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Dnes žije na Zemi viac ako 6,7 

miliárdy ľudí

PREDPOKLAD:  

zdvojnásobenie v priebehu 40 

až 50 rokov.

Je nás naozaj tak veľa? 



1,6 miliárdy





Rast a rozdelenie populácie

Zo 100 obyvateľov:

57 Aziatov

21 Európanov

4 osoby zo západnej 

oblasti (rovnako zo 

severu a juhu)

8 Afričanov



• snaha splodiť počas aktívneho života čo 

najviac zdravého potomstva tradície, predsudky 

a náboženské zákazy

• názor krajín tretieho sveta, že viac detí ľahšie 

uživí svojich rodičov

• zlá sociálna a hospodárska situácia 

rozvojových krajín 

• náboženské zákazy, ktoré nedovoľujú použitie 

akejkoľvek antikoncepcie 

Príčiny populačnej explózie 

Neschopnosť nadýchnuť 

sa, bolesť v hrudníku a 

zvracanie krvi. To sú 

príznaky otravy nikotínom, 

ktoré opisujú deti 

pracujúce na tabakovej 

plantáži



• vysoké prírastky obyvateľstva v 

rozvojových krajinách

• starnutie obyvateľstva vo vyspelých 

krajinách

• ekonomické problémy

• generačné problémy

• migrácia

• AIDS

Problémy populačnej explózie



Dôsledky populačnej explózie 

• nadmerné a neúmerné 

využívanie prírodných 

zdrojov 

• nedostatok materiálneho a 

energetického zabezpečenia 

pre celú populáciu 

• narušenie rovnováhy v 

prírode 

• nedostatok potravy, hlad 

• rasové, náboženské 

nezhody, vojny a konflikty 

• vznik väčšieho množstva 

odpadov

Vojnové konflikty medzi 

jednotlivými náboženstvami



Problémy geologických zdrojov a 

enviromentálne potreby

Zásoby väčšiny NERASTNÝCH SUROVÍN však nie sú v mnohých

oblastiach postačujúce vzhľadom na spotrebu. V mnohých krajinách

sú zásoby vyčerpané, najmä na väčšine bohatých ložísk. Je dôležité

uvažovať aj o SPOTREBE VODY, nakoľko sa ukazuje, že zásoby

podzemnej aj povrchovej vody sú nepostačujúce a neustále ich

ohrozuje narastajúce znečistenie.



Nerastné suroviny



Voda

• 1,1 mld. Ľudí v rozvojových 

krajinách nemá dostatočný 

prístup k vode

• 2,6 mld.  ľudí chýba aspoň 

základné hygienické 

vybavenie



Priemerná vzdialenosť, ktorú musia ženy v 

Afrike a Ázii prejsť aby nabrali vodu je 6 km



Využitie pitnej vody

Človek v rozvojovej krajine 

spotrebuje v priemere 10 l vody za 

deň – vo Veľkej Británii 135 l/deň, 

v USA 375-600 l/deň



úbytok vody ako percento z celkovej dostupnosti



Prejavuje sa v celosvetovom 

meritku, zvyšuje sa podiel 

obyvateľov v produktívnom veku, 

priemerný vek – spôsobuje to 

predlžovanie strednej dĺžky života 

a znižovanie pôrodnosti.

Vek svetovej populácie v rokoch 2001↑

a 2050 ↓

Starnutie populácie



Prognóza počtu obyvateľov

• počet obyvateľov sveta sa v určitom 

momente stabilizuje, nebude kvanti-

tatívne rásť, úmrtnosť = pôrodnosti

• horná hranica závisí od toho, koľko 

ľudí dokáže zem uživiť (plochy na 

jedného obyvateľa). Odhad je 40 –

50 mld. ľudí.

Hustota zaľudnenia sveta

Rast svetovej 

populácie



Pôrodnosť vo svete

Rast a rozdelenie populácie



India má vyše 1 129 866 154 obyv., 

patrí medzi najhustejšie zaľudnené 

oblasti sveta, po Číne má najviac oby-

vateľov. Pomer pohlaví je 933 žien na 

1000 mužov. 

India



Čína

Hustota zaľudnenia

Rast čínskej populácie

Populácia Číny dosiahne svoj vrchol

v polovici 30. rokov tohto storočia,

keď bude mať krajina 1,5 miliardy

obyvateľov. Pomer pohlaví ostane

nerovnomerný, na každých 100

dievčat bude pripadať 119 chlapcov.



Afrika

Sčítanie ľudu je na tomto 

kontinente nereálne, 

pretože tamojší ľudia 

neveria úradom – údaje 

sú skresľujúce, nepresné. 

Podľa sčítania tam žije 

900 miliónov ľudí.

Dojčenská úmrtnosť

Hustota 

zaľudnenia



Slovenská republika

V päťdesiatych rokoch prudko 

klesla úmrtnosť a zvýšila sa 

stredná dĺžka života. Od 60-tych 

rokov je pozorovateľný rozdiel v 

demografickom vývoji východ-

nej a západnej Európy. 

Až do konca 80. 

rokov malo 

Slovensko jednu z 

najvyšších mier 

plodnosti v Európe.



Slovensko postupuje 

procesom demografickej 

revolúcie s odstupom 

niekoľkých desiatok rokov 

za najvyspelejšími 

krajinami a s náskokom 

niekoľkých desiatok rokov 

pred rozvojovými krajinami.



Správame sa ako kvasinky v pivovarskom sude, ktoré sa

bezhlavo rozmnožujú, pažravo konzumujú podstatu svojho

ohraničeného sveta. Ak budeme aj naďalej pokračovať v našom

konaní, zahynieme tak ako ony, vyčerpajúc svoje zdroje a

otráviac sami seba v smrteľnom kvase svojich vlastných

odpadov.

Farley Mowata


