
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 



Globális problémák 

 népesség növekedés 

 termelés bővülés 

 fogyasztás jellegének alakulása 

 környezetre kedvezőtlen gazdasági és társadalmi 

folyamatok 

 technológiai kötöttségek 

 fogyasztói társadalom és pazarlófogyasztás 

 növekedési kényszer 



A környezetvédelem eszközei 

1. Műszaki 

2. Jogi és gazdasági  

3. Túlhasználat elleni védelem 



Műszaki eszközök 

A környezettechnika eszközei: 

• Környezeti mérő- és figyelőrendszer 
(monitoring) 

• Hulladék- és ártalommentes eljárások 

• A szennyeződések leválasztása, 
ártalmatlanítása 

   



Jogi és gazdasági 

• jogszabályok 

• szervezetek 

• előírások 

• Hatósági (direkt) és piaci (indirekt) 

gazdasági szabályozás 

• anyagi támogatások, bírságok és 

büntetések, termékdíjak 



„A  mi jövőnk,  
a  mi választásunk”  

EU 6. Környezetvédelmi Program (2001-2010) 
 

? 



„A  mi jövőnk,  

a  mi választásunk” 
 



Az évezred kihívása   

 

• „Úgy tékozoltuk bolygónk természeti 

kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem 

lenne holnap, s így már nem is lesz”  
 (Kurt Vonnegut, 2006)  

 

• „Ki mondta, hogy nem tudod 

megváltoztatni a világot?”  
 Dennis Hayes,  a „Föld Napja” kezdeményezője (1970)  

 



 
AZ EMBERISÉG EGY FŐRE ESŐ ÖKOLÓGIAI 

LÁBNYOMA ÉS BIOKAPACITÁS, 1961-2001 

(forrás: WWF) 

AZ EMBERISÉG EGY FŐRE ESŐ ÖKOLÓGIAI 

LÁBNYOMA ÉS A BIOKAPACITÁS, 1961-2001 
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Biokapacitás 

Ökológiai lábnyom 



 az emberiség igénye az ökológiai szolgáltatások iránt 
meghaladta azt a mértéket, melyet ebben az évben a 
természet nyújtani képes; 

 az emberiség a tevékenységeihez szükséges ökológiai 
erőforrásait a természeti tőke feléléséből fedezi és már 
nem annak kamataiból él, mely állapot hosszú távon is 
fenntartható lenne; 

 jelenleg majdnem egy év és hat hónapra van szükséges 
a földi ökoszisztémának, hogy előállítsa/megújítsa azon 
erőforrásokat, melyeket az emberiség egy év alatt 
elfogyaszt.  

  

(A Global Footprint Network az Ökológiai Túllövés Napja alkalmából 
megjelent sajtóközleménye alapján) 

 

 



• … 2006-os adatok szerint az elérhető 

biológiailag produktív terület bolygónkon 

1,8 ha/fő (nem számolva az egyéb vadon 

élő fajok területigényével!) 

• az egy főre eső átlagos ökológiai lábnyom 

2,6 globális ha/fő 

• A deficit, melyet évről-évre már nem a 

megújulásból, hanem a tőke felélésével 

biztosítunk, 0,8 ha/fő (a rendelkezésre álló 

újratermelt mennyiség közel 50%-a!).  

 



A „túlköltekezés” jelei… 

… „hitelünket” a jövő generációk finanszírozzák, de már mi 

is érezzük a végleges degradáció vagy akár összeomlás 

előtt túlköltekezésünk jeleit: 

 

– Vizek mennyiségi (aszály, árvizek, belvizek…) és 

minőségi problémái 

– Elsivatagosodás, talajpusztulás 

– Termelékenységi hozamok csökkenése 

(szántóföldek, halászat stb.) 

– Fajok egyre gyorsuló ütemű kihalása, élőhelyek 

pusztulása 

– Globális klímaváltozás 
 
 



A pazarlásunk nem tartható fenn 

hosszú távon… 

… Ahol már átléptük a 

biztonságos zónát: 

– Biodiverzitás 

– Nitrogén körforgás  

– Éghajlatváltozás 

 
Forrás: A safe operating space for 

humanity – Planetary boundaries 

(Bolygónk határai) Nature 

folyóirat, 2009. szeptember 24-i 

száma 

www.nature.com/nature/journal/v

461/n7263/fig_tab/461472a_F1.ht

ml#figure-title 



Ki fizeti a révészt? 

… a „globális fogyasztói réteg” – a Föld lakosságának 27%-

a, azaz 1,7 mrd fő – fogyasztja el a világ természeti 

erőforrásainak több mint 80%-át!!! 

… jólétünket a bolygó lakosságának 73%-a, 4,7 mrd ember 

kárára biztosítjuk 

… ha minden ember ezen az átlagos szinten fogyasztana 4 

Földre lenne szükség az igények kielégítéséhez… 

…De csak 1 Földünk van! 
 



A BIOKAPACITÁS HASZNOSÍTÁSÁNAK 

MEGOSZLÁSA (forrás: WWF) 

A Föld átlagos biokapacitásának több mint háromszorosát használó országok 

A Föld átlagos biokapacitásának több mint kétszeresét használó országok 

A Föld átlagos biokapacitásának 100 - 200 százalékát használó országok 

A Föld átlagos biokapacitásának 50 - 100 százalékát használó országok 

A Föld átlagos biokapacitásának kevesebb mint felét használó országok 

Nincs megfelelő adat 



Kihívások: víz, élelem, energia 
• A világon ma 742 millió vidéki és 137 millió városi lakos 

szűkölködik ivóvízben 

• 2,5 milliárd ember nélkülözi a közegészségügyi higiénia 
feltételeit 

• 2,8 milliárd ember él vízhiányos területen 

• 1,2 milliárd él vízbőségben 

• 2020-ra 1,4 milliárd nem jut biztonságos ivóvízhez 

 

• A termőtalajok humuszvesztesége az ipari forradalom előtt: 250 
millió tonna/év 

• az elmúlt 50 évben: 760mtonna/év 

• A Mississippi szennyezéstől élettelenné vált zónája: 21.000 km2 

 

Kockázati tényező:  

népesedés, éghajlatváltozás, környezetszennyezés 

Forrás: IWMI 



Létfeltételek,  

változó fogyasztási szokások 

 

• 850 millió ember alultáplált 

• Angliában az elhízás miatti egészségügyi 

ellátás költsége több mint évi 1 milliárd font 

• 1kg gabona előállításához 500-4.000 liter 

víz kell  

• a húséhoz 8.000-12.000 liter! 

• 3320 liter víz kell 1 l bio-üzemanyaghoz  



A biológiai sokféleség helyzete a „fejlett” 

Európában 

 

• Európában él a világ 
veszélyeztetett emlőseinek 42%-
a (pld. Ibériai hiúz kedvezőtlen 
helyzet)  

• kedvezőtlen védelmi helyzetben 
van a madárvilág 43%-a 

• az édesvízi halak 52%-a 
veszélyeztetett 

• a kereskedelmi fontosságú 
halállományok többsége kritikus 
szint alá csökkent 

• közel 600 növényfajt az IUCN 
kategóriái alapján kihaltnak, 
vagy kihalás szélére kerültnek 
tekinthetünk 



Magyarország ökológiai lábnyoma 

(forrás: WWF) 

• Összesített ökológiai lábnyom (globális hektár/fő):     3,5 

• Összesített energia lábnyom (globális hektár/fő):   2,0 

• CO2 (globális hektár/fő):                 1,67 

• Beépített terület (globális hektár/fő):               0,17 

• Összes biokapacitás (globális hektár/fő):    2,4 

• Ökológiai deficit (globális hektár/fő):               1,1 

• Ökológiai lábnyom százalékos változása (1991-2001):  

-10% 

• Biokapacitás százalékos változása (1991-2001):      -18% 

• Fejlődés index:                  0,84 



Élelmiszerek és környezeti terhük 

… 

 



Élelmiszerek környezetterhelése 

életciklus elemzés alapján 

… 



Élelmiszerek ökológiai lábnyoma 

… 



Élelmiszerek szén-lábnyoma 

… 



Élelmiszerek víz-lábnyoma 

… 





A fenntartható fejlődés 

A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás – 

méltányos életkörülmények, szociális jólét – elérése, 

megtartása érdekében a gazdasági fejlődés 

biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését 

jelenti.  

A méltányos életkörülmények, a megfelelő 

életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés 

mindenkire – a jövő nemzedékekre is – vonatkozik 

 A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának 

tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő 

életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását. 



Miért van szükség fenntartható 

fejlődésre? 

A fenntartható fejlődés nem állandósított 
harmónia, hanem inkább folyamatos 
változás, melynek során az erőforrások 
használata, a beruházások célja, a 
technológiai fejlődés irányzata és az 
intézményi változások összhangban 
vannak mind a jelen, mind a jövő 
igényeivel”  

 

(Brundtland jelentés) 



A megoldás rajtunk is múlik… 

… számos technológia és megoldás - mellyel a problémák 

orvosolhatók - már létezik 

– Ökológiai szempontú adóreform – fosszilis 

energiahordozók támogatásának eltörlése 

– Életciklus alapú árszabás 

– Okos várostervezés 

– Környezetbarát és racionalizált mobilitás 

– Energiahatékony lakhatás 

… a legalapvetőbb azonban a hozzáállásunk 

– Ökologikusabb értékrend  

– Átgondolt fogyasztás 

– Igények helyett szükségletek 
 



Útkeresés 
 

• Fejlett országok „történelmi felelőssége” – EU 

kezdeményező szerepe a problémák 

megoldásában 

• Fejlődők lehetőségeinek elismerése  

• Átmeneti gazdaságú országok sajátos helyzete  

 

Ad hoc jellegű probléma-megoldástól a 

hosszútávú, átfogó gondolkodás és cselekvés 

felé 

CÉL: a fenntartható fejlődés elősegítése 



Az Európai Uniós tagsággal 

összefüggő környezetpolitikai keretek 
Az EU környezetpolitika irányait meghatározó 

 stratégiák és programok:  

6. Környezetvédelmi Akcióprogram (tematikus 

 akcióprogramok és stratégiák) 

 

Cardiff-i folyamat a környezeti szempontok 

 horizontális integrációjáért (1998) 

 

Lisszaboni Stratégia -versenyképesség, társadalmi 

 kohézió, környezeti szempontok (2000) 

 

Fenntartható Fejlődési Stratégia -környezeti, társadalmi 

 gazdasági dimenzió egysége (2002) 

 



EU Környezetpolitika 

• 1972-től kezdődően (ENSZ Környezet és Fejlődés 

Konferencia), összesen 6 környezetvédelmi 

program 

• Általános alapelvek kialakítása (pl. megelőzés, 

szennyező fizet, társadalmi részvétel, szubszidiaritás 

• Ad hoc jellegű problémamegoldástól egyre 

inkább a hosszú távú globális tervezésig jut el 

• Gazdasági és szociális szempontokat is 

figyelembe vevő “Fenntartható Fejlődési 

Stratégia” 

 



Hatodik Környezetvédelmi 

Akcióprogram (2001-2010) 

Négy nagy területre összpontosít: 

• Éghajlatváltozás (eszközei: Közös megvalósítás, emisszió-

kereskedelem, tiszta fejlesztési mechanizmus) 

• Természetvédelem és biodiverzitás (főleg élőhelyek 

védelme, természetvédelmi területek bővítése) 

• Környezet és egészség 

• Természeti erőforrások és hulladék 

 



Települési tőke  
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Települési tőke típusai I. 
NAGYVÁROSI TELEPÜLÉS 



Települési tőke típusai II. 
VIDÉKI TELEPÜLÉS 



A légszennyezőanyag-kibocsátás és a GDP szétválása 

1990–2006
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A légszennyezőanyag-

kibocsátás és a GDP szétválása 
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Forrás: KSH 

Fogyasztási spirál: 

gépkocsi szám, villamos energia igény és a 

plaza építés trendjei 
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Az áruszállítás volumene 



Áruszállítás megoszlása EU 



Az ökológiai lábnyom 



Miért van szükség rá? 

• a Föld kritikus helyzete 

• mértéktelen fogyasztás 

Célja: 

• Az országok fogyasztásának 
összehasonlítása 

• Erőforrás-takarékosság tudatosítása 

• Figyelemfelhívás, meggyőzés, ösztönzés 

 



Az alkotók 

kanadai ökológusok  

Brit-Kolumbia Egyetem munkatársai 

1996-ban dolgozták ki az ökológiai lábnyomot 

Matthis  Wackernagel                  William E. Rees 



Mi is az ökológiai lábnyom? 

 

Az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy egy 
ember a bioszféra mekkora területének  
erőforrásait terheli meg életszínvonalának 
folyamatos fenntartásához. 

(1 ha [hektár] = 10 000 m² = 0,01 km²) 



Elemzés 1 

Egyénre: 
1. Táplálkozás (milyen eredetű, 

származás) 

2. lakóhely (hány ember hány m²-en, 
milyen környék) 

3. közlekedés (energiatakarékosság, 
tömegközlekedés vs. autó ) 

4. környezettudatos életmód 
(komposztálás, víz-, áramfogyasztás 
stb. ...) 

5. (nyaralás: milyen messze, mivel uta-
zik; ez nem minden felmérésben 
szerepel) 

Egy-két webcím, ahol ilyen kérdőívek 
találhatók: 

http://www.lead.org/leadnet/footprint 

http://www.myfootprint.org  

http://www.lead.org/leadnet/footprint
http://www.lead.org/leadnet/footprint
http://www.myfootprint.org/


Elemzés 2 

Országra: 

1. környezetszennyezés 

2. víz-, élelmiszer-, 
energiafelhasználás 

3. fogyasztás 

4. hulladékkibocsátás 

5. a lakosság 
összlétszáma 



Adatok 

• Föld termőképes területei:                            
11,5 milliárd hektár 

• Az emberiség összlétszáma:                          
7 milliárd fő 

• Egy emberre jutó max. „Föld-terület”:                                
1,7 hektár 

• Tényleges ökológiai lábnyom/fő:                  
2,2 hektár 



Az 1980-as évektől kezdve 
kritikus a helyzet 



1961 

2005 

USA 9,6 ha 

Kína2,5ha 

Spanyolo.5,7ha 

USA 5,5ha 

Egyes. Arab 

Emírségek 12ha 

Spanyolo. 2,5ha 

Kína 

0,72 ha 

Kanada 

8,5 



Magyarország ök. lábnyoma 
ma: 3,16 ha ! 

 

• Zöld: Mo. ökológiai 
kapacitása 
(rendelkezésére álló 
földterület) 

• Piros: egy főre jutó 
átlagos erőforrás-
felhasználás  



A „ legtakarékosabbak” 
 Ország Ökológiai lábnyom (ha) 

Örményország 0,75 

Pakisztán 0,67 

Etiópia 0,76 

Tadzsikisztán 0,65 

Malawi 0,64 

Burundi 0,63 

Kongó 0,62 

Haiti 0,62 

Nepál 0,57 

Mozambik 0,56 

Banglades 0,5 



Ökológiai hiány 

térség 
ökológiai 

lábnyom (ha) 

biológiai kapacitás 

(ha) 

ökológiai 

hiány (ha) 

Afrika 1,33 1,73 -0,4 

Ázsia/Csendes-

óceán 
1,78 1,11 0,67 

Észak-Amerika 11,7 6,2 5,5 

Kelet-Európa 4,9 3,1 1,7 

Nyugat-Európa 6,3 2,9 3,4 

Világ 2,85 2,18 0,67 



A hiányból adódó problémák 
• vízhiány  

• talajerózió 

• elsivatagosodás 

• mezőgazdasági 
termelékenység 
stagnálása, sőt 
visszaesése 

• fajpusztulás 

• halászat összeomlása 

• talajvízszint csökkenése  

• legelők kimerülése 

• klímaváltozás  



A mérések hibái 
• Nem vonatkoztathatók 

mindenkire 

• 1 háztartásban élőket nem 
külön kezeli 

• Nem számítja a többszörös 
célra használt területeket 

• Nem pontos, csak 
jelzésértékű 

Támogatják: 

• Svájc, Japán, az Egyesült 
Arab Emírségek,és Ecuador 
antiglobalizációs szervezetek 

Ellenzik:  

• USA,fejlődő országok 
(pl.:Kína, Peru) 



Lehetséges megoldások 

• szállítás energia-
fogyasztásának a 
csökkentése  

• költséges és elavult 
környezetszennyező 
kémiai növényvédő-
szerek mennyiségének 
mérsékelése 

• megmaradt szerves 
anyagok komposztálása 

• Megbízható energia-
források: pl. napenergia,  

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.pluszportal.ro/kepek/hirek/napenergia.jpg&imgrefurl=http://pluszportal.ro/web/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D17388%26Itemid%3D101&usg=__mHbPM34OoyPYcF3gosdCVn5bYFI=&h=400&w=445&sz=70&hl=hu&start=4&sig2=GeqTWsU80FhzvcJCiSBxVQ&um=1&tbnid=VQWeVeTamo-0BM:&tbnh=114&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dnapenergia%26hl%3Dhu%26um%3D1&ei=R9JSS56DJ4z0mQPJxumiCg


AZ EMBERISÉG ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA  

 az emberiség ökológiai lábnyoma 130 % 

         30 százalékkal nagyobb, mint amit a természet  

  hosszú távon fenn tud tartani 

 

 a következő négy évtizedre jósolt népesség- és  

    termelésnövekedés fenntartható elhelyezéséhez 6-12  

    további byolgóra lenne szükség 

 

 megoldás: hatékonyság növelés  

   (kevesebb energiával több terméket) 

HEFOP 3.3.1. grafika: Wackernagel és Rees (1996) 



Cél a     GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS és a 

VERSENYKÉPESSÉG FOKOZÁSA(!?) 

              A gazdaság eszköz! 

   A cél egy fenntartható és kívánatos jelen    
és jövő az egész emberiség  számára!  

 

       Merre megyünk? Jó az irány? 

 Tünetek:  
     Fenntarthatatlan gazdasági növekedés, bioszféra degradálódás!     

     Fenntarthatatlan fogyasztás, jóléti kettészakadás, feszültség! 

      

Jelszó: 
Legfőbb érték az ember?   -   Vagy a gazdaság? 



gazdaság (korlátlan) 

  ökoszisztéma 

  kitermelő szektor 

  hulladékok 

„cél a gazdasági 

növekedés fokozása” 

Herman F..Daly 

„karikatúrája” 



ÖKOLÓGIAI RENDSZER 

(VÉGES) 

TÁRSADALMI RENDSZER 

GAZDASÁGI RENDSZER 

Ipari alrendszer 
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KÖRNYEZETI   VÁLSÁG 

A fentiekből következik és azokra 

visszahat 

TÁRSADALMI  VÁLSÁG GAZDASÁGI  VÁLSÁG 

érték, család, kultúra, oktatás, 

egészségügy, tudomány, 

bizalom, együttműködés,  

foglalkoztatás, népesedés, 

leszakadás 

energia, nyersanyag, 

agrár, élelmezés, 

pénzügy, hitel, 

növekedés 

                      GLOBÁLIS 

FENNTARTHATÓSÁGI  VÁLSÁG 



Mi a gond? 

• Téveszme:  „Az ember ura a környezetének, s ezt a maga kedve, igénye 
szerint alakíthatja.” 

• Mára az ember a nagy földi rendszer jelentős 
tényezője, annak egyik eleme! Biológiai lény is. 

• A bioszféra ember nélkül kitűnően működik, fordítva nem! 

• A jelenlegi  globális  gazdasági  rendszer   állandó 
növekedéskényszere miatt összeomláshoz vezet,           
nem fenntartható! 

 

• Az emberiség fennmaradása a fentiek felismerésétől függ! 



   NÖVÉNYEK 

     (fotoszintézis) 
NÖVÉNYEVŐK 

 + növényi paraziták 
  HÚSEVŐK 

+ állati paraziták 

LEBONTÓK   H2O 
      sók 

 

  CO2 

O2 

      Komplexitás – diverzitás – stabilitás - hatékonyság 

     A FENNTARTHATÓ BIOSZFÉRA 



Két egyszerű növekedési egyenlet 

dN/dt = rN dN/dt = rN[1-(N/K)] 

exponenciális                                      logisztikus 

Korlátlan növekedés                   K   telítési szinttel korlátolt       

IRREÁLS (csak átmenetileg lehet)                      REÁLIS 
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A világ népessége 

• Jelenleg 

     7 104 490 085 

• Évenként  + 1,1%                                                                                                                                                             

74 369 946 

• Napi gyarapodás:                          

203 800 

• Percenként                                         

141 



„Környezeti válság” 

tünetei 
Levegő 

Talaj 

Víz 

Táj 

Biodiverzitás 

Ökológiai 

szolgáltatások 

Ózonpajzs 

Globális klíma 

Anyagciklusok 





Globális válság 
 

 

            Antropogén  klímaváltozás,   növekvő társadalmi 

egyenlőtlenségek, olajcsúcs, növekvő élelmiszer-árak, 

csökkenő biodiverzitás,  járványok, ózonpajzs sérülés, 

szennyeződés  és  a  Föld   ökológiai   rendszereinek 

tönkretétele  mind  komoly  fenyegetés civilizációnkra.    

Mindez   visszavezethető  egyetlenegy  (bár nagyon is 

komplex) okra: Nem váltottunk stratégiát az új „megtelt 

Föld”   helyzetre,   hanem   továbbra  is  a    korlátlan 

növekedés lehetőségében reménykedünk. 

         (13 tudós cikke a PNAS 2009. febr.24.-i számában) 



Ökológiai lábnyom 

        Az a terület amely képes folyamatosan    

megtermelni fogyasztási javainkat,                    

+   az a terület amely képes folyamatosan 

feldolgozni hulladékainkat. 

       Mindezt a jelenlegi termelési szinten, jelenlegi tudományos 

ismereteink szerint számítják. 

         Megadható egy emberre, egy településre, egy országra 

vagy akár az egész Földre. 

         A terület biológiailag produktív területet jelent. 

 



Lábnyom igényünk összetevői 

CARBON footprint 

M.Wackernagel előadásából 

World Science Forum, Budapest, 2009. november 6. 



18%  

Biologically  

Productive Land 
11% 
Deserts, Ice Caps and 
Barren Land 

67%  
Low-
Productivity 
Ocean 

4% 

Biologically 

Productive Ocean 

22% 

Bioproductive segments 

Biokapacitás (Lehetőség) 

Termékeny 

(22%) 

Alig termékeny 

Terméketlen  

78% 



Biokapacitás egy főre 

(világátlag) 

Az emberiségnek 2005-ben fejenként 2,1 globális 

hektárnyi termékeny föld+vízfelület jutna 

A jelen életmódunk 2,7 globális hektárt igényel! 



Ökológiai fenntarthatatlanság 

Az emberiség  lábnyoma: 2.7 ha/fő      - 0,6 

USA  polgár  lábnyoma:   9.4 ha/fő       - 4,4 

Arab Emirátusé                 9,5 ha/fő       - 8,4 

Afgán polgár                     0.5 ha/fő       +0,3 

Kongói polgáré                 0,5 ha/fő      +13,3 

Magyarok lábnyoma:         3,5 ha/fő       - 0,7 

Global Footprint Network 2008 okt. 

Ez  már 31%-os túllépés  (2005) 

Globálisan 17,6 milliárd hektár biológiailag produktív terület kellene. 

Ezzel szemben  van 13,4 milliárd hektár! 









3,5 

9,5 





Globális felszíni hőmérséklet 1880-2008 



Az utolsó 30 év hőmérsékleti eltérése 
(szatellit mérések alapján) 

Vörös   + 

Kék       - 



 Rockström et al.Nature 461, 472-475(24 September 2009) 

A safe operating space for humanity 
(Az emberiség biztonságos cselekvési tere) 



 Millennium Ecosystem Assessment 
                          2007 
 
 
  „Human  actions are depleting  Earth’s natural capital, 
putting  such  strain on the  environment that the ability 
of the planet’s ecosystem to sustain future generations 
can no longer taken for granted.” 

 
    (Az emberi  tevékenységek  kifosztják  a  Föld természeti 
tőkéjét, oly terhet róva a környezetre, hogy bolygónk ökológiai 
rendszerében   már   kérdésessé  válik  a  jövő generációk 
fennmaradása.)  
 
                            (Overwiew: Main findings of the Millennium Assessment) 

1360 tudós a világ minden tájáról 



Mire jó a biodiverzitás? 
(minden szinten) 

Stabilitás 

Rugalmasság 

Hatékonyság 

Atmoszféra szabályozás 

Klíma szabályozás 

Hidrológiai szabályozás 

Anyagciklusok szabályozása 

Kártevők szabályozása 

Beporzás 

Talajképzés 

stb. 
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A fajdiverzitás dinamikája 

• Egyensúlyban:  kipusztulási ráta = 

fajkeletkezési ráta  (Sziget biogeográfia) 

• Jelenleg: kipusztulás c.100x nagyobb 

(Becslések szerint globálisan félóránként 

kihal egy faj!) 

• A legutolsó nagy kipusztulás (67 millió 

éve) után 10 millió év alatt állt helyre a 

földi változatosság. 



Global change és a biodiverzitás 

A változás fő mozgatói: földhasználat     (1,0) 

                                                   klímaváltozás     (0,7) 

                                                   nitrogén, pH növ.(0,5)  

                                                   biotikus változás (0,4) 

                                                   CO2 növekedés (0,3) 

                                                    + interakciók 

       legújabb prognózis: 2050-re globálisan  4oC növekedés! 

 

 

      W.Thuiller,  Nature 448. p550  (2007. aug. 2.) 

Kihívás: 500 km északra vagy 500 m felfelé a hegyre (ha van) 
 

              Eddigi mérés: átlag 6,1 km/év (ahol van mozgásra mód) 

              Modell a multból (palinológia):  2050-re a fajok 15-37%-a kipusztul 



Mi kutatók versengve dolgozunk többnyire valamely részprobléma egy 

parányi részének megoldásában… 

...és a dolgok összefüggenek egymással, s olykor 

A POKOLHOZ VEZETŐ ÚT   JÓSZÁNDÉKKAL VAN KIKÖVEZVE! 

Gazdasági növekedés 

Fejlesztés, beruházás 

Környezetvédelem 

Természetvédelem 

Biodiverzitás vesztés 

Ökológiai rendszerek        
degradálódása 

Csökkenő ökoszisztéma 
szolgáltatások 

Globális klímaváltozás 

 
Rengeteg:   
szakkönyv 

szakcikk 

egyezmény 

szerződés 

tanulmány 

dokumentum 
megelégedettség 

   Na és akkor mi van? 



Fogyasztói társadalom!     1. 

Jólétünk  fokozódik – nemde? 



Fogyasztói   

társadalom       2. 

…de nekünk nem! 



Növekvő társadalmi fenntarthatatlanság 

 

Jövedelmi különbségek a világban 

1970: 

 

 

2005: 

leggazdagabb 20% 
—————— 

legszegényebb20% 

leggazdagabb 20% 
—————— 

legszegényebb20% 

=  30 

=  75 

von Weizsäcker (2006) 



Elhízottak aránya a 15 év feletti népességben 

Magyar 



Mennyi van 

Mennyi kéne 

Az utolérhetetlenség (USA-ban) 



Felzárkózás vagy visszazárkózás? 

• A jelenlegi amerikai szintre felzárkózó 

emberiségnek 6 „Földre” lenne szüksége! 

 

• A fejlett világ  további lábnyom növelése 

(~GDP/fő) 5 milliárd ember elől veszi el a 

hasonló „fejlődés” lehetőségét! 

 



Minden ember boldog akar lenni… 

• A boldogság relatív és kultúrafüggő!    
Mekkora jövedelmi egyenlőtlenség lehet igazságos?                  

Nevelhetünk-e boldogságra és hogyan? 

• Lehetünk-e boldogok mások rovására?     
A „fejlettebb” országok ezt teszik!                                                             

Lesz-e planetáris etika és ki kéri számon? 

• Kell-e törődnünk a jövő generációkkal?   
Nem megújuló természeti erőforrások problémája! 



• Limits to Growth (Meadows et al. 1972, 2002 
(2005) ) 

• World Scientists Warning to Humanity (1992) 

• The evolutionary redesign of worldviews, 
institutions, and technologies. (PNAS February 
24, 2009. Beddoe et al.) 

•  Prosperity without growth. March, 2009 (T. 
Jackson) 

• Safe operating space for humanity (Nature Sept. 
24. 2009. Rockström et al.) 

• World Science Forum, Budapest, 2009.nov.5-7. 

 

Van megoldás? Mi a tudósok válasza? 



To the rich man the spoils  (Gazdagnak a zsákmányt)                                                                

Srinivasan et al. Proc.Natl.Acad.Sci.USA (2008)  

• A világgazdaság 1950 óta háromszor duplázódott (GDP-ben 
mérve). Oka a piaci javak és szolgáltatások bővülése a 
nemzetközi kereskedelemben. A szegénység és a természet 
a vesztes. 

• Per capita GDP mellett kell még: jól működő ökoszisztéma, 
emberi kapcsolatok, közösségek, szabadság, 
esélyegyenlőség, stb. 

• Ökoszisztéma szolgáltatások többnyire „ingyen” elérhetők, 
így gyakran túlhasználják (közlegelő tragédiája), felfokozódva 
a népességnövekedéssel. 

• A Millennium Ecosystem Assessment (2005) szerint a 
vizsgált 24 ökoszisztéma szolgáltatás közül 15 jelentősen 
károsodott. Ez főleg a szegény országokat sújtja!  



Klímakonferenciai feladat! 
    

Országok per capita jövedelmi csoportokban:   

 

                                                                              (szegény, közepes, gazdag) 

 

                  

           a Föld lakósságának %-ában                            32%      50%      18% 

 

            Üvegház gáz kibocsátás innen                         13%      45%      42%    

            Klímaváltozási károsodás itt                              29%      45%      25% 

            Összesített károsodás                                       45%      52%       3% 

                                       

 
Turner and Fisher (2008). 

Nature 451, 1067-1068. 



The US Oil Story 

K.Hubbert jóslata l956-ban: olajcsúcs 1970-ben 



World Oil: Discoveries follow same 

pattern as US production 
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A világ olajtermelése 
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A VILÁG ENERGIA-FELHASZNÁLÁSA 2008-

ban (%) 

• Olaj             37,3 

• Szén           25,3 

• Gáz             23,3 
• Nukleáris              5,7 

 

• Biomassza (fa)      3,8 

• Vízierő                   3,2 
• Napkollektor       0,5 

• Szélturbina         0,3           

• Geotermikus       0,2 

• Bio-üzemanyag   0,2 
• Napelemes      0,04 

Az emberiség sikerének titka az utolsó két évszázadban a 

véges mennyiségű fosszilis energiakészletek használata! 



Egy átlagos amerikai évenként 400 

gallon (l512 liter) „kőolajat eszik”! 

(napi 4,14 liter kőolajnak megfelelő fosszilis energia) 

        31%  műtrágya gyártáshoz  

         19%  mg. gépek fogyasztásához 

         16%  szállításhoz 

         13%  öntözéshez 

           8%  állat felneveléshez 

           5%  szárításhoz 

           5%  növényvédőszer gyártáshoz 

           3%  egyéb 

Egy kalóriát a mezőgazdaság 10 kalória 

befektetéssel termel  (Napenergiát nem 

számítva)! 

                   A   „DÖGEVŐ”   EMBER 



Techno-optimizmus 

BAU (Busines as usual) 

         mint eddig, csak 

jobban, többet, gyorsabban 

 Aggódó felelősség 

    Limits to growth 

 

 

 

 

        másképpen 

Reménytelenség 

Apokalipszis 

esetleges 

újjászületéssel 

      elkéstünk 

  

Jövőképek 

másképpen 



Az emberiség túléléséhez valódi 

paradigma váltásra van szükség 

• Értékrendben 

• Gazdálkodásban 
 



Változtatási javaslatok: 

Jelenlegi 

Növekedés 

Versengés 

Anyagi gazdagság 

Lágy fenntarthatóság 

Üzleti érdek dominanciája 

Profit orientáció 

Önzés (mentség a „láthatatlan kéz”) 

Fogyasztói társadalom (eldobható) 

Haladás mércéje: GDP növekedés 

Neoliberális közgazdaság 

Az élet küzdelem 

Sosincs elég 

... 

Alternativa 

Egyensúly 

Együttműködés 

Lelki gazdagság 

Kemény fenntarthatóság 

Etikai, intellektuális, esztétikai prioritás 

Közjóléti orientáció 

Önzetlenség 

Fenntartható társadalom 

Jobb mércék: ISEW, GPI, etc. 

Ökológiai közgazdaság 

Az élet szép 

„Logic of Sufficiency”  (T.Princeton) 

… 

 
Vida G.:    Magyar Tudomány 2007/12 












