
POPULAČNÍ EXPLOZE 

 

 

Jak se vyvíjí počet lidí a na zeměkouli od roku 500? 

Dnes žije na Zemi přibližně dvacetkrát víc lidí než před 1500 lety. K 

největšímu nárůstu došlo v průběhu 20. století. Zatímco v roce 500 čítala 

světová populace asi 300 milionů lidí, v roce 1700 jen dvakrát tolik a o dalších 

200 let později 1,5 miliardy, v roce 2000 nás už bylo šest miliard. Zasloužila se 

o to hlavně revoluce v medicíně. Objev antibiotik a dalších moderních léků 

prodloužil průměrnou délku života a výrazně snížil dětskou úmrtnost.  

 

Rychlý populační růst představuje jeden z největších problémů současnosti. 

Zatímco ve většině vyspělých zemí se už počet lidí nezvyšuje, v zemích třetího 

světa je nárůst stále hrozivý, přestože i tam se začíná zpomalovat. Předpokládá 

se, že kolem roku 2050 bude na Zemi žít rovných 10 miliard lidí. Je otázka, zda 

Země dokáže takové množství hladových krků uživit. 

 

Rozšíření člověka na Zemi. 

Původní populace Homo sapiens žila v souladu s okolním prostředím a byla 

omezována běžnými faktory: 

 dostupnost potravy 

 klimatické podmínky 

 migrace 

 predátoři. 

Po ústupu doby ledové a přechodu na usedlý způsob života řada těchto faktorů 

vymizela. Nastal: 

 dostatek potravy 

 možnost stálého úkrytu 

 lepší péče o potomstvo 

 přestává hrát roli přirozený výběr. 

Dochází tedy k rozmachu populace Homo sapiens sapiens daný výhodami: 

 chůze po dvou končetinách 

 rozvoj mozku 

 výhoda neobvykle vhodného klimatu 

  



Neomezený (exponenciální) růst populace 

POPULAČNÍ EXPLOZE 

Neomezený růst je v přírodě velmi neobvyklý – i v příznivých podmínkách 

obvykle dosáhne početnost určité hranice na které se udržuje. Situace je 

podobná například růstu bakterií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLÉMY KTERÉ ZPŮSOBUJE 

POPULAČNÍ EXPLOZE 

 NEDOSTATEK POTRAVIN - kapacita obnovitelných 

zdrojů nestačí 

 NEDOSTATEK VODY – nejen k pití, ale i v 

zemědělství a průmyslu 

 VYTVÁŘENÍ POUŠTÍ – v rozvojových zemích nutí 

populační tlak lidi hospodařit na chudých a citlivých 

půdách(např. na strmých svazích) 

 NIČENÍ LESŮ – zakládání polí a pastvin. To přispívá 

ke globálnímu oteplování atmosféry a erozi půdy. 

 PROBLÉMY S KONTAMINACÍ PŮDY A 

SKLÁDKAMI ODPADKŮ  

 POUŽÍVÁNÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ PESTICIDŮ A 

HNOJIV 

UKAZATELE RŮSTU POPULACE 

Natalita -počet narozených jedinců na 1000 obyvatel za rok 

Mortalita -počet zemřelých jedinců na 1000 obyvatel za rok 

Průměrný přírůstek – rozdíl natality a mortality 

 

OMEZENÍ RŮSTU POPULACE 

SNÍŽENÍM REPRODUKCE – problém v rozvojových zemích 

( náboženské a společenské bariéry) 

Ve které zemi byla populační exploze zastavena? 

Působí větší problémy nejbohatší nebo nejchudší část světa? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


