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Sir David Attenborough a modernkori televíziózás ikonikus alakja, brit természettudós. 93 évesen, az 
Egy élet a bolygónkon című, 83 perces dokumentumfilmjében (2020) Csernobilból indulva és oda visz-
szaérkezve mutatja be a földi élet történetét, sokféleségének változását. Ebbe a történetbe helyezi 
saját, rendkívüli életútját és hangsúlyozza, tanúvallomást tesz; tanúskodik a természet mellett, az 
emberiség ellen, mindazért, amit a bolygónkon előbbi ellenében, közösen elkövettünk. 

A különböző évtizedekben mért, populá-
ciókra vonatkozó adatok élesen mutatják, 
hogy vettük át az uralmat a természet felett, 
pusztán egy porszemnyi időszak alatt a föld-
történet órájával mérve. Ez az eluralkodás 
gyökeresen megváltoztatta az élővilág egyen-
súlyát. Sir David Attenborough élete folyamán 
a Föld népessége megháromszorozódott, a 
légkör szén-dioxid-tartalma pedig másfélsze-
resére nőtt. Térhódításunkkal kiszorítjuk a ma 
élő fajok tömegeit, mely fajok eltűnése, a bio-
diverzitás csökkenése drasztikus módon hat 
vissza az egész élővilág, így az ember létezé-
sére is. Az élővilág rendjének kiszámíthatósága 
tette lehetővé az emberi faj kiteljesedését, mi 
pedig intelligenciánkat már a természet nyúj-
totta lehetőségek túlzott kihasználására for-
dítjuk, visszaélünk vele. A csernobili robbanást 
rossz tervezés és emberi hiba okozta. Mindez 
olyan szintű természeti katasztrófát indított 
el, melynek hatása egész Európában érezhető 
volt. Csernobil egy egyedi eset volt 1986-ban. 
Ezzel szemben napjainkban az ember a Föld 
számos pontján egyszerre csökkenti a ter-
mészeti sokféleséget puszta létezésével, mely 
hasonló katasztrófával fenyeget. Jelenlegi 
világunk is rossz tervezéssel és emberi hibák 
sorával száguld végzete felé, és ahogy Cser-
nobil sem lakható többé, ha nem változtatunk, 
hamarosan Földünk is erre a sorsra jut. 

Évek százmillióira volt szükség ahhoz, hogy 
mai, változatos és összetett világunk kiala-
kuljon, most pedig tömeges kihalással nézünk 
szembe, és az eltűnő fajok helyét csupán 
néhány megmaradó veszi át, eltörölve az evo-
lúció egész folyamatát. A földi élet 4 milliárd 
éve alatt 5 alkalommal volt ilyen tömeges 
kihalás. Jelenünk a természet 65 millió évnyi 
munkájának eredménye. A tudomány holocén 
kornak nevezi. Az utóbbi 10 000 évben 1 °C-os  
pályán belül mozgott a Föld hőmérsékletének 
változása, és az évszakok egy megbízható, 

állandó ritmust adtak a természet gyarapo-
dásának. Napjainkban nincs, ami megállítsa 
az emberi fogyasztást; vulkáni tevékenység 2 
millió év alatt bocsátott ki annyi szén-dioxidot, 
mint az emberiség 200 év alatt.
Sir David Attenborough nemcsak az emberiség 
által okozott katasztrofális természeti álla-
pottal szembesít bennünket, hanem egyúttal 
megoldást is kínál: a biodiverzitás visszaállí-
tása, világunk „visszavadítása” az elsődleges 
teendőnk, és az erdőirtások befejezése. 

További eszközök

 ∫ A japán modell, amely az egészségügyi 
rendszer fejlesztése, iskolázottság növe-
lése, születésszabályozás; ezen intézke-
dé sek által elérhető az életszínvonal 
nö velése anélkül, hogy az általunk okozott 
ha tást növelnénk;

 ∫ A marokkói modell, amely a megújuló ener-
giaforrások használata – szél-, víz- és 
napenergia;

 ∫ A holland modell, amely az étrendünk 
döntően növényi eredetű táplálékra 
módosítása, a növénytermesztés forradal-
masítása. 

Tény − ahogy a záró csernobili képeken is 
látszik − hogy a természet meg fog újulni és 
túléli, bármit is követünk el ellene. Kérdés, hogy 
része akarunk-e lenni ennek a megújulásnak? 
Ezt csak úgy érhetjük el, ha létünket fenn-
tartható alapokra helyezzük. Ez már nemcsak 
intelligencia kérdése, hanem bölcsességé is.
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