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Globális túllövés napja, 2022. július 28. 
A megoldás a kezünkben van!  
Fordította: Györki-Vincze Katinka, Szerkesztette: Herner Katalin, Biró Imola / KÖVET Egyesület

2022-ben a globális túllövés napja július 28-ra esik a Global Footprint Network nevű nemzetközi szer-
vezet számítása szerint, amelyet a nemzeti ökológiai lábnyom és biokapacitás adatok alapján végeznek. 

Ez a nap arra figyelmeztet mindannyiun-
 kat, hogy a túllövés, vagyis az emberiség 
e rő  for  rás-túlhasználata, a bio di ver zi tás 
csök  ke  né sé hez, rendkívül magas üvegház-
ha tá sú gáz-kibocsátáshoz, valamint foko-
zott élel mi szer- és energiaversenyhez ve zet. 
Ez a ten den cia már több mint 50 éve tart. 
A problé mákat olyan tünetekként ér zé kel-
hetjük, mint a szokatlan hőhullá mok, erdő-
tüzek, aszályok és áradások.

A Global Footprint Network szervezet 
kutatása szerint már több mint 3 milliárd 
ember él olyan országban, ahol kevesebb 
élelmiszert termelnek, mint amennyit elfo-
gyasztanak, és a globális átlag alatt van a 
jövedelmük. Ez azt jelenti, hogy nem meg-
felelő az élelmiszerkapacitás és nehezen 
férnek hozzá az élelmiszerekhez a globális 
piacokon. Ha minden erőforrást figye-
lem  be veszünk, nem csak az élelmiszert, 
ak kor ennek a kettős kihívásnak világ-
szin ten mintegy 5.8 milliárdan vannak 
kité ve. Ezeket a trendeket erősíti fel a pan-
dé mia és az Ukrajnában zajló fegyveres 
harcok, ezáltal pedig még tovább csökken 
az élelmiszer-ellátás biztonsága.  

„Az erőforrás-biztonság a gazdasági erő 
egyik fontos paraméterévé vált. Ne vár-
junk nemzetközi egyezmények  re. Ehe-
lyett minden város, válla lat és or szág 
saját érdeke, hogy védje mű kö dési ké-
pességét a jövőben egyre gya ko rib bá 
vá ló, klímaváltozással és erő for rással 
kapcsolatos korlátokkal szem ben.” − 
mondta Mathis Wackernagel, a Global Foot-
print Network alapítója.

A trendek megfordítása nemcsak hogy 
lehetséges, hanem gazdasági előnnyel is 
jár az élenjárók számára. Számos olyan 
megoldás van, amely gazdaságilag is elő-
nyös, és segít kitolni a túllövés napját, pél-
dául:
 ∫ Az élelmiszer-pazarlás felére csökken-

té se globálisan, ami több közösségi kez-
deményezés része, 13 nappal,

 ∫ a városi kerékpár-infrastruktúra fejlesz-
té se holland mintára világszerte, 9 nap pal,

 ∫ a versenyképes, tengerparti szélenerg ia-
termelés Dániához és Németország hoz 
hasonlóan, legalább 10 nappal tud ná 
kitolni a túllövés napját.

„A KÖVET Egyesület azt üzeni a válla-
la toknak, hogy merjenek bátran 
szem be nézni működésük környezeti 
ha tá saival, számolják ki saját lábnyo-
mu kat és találják meg az innovatív 
meg ol dásokat működésük környezeti 
terheinek csökkentésére, akár kis lépé-
sekben is.” – emelte ki Herner Katalin, 
ügyvezető igazgató.
A KÖVET Egyesület honlapján mindenki 
saját maga is kiszámolhatja az általa ha-
gyott lábnyomot. A kalkulátor itt érhető el: 
okolabnyom.kovet.hu

Tények a túllövés napjával kapcsolatban

 ∫ Az emberiség szükségleteinek kielégí-
téséhez elegendő erőforrást jelenleg 1.75 
Föld biokapacitása tudná megújítani. 

 ∫ A bolygó ökológiai lábnyomának 60%-át 
a karbonkibocsátás adja. Ahhoz, hogy 
fékezzük a klímaváltozást, 2050-re ennek 
le kell mennie nullára anélkül, hogy a 
lábnyom többi összetevőjét növelnénk. 

 ∫ 3 milliárd ember él olyan országban, ahol 
kevesebb élelmiszert termelnek, mint 
amennyit elfogyasztanak, és a világ-
átlag alatt van a jövedelmük.  

 ∫ Az élelmiszer a Föld biokapacitásának 
55%-át foglalja el. 

 ∫ 5.8 milliárd ember, vagyis a Föld népes-
ségének 72%-a él olyan országban, ahol 
biokapacitás-deficit van, és a bevétel a 
világátlag alatt marad. 

 ∫ 2022-ben a globális túllövés napját és az 
év utolsó napját 156 nap választja el egy-
mástól.

 ∫ Az 50 éve tartó túlfogyasztás következ-
tében éveként összegyűjtött deficit je-
len leg 19 évre rúg. Ennek eredménye az 
ökoszisztéma széleskörű hanyatlása és 
üvegházhatású gázok feldúsulása a lég-
körben.  

 ∫ Ha az emberiség minden évben 6 nappal 
kitolja a túllövést, 2050-re 1 bolygó ele-
gendő lesz a szükségletek kielégítésére. 

Hogy kövessük az IPCC 1.5 fokos forga-
tó könyvét, évente 10 nappal kellene 
kitolnunk a túllövést.

 ∫ Rengeteg megoldás adott és gazdasá-
gilag elérhető, amivel késleltethetjük a 
túllövést. Az ilyen megoldásokat kínáló 
és alkalmazó vállalkozásoknak várha-
tóan nő majd az értéke, míg azoké a vál-
lalkozásoké, amelyek hozzájárulnak a 
túllövéshez, csökken.

Az ökológiai lábnyomról

Az ökológiai lábnyom a legátfogóbb bioló-
giai kapacitást mérő rendszer. Összeadja 
az emberi igényeket a termőterületekre 
– étel, építőanyag, szerves anyagok, kar-
bonelnyelés és infrastruktúra. Jelenleg az 
égetéssel okozott karbonkibocsátás 61%-át 
teszi ki az emberiség ökológiai lábnyo-
mának. (1. ábra a 11. oldalon: Globális túl-
lövés napja 1971-2022)

A túllövés napja

Ez az a nap, amikor az emberiség igénye 
az elérhető természeti erőforrásokra meg-
haladja a Földünk által újratermelni képes 
készletet. Ez a dátum 2019-ben július 
29. volt, 2020-ban augusztus 22., tehát a 
Covid-19 világjárvány több mint 3 héttel 
„segített” kitolni a napot. 2021-ben viszont 
újra hamarabb, július 29-én következett 
be. A túllövés napját a Global Footprint 
Network (GFN) nevű nemzetközi kutató 
szervezet számolja ki évről évre, össze-
hasonlítva a Föld adott évre vonatkozó 
biokapacitását az emberiség ökológiai láb-
nyomával.

További információk angol nyelven:

Power of Possibility – jógyakorlatok a túl-
lövés napjának késleltetésére
Footprint platform – 200 ország és régió 
ökológiai lábnyoma
Circular Businesses − a körforgásos gazda-
ságról

https://www.footprintnetwork.org/2022/07/13/food-security-in-a-world-of-overshoot/
https://www.footprintnetwork.org/2022/07/13/food-security-in-a-world-of-overshoot/
https://www.nature.com/articles/s41893-021-00708-4
https://www.overshootday.org/power-of-possibility/
https://okolabnyom.kovet.hu/
http://www.overshootday.org/pop
https://data.footprintnetwork.org/
http://www.overshootday.org/circularbusinesses



