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Ökológiai lábnyom 

• Az emberiség ökológiai lábnyoma
30%kal nagyobb, mint amit a 
természet hosszabb távon fenn tud
tartani



Népességrobbanás: 



Erdőterület 
és népesség 
a Földön



Kína és India:

• Delhiben és Bombayban 30 millió ember lakik, a kettő együtt eléri az
Egyesült Királyság lakóinak számát.

• Kínában már 45 olyan város van, mely 1 millió fő feletti.

• Indiában 35 db 1 millió fő feletti város van, 2026ra valószínűleg 70db 
ilyen város lesz.



Kína 



Az 
urbanizáció

1820-ban London 1 millió feletti lélekszámú város

1900-ban 11 millió

1950-ben 75 millió

1975-ben 191 millió

1985-ben 273 város volt 1 millió felett. 

Tokió 20 millió

Mexikóváros 31 millió



Kína
fogyasztás
növekdése

• 2005ben Kína használta fel a világon előállított 
nyersacél 26%át, a rizs 32%át, a gyapot 37%át.

• Kína autóipara: Éves termelése 320ezerről 
(1995) 2,6 millióra emelkedett. Kína 2015-re 
túlszárnyalhatja az évi 8 millió autót előállító 
Japánt és USA-t.

• Kínában 2005-ben 350 millió mobiltelefon-
előfizető volt, 1996-ban még 7 millió volt. 



Kína 2

• Kínában a világ édesvízkészletének 8%-a 
található meg, míg a népesség 22%-a, az ország 
északi fele kiszáradóban van.

• 2004-ben a vízminőség ellenőrzése a Kína nagy 
folyóiból vett 412 vízminta 58%-a emberi 
fogyasztásra alkalmatlan.

• Indiában a szennyvíz 10%-át tisztítják.

• Kína termőföldjeinek 30%-a elsavasodott.

• A világ 20 legszennyezettebb városából 16 
kínában van.

• Indiában 4500 öntözött terület vált 
terméketlenné a textilipar szennyvize miatt. 



A 
népességrobbanás 
és a "túlfogyaszás" 
következményei 

Élelmiszerhiány (mennyiségi/minőségi 
éhezés)

Anyag- és energiaválság

Környezetterhelés, környezetszennyezés 
drasztikus növekedése.

Háborúk



Globális 
problémák 

Népességrobbanás

Biológiai sokféleség csökkenése

Éghajlatváltozás

Ózonréteg elvékonyodása

Víz-, levegő, és talajszennyezés

Környezetegészségügyi problémák

A környezeti problémák következtén előálló társadalmi-, 
gazdasági problémák



Források: 

• 1. kép: https://www.google.com/search?q=%C3%B6kol%C3%B3giai+l%C3%A1bnyom&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0rYKl8o_pAhUsIMUKHfwMCZgQ2 -
cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMg
cIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnOgIIAFCNs29Ykb5vYM_Mb2gCcAB4AIABZYgBZZIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK&sclient=img
&ei=4aGqXvS4NKzAlAb8maTACQ&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890#imgrc=n-4GDzoEs2ARhM

• 2. kép: https://www.google.com/search?q=n%C3%A9pess%C3%A9grobban%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiEhtqN-Y_pAhWCKuwKHdsQBo0Q2-
cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMg
cIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnUNWhBFjVoQRg868EaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=CK
mqXoRigtWwB9uhmOgI&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890#imgrc=VKuKcpewCHhAEM

• 3. 
kép: https://www.google.com/search?q=erd%C5%91ter%C3%BClet+%C3%A9s+n%C3%A9pess%C3%A9gar%C3%A1ny&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL_bm
w-Y_pAhVJs6QKHcWeCCgQ2-
cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMg
cIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnUMe_BFjHvwRg984EaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=UK
mqXsuVNsnmkgXFvaLAAg&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890#imgrc=tRjeWyHliq3BCM

• 4. kép: https://www.google.com/search?q=k%C3%ADna&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOiYPV-Y_pAhVOtqQKHWSTAHoQ2-
cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgDMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMg
cIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnOgQIIxAnULyQAljHmQJgsaoCaAFwAHgCgAFuiAGJCpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclien
t=img&ei=namqXo7HI87skgXkpoLQBw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890#imgrc=B2DrixjLm9tu-M

https://www.google.com/search?q=%C3%B6kol%C3%B3giai+l%C3%A1bnyom&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0rYKl8o_pAhUsIMUKHfwMCZgQ2-cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnOgIIAFCNs29Ykb5vYM_Mb2gCcAB4AIABZYgBZZIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK&sclient=img&ei=4aGqXvS4NKzAlAb8maTACQ&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890
https://www.google.com/search?q=n%C3%A9pess%C3%A9grobban%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiEhtqN-Y_pAhWCKuwKHdsQBo0Q2-cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnUNWhBFjVoQRg868EaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=CKmqXoRigtWwB9uhmOgI&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890
https://www.google.com/search?q=erd%C5%91ter%C3%BClet+%C3%A9s+n%C3%A9pess%C3%A9gar%C3%A1ny&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL_bmw-Y_pAhVJs6QKHcWeCCgQ2-cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnUMe_BFjHvwRg984EaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=UKmqXsuVNsnmkgXFvaLAAg&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890
https://www.google.com/search?q=k%C3%ADna&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOiYPV-Y_pAhVOtqQKHWSTAHoQ2-cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgDMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnOgQIIxAnULyQAljHmQJgsaoCaAFwAHgCgAFuiAGJCpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=namqXo7HI87skgXkpoLQBw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1EXJR_enHU885HU890


Köszönjük a figyelmet 


