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Анотація. В роботі  розглянуті питання, які показують, яким чином 

зростання населення вплине на нашу здатність задовольняти базові потреби у 

воді, їжі та енергії. 
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Abstract. In this paper address issues that show how growth of population will 

affect our ability to meet basic needs for water, food and energy. 
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Людина – єдиний вид, що панує на нашій планеті, яка разом з тим є 

домівкою для мільйонів різноманітних інших видів. На землі більше семи 

мільярдів людей, а приріст становить близько двох осіб в секунду, після чого не 

складно підрахувати, що це приблизно двісті тисяч осіб на день і майже 

вісімдесят мільйонів на рік. Щільність населення впливає на всі екологічні 

проблеми: розростання міст, перенаселення, загибель тропічних лісів, жахливі 

звалища, постійне забруднення атмосфери. Але якщо нічого не змінювати,  

дика природа і все наше суспільство опиняться на межі занепаду. 

На щастя, чисельність людей відома добре. Дані зберігаються в штаб-

квартирі ООН в Нью-Йорку. ООН не просто веде облік, але й складає прогнози, 

 



які часто виявляються приголомшливими. Передбачається, що до середини 

століття людська популяція сягне дев'яти з половиною мільярдів [5]. 

Статистика показує локацію проживання нового населення: Індія перевершить 

Китай і стане найбільш густонаселеною країною світу. Певна частина 

населення стане меншою: у Бразилії, В'єтнамі, Китаї, Росії, США та Японії. 

Найшвидше зростання відбуватиметься у найменш розвинених країнах, таких 

як Афганістан, країнах Африки південніше Сахари. Такі демографічні зміни 

торкнуться всіх незалежно від місця проживання. Значну частину історії 

людства нашу чисельність контролювала природа. Якщо достатньо води, їжі та 

матеріалів для будівництва, популяція зростає. А з поширенням хвороб, голоду 

чи посухи – навпаки, скорочується. За останні 10 тисяч років чисельність 

населення мало змінювалася, але з 1800 року відбувається надзвичайний 

стрибок – різке зростання населення з одного мільярда до сьогоднішніх семи з 

половиною. Цей стрибок відображує зниження рівня смертності, бо ми почали 

масово лікувати заразні хвороби: холеру, віспу, малярію і кір. До цього, майже 

постійно у кожної пари до зрілості доживало лише двоє дітей, і чисельність 

людей не зростала. 

Донедавна планета примудрялася долати теперішні проблеми. Але зараз 

ресурси вичерпуються і особливої загрози набуває проблема нестачі води. Ми 

називаємо Землю блакитною планетою, адже 70% її поверхні вкрито водою. 

Але прісна вода становить лише 2% всієї води на планеті і всього один її 

відсоток є доступним для людей. Решта прихована в гірських льодовиках і 

полярних шапках. Існує ще один момент, який необхідно розуміти: кількість 

води на планеті не змінювалася з появою життя, зазнав змін лише розподіл 

води. Людина  має такий вплив на використання світових запасів прісної води, 

що цей процес видно і з космосу. Аральське море – гігантське озеро в Середній 

Азії, яке колись покривало більше 65 тисяч квадратних кілометрів. За сорок 

років воно втратило 90% своїх вод, оскільки річки, що його живлять, були 

відведені для поливу бавовни. Ми використовуємо для своїх потреб більше 

половини доступної прісної води: перетворюємо пустелі у поля, отримуємо 

 



енергію і будуємо міста у найбільш посушливих місцях планети. Попри нашу 

винахідливість, багатьом людям доводиться боротися за воду. Але самі ми 

споживаємо крихітну частку загальних запасів. Натомість, промисловість і 

сільське господарство витрачає величезні обсяги. Ми не замислюємося, скільки 

води пішло на пляшку коли або сорочку, яку ми носимо, де зроблені ті чи інші 

товари та скільки води було на це використано і до яких наслідків для природи і 

жителів того регіону це привело. Слід відзначити, що проблема водопостачання 

є не єдиною важливою загрозою. Левова частка прісної води йде на сільське 

господарство, отже, її нестача позначиться на другий основі життя – на їжі. 

Щодо продовольчих ресурсів, то точну інформацію ми отримуємо з 

допомогою супутників. Дані з різних місць демонструють, що ми 

використовуємо майже всю доступну родючу землю. Чисельність населення 

зростає і це призведе до необхідності вироблення все більшої кількості 

продуктів харчування. Цього можна досягнути лише, збільшивши 

продуктивність, оскільки природний ресурс не є безкінечним. 

В екології є поняття «потенційна ємність». Це кількість людей, яку може 

вмістити те чи інше середовище. Саме поняття дуже гнучке, але якщо поділити 

продуктивність планети на кількість людей, зрозуміємо, скільки людей Земля 

може прогодувати. Продуктивність Землі – це вся їжа, вода і енергія, вироблена 

на планеті щорічно, яка вимірюється у глобальних гектарах (1 глобальний 

гектар - це територія 100 х 100 метрів з середньою для Землі біологічною 

продуктивністю і здатністю поглинати вуглекислий газ). Якщо справедливо 

ділитися продуктивною біоемністю Землі, то на кожного припаде по 2 

глобальних гектара, але реальність констатує нерівномірність розподілу 

природних благ. Велика частина Африки використовує трохи більше половини 

своєї частки біоемності Землі. (1.4 глоб. Га), середній індіанець використовує 

трохи менше половини (0.9 глоб. Га), китайці чесно використовують свої 

глобальні гектари (2.1 глоб. Га), а ось європейці – удвічі більше (4.4 глоб. Га). 

Середній американець використовує понад сім глобальних гектарів (7.2 глоб. 

Га) [1]. Згідно цих підрахунків, якби люди споживали стільки ж, скільки 

 



середній індіанець, Земля прогодувала б 15 мільярдів людей, але наша планета 

може прогодувати лише 2,5 мільярда людей з потребами британців і всього 1,5 

мільярда людей із способом життя американців. Реальний стан речей може 

виявитися гіршим, ніж показує статистика. Ці цифри засновані на нормах 

споживання, які вже є надмірними, тому для екологічної стабільності, коли ми 

не будемо виходити за рамки продуктивності планети, мешканцям 

індустріальних країн доведеться обмежити своє споживання. Якщо ми не 

усвідомимо необхідність змін і будемо надалі марнувати ресурси, виникне 

загроза для існування усього людства. 

Мешканці нашої планети повинні швидко зменшити свій вплив на 

подальше її виснаження. Для цього існує три способи: припинити витрачати 

надмірну кількість ресурсів, змінити технології або зменшити зростання 

населення. Для нас неприйнятне те, що хтось буде вказувати, скільки дітей 

заводити. Коли влада намагається зробити щось подібне, конфлікти неминучі. 

У 1979 році китайці ввели політику «одна сім'я - одна дитина». Подружжя 

закликали мати менше дітей, порушників штрафували. Ця політика була 

відповіддю на десятиліття голоду. Вона діє і зараз. За офіційними даними без 

цієї політики населення Китаю було б більше на 400 мільйонів чоловік. Але 

влада інших країн не може піти на такий радикальний крок, остерігаючись 

обурення. В 70-х роках влада Індії також хотіла обмежити народжуваність. 

Спочатку керівництво країни пішло по менш агресивному шляху, пропонуючи 

громадянам стерилізацію в обмін на невеликі виплати. Іноді проводили по 80 

тисяч операцій за тиждень. Проблема полягала в тому, що на це йшли ті, у кого 

вже були великі сім'ї. Але у деяких районах політики зайшли занадто далеко. У 

1977 році Індіра Ганді оголосила надзвичайний стан і тоді стерилізація стала 

покаранням за будь-який злочин. Лише за 1977 рік було стерилізовано близько 

8 мільйонів осіб і обурення громадськості було настільки велике, що призвело 

до зміщення уряду. У наш час суспільство почало розуміти, що за певних умов 

народжуваність падатиме сама. І для її зниження зовсім не потрібна агресивна 

політика і виплата від держави. Там, де жінки мають доступ до освіти і можуть 

 



самі керувати своїм життям, разом зі своїми партнерами вибирають менші сім`ї. 

Але скорочення народжуваності важко домогтися без простої медичної 

технології – контрацепції. Вона дозволила жителям країн, що розвиваються 

швидко зменшити народжуваність. 

Всім нам важливо розуміти світ природи. Адже він дарує нам їжу, воду, 

повітря, яким ми дихаємо і навіть духовну рівновагу. Картина може здатися 

безрадісною: населення зростає, а ресурси остаточно виснажуються. Але у 

людини є особлива властивість – раціонально мислити, вчитися, планувати. 

Кількість людей на планеті залежить від нашого особистого рішення. Навіть 

якщо відкинути моральну відповідальність за інші види, завдаючи шкоду 

екосистемам, ми шкодимо собі. Очевидно, що доведеться міняти спосіб життя. 

Ми на роздоріжжі, де кожен вирішує: діяти, або махнути рукою. 
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