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A vilA viláág lakossg lakossáága az utga az utóóbbi 40 bbi 40 éévben vben 
megkmegkéétszereztszerezőőddöött, tt, éés ma ts ma tööbb mint 6 millibb mint 6 milliáárd ember rd ember éél l 
a Fa Fööldldöön. A fejln. A fejlőőddőő orszorszáágokban vgokban véégbement demogrgbement demográáfiai fiai 
robbanrobbanáás miatt az afrikai, s miatt az afrikai, áázsiai zsiai éés latins latin--amerikai amerikai 
ffööldrldréészeken minden 15. hszeken minden 15. hóónapban 100 millinapban 100 millióóval val 
gyarapodik a ngyarapodik a néépesspesséég, mg, mííg Eurg Euróóppáában csban csöökken. A kken. A 
nnéépesspesséég ng nöövekedvekedéési si üüteme lassult az utteme lassult az utóóbbi bbi éévekben, vekben, 
de vde váárhatrhatóóan nagysan nagysáága kilenc milliga kilenc milliáárd frd főőre nre nőő 20502050--ig. A ig. A 
vilviláág ng néépesspessééggéének gyors szaporodnek gyors szaporodáása aggodalomra ad sa aggodalomra ad 
okot, a Fokot, a Fööld tld túúlnlnéépesedpesedéése miatt. A nse miatt. A nöövekedvekedééssel a fssel a fööldi ldi 
öökoszisztkoszisztééma is veszma is veszéélybe kerlybe kerüül a terml a terméészeti erszeti erőőforrforráások sok 
ttúúlzott hasznlzott hasznáálata klata köövetkeztvetkeztéében. Ezzel egyben. Ezzel együütt ntt nőő a a 
lléégkgköör szr széénn--dioxid tartalma, a globdioxid tartalma, a globáális felmelegedlis felmelegedéés s éés a s a 
kköörnyezetszennyezrnyezetszennyezéés.s.



A nA néépesspesséégngnöövekedvekedéés ciklusais ciklusai
1.1. PaleolitikumPaleolitikum v. v. őőskskőőkorkor

magas szmagas szüületletéési si éés hals haláálozlozáási rsi rááta, alacsony ta, alacsony éélettartam (kb. 20 lettartam (kb. 20 éév), a v), a 
nnéépesspesséég alacsony szinten stagng alacsony szinten stagnááll

2.2. A neolitikum v. A neolitikum v. úújkjkőőkor utkor utááni idni időőszakszak
a neolitikus forradalom uta neolitikus forradalom utáán az n az éélelemtermellelemtermeléés nagyon lasss nagyon lassúú
nnéépesspesséégngnöövekedvekedéést tesz lehetst tesz lehetőővvéé: Krisztus sz: Krisztus szüületletéése kse köörrüül a Fl a Fööldet kb. ldet kb. 
250 milli250 millióóan lakjan lakjáák k 

3.3. KKöözzéépkorpkor
a ka köözzéépkorban a npkorban a néépesspesséég g –– valamivel magasabb szinten valamivel magasabb szinten –– stagnstagnáál, l, 
kküüllöönnöösen a nagy jsen a nagy jáárvrváányok miattnyok miatt

4.4. Ipari forradalom idIpari forradalom időőszakaszaka
az ipari forradalom az ipari forradalom éés velejs velejáárróói (vi (vééddőőoltoltáások sok éés fs főőleg a mezleg a mezőőgazdasgazdasáág g 
forradalma) hatforradalma) hatáássáára csra csöökken a halkken a haláálozlozáási rsi rááta, nta, nöövekszik a vvekszik a váárhatrhatóó
éélettartam, de a szlettartam, de a szüületletéésszsszáám mm méég magas, jelentg magas, jelentőős ns néépesspesséégngnöövekedvekedéés s 

5.5. JJóóllééti tti táársadalom korarsadalom kora
a jjóóllééti tti táársadalmak brsadalmak béékkéés s éés (zs (zöömmel) mmel) öönknkééntes szntes szüületletéésszabsszabáályozlyozóó
eszkeszköözzöökkel visszafogjkkel visszafogjáák a szk a szüületletéési rsi rááttáát t àà ismisméét stagnt stagnáál, vagy akl, vagy akáár r 
cscsöökken is a nkken is a néépesspesséég g 



ForrForráás: s: http://histor.btk.ppke.hu/



NNéépesspesséég szaporodg szaporodáás els előőrejelzrejelzéése se 
20502050--igig



A vilA viláág ng néépesspesséége elkge elkéépesztpesztőő mméértrtéékben nkben nöövekedett az vekedett az 
elmelmúúlt klt kéétezer tezer éévben. A kvben. A kéépen a vilpen a viláág ng néépesspesséégi adatai gi adatai 
llááthatthatóóak visszamenak visszamenőőleg leg éés 2050s 2050--ig elig előőre jelezve. Az re jelezve. Az 
elelőőrejelzrejelzéések szerint a vilsek szerint a viláág ng néépesspesséége 2050ge 2050--re 9,4 re 9,4 
millimilliáárdra nrdra nöövekszik.vekszik.
Az elAz előőrejelzrejelzéés szerint Eurs szerint Euróópa kivpa kivéételteléével az vel az öösszes sszes 
kontinens nkontinens néépesspesséége nge nöövekszik. Mvekszik. Mííg a fejlett orszg a fejlett orszáágok gok 
ttööbbsbbsééggéének nnek néépesspesséége fokozatosan csge fokozatosan csöökken, a fejlkken, a fejlőőddőő
orszorszáágokgokéé folyamatosan nfolyamatosan nőő..
Az eurAz euróópai kontinens npai kontinens néépesspesséége csge csöökken, legjelentkken, legjelentőősebb sebb 
a fogya fogyáás a kelets a kelet--eureuróópai orszpai orszáágokban. A legnagyobb gokban. A legnagyobb 
visszaesvisszaeséés Bulgs Bulgááririáában ban éés Oroszorszs Oroszorszáágban kgban köövetkezhet vetkezhet 
be. Az elbe. Az előőbbi 7,8 millibbi 7,8 milliáárdos lakossrdos lakossáággáának 38 sznak 38 száázalzaléékkáát t 
veszveszíítheti el az theti el az éévszvszáázad kzad köözepzepéére, az utre, az utóóbbiban pedig bbiban pedig 
17 sz17 száázalzaléékkal, csaknem 25 millikkal, csaknem 25 millióóval val éélnek majd lnek majd 
kevesebben.kevesebben.



�� A vilA viláág ng néépesspesséége 2050 kge 2050 köörrüül l éérheti el a kilencmillirheti el a kilencmilliáárdos csrdos csúúcsot. csot. 
�� Az idei lehet az elsAz idei lehet az elsőő éév, amikor csv, amikor csöökkenni kezd az kkenni kezd az ééves ves 

nnéépesspesséégngnöövekedvekedéés. s. 
�� A becsA becsüült lt ééves nves nöövekedvekedéés 2010s 2010--ben ben íígy 75 395 378 fgy 75 395 378 főő lesz. lesz. 
�� Egy Egy éévtizedes stagnvtizedes stagnáállóó áállapot utllapot utáán ez az n ez az éértrtéék stabilan k stabilan 

cscsöökkenkkenéésnek indulhat. snek indulhat. 
�� A vilA viláágngnéépesspesséég szg száázalzaléékos nkos nöövekedvekedéési si üüteme az elkteme az elköövetkezendvetkezendőő 25 25 

éévben lassul vben lassul éés ez tovs ez továább mbb méérsrséékli a nkli a néépesspesséég ng nöövekedvekedéésséét, amely t, amely 
becslbecsléések szerint 2050sek szerint 2050--re 9 millire 9 milliáárdra nrdra nőőhet. het. 

�� A legoptimistA legoptimistáább forgatbb forgatóókköönyvek szerint meg is nyvek szerint meg is áállhat a nllhat a nöövekedvekedéés, s, 
ssőőt egyes kutatt egyes kutatóók szerint 2050 utk szerint 2050 utáán gyors csn gyors csöökkenkkenéési fsi fáázis zis 
kköövetkezik, vetkezik, éés 2100s 2100--ra mra máár nem egr nem egéészen 6 milliszen 6 milliáárd ember el a rd ember el a 
FFööldldöön, ahol az eln, ahol az elööregedregedőő ttáársadalmak okoznak majd egyre rsadalmak okoznak majd egyre 
nagyobb problnagyobb probléémmáákat. kat. 

ÖÖsszegzsszegzééss



HazHazáánk jelenlegi, 10,1 millink jelenlegi, 10,1 millióós lakosss lakossáága az elga az előőrejelzrejelzéések szerint sek szerint 
20252025--ben 8,9 milliben 8,9 millióó, 2050, 2050--ben pedig mben pedig máár csak 7,6 millir csak 7,6 millióó ffőő lesz. lesz. 
JelentJelentőősen fogy sen fogy szomszszomszéédainkdaink nnéépesspesséége is: Szlovge is: Szlováákikiáéáé a jelenlegi a jelenlegi 
5,4 milli5,4 millióórróól 4,7l 4,7--re, Ukrajnre, Ukrajnáéáé 47,4 milli47,4 millióórróól 38,4l 38,4--re, Romre, Romáániniáéáé 21,7 21,7 
millimillióórróól 15,7l 15,7--re, Szerbia re, Szerbia éés Montenegrs Montenegróéóé 10,7 milli10,7 millióórróól 10,2l 10,2--re, re, 
HorvHorváátorsztorszáággéé 4,4 milli4,4 millióórróól 3,8l 3,8--ra, Szlovra, Szlovééniniáéáé pedig 2 millipedig 2 millióórróól 1,7 l 1,7 
millimillióóra csra csöökkenhet. kkenhet. 
Az egyetlen szomszAz egyetlen szomszéédunk, ahol az eldunk, ahol az előőrejelzrejelzéések szerint cseksek szerint csekéély ly 
mméértrtéékben ugyan, de nkben ugyan, de nöövekedhet a nvekedhet a néépesspesséég, Ausztria: itt a g, Ausztria: itt a 
jelenlegi 8,1 millijelenlegi 8,1 millióó helyett 8,2 millihelyett 8,2 millióóan an éélhetnek a szlhetnek a száázad kzad köözepzepéén.n.
NNééhháány ny éészakszak-- éés nyugats nyugat--eureuróópai orszpai orszáágban a kutatgban a kutatóóintintéézet szerint zet szerint 
csekcsekéély mly méértrtéékben nkben nöövekedhet a nvekedhet a néépesspesséég: ilyen pg: ilyen pééldldáául Hollandia, ul Hollandia, 
SvSvéédorszdorszáág, Norvg, Norvéégia, gia, ÍÍrorszrorszáág, Belgium, Franciaorszg, Belgium, Franciaorszáág, valamint g, valamint 
NagyNagy--Britannia is. Britannia is. 
A szigetorszA szigetorszáág ng néépesspesséége (65 millige (65 millióó, jelenleg:59,5 milli, jelenleg:59,5 millióó) egy) egyéébkbkéént nt 
az az éévszvszáázad kzad köözepzepéére lekre leköörröözi Franciaorszzi Franciaorszáággéét (64 millit (64 millióó, jelenleg: , jelenleg: 
60 milli60 millióó). A legn). A legnéépesebb eurpesebb euróópai pai áállam tovllam továábbra is Oroszorszbbra is Oroszorszáág g 
(119,1 milli(119,1 millióó) ) éés Ns Néémetorszmetorszáág (75,1 millig (75,1 millióó) lesz.) lesz.



A FA Fööld eltartld eltartóó kkéépesspesséégege

�� Az Az öökolkolóógigiáában egy adott terban egy adott terüület eltartlet eltartóó
kkéépesspessééggéén azt a legnagyobb populn azt a legnagyobb populáácicióót t 
éértik, ami adott terrtik, ami adott terüületen hosszleten hosszúú ttáávon von 
kkéépes megpes megéélni anlni anéélklküül, hogy az adott l, hogy az adott 
terterüület klet káárosodna.rosodna.

�� Az optimAz optimáális nlis néépesspesséég g 
�� TTúúlnlnéépesedpesedéés vagy alulns vagy alulnéépesedpesedééss



NNéépesspesséégmgméérrőő óórara

�� A A nnéépesspesséégmgméérrőő óórara jelenlegi jelenlegi áálllláása sa 
szerint (2010.08.17) a vilszerint (2010.08.17) a viláágon gon 
6,862,943,132 ember 6,862,943,132 ember éél. l. 

�� Ezt e szEzt e száámlmláállóót elt eléérheti ezen a linken:rheti ezen a linken:
http://www.census.gov/ipc/www/popclockwhttp://www.census.gov/ipc/www/popclockw
orld.htmlorld.html


