
A MEZŐGAZDASÁG ÉS A FENNTARTHATÓSÁG

Ebben a részben áttekintjük a mezőgazdaság fejlődését az ipari társadalomban, majd beszé-
lünk a növénytermelés és az állattenyésztés fenntarthatóságáról, azokról a módszerekről, melyeket 
a paraszti kultúrák fejlesztettek ki, szerte a világon a zöld forradalom előtt.

A zöld forradalom előtt

Lehet, hogy sokan azt gondolják, a mezőgazdasági tevékenység természetromboló hatásai csu-
pán új keletűek. Azonban az ember már régebben is erősen pusztította a természetet.

Mivel a fa a régebbi birodalmak fő erőforrása volt, nagyon sok területen letarolták az erdő-
ket, így Európában is gyakoriak a csupa mészkőből álló hegységek. Nincs rajtuk talaj, csak a fehér 
sziklák látszanak, pedig nem mindig volt ez így. Valaha ezeket a hegységeket erdők borították, ami-
ket kivágtak, mert kellett a fa a tüzeléshez, hajóépítéshez, építkezésekhez. Velence például a Diná-
ri-hegység erdőiből kivágott fák cölöpjein nyugszik. Az erdők elpusztítása után a területet egy ideig 
még be lehetett vetni, ám az erdők talaja sovány, így hamar kimerül. Amint ez megtörtént, csak a fü-
vek, gyomok éltek meg rajta, akkor kezdődött a legeltetés. Ha ezt mérsékelten végezték, azaz csak 
annyi tehenet, juhot hajtottak a legelőre, amennyit az elbírt, a legeltetés fenntartható volt. De ha a 
népesség növekedett, egyre több állatot hajtottak a rétekre, amik annyira lelegelték a növényeket, 
hogy a terület alkalmatlanná vált tehenek vagy juhok tartására. Csak olyan cserjék, gyomok, tüskés 
növények nőnek rajta, amelyeket már csak a kecske tud megenni. A kecske a szegény emberek állata. 
A kecske, ha nincs más, tövig tudja rágni a növényeket. Ha a kecskével teljesen lelegeltetik a terüle-
tet, utána már nem hajt ki semmi. Ha nincs a gyökérzet, ami a termőföldet a hegyoldalakon tarthat-
ná, az eső lemossa a hegyoldalakat borító talajrétegeket. Megjelennek a fehér sziklák. A Földközi-
tenger térségében az erdőségek túlnyomó része ezért tűnt el.

Efezus városa például Pál apostol idején virágzó kikötővel rendelkezett, azonban az erdőirtás 
következtében a talajt az eső lemosta a környező dombokról, és a szűk, öbölszerű kikötő feltöltő-
dött. A hajók számára csatornát építettek a feltöltődőben lévő kikötőhöz a tengertől, illetve a vá-
rost egy ideig megpróbálták közelebb költöztetni az Égei-tengerhez, ám végül a város elsorvadt. A 
jelenlegi part és az egykori kikötő több mint 6 kilométerre van egymástól.

Korábban azért, kb. a 20. század elejéig, a mezőgazdaság, a tanyasi, falusi élet csaknem fenn-
tartható volt. A falusi udvarokon nem volt hulladék, szemét. Mindent felhasználtak, visszajuttattak a 
körforgásba. A falvakba városról hozták az alapvető cikkeket, amiket helyben nem lehetett előállíta-
ni: sót, gyufát, ecetet, petróleumot tűzkövet. Ruházatukat, épületeiket maguk készítették, tüzelőről 
a falu lakosai gondoskodtak. Akkoriban a talaj pusztulása sem volt akkora mértékű. A szántóterüle-
tek pihentetésével, a vetésforgó alkalmazásával kímélték a talajt, annak pusztulása megfelelő bánás-
mód esetén nem volt jelentős. A vetésforgó alkalmazását a szükség is elősegítette. A paraszti gaz-
daságokban az állattartás jelentős mennyiségű szerves trágyát eredményezett, melyet a talaj javítá-
sára használtak.

Igaz, a hagyományos művelési módszerek sok ember munkáját követelték, mindenkinek jutott 
feladat, gyermektől az öregekig. A 20. század elejéig valamennyi táplálék végső soron a napfény meg-
kötéséből származott. Akár a növényt, akár a növényt fogyasztó állatot ette meg az ember, a táperő 
forrása a napfény. A napfény ugyan bőségben árad ránk, de a növényvilág a napfény megkötésével 
csak egy bizonyos korlátos mennyiségű energiát vehet fel. Ez határt szab az élőlények számára. A 
rendelkezésre álló táplálékért állandó küzdelem folyik, kinek juthat több belőle. Az ember úgy jutha-
tott több táplálékhoz, ha felszántotta a réteket, felégette az erdőket, hogy termőföldhöz juthas-
son. Az emberiség létszáma csak úgy növekedhetett, hogy más fajokat egyre jobban kiszorított a 
táplálékért folyó versenyben. Így a különböző fajok élettere erősen csökkent, ez a csökkenés a leg-
újabb időkben gyorsult fel jelentősen. Bizonyos élettér csökkenést egy adott faj már nem képes elvi-
selni és emiatt kipusztul. Számos háborút folytattak a legelőkért, termőföldekért. Mára oda jutot-
tunk, hogy bolygónkon szinte nem maradt művelésre alkalmas, ám meg nem művelt terület. Amit nem 
művelünk, az vagy túl meredek, vagy túl száraz, vagy túl nedves vagy tápanyagban túl szegény. Ami a 
világtengerek élővilágát illeti, az ember 1953 óta ötven év alatt halászhajók rajaival kifogta a világ-
tengerek halászható halainak a kilencven százalékát. Ezzel felborította a tengerek élőrendszereinek 
egyensúlyát, aminek más, eddig beláthatatlan következményei is lehetnek. A jelenség közvetlenül 
mérhető a kifogott halak számának csökkenésében. Az emberi élettér kiterjesztése oda vezetett, 
hogy az egyéb élőknek egyre kevesebb élettér és táplálék jut. Emiatt a fajok tömegesen pusztulnak 
ki. A pusztulás olyan mértékű, amilyenre a földtörténet során kb. hetven millió évente, a világűrből 
eredő csapások okozta tömeges kihaláskor van csak példa. Földünk a gyomok bolygójává válhat, ahol 
az emberen, háziállatain és termesztett növényein kívül csak a patkányok, egerek és a rovarok, vala-
mint a gyomok maradhatnak fent.

A zöld forradalom. Élelmiszertermelés az 50-es évek óta

A föld termőképességét a kártevőknek nevezett élőlények irtásával lehetett tovább növelni, 
valamint úgy, hogy új, forradalmi módszereket vetettek be a mezőgazdaságban. A kártevő szón min-
den mennyiségi és minőségi kárt okozó élőlényt értünk.

A ősmaradványi energiahordozók alkalmazása az ipari és mezőgazdasági termelés gyorsuló nö-
vekedéséhez vezetett. 1950-1980 között a világ mezőgazdasága ugrásszerű átalakuláson ment át. A 
zöld forradalomnak nevezett folyamat a mezőgazdaság iparosításának felel meg. Keresztezett vető-
magokkal, új növényfajtákkal, rendszeres öntözéssel, gépesített talajműveléssel, műtrágyázással, 
vegyszeres növényvédelemmel a világ gabonatermelése kb. a három és félszeresére növekedett. Pél-
dául Kína gabonatermelése 1955 és 1995 között a négyszeresére emelkedett. Ezzel az ember rendel-
kezésére álló élelmiszer mennyisége ugrásszerűen megnőtt és ennek megfelelően az emberiség lélek-
száma az elmúlt negyven év alatt megkétszereződött. A zöld forradalom a mezőgazdaságot a külső 
anyag és erőforrások függvényeivé változtatta. Mesterséges rendszereket igyekszik teremteni, arra 
törekedve, hogy függetlenítse a folyamatokat a környezeti hatásoktól. 

Ez a felfogás elvileg hibás, hiszen külső erőforrások függvényévé tette a mezőgazdaságot. 
Ahelyett, hogy a természetes környezethez minél jobban illeszkedő megoldásokra törekedne, mert-
hogy a fennmaradás a természet egészéhez fűződő kapcsolat függvénye, szándékosan megszünteti 
ezeket a kapcsolatokat, kiszakítja a mezőgazdasági termelést, fenntarthatatlanul függetleníti a ter-
mészetes környezettől. A gépek, az üzemanyag, a műtrágyák, a növényvédelemben használt vegysze-
rek mind külső forrásból származnak, ipari folyamatok termékei. Találó a mondás, hogy az iparosított 
mezőgazdaságban a termőföld segítségével az olajat élelmiszerré alakítjuk. A külső források haszná-
lata nem fér össze a talajt és a környezetet kímélő gazdálkodás módszereivel. A többszörös termés-
átlag egyértelműen a bevitt külső erőforrások eredménye.1 A mezőgazdasági termelésben felhasz-
nált energiák a hagyományos mezőgazdasághoz képest az ötvenszeresére, egyes esetekben a száz-
szorosára nőttek. Az Egyesült Államokra vonatkozó adatok szerint a felhasznált energia megoszlása 
a következő. A legnagyobb tétel, 31% a műtrágyagyártásé. 19%-nyi energia jut a mezőgazdasági gé-
pekre, 16% a szállításra, 13% az öntözésre, 8% az állattenyésztő telepekre (ebben nincs benne a ta-
karmány), 5% a vegyszeres növényvédelemre, 5% terményszárításra, 3% pedig egyébre. Mindez nem 
tartalmazza a csomagolás, hűtés, kereskedelmi szállítások és a háztartási feldolgozás költségeit. Bár 
az ipari módszerek alkalmazásával a termésátlagok kb. háromszorosukra nőttek, ha viszont a teljes 
mérleget nézzük, azt láthatjuk, hogy az iparszerű mezőgazdaság hatékonysága igen alacsony. A szá-
zalékok megoszlása mutatja, hogy az emelkedő erőforrás-árak, emelkedő műtrágya-árat eredmé-
nyeznek, és ez okoz majd legelőször gondot (pedig például a könyv írásának évében csúcsjellegű ter-
més volt Magyarországon, és mégis gondot okoz a műtrágya-vásárlás). Bár a földeken ténylegesen 
dolgozók száma és testi megterhelésük csökkent, de ha figyelembe vesszük azt is, milyen sokan dol-
goznak a mezőgazdaságot kiszolgáló ágazatokban, milyen sok erőforrást és nyersanyagot kell bele-
fektetni ezeknek a fenntartásához, a magas termésátlagokért nagyon nagy árat kell fizetnünk. 

Az iparszerű termelés megköveteli, hogy nagyobb, összefüggő táblákban termeljék az adott 
növényt. Ekkor azonban a kártevők számára sokkal kedvezőbbekké válnak a szaporodás feltételei. Ez 
komolyabb vegyszeres növényvédelmi eljárások használatát követeli meg. A kártevők azonban alkal-
mazkodnak az újabb vegyszerekhez. A kártevőkkel folytatott versenyfutásban az ember legtöbb-
ször le van maradva. Egyre újabb eljárásokat kell alkalmazni, ellenállóbb fajtákat kell kitenyészteni. 
Az új fajták, bár bizonyos sajátságaik kedvezőbbek, az élettani adottságaik azonban egyre gyengéb-
bek, az eredeti növényéhez képest; ez utóbbit a természet "választott" ki, nem pedig a növényneme-
sítő, vagy az állattenyésztő. Az újonnan előállított fajták sok mindenre érzékenyebbek, mint az ere-
deti természetes növény vagy állatfajta. Az iparosított mezőgazdálkodás, a zöld forradalom mára el-
érte a határait. Az alkalmazott módszerek egyre jobban szegényítik a talajt és rontják a termelés 
feltételeit. Ezért a befektetett erőforrásokat növelni kell, egyre újabb növényvédő szerek, több 
műtrágya szükséges, de ezzel a termelés 1980 óta már alig nő. A Föld gabonatartalékai, ezt az esz-
tendőt is beleértve már tizedik éve csökkennek (10. 1. ábra). A 2007-es évben a Föld legfőbb gabo-
natermő vidékein, mint hazánkban is, jelentős aszály volt, ami az árak megugrását, és a készletek to-
vábbi fogyását eredményezte. Azaz ebben az évben is több gabonát fogunk elfogyasztani, mint 
amennyi megtermett. Hiába a termelési csúcs, a Föld lakossága naponta csaknem negyed millióval nő. 
A világ gabonatartalékai 2010-re fogyhatnak el. Attól fogva az élelmiszerhiány évről évre nagyobb 
gondokat okoz majd. 

10.1. ábra A világ gabonatartaléka 2006-ig millió tonnában. Érdemes megjegyezni, hogy a 2005-ös és 
2006-os évben kiemelkedő termés volt, mégis csökkent a Föld tartaléka. Most már csak annyi van, 
amennyi a 80-as éveket jellemezte, de akkor még csak 5 milliárd ember élt a Földön.

A jelenleg megoldásnak javasolt génbeültető módszerek alkalmazása különös óvatosságot köve-
tel. A kártevőknek ellenálló új növény- és állatfajták védettsége csak időlegesnek ígérkezik, a törzs-
fejlődés törvényeit követve hamarosan megjelenhetnek azok a kártevők, amik ellen a beültetett gén 
jelentette védekezés már nem hatásos. Sőt, a beültetett gének esetleges továbbadása, továbbván-
dorlása ellenőrizhetetlen folyamat és kiszámíthatatlan következményekkel fenyegethet. Ezért a 
génbeültetési eljárásokra alapozott növényvédelem alkalmazása talán még súlyosabb mellékhatások-
kal járhat, mint a vegyszeres eljárásoké. Amíg a génbeültetések hatásának megfelelő tudományos 
háttér nem ismert, nem belátható, mekkora kockázatokat vállalunk. Az emberi génállomány és a más 
élőlények DNS állományának feltérképezésének egyik legfontosabb tanulsága, hogy az örökítő állo-
mány nem a gének egyszerű összege. Ezért egy idegen gént a DNS-be beültetve nem tudhatjuk, hogy 

1  Miután nem gyűjtögetve képzeljük a jövőt, ezért a természetes körforgásból eleve kivett mezőgazdaságról beszélünk továbbra is, csak a 
függetlenítés mértékébe már nem értjük bele az ipari termeléstől való függés fenntartását, hiszen láttuk, hogy az a mai alakjában nem tartható 
fenn. 



pontosan mire vezethet ez a művelet.2 Amíg a megfelelő tudományos vizsgálatok nem tisztázzák a 
helyzetet, nagyon óvatosnak kell lennünk. Ez az EU álláspontja. Az USA kormányzata a génbeültető 
cégek gazdasági érdekeit tekinti elsődlegesnek. Ezzel, üzleti érdekből, az amerikai nép egészén kí-
sérletezik ki, mennyire biztonságosak a génbeültetési eljárások. Az iparosított mezőgazdaság termé-
kei között az ellenőrizhetetlen nyereséghajsza miatt egyre többről derül ki, hogy veszélyeztetik az 
ember egészségét. Nagy-Britanniában az elhullott állatokból készített húsliszttel etettek marhákat, 
ezzel a marhahús lehet, hogy az emberre is veszélyes kergemarhakór terjesztőjévé vált. Belgiumban 
az állati tápokba fáradt olajat keverő takarmányüzem dioxint juttatott a tejbe, tejtermékekbe, min-
denféle húsba, sőt csecsemőtápszerbe is, súlyosan veszélyeztetve az emberek egészségét. Az 
Angliában pusztító száj- és körömfájás járvány egyik okozója az állatok és állati termékek alig ellen-
őrizhető és végül is felesleges szállítgatásai voltak. Hatalmas befektetésekkel, pazarlással olyan 
élelmiszereket állítanak elő, amelyek meg sem közelítik a természetes eljárásokkal termelt tej, hús, 
stb. minőségét. Különösen jól látszik az iparosított mezőgazdaság és a természetes művelés módsze-
rei közötti ellentét nálunk, a mai Magyarországon. A magyar falvak nagy többségéből eltűntek a csor-
dák. Községekben, ahol még pár évtizede több száz, vagy akár ezer tehenet is tartottak, ma már 
nincs csorda, tehénből jó, ha néhány maradt. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy nálunk az állam 
berendezkedése (államosítás, téeszesítés, majd rendszerváltozás) is nagy szereppel bírt ebben a fo-
lyamatban. A legelők dús füvét senki sem kaszálja. Azt mondják, a természetes módon táplálkozó te-
hén tartása nem gazdaságos, igyuk inkább a ki-tudja-hol és miféle tápokon nevelt tehenek tejét. A 
munkaképes népesség nagyobb része munkanélküli. Az egyre öregedő lakosság nyugdíjakból, segé-
lyekből él. Lassan mindenki elfelejti, hogyan kell a jószágokkal bánni. A boltokban zacskós, dobozos 
tejet árulnak, a tejet fogyasztók közül szinte mindenki azt issza. Az egyre több parlagon levő, műve-
letlen terület azonban nem lesz újra a természet része. Nem szaporodhatnak el rajtuk a nyulak, föl-
dön fészkelő madarak. Azért, hogy az elgazosodást megelőzzék, évente felgyújtják a parlagon ha-
gyott területeken termő gazt. A száraz növényzettel együtt pedig odaégnek az odaköltözött mada-
rak, állatok is. Egyébként ez az égetés törvényileg is tilos.

A termőtalaj pusztulása

Ha a Föld egészét nézzük, az emberi eleség 99,7%-a a szárazföldi eredetű, csak kevesebb 
mint 0,3% származik a tengerekből és más vizes helyekről. Ha a szárazföldek összterületét tekint-
jük, a termőföld ennek 11%-a, legelő 27%, erdő 32%, lakott terület 9%. A maradék 21% sem termő-
földként, sem semmilyen más módon nem hasznosítható. Évente a szikesedés és a szél, víz és jég 
okozta talajpusztulás, az erózió miatt a világ termőföldjeinek 1,3%-a vész el.3 Ahhoz, hogy a kiesett 
termőterületeket pótolni lehessen, erdőket irtanak. A világszerte folyó erdőirtások 60%-ának ez az 
oka.4 A szántóföldi művelés önmagában is talajpusztító. A növényi maradványok bomlásából és a porló 
kövekből kb. kétszáz év alatt képződik egy centiméternyi termőtalaj. Mivel a növények takarják, a 
gyökerek rögzítik, a szél és a víz nem vagy alig tudják bolygatni. Ha viszont a földet művelik, a szélvi-
harok hordják, az esőzések elmossák a fedetlenül maradt talajt. Az amerikai nagy síkságon - száz 
évnyi művelés után -, a termőtalaj fele már odaveszett. A művelt talaj átlagosan harmincszor gyor-
sabb pusztul, mint ahogyan keletkezik. A zöld forradalom módszerei nagymértékben gyorsítják a 
termőtalaj pusztulását. Az erőszakosabb talajművelés együtt jár a termőföldek fokozódó fogyásá-
val. Az egyre mélyebb szántás miatt jobban megbolygatott talaj tulajdonságai fokozatosan rosszab-
bodnak. Nemcsak a talaj mennyisége fogy, rohamosan romlik a minősége is. A termesztett gabonák 
nagy mennyiségű tápanyagot vonnak ki a talajból. Ahhoz, hogy a talaj teremjen, egyre több műtrá-
gyára van szükség; arra nincs idő, hogy a termőterületet pihentessék, ugaroltassák. A műtrágya nem 
a talajt, hanem közvetlenül a növényt táplálja, a növény számára rögtön felvehető egyszerű vegyüle-
tek. Ugyanolyanok, mint a talaj élővilágának anyagcseretermékei. Az anyagcseretermékek nemhogy 
táplálnák, hanem egyenesen károsak az őt kibocsátó élőlényre. Ezért a műtrágya, mint a talajlakók 
anyagcseretermékéhez nagyon hasonló anyag, rontja a növények számára tápanyagokat gyártó apró 
lények életfeltételeit. Például a műtrágyák savasítják a talajt, csökkentik a felvehető tápanyagok 
mennyiségét és hozzáférhetőségét. Ezért egyre több műtrágya szükséges ahhoz, hogy a talaj jól te-
remjen. Lassan a talaj szinte szivacsként szívja magába a szénhidrogének felhasználásával készült 
műtrágyákat. Azok a talajok, amelyeket hosszabb időn keresztül rendszeresen műtrágyáztak, a ko-
rábbi természetes szén- és nitrogéntartalmuk felét, kétharmadát elvesztik. A természetes állapot 
visszanyeréséhez akár kétszáz esztendő érintetlen állapot vagy 40-50 éven keresztül tartó szerves 
trágyázás szükséges. Ezért ha a műtrágyázást csökkentjük, a terméshozamok nagymértékben csök-
kennek, azért is, mert már a talaj minősége sem a régi. A műtrágya felhasználásának hatását, mére-
teit jól jellemzik a nitrogén alkalmazására vonatkozó adatok. A természetes folyamatokban a levegő-
ből évente 130 millió tonna nitrogéngáz alakul át ammóniává, nitráttá. Ez a természetes nitrogén kör-
forgalom része. A műtrágyagyártás során és egyéb módokon az ember is nagyjából ugyanennyit von ki 
a levegő nitrogénjéből. Sajnos a nitrogén alapú műtrágya csaknem kétharmad része a talajvízbe és a 
felszíni vizekbe kerül és azokat szennyezi. Emelkedik a vizek nitrát-tartalma, az ivóvízkészlet egyre 
nagyobb veszélybe kerül. Közben a természetes talajerőpótlást nyújtó állati trágya is környezet-
szennyezővé válik, hiszen nem használja senki, hanem az élő vizekbe vezetik, vagy nagy telepeken tá-
rolják. Nem a talaj táplálására használják fel, mondván műtrágyázni egyszerűbb. A helyzet egyene-
sen nevetséges, kétszer állítjuk elő csaknem ugyanazt a terméket, egyszer kőolajból, egyszer állat-
ból. Az Egyesült Államokban és Hollandiában időről időre felvetik, hogy az állati ürülékből műanyagot 
és üzemanyagot kellene készíteni.

Zavarok az elemek körforgásában

Ahogy az előző részben olvasható, a természetes nitrogén körforgalom megzavarása igen ko-
moly mértékű. Az emberi tevékenység még súlyosabban rongálja a kálium és a foszfor körforgalmát. 
Ezek az elemek a sejtműködés és a fehérjeképződés nélkülözhetetlen nyersanyagai, ezért körforgal-
muk zavarai beláthatatlan következményekkel járhatnak.

A kálium és foszfor körforgalmát nem elsősorban a zöld forradalom, hanem a városias élet za-
varta meg. Mielőtt az ember a lakásait vízöblítéses illemhelyekkel látta volna el, a foszfor és a káli-
um körforgalma természetes módon zajlott. Ma viszont az emberi anyagcsere-forgalomba belekerült 
foszfor és kálium a csatornarendszeren keresztül a folyóvizekbe, végső soron a világtengerekbe jut. 
Hasonlóan a vizekbe kerülhet a nagyüzemi állattartás során keletkezett állati ürülék foszfor és káli-
umtartalma is. Vannak ugyan folyamatok, melynek során a tengeri madarak a fészkelőhelyükre térve 
a szárazföldekre juttatják a világtengerekbe került elemeket, de ennek mértéke elenyésző lehet. 
Tekintve a foszfortartalmú és káliumtartalmú műtrágyák gyártását, a világ készletei mind foszfor-
ból, mind káliumból kb. 2050-ig elegendőek. 

10.2. ábra A Föld foszfátkitermelése. Látszik, hogy a kitermelés tetőzött, hamarosan csökkenni fog.

Ráadásul, ahogyan már megszokhattuk e könyvet tanulmányozva, a készletek sosem egyenlete-
sen fogynak, hanem kitermelésük egy Hubebrt-görbe: egy darabig növekszik, majd eléri a kitermelési 
csúcsot és csökkenni kezd. A foszfátkészletek termelési csúcsa ("peak phosphate") 1985 és 1995 
között volt (10.2. ábra). A műtrágyagyártásban jelentős energiafelhasználásra van szükség, és a nö-
vekvő olajárak ezen keresztül is, továbbá az apadó alapanyag-készletek miatt is a műtrágyák árának 
emelkedésében éreztetik hatásukat.

10.3. Ábra Nauru foszfátkitermelése 1950-től máig. 

A világ foszfátkészletének nagyjából a fele Marokkóban, a káliumkészlet fele pedig Kanadában van. 
Az erőforráshiány miatt várható szállítási nehézségek oda vezetnek, hogy a mezőgazdaság húsz--
harminc éven belül nehezen fognak hozzájutni a megfelelő foszfát- és káliműtrágyákhoz. A Csendes-
óceánon fekvő Nauru-sziget jelentőségét foszfátkészletei adták, azonban ezek mára teljesen kime-
rültek (10.3. ábra). 

Az édesvízhiány

A zöld forradalom komoly változásokat idézett elő a vízhasználatban is. A talajvíz öntözésre 
való felhasználásának mértékére nagyon oda kellene figyelnünk, mivel a kivont talajvíz természetes 
pótlása igen lassú folyamat, évente a talajvíz 1-3 ezreléke újul meg. Ha csak ennyit szivattyúzunk ki 
belőle, akkor a szintje nem apad.

A kb. ötven éve zajló erőteljes öntözés eredményeként a talajvíz szintje erőteljesen csökken. 
Az öntözéshez használt édesvízből nincs elég. Világszerte, így az Egyesült Államokban is az öntözés 
mértéke miatt a vízadó rétegekben lévő víz mennyisége erősen apad és emiatt egyre mélyebb kuta-
kat kell fúrni. Az USA nyolc állama, köztük Kansas, Oklahoma, Texas alatti hatalmas földalatti víz-
tartó rétegben a hatvan éve tartó fokozottabb öntözés miatt a vízszint aggasztóan esett. 1991 óta 
évente átlagosan 90 centiméternyit csökken. 1950 óta elhasználták a talajvíz harmadát. Peking tér-
ségében a talajvíz évente méternyit, Tiencsinben évi 4,4 métert apad. Az emberiség által felhasznált 
víz 70%-a öntözővíz. A kutakat egyre mélyebbre kell fúrni és így az öntözés mind drágább és ami a 
lesújtóbb, ilyen mértékben már csak rövid ideig folytatható. Bolygónk négy hatalmas folyója, a Nílus, 
a Gangesz, a Sárga folyó és a Kolorádó a vizük öntözőcsatornákba való elvezetése, elhasználása miatt 
általában már el sem éri a torkolatvidéket, előtte kiszárad. A 21. század háborúinak jelentősebb ré-
sze a vízért folyhat majd.

2  Gödöllőn kísérleti keretek között meggátolták, hogy a paradicsom egyik génje, mely azért felel, hogy a paradicsom termése zölden alakuljon ki, 
kifejtse hatását. Így a termés pirosan kezdett kialakulni. Azonban az egyik gén blokkolása egy másik génre is befolyással volt, pedig ezt senki 
nem várta: a magok elkezdte csírázni azelőtt, hogy a termés húsa lerothadt volna róluk, a paradicsom még ép termésében elkezdtek csírázni a 
magok.

3  Másodpercenként ezer tonna termőföld pusztul el világszerte a művelés következtében.
4  Másodpercenként egy hektár erdő tűnik el az erdőirtás miatt.



Az állattenyésztés erőforrásigénye

Meg kell jegyeznünk, hogy az állattenyésztés szempontjai sokszor nem esnek egybe azokkal a 
követelményekkel, amelyet környezetünk védelme támaszt. Állatokat azért tart az ember, hogy hoz-
zájusson a szükséges állati fehérjékhez. Az állati fehérjék előállításához átlagosan nyolcszor annyi 
erőforrást kell felhasználnunk, mint a növényi fehérjékéhez. Ugyanakkor az állati fehérjék csak 1,4-
szer mondhatók értékesebbnek, mint a növényi táplálékban találhatók. A fehérjék összesen húsz 
alapvető aminosavból épülnek fel, egy fehérje tápértéke annál jobb, minél több, az emberi szervezet 
számára fontos aminosavat tartalmaz. A fenti adat azt jelenti, hogy az a termőföld, amely a húst fo-
gyasztó embert eltartásához szükséges, nyolc, szinte csak növényi eredetű táplálékot fogyasztó em-
bert képes eltartani. Ezért az elsősorban állati termékekkel való táplálkozás pazarló, egyben egész-
ségtelen is. Ha az ember elsősorban megfelelő módon összeállított növényi és csupán nagyon kevés 
állati eredetű élelmiszert tartalmazó étrendet követ, szervezete valamennyi szükséges aminosavhoz 
hozzájut és így a tápláléka teljes értékű. Ha azonban a növényekben is megtalálható fehérjéket 
mondjuk sertéshús fogyasztásával nyeri, először mindent a sertéssel kell megetetni. A sertéshús 
előállításához 17-szer annyi erőforrást használunk el, mint amennyit a növényi táplálék megtermelé-
séhez. A megfelelő arány a ketreces csirke nevelése esetén 4:1, a pulykánál 14:1, a tej termelésénél 
17:1, a tojásnál 26:1 és a marhahús esetén 54:1. Az adatok USA-beli adatsorokból származnak, ipari 
módszerekkel, termesztett takarmánnyal, keverékkel táplált állatokra vonatkoznak. Ha a sertést 
természetes módon, a ház körül az ólban tartjuk és moslékkal tápláljuk akkor már nem igényel annyi 
takarmányt. Hasonlóképpen a baromfi, ha az udvaron kapargál, hulladékokat is kap, jóval kevesebb 
takarmányon megél. A marhát a legelőn érdemes tartani, télen pedig szénával táplálni. Az így tartott 
állatoknak a húsa is sokkal táplálóbb, egészségesebb. Például a ketreces csirke húsa sokkal több vi-
zet tartalmaz, mint a kapargáló csirkéé. Egyáltalán a hagyományos étkeket nem is lehet rendesen el-
készíteni a gyárszerű körülmények között tartott állatok húsából. Az Egyesült Államok lakosságát 
akkor is bőven el lehetne látni hússal, ha az állatok a legelőkről élnének.

Hogy megértsük, mit jelent manapság a tejtermelés gazdaságossága, nézzük meg, miként tart-
ják manapság a tejelő tehenet. Ahhoz, hogy a tehén minél több tejet adhasson, legjobb, ha nem mo-
zog, egyhelyben van, és csak eszik, meg tejel. Válogatott, a legjobbnak ítélt összetételű tápokat és 
takarmányokat kapja. Ha az embert ilyen gonddal élelmeznék, jóval kevesebb betegség sújtana ben-
nünket. A tehénistálló úgy van berendezve, hogy a tehén minél jobban, kényelmesebben érezze magát 
benne, minél nyugodtabban tudjon kérődzni. A tehenet nagyon tisztán tartják, nem szabad, hogy a 
saját piszkában feküdjön. Az istállótól különféle riasztó eljárásokkal távol tartják a legyeket és 
egyéb rovarokat, amelyek zavarják a tehenet. Megfelelő erősségű és elrendezésű a megvilágítás, a 
szellőzés, a hőmérséklet, sok helyen nyugtató zene is szól. Géppel fejik. Rendszeres az állatorvosi 
felügyelet. Mindezt ne tekintsük fényűzésnek, így kifizetődő a tejtermelő gazdaságnak, ezzel lesz a 
tejtermelés gazdaságos. A tehenet csak nagyon sok erőforrás és nyersanyagforrás felhasználásával 
lehet ilyen körülmények között tartani. Mindez azért lehetséges, mert van igen olcsó kőolaj és föld-
gáz. Ha az áruk felszökik, a gazdának nem telik majd tápokra, vásárolt takarmányokra, mindenféle 
géppel, világítással stb. felszerelt istállóra. A tehén mehet a csordával legelni, ehhez a falunak csak 
a gulyást kell eltartani. Ha a tehén megszomjazik, nem lesz az orra előtt az önitató, mehet akár kilo-
métereket is, míg eljut a kúthoz. A legyeket, bögölyöket és szúnyogokat a tehén a saját farkával 
fogja csapdosni, ahogy mindig is tette. Mivel a tehén sokkal többet mozog, kevesebbet fog tejelni. A 
téli takarmányt pedig a gazda készíti elő, megy kaszálni, szénát gyűjteni. Lesz tej számunkra minden-
féle külső erőforrás bevitele nélkül is. Ez a tej ízesebb és egészségesebb összetételű lesz, mint amit 
ma dobozban vásárlunk. Az olaj és gáz fogytával újra ez a természetes bánásmód válik gazdaságossá. 

Ugyanakkor elmondható, hogy nem a marhatartás a leginkább embertelen eljárás, ettől sokkal 
riasztóbb képet mutat egy „tojásgyárnak” használt baromfitelep.

Az ősmaradványi energiák és a mezőgazdaság

A napenergia megújuló erőforrás, csak a földet érő napsugárzás mértéke a korlát. Az ősma-
radványi tüzelőanyagok, az olaj, a gáz, a szén olyan mértékben használhatók, ahogy nekünk jólesik, de 
csak addig, amíg van belőlük. Az emberi időmértéket tekintve az ősmaradványi erőforrások nem meg-
újulóak. Egy év alatt annyi kőolajat, földgázt és szenet használunk el, amennyi a tudásunk szerint a 
természetes folyamatokban egymillió év alatt képződik.

Ma az Egyesült Államokban 1 kcal tápértékű élelmiszer előállításához kb. ugyanekkora fűtőér-
tékű olajat vagy gázt kell a termelésben felhasználni. Ahogyan már említettük, ha még az élelmiszer-
iparra, a kereskedelemre, a vásárlásra fordított erőforrásokat is tekintetbe vesszük, akkor 1 kcal-
nyi élelmiszer 10 kcal-nyi forrás felhasználásával kerül az asztalra. Másra is használnak energiát, az 
USA-ban a külső energia és a táperő (a napi 2500 kcal) aránya 200:1. Ez az arány az EU nyugati or-
szágaiban 90:1, Magyarországon 40:1, a világátlag 15:1. Erre úgy is szoktak hivatkozni, hogy az USA 
minden egyes polgárára 200 erőforrás rabszolga jut. Még hazánkban is 40 ilyen erőforrás rabszolga 
szolgál minden egyes embert. Mindezt az ősmaradványi erőforrások teszik lehetővé. Amint az ősma-
radványi erőforrások apadni kezdenek, akkor a világ megnövekedett lakosságát nem tudjuk ellátni 
élelmiszerrel, ugyanis erőforrások híján nem lesz műtrágya és vegyszer, nem működnek a gépek.

Az Észak-Koreában pusztító borzalmas éhínség jól példázza ezt. Az ország nagyüzemi mező-
gazdaságát a szovjet és kínai támogatás éltette. A két nagyhatalom kedvezményes szállításokkal 
igyekezett megtartani Észak-Koreára gyakorolt befolyását. A Szovjetunió olcsó olajat, Kína földgázt 
és műtrágyát szállított. A Szovjetunió szétesése után a szovjet-kínai versengés megszűnt. Oroszor-
szág nem adott több olajat és a kínai kormányzat a versenytárs megszűnését tapasztalva már csak 
dollárért volt hajlandó földgázt és műtrágyát szállítani. Észak-Korea nem tudott fizetni és ezek után 
erőforrás hiányában a mezőgazdasága is összeomlott. 1998-ra a nagyüzemi gépezet 80%-a üzemkép-
telenné vált. Az ország ekkor a szükséges műtrágyának csak 18%-át tudta előállítani és így a termés-
átlagok az egy évtizeddel korábbinak a 40%-ára estek vissza. Az eredetileg 23 millió lakos közül 
1999-re már 3 millió ember halt éhen és jelenleg 7-8 millióan állhatnak az éhhalál határán. Ha így 
folytatódik, a pusztító éhínség addig tart, amíg a lakosok száma a hagyományos mezőgazdasági ter-
meléssel eltartható értékre nem csökken.

Szemétbe való élelmiszerek

Nemcsak a kapzsiság, a gondatlanság vezet az emberre ártalmas élelmiszerek előállításához. A 
mai élelmiszeripar kifinomult eljárásokkal számos olyan élelmiszert is előállít, amelyeknek fogyasztá-
sa rontja az ember teljesítőképességét és megbetegítheti. Az amerikai szóhasználat ezeket a ter-
mékeket junk-food néven jelöli, ami szó szerinti fordításban szemétbe való, kidobnivaló élelmet je-
lent. Ilyen termékek például a sok cukrot tartalmazó üdítő italok, amelyeket általában répacukorral 
tesznek túl édessé.

Ezek az italok annyira sok cukrot tartalmaznak, hogy szobahőmérsékleten ihatatlanul édeské-
sek. Természetesen a hirdetés nem azzal áll elő, hogy vigyázat, az üdítő langyosan pocsék, hanem 
hogy hidegen nagyon finom. Így igaz, ha lehűtve isszuk, akkor a benne lévő szénsav pezsgése felüdít. 
A gyomorba jutó ital magas cukortartalma miatt azonban rögtön megszomjazunk és a szervezet fo-
lyadékot kíván. Mit teszünk, hogyan oltjuk a szomjunkat? Természetesen a kéznél lévő üdítőből 
iszunk még többet. Míg szomjúságunkat tiszta vízből egy pohárnyi már oltaná, az üdítő a cukrosságá-
val egyre szomjasabbá tesz bennünket.

Pont azért raknak ezekbe az üdítőkbe ennyi cukrot, hogy ösztöneiket becsapják és így minél 
többet igyunk és így többet vásároljunk belőlük. Jó-e ez nekünk? A szervezetünk nem ok nélkül tilta-
kozik az ilyen töménységű, mennyiségű cukor fogyasztása ellen. A répacukros oldat ugyanis nagyon 
gyorsan átjut a gyomron és utána a nyombélben felszívódó cukor rögtön bejut a vérkeringésbe. Egy 
félliternyi 10%-os cukortartalmú üdítő elfogyasztásával a szervezetünk negyednapra elegendő cuk-
rot kap, és az ilyen ital a vércukorszintet gyorsan, szinte ugrásszerűen megnöveli. A szervezet a rá-
zúduló nagy mennyiségű cukrot csak nagyon erős testi igénybevétel, futás, favágás, stb. mellett tud-
ja azonnal felhasználni, egyébként a szükségtelen cukormennyiséget kénytelen elraktározni.

A hagyományos táplálékok, a gyümölcs, zöldség, rostos gabonatermékek esetén nincsenek ilyen 
gondok, mert a bennük lévő cukrok vagy összetettebb cukorvegyületek folyamatosan alakulnak át a 
szervezet számára felhasználható cukrokká és a megemésztett cukrok a bélcsatornából hosszabb 
időn keresztül egyenletesen jutnak be a vérkeringésbe. Például ha barna rizsből készült ételt eszik 
az ember, akkor a szervezete hosszú órákon keresztül folyamatosan kapja a rizs szolgáltatta táp-
erőt.

A cukrok raktározása a szervezet számára fárasztó tevékenység, mert az egyszerű szerkeze-
tű cukrokat összetett, zsírszerű vegyületekké kell átalakítania. Szinte a teljes anyagcsererendszer 
komoly munkára kényszerül, főleg a raktározáshoz szükséges inzulint termelő hasnyálmirigy. Vala-
mennyiünk számára ismerős érzés a jóllakottságot követő elálmosodás, aminek az az oka, hogy az 
emésztéshez, raktározáshoz sok táperő szükséges és emiatt kevesebb vér jut az agyba. Az üdítők 
cukrának elraktározását is hasonló fáradtságérzés kísérné, ha a gyártók nem raknának bele koffeint 
vagy más hozzá hasonló serkentőszert.

Az elraktározott összetett vegyületeket később a szervezet előhívja és felhasználja, a szer-
vezetnek viszont ehhez is munkát kell végezni. Ezért a cukros üdítők és a hozzá hasonló előemész-
tettnek tekinthető élelmiszerek fogyasztása, a sok édesség, rágcsálnivaló, hófehér lisztből készült 
sütemények, sült krumpli, stb. komoly terhelést jelent a szervezetnek. Ezeknek a rendszeres fo-
gyasztása azt eredményezi, hogy a testünk a saját fenntartása érdekében a szükségesnél többet 
dolgozik, így kevesebb táperő jut a munkára, tanulásra, magára az életre. Gépkocsivezetők által 
használt kifejezéssel, a szemétbe való élelmiszerek fogyasztásával a szervezetünk üresjárata maga-
sabb lesz, ezért kisebb lesz a teljesítményünk és hamarabb kopunk el.

Szervezetünk mindennapos gyengébb teljesítménye csak az egyik tünet. Van egy másik, 
hosszabb távon jelentkező súlyos nyavalya, az öregkori cukorbetegség. Ez egyre több embert sújt. A 
betegség örökölhető. Bizonyos gének birtokában az emberi szervezet nehezebben raktároz, de 
ugyanakkor az anyagcseréje jobb hatásfokú. Ezeknek a géneknek a birtoklása nem tekinthető beteg-
ségnek. Megfelelő, hagyományos táplálékok fogyasztása mellett az ilyen génű ember jobban terhel-
hető. Kevesebb étel mellett nyújtja ugyanazt a teljesítményt és jobban bírja az éhezést, mint má-
sok. A szemétbe való élelmiszereket rendszeresen fogyasztva a raktározást végző hasnyálmirigy in-
zulintermelő sejtjei azonban elfáradnak. Ezért már a negyven-ötven éves kor után növekedni kezd a 
vércukorszint, egy idő után pedig kitör a cukorbetegség.

Minden tizedik magyar már cukorbeteg, vagy hamarosan az lesz. Másutt még nagyobb a cukor-
betegek aránya. A Csendes-óceán számos szigetén az őslakók többsége cukorbeteg. Ennek az az oka, 
hogy évezredekkel vagy sok évszázaddal ezelőtt hajókkal, tutajokkal érkező őslakók elsősorban ilyen 
géneket hoztak a szigetekre. Ugyanis a hosszú, fárasztó, sokszor kilátástalan hajóutak túlélésére el-
sősorban azoknak volt esélyük, akiknek gazdaságosabb volt az anyagcseréjük, azaz a cukorbetegség-
re is hajlamosító örökítőanyagot hordozták. A többiek, hacsak nem voltak az induláskor túlsúlyosak, 
hamarabb éhen haltak.

Régen, amikor még nem volt finomra őrölt liszt és répacukor, a cukorbetegség szinte teljesen 
ismeretlen volt, mind Európában, mind máshol. Ha továbbra is így táplálkozunk, ahogy most, viszony-
lag rövid időn belül a népesség többsége cukorbeteggé lesz. Látható, hogy a sok-sok ráfordítás fel-
használásával milyen hatású élelmiszereket állítunk elő. Csak ritkán és mértékkel fogyaszthatnánk 
őket, valójában inkább a szemétbe valók. Ha eltűnnének, nemcsak sok-sok erőforrást, csomagoló-
anyagot stb. takarítanánk meg, hanem sokat javulna az egészségi állapotunk, teljesítményünk, életünk 
minősége is.



A zöld forradalom vége. Fenntartható mezőgazdaság

Amint az eddigiekből láthattuk, az élelmiszer jelenlegi előállítása pazarló módon épül ősmarad-
ványi erőforrásokra, és nélkülük nem is életképes. Ha az olajhozam csúcsa elkezdi éreztetni hatását, 
a mezőgazdasági termelés válságba kerülhet, ahhoz hasonlóan, amit fentebb Észak-Koreáról már ír-
tunk. Miképp kerülhető el a mi környezetünkben a mezőgazdaság és élelmiszerellátás összeomlása? A 
teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány lehetőséget.

A fenntartható növénytermesztésről

A műtrágyák és vegyszerek hiányában a termésátlagok visszaesnek a harmadukra-ötödükre. 
Olyan nemesített növényeket termelünk jelenleg, melyek nemesítése során alapvető cél volt a megnö-
velt hozam, nagyobb termés, tehát egyes, az ember számára hasznos tulajdonságok erősítése. 
Ugyanakkor ezek a nemesített növények kevésbé ellenállók a betegségekkel és a kártevőkkel szem-
ben. Ráadásul a hatalmas mennyiségben egy helyre vetett - ún. monokultúrás művelésű - növények 
igazán csak a kártevőknek jók, terített asztal gyanánt.

Sorba véve a felmerülő nehézségeket, az első a műtrágyák hiánya. A műtrágyázás helyettesít-
hető olyan vetésforgóval, melyben egy, vagy több évig a földterület egy részén gyep és pillangósok 
vannak. Ezen lehet legeltetni is, miközben a gyökerek átjárják a talajt, és formálják szerkezetét, va-
lamint a pillangósok gyökérgümői fontos anyagokat kötnek meg. A füvet és a pillangósok szárát, leve-
leit leszántva a föld trágyázása is megtörtént. Ezután lehet bele haszonnövényt vetni. (A fű utáni év-
ben lehetőleg gyomirtó növényt, hogy a leszántott gyommagvak ne tudjanak gyommá nőni. Gyomirtó 
növények például a sűrűn vetett kalászosok.) Az ilyen rendszert füves vetésforgó néven illetik. A 
Szovjetunióban terjedt el a háború alatt, amikor nem állt rendelkezésre műtrágya és szakemberek.

További fontos módszer a föld termékenységének növelésére a szerves trágyázás. A konyha-
kertben óvatosan kell vele bánni, mert vannak olyan haszonnövények (a gyökérzöldségfélék), melyek 
alá nem jó a közvetlen szerves trágya; ezeket egy éve trágyázott földbe kell ültetni. Ugyanígy kell 
eljárni kalászosok esetén is; a kukorica, burgonya alá azonban nagyon jó a friss trágyázás. A vetés-
forgó egy évvel megnyújtható bab, vagy borsó vetésével, mert ezek pillangósok, gyökérgümőik nitro-
gént kötnek meg. Ne feledjük azonban termésük leszedése után a növény többi részét visszaforgatni 
a talajba zöldtrágyaként.

Fontos segítség lehet még a komposztálás is, amely minden, a kertben és a háztartásban kelet-
kező szerves hulladékot néhány év erjesztés és a komposztban elszaporodó kicsiny élőlények (bakté-
riumok) bontási folyamata után visszajuttat a talajba.

Ezek után nézzük, hogyan lehet a kártevők ellen védekezni. A nemesített fajták kevésbé ellen-
állók, ugyanakkor a régen közismert, ma kevésbé használt fajták alig érzékenyek a kártevőkre és a 
betegségekre. Például a tönkölybúza ellenáll a fuzáriumgombának, gyenge talajra is vethető, száraz-
ságtűrő; a belőle nyert liszt tápértéke jobb, maga a liszt egészségesebb, mint ami a mai búzákból 
nyerhető. Általában az is igaz, hogy a kártevők, vagy betegségek azt a növényt támadják, ami már 
eleve gyengébb. Így arra kell törekedni, hogy a föld megfelelő trágyázásával és a növények gondos 
termesztésével előzzük ezt meg. Érdemes megfontolni a betegségek és rovarok természetes ellen-
ségeinek felhasználását is. Például a torma rovarriasztó hatású, a lúgozott (hamuzott, vagy szappano-
zott) erjedt csalánlé is rovarriasztó hatású.

Fenntartható állattartás

A jelenlegi állattenyésztés mennyiségi szemlélete sok betegség forrásává teszi a tenyésztett 
állatokat, és a termelt élelmiszer minősége is alacsony, a tenyésztés feltételei miatt. 

A nagyjószágtól a baromfiig a külterjes tartásban termelt hús sokkal jobb minőségű, tartalma-
sabb, egészségesebb. A század közepén még minden faluban voltak közlegelők a marhák és a serté-
sek számára, de a baromfi sem ólban nőtt fel, hanem az udvaron kapirgált. Ugyan az így előállított 
hús, tej, tojás stb. mennyisége elmaradt a maitól, de a minősége jobb volt. Ehhez visszatérve még 
mindig folytatható eredményes állattartás.

Itt is érdemes visszatérni a régi, nem hús/tej/zsír stb. termelésére kitenyésztett fajokhoz, 
vagy fajtákhoz, melyek ellenállóbbak a betegségekkel szemben; ilyenek például a magyar szürkemar-
ha, a mangalica sertés, a rackajuh, vagy a kendermagos tyúk.

Azt is jó, ha tudjuk, hogy a mai mezőgazdaság vívmányai közül sok tovább fog élni, és jó is, ha 
így történik. Mert a jót külön kell választani attól, amit nem tudunk tovább folytatni olcsó erőforrá-
sok nélkül.

A világméretű válság mélyebb okai

Miközben az elmúlt kétszáz év ipari fejlődése nagyban javította a fejlett világban élők életkö-
rülményeit és megalapozta a népfelségi rendszer mai gyakorlatát, egyben súlyos válságba sodorta 
életrendünket. Mennyiségi növekedésen alapult az iparosítás, mely a természeti erőforrásokat kor-
látlannak tekintette. Hatványszerűen nőnek az első ipari forradalom kezdete óta az ember által meg-
mozgatott anyagmennyiségek. Ez az emberi eredetű anyagáramlás magában foglal építkezéseket, bá-
nyászatot, a víz, levegő, olaj, gáz és szén használatát, ipari, mezőgazdasági és erdőgazdasági terme-
lést, melléktermékek, mint a széndioxid kibocsátását, hulladék, szemét keletkezését. Azaz minden-
féle anyagátalakulást, mozgatást, amelyek az emberi tevékenységhez kötődnek.

Ahogyan termelünk - itt most elsősorban az ipari forradalom utáni időszak jellemzőire gondol-
hatunk -, nem illik a természetes körfolyamatokba. Összefoglalva az ember természetre gyakorolt 
hatását mondhatjuk, hogy nyersanyagból hulladékot, szemetet állít elő. Kivonja a nyersanyagokat a 
természetből és a szemetet oda ömleszti vissza. Egyre több az olyan fajta szemét, mint a vegyipari 
hulladékok, a műanyag szemét, amelyeket a természetes tisztulási folyamatok egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon lassan tudnak feldolgozni. Mindez csak egy határig folytatódhat. Egy szerveződő rend-
szer mindenképpen emészti környezetét. Ha a környezet valamilyen módon megújulhat, akkor nincs 
nagy baj, csak a helyi romlás okozhat időleges válságokat. Ha viszont a roncsolódás nagyobb mértékű, 
akkor a szerveződő rendszer által létrehozott rend fenntarthatatlan. Vagy elpusztul a rendszer vagy 
javítva környezethez való viszonyán maga is erősen átalakul.

Látnunk kell, a nagyon sok erőforrást és nyersanyagot igénylő mai társadalmak megjelenése 
észrevehetően pusztítja a természetes környezetet. Mértéktelenül szennyezve már a természet né-
hány alapvető körfolyamatát is megzavartuk. Jelzéseket ad a természet és ezek arra utalnak, hogy 
egyensúlya veszélybe került. Ezeket a jelzéseket észleljük világméretű környezeti válságként.

Régebben uralkodó volt az a nézet, hogy az ipar fejlődésének csak a nyersanyagok fogyása 
szabhat korlátokat. Ma már tudjuk, van más fenyegetés is, a szennyezés miatti kipusztulás. Ha az 
ember elterjedését, a természetes környezetre gyakorolt hatását és jelenlegi fenyegetettségét egy 
folyamat részeként szemléljük, nemcsak a Caritas, vagy a Szent-Máté sziget rénszarvasai, hanem a 
tápcsészébe oltott gombatörzs sorsa is eszünkbe juthat. Miután a tenyészet elszaporodik, a törzset 
nem is annyira a tápanyagok elfogyása, hanem saját mérgező anyagcseretermékei pusztítják el.

Míg az ember által okozott anyagforgalom ma már összemérhető a természetes anyagáramlá-
sok mértékével, érdemes azt is megjegyezni, hogy a természet energiacseréivel összehasonlítva, az 
emberiség energiafogyasztása elhanyagolhatóan kicsiny. Tehát a válsághelyzet kialakulásához nem 
maga az energiatermelés ténye, hanem a velejáró anyagforgalom járult hozzá. Energiatermelés okoz-
za a világ környezetszennyezésének 60-70%-át. Elsősorban az energiafelhasználás csökkentésére 
kell törekednünk.

Ránk emberekre a természet sérülése jelenti az igazi veszélyt, maga az élővilág egésze nem 
kerül komoly veszélybe. Ezért amikor a természet védelméről beszélünk, tudnunk kell, ez alapvetően 
önmagunk védelmét jelenti. Nem csak a növények és állatok szeretete és kímélése foglaltatik bele a 
természetvédelem kifejezésbe, hanem az is, hogy ne terjeszkedjünk annyira gátlástalanul a termé-
szet, más élőlények rovására, ne pusztítsuk annyira hevesen a természetet, hogy az már nekünk em-
bereknek is ártson. Saját érdekünkben is kell természetes környezetünkre vigyázni, annak egyensú-
lyát óvni. Ha ezt nem tesszük, életünk minősége jelentősen romlik és akár el is pusztulhatunk. Sérül 
ugyan a természet amiatt, amit elkövettünk ellene, de ezt könnyen kiheveri. Még a beton is odalesz, 
készítése után még pár évtizedig szilárdul, majd porlani kezd. Eltűnik majd a műanyag is mert a 
törzsfejlődés törvényeinek megfelelően sorra megjelennek a különböző paránylények (mikroorganiz-
musok), amelyek műanyagot lebontó folyamatokból nyernek energiát. Pusztulásunk után néhány száz-
ezer év elteltével bolygónk élővilága újrarendeződik, egyensúlya helyreáll. A természet történetét 
mérő időtartamok millió, tízmillió, százmillió évesek. Ezért a természetet sújtó emberi kártétel csu-
pán múló jelenség.

Elérjük, közelítjük vagy már átléptük azt a határt, amit a természetes környezetünk már nem 
visel el. Kérdés, milyen pontossággal, megbízhatósággal tehetünk ilyen kijelentést. Mennyire valósak 
a tünetek, vagy netán mennyire hamis a környezetvédők által fújt riadó. Ugyanis vannak olyan néze-
tek, miszerint az egész környezeti válság, az arról terjesztett hírek alaptalanok, színpadiasak, a vi-
lág jól bevált rendjét felforgatni vágyó csoportok kitalációi, tudományosan megalapozatlan vélekedé-
sek. Ez a felfogás komoly állami támogatást élvez az Egyesült Államokban. Nem véletlen ez, hiszen 
Földünk erőforrásainak legfőbb pazarlója és világszerte a pazarlás legnagyobb gerjesztője épp az 
Egyesült Államok fogyasztói társadalma. Földünk lakosságának kevesebb mint 5%-a használja fel 
bolygó erőforrásainak csaknem harmadát.

A világméretű válság tüneteinek értékeléséről

Természetesen elsősorban azok hangoztatják kételyeiket a környezeti válság létezését illető-
en, akiknek ehhez közvetlen érdeke fűződik. A faipar,vegyipar és más, környezetvédők által különö-
sen támadott ágazatok képviselőinek védekezése, vélekedése nem meglepő. Lélektanilag érthető. 
Arra a kérdésre, van-e felmelegedés, határozott igennel kell válaszolnunk, amint ezt már korábban 
tárgyaltuk. Hasonlóképpen gondolkozhatunk az ózonlyuk okáról is. Lehet, hogy korábban is létezett 
ózonlyuk, csak nem tudtunk róla, így nem volt okunk félni tőle. Vékonyodhat az ózonréteg, keletkez-
het ózonlyuk természetes folyamatok, tűzhányók kitöréseinek következményeként is. Tűzhányók 
mostanában is törnek ki. Arra kell választ adnunk, mennyire természetes a jelenleg észlelhető ózon-
réteg csökkenés.

Bonyolult jelenségek, mint az üvegházhatás, az ózonlyuk vizsgálata, igen összetett módszere-
ket követelnek, nagyon nehéz számításokat kell végeznünk. Nem arányos módon viselkednek a jelen-
ségek, kaotikus viselkedést mutatnak. Emiatt a jóslás kényes feladat. Újabb tényezők, vagy a meglé-
vők pontosabb figyelembevétele jelentősen módosíthatja az eredményeket. Ezért 100%-os megbíz-
hatóságú eredmények követelése vagy ígérése felelőtlenség. Mindenesetre az újabb számítások azt 
adják, hogy ma a természetes eredetű hatások inkább a hőmérséklet emelkedése ellen hatnak, azaz 
a felmelegedés oka az ember által a légkörbe juttatott széndioxid. Hasonló eredményekre jutottak 
az ózonlyuk vizsgálatát illetően is.

Bár a bizonyítékok nem száz százalékosak, nem várhatunk még néhányszor tíz vagy akár száz 
esztendőt, hogy végleges, pontosnak elfogadható eredményekre juthassunk. Egyetlen környezetünk 
van, nem lehet vele kísérletezgetnünk. Ne áltassuk magunkat, a jelek eléggé egyértelműek. Persze 
kényelmesebb lenne az egészet a ránk következő nemzedékek vállára rakni, oldják meg ők, úgyis iga-
zából nekik lehet nagyobb bajuk belőle, lényegében ez az USA álláspontja. De nem kockáztathatunk, 
cselekednünk kell. Lehetőleg meggondoltan, nehogy a védelminek szánt lépések még nagyobb kárt 
okozzanak.
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