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MAIG 2007: Petjada ecològica

"Quin impacte mediambiental estem causant cadascú de nosaltres?"
  
Tot el que consumim ha sorgit de la natura. Esta clar que un cop hem utilitzat el producte el
"retornem" a la natura, però li donem temps a la natura que regeneri els recursos abans d'agafar-ne
més? Els recursos naturals que utilitzem triguen un temps a generar-se a la natura, uns més que
d'altres, i nosaltres els consumim sense tenir en compte si donem temps a la natura per tornar a
generar.
  
Actualment els humans per seguir amb el nostre ritme de vida necessitaríem aproximadament tres
planetes com la Terra i, que el G.S. d'Ecologia hagi vist, només en tenim un.
  

 Qué és la petjada ecològica?
 
La petjada ecològica es un indicador de la quantitat d'àrea bioproductiva que necessita una persona
o grup per produir tot allò que consumeix, viure i absorbir tots els seus residus.
  
És un indicador molt difícil de calcular ja que per ser exhaustiu necessita molta informació que
potser no sabem. Tot i així hi ha maneres aproximades de calcular-la, per tal de tenir un petit
referent de les repercussions que té el teu consum.
  

Enllaços interessants
 
Des del G.S. GEA convidem a tothom a calcular la seva empremta ecològica de manera aproximada
a aquesta web, fixeu-vos en les dades globals, però també en les dades particulars de transports,
serveis alimentació etc. Per tal de veure quin és la categoria en la que més hectàrees necessiteu
visiteu: www.myfootprint.org
  
A més a més us convidem a visitar aquesta plana web per que veieu una simulació d'algunes de les
activitats humanes sobre el planeta, la quantitat de CO2 que s'ha emes en un cert temps, els
naixements, les morts...http://www.breathingearth.net/
  
També us animem a veure la petjada ecològica d'alguns països a l'any 1997: 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/img/img44.jpg
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