Kaj je
ekološki
odtis?

1. Kaj je ekološki odtis?
Okoljski ali ekološki odtis velja za enega izmed najbolj celostnih
kazalnikov trajnosti, ki obravnavajo okoljsko razsežnost razvoja in
pritiske človeka na ekosisteme. Meri naravne vire in ekosistemske
storitve, ki jih človek uporablja, ter jih primerja z njihovo biološko
zmogljivostjo obnavljanja (biokapaciteta).
Odtis merimo v globalnih hektarjih (gha). Na Zemlji je 12,2 milijard
hektarjev produktivnih površin (npr. travniki, pašniki, obdelovalne
površine, ribolovna območja). To pomeni, da ima vsak prebivalec
našega planeta približno 1,7 hektarja rodovitne površine za
zadovoljevanje svojih potreb po naravnih virih. Če prebivalci neke
države porabijo npr. 6,8 gha na osebo (kar je več kot 9 nogometnih
igrišč), to pomeni, da sta njihova potreba po naravnih virih in
proizvodnja odpadkov 4-krat višji od obnovitvenih zmogljivosti
našega planeta. Večina gospodarsko razvitih držav ima veliko
potrebo po naravnih virih. V globalnem povprečju bi za vzdrževanje
današnjega življenjskega stila potrebovali 1,7 planeta Zemlja.

2. Kako merimo
okoljski odtis?
Okoljski odtis lahko izračunamo na ravni
posameznika, gospodinjstva, podjetja ali
države. Izračunamo ga tako, da seštejemo
okoljski odtis za energijo, pozidane
površine, les in lesne proizvode, hrano
in vlakna ter morsko hrano. Omenjene
kategorije odtisa odštejemo od
bioloških zmožnosti površin
(vključno s površino morja), ki so
na voljo za proizvodnjo hrane,
vlaken, lesa in industrijskih
rastlin z gospodarskim
pomenom, ter zemljišč,
namenjenih infrastrukturi
ali absorpciji ogljikovega
dioksida (CO2).

1,7 ×
Partnerji

 sebina zgibanke je povzeta po podatkovnih zbirkah
V
Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org),
Overshoot Day (www.overshootday.org) in poročilu
tehničnega projekta Okoljski odtis Slovenije.
Zgibanko je pripravil Tomaž Gorenc (IMZTR).

Več informacij:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/ razvoj_slovenije/2018/POR_2018.pdf
http://kazalci.arso.gov.si

3. Kakšni
so trendi?

Okoljski odtis si lahko predstavljamo kot bančni račun. Viri okolja
(prihodki) na tem bančnem računu so omejeni in se obnavljajo.
Če za naš življenjski stil porabimo (pre)več sredstev (odhodki),
kot jih imamo na omenjenem računu (obnovitvene
zmožnosti Zemlje), zaidemo v dolgove.
Svoj osebni okoljski odtis lahko
izračunate na zelo interaktiven
način s pomočjo QR povezave.
Kamero vašega pametnega telefona
usmerite na kvadrat!

Trendi kažejo, da se okoljski odtis povečuje.
Z globalnega vidika smo obnovitvene zmožnosti
našega planeta prvič prekoračili v 70. letih
prejšnjega stoletja. Od takrat vsako leto porabimo
več naravnih virov in proizvedemo več opadkov.
Gospodarsko razvite države so se do sedaj razvijale
na netrajnostni način, ki temelji na veliki porabi
fosilnih goriv. Trajnost pomeni živeti znotraj nosilnih
zmogljivosti planeta, zato okoljski odtis osvetljuje
minimalne pogoje za doseganje tega cilja. Znotraj
teh omejitev živijo prebivalci manj razvitih držav
ali držav z bogatimi naravnimi danostmi.
Posledično imajo skoraj vse razvite države visok okoljski odtis.

Grafikon 1: Okoljski odtis in biokapaciteta v svetu

Grafikon 2: Okoljski odtis in biokapaciteta na prebivalca Slovenije
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Ali ste vedeli,
da imajo najvišji
okoljski odtis
prebivalci Katarja?
15,6 gha/osebo, kar
ustreza biokapaciteti
9,3 planeta, če bi
seveda vsi ljudje
na svetu živeli na
takšen način.
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Enega najmanjših
okoljskih odtisov imajo
prebivalci DR Konga
– 0,76 gha, kar bi
ustrezalo biokapaciteti
slabe polovice Zemlje,
če bi vsi prebivalci sveta
porabljali enako količino
virov kot povprečni
prebivalec Konga.

4. K
 ako lahko sam
vplivam na zmanjšanje
okoljskega odtisa?
Na okoljski odtis lahko vplivamo tudi kot posamezniki – z uvedbo navad,
ki so okolju bolj prijazne. Nekaj primerov:
Prehrana:
•

Izogibajte se vsakodnevni prehrani z rdečim mesom in ga nadomestite
z belim mesom ali z vegetarijanskimi sestavinami. Proizvodnja tone
govedine namreč zahteva 14-krat več biološko produktivnih površin
kot pridelava 1 tone žita. Poleg tega boste naredili nekaj dobrega
tudi za svoje zdravje.

•

Kupujte lokalna in manj predelana živila z manj embalaže.
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Povprečen prebivalec Slovenije za svoj življenjski stil potrebuje 4,68 gha.
Če bi vsi Zemljani živeli tako kot Slovenci, bi potrebovali biokapaciteto
2,78 planeta. Takšen način življenja ni trajnosten!
Če podrobneje pogledamo, opazimo, da k okoljskemu odtisu Slovenije največ
(60 %) prispeva ogljični odtis. Glede na različne sektorje pri okoljskem odtisu
najbolj izstopata promet in stavbe. Slednje k okoljskemu odtisu Slovenije
prispevajo kar 36 %. Za učinkovito zmanjšanje tega deleža je treba pospešiti
energetsko obnovo starih stavb in načrtovati energijsko bolj učinkovite
stavbe, ki se bodo oskrbovale z energijo iz obnovljivih virov energije.

Nakupovanje:
•

Pri nakupovanju se vprašajte, ali izdelek res potrebujete ali si ga lahko
izposodite.

•

Oblačila predstavljajo 3 % globalnega okoljskega odtisa. Pri nakupovanju
oblačil naj šteje uporabnost, večnamenskost ter kakovost, in ne kvantiteta.

•

Pri nakupovanju uporabljajte svojo vrečko iz blaga ali papirja.

Gospodinjstvo:
•

Imate možnost kompostiranja?

•

Priporočljiva sobna temperatura je med 20 in 22 °C. Z znižanjem ogravanja
za 1 °C, se lahko poraba energije zmanjša za 6 %.

Osebni prevoz:
•

Za prevoz v službo ali po opravkih raje izberite javni prevoz, kolo,
hojo ali pa se odločite za druge oblike aktivne mobilnosti. Avtomobili
prispevajo 19,7 % globalnega okoljskega odtisa.

•

Poskrbite, da bo vaš avto poln sopotnikov. Tako si lahko delite
stroške in ogljični odtis.

•

Izogibajte se potovanju z letalom na krajše razdalje (< 1000 km).
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Grafikon 3: Okoljski odtis po sektorjih

Ali ste vedeli, da je okoljski ali ekološki odtis
vključen tudi v Poročilo o razvoju Slovenije,
ki ga pripravlja Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj (UMAR)? Kazalec je objavljen
tudi na spletni strani Agencije RS za okolje.
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Ali ste vedeli, da Strategija razvoja Slovenije 2030
vključuje zmanjšanje okoljskega odtisa za 20 %?
Največji povzročitelj osebnega prometa je prevoz na delo v kombinaciji
z manj konkurenčnim in v preteklosti zanemarjenim javnim prevozom.
Za učinkovito zmanjšanje okoljskega odtisa je potrebna celovita
reforma in implementacija energetskih, prometnih in stanovanjskih
strategij, ki so v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

5. Dan okoljskega dolga
Dan okoljskega dolga (ang. Overshoot Day) je tisti dan v letu, ko človeške
potrebe po naravnih virih svetovno presežejo sposobnost obnavljanja virov. Na
globalni ravni smo obeležili dan okoljskega dolga 1. avgusta 2018, v Sloveniji
pa še nekoliko prej, 12. maja 2018. Dan okoljskega dolga se izračuna vsako
leto posebej glede na zadnje razpoložljive podatke o okoljskem odtisu.

