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 În anul 1650, populaţia globului era de 500.000.000 de oameni. La 1850 a atins un 

miliard – a fost nevoie, deci, 200 de ani să se dubleze. În 1930 a atins 2 miliarde, dublându-se în 

80 de ani. Este foarte probabil că de la peste cinci miliarde, cât numărară în prezent, se va dubla 

în mai puţin de 80 de ani. Aceste statistici au îndemnat cercetătorii din domeniul ştiinţelor 

sociale să se ocupe de efectele densităţii asupra comportamentului uman. Densitatea este o 

măsură spaţială simplă, care se referă la numărul de metri pătraţi disponibili pentru o persoană. 

Datele demografice arată o creştere rapidă a densităţii în ultimele decenii: astăzi, există mult mai 

puţin spaţiu disponibil pentru fiecare persoană decît acum 50 de ani sau decât acum 10 ani.  

 

 

1. STUDIILE PE ANIMALE 

 

 Rezultatele câtorva studii asupra comportamentului animal au grăbit studierea efectelor 

densităţii la om. Se ştie de pildă că lemingii, nişte animale mici care trăiesc în munţii 

Scandinaviei, se aruncă uneori în masă în mare. Mii de animale mor în această sinucidere 

colectivă care pare să se datoreze stresului produs de densitatea prea mare. 

 Christian, Flyger şi Davis (1960) au studiat comportamentul căprioarelor sika pe insula 

James din golful Chesapeake, o insulă care avea o suprafaţă de numai 280 de pogoane. Un mic 

grup de căprioare fuseseră aduse în 1916 pe insulă, unde aveau hrană din belşug şi unde nu exista 

nici un duşman natural serios al lor. Populaţia de căprioare a crescut rapid, încât în 1955 număra 

peste 300 de exemplare. Christian şi colegii săi au ucis cinci căprioare şi, după o examinare 



atentă a tuturor organelor, au conchis că erau perfect sănătoase. Totuşi, în primele trei luni ale 

anului 1958 au murit mai bine de jumătate din căprioarele de pe insulă (161); animalele au 

continuat să moară în anul 1959, până ce populaţia s-a stabilizat la 80. Privarea de hrană nu putea 

constitui o explicaţie, întrucât exista hrană pentru cel puţin 500 de căprioare. Nu apăuseră 

animale de pradă pe insulă şi nu fusese depistată nici o epidemie. Căprioarele moarte se aflau 

într-o condiţie fizică excelentă, nu erau bolnave ori subnutrite. Cercetătorii au procedat la un 

examen histologic al animalelor moarte şi au constatat că glandele adrenale erau mai mari şi 

cântăreau mai mult decât cele ale căprioarelor examinate în 1955. Întrucât aceste glande sunt 

foarte active în perioadele de stress, cercetătorii au tras concluzia că animalele s-au aflat sub 

influenţa unei surse de stress în a doua jumătate a deceniului al 6-lea. Ei au identificat această 

sursă ca fiind densitatea crescută a căprioarelor pe insulă: densitatea a făcut ca glandele adrenale 

să funcţioneze foarte intens o lungă perioadă de timp.  

 Calhoun (1962) a realizat un alt studiu foarte cunoscut asupra efectelor densităţii în 

lumea animală. El a plasat cinci perechi de şoareci într-o încăpere restrânsă ca suprafaţă şi le-a 

oferit hrană şi apă. Calhoun a calculat că cele cinci femele ar fi putut să dea naştere la 50.000 de 

pui în intervalul în care au fost studiate – 28 de luni. Totuşi, populaţia de şoareci s-a stabilizat 

foarte repede la 150 de indivizi şi a rămas aproape de această cifră de-a lungul întregului 

experiment. Cînd pragul de 150 era depăşit, apărea agresivitatea, ca şi neglijenţa părinţilor faţă 

de progenituri.  

 Intrigat de această descoperire, cercetătorul a decis să continue. El a construit cuşti în 

care 40-50 de șoareci se simţeau în largul lor, dar în care avea grijă să se găsească întotdeauna 80 

de şoareci. Animalele aveau hrană şi apă suficiente; dispuneau, de asemenea, de materiale pentru 

construirea cuibului. Totuşi, Calhoun a constatat distorsiuni importante în toate sferele 

comportamentale, distorsiuni cauzate de densitatea prea mare. Şoarecii renunţau să-şi termine 

cuibul. Masculii manifestau comportamente homosexuale. Puii erau abandonaţi, iar agresiunea 

atingea cote foarte înalte. Mortalitatea era foarte mare în rândul femelelor, care aveau complicaţii 

de sarcină şi tumori ale organelor sexuale şi ale glandelor mamare. Calhoun a presupus că astfel 

de fenomene apar la foarte multe specii în cazul în care densitatea creşte peste limite normale.  

 

 

 



 

 

2. CERCETĂRI DEMOGRAFICE ASUPRA DENISTĂȚII 

 

 Primele cercetări asupra efectului densităţii la oameni nu au conturat un tablou foarte 

limpede. Au existat, pe de o parte, studii care au pus în evidenţă o corelaţie între densitate şi 

măsuri ale patologiei, ca rata deceselor infantile, tuberculoză, boala mentală, delicvenţă juvenilă. 

Pe de altă parte, unele studii nu găseau decât o relaţie slabă între densitate şi patologie. De 

exemplu, în 1963 Hong Kong-ul avea o densitate de aproape cinci ori mai mare decât a New 

York-ului, dar rata mortalităţii era de două ori mai mică, spitalizarea pentru maladii mentale de 

10 ori mai redusă, rata criminalităţii de 6 ori mai redusă, etc.  

 În încercarea de a da un sens acestor date demografice, Galle, Gove şi McPherson (1972) 

au făcut distincţia între densitatea externă (numărul de locuitori pe km2) şi densitatea internă 

(numărul de persoane dintr-o locuinţă). Aceşti autori au cercetat datele demografice ale oraşului 

Chicago şi au constatat că densitatea internă corela cu delicvenţa juvenilă şi mortalitatea, dar că 

densitatea externă nu se afla în legătură cu aceste variabile.  

 Deşi aceste rezultate sugerează o relaţie între densitate şi comportamentul uman, ele sunt 

corelaţionale şi nu disting între cauză şi efect. În general, ariile cu densitate mare sunt locuite de 

grupuri cu status socio-economic inferior, cu un nivel scăzut de educaţie. Ca atare, rezultatele 

expuse ar putea să fie determinate şi de alţi factori pe lîngă densitate.  

  

 

3. STUDII DE LABORATOR 

 

 Studiile de laborator pot distinge în mod precis între cauză şi efect. Ca paradigmă 

generală de cercetare, subiecţii au fost plasaţi în încăperi caracterizate de densităţi diferite şi au 

fost examinate performanţele lor, precum şi rapoartele lor asupra stării de stress pe care au 

resimţit-o. 

 Din păcate, din nou au apărut discrepanţe între rezultatele diferitelor studii. Subiecţii lui 

Evans şi Howard (1973), de pildă, au mărturisit că s-au simţit stressaţi în condiţii de densitate 

mare (cameră mică) şi mai puţin stressaţi în condiţii de densitate redusă (cameră mare).  Alte 



studii au arătat că subiecţii au performanţe mai slabe şi manifestă mai multă agresivitate în 

condiţii de densitate mare. Totuşi, Freedman a realizat în anii ‘70 serie de studii în care se 

demonstra că densitatea nu are efecte negative. Freedman, Levy, Buchanan şi Price (1972) au 

cerut unor subiecţi să realizeze o sarcină simplă în grupuri de patru în camere foarte mici sau în 

camere suficient de mari pentru ca ei să nu resimtă stress. În experimentul acesta, densitatea 

mare nu a avut efecte negative. Într-un alt studiu, realizat de Freedman şi Staff (1975), subiecţii 

nu au raportat un stress mai mare în condiţii de densitate înaltă decât în condiţii de densitate 

redusă.  

 Pentru a pune de acord rezultatele contradictorii, Loo (1973) a relevat confuzii în însăşi 

definiţia densităţii. Potrivit acestei autoare, nu este suficient de edificator dacă declarăm că 

înţelegem prin densitate spaţiul de care dispune fiecare individ dintr-o populaţie. De pildă, o 

densitate de 10 m2 pe persoană poate însemna 10 indivizi într-o încăpere de 100m2 sau 100 de 

indivizi într-o încăpere de 1000m2. Cele două situaţii nu sunt deloc identice pentru indivizii 

implicaţi. Pentru a clarifica noţiunea de densitate, Loo a identificat două tipuri: densitatea 

spaţială şi densitatea socială. Cercetările care au avut în vedere primul tip au comparat 

comportamentul unor grupuri cu aceeaşi talie în încăperi diferite. Dimpotrivă, cercetările asupra 

densităţii sociale au menţinut constantă mărimea încăperii şi au variat mărimea grupului. Loo a 

sugerat că discrepanţele între rezultatele studiilor de laborator asupra densităţii s-ar putea datora 

ignorării acestei distincţii.  

  

 

 
 


