
A te hulladék-lábnyomod 
 

Földünk erőforrásai végesek. Az élő és élettelen természet olyan egyensúlyra törekszik, 

melyben az egyes elemek térhódítása nem megy egy másik alkotóelem rovására. Sajnos 

mi emberek, a megjelenésünkkel egyre jobban beleavatkozunk ebbe a megtartható 

egyensúlyba: többet használunk el az erőforrásokból, mint amennyi újra tud termelődni. Így 

fogyasztjuk el többek között a vízkészletet, az egészséges levegőt, a termőföldet, de az állat 

és növényvilág életterét is. Az egy emberre hozzávetőlegesen számítható természeti 

erőforrás-fogyasztást szokás ökológiai lábnyomként meghatározni. Ha ez a szám 1 

egységnyi, akkor megtettük a magunkét, életmódunkkal lehetőséget biztosítottunk a Föld 

regenerálódásra is. A pazarló, nemtörődöm világunk nem kedvez az egyensúly 

megtartásához, ezért ma egy átlag közép-európai ember kétszer annyi erőforrást fogyaszt, 

mint egy átlagos afrikai. 

A mindennapi életünkben sokat tehetünk azért, hogy helyrebillenhessen az egyensúly 

ismét: a vásárlások, a közlekedés, szabadidő eltöltése, az energiafogyasztás, az oktatás és 

még sorolhatnánk, mi minden ad teret a változtatásra. 

A hulladék-lábnyom számítása egy játékos megmérettetés, csak irányt tudunk mutatni és 

felhívni a figyelmet, hogy bizony még arra is érdemes odafigyelnünk, amitől már meg 

akarunk szabadulni. Hiszen mindannyiunk életteréről van szó. 

Vállalj te is felelősséget a saját szemetedért!  



Lássuk a kérdéseket! 
 

Előfordult már, hogy vásárlás alkalmával a csomagolóanyag mennyisége is szerepet 

játszott? 

 gyakran                 néha                 nem 

Figyelmet fordítasz arra, hogy csak az kerüljön a kukába, ami már semmire nem 

használható? 

 igen                 néha                 nem 

Milyen gyakran vásárolsz használt bármilyen terméket? 

 gyakran              néha                 soha 

Minden esetben lapítva gyűjtöd a szelektív hulladékot? 

 gyakran                 néha                 nem 

A házi komposztálást jó ötletnek tartod? 

 igen                 talán                 nem 

A családodban természetes, hogy odafigyelnek a környezetvédelmi szempontokra? 

 igen                 néha                 nem 

Volt már rá alkalom, hogy felhívtad mások figyelmét is a takarékosságra? 

 gyakran                 néha                 nem 

A fiatalok nevelésében szerephez kell jutnia a hulladékkal kapcsolatos ismereteknek? 

 igen                 talán                 nem 

Mit gondolsz, a cselekedeteid hatással vannak a környezetünkre? 

 gyakran                 néha                 nem 

 

igen (gyakran) néha (talán) nem (soha) 

   

válaszok száma X 1 =        pont válaszok száma X 2 =        pont válaszok száma X 3 =        pont 
 

 

Összesen:      pont 
 

Színezz ki annyi részt a túloldali lábnyomokban, ahány pontot kaptál, majd olvasd el az 

értékelést itt! 
 

Ha csak egy lábnyomot színeztél ki: nagyszerű! Példamutatóan élsz, vigyázol a csodálatos 

Földünkre. Ugye, milyen jó érzés?  Csak így tovább! 
 

Ha elkezdted feltölteni a második lábnyomot: úgy élsz, mit az átlag. Viszont van egy jó 

hírünk: nagyon sok mindent jól csinálsz. Tudnál még figyelmesebb lenni? A környezeted 

meghálálja! 
 

Ha bele kellett már színezned a harmadik lábnyomba is:  szomorú eredmény! De könnyű 

dolgod van, mert bármin változtathatsz, amit eddig pazarlóan csináltál. Csak egy picit kell 

jobban figyelned és meglátod, milyen jó érzés gondos földlakónak lenni! 

 

 

 


