Obyvatelstvo Evropy
Evropa je nejhustěji osídlený a třetí nejlidnatější světadíl na Zemi. Do celkového počtu 7 mld. světové populace
přispívá Evropa 10% a hustota osídlení činí 69 ob/km2. Nejvíce obyvatel Evropy žije ve městech, urbanizace činí 60%.

Ve většině evropských zemí se narodí méně dětí, než zemře lidí. Hovoříme tak o přirozeném úbytku obyvatel. Přesto
jsou státy, ve kterých obyvatel přibývá, především díky migraci. Důvody, proč tomu tak je u těchto států najdeme
v minulosti.
Tab. Č. 1 Nejlidnatější země Evropy a vývoj počtu obyvatel

Tab. Č. 2 Největší města Evropy

Mapa č. 1 Hustota osídlení Evropy a sídla s více než 0,6 milionem obyvatel.

Národy a jazyky
Národy
V Evropě žije asi 50 národů. Většina států jsou tzv. národní státy tzn., že více než 85% obyvatel se hlásí k jedné
národnosti. Některé státy jsou však mnohonárodnostní, zpravidla se to týká bývalých koloniálních velmocí, Francie,
Velké Británie, Španělska…
Jazyky
Většina jazyků v Evropě patří do tzv. Indoevropské jazykové rodiny. Nejpočetnější skupinou jsou Slovanské jazyky.
Náboženství
Křesťanství je rozděleno na tři základní církve – Katolickou, Pravoslavnou a Protestantskou. Katolíci převládají
v západní a Střední Evropě. Protestanti především v severních oblastech Evropy a pravoslavní křesťané pak ve
Východní Evropě.
Mezi další zastoupená náboženství patří Islám na Balkánském poloostrově a Judaismus. 4,5 mil židů je rozšířeno po
celé Evropě. Řada obyvatel Evropy je však bez vyznání, tzv. ateisté. Česko patří právě mezi ateistické země.

Úkoly:
Jaké země mají vysokou hustotu osídlení?
Které země jsou velmi řídce osídleny?
V kterém klimatickém pásu je nejvíce obyvatel?
V kterém klimatickém pásu je nejméně obyvatel?
Je rozmístění obyvatel rovnoměrné?
Co znamená pojem URBANIZACE?
Kolik obyvatel žije v Evropě?
Proč právě ve Španělsku, Velké Británii a Francii přibývají lidé?

Vytvořte mapu jazyků v Evropě

Slovanské jaz.
Germánské jaz.
Románské jaz.
Ugrofinské jaz.
Ostatní

K práci využij školní atlas světa a pracovní listy.

