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Meglepő tények fákról 

A fák nélkülözhetetlen részei életünknek, ezt sokszor hangsúlyozzuk. Rengeteg különböző 

'szolgáltatást' nyújtanak számunkra, amelyek értékével sokszor nem vagyunk tisztában. 

Számtalanszor vágunk ki könnyedén sok éves fákat, bele sem gondolva, hogy ezzel mennyi élő 

rendszert és hogyan károsítunk, és milyen fontos értékektől fosztjuk meg magunkat is.  

Az egyik legidősebb élőlény a Földön egy erdő, a 

Pando, egy körülbelül 47 ezer rezgő nyárból álló 

organizmus, Utah államban. A 47 ezer fát egy 

élőlénynek tekintjük, mert közös a 

gyökérrendszerük, és minden fa genetikailag 

egyforma. Pando életkorát 80 ezer évre becsülik, 

megélte tehát a jégkorszakot, többször leégett, és a 

földfelszínről teljesen eltűnt, a gyökérrendszerről 

újult aztán meg, és kb. 50 ezer évvel megelőzte az 

embert Észak-Amerikában. 

A nyugati gyógyászatban alkalmazott gyógyszerek 

több mint 25%-a származik az esőerdőkből. Az 

Egyesült Államokban megközelítőleg 3000 olyan 

növényt tartanak számon, amelyek a rákos sejtek 

ellen fel tudják venni a harcot, és ezek 70%-a 

származik az esőerdőkből. Ennek ellenére a 

modern tudomány az esőerdők növényeinek csak 

mintegy 1%-át vizsgálta gyógyászati szempontból. 

Az esőerdők irtásával naponta elveszítünk 137 

növény-, állat- és rovarfajt. 

A fák szó szerint megmentik életünket minden 

nap. Egy 2014-ben publikált tanulmány szerint a 

fák csak az Egyesült Államokban 6,8 milliárd 

dollárral csökkentik az egészségügyi költségvetést 

azzal például, hogy számos légszennyező anyagtól 

tisztítják meg a városi levegőt, így csökkentik a 

légúti megbetegedések számát. Tanulmányok 

támasztják alá azt is, hogy a városi fák kb. 4-8-szor 

annyi szennyező anyagot kötnek meg, mint vidéki 

társaik - nagyon fontos tehát a városok fásítása! 

Sok kultúrában tartják úgy, hogy a fák megölelése 

kivezeti testünkből a negatív energiákat. A 

legtöbb ember egyetért azzal, hogy a fákkal való 

szorosabb kapcsolat segít abban, hogy 

biztonságban érezzük magunkat. Egy erdei séta, 

vagy egyszerűen az, hogy tanulmányozunk, 

nézegetünk egy fát felemelő érzés, és 

nyugalommal tölt el minket, sok esetben gyógyító 

hatással van ránk.  

A fák életünk szerves, nélkülözhetetlen részei, 

támogatói, soha ne válljunk meg tőlük könnyen... 

A szerkesztő: Vadovics Edina 

Forrás, inspiráció, képek: http://upliftconnect.com/hidden-life-of-trees/, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_rainforest, https://theconversation.com/trees-are-a-citys-air 

http://upliftconnect.com/hidden-life-of-trees/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_rainforest
https://theconversation.com/trees-are-a-citys-air-conditioners-so-why-are-we-pulling-them-out-21890
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
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Kislábnyom tippek 
 

  

Kilenc tipp a zöld utazáshoz - mit ne tegyünk! 
Az utazásban többek között az a jó, hogy világot látunk – és az a kevésbé jó, hogy a felfedezni kívánt nagyvilágban többféle környezeti 
problémát  okozunk azzal, hogy útra kelünk. Széndioxid-kibocsátás, az állatvilág kizsákmányolása, vízpazarlás, hulladéktermelés – csak 
egy pár a sok problémából, amihez akarva-akaratlan hozzájárulunk, ha utazunk. Az alábbiakban kilenc olyan tippet olvashatunk, amely a 
legtöbb gondot okozó hibák elkerülését és utazásaink zöldítését segíti. 

1. Mini kozmetikumok - A boltokban kapható apró samponok és krémek kényelmesek a 

csomagolás szempontjából, de gyorsan kifogynak  és szemétre kerülnek, jelentősen 
gyarapítva ezzel a hulladékok mennyiségét. A flakonok és tégelyek természetesen 
újrahasznosíthatóak lennének, de általában a kukában végzik, különösen azon pontjain a 
világnak, ahol az újrahasznosítás még nem elterjedt gyakorlat. Inkább keressünk 
otthon/vegyünk utazó flakonokat, amiket mindig újratölthetünk a kedvenc krémeinkkel. 

2. Palackozott víz fogyasztása - Sok utazónak szóba sem jöhet a csapvíz fogyasztása, mert 

számos országban a teljesen szűretlen vagy a megszokottnál kevésbé tisztított víz komoly 
egészségügyi problémákat okozhat azoknál, akik más vízminőséghez vannak szokva. A 
palackozott víz fogyasztása azonban jelentős környezeti hatással bír. A palackok gyakran a 
lerakóban végzik újrahasznosítás helyett, és ha egyszer lerakásra kerültek jó sokáig ott is 
maradnak, évszázadok alatt bomlanak csak le. Palackozott víz helyett vigyünk 
magunkkal hordozható szűrőt és újrahasználható palackot, így bárhova megyünk tiszta vizet 
tudunk inni. 

3. Taxizás mindenhova - Nem kérdés, hogy a városokban a tömegközlekedés a legkörnyezetbarátabb, ha nem akarunk gyalogolni. Egy 

ismeretlen helyen azonban könnyebb beugrani egy taxiba, mint próbálni eligazodni a tömegközlekedés rendszerében, különösen ha épp 
most érkeztünk meg a reptér-re nagy csomagokkal. Ha viszont már szusszantunk egyet és kicsomagoltunk, ne sajnáljuk az időt, járjunk 
utána és taxizás helyett használ-juk ki maximálisan a tömegközlekedés nyújtotta előnyöket. Nem csak zöldebbek leszünk így, de a helyiek 
életébe is belekóstolhatunk.  

4. Ágyneműcsere a hotelben - Ha nem jelezzük, hogy nem szeretnénk, a hotel lecseréli az ágyneműnket és törölközőnket minden áldott 

nap. Gondoljunk bele, hány szoba van egy átlagos szállodában, és hány szálloda a világon – elképesztő mennyiségű vízpazarlás, ha 
naponta kimosnak minden ágyneműt! Szerencsére sok hotel már változtatott a korábbi rendszeren és új rendet alakított ki a naponta 
keletkező szennyes csökkentése érdekében. A törölközőnket például nem viszik el kimosni, ha visszaakasztjuk a helyére, van ahol pedig 
egy kártyát adnak, amit akkor kell kitenni, ha szeretnénk áthúzatni az ágyat. Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy az adott szálláson mi 
a mosásra vonatkozó rend, kérdezzük meg a recepcióst.  

5. Papírtérképek - Oké, ez tényleg nehéz, mert sokan vagyunk, akik szeretik a jó térképet, és a jó térképekkel nincs is gond. De a 

turistáknak osztogatott, elnagyolt, szórólapnagyságú, hirdetésekkel teli belvárostérképek mind a kukában végzik . Ha van okostelefonunk, 
töltsünk le inkább olyan digitális térképet, ami internethozzáférés nélkül is használható (íme néhány alkalmazás)! 

6. Kétes hírű állatkertek és aquaparkok - Vannak „rendes” állatkertek, például azok, amelyek menedéket nyújtanak és a túlélés 

lehetőségét biztosítják kihalófélben lévő fajoknak, és azon fáradoznak, hogy közelebb hozzák az állatvilág védelmének ügyét az 
emberekhez. De vannak olyan állatkertek is szép számmal, amelyek enyhén szólva kérdéses gyakorlattal üzemelnek, orvvadászokkal 
fogatják be az állatokat és a fogságban kegyetlenül bánnak velük. Ne menjünk olyan állatkertbe, amely nem elkötelezett a vadvilág 
védelme és a természeti értékek megőrzése mellett, és amelyik nem bánik jól az állataival. Gyanús, ha engedik, hogy (begyógyszerezett) 
oroszlánt és tigrist simogassunk, elefánton lovagoljunk, betanított (szűk medencékben nyomorgó) kardszárnyú delfineket és delfineket 
nézzünk. 

7. Szuvenírek - A szuvenírek jó dolgok - emlékeztetnek bennünket a rengeteg átélt élményre, és örömet szereznek a családnak, 

barátoknak. De a beszerzésükkor nem árt észnél lenni! Gyakran találkozhatunk ugyanis olyan emléktárgyakkal, amelyek értékesítése 
illegális, mert vagy régészeti leletnek minősülnek vagy veszélyeztetett állatfajok elpusztításával jár az alapanyaguk beszerzése (ld. 
elefántcsont, korall, állatbőrök és csontok). Sokaknak csábító a tudat, hogy olyan egzotikus tárgyat szereznek meg, amilyen otthon 
senkinek nincs. Ne vegyünk ilyesmit, mert amíg van kereslet, az orvvadászok és tolvajok nem hagynak fel a természet fosztogatásával. 

8. Utazási irodák - Ha szervezett útra megyünk, foglalás előtt nézzünk utána a szervezőknek! Tudják, mi fán terem a felelős turizmus? 

Alkalmazzák a gyakorlatban? Gondoskodnak róla, hogy a nyaralás során se a környezet, se a helyiek érdekei ne sérüljenek? A piacon 
rengeteg cég kínálja a legkülönfélébb szolgáltatásokat a búvárkodástól a szafariig, és könnyű az első szembejövő jó ajánlatnak elcsábulni. 
De ne feledjük, hogy sok utazási irodát inkább érdekli a pénz, mint a tevékenysége környezeti és etikai hatása. Keressünk olyan céget, aki 
hozzánk hasonlóan felelős a témában! 

9. Repülés - Senkinek nincs több hónapja arra, hogy repülő helyett hajóval vagy neadjisten vonattal tegyen meg többezer kilométeres 

utakat, sokszor muszáj tehát repülni. De a légiközlekedés hatalmas mennyiségű szén-dioxid kibocsátásáért és ezzel a klímaváltozásért is 
felelős. A kibocsátást nem tudjuk ugyan elkerülni, de lehetőségünk van részben semlegesíteni erre specializálódott szervezetek 
segítségével, akik kiszámolják a kibocsátásunkat, és dollárban megadják a kompenzáció értékét, amelyet ha befizetünk, környezetvédelmi 
projekteket támogatunk. Vannak már olyan légitársaságok, akik partnerséget kötöttek kibocsátássemlegesítő szervezetekkel, így a 
légitársaságon keresztül közvetlenül is lehet rendezni az „ökotartozásunkat”. 

Forrás és kép: http://www.afar.com/magazine/the-9-most-environmentally-harmful-things-about-travel-and-what-to-do-instead? 

www.islandtradervacations.net 

http://www.rei.com/product/867414/steripen-classic-3-water-purifier-with-prefilter
http://www.swellbottle.com/
http://www.urbanadventures.com/blog/travel-guide-apps.html
https://www.carbonfund.org/
http://www.afar.com/magazine/the-9-most-environmentally-harmful-things-about-travel-and-what-to-do-instead
http://www.islandtradervacations.net/island-trader-vacations-reviews-5-top-green-travel-tips.html
http://www.islandtradervacations.net
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

Rendezvények, lábnyomok, őshonos gyümölcsfák 

A hagyományoknak megfelelően idén is számoltuk illetve a pórszombati "tündérkertből" származó őshonos gyümölcsfákkal semlegesítjük 
az EnergiaKözösségek program rendezvényeinek - a klímakoordinátorok és energiavadászok két felkészítő képzésének valamint a záró 
rendezvénynek - a karbon-lábnyomát, ezzel is erősítve azt, hogy közösen felelősséget vállalunk kibocsátásainkért. 

Szervezőként lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minél kisebb környezeti lábnyomot hagyjanak 
rendezvényeink, így többek között: 

 Központi, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető helyszínt választunk;  

 Helyi és felelős vállalkozásokat bízunk meg azzal, hogy ételt, italt hozzanak számunkra (pl. Szatyor, Házikó, Koffair);  

 Nagyrészt vegetáriánus ellátást biztosítunk, szezonális és helyi összetevőkből;  

 Bio és/vagy Fairtrade kávét és teát szolgálunk fel;  

 Nem használjunk eldobható evőeszközöket, edényeket;  

 Minél kevesebb nyomtatott anyagot adunk, és azokat is újrahasznosított/ökocímkés papírra nyomjuk; 

 Műanyag kitűző helyett fa csipeszeket használunk. 

Amint azt a grafikonok mutatják, a rendezvények karbon-
lábnyomának legjelentősebb részét az utazás illetve az étkezés 
teszik ki. Természetesen, nem mindegy, hogy például mivel 
utazunk, azaz hogyan érkezünk a rendezvényekre: például 
második képzésünk utazási lábnyoma annak ellenére magasabb 
volt, mint az első képzésé, hogy kevesebben voltunk. Ennek oka, 
hogy sokkal többen érkeztünk autóval és egyedül a képzésre. 

 

 

 

 

 

 

A három idei rendezvény karbon-lábnyoma összesen 2,42 tonna 
CO2, amelyet 121 gyümölcsfával tudunk semlegesíteni úgy, hogy 

a fák életének már az első éveiben semlegesítsük a kibocsátást - és 
közben hozzájáruljunk a biodiverzitás megőrzéséhez és helyi 
gyümölcstermesztési lehetőséget is teremtsünk. 

 

Az őshonos gyümölcsfákat a program résztvevői között osztottuk szét, és azok magán 
illetve közösségi kertekbe kerülnek. Íme néhány kép az ültetésekről és a kis fákról: 
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Kislábnyom hírek 
 

  

Tarolt a megújuló energia 2015-ben 
Plusz 147 gigawattnyi megújuló energia került az energiaellátó rendszerbe 2015 során, ami 
Afrika teljes energiatermelési kapacitásával ér fel nagyjából. Ezzel a tiszta energiába történő 
beruházások értéke és a megújuló energiák alkalmazása rekordot döntött. Összességében 
kétszer annyit fektettek megújuló energiába mint a szén- illetve gázalapú energiatermelésbe. Ez 
azért is jelentős, mert az utóbbi időben a fosszilis energiaforrások világpiaci ára meglehetősen 
alacsony, és a megújuló energia támogatására rendelkezésre álló állami pénzek is 
megcsappantak. Világszerte 8,1 millióan dolgoznak a megújuló szektorban, csak 2015-ben 6%-
kal bővült a dolgozók száma. Ezzel ellentétben az olajiparban dolgozók száma 18%-kal 
csökkent. Szintén tavaly fordult elő először, hogy a beruházás összegét tekintve a fejlődő 
országok lehagyták a világ tehetősebb felét,  így  Kína a zöld energiás beruházások 
egyharmadáért felel.  

Ha pedig a GDP arányában nézzük ugyanezt, Jamaica, Honduras, Uruguay és Mauritánia jártak az élen. A megújuló energiaforrások 
használatára vonatkozó legambiciózusabb célokat szintén afrikai és latin-amerikai országok határozták meg. 

Jóllehet az EU-s energiakapacitás 44%-át, és a végső energiafelhasználás 15%-át adják megújuló energiaforrások, de megtorpant az ezek 
növelésére irányuló beruházási kedv az utóbbi időben. A politikai támogató eszközök – pénzügyi támogatás és kötelező érvényű célértékek 
– visszaesésével párhuzamosan 21%-kal csökkent a megújulók terjedését célzó befektetések aránya Európában. Magyarországon a 
megújuló energiaforrások részesedése 9,5% a végső energiafelhasználásból. 2020-ra hazánk 13% részesedést irányzott elő, amelyet a 
jelenlegi ütemben várhatóan épphogy csak elér majd. A REN21 névre hallgató nemzetközi szervezet azt reméli, hogy a 2016-os Globális 
Helyzetjelentése felrázza az Európai Bizottságot, és a 2030-as célok felülvizsgálatakor magasabb értékeket határoz meg a megújuló 
energiaforrások részesedésére. 

Források: https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/01/renewable-energy-smashes-global-records-in-2015-report-shows; 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_335a&lang=en; https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-track-meeting-
20-renewable-energy-target  

Delhi jelenleg a Föld legszennyezettebb városa 
Az Egészségügyi Világszervezet egyik 2014-es tanulmánya szerint Delhi és vonzáskörzete – amelybe 
beletartozik a főváros, Újdelhi – jelenleg a világ legszennyezettebb régiója, a talajtól elkezdve egészen 
a levegőig szinte minden szennyezettségi értéket illetően “vezet”.  

A várost átszelő Jamuna-folyó, amely a Gangesz után India második legszentebb folyója, oly 
mértékben szennyezett, hogy lényegében halottnak tekinthető. Közben továbbra is meghatározza az 
emberek életét mind spirituális értelemben, mind hétköznapi igényeik kielégítése céljából, amely 
tevékenységek így egyre veszélyesebbé válnak.  

Még 2014 októberében jelentette be az indiai miniszterelnök a “Tiszta Indiáért Küldetés” elnevezésű 
nemzeti kampány elindítását, de a bejelentést tett nem nagyon követte. Ráadásul a kormány egy 
másik kampány keretében  arra ösztönzi a külföldi vállalatokat, hogy gyártásukat Indiába helyezzék át. 
A víz- és légszennyezés, valamint a kommunális hulladék problémájának megoldásához komoly 
infrastrukturális beruházásokra lenne szükség. Ennek hiányában azonban az indiai szemétlerakókon 
turkálók oly ismerős képe marad még egy darabig... 

Forrás és képek: http://news.nationalgeographic.com/2016/04/160425-new-delhi-most-polluted-city-matthieu-paley  

Felére akarja csökkenteni a kínai kormány a lakosok húsfogyasztását 
Arnold Schwarzeneggert és az Avatar rendezőjét, James Cameront veti be a kínai állam, hogy 
meggyőzze lakosait, sem az egészségnek, sem a környezetnek nem tesz jót a túlzott húsfogyasztás – 
a hús- és tejtermék-előállítás ugyanis nagyban hozzájárul a klímaváltozást okozó üvegházhatású 
gázok termelődéséhez.  

Kína jelenleg a világ elsőszámú húsfogyasztója - majd 1,4 milliárd lakosa több húst eszik, mint az 
USA és az EU együttesen, és 2030-ra újabb 50%-kal nőhet a fogyasztás az előrejelzések szerint, ha 
nem tesz valamit a kormány. A Kínai Élelmezési Társaság a jelenlegi 63kg/fő/év fogyasztást 
27,4kg/fő/év-re javasolja redukálni, ami a kínai szén-dioxid-kibocsátásokat várhatóan 9%-kal 
csökkentené, a mezőgazdaságból származó kibocsátásokat pedig globálisan 22%-kal. A 
tudatformálás mellett Maarten Hajer professzor, az ENSZ élelmezési rendszerekről és természeti 
erőforrásokról szóló jelentésének vezető szerzője szerint a megoldás az lehet, ha a jelenleginél 
jobban megadóztatják a húst, mégpedig a termelési folyamat minél korábbi fázisában. 

A témáról korábban már a 10., 25., 34., 50. és a 69. Kislábnyom Hírlevélben is írtunk, és ajánlottunk filmet, olvasnivalót, illetve tippeket. 

Források: http://www.ecowatch.com/chinas-plan-to-cut-meat-consumption-by-50-cheered-by-arnold-schwarzene-1891179445.html; 

http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20160527-dragabb-hus-kell-hogy-kevesebb-fogyjon-husfogyasztas-adozas.html 

http://www.ren21.net/about-ren21/about-us/
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/01/renewable-energy-smashes-global-records-in-2015-report-shows
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_335a&lang=en
https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-track-meeting-20-renewable-energy-target
https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-track-meeting-20-renewable-energy-target
https://www.dropbox.com/sh/bhhivquadq7ycnd/AABVHr66sui8X2GJQiN4EK0oa/UNEP_Food%20systems%20and%20natural%20resources_summary_web.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bhhivquadq7ycnd/AABVHr66sui8X2GJQiN4EK0oa/UNEP_Food%20systems%20and%20natural%20resources_summary_web.pdf?dl=0
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev10.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/25.kislabnyom_hirlevel_2011szept30.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/34.kislabnyom_hirlevel_2012febr29.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/50.kislabnyom_hirlevel_2013marc31.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/69.Kislabnyom_hirlevel_VIevf_1szam_2015jan.pdf
http://www.ecowatch.com/chinas-plan-to-cut-meat-consumption-by-50-cheered-by-arnold-schwarzene-1891179445.html
http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20160527-dragabb-hus-kell-hogy-kevesebb-fogyjon-husfogyasztas-adozas.html
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Olvasnivaló és rendezvény – Nemnövekedés 
 

  

Együttműködő gazdaságtan 
Olaszország Emilia Romagna régiójának 4,5 millió lakosa közül kb. 3 millió tagja van az ún. együttműködő gazdaság elvei alapján működő 
cégeknek. Az együttműködő gazdaság egy olyan gazdasági forma, amelyet a közösség tulajdonol és működtet. Az olasz régió 
fővárosában, Bolognában egy egyetemi professzor, Vera Zamagni próbálja kideríteni, hogy miért ennyire sikeres Emilia Romagna régiója 
ezen a területen. 

Zamagni kutatásai szerint a régió sikeressége az 1850-es években gyökerezik, amikor kialakult a gazdag, nagy hozzáadott értékkel bíró, 
hagyományos mezőgazdaság, amelyet még a fasizmus sem tudott kitörölni.  

Az olasz sikernek hat kulcsa van, amelyből az első az, hogy hálózatokat 
építsünk és ne nagy centralizált vállalatokat. Azaz az együttműködő 
gazdaság nem egyetlen hatalmas cég, hanem egy összekapcsolódó, 
több egységből álló, egymást kölcsönösen segítő és kiegészítő hálózat.  

A siker további kulcsa az, hogy egyenesen a vevőktől szerezzenek az 
együttműködő gazdaság vállalatai tőkét ahhoz, hogy a szükséges 
befektetéseket meg tudják valósítani. Olaszországban olyan jogi 
kereteket teremtettek ezeknek a cégeknek, amelyeken keresztül a 
vásárlóiktól tudják megszerezni a szükséges pénzügyi erőforrást. Egy 
másik szempont, hogy az együttműködő gazdaság cégeit (röviden co-
ops - cooperatives) ne profitmaximalizáló vállalatoknak képzeljük el, 
hanem inkább társadalmi szolgáltatást nyújtó szervezeteknek.  

Egy további fontos tényező a co-ops cégek politikai értékekhez és elkötelezettségekhez való viszonya. Olaszországban ez mélyen 
gyökerezik az ország közösségi ideológiáiban. A politika mellett a szakpolitika is számít. Olaszországban olyan törvényt hoztak, amelyen 
keresztül az amúgy munkanélkülivé válók együtt közösségi cégeket tudnak alapítani. Ennek köszönhetően 9000 munkavállaló talált új 
foglalkoztatást 257 közösség által alapított vállalatnál. Emellett még olyan intézkedéseket is hoztak, amelyek kötelezik a co-ops cégeket, 
hogy profitjuk 3%-át utalják egy alapba, amely újraosztja a beérkezett pénzeket szükség alapján.  

Mivel a pénzügyi válság első négy évében a co-ops cégek új munkahelyeket teremtettek, az olaszok okkal nézhetnek a közösségi 
gazdaságra, mint a jelenlegi, épp küszködő gazdasági rendszer alternatívájára. 

Forrás: www.filmsforaction.org/articles/the-italian-place-where-coops-drive-the-economy-and-most-people-are-members/ 

 

Nemnövekedés Hét - Lassíts és gondolkodj:  
magyar előadók, mindenki számára nyitott programok 

A Nemzetközi Nemnövekedés konferenciák történetében először a tudományos konferencia mellett Budapesten mindenki számára nyitott 
programok is várják az érdeklődőket: aug. 30. és szept. 3. között minden délután és este, különböző helyszíneken. Ezek között vannak 

előadások a nemnövekedés témájához kapcsolódóan hazai és nemzetközi neves előadókkal, kerekasztal beszélgetések, gyakorlatias 
programok, közösségi kezdeményezések látogatása, művészeti rendezvények, közös főzés, felvonulás, koncertek... A programokról a 
konferencia honlapján és közösségi oldalán lehet részletesebb információkat gyűjteni. 

A Nemnövekedés Hét során két este is hallgathatunk magyar vitaindító előadókat: 

Aug. 30-án este, a konferencia nyitó kerekasztal beszélgetése keretében Pogátsa Zoltán közgazdászt, aki a 

Nyugat-agyarországi Egyetem docense és a Magyar Tudományos Akadémia kutatója. 

Aug. 31-án este pedig Gyulai Iván ökológust, aki az Ökológiai Intézet a 

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke, az Intézet igazgatója, valamint a 
Szent István Egyetem docense. 

Ezeken az előadásokon kívül természetesen további magyar résztvevőkkel, 
előadókkal, programokkal is meg lehet majd ismerkedni!  

 

Forrás és további részletek: http://budapest.degrowth.org 

 

 

 

 

http://budapest.degrowth.org/?page_id=1045
http://budapest.degrowth.org/?page_id=638
https://www.facebook.com/budapestdegrowth/?fref=ts
http://budapest.degrowth.org/?page_id=530
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%A1tsa_Zolt%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulai_Iv%C3%A1n
http://budapest.degrowth.org/?page_id=107
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Termékek, szolgáltatások 
 

  

Eco-cooler - légkondi használt PET palackból 
A recept: 

Egy ablak méretű kartonlapra vagy vékony farostlemezre kupak méretű lyukakat kell vágni vagy 
fúrni, majd a félbevágott műanyag flakonokat belehelyezni úgy, hogy a széles részük kifelé 
nézzen. A házi légkondit a szúnyoghálókhoz hasonló módon kell beilleszteni az ablakkeretbe. 

A bangladesi Ashis Paul által fejlesztett egyszerű eszköz működése nem igényel elektromos 
áramot, így India szegényebb településein is alkalmazható, ahol nyáron elviselhetetlen a hőség. 
A feltaláló február óta már 25 000 indiai otthonba juttatta el az Eco-coolert, hogy javítson egy 
kicsit a szegénységben élők életkörülményein. 

A módszer lényege a levegő sűrítésén alapszik. A félbevágott műanyag palackok szélesebb 
része kifelé néz, ahonnan a beáramló levegő a palack nyakánál összesűrűsödik, lehűtve a 
levegőt. Ezen az egyszerű megoldáson alapuló környezetbarát és költséghatékony eszköz 

akár 5 fokkal is képes lehűteni egy szoba hőmérsékletét.  

Olvasóinknak azt ajánljuk, hogy aki nem hiszi... ”barkácsoljon utána”. 
Elevenítse fel az alapismeretet fizikából: termodinamika, Bernoulli - törvénye és egyebek, fúrjon, 
faragjon, majd mérjen, számoljon. Kisérletezze ki, melyek az Eco-cooler hatékony 
működésének feltételei, majd ossza meg velünk a tapasztalatait. 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=oSbZWNk84F4  és http://inhabitat.com/this-

amazing-bangladeshi-air-cooler-is-made-from-plastic-bottles-and-uses-no-electricity/ 

 

Biomimikri: utánozzuk a Természetet 
A biomimikri koncepciót a biológus és írónő Janine Benyus “Biomimikri” (1997) című 
könyvében fogalmazta meg. A Biomimikri nem csupán a “természet másolásának” általános 
koncepciója – ami a biomimetikára jellemző – hanem kiterjedtebb, és a következő három 
módon tekint a természetre: A Természet Modell, Mentor és Ertékelő. 

A Biomimikri a „bios” (=élet), és a „mimesi” (=utánozni) szavak összetétele. Egy új módszer, 
amely azon a régi gyakorlaton alapul, amikor a kutató vagy a fejlesztő a természetben 
előforduló legjobb ötleteket keresi és tanulmányozza, pl. az élő rendszereket, formákat és 
folyamatokat, annak érdekében, hogy fenntartható megoldásokat találjon különböző 
problémákra. 

Ennek a módszernek a központi gondolata, hogy a természet szükségszerűen kreatív, 
innovatív és ennek következtében már megoldott számos olyan problémát, amivel nekünk 
most kell szembesülnünk. Az állatok, növények és mikrobák képzett mérnökök. Már 
megtapasztalták, hogy mi az, ami működik, mi a megfelelő anyag, és ami a legfontosabb, 
hogy mi az, ami fenntartható. Ami a 3,8 milliárdévnyi kutatás és fejlesztés után nem 
működött az mostanra fosszilis maradvány lett, és ami körülvesz bennünket bizonyította, 
hogy rendelkezik bizonyos alkalmazkodási és túlélési stratégiával. 

A biomimikri egy összetett módszertant használ a problémák megoldására, amit „biomimkri 
gondolkodásnak” hívnak és a Biomimikri Intézet fejleszt folyamatosan 2006 óta.  

A “2016 Biomimicry Global Design Challenge” az élelmezési rendszerekkel kapcsolatos 
tervezői verseny, amelybe 18 ország 86 csapata küldte el pályamunkáit. A nyertes projektek 
között találunk olyat, amelyik az élelmiszerszállítás és -tárolás megoldásához inspirálódott 
egy pók, egy pillangóféle, és a prérikutya viselkedéséből (EcoFruitainer), míg mások a 
moha, sáska, petúnia víztároló képességéből kiindulva a vízhálózattól független 
élelmiszertermelést próbálják ki (Nexloop).  

Érdemes végigböngészni az innovatív ötleteket, hátha találunk fenntartható megoldásokat saját házunk tája problémáira. 

Forrás: https://biomimicry.org/meet-new-food-system-game-changers/#.V5cyiBJbLdq 

 

Nexloop – esővízzel öntözött házi saláta 

https://www.youtube.com/watch?v=oSbZWNk84F4
http://inhabitat.com/this-amazing-bangladeshi-air-cooler-is-made-from-plastic-bottles-and-uses-no-electricity/
http://inhabitat.com/this-amazing-bangladeshi-air-cooler-is-made-from-plastic-bottles-and-uses-no-electricity/
https://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action?language=hu
https://biomimicry.org/history/#.V5ydctJ95H1
http://challenge.biomimicry.org/
https://biomimicry.org/meet-new-food-system-game-changers/#.V5cyiBJbLdq
http://challenge.biomimicry.org/en/
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Mitől zöld egy mobiltelefon –  
4. rész: hogyan kerülnek hozzánk telefonjaink 

A mai világban elképzelhetetlen, hogy valaki a mobiltelefonja nélkül lépjen ki az utcára. Habár ártalmatlannak tűnő gépezeteink 
megkönnyítik a mindennapi kommunikációt, sajnos nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen körülmények között kerülnek hozzánk. Előző 
cikkeinkben a mobiltelefonokhoz szükséges nyersanyagok bányászatát, valamint a gyártás folyamatát vettük át, most ideje szót ejtenünk a 
termékek szállításával járó negatív hatásokról.  

A mai globalizált világban hozzá vagyunk szokva, hogy minden nemzetközi árucikk elérhető számunkra, a világ bármelyik pontjáról 
rendelhetünk, majd napokon belül elér hozzánk az árucikk. A szállítási igények növekedésének azonban számos rejtett ára van. A 
szállításokra fordított erőforrások jelentős növekedése az egyik legfontosabb, így a termékek elérhetőségével sajnos a környezeti hatások 
is megnövekedtek.  

Az áruszállításnak számos negatív hatása van 
környezetünkre az üzemanyagoktól függő károsanyag-
kibocsátástól a zajszennyezésig. Ezen kívül az áruszállítás a 
kőolaj kitermelésének és ezen keresztül a klímaváltozásnak 
az egyik fő mozgatórugója, és a legnagyobb mértékben járul 
hozzá a tengerek és óceánok szennyezéséhez. Ez 
hatványozottan igaz a mobiltelefonokra, ahol az alapanyag-
kitermelés helye (pl.  Közép-Afrika), a gyártás helye (főleg 
Ázsia) és a felhasználás helye (USA és Európa, mint a 
legnagyobb felhasználók) ilyen távol esnek egymástól. 
Sajnos a mai hihetetlen szállítási minták azt mutatják, hogy a 
termelés “hálózatszerű” megszervezése és a szállítás 
integrálása a termelési folyamatba olcsóbb, mint helyben 
előállítani ugyanazt a terméket, így a társadalom fizeti meg a 
„rugalmas termelés” rejtett költségeit, úgy mint az útépítés  
és közlekedés okozta környezeti károkat. 

A helyzetet tovább nehezíti a tendencia, hogy míg a vasúti 
áruszállítás hanyatlik, a közúti áruszállítás egyre nagyobb 
mértékben van jelen, ami nem csak nagyobb 
energiafogyasztással jár, de zajosabb és a helyigénye is 
nagyobb. A természetes élőhelyek feldarabolásával ráadásul 
hozzájárul az élőhelyek degradációjához, ezáltal a biológiai 
sokféleség csökkenéséhez.  

A közúti áruszállítás és közlekedés továbbá az egyik legjelentősebb levegőszennyező (CO, CO2, szénhidrogének, nitrogén-oxidok, 
ólomvegyületek, por), valamint a klímaváltozás egyik legfőbb mozgatórugója is.  

Ejtsünk most pár szót az áruszállítás okozta zajszenyezésről. Általánosságban elmondható, hogy 40dB feletti zajhatás zavaró az emberek 
számára, 50-55dB általános felháborodást vált ki, 65 dB egészségkárosító hatású. A belső égésű motorok nem csak a motorhang, de a 
mozgó részek által kiadott hanghatás, valamint a homlokfelület légellenállása révén is generálnak zajszennyezést. A főútvonalak átlagos 
zajszennyezése 80-85dB (míg egy erdőé csak 20dB). Az EU lakosainak 30%-a 65dB feletti zajszennyezésnek van kitéve, míg 10%-a 
érintett vasúti zajszennyezés által, amely meghaladhatja az 55dB-t. A nagy zaj természetesen nem csak az embereket zavarja. A zajra 
érzékeny állatok eltűnnek az erősen szennyezett területekről, valamint a magas zajszennyezés befolyásolhatja egyes állatok, így madarak, 
denevérek tájékozódását is.  

A szállítás környezeti kárai így korántsem elhanyagolhatóak a mobiltelefonok életciklusában. Ráadásul a fogyasztó számára nehezen 
követhető, hol gyártották le a telefonjukat és honnan szerezték be a szükséges nyersanyagokat hozzá, így nincs is tisztában ezen 
hatásokkal. A gyártás és szállítás során keletkezett környezeti problémák máshol jelentkeznek, a globalizáció következtében nem is 
tudhatjuk pontosan, hogy az adott termék előállítása hol és milyen környezeti károkkal jár, így azok kevésbé befolyásolják a fogyasztói 
döntéseket.  

Forrás és kép: http://eszmelet.hu/boda_zsolt-a-gazdasagi-globalizacio-kornyezeti-hatasai/ ; http://elib.kkf.hu/edip/D_13433.pdf; Fairphone, 

https://twitter.com/paragkhanna/status/712296785381711873/photo/1 

 

Ezt a rovatot a következő szervezetek és programok közreműködésével és támogatásával írjuk:  

http://eszmelet.hu/boda_zsolt-a-gazdasagi-globalizacio-kornyezeti-hatasai/
http://elib.kkf.hu/edip/D_13433.pdf
http://www.fairphone.com/
https://twitter.com/paragkhanna/status/712296785381711873/photo/1
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 
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A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.hu oldalon 
megtalálhatók és onnan letölthetők. 

 
A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani. 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@greendependent.org
http://www.greendependent.org/
http://www.kislabnyom.hu/
mailto:info@kislabnyom.hu
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
http://budapest.degrowth.org/

