
A környezet globális változásai

A környezet  leromlása,  korunk egyik  nagy kihívása.  Az ember  Földünkön kettős
minőségben van jelen. Egyrészt, mint a természet evolúciójának az eredménye. Másrészt, az
ember egy olyan tényező, amely nagy nyomást gyakorol a környezetre.

Most nézzük meg az ember környezetre gyakorolt hatásának 2 összetevőjét:
A Föld népességének számbeli változása

Bolygónk lakossága ma 7,5 milliárd körüli. Ebből 6 milliárd, az utolsó 150 év alatt
jelent  meg.  Az emberiség lélekszámának ugrásszerű emelkedése,  a természetes  környezet
antropizálását idézi elő: a városok sokasodása, területük és a gazdasági tér növekedése.

A megnövekedett népesség gazdasági nyomása
A Föld, mint bolygó 4,5 milliárd év alatt jött létre. Az ember pusztító munkája, viszont

sokkal  gyorsabb  léptékű  és  jóval  meghaladja  a  természet  önmegújító  (regenerációs)
képességét. Lássunk néhány intő példát:

o A Nagy-korallzátony 6000-8000 év alatt keletkezett, de az utolsó évek globális
felmelegedése miatt, elveszítette hosszának 1/3-át,(egy kb. 800 km-es szakaszát).

o Az Északi-sark jégtömege több mint 10 000 éves, de a műholdas megfigyelések
kezdetétől, 1979-től elveszítette térfogatának kb. 1/3-át.

o Az utolsó  150 év  alatt  kivágtak  több  mint  2  milliárd  hektár  erdőt.  Ez,  óriási
területek talajának leromlását, elsivatagosodását vonja maga után.

o Az  óceánok  vize  túlhalászott,  ez  pedig  a  Világóceán  élővilágának
szegényedéséhez, végső soron a teljes vízi életközösség kipusztulásához vezet. 

─  De  miért  jelenthet  ez  veszélyt  számunkra,  hiszen  e  fenti  példák  több  ezer
kilométerre vannak tőlünk?

A válasz pedig az alábbi hármas természeti alapelvben rejlik:
A  természetben  minden  mindennel  összefügg.  Egy  alkotóelem  meghibásodása

láncreakciót vált ki a környezet összes alkotóelemének a szintjén.
A  természetben  mindennek  megvan  a  maga  ára.  A  környezetnek,  ember  által

okozott egy hibája sem marad olyan ellenhatás nélkül, mely ne érintené végül, őt magát.
A  természet  mindent  jobban  tud.  Olyan  önszabályzó  mechanizmusai  vannak  a

„bölcs” természetnek, amelyek több milliárd éves fejlődés alatt váltak hatékonnyá.
A környezetnek az egész Földre kiterjedő, globális változásai nagyon összetettek. Az

ember utóbbi 150 éves tevékenységének, e negatív folyamatot felgyorsító szerepét cáfolni
nem lehet. Az iparosítás és a fosszilis tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) égetése, a Föld
légkörébe bocsátja az „üvegházhatásért” felelős gázokat.

Az  emberiség  történetében  voltak  olyan  társadalmak,  amelyek  lerontva  saját
környezetüket, kipusztultak. A baj az, hogy a környezet veszélyeztetettsége jelenleg olyan
méreteket öltött – globálissá vált, − hogy veszélyezteti magát az emberi létet.

Ezért  kellene  még  ma,  e  folyamat  megváltoztatását  elkezdeni,  amíg  nem  késő.
Jövőbeni lépéseinket pedig, úgy kellene megtervezni, hogy mindig szem előtt tartsuk:

„ A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
(egy indián törzsfőnök üzenete Franklin Pierce-hez, az AEÁ elnökéhez)

Kedves hetedikesek ! Ezzel végére értünk Az Európán kívüli kontinensek földrajzának.
Sajnos,  mi  tanárok sem így képzeltük  el  ennek a tanévnek a befejezését.  E leckékbe
foglaltakat  és  a  földrajz  órákon  elhangzottakat  próbáljátok  meg  elraktározni  egyéni
tudástárotokba.  Az  őszi  viszontlátás  reményével  kívánok  most  nektek  kellemes
kikapcsolódást, tartalmas, jó vakációt !

A földrajz tanár


