средње Америке такође прате развој Мексика и фокус туристичког развоја стављају на 

одрживи развој, умерен економски развој и очување животне средине. На простору Јужне 

Америке у развоју туризма доминира источна обала – Бразил, Уругвај и Аргентина, као 

земље највеће туристичке тражње. Наравно ту погодују одлични услови за развој 

купалишног туризма, пре свега у Бразилу, док је на простору Аргентине и Уругваја 

развијен и градски туризам са пратећим облицима. Западни део је економски сиромашнији 

и још увек делимично заостао у развоју. Највеће проблеме имају Венецуела и Колумбија 

пре свега због своје историје и још увек неразјашњених политичких проблема, а такође, 

велика стопа криминала кочи развој туризма.. Предности се огледају у чињеници да је 

природа јако добро очувана, велики део још увек неистражен, културно богатство је 

огромно а могућности за развој великог броја различитих облика су велике. У ову групу 

земаља би се могла сврстати и Боливија, иако је у овој држави политички систем 

установљен и могло би се рећи на одрживом нивоу, мада су социо-економски услови и 

даље нестабилни. Перу, Еквадор и Чиле имају одличне услове за интензивнији развој 

туризма, тим пре што је политичка ситуација у поменутим земљама добра, безбедност је 

на јако високом нивоу а туристичка основа за интензивнији развој постављена. 

Интензивирање туристичког развоја је у току, и на западној фасади ове три земље бележе 

најбоље резултате. Чиле доминира у броју туриста, углавном су то туристи из околних 

земаља али је све већи број туриста из САД, Европе, Аустралије и у новије време Азије. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Богатство природних и антропогених вредности Латинске Америке је немерљиво. 

Сви  природни фактори данас стављају Латинску Америку на карту потенцијално 

најзначајнијих тржишта туристичке понуде али и тражње. Поред тога, богата историја и 

антропогени утицаји омогућили су стварање идеалних услова за развој туризма. У свету 

су надалеко познате древне цивилизације Маја, Астека и Инка, које су за собом, у 

туристичком погледу оставиле немерљив значај. Комбиновањем ових фактора, добијамо 

туристичку слику која у неку руку представља реликт туристичког потенцијала неке 

регије. У претходном делу овога рада детаљније су описане физичко – географксе и 

антропогене карактеристике, а такође и  туристичка понуда, која је далеко богатија. У 

туристичком смислу, како сам наслов рада каже, пажња је стављена на најбитније и 

најинтересантније вредносте, оне који привлаче али и који могу додатно да привуку већи 

број туриста да их посете и користе. Поред ових, наведен је и велики број мање познатих 

али  интересантних вредности, недовољно валоризованих са циљем да се пружи увид у 

богатство и лепоту различитих туристичких вредности. Западни део је свакако у мањој 

мери презентован туристима, нарочито у нашем поднебљу, али иако не довољно 

туристички истражен у западном делу постоје бројне афирмисане туристичкие вредности 

и локалитети који бележе рекордне посете из године у годину. Из тог разлога, поред тих 

афирмисаних, покушао сам да читаоцу приближим и друге вредности готово непознате 

или у мањој мери познате, који поседују одличне услове за туристички развој. Иако делује 

да препрека за интензивнији туристички развој нема, у оквиру фактора који утичу на 

развој туризма западне фасаде Латинске Америке може се видети да ипак постоје 

одређене потешкоће, са којима се суочавају готово све земље ове регије. Државе ове 

регије су почеле да увиђају бенефит који могу да добију ако се више обрати пажња на 

развој туристиког сектора па је отпочела ера масовнијег развоја туризма. Уређује се пре 

свега инфраструктура, застарела саобраћајна мрежа, гради се инфраструктура за пријем 

већег броја туриста али се и обогаћује садржај за што пријатнији и дужи боравак. 

Значајнији локалитети се додатно обогаћују туристичком понудом, нови се уносе у 

туристику карту а такође, значајан акценат је стављен и на очување животне средине и 

масовнији развој екотуризма. У значајнијим градским језгрима све више се организују 



Турсистичко активирање западне фасаде Латинске Америке – фактори и перспективе 

87 
 

различити облици градског туризма (бизнис, конгресни, манифестациони), док је на 

селима у великој мери остао присутан тај историјски дух живљења. Народ западног дела 

Латинске Америке је у односу на источни део ипак остао близак својим коренима, па је и 

у том погледу култура овог дела остала нетакнута, потенцијалним туристима се пружа 

могућност да завире у традиционални живот припадника древних народа и племена, 

Ајмара, Кечуа индијанаца, Инка, Маја и Астека и других древних народа.. Туристичких 

вредности има, потенцијал је огроман, развој могућ а простора за даљи напредак има и 

увек ће га бити.   
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