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Ekologická stopa
There is no translation available, please select a different language.

Co je ekologická stopa a jak se poèítá?
Ekologická stopa (ES) stanovuje množství pøírodních zdrojù,
které jednotlivec, mìsto, region nebo celý stát spotøebují v daném roce. K
výpoètu se používá oficiální statistika o spotøebì, která je pøevedena na
množství biologicky produktivní zemì a vodních ploch nutných k vyprodukovaní
daných zdrojù a k asimilaci odpadù, pøi používání daných technologií. Vzhledem k
tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a zneèistìní, které produkují,
ovlivòuje velmi vzdálená místa, tvoøí ES souèet v&scaron;ech ploch z rùzných èástí
Zemì, odpovìdných za na&scaron;í spotøebu.

Kalkulace ekologické stopy je založena na pìti jednoduchých
faktech:

1) Mùžeme kvantitativnì stanovit vìt&scaron;inu zdrojù, které
spotøebováváme, a odpadù, které produkujeme. Tyto informace lze vesmìs získat z
oficiálních statistik.

2) Vìt&scaron;ina tìchto zdrojù a odpadù mùže být pøevedena na
odpovídající plochy biologicky produktivní zemì (tj. plochy orné pùdy, pastvin,
lesù, vodní plochy apod., obecnì ekosystémové plochy nutné k zabezpeèení
životadárných systémù).

3) Tyto rozdílné plochy mohou být vyjádøeny ve stejných
jednotkách (hektarech), pokud jsou setøídìny podle produkce biomasy. Jinými
slovy, každý hektar (a• už se jedná o hektar polí, lesù, vodních ploch apod.)
mùže být pøeveden na odpovídající plochu s globálnì prùmìrnou produktivitou.

4) Vzhledem k tomu, že každá tato plocha má specifické použití
a každý standardizovaný hektar odpovídá stejnému množství biologické
produktivity, lze tyto hektary vzájemnì sèítat. Celek tvoøí celkovou poptávku
lidstva po pøírodních zdrojích.

5) Celkovou poptávku spoleènosti je možné porovnat s pøírodní
nabídkou ekologických služeb. Lze totiž odhadnou celkovou èást Zemì, která je
biologicky produktivní.
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Jednotky mìøení

Ekologická stopa je vyjádøena v "globálních hektarech". Každá
jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s "globálnì
prùmìrnou produktivitou".

Konzervativní odhad

Výsledky podhodnocují lidský dopad na pøírodu a pøeceòují
biologickou kapacitu díky:

Zapoèítáním každé plochy pouze jednou, i když zaji&scaron;•uje dvì
nebo více ekologických služeb souèasnì (les poskytující døevo a zároveò
užitkovou vodu).
Zvolením konzervativnìj&scaron;ího odhadu pøi pochybnostech.

Nezahrnuje nìkteré lidské aktivity, pro které nemáme dostateèná
data.

Poèítá s tím, že souèasné prùmyslové sklizòové metody (napø. v
zemìdìlství a lesnictví) jsou udržitelné, tj. že nezpùsobují žádnou ztrátu
výnosu v budoucnosti.

Nezahrnuje nìkteré lidské aktivity, pro které nemáme dostateèná
data.

Vylouèením tìch aktivit, které soustavì naru&scaron;ují regeneraèní
schopnost pøírodních systémù, jako:

- používání materiálù a prvkù, které nejsou v pøírodì
dostateènì asimilovatelné (plutonium, PCB, CFC, atd.)

- procesy, které nezvratnì po&scaron;kozují biosféru (vymírání druhù,
odlesòování, roz&scaron;iøování pou&scaron;tí).
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