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Liekniausi žmonės Šiaurės Korėjoje, storiausi – šiaurės Amerikoje
Kiek sveria žmonija? Mokslininkai paskaičiavo kitą, kiek aktualesnį žmonijos kūno svorio parametrą –
antsvorį. Pasirodo, žmonijos antsvoris siekia 17 mln. tonų – toks svoris prilygsta 170 karinių lėktuvnešių
svoriui, rašo Livescience.com
perėjus prie žmogaus svorio mastelio, tai prilygtų papildomų 242 mln. vidutinio svorio žmonių skaičiui. O štai visi planetos suaugėliai sudėti krūvon svertų 316 mln.
tonų. Gal būtų įdomu sužinoti, kurios pasaulio tautos yra labiausiai nutukusios, o kurios – liesiausios?Kolektyvinis žmonijos svoris gali padėti geriau suprasti
populiacijos augimo efektus, tvirtina tyrimą atlikę Londono higienos ir tropinės medicinos (London School of Hygiene and Tropical Medicine) tyrėjai.„Pagal JT
prognozes, 2050 m. Žemėje gyvens 2,3 mlrd. žmonių daugiau nei dabar, – rašoma birželio 17 d. žurnale „BMC Public Health” publikuotoje tyrimo ataskaitoje. –
Ekologines augančio populiacijos skaičiaus implikacijas pasunkins vidutinio kūno svorio augimas.”Aritmetika paprasta: kuo didesnė kūno masė, tuo daugiau tokio
kūno funkcionavimui ir judėjimui reikia energijos. Kitaip tariant, kuo didesnis kūno svoris, tuo daugiau tam kūnui reikės kalorijų. Vadinasi, išaugs ir poreikis
energijos ištekliams (maistui, geriamam vandeniui ir t. t.).„Nors didžiausio populiacijos skaičiaus augimo tikimasi Azijoje ir Sacharos regiono valstybėse, mūsų
skaičiavimai rodo, jog populiacijos augimas JAV lemtų apčiuopiamesnį kolektyvinio žmonijos svorio didėjimą”, – rašoma tyrimo ataskaitoje.Tyrimo rezultatai
byloja, jog labiausiai nutukusių valstybių dešimtuko viršūnėje – JAV, o liesiausių pasaulio piliečių dešimtuke dominuoja Afrikos ir Azijos tautos (dešimtukai
pateikiami rašinio pabaigoje).Labai įdomu ir tai, jog Šiaurės Amerikoje gyvena 6 proc. žmonijos populiacijos, tačiau Šiaurės Amerikos gyventojų antsvoris sudaro 34
proc. bendro žmonijos antsvorio. Tai byloja apie labai rimtas nutukimo bėdas šiame kontinente. Palyginimui, Azijoje gyvena apie 61 proc. žmonijos populiacijos,
tačiau šio kontinento gyventojų antsvoris sudaro tik 13 proc. bendro žmonijos antsvorio.Naudodami 2005 m. duomenis iš viso pasaulio (kūno masės indeksą (KMI) ir
ūgį) tyrėjai pamėgino nustatyti vidutinį suaugusio žmogaus svorį. Gautas skaičius (62 kg) buvo padaugintas iš kiekvienos valstybės gyventojų populiacijos skaičiaus
ir gauta bendroji valstybių populiacijų masė. Šiaurės Amerikoje vidutinis svoris – 80,2 kg (kūno masės indekso vidurkis JAV – 28,7. Paprastai priimta manyti, jog
didesnis nei 25 KMI rodo, jog asmuo turi antsvorio, didesnis nei 30 – jog jis yra nutukęs), Azijoje – 57,7 kg.„Jei visų pasaulio tautų piliečiai svertų tiek, kiek sveria
amerikiečiai, Žemėje svorio požiūriu atsirastų papildomas milijardas vidutinio svorio (62 kg) gyventojų”, – aiškina vienas iš tyrimo autorių Janas Robertas (Ian
Roberts).Sunkiausios pasaulio tautos (kurių populiacija ne mažesnė kaip 100 tūkst. individų)JAVKuveitasKroatijaKatarasEgiptasJungtiniai Arabų
EmyrataiTrinidadas ir TobagasArgentinaGraikijaBachreinasLengviausios pasaulio tautos (kurių populiacija ne mažesnė kaip 100 tūkst. individų)Šiaurės
KorėjaKambodžaBurundisNepalasKongo Demokratinė RespublikaBangladešasŠri LankaEtiopijaVietnamasEritrėjaPagal užsienio spaudą parengė: Tavo informacijos
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