
Az év végéhez közeledve úgy érzem, 2018-cal életem egyik meghatározó évét fogom 
magam mögött hagyni magánemberként és a hazai zöld média aktív tagjaként 
egyaránt. A személyes vonatkozást megtartom magamnak, az utóbbi viszont rész-
letesebb kifejtésre szorul. Úgy látom, végre a média mostohagyermekeként kezelt 
környezetvédelem súlyának megfelelően előtérbe került. Áttörtük a közömbösségből 
és érdektelenségből emelt falakat. Környezetünk állapota eddig soha nem szerepelt 
ennyiszer vezető hírként, szalagcímként a sajtóban. 
Sajnálatos, de igaz: ehhez világméretű, katasztrofális mértékű és hatású problémák 
kellettek. Olyan, mint például a műanyaghulladékaink okozta globális szennyezés, 
amely már kontinens méretű szégyenfoltként lebeg a Csendes-óceánban. 
Vagy a néhány hete bombaként robbanó IPCC különjelentésről szóló szenzációhaj-
hász híradások, sokszor túlzó következtetések. Elismerve, hogy ezek elérték a figye-
lemfelhívást mint célt, mégsem gondolom, hogy ez lenne a helyes út. Hiszen tudjuk jól, 
ha túl sokszor és túl hangosan – főként indokolatlanul – kiáltunk farkast, az a visz-
szájára is elsülhet. Egyrészt a pánikkeltés helyett –véleményem szerint – most az 
erőteljes és hiteles tájékoztatás a legfontosabb. Minél több szakember higgadt, 
tárgyilagos, tudományos tényeken alapuló szavaira van igen nagy szükség. 
Másrészt haladéktalanul cselekednünk kell. Ideje lenne túllépnünk a semmitmondó 
szóvirágok szintjén! Mert azzal világszerte mindenki egyetért – leszámítva egy-két 
igen befolyásos embert, mint például az Egyesült Államok jelenlegi elnökét –, hogy 
nincs idő a késlekedésre.  
A technológia már a rendelkezésünkre áll. Lassíthatjuk, akár meg is fordíthatjuk a 
kedvezőtlen folyamatokat, de nem elég hinni benne, tenni is kell érte!
Örömteli módon rengeteg megfelelő tudással és kreativitással bíró fiatal várja, hogy 
tegyen saját jövőjéért, ám ehhez teret és lehetőséget kell biztosítanunk számukra. 
Őket támogató kezdeményezéseket is bemutatunk téli lapszámunkban.
Csupán rajtunk múlik, hogy településeinket fenntarthatóbbá és élhetőbbé tesszük-e. 
Hogy kiaknázzuk-e az okos technológiák nyújtotta lehetőségeket és a közösségi 
tervezés erejét. 
Ne csak elcsépelt, divatos szólamként hangoztassuk a körforgásos gazdaságra való 
átállás fontosságát, miközben a világ fejlődő országait betemetjük saját elektronikai 
hulladékainkkal.

Felgyorsult velünk a világ, felgyorsult körülöttünk a klímaváltozás, cselekednünk is 
gyorsabban és határozottabban kell. Mert ahogy azt az egyre több helyen felbukkanó 
szlogen mondja: „There is no Planet B.” Valóban nincs „B” Földünk.
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BOLYGÓNK ÁLLAPOTA 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN
Két év után ismét megjelent a WWF (Wild Word Fundation) Élő Bolygó Jelentése, amely bemutatja bolygónk álla-
potát és az emberi tevékenység hatásait. 

Az adatok megrázóak. A gerinces fajok populációi 1970 és 2014 között 60%-kal csökkentek (a trópusokon 
89%-kal). Az élőhelyek eredeti biodiverzitása 1970-ben még 81,6% volt, 2014-ben már csak 78,6%. Ez idő alatt 
Amazónia 20%-a, globálisan a vizes élőhelyek 35%-a eltűnt. 1990 és 2015 között 129 millió hektár erdőt vágtak ki, 
a tengeri madarak több mint 90%-ának gyomrában pedig már megtalálható a műanyag.

A természet azonban még így is sokat ad nekünk. Számszerűsítve: a természet által nyújtott szolgáltatások 
értéke évente 125 billió amerikai dollárt tesz ki. Élelmiszer-termelésünk 35%-a függ a beporzástól, a világ lakossá-
gának pedig 10-12%-a számára nyújt megélhetést a halászat és a haltenyésztés. Sőt, a hal 4,3 milliárd ember elen-
gedhetetlen fehérjeforrása.

A bolygó állapotának romló tendenciája természetesen nem véletlen. 1800 óta hétszeresére nőtt a népesség – 
ma már több mint 7,6 milliárdan élünk a Földön –, és a világgazdaság a harmincszorosára emelkedett. A kér-
dés csak az, hogy meddig növekedhetünk még. Hiszen tudjuk jól, hogy egy korlátozott területen – jelen esetben a 
Föld bolygón – ezt nem tehetjük meg végtelen ideig.

Az Élő Bolygó Jelentés magyar nyelvű összefoglalója a 
http://wwf.hu/media/file/1540880459_LPR_2018_summary_final_HUN.pdf oldalon érhető el.


