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 MOTTO: 
„Toate fenomenele la care participă omul se 
desfaşoară cu o viteză accelerată şi într-un 
ritm care le face aproape de necontrolat. Omul 
modern risipeşte fară grijă resursele neregenera-
bile, combustibilii naturali, mineralele, ceea ce 
risca să provoace ruinarea civilizaţiei actuale”. 

(Jean Dorst, „Înainte ca natura să moară”)

ABSTRACT: The growing number of people did not prevent the develop‑
ment of society, its spiritual life and material well‑being, but rather was 
a factor of progress on Earth. But it is obvious that on a finite planet, 
population growth can not be infinite. 
Degradation of nature and the high level of pollution is mostly due to exces‑
sive population growth of population. This increase brought the need for 
additional agricultural land – resulting processes of deforestation, erosion, 
desertification, etc. – And made   the world to find a race of unprecedented 
industrial needs and desires of the growing masses of people. 
Climate change refers to increasing global population causing increased 
human activity (transport, heating, refrigeration, industrial, waste, etc.) 
Which in turn determines the amplification of the greenhouse effect. 
Humanity, the rising number bothered to provide the necessary food 
and water resources exploited irrationally, forgetting that some are 
non‑renewable. Arriving in the third millennium has made limiting 
resources problem but in terms of demographic trends, the population 
that actually reach a planet that would not be able to assure the neces‑
sary resources for survival.
KEYWORDS: global population, resources, environment, climate change, 
development.

Pe parcursul istoriei sale, relativ recentă comparativ cu ecosfera, omul 
a cunoscut diverse faze în raport cu aceasta într‑un proces evolutiv de 
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schimbare permanentă. În mod sintetic, pot fi identificate trei etape impor‑
tante: biocenotică; conflictuală şi a reconcilierii. 

În cursul primei etape, numită biocenotică, s‑a stabilit un echilibru 
spontan între om şi mediu, prin adaptarea şi resemnarea continuă a omului 
faţă de acesta.

În cursul celei de‑a doua faze, conflictuale, omul se detaşează de natură 
şi, înarmat cu mijloace materiale din ce în ce mai puternice, agresează 
natura. Începând cu un anumit grad de putere, omul nu mai este o parte 
componentă a lanţului ecologic.

A treia fază ar fi cea a reconcilierii, când omul realizează că el nu este 
decât beneficiarul temporar al naturii şi că el devine responsabil faţă de 
descendenţii săi. Această fază este cea de trecere de la „jefuire” la gestio‑
nare, de la iresponsabilitate la responsabilitate faţă de mediu şi tot ceea ce 
ne înconjoară.

Supragenerarea de deşeuri pune omul în faţa celei mai dificile pro‑
bleme şi anume comutarea de la orientarea spre producţie, la orientarea 
spre conservare şi folosirea raţională a resurselor, chiar păstrarea unor 
rezerve, în paralel cu descoperirea de noi zăcaminte exploatabile econo‑
mice şi reciclarea deşeurilor. În acest sens apare conceptul de dezvoltare 
durabilă. Societatea poate controla dezvoltarea în aşa fel încat sa fie posi‑
bilă regenerarea sau conservarea calităţilor esenţiale ale mediului. Mediul 
asigură materiile prime, ca intrări în procese de producţie, dar şi preluarea 
rezidurilor. În condiţiile dezvoltării durabile se acceptă ideea că reproduce‑
rea mediului natural depinde de sfera economică, cu respectarea cerinţelor 
de funcţionare a biosferei si celorlalte comonente adiacente: solul, relieful, 
apele si clima.

Incluzând omul cu activităţiile sale între componentele dezvoltării 
durabile, alături de cele biotice, se acceptă faptul că dimensiunile culturale 
şi sociale pot constitui elemente cu rol de reglare a mediului.

Degradarea naturii şi nivelul ridicat de poluare se datorează în cea mai 
mare parte creşterii demografice exagerate a populatiei. Această creştere a 
adus cu sine necesitatea unor terenuri agricole suplimentare – antrenând 
procesele de despădurire, eroziune, deşertificare etc. – şi a facut ca lumea 
să se găsească într‑o cursă industrială făra precedent pentru a satisface 
necesităţile şi dorinţele unor mase crescânde de oameni. Pe de altă parte, 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai, cuceririle ştiinţei şi tehnicii de dezvol‑
tare a societăţii au alimentat continuu şi dintotdeauna sporul demografic. 
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O istorie a populaţiei este prezentată în figură şi poate menţiona că la înce‑
putul erei noastre numarul oamenilor a fost de 133 milioane. În 1650 cifra 
ajunsese la 543 milioane, la care s‑au mai adăugat alte aproximativ 180 
milioane pentru anul 1750. Se socoteste ca primul milliard a fost atins in 
1830 si că apoi, 100 de ani au fost suficienţi pentru a dubla această cifra. De 
atunci, evenimentele s‑au precipitat în acest domeniu: 1960 – 3 miliarde, 
1970 – 3,6 miliarde, 1980 – 4,5 miliarde, 1990 – 5,5 miliarde, 2000 – peste 
6 miliarde, 2010 – peste 8 miliarde.

Fig. – Creşterea populaţiei globului în ultimii 500 ani

Numărul crescând de oameni nu a împiedicat dezvoltarea societăţii, a 
vieţii ei spirituale şi a bunei stări materiale, ci dimpotrivă, a fost unul din 
factorii progresului pe Terra. Însă este evident că pe o planetă finită creş‑
terea populaţiei nu poate fi infinită.

Marile despăduriri şi formarea deşerturilor Saharei si Arabiei au ince‑
put înainte cu doar câteva mii de ani, semn că înainte de această perioadă 
numărul oamenilor era insignifiant faţă de vastitatea naturii. Dar numai 
câteva zeci de milioane de oameni şi într‑o perioadă de timp relativ scurtă, 
de cateva mii de ani, si cu o tehnică rudimentară, au facut ca, efectiv, faţa 
Pământului să se schimbe în rău, atât pentru biosferă, cât şi pentru socie‑
tatea umană, socotită ca o entitate aparte.

Tehnicile dezvoltate şi înaintarea ştiinţei au permis omenirii să 
gasească soluţii pentru creşterea productivităţii şi deci pentru folosirea mai 
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judicioasă a resurselor naturale; nu însă fara reproş şi nu fără risipi multe 
din posibilităţiile mediului ambiant. 

Din toate conferinţele de până azi s‑a ajuns la unica concluzie impor‑
tantă – mediul inconjurător are de suferit; este clar că un anumit tritoriu 
are limite pentru o anumita populaţie, chiar în ipoteza în care ştiinţa şi 
tehnica pot produce alimente pe căi astazi considerate neconvenţionale, din 
substanţe şi organisme încă necunoscute şi neexploatate. De aceea ecologii 
trebuie să pună la dispoziţia factorilor politici datele care să stabilească nive‑
lul optim de atins pe anumite perioade, nivelul presupus de nedepăşit, în aşa 
fel încât deciziile care se iau să asigure dezvoltarea armonioasă a societăţii. 
Rezultă că politica demografică este o componentă esenţială a protecţiei 
mediului înconjurător. Numărul de locuitori este un factor decisiv în exploa‑
tarea optimă a naturii şi în păstrarea unui mediu înconjurător prosper. 

Imensul progres economic s‑a repercutat în mod catastrofal asupra 
calităţii mediului natural planetar. Mondializarea economică accentuată 
prin atragerea în circuitul economic a spaţiului şi resurselor oceanice 
are ca efect imediat accentuarea interdependenţei ecologice determinată 
de unitatea sistemică a planetei. Devine tot mai evident că niciunul din‑
tre sistemele economico‑sociale existente până în prezent, al economiei 
centralizate sau al economiei de piaţă n‑a fost pregatit în rezolvarea proble‑
melor ecologice globale. Nu gresşec dacă, de pe acum, afirmăm că evoluţia 
omenirii pe termen lung este condţionată de securitatea limitelor ecologice 
va fi resimţit de toate categoriile sociale, de catre toate grupările umane, 
neexistand viitor separat pentru anumite individualităţi, oricât de înalt va 
fi gradul lor de bunăstare. Conceptul dezvoltării durabile devine compo‑
nenta indispensabilă de valoarea constant economica, dar cu tendinte de 
prioritate a valorii culturale, morale, stringent umanitare. Aprozimativ 25 
milioane de copii decedează până la varsta de 5 ani. 

Transformarea ecosistemelor terestre reprezintă principala cauză a 
deteriorării ecosferei şi se datorează unei multitudini de activităţi care 
variază substanţial în intensitate şi consecinţe.

Se consideră că 10–15% din suprafaţa sistemelor ecologice terestre o 
reprezintă ecosistemele rurale, agroecosistemele şi ecosistemele urban-indus-
triale, iar între 6–8% din suprafaţă păşunile. La cealaltă extremă se afla 
ecosistemele naturale, ramase în regim natural, precum şi ecosistemele 
paţial modificate, ele fiind afectate direct de creşterea concentraţiei dio‑
xidului de carbon din atmosferă şi de creşterea intensităţii radiaţiei UV 
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cauzată de subţierea păturii de ozon. Practic, toate sistemele ecologice 
terestre sunt afectate într‑o masură mai mare sau mai mică de activită‑
ţile umane şi aceasta se intamplă pe aproape trei sferturi din suprafaţa 
locuibilă a planetei.

Principala activitate care determină aceste transformari este reprezen‑
tată de defrişări. În ultima vreme însă, această exploatare a devenit excesivă, 
depăşind capacitatea de regenerare naturală a fondului forestier: se exploa‑
teaza annual cca 3,2–3,5 mld m³ de masă lemnoasă, în timp ce capacitatea 
de regenarare este de numai cca 2,7 mld m³. Defrisarile masive în regiu‑
nile tropicale ale Terrei ar putea determina o schimbare radicala a climei 
planetei avand in vedere functiile indeplinite de fondul forestier mondial 
(reglator climatic, hidrologic etc.). În plus, padurea tropicala umeda este 
cel mai sensibil tip silvestru de pe Glob si totodata cel mai putin capabil de 
regenerare naturala. De exemplu, atunci cand se taie arborii, solul padurii 
tropicale, ferit timp de milenii de actiunea directa a Soarelui, se oxideaza 
rapid si formeaza o crusta care nu prmite cresterea vreunei plante.

Ca urmare a activitatilor de defrisare, precum si a celor de despadurire, 
se apreciaza ca in ultimele trei secole fondul forestier mondial a fost redus 
cu cel putin o jumatate, daca nu chiar cu doua treimi.

În ceea ce priveste deşertificarea, preocuparile internationale referi‑
toare la acest proces, ca o consecinţă a impactului antropic, s‑au conturat 
încă din anul 1972 la Stockholm. Ca urmare, această degradare a sisteme‑
lor de producţie nu va putea fi încetinită sau oprită decât prin intervenţia 
omului.

Cât despre urbanizare, spaţiul ocupat de oraş în dăuna mediului natural 
este în continuă creştere, apărând fenomenul de concentrare enormă a 
deşeurilor şi poluanţilor, cererii de apă, energie, materii prime etc. 

Aletrarea circuitelor biogeochimice – circuitele biogeochimice sunt pro‑
cese complexe în care au loc nu doar circulaţia materiei şi energiei, ci şi 
transformarea acesteia. Circuitele biogeochimice se referă la circulţia ele‑
mentelor chimice din apă, aer, sol, în organismele vii şi înapoi în mediu.

Astfel, există circuite ale elementelor (carbon, azot, fosfor, calciu etc.), 
dar şi ale unor compuşi chimici naturali (apa) sau sintetici (pesticide).

Circuitul carbonului – Între atmosferă, oceane, sol şi vieţuitoare are loc 
în permanenţă un schimb de dioxid de carbon. Acest fenomen este foarte 
important deoarece poate cauza creşterea temperaturii medii la suprafaţa 
Pământului.
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Odată cu creşterea numerică a populaţiei se măresc şi cantităţile de 
gaze de eşapament ajunse în aer, fenomen ce cândva se limita doar la 
zonele puternic industrializate şi la oraşe.

De asemenea, metodele de agricultură intensivă care s‑au extins în 
întreaga lume şi care au luat amploare odată cu creşterea demografică, au 
contribuit la creşterea cantităţii gazelor poluante.

În ceea ce priveşte circuitul azotului, o populaţie din ce în ce mai 
numeroasă necesită producţii agricole sporite obţinute cu ajutorul îngra‑
samintelor chimice. Uneori procedeele nu se execută corect, rezultand 
excese de îngrasaminte chimice care scad capacitatea de reoxigenare a san‑
gelui, iar intoxicatia se manifesta prin simptome asemanatoare anemiei.

Circuitul carbonului şi intervenţia omului – Dorinţa omului, din toate 
timpurile, de a influenţa anumite fenomene ale naturii în funcţie de nece‑
sităţile lui, nu este nouă. Ea se pierde în negura vremurilor şi a ajuns până 
la noi doar în legende, obiceiuri, ritualuri sau dansuri.

În prezent, oamenii de ştiinţă caută să intervină în circuitul apei şi 
când aceasta este în cantitate prea mare, iar căderea ei produce multe 
efecte negative. Prin mijloacele tehnice moderne, omul poate interveni şi 
în alte verigi ale circuitului apei.

Intervenţia omului la nivelul norilor este încă la început, dar din cele 
mai vechi timpuri el a încercat să suplinească lipsa precipitaţiilor pentru 
culturi prin irigaţii, care sunt cunoscute încă din antichitate. Au fost prac‑
ticate pentru compensarea deficienţelor climatului semiarid în Grecia 
antică, Asiria, Babilon, Israel, Egipt, China, Imperiul Roman etc., unde 
s‑au găsit cele mai adecvate mijloace de a aduce apa în cantităţi suficiente 
acolo unde era absolut necesară.

Pe măsura trecerii timpului, metodele de irigare s‑au perfecţionat; în 
prezent cel mai răspândit procedeu fiind cel de stropire sau al ploii arti‑
ficiale, folosită în foarte multe locuri pe glob. Cel mai mare neajuns al 
intervenţiei omului în circuitul apei este însă acela că apa o dată folosită 
nu este suficient epurată şi din substanţă indispensabilă vieţii devine un 
mediu fără viaţă.

Activităţile de pescuit au impacte asupra mediului şi sunt impactate 
de acesta prin mai multe căi. Acestea pot fi clasificate ca impacte directe şi 
indirecte. Impactele directe cele mai evidente asupra pescuitului rezultă 
din pescuitul comercial marin, din impactul asupra speciilor nevizate şi 
din impactul care provine din agricultură. Efectele indirecte ale pescuitului 
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sunt departe de a fi uşor înţelese însă ele ar include impactele asupra spe‑
ciilor prădătoare sau prădate şi ruperea echilibrelor ecologice. 

Modificările climatice se referă la sporirea numărului populaţiei glo‑
bale care determină intensificarea activităţilor umane (transport, încalzire, 
refrigerare, industrie, deşeuri etc.) care la randul lor determină amplifica‑
rea efectului de sera.

Toate modelele avansează în consens previziunea că emisiile antro‑
pogene de gaze cu efect de seră vor creşte într‑un ritm susţinut în cursul 
deceniilor viitoare. După OECD, totalul acestor emisii ar putea astfel să se 
tripleze de acum şi până în anul 2050, pentru a atinge 50–70 miliarde de 
tone de echivalent CO2 – adică 15–20 de miliarde de tone echivalent căr‑
bune pe an. (emisiile sunt exprimate cel mai adesea în tone de echivalent 
cărbune – adică 1 tonă de cărbune în 3,66 tone de dioxid de carbon).Aceste 
emisii de gaze cu efect de seră tind să se acumuleze în atmosferă. 

De altfel, schimbarea climatică ar putea să favorizeze recrudescenţa 
paludismului, precum şi extinderea bolilor infecţioase cum ar fi salmone‑
loza sau holera, din cauza ridicării temperaturii şi a inundaţiilor frecvente.

Între altele, schimbarea climatică va fi prea rapidă pentru ca ecosis‑
temele naturale să se poată adapta. Va rezulta fără îndoială o puternică 
scădere a biodiversităţii (adică dispariţia speciilor animale sau vegetale).

Aceste evoluţii ar putea să aibă impact negativ asupra agriculturii, 
mediului şi turismului. De altfel, încălzirea climatului ar putea antrena 
dispariţia unei treimi şi chiar a unei jumătăţi din masa gheţarilor alpini în 
cursul viitorilor 100 de ani (ceea ce ar spori riscurile de avalanşe) ca şi o 
reducere sensibilă a mantalei înzăpezite din Alpi şi Pirinei cu consecinţe 
importante pentru staţiunile de schi, de înălţimi medii.

Subţierea stratului de ozon este rezultatul acţiunii clorofluorcarburilor 
în principal, dar şi a altor substanţe chimice asemănătoare, cu consecinţe 
foarte grave asupra sănătăţii şi vieţii în general.

CFC au fost produse pentru prima oară în anul 1900. Începând cu 1930, 
aceşti compuşi au început să fie fabricaţi la scară industrială ca agenţi de 
răcire. Înaintând în timp, s‑au găsit aplicaţii ale CFC pentru spălarea mate‑
rialelor plastice, a metalelor şi a componentelor electronice, ca propulsori 
în spray‑uri, agenţi de spumare pentru spume industriale şi poliuretani. 
Avantajele lor sunt incontestabile: nu sunt toxice pentru oameni, sunt 
neinflamabile, uşor solubile, au preţ scăzut de producţie. Astfel s‑a ajuns 
ca producţia anului 1986 să fie de 1.209 milioane tone CFC.
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Distrugerea ozonului este un proces extrem de complex. CFC şi celelalte 
substanţe implicate în distrugerea păturii de ozon scapă din sistemele de 
răcire ale frigiderelor, congelatoarelor şi aparatelor de aer condiţionat ieşite 
din uz, din spray‑urile care folosesc drept propulsor freonul, din procesele 
de fabricaţie a spumelor industriale şi din procesele de spălare a circuitelor 
electronice, a metalelor etc. Odată scăpate, ele urcă în straturile superioare 
ale atmosferei. Ajunse în stratosferă, ele sunt atacate de razele UV, eliberând 
un atom de clor sau de brom. Clorul (bromul) eliberat se ataşează unei mole‑
cule de ozon, legându‑se de unul din atomii de oxigen al acesteia, pe care 
îl desface, lăsând în urma sa o moleculă obişnuită de oxigen, cu doi atomi 
de oxigen. Compusul clor‑oxigen (monoxid de clor) este instabil chimic şi 
se desface rapid. Atomul de oxigen liber se ataşează unei alte molecule de 
ozon sau unui alt atom liber de oxigen. Astfel, din două molecule de ozon se 
formează, până în final, trei molecule de oxigen. Atomul de clor liber rămâne 
în atmosferă şi se ataşează altor molecule de ozon, continuând acţiunea de 
distrugere. Clorul reacţionează ca un catalizator, substanţă ce stimulează 
desfăşurarea unor reacţii chimice, fără a suferi el însuşi vreo modificare.

Gaura de ozon apare în momentul în care concentraţia atomilor de 
clor depăşeşte 1,5–2 părţi pe miliard (bilion) – ppb. Remanenţa CFC ajunse 
în atmosferă atinge mai mult de 100 de ani până când UV solare ajung să 
le dovedească pe toate. 

Consecinţele distrugerii păturii de ozon – creşterea nivelului radiaţii‑
lor UV ar avea consecinţe dezastruoase pentru orice formă de viaţă de pe 
planetă prin arsuri grave în zonele expuse la soare; scăderea activităţii şi 
implicit a eficacităţii sistemului imunitar, care are ca rezultat o creştere 
semnificativă a procentului de infecţii şi de cancer al pielii; scăderea efici‑
enţei programelor de vaccinare, în special la copii etc.

Scăderea bidiversităţii – Prin biodiversitate înţelegem întreaga gamă a 
modalităţilor prin care se manifestă viaţa, cu toate formele ei de existenţă 
şi de asociere: variabilitatea genetică a indivizilor, diversitatea speciilor din 
asociaţiile de organisme şi diversitatea ecosistemelor.

Preocupările actuale pentru stoparea distrugerii biodiversităţii sunt 
justificate de rata nemaiîntâlnită cu care aceasta este pierdută, fiind într‑un 
real pericol de dispariţie categorii întregi de componente ale sale. 

Biodiversitatea este sub o ameninţare fără precedent datorită presiunii 
antropice. Speciile dispar cu o rată de 10.000 de ori mai mare decât rata 
naturală, în condiţiile în care se estimează că au fost descrise mai puţin de 
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10% din specii din cele care există în mod real. Dispar categorii întregi de 
ecosisteme, fără a se putea determina interacţiunile dintre componentele 
lor care să permită menţinerea calităţii vieţii pe Pământ.

Speciile care supravieţuiesc suferă o reducere a variabilităţii genetice. 
Distrugerea componentelor biodiversităţii reduce opţiunile viitoare ale 
umanităţii şi ameninţă însăşi posibilitatea continuităţii societăţii umane.

Studiul biodiversităţii este în prezent o direcţie prioritară de cerce‑
tare, dar există încă diferenţe semnificative în modul în care este definită, 
delimitată şi studiată. Aceste divergenţe duc la acumularea unor cantităţi 
impresionante de date care nu permit o analiză exhaustivă pentru a putea 
fi adecvat interpretate.

Biodiversitatea trebuie conservată pretutindeni pe Pământ, deoarece 
generează pe de o parte bunuri şi asigură servicii direct utilizabile sistemu‑
lui socio‑economic uman, iar pe de altă parte menţine procesele ecologice 
la nivel local, regional şi global.

Componenta principală este diversitatea specifică, deseori confundată 
cu biodiversitatea, deoarece este cel mai bine înţeleasă şi a fost studiată 
de multă vreme de către taxonomişti. Ea se referă la varietatea speciilor 
la nivel local (biocenoză), regional (biom, regiune biogeografică) şi global 
(biosferă). O categorie a acesteia, care permite stabilirea unor criterii de 
prioritate în conservare, este diversitatea taxonomică, care vizează varieta‑
tea taxonilor de rang superior.

O altă componentă a biodiversităţii este diversitatea genetică, care se 
referă la variabilitatea intraspecifică şi care reprezintă însăşi fundamen‑
tul procesului evolutiv. Studiul în acest domeniu este relativ recent, dar 
cunoaşte o mare amploare datorită progreselor realizate în genetică şi bio‑
chimie, care permit analiza până la nivel molecular, prin utilizarea unor 
metode din ce în ce mai sofisticate.

O componentă importantă diversitatea ecosistemică, care se referă la 
nivelul la care au loc procesele evolutive şi care include şi o componentă 
nevie, biotopul. La acest nivel măsurile de conservare îşi propun să menţină 
proprietăţile şi procesele ecologice caracteristice fiecărui tip de ecosistem 
(structura trofică, fluxul de energie şi circuitele biogeochimice). Ultima 
componentă, diversitatea antropică sau etnoculturală, se referă la diversita‑
tea etnică, lingvistică şi culturală a comunităţilor umane.

Previzionarea resurselor naturale – Problema demografică sau „explozia 
demografică”, este adusă în atenţia specialiştilor în anii ‘60 de evoluţia 
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îngrijorătoare a indicatorilor demografici. Denumirile amintite sunt suges‑
tive, atât în ceea ce priveşte conţinutul procesului, cât mai ales efectele 
posibile. Astfel, motivul de îngrijorare era reprezentat de faptul că popula‑
ţia lumii înregistra o creştere fără precedent, iar în ceea ce priveşte efectele, 
acestea rezultau din presiunea crescândă pe care o astfel de populaţie o va 
exercita asupra resurselor şi, în primul rând, asupra resurselor alimentare. 
Populaţia Terrei reprezintă cea mai nouă componentă a geosistemului, 
a cărei creştere cantitativă a beneficiat de „acceleraţia informaţională”, 
determinând schimbările cele mai mari în raport cu oricare din speciile 
de pe planetă, dacă această comparaţie ne este permisă.

În prezent, populaţia globală depăşeşte 9 miliarde de locuitori. 
Semnificaţia acestui număr este relevată de raportarea la scara timpului şi 
spaţiului, dar mai ales la „scara” reprezentată de resursele necesare pentru 
susţinerea ei. Întrebarea specialiştilor este care va fi factorul determinant 
în acest sens. Răspunsul intuitiv, limitele resurselor, este departe de a prefi‑
gura un viitor promiţător

Asigurarea necesarului de hrană pentru populaţie reprezintă una din 
variabilele cheie ale ecuaţiei populaţie în creştere – resurse limitate. Deşi 
societatea modernă a condus la o diversificare şi la o amplificare fără pre‑
cedent a nevoilor umane, persistă încă deficienţe în satisfacerea nevoilor 
elementare, cum este şi nevoia alimentară. Prin urmare, în dezbaterea pro‑
blemei securităţii alimentare întrebarea „Se poate produce suficientă hrană?” 
va fi înlocuită cu „Pentru cât timp se poate produce suficientă hrană?”.

Un alt factor restrictiv in ceea ce priveste creşterea demografică mon‑
dială ar fi epuizarea resurselor de apă. Aceasta sub multiplele ei forme, 
reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale peisajului geo‑
grafic atât pentru utilizarea directă de către om, cât şi pentru activitatea 
normală a biosferei, fiind evidentă supravieţuirii şi bunăstării oamenilor.

După datele Conferintei Naţiunilor Unite asupra resurselor de apă care 
s‑a ţinut la Mar del Plata, volumul total al apei existente pe Pământ este 
apreciat la 1.400 milioane km³, repartizat astfel:volumul total de apă dulce 
este doar de 37,8 milioane km³ şi nu reprezintă decat 2,7% din cantitatea de 
apa a globului. Pe lângă aceasta, trebuie remarcat şi faptul că doar 0,46% 
din volumul de apă dulce de pe glob poate fi utilizată direct, restul de 
99,54% se sustrage utilizării imediate de către oameni deoarece este repre‑
zentată de vaporii de apă din atmosferă (0,04%), gheţari şi calote glaciare 
(77,2%), apa lacurilor şi mlaştinilor (0,35%), apele subterane şi umiditate 
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a solului (22,41%) şi în cursurile de apa (0,01%); ea reprezintă doar 0,40% 
din totalul apei dulci de pe glob. În total apa dulce disponibilă nu repre‑
zintă decat 0,009% din intreaga cantitate de apă de pe Pământ. Aşadar, 
raportul dintre apa marină şi cea continentală este în favoarea celei marine.

Ca urmare a celor prezentate, reiese faptul că odată cu mărirea numa‑
rului populatiei globale s‑a produs şi o intensificare a activităţilor umane 
şi implicit a deteriorării mediului natural. Aceasta a capatat proporţii din 
ce în ce mai mari, activităţile omeneşti având repercusiuni asupra compo‑
ziţiei ecosistemelor, circuitelor biogeochimice, biodiversităţii, climei etc. 
Omenirea, aflată în continuă creştere numerică s‑a preocupat să asigure 
necesarul de hrană şi apă, a exploatat iraţional resursele, uitând că unele 
sunt neregenerabile. Ajunsă în mileniul al treilea şi‑a pus însă problema 
limitării resureselor în condiţiile evoluţiei demografice, respectiv atinge‑
rea unui efectiv al populaţiei căruia planeta nu ar mai putea să‑i asigure 
necesarul de resurse pentru supravieţuire. Cele mai importante în acest 
sens sunt resursele de apa şi terenurile agricole care în cazul reducerii lor 
ar reprezenta un factor restrictiv în ceea ce priveşte sporul demografic. 
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