Népességnövekedés
Készítette: Ujaczki Éva

A világ lakossága az utóbbi 40 évben
megkétszereződött, és ma több mint 6 milliárd ember él
a Földön. A fejlődő országokban végbement demográfiai
robbanás miatt az afrikai, ázsiai és latin-amerikai
földrészeken minden 15. hónapban 100 millióval
gyarapodik a népesség, míg Európában csökken. A
népesség növekedési üteme lassult az utóbbi években,
de várhatóan nagysága kilenc milliárd főre nő 2050-ig. A
világ népességének gyors szaporodása aggodalomra ad
okot, a Föld túlnépesedése miatt. A növekedéssel a földi
ökoszisztéma is veszélybe kerül a természeti erőforrások
túlzott használata következtében. Ezzel együtt nő a
légkör szén-dioxid tartalma, a globális felmelegedés és a
környezetszennyezés.

A népességnövekedés ciklusai
1.

Paleolitikum v. őskőkor

2.

A neolitikum v. újkőkor utáni időszak

3.

Középkor

4.

Ipari forradalom időszaka

magas születési és halálozási ráta, alacsony élettartam (kb. 20 év), a
népesség alacsony szinten stagnál
a neolitikus forradalom után az élelemtermelés nagyon lassú
népességnövekedést tesz lehetővé: Krisztus születése körül a Földet kb.
250 millióan lakják
a középkorban a népesség – valamivel magasabb szinten – stagnál,
különösen a nagy járványok miatt
az ipari forradalom és velejárói (védőoltások és főleg a mezőgazdaság
forradalma) hatására csökken a halálozási ráta, növekszik a várható
élettartam, de a születésszám még magas, jelentős népességnövekedés

5.

Jóléti társadalom kora

a jóléti társadalmak békés és (zömmel) önkéntes születésszabályozó
eszközökkel visszafogják a születési rátát à ismét stagnál, vagy akár
csökken is a népesség

Forrás: http://histor.btk.ppke.hu/

Népesség szaporodás előrejelzése
2050-ig

A világ népessége elképesztő mértékben növekedett az
elmúlt kétezer évben. A képen a világ népességi adatai
láthatóak visszamenőleg és 2050-ig előre jelezve. Az
előrejelzések szerint a világ népessége 2050-re 9,4
milliárdra növekszik.
Az előrejelzés szerint Európa kivételével az összes
kontinens népessége növekszik. Míg a fejlett országok
többségének népessége fokozatosan csökken, a fejlődő
országoké folyamatosan nő.
Az európai kontinens népessége csökken, legjelentősebb
a fogyás a kelet-európai országokban. A legnagyobb
visszaesés Bulgáriában és Oroszországban következhet
be. Az előbbi 7,8 milliárdos lakosságának 38 százalékát
veszítheti el az évszázad közepére, az utóbbiban pedig
17 százalékkal, csaknem 25 millióval élnek majd
kevesebben.

Összegzés








A világ népessége 2050 körül érheti el a kilencmilliárdos csúcsot.
Az idei lehet az első év, amikor csökkenni kezd az éves
népességnövekedés.
A becsült éves növekedés 2010-ben így 75 395 378 fő lesz.
Egy évtizedes stagnáló állapot után ez az érték stabilan
csökkenésnek indulhat.
A világnépesség százalékos növekedési üteme az elkövetkezendő 25
évben lassul és ez tovább mérsékli a népesség növekedését, amely
becslések szerint 2050-re 9 milliárdra nőhet.
A legoptimistább forgatókönyvek szerint meg is állhat a növekedés,
sőt egyes kutatók szerint 2050 után gyors csökkenési fázis
következik, és 2100-ra már nem egészen 6 milliárd ember el a
Földön, ahol az elöregedő társadalmak okoznak majd egyre
nagyobb problémákat.

Hazánk jelenlegi, 10,1 milliós lakossága az előrejelzések szerint
2025-ben 8,9 millió, 2050-ben pedig már csak 7,6 millió fő lesz.
Jelentősen fogy szomszédaink népessége is: Szlovákiáé a jelenlegi
5,4 millióról 4,7-re, Ukrajnáé 47,4 millióról 38,4-re, Romániáé 21,7
millióról 15,7-re, Szerbia és Montenegróé 10,7 millióról 10,2-re,
Horvátországé 4,4 millióról 3,8-ra, Szlovéniáé pedig 2 millióról 1,7
millióra csökkenhet.
Az egyetlen szomszédunk, ahol az előrejelzések szerint csekély
mértékben ugyan, de növekedhet a népesség, Ausztria: itt a
jelenlegi 8,1 millió helyett 8,2 millióan élhetnek a század közepén.
Néhány észak- és nyugat-európai országban a kutatóintézet szerint
csekély mértékben növekedhet a népesség: ilyen például Hollandia,
Svédország, Norvégia, Írország, Belgium, Franciaország, valamint
Nagy-Britannia is.
A szigetország népessége (65 millió, jelenleg:59,5 millió) egyébként
az évszázad közepére lekörözi Franciaországét (64 millió, jelenleg:
60 millió). A legnépesebb európai állam továbbra is Oroszország
(119,1 millió) és Németország (75,1 millió) lesz.

A Föld eltartó képessége
 Az

ökológiában egy adott terület eltartó
képességén azt a legnagyobb populációt
értik, ami adott területen hosszú távon
képes megélni anélkül, hogy az adott
terület károsodna.
 Az optimális népesség
 Túlnépesedés vagy alulnépesedés

Népességmérő óra
A

népességmérő óra jelenlegi állása
szerint (2010.08.17) a világon
6,862,943,132 ember él.
 Ezt e számlálót elérheti ezen a linken:
http://www.census.gov/ipc/www/popclockw
orld.html

