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Az állatkertben az ökolábnyom nyomában 
 
A Fővárosi Állat- és Növénykert a Föld Napja tiszteletére idén először egész hetes Föld 
Fesztivált rendezett. Április 20-tól 26-ig naponta változó kínálattal örvendeztették 
meg a látogatókat. A Levegő Munkacsoport a Környezeti Tanácsadó Irodát is kiköltöz-
tette ide erre a hétre. Az ökológiai lábnyomszámítás mellett a környezetbarát-
termékek bemutatója is helyet kapott a standon. A perzsaleopárdok tőszomszédságá-
ban sok gyereket vonzottak a játékok, amíg a felnőttek választ kaptak kérdéseikre és 
tesztelhették, mennyire élnek környezetkímélő életet. Megnézhették, mekkora ökoló-
giai lábnyomot hagynak a Földön. 
 
Az ökológiai lábnyom az a terület, amely a természet teherbíró képességének túllépé-
se nélkül tudja megtermelni az életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem, energia 
stb.). A Földön az átlagos egy főre eső ökológiai lábnyom 2005-ben 2,7 globális hek-
tár (gha) volt. Ez 30 százalékkal haladta meg azt az értéket (2,1 gha), amely lehetővé 
teszi, hogy hosszú távon is ellásson bennünket a Föld a szükséges erőforrásokkal és 
elnyelje az általunk előállított hulladékmennyiséget. Más szavakkal: ha továbbra is 
fenn akarjuk tartani a jelenlegi életmódunkat, akkor 1,3 Földre lenne szükségünk. De 
még ez sem tűnik elégnek, hiszen az emberiség ökológiai lábnyoma rohamosan nö-
vekszik: 2005-ben már 2,6-szer nagyobb volt, mint 1961-ben volt.  
 
A világátlagnál sokkal rosszabb a magyar (3,5 gha), bár messze nem élünk akkora lá-
bon, mint az Egyesült Államok (9,4) vagy Kanada (7,1).* 
 
Az Állatkertben a felmérésben részt vevők között a legjobb eredmény 2,1 gha volt, 
ami ténylegesen környezetbarát életvitelről tesz tanúságot, hiszen megfelel a boly-
gónk eltartó képességének. A legrosszabb eredmény viszont már megközelítette a 4 
hektárt. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy a standunkat felkeresők nagyobb része a 
magyar átlagnál „kisebb lábon” él. Különösen bíztató, hogy igyekeznek megkeresni a 
környezetkímélőbb megoldásokat. 
 
Az állatkerti szervezőket dicséri, hogy játszóház több is üzemelt még a Levegő Mun-
kacsoportén kívül is, de mindegyikre jellemző volt a magas szakmai színvonal, a fenn-
tarthatóság pedagógiája iránti elkötelezett gondolkodásmód. Az Ökocsiga játszóházat 
saját gyerekeink is szívesen felkeresték, mi is sok új játékot tanultunk tőlük. 
 
A legtöbb látogató szombaton érkezett, a pedagógusnapra. Sokféle szakmai program 
mellett volt elegendő idő a nézelődésre is. Tanítási segédeszközöket is tudtunk adni az 
érdeklődőknek. A hatásra jellemző, hogy mára már két pedagógus jelentkezett újabb 
kérdésekkel. 
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a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
* Az adatok forrása: Living Planet Report 2008, WWF, 
http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report_2008.pdf   
 


