
NÉPESEDÉSI VILÁGNAP 
Tudod, mi a népességmérő óra? Az interneten több ilyet is találni, az egyik például ezen a linken: http://www.census.gov/
popclock/ érhető el. Ez az óra mutatja, hogy jelenleg hány lakosa van a Földünknek. A szám folyamatosan, gyakorlatilag pillanatról 
pillanatra nő, de az biztos, hogy jelenleg több mint 7 milliárdan élünk a bolygón. Az ENSZ szakértői szerint 2011 októberében 
született meg a 7 milliárdodik ember a bolygónkon. (Érdekességként: az Amerikai Egyesült Államok Népszámlálási Irodájának 
adatai alapján ez 2012. március 12-én történt.) A népességrobbanás leginkább a fejlődő országokban tapasztalható és a 
szakemberek úgy látják, hogy a következő évtizedekben is Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és a Karibi térség országaiban növekszik 
a legnagyobb ütemben a lakosság száma. 

1987. július 11. volt az a nap, amikor – a becslések szerint –  a Földön élők száma átlépte az 5 milliárdot. Ezért jelölte ki az ENSZ 
ezt a napot a népesedés világnapjának. Fokozottan és célirányosan szeretnék felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a világ 
túlnépesedik. Az ENSZ demográfusai azt jósolják, hogy a bolygó lakossága a XXI. század közepére meghaladja a 9,3 milliárdot, 
2100-ban pedig már több mint 10 milliárdan élünk majd a kék bolygón.

A túlnépesedés elsősorban a technológiai vívmányoknak, valamint az egészségügyi ellátás és a közegészségügy fejlődésének 
köszönhető, ide értve többek között a gyermekágyi láz hatékony megelőzését, a fertőtlenítési eljárások bevezetését vagy 
a védőoltások alkalmazását. Ezek segítségével sikerült a születéskor várható élettartamot növelni és a halálozási számot 
csökkenteni. Így aztán magától érthetődő módon gyors növekedésnek indult a Föld lakosságának a száma. 

És miért veszélyes a túlnépesedés? Nos, gondoljuk csak az élelmiszerhiányból adódó problémákra. Szomorú és kétségbeejtő 
statisztikai adat, hogy naponta 24 000 ember hal éhen szerte a világon és több millióan éheznek. Az élelmiszer- és vízhiány 
szoros összefüggésbe hozható az energiagondokkal és a környezeti ártalmak is növekednek. A túlnépesedés gazdasági és 
társadalmi problémákat egyaránt eredményez, amely végül a biológiai rendszer teljesen összeomlásához vezethet. 

Ez így meglehetősen riasztóan hangzik, ugye?! Ezért szorgalmazzák a szakemberek sok országban a népességszabályozási 
valamint fogamzásgátlással kapcsolatos felvilágosító programok elindítását, illetve a nők képzési támogatását, hiszen a 
statisztikai adatok szerint az anyák képzettsége fordítottan arányos a vállalt gyermekek számával, tehát minél képzettebb 
egy nő, annál kevesebb gyermeket vállal. Környezetszennyezés megállítása, az éhezés megakadályozása, az életszínvonal 
növelése, a gazdasági és ipari fejlődés elősegítése mind hozzájárulhatnak a túlnépesedés visszaszorításához a fejlődő 
országokban.

Források:
http://www.ksh.hu/szamlap/eletunk_nep.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nepesedesi16.pdf
http://globalproblems.nyf.hu/globalis-problemak/a-fold-tulnepesedese/
http://fna.hu/vilagfigyelo/nepessegrobbanas
http://www.erdekesvilag.hu/megdobbento-adatok-az-ehinseg-vilagterkepe/
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