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Az Élő Bolygó Jelentés kétévente jelenik meg a WWF, a világ vezető szakértői
és más szervezetek együttműködésének köszönhetően. Ez a bolygónk
egészségéről szóló felmérés megmutatja, hogy milyen állapotban van a
természeti világ, milyen veszélyekkel kell szembenéznie, és hogy mindez
mit jelent ránk, emberekre nézve. A jelentésben olvasható megállapítások
és ajánlások a biológiai sokféleségről készült számos mérési adat elemzésén
alapulnak. Az egyik legnagyobb ilyen mutató az Élő Bolygó Index.
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A világ különböző pontjain dolgozó szakértők több ezernyi állatpopuláció
időbeli változását mérik, legyen szó a gnúpopuláció vizsgálatáról a
Szavannán, vagy a tapírok mozgásának kamerán keresztüli megfigyeléséről
az amazóniai esőerdőben. A kutatók adatbázisokba gyűjtik, majd elemzik
ezeket az adatokat, hogy megalkothassák az Élő Bolygó Indexet (Living
Planet Index, LPI).
Ez a jelzőszám csak olyan állatfajok adatait használja, melyeket 1970től kezdve jegyeztek fel, és legalább két éven keresztül figyeltek meg. Így
az Élő Bolygó Index jelenleg 21 000 emlős-, madár-, hüllő-, kétéltű faj
(emlős- stb halfaj) populációi tanulmányozására képes. Az adatok alapján
a kutatók tendenciákat állapítanak meg, melyek segítségével további
következtetéseket vonhatnak le az ökoszisztémák egészségéről.
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1. RÉSZ

A TERMÉSZET HANYATLIK
A változatlan éghajlati viszonyok és a kellemes életkörülmények – melyeket
az emberiség hosszú időkön keresztül élvezett, és amelyek hozzájárultak
az állatfajok jólétéhez és gyarapodásához – egy összetett élő rendszer
eredményei. A rendszer nélkülözhetetlen eleme a biológiai sokféleség, hiszen
az élőlényektől és a köztük fennálló bonyolult kapcsolattól függünk, általuk
juthatunk tiszta levegőhöz, édesvízhez, belélegezhető légkörhöz és élelmiszer
termeléséhez szükséges körülményekhez.

A VADON ÉLŐ
ÁLLATOK
POPULÁCIÓINAK
MÉRETE

JAVULÁS

Az LPI megmutatja,
hogy világszerte
az emlősök, halak,
madarak, hüllők és
kétéltűek átlagos
populációinak mérete
1970 óta 68%-kal
csökkent.

STABILIZÁLÓDÁS
CSÖKKENÉS
1970

1990

Az Élő Bolygó Index megmutatja, hogy világszerte a vadon élő
populációk átlagosan 68%-kal csökkentek, és ez a tendencia még
közel sem lassul. A vadon élő állatok és élőhelyük hanyatlását
legfőképpen az emberi tevékenység idézi elő. Ez a folyamat kezdi
megakadályozni az élő rendszer számunkra megfelelő működését,
mellyel az egyre növekvő népesség szükségleteit biztosítja. Az LPI
azon különböző jelzőszámok egyike, ami megerősíti a biológiai
sokféleség csökkenő tendenciáját.
Az elmúlt évtizedekben az emberi tevékenység erdőket,
gyepeket, vizesélőhelyeket és más fontos ökoszisztémákat
pusztított el vagy rombolt le, így veszélyeztetve az emberi
jólétet. Földünk jégmentes talajfelületeinek 75%-a már
jelentősen megváltozott, az óceánok legtöbbje szennyezett,
és a vizes területek több mint 85%-a eltűnt. Az ökoszisztéma
ilyen szintű pusztulása miatt az elkövetkezendő száz évben
egymillió fajt (500 000 állatot és növényt, valamint 500 000
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rovart) fenyeget a kihalás veszélye. A természet védelmével
és helyreállításával azonban még sok faj kipusztulását
megakadályozhatjuk.
Az egyik LPI grafikon, mely bolygónk biodiverzitásának
változását mutatja, évek óta
ereszkedő vonalat ábrázol, hiszen a populációk mérete is
csökken. Nagyon fontos, hogy megtegyük a szükséges lépéseket
a tendencia megváltoztatásához; hogy megállítsuk, majd vissza
is fordítsuk a biodiverzitás romlását. Ehhez nemcsak meg kell
fékeznünk a hanyatlását, hanem olyan változtatásokat kell
végrehajtunk, melyekkel helyre tudjuk állítani – így a grafikonon
lévő vonal felfelé ível majd, és a biodiverzitás visszatér korábbi,
megfelelő szintjére. Ez nem lesz egyszerű, de ha gyorsan
cselekszünk, és megértjük az élő rendszer különböző részeinek
egymástól való függését, akkor újra felvirágoztathatjuk a
vadvilágot, így téve egészségesebbé és ellenállóbbá a világot.

90%
A szárazföldi fajok 90%-a
életciklusának egy részét
a talajban tölti.

ÉLET A TALPUNK ALATT
A talaj a természetes környezet egyik lényeges eleme,
egyrészt azért, mert rengeteg faj él a földfelszín
alatt, másrészt pedig azért, mert a szárazföldi fajok
90%-a életciklusának egy részét a talajban tölti. A
talaj biodiverzitása felelős a talajképződésért (az
elhalt növényeket és állatokat lebontó szervezetek
hasznosítják újra, és tápanyagban gazdag talajjá
alakítják). Ezen kívül befolyásolja a talaj emberi
jóléthez való hihetetlen mértékű hozzájárulását,
és hatással van az egész bolygó egészségére.
Az egészséges talaj megszűri a vizet, gátolja az
üvegházhatású gázok felhalmozódását a légkörben,
és lehetővé teszi a növények – beleértve az
élelmiszereink – fejlődését is.
Ha megértjük, hogy mikor ártunk a talaj
biodiverzitásának (például amikor növényvédő
szerekkel permetezzük teli a mezőgazdasági
területeket), akkor tudjuk megállapítani, hogy min is
kell változtatnunk megőrzése érdekében.

90%
A globális vizesélőhelyek
90%-a tűnt el 1700 óta.

KAVARJUK FEL AZ ÁLLÓVIZET!
Az édesvízi élővilág populációi átlagosan 84%-kal
csökkentek 1970 óta. Csaknem minden harmadik
édesvízi fajt fenyeget a kipusztulás, és általában a
nagyobb testű állatok – mint például a vízilovak,
folyami delfinek, tokfélék és hódok – vannak
leginkább veszélyben.
Annak ellenére, hogy a víz milyen fontos az élet és
az egészség szempontjából, Földünkön az édesvízi
ökoszisztémák helyzete a legveszélyeztetettebb. A
kritikus állapotban lévő vizesélőhelyek védelme és
a túlhalászás megállítása csak két lehetséges út az
édesvízi biodiverzitás helyreállításához.

13%
Az óceánok 13%-a „érintetlen”,
vagyis nincs az emberi tevékenység
közvetlen hatása alatt.

KIÚT A MÉLYBŐL

A túlhalászás, a műanyagszennyezés, a mélytengeri
bányászat és az éghajlatváltozás miatt egyre növekvő
hőmérséklet pusztító csapást mér a gazdag és
változatos óceáni élővilágra.
Az élettel teli egészséges óceánok meghatározó szerepet
játszanak az éghajlatváltozás lelassításában és a
globális időjárási rendszerek irányításában, valamint
megélhetést biztosítanak a világnépesség több mint
10%-ának. A korallzátonyokat a növekvő hőmérséklet
és a part menti fejlesztések veszélyeztetik, pedig szintén
nélkülözhetetlen szerepük van: közel 200 millió embert
óvnak meg vihardagályoktól és hullámverésektől,
valamint hozzájárulnak az egész óceáni ökoszisztéma
működéséhez. Az óceán biodiverzitásának romlása
bolygónk összes élőlényét érinti.
Védett tengeri területeket kell létrehoznunk, hogy
érintetlen övezetek alakulhassanak ki, és hogy
helyreállíthassuk az óceánok természetes egyensúlyát.
Ezen kívül véget kell vetnünk a műanyagszennyezésnek
és a kártékony halászati gyakorlatoknak is.

1/3
A világszerte előállított
élelmiszerek 1/3-át
sosem fogyasztjuk el!

TÚL SOK VAN A TÁNYÉRUNKON
Manapság bolygónk szárazföldjeinek 1/3-át
növénytermesztésre vagy állattenyésztésre használjuk,
és az emberek által használt édesvízkészlet 75%-át
a mezőgazdaság teszi ki. A világszerte előállított
élelmiszerek körülbelül 1/3-át sosem fogyasztjuk
el: vagy a termelés során vagy a tányérunkig
megtett útjuk egy adott pontján (pl. szállításkor,
csomagoláskor vagy eladáskor) vesznek kárba. Az
élelmiszer-pazarlás miatt a globális üvegházhatású
gázok nagyjából 8%-a jut a levegőbe, beleértve az
élelmiszerek lebomlásakor felszabaduló gázokat is.
Hatalmas változást tudnánk elérni az élelmiszerpazarlás felszámolásával, de ehhez cselekednünk is kell.
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2. RÉSZ

MIÉRT SZÁMÍT MINDEZ?
Élő bolygónk élő rendszerként működik, és biztosítja az
emberiség fejlődéséhez szükséges életfeltételeket. Ennek
a rendszernek nagyon fontos része a biológiai sokféleség:
ha csökken a vadvilág és a vadon mértéke, a rendszer nem
tud ugyanúgy működni. A biológiai sokféleségből rengeteg
közvetlen előnyünk származik, melyet el fogunk veszíteni,
ha tovább folytatjuk a természeti világ rombolását. Azonban
már azt is láthatjuk, hogy az egyensúly felborulása és a
biodiverzitás eltűnése sok más problémát is okoz.
2019-ben az elmúlt évtizedek legnagyobb egyiptomi
vándorsáskajárása sújtotta Afrikát: az Arab-félszigeten a
szokatlanul heves esőzések tökéletes körülményeket teremtettek
a kártevők szaporodásához. A sáskahad Kelet-Afrikától DélÁzsiáig hatalmas terméspusztítást hagyott maga után. Szintén
2019-ben, Indiában és Pakisztánban egy rendkívül forró és
hosszan tartó hőhullám vezetett szélsőséges aszályhoz, több
tízezer embert kényszerítve otthona elhagyására, valamint
számos emberéletet követelve. Alig néhány hónappal később
Ausztráliában az addig feljegyzett egyik legintenzívebb bozóttűzsorozat söpört végig: több mint 10 millió hektár terület égett
el, és rengeteg vadon élő állat pusztult el. A válságot tovább
súlyosbította a szokatlanul kevés esőzés, a rekordmagas
hőmérsékletek, valamint a túlzott fakitermelés.
2020-ban egy korábban nem ismert koronavírus, a COVID-19
nőtte ki magát világjárvánnyá, ami csaknem az egész
emberiség életét megváltoztatta, és a globális gazdaságra is
komoly hatást gyakorolt. A közelmúlt jelentős betegségeinek
60%-a állati eredetű volt, csakúgy, mint a COVID-19, melyek az
élőhelyek rombolása, a vadvilágra terjeszkedett mezőgazdaság,

valamint az állattenyésztés miatt terjedtek át az emberekre.
Az összes felsorolt katasztrófát a természeti világra ártalmas
emberi tevékenység idézte elő, és valószínű, hogy a környezet
további pusztításával gyakoribbak és súlyosabbak lesznek az
ilyen jellegű problémák. Egyre távolabb kerülünk attól a világtól,
melyben mindenki részesül az ENSZ Fenntartható Fejlődési
Céljaiban megfogalmazott lehetőségekből és életszínvonalból.
Nyilvánvalóvá vált, hogy csak úgy menthetjük meg magunkat,
ha megvédjük a környezetünket.
Egyre inkább kezdjük megérteni, hogy a katasztrófák
kockázata a természeti világ pusztításából fakad, és hogy a
biológiai sokféleség életbevágóan fontos, ha meg akarunk
birkózni a változó világgal. Néhány faj nem fogja túlélni az
éghajlatváltozás miatt megváltozott körülményeket. Minél
több és változatosabb faj található egy ökoszisztémában,
annál nagyobb az esély arra, hogy néhány faj túléli ezt az
időszakot, és átveszi az elpusztult fajok helyét, így biztosítva
az ökoszisztéma fennmaradását.
Történelmünk során mindvégig a természeti világban
felfedezett kémiai anyagokra és alapanyagokra
támaszkodtunk számos fontos tudományos vívmány
eléréséhez. A biodiverzitás csökkenése azt jelentené,
hogy néhány olyan faj, mely fontos gyógyszerekkel vagy
megoldásokkal szolgálna jövőbeni kihívásaink legyőzésében,
még azelőtt elpusztul, mielőtt felfedezhetnénk.
A természeti világ olyan erőforrás, melyet nem veszíthetünk el.

Bolygónk körülményeinek változásával a kutatóknak különböző fajta élelmiszercélú növényeket kell felfedezniük, és
meg is kell találniuk azokat, melyek biztosítják az emberek számára szükséges élelmiszertermelést. Ha nem óvjuk
a biológiai sokféleséget, éppen akkor marad kevesebb választási lehetőségünk, amikor akkor arra a legnagyobb
szükségünk volna. 2007-ben a perui Huancavelica megyében a fagy egy burgonyafajta kivételével az egész termést
megsemmisítette. Ez a fajta a „yana manua” volt. Ha a populáció csak egy olyan fajtára támaszkodott volna, mely
kevésbé ellenálló a faggyal szemben, súlyos élelmiszerhiány lépett volna fel.

MI EREDMÉNYEZI A HANYATLÁST?
Az emberek évtizedeken át gyorsabban használták fel az
erőforrásokat, mint ahogyan azt a természet újra tudta volna
termelni. Jelenlegi életvitelünk szerint 1,6-szor többre van
szükségünk, mint amennyit a Föld képes lenne pótolni. Ez
olyan, mintha 1,6 Föld tartana el minket. A természet minden
évben egyre gyengébbé válik, erőforrásai is csökkennek, és
egyre kevésbé tudja biztosítani jövőbeni megélhetésünket.
A biológiai sokféleség csökkenése a fenntarthatatlan
tevékenységek okozta kár egyik tünete.
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Az emberiség teljes ökológiai lábnyoma túl nagy ahhoz,
hogy bolygónk örökké fenntartható maradjon. Azonban
nem minden embernek azonos az ökológiai lábnyoma,
és ha csökkentjük az átlagos emberi fogyasztás mértékét,
mérsékelhetjük a befolyásunkat is. Ez azt jelenti, hogy a
bolygón a legtöbb erőforrást használó embereknek kell átesni
a legnagyobb változáson, hogy csökkenteni tudják hatásukat.

MIT TEHETÜNK?
Újra kell gondolnunk kapcsolatunkat a bolygóval, és meg kell találnunk az egyensúlyt, mellyel mi magunk és a természet is
fennmaradhat. Valahányszor az emberi tevékenység kárt okoz a természeti világban, három lehetséges megoldást kell megfontolnunk.
Teljesen véget vetünk az adott szokásnak, és felhagyunk a káros termékkel vagy tevékenységgel. Ezzel az lehet a gond,
hogy esetlegesen alternatívákat kell találnunk, melyek szintén problémákhoz vezethetnek.
Csökkentjük a tevékenységünk mértékét, így a természet pótolni tudja a veszteséget, vagy el tudja nyelni tevékenységünk
hatását. Ez azt jelentené, hogy azoknak az embereknek, akik életvitelükből adódóan a legtöbb erőforrást használják fel,
kevesebbel kell beérniük, esetleg olyan megoldást kell találniuk, mellyel kevesebből a lehető legtöbbet hozzák ki: például az
ételpazarlás csökkentésével vagy a dolgok újbóli felhasználásával – ahelyett, hogy lecserélnék őket.
Új megoldásokat keresünk, melyekkel mi ugyanannyira jól járunk, viszont bolygónkat is megkíméljük a káros hatásoktól.
Jó példa erre a megújuló energiaforrások kiaknázása elektromos készülékeink és otthonunk fűtése esetén – ahelyett, hogy
fosszilis tüzelőanyagokat használnánk.
Kutatók szerint az alább felsorolt három tevékenység lenne a
legfontosabb, ha az elkövetkezendő néhány évben szeretnénk
fenntartható életmódra váltani, és elkezdeni visszafordítani a tendenciát.

1

2
3

Meg kell változtatunk az élelmiszer-előállítási
és -fogyasztási szokásainkat: mindenki számára
elegendő mennyiséget kell termelnünk, de fenntarthatóan.
Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban kisebb területen
kell termelnünk (nem romboljuk tovább az élőhelyeket),
kevesebb vizet használunk fel, és csökkentjük az
ökoszisztémára ártalmas vegyszerek használatát. Továbbá
véget kell vetnünk az élelmiszer-pazarlásnak, valamint
étrendünk egy részén és halászati gyakorlatainkon is
változtatnunk kell, hogy az óceánok felvirágozhassanak,
és pótolni tudják mindazt, amit elvettünk.
Változtass Te is: fogyassz minél több növényi
eredetű ételt, válassz olyan élelmiszereket,
melyek előállítása nem jár erdőirtással, és
vásárolj helyben!
Meg kell állítanunk az éghajlatváltozást
az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével és az
alternatív megújuló energiaforrásokba való befektetéssel.
Változtass Te is: ellenőrizd, hogy általad
használt energia 100%-ban megújuló
forrásokból származik-e!
„Természetalapú megoldásokba” kell fektetnünk,
melyek megóvják a biológiai sokféleséget, miközben aktív
szerepet játszanak az éghajlatváltozás lelassításában,
valamint megvédik az embereket és a vadon élő
állatokat a klímaváltozás hatásaival szemben. Például
az erdőtelepítésre gondosan kiválasztott területek
megerősítik a tájképet, javítanak a talaj minőségén,
és szénmegkötéssel is segítenek az éghajlatváltozás
elleni harcban. A városi környezetekben a fák javítanak
a levegőminőségen, meggátolják az áradásokat, és
biztosítják a lakóövezetek hűvösségét. Ezen kívül a fák
jelenléte egészen egyszerűen hozzájárul a közelben élő és
dolgozó emberek testi és lelki egészségéhez.
Változtass Te is: tegyél a helyi biológiai
sokféleség megőrzéséért!
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ÉLŐ BOLYGÓ JELENTÉS 2020
Az LPI megmutatja, hogy világszerte az emlősök, halak,
madarak, hüllők és kétéltűek átlagos populációinak mérete
1970 óta 68%-kal csökkent.

A TERMÉSZET
HANYATLIK
A vadon élő
populációk

68%
-kal

MI VAGYUNK
AZ OKA
Területeink

30%

-át
mezőgazdasági
célokra
használjuk

o
g

Az éghajlatváltozás
nyomást gyakorol az
ökoszisztémákra
Élelmiszereink

csökkentek
1970 óta

1/3

-a

vész kárba
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eg
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MESSZEBB NYÚJTÓZKODUNK,
MINT AMEDDIG A TAKARÓNK ÉR
Az emberiség jelenleg 1,6-szor több erőforrást
követel, mint amennyit a Föld képes lenne pótolni.
A természet minden évben egyre gyengébbé
válik, és egyre kevésbé tudja biztosítani jövőbeni
szükségleteinket.

SZÜKSÉGÜNK VAN
A TERMÉSZETRE
A természetben
okozott károknak
globális gazdasági
hatásai vannak
A biológiai sokféleség
nélkülözhetetlen az
élelmiszerbiztonság
szempontjából

HELYRE
TUDJUK
HOZNI

A természet
biztosítja
egészségünket
és jólétünket
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MELEGSZIK A HELYZET:
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS
BIODIVERZITÁS

Idáig az éghajlatváltozás nem volt igazán meghatározó tényező a biodiverzitás
csökkenésében, azonban a kutatók már folyamatosan figyelik a növekvő hőmérséklet
vadvilágra gyakorolt hatásait, és mára nyilvánvalóvá vált, hogy a felmelegedés
miatt számos fajnak kell majd nehézségekkel megküzdenie az elkövetkezendő
években. Azok a fajok, melyek adott körülményekhez voltak hozzászokva,
elvándorolnak megváltozott élőhelyükről, így más ökoszisztémák természetes
rendjét is dominóként borítják fel. Néhány esetben azonban a fajok nem tudnak így
cselekedni, ilyenkor megváltozott élőhelyükön küzdenek a túlélésért.

EMBERI
TEVÉKENYSÉGEK
Az egyre
erősödő
éghajlatváltozás
veszélyezteti az
ökoszisztémákat

Az emberi
tevékenységek
kárt okoznak az
ökoszisztémákban

CO2

EMBERI
TEVÉKENYSÉGEK
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A legyengült
ökoszisztémák
szénmegkötő
képessége csökken

ERDŐK
Az egészséges erdők szén-dioxidot vonnak ki a levegőből,
majd a fák és a talaj megkötik azt.
Az éghajlatváltozással növekszik az erdőtüzek és az invazív
kártevők kockázata, pedig ezek különösen károsak az emberi
tevékenység által már egyébként is felszabdalt erdőkre.

CO2

Az utóbbi időben Ausztráliában egyetlen
hőhullámban több tízezer denevér pusztult el, 2016ban pedig az ott honos rágcsáló, a korallszirti
mozaikfarkú patkány volt az első emlős, amely
az éghajlatváltozás közvetlen következményeként
halt ki. A megnövekedett intenzitású és gyakoriságú
vihardagályok elmosták a növényvilágot, és így
a rágcsáló számára nem maradt elég táplálék
otthonában, a Bramble Cay szigeten.

Korallszirti mozaikfarkú patkány

ÓCEÁNOK
Egy virágzó óceáni ökoszisztémában a levegő széntartalmát
a fitoplankton vonja ki, majd eltárolja a biomasszában, végül
pedig ürülék és törmelék formájában az óceán fenekére kerül.
Az éghajlatváltozás veszélyezteti az óceáni ökoszisztémák
fenntarthatóságához elengedhetetlen élőhelyeket – például a
korallzátonyokat is.

CO2

10%

A világ üvegházhatású
gázkibocsátásának 10%át az évente előforduló
futótüzek számlájára írják.

A VILÁG TŰZBEN ÉG
Minden évben egyre több futótüzet jelentenek
világszerte, melyek természetes élőhelyeket felölelő
hatalmas területeket pusztítanak el – ideértve az
amazóniai esőerdőt vagy az ausztrál bozótost és
erdőt –, veszélyeztetve az embereket és a vadvilágot.
A világ üvegházhatású gázkibocsátásának 10%-át
az évente elterjedő futótüzek számlájára írják, és az
éghajlatváltozás következtében ezek száma, erőssége és
időtartama folyamatosan növekszik. A tüzek kockára
teszik a veszélyeztetett fajok életét, és felboríthatják az
ökoszisztémák egyensúlyát azzal, hogy bizonyos fajok
nem tudnak alkalmazkodni, és elpusztulnak.
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ÉDESVIZEK: MERÜLJÜNK BELE!
Az édesvíz minden élőlény túléléséhez szükséges - beleértve az embereket is, ennek ellenére a vizesélőhelyek bolygónk
leginkább veszélyeztetett ökoszisztémái közé tartoznak. Az emberek számtalan módon rombolják ezeket az értékes édesvízi
rendszereket. A folyóelterelések és gátak csökkentik a vízáramlást, így annak a tápanyagban gazdag üledéknek a mennyiségét
is, amellyel a folyó a kapcsolódó ökoszisztémákat gazdagítja. Ez megtöri az egykor összefüggő vízi rendszerek dinamikáját és
megakadályozza, hogy a fajok betöltsék teljes életciklusukat.

A klímaváltozás
következtében árvizek
és aszályok váltják
egymást. A hatásuk
kiegyenlítésére a
vizesélőhelyeket újra
képessé kell tenni.

A gátak csökkentik
a vízáramlást,
megakadályozva
ezzel a tápanyagok és
az élővilág mozgását.

Az egykori ártereken nem
tájba illő tájhasználatot
folytatunk, többnyire nagy
táblákban termesztünk
gabonát, amivel rontjuk
a talaj szerkezetét és
annak vízmegtartásra való
alkalmasságát is.

Mivel az őshonos
növényzetet kiirtottuk,
megbolygattuk, az
idegenhonos növények
könnyen megtelepszenek,
átalakítják a tájat és
annak működését is.

A fa-, homok- és
kavicskitermelés
rombolja a
vadvilág élő- és
szaporodóhelyeit.

A mezőgazdasági
területek és a
városok szennyezik
és károsítják az
élővilágot.

Magyarországon a
folyószabályozások
következtében a vizes
élőhelyek 95 %-a elveszett
vagy átalakult.
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Vizeink fele
átalakított,
szennyezett
vagy leromlott
állapotban van.

MIT TEHETÜNK?

Egy tudósokból és szakpolitikai szakértőkből álló
nemzetközi kutatócsoport összeállított egy hatpontos
Vészhelyzeti Helyreállítási Tervet a drámai hanyatlás
visszafordításának érdekében.

6 LÉPÉS A HELYREÁLLÍTÁSÉRT
1

Biztosítsuk
a folyók
természetes
folyását

2

Csökkentsük a
szennyezést

3

Óvjuk a kritikus
állapotban lévő
vizesélőhelyeket

4

Vessünk véget a
fenntarthatatlan
halászati és
homokbányászati
gyakorlatoknak

5

6

Szabályozzuk
Állítsuk vissza
az invazív
az összefüggő
fajokat
folyórendszereket

MIT TEHETSZ TE?

1

Ismerd meg a
lakóhelyedhez
közeli vízi
élővilágot!

2

Kerüld egyszer
használatos
műanyagokat,
hiszen ez
gyakran az
élővizekben
köt ki!

3

Kerüld a fölösleges
gyógyszerhasználatot,
mert végső soron
a gyógyszermaradványok is
vizeinket károsítják!

4

Önkénteskedj olyan
szervezeteknél, akik
a vizesélőhelyek
védelméért,
helyreállításáért
dolgoznak.

ERDŐK, MELYEK KÖRÜLVESZNEK ÉS MEGÓVNAK
Az erdők változatos, élőhelyként fontos részei a bennünket körülvevő természetnek, és közvetlen, kedvező hatással vannak a mi
életünkre is. Magyarország területének ötödét fedi valamilyen erdőtakaró, ennek viszont csupán a felét képezik őshonos fajból
álló erdők, egy részük pedig csupán faültetvény. Minél természetesebb és változatosabb egy erdő, annál szélesebb azoknak
a szolgáltatásoknak a köre, melyekkel hozzájárul környezete jobb működéséhez: lakóhelyet biztosít az erdei élővilágnak,
hozzájárul a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez, faanyagot ad, segít ivóvízforrásaink megőrzésében; megnyugtató,
egészséges környezetével hozzájárul az ott kikapcsolódó emberek jólétéhez.

MI FENYEGETI
A MAGYAR ERDŐKET?

Az egykori természetes erdőtakaró jelentős részét az emberiség 
a történelem folyamán átalakította. Magyarország egykori erdőterületeinek közel háromnegyede ma főleg mezőgazdasági hasznosításban van. Ezért fontos, hogy a megmaradt erdőállományunk természetességét megőrizzük, javítsuk, ahol csak lehetséges.

Idegenhonos
növény és állatfajok
megjelenése,
melyek kiszorítják
az őshonos fajokat
élőhelyükről és
sivárabbá teszik
környezetünket

Erdőgazdálkodás –
csökkenti
a természetes
sokféleséget,
élőhelyeket
szüntet meg

Klímaváltozás:
erdeink sok esetben
nem tudják követni
a klímaváltozás
ütemét, nem elég
ellenállóak az egyre
gyakoribb időjárási
szélsőségekkel
szemben

Helytelen emberi
használat

LEHETŐSÉGEK A VÁLTOZTATÁSRA:

1

Háborítatlan
erdők kijelölése,
megőrzése

2

Örökerdők
arányának
növelése

3

Erdei élőhelyek helyreállítása, fejlesztése
és megőrzése, invazív fajok terjedésének
megakadályozása

WWF
A WWF a világ egyik legnagyobb és legszéleskörűbb tapasztalatokkal rendelkező független természetvédelmi szervezete, mely
több mint 5 millió támogatót és 100-nál is több országban jelenlévő globális hálózatot tudhat magáénak. A WWF küldetése, hogy
megállítsa bolygónk természetes élőhelyeinek pusztulását, és egy
olyan jövőt építsen, amelyben az ember harmóniában él
a természettel. Mindezt Földünk biológiai sokféleségének (biodiverzitásának) megőrzésén, a fenntarthatóság érdekében a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezésén, illetve a környezetszennyezés és a pazarló fogyasztás csökkentésén keresztül kívánja
megvalósítani.
Institute of Zoology (A Londoni Zoológiai Társaság
kutatórészlege)
Az 1826-ban megalakult Londoni Zoológiai Társaság (Zoological
Society of London, a továbbiakban: ZSL) egy nemzetközi tudományos, természetvédelmi és oktatási szervezet, mely az állatok és
élőhelyük világszintű védelmének elérését és elősegítését tűzte ki
célul. A ZSL két állatkerttel is büszkélkedik (Londoni Állatkert és
Whipsnade Állatpark); Állattani Intézete (Institute of Zoology)
tudományos kutatásokat végez; emellett világszerte aktívan részt
vesz a természetvédelemben. A ZSL a WWF-el együttműködésben
dolgozik az Élő Bolygó Indexen (Living Planet Index®).
Fordította: Nagy Melinda
Lektorálta: Bódis Pál, Samu Andrea, Gigler Dóra
Tervezés és infografikák: peer&dedigitalesupermarkt
White Rabbit Reklámügynökség

A Living Planet Report® és a Living Planet Index®
a WWF International bejegyzett védjegyei.

100%-ban újrahasznosított papír

Azért dolgozunk, hogy a természeti
értékeket megőrizzük az emberek
és az élővilág számára.
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