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JARED DIAMOND

Kí na, a tán tor gó óri ás
Kí na je len tõ sé ge • Hát te re • Le ve gõ je, vi zei, föld je • Élõ vi lá ga, megaprojektjei • 

Ala ku lá sa • Kap cso la tai • Jö võ je
Kí na a vi lág leg né pe sebb or szá ga, la ko sa i nak szá ma 

kö rül be lül 1300000000 fõ, az az a föld ke rek ség össz-
la kos sá gá nak egy ötö de. Te rü le ti leg a har ma dik leg na-
gyobb or szág, a nö vény fa jok vál to za tos sá gát te kint ve 
szin tén a har ma dik leg gaz da gabb. Már egyéb ként is ha tal-
mas gaz da sá ga a je len tõ sebb or szá gok kö zött a leg gyor-
sabb ütem ben nö vek szik: ez éven te mint egy 10%, ami a 
fej lett vi lág gaz da sá gi nö ve ke dé sé nek a négy sze re se. Az 
acél, a ce ment, a víz mû ve lé sen ala pu ló élel mi szer és a 
te le ví zió-ké szü lé kek elõ ál lí tá sá nak itt a leg ma ga sabb az 
ará nya; a szén, a mû trá gya és a do hány elõ ál lí tá sa és fel-
hasz ná lá sa itt a leg ma ga sabb ará nyú; szin te el sõ he lyen 
áll az áram ter me lés és (ha ma ro san) a gép jár mû gyár tás, 
va la mint a fa anyag fel hasz ná lá sa te rü le tén; to váb bá most 
épí ti a vi lág leg na gyobb duz zasz tó gát ját és víz el te re lõ 
lé te sít mé nyét.

Le ront ja eze ket a fe lül múl ha tat lan ada to kat és ered-
mé nye ket, hogy Kí na kör nye zet vé del mi gond jai a 
je len tõ sebb or szá gok leg sú lyo sabb prob lé mái kö zé tar-
toz nak, s ez csak ros  szabb lesz. En nek a so rá ba tar to zik 
a lég szen  nye zés, a ter mé sze tes faj gaz dag ság vesz te sé gei, 
a ter mõ föld vesz te sé gei, a si va ta go so dás, a vi zes te rü le-
tek el tû né se, a le ge lõk le rom lá sa, az em be ri be avat ko zás 
ál tal elõ idé zett ter mé sze ti ka taszt ró fák nö vek võ mér té ke 
és gya ko ri sá ga, kór oko zó fa jok meg je le né se, a túl le gel-
te tés, a fo lyó vi zek áram lá sá nak meg aka dá lyo zá sa, a 
szi ke se dés, a ta laj eró zió, a hul la dék fel hal mo zó dá sa, 
a víz szen  nye zés és a víz hi ány. Ezek és más kör nye ze ti 
ár tal mak fel mér he tet len gaz da sá gi vesz te sé ge ket, szo ci-
á lis konf lik tu so kat és egész ség ügyi prob lé má kat okoz-
nak Kí ná ban. Ezek a szem pont ok ele gen dõ ek len né nek 
ah hoz, hogy Kí na kör nye ze ti prob lé má i nak ha tá sá val 
már akár csak ma guk a kí na i ak el sõd le ge sen tö rõd je nek.

Kí na ha tal mas né pes sé ge, gaz da sá ga és te rü le te azon-
ban nyil ván va ló vá te szi, hogy kör nye ze ti prob lé mái nem 
ma rad nak ha tá ra in be lül, ha nem el jut nak a vi lág töb bi
ré szé re is, ahol fo ko zot tan szem be sül nek ezek ha tá sá val, 
hi szen Kí ná val együtt osz to znak ugyan azon a föl dön,
ví zen és le ve gõn, amely vi szont ha tás sal van Kí na kör nye-
ze té re a globalizáció ál tal. Az ál tal, hogy Kí na a kö zel múlt-
ban tag ja lett a Vi lág ke res ke del mi Szer ve zet nek (World 
Tra de Organization), ezek a más or szá gok kal kap cso la tos 
cse re ha tá sok fel erõ söd nek. Pél dá ul Kí na bo csát ja már a 
lég kör be a leg több kén-dioxid, klór-fluor-szén tar tal mú 
és más, ózon csök ken tõ anya got, és (ha ma ro san) a szén-
di oxi dot is; a por és más lég szen  nye zõ anya gok ke let re, 
a szom szé dos or szá gok ba, sõt Észak-Ame ri ká ba ára mol-
nak a lég kör ben; ugyan ak kor Kí na az egyi ke an nak a két 
ve ze tõ or szág nak, ame lyek tró pu si esõ er dõ bõl szár ma zó 
fa anya got im por tál nak, és ez Kí nát a tró pu sier dõ- ir tás 
egyik haj tó ere jé vé te szi.

Az ed dig em lí tett ha tá sok nál még fon to sabb lesz a 
vi lág kör nye ze té re gya ko rolt össz em be ri ha tás ará nyos 
nö ve ke dé se, ha Kí ná nak ha tal mas né pes sé gé vel egye-
tem ben si ke rül cél ként el ér nie a leg fej let tebb vi lág élet-
szín vo na lát – ami azt is je len ti, hogy Kí na fel zár kó zik a 
leg fej let tebb vi lág ban az egy fõ ál tal ki vál tott kör nye ze ti 
ha tás mér té ké hez. Amint eb ben a fe je zet ben lát ni fog juk, 
és majd a 16. fe je zet ben is, a fej lett és a fej lõ dõ vi lág élet-
szín vo na lá nak kü lönb sé gei, to váb bá Kí na, va la mint a töb-

bi fej lõ dõ or szág erõ fe szí té sei, hogy meg szün tes sék ezt a 
sza ka dé kot, je len tõs kö vet kez mé nyek kel jár nak, ame lyek-
rõl saj nos rend sze rint nem vesz nek tu do mást. Kí na en nek 
a könyv nek más té má it is meg vi lá gít ja: a tu cat nyi kör nye-
ze ti prob lé mát, amel  lyel a mo dern vi lág szem be sül, s 
ame lyet a 16. fe je zet rész le tez, s me lyek mind egyi ke 
sú lyos vagy vég le tes Kí ná ban; a mo dern globalizációnak 
a kör nye ze ti prob lé mák ra gya ko rolt ha tá sa it; a kör nye zet-
vé del mi szem pont ok fon tos sá gát, amely még a mo dern
tár sa dal mak leg na gyob bi kát is érin ti, nem csak azo kat a 
kis tár sa dal ma kat, ame lye ket a köny vem töb bi fe je ze té-
ben szem lél te tés kép pen vá lasz tot tam; to váb bá a re mény
va lós alap ja it a nyo masz tó sta tisz ti ka össz tü ze el le né re. 
A Kín ára vo nat ko zó hát tér is me ret rö vid át te kin té se után 
a kí nai kör nye ze ti ha tá sok tí pu sa it, azok nak a kí na i a kat 
és a vi lág töb bi ré szét érin tõ kö vet kez mé nye it, va la mint 
Kí na re ak ci ó ját és a jö võ re vo nat ko zó elõ re jel zé sét tár-
gya lom.

Kezd jük Kí na föld raj zá nak, né pes ség ala ku lá sá nak 
és gaz da sá gá nak gyors át te kin té sé vel! Kí na ter mé sze ti 
kör nye ze te ös  sze tett és he lyen ként tö ré keny. Vál to za tos 
föld raj za ma gá ban fog lal ja a vi lág leg ma ga sabb fenn-
sík ját, a vi lág né hány leg ma ga sabb hegy sé gét, a vi lág
két leg hos  szabb fo lyó ját (a Jang ce- és a Sár ga-fo lyót), 
sok ta vat, egy hos  szú ten ger par tot és egy ha tal mas kon-
ti nen tá lis ta lap za tot. Vál to za tos élõ vi lá ga a glec  cse rek tõl 
és a si va ta gok tól a tró pu si esõ er dõ kig ter jed. Eze ken az 
öko szisz té má kon be lül egyes te rü le tek kü lön bö zõ okok 
mi att tö ré ke nyek: pél dá ul Észak-Kí na csa pa dék men  nyi-
sé ge erõ sen vál to zó, ugyan ak kor sze les és szá raz, ezért 
ma ga san fek võ le ge lõi ki szol gál ta tot tak a ho mok vi ha-
rok nak és ta laj eró zi ó nak, míg el len ben Dél-Kí na csa pa-
dé kos, de itt a he ves fel hõ sza ka dás ok okoz nak eró zi ót a 
lej tõs te rü le te ken.

Kí na né pes sé gét te kint ve a két leg is mer tebb tény, hogy 
a vi lá gon itt a leg na gyobb a né pes ség, és hogy a kí nai kor-
mány (mo dern ko runk ban egye dülál ló mó don) kö te le zõ 
szü le tés sza bá lyo zást ve ze tett be, ami drá ma i an évi 1,3%-
ra csök ken tet te a né pes ség nö ve ke dést 2001-re. Ez fel ve ti 
a kér dést, hogy Kí na dön té sét kö ve tik-e más or szá gok is, 
ame lyek kö zül né me lyik, míg ret teg ve hõ köl vis  sza et tõl 
a meg ol dás tól, még is még ros  szabb meg ol dá sok fe lé sod-
ró dik a né pes sé gi prob lé mák ke ze lé se te kin te té ben.

Ke vés sé is mert, ám Kí na né pes sé gé re je len tõs kö vet-
kez mé nyek kel hat, hogy a kí nai ház tar tá sok szá ma 
mind azo nál tal éven te 3,5%-kal nö ve ke dett az utób bi
15 év so rán, így több mint két sze re sé re emel ve a né pes-
ség nö ve ke dés üte mét ugyan ezen idõ alatt. Ez azért van, 
mert a csa lá dok lét szá ma az 1985-ös ház tar tá son kén ti 4,5 
fõ rõl 2000-ben 3,5 fõ re csök kent, és to váb bi csök ke nést 
ter vez ve 2,7 fõ re csök ken 2015-re. Ez a ház tar tá son ként 
csök ken tett lét szám okoz za, hogy Kí ná ban ma 80 mil li ó-
val több a ház tar tá sok szá ma an nál, amen  nyi egyéb ként 
len ne, s ez a nö ve ke dés meg ha lad ja az orosz or szá gi 
ház tar tá sok szá má nak ös  szes sé gét. A ház tar tá sok mé re-
té nek csök ke né se szo ci á lis vál to zá sok ból adó dik: ezek 
fõ kép pen a né pes ség öre ge dé se, a pá ron ként ke ve sebb 
gyer mek, a ko ráb ban szin te nem lé te zõ vá lás nö ve ke dé-
se, to váb bá a ko ráb bi több ge ne rá ci ós ház tar tá sok fenn tar-
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tá sá nak ha nyat lá sa, ami kor még egy fe dél alatt 
élt nagy szü lõ, szü lõ és gye re kek. Ugyan ak kor 
az egy fõ re ju tó la kás te rü let szin te a há rom szo-
ro sá ra nö ve ke dett. A ház tar tá sok szá má nak 
és la kás te rü le té nek nö ve ke dé sé bõl adó dó vég-

ered mény, hogy Kí na né pes sé ge gya rap szik az ala csony
né pes ség nö ve ke dé si arány el le né re is.

Kí na más né pes sé gi mu ta tói kö zül ér de mes ki emel ni a 
gyors vá ro si a so dást. Az 1953-tól 2001-ig ter je dõ idõ szak-
ban, ami kor Kí na össz la kos sá ga „csak ” meg két sze re zõ-
dött, a vá ro si la kos ság szá ma meg há rom szo ro zó dott, 13-
ról 38%-ra vál toz va, így a vá ro si la kos ság a hét sze re sé re 
– kö zel fél mil li árd nyi ra – nö ve ke dett. A vá ro sok szá ma 
meg öt szö rö zõ dött, mint egy 700-ra, és a meg lé võ vá ro sok 
te rü le ti leg na gyot nõt tek.

Kí na gaz da sá gá nak leg egy sze rûbb rö vid le írá sa: „nagy 
és gyor san nö vek võ”. Kí na a vi lág leg na gyobb szén ter me-
lõ je és -felhasználója, ez a vi lág ös  szes szén moz gá sá nak 
egy ne gye dét te szi ki. Kí na egyút tal a vi lág leg na gyobb 
mû trá gya gyár tó ja és -felhasználója, ez a vi lág mû trá gya-
fel hasz ná lá sá nak 20%-a és a mû trá gya-fel hasz ná lás glo-
bá lis nö ve ke dé sé nek 90%-a 1981 óta, s ez a ha zai mû trá-
gya-fel hasz ná lás meg öt szö rö zõ dé sé nek kö szön he tõ, ami 
most a vi lá gon az át lag ban egy hold ra ju tó mû trá gya 
há rom szo ro sa. A ro var ir tó sze rek má so dik leg na gyobb 
gyár tó ja és fel hasz ná ló ja ként Kí na a vi lág össz for gal má-
nak 14%-át kö ti le, és ro var ir tót csak ex por tál. Ezen túl 
Kí na a leg na gyobb acél gyár tó, a leg több me zõ gaz da sá gi 
fó li át hasz nál ja ta laj ta ka rás ra, a má so dik leg na gyobb elõ-
ál lí tó a vil lany áram és a ké mi ai úton ké szí tett tex tí lia te rü-
le tén, és a har ma dik leg na gyobb olaj fel hasz ná ló. Míg az 
utol só két év ti zed ben az acél, az acél ter mé kek, a ce ment,
a mû anyag és a ké mi ai úton elõ ál lí tott fo nal gyár tá sa 
Kí ná ban 5-, 7-, 10-, 19- és 30-szo ros mér ték ben nö ve ke-
dett, mo só gép gyár tá sa 34 000-sze re sé re nõtt.

A ser tés volt túl nyo mó több ség ben Kí na fõ hús táp lá lé-
ka. A jó mód nö ve ke dé sé vel a mar ha-, bá rány- és ba rom fi-
ter mé kek irán ti ke res let azon ban oly an  nyi ra fel erõ sö dött, 
hogy mos tan ra az egy fõ re ju tó to jás fo gyasz tás meg egye-
zik a fej lett vi lá gé val. Az egy fõ re ju tó hús-, to jás- és 
tej fo gyasz tás a négy sze re sé re emel ke dett 1978 és 2001 
kö zött. Ez sok kal több me zõ gaz da sá gi hul la dé kot je lent, 
ugyan is 10 vagy 20 ki lo gramm nö vény re van szük ség 
egy ki lo gramm hús elõ ál lí tá sá hoz. A föl dek re jut ta tott 
éves ál la tiürülék-kibocsátás már há rom szo ro sa az ipa ri
ere de tû szi lárd hulladékkibocsátásnak, s eh hez még hoz-
zá adan dó a nö vek võ hal ürü lék, to váb bá a víz mû ve lés ben 
al kal ma zott hal ele del és trá gya, amely a szá raz föld és a 
vi zek szen  nye zé sé nek nö ve ke dé sét ered mé nye zi.

Kí na szál lí tó há ló za ta és jár mû ál lo má nya rob ba nás sze-
rû en meg nõtt. 1952 és 1997 kö zött a vas út, a köz út és a 
lé gi út vo na lak hos  sza 2,5-szeresére, 10-sze re sé re, il let ve 
20-szorosára nõtt. A gép jár mû vek (fõ ként a te her au tók 
és au tó busz ok) szá ma a 15-szö rö sé re nõtt 1980 és 2001 
kö zött, a sze mély au tók szá ma a 130-szo ro sá ra emel ke-
dett. 1994-ben, mi u tán a gép jár mû vek szá ma a 9-sze re sé-
re emel ke dett, Kí na el ha tá roz ta, hogy a gép ko csi gyár tást 
az úgy ne ve zett négy sar ka la tos ipar ág egyi ké vé te szi, s 
cé lul tûz te ki, hogy még 4-sze res ter me lés nö ve ke dést 
ér jen el 2010-re (ez út tal kü lö nö sen is a sze mély au tó-
gyár tás ban). Ez Kí nát a vi lág har ma dik leg na gyobb 
gép jár mû gyár tó or szá gá vá ten né az USA és Ja pán után. 
Fi gye lem be vé ve, hogy Pe king és más vá ro sok le ve gõ mi-
nõ sé ge mi lyen rossz a gép jár mû vek mi att, va jon mi lyen 
lesz a vá ro si le ve gõ mi nõ sé ge 2010-ben? A gép jár mû vek 
szá má nak ter ve zett nö ve ke dé se olyan kör nye ze ti ha tás sal 
is jár, amely több föld te rü let út tá és par ko ló vá tör té nõ 
át ala kí tá sát kí ván ja.

A kí nai gaz da ság mé re tét és nö ve ke dé sét be mu ta tó 

le nyû gö zõ sta tisz ti kák mö gött az a tény rej lik, hogy azok 
alap ja az ide jét múlt, elég te len vagy kör nye zet szen  nye zõ 
tech no ló gia. Kí na ener gia tel je sít mé nye az ipa ri ter me lés 
te rü le tén csak fe le a fej lett vi lá gé nak; pa pír ter me lé se két-
szer an  nyi vi zet hasz nál fel, mint a fej lett vi lá gé; ön tö zé se 
elég te len fel szí ni mód sze rek re ha gyat ko zik, és ez fe le lõs 
a víz vesz te ség ért, a ta laj táp ér ték ének vesz te sé gé ért, az 
eutrofizálódásért és a fo lyók üle dé ke se dé sé ért. Kí na ener-
gia fel hasz ná lá sá nak há rom ne gye de szén füg gõ, ez okoz za
a lég szen  nye zõ dést, a sa vas esõt és je len tõs mér ték ben ez 
az oka a ha tás fok vesz te ség nek. Pél dá ul Kí na szén re ala po-
zott am mó nia ter me lé se, amely a mû trá gya gyár tás hoz és 
a tex til ké szí tés hez szük sé ges, 42-szer több vi zet hasz nál
fel, mint a föld gáz ra ala po zott am mó nia ter me lés a fej lett
vi lág ban.

A kí nai gaz da ság egy má sik meg kü lön böz te tõ je gye 
a ro ha mo san ter je dõ kis üze mi vi dé ki gaz da ság: az úgy-
ne ve zett vá ro si és fa lu si vál lal ko zá sok (township and 
village enterprises, az az TVE-k), ame lyek át lag ban csak 
hat fõt fog lal koz tat nak vál lal ko zá son ként, és fõ leg az 
épít ke zés ben, a pa pír-, ro var ir tó- és mû trá gya gyár tás ban 
ér de kel tek. Ezek a vál lal ko zá sok ad ják Kí na ter me lé sé-
nek egy har ma dát és ex port já nak fe lét, vi szont arány ta lan 
mér ték ben já rul nak hoz zá a kör nye zet ká ro sí tás hoz kén -
di oxid, szenny víz és szi lárd hul la dék for má já ban. Emi att 
1995-ben a kor mány szük ség ál la po tot hir de tett ki, és 
be til tot ta, il let ve be zárat ta a 15 leg in kább kör nye zet-
szen  nye zõ kis üze mi TVE-t.

Kí ná ban a kör nye ze ti ha tá sok tör té ne te több fá zi son 
ment ke resz tül. Már több év ez red del ez elõtt nagy mér té kû 
er dõ ir tás ment vég be. A má so dik vi lág há bo rú és a kí nai
pol gár há bo rú után, ami kor vis  sza tért 1949-ben a bé ke, 
to váb bi er dõ ir tás ra, túl le gel te tés re és ta laj eró zi ó ra ke rült 
sor. A Nagy Ug rás éve it 1958-tól 1965-ig a gyá rak szá má-
nak ka o ti kus nö ve ke dé se jel lem zi (a nö ve ke dés négy sze-
res csak az 1957–1959-es két éves idõ szak ban!), amit (a 
szak sze rût len ház tá ji jel le gû acél ter me lés hez szük sé ges 
tü ze lõ anyag be szer zé se mi att) még több er dõ ir tás és 
kör nye zet szen  nye zés kí sért. Az 1966–1976-os Kul tu rá lis 
For ra da lom ide jén a kör nye zet szen  nye zés to vább ter jedt, 
ahogy sok gyá rat mély völ gyek be és ma gas he gyek re 
te le pí tet tek a part vi dé kek rõl, el ke rü len dõ a se bez he tõ sé-
get egy eset le ges há bo rú al kal má val. Mi u tán 1978-ban 
el kez dõ dött a gaz da sá gi re form, a kör nye zet le rom lá sa 
fo lya ma to san fo ko zó dott, il let ve fel gyor sult. Kí na kör-
nye ze ti prob lé mái hat fõ pont ban ös  sze gez he tõk: le ve-
gõ-, víz-, ta laj rom lás, élõ he lyek pusz tu lá sa, az élõ vi lág 
sok fé le ség ének el sze gé nye dé se és a megaprojektek.

Kí na leg köz is mer tebb kör nye zet szen  nye zé si prob lé-
má ja, hogy le ve gõ jé nek mi nõ sé ge bor zasz tó, ezt szim-
bo li zál ják az is mert fény ké pek: kí nai vá ro sok ut cá in az 
ar cu kon maszk vi se lé sé re szo ru ló em be rek. A vá ro si 
lég szen  nye zés itt a leg ros  szabb a vi lá gon: a szen  nye zé-
si szin tek sok kal ma ga sab bak an nál, ami az em be rek 
egész sé gé re néz ve még biz ton sá gos. A nit ro gén -oxid és 
szén -di oxid tar tal mú szennyezõanyagok sza po rod nak a 
gép jár mû vek szá má nak emelkedése és a szén re ala po zott 
ener gia ter me lés nö ve ke dé se mi att. A sa vas esõ, amely az 
1980-as évek ben csak né hány te rü le tet érin tett dél ke le ten 
és dé len, má ra az or szág nagy ré szé re ki ter jedt, és most 
már a kí nai vá ro sok egy ne gye dé ben is ta pasz tal ha tó az 
éven kén ti esõs na pok több mint fe lé ben.

Ha son ló kép pen Kí na leg több fo lyó já nak és ta laj víz-
for rá sá nak mi nõ sé ge gyen ge, és to vább rom lik az ipa ri
és a te le pü lé si szenny víz ter he lés, va la mint a szé les  kö rû 
eutrofizálódást oko zó mû trá gyát, ro var ir tót és trá gya lét 
tar tal ma zó me zõ gaz da sá gi és víz mû ve lé si el fo lyá sok 
mi att. (Az eutrofizálódás, a túl zott al ga kon cent rá ció 
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nö ve ke dé se, az ös  szes táp anyag el fo lyás ered mé nye ként.) 
A kí nai ta vak 75%-a és szin te az egész part mel lé ki ten ger 
szen  nye zett. A Kí ná val ha tá ros ten ger ré szek ben a vö rös
ár apály – a plank ton vi rág zá sa, amely nek a to xin jai mér-
ge zik a ha la kat és a töb bi óce á ni ál la tot – éven te kö rül be-
lül már 100 al ka lom mal for dul elõ, szem ben az 1960-as 
évek kel, ami kor öt éven te csak egy szer je lent meg. A 
hí res pe kin gi Guanting tá ro zó ví zét 1997-ben ivás ra al kal-
mat lan nak nyil vá ní tot ták. A ház tar tá si szenny víz nek csak 
20%-át tisz tít ják, szem ben a fej lett vi lág 80%-ával.

Eze ket a víz ügyi prob lé má kat sú lyos bít ja a víz hi ány 
és a pa zar lás. A vi lág kész le té hez ké pest Kí na édes víz-
kész le te ke vés, az egy fõ re ju tó men  nyi ség csak egy ne-
gye de a vi lág át lag ér té ké nek. Ne he zí ti a hely ze tet, hogy 
még ez a ke vés víz is egye net le nül osz lik meg: Észak-
Kí ná ban az egy fõ re ju tó víz men  nyi ség csak egy ötö de a 
dél-kí nai víz el lá tás nak. Az alap ve tõ víz hi ány és a pa zar ló 
víz hasz ná lat mi att több mint 100 vá ros szen ved ko moly 
víz hi ányt, és ez né ha fenn aka dást okoz az ipa ri ter me lés-
ben is. A vá ro sok víz szük ség let ének és az ön tö zõ víz nek 
a két har ma da ta laj víz bõl szár ma zik, ame lyet víz tar tó ré te-
gek be fúrt ku tak ból szi vat  tyúz nak. Ezek a víz tar tó ré te-
gek azon ban ki apa dó ban van nak; a part vi dé ki te rü le te ken 
ten ger víz szi vá rog be lé jük, má sutt a ta laj meg ros kad a 
vá ro sok alatt, amint a víz tar tó ré te gek ki me rül nek. Kí na 
ugyan ak kor már szem be sül a vi lág leg sú lyo sabb gond já-
val is, a fo lyó vi zek ki apa dá sá val, és ez a gond azért vá lik
egy re sú lyo sab bá, mert a vi zet to vább ra is a fo lyók ból 
ve szik min den fé le cél ra. Pél dá ul 1972 és 1997 kö zött a 
25 év bõl 20-ban for dult elõ, hogy meg szûnt a víz fo lyás 
a Sár ga-fo lyó (Kí na má so dik leg na gyobb fo lyó já nak) 
al só sza ka szán, és a víz fo lyás nél kü li na pok szá ma az 
1988-ban fel jegy zett 10 nap ról a meg döb ben tõ 230 nap ra 
emel ke dett 1997-ben. Még a csa pa dé kos dél-kí nai Jang ce 
és Gyöngy (Zhu Jiang, más né ven Yue Jiang) fo lyón is 
elõ for dul, hogy meg szû nik a víz fo lyás a szá raz idõ szak-
ban, s ez aka dá lyoz za a ha jó zást.

A kí nai ta laj prob lé mák ott kez dõd nek, hogy a vi lág
or szá gai kö zül Kí nát ká ro sít ja leg sú lyo sab ban az eró zió.
Nap ja ink ban ez föld te rü le te 19%-át érin ti, ami éven te
5 mil li árd ton na ta laj vesz te ség gel jár. Az eró zió kü lö nö-
sen is a Lösz-fenn sí kon pusz tít (a Sár ga-fo lyó kö zép sõ 
sza ka szán a fenn sík mint egy 70%-a ero dá ló dott), és 
nö vek võ mér ték ben a Jang ce fo lyón, amely nek az eró zi-
ó ból szár ma zó üle dékle ra kó dá sa meg ha lad ja a vi lág két 
leg hos  szabb fo lyó já nak, a Ní lus nak és az Ama zo nas nak 
az együt tes le ra kó dá sát. Kí na fo lyó i nak (va la mint víz tá-
ro zó i nak és ta va i nak) fel töl tõ dé sé vel a le ra kó dás 50%-
kal csök ken tet te Kí na ha józ ha tó fo lya mi ví zi út ja it, és 
kor lá toz za az õket igény be ve võ ha jók mé re tét. A ta laj
mi nõ sé ge és ter mé keny sé ge, to váb bá a ta laj men  nyi sé ge 
csök kent, rész ben a hos  szú tá vú mû trá gya-fel hasz ná lás 
mi att, va la mint a ro var ölõ sze rek hez kap cso lód va a ta laj-
meg újí tó föl di gi lisz ták szá má nak drasz ti kus csök ke né se 
mi att, ami a ma gas mi nõ sé gû nek te kin tett ter mõ föld te rü-
le té nek 50%-os zsu go ro dá sá hoz ve ze tett. A szi ke se dés 
Kí na ter mõ föld jé nek 9%-át érin ti, ami fõ ként a szá raz
te rü le tek ros  szul ter ve zett és al kal ma zott ön tö zõ rend sze-
re i nek a kö vet kez mé nye. (Ez olyan kör nye zet vé del mi 
prob lé ma, amely nek le küz dé sé ben és meg for dí tá sá ban a 
kor mány prog ram ok nagy elõ re lé pést tet tek.) A túl le gel-
te tés és a föld nek a me zõ gaz da sá gi mû ve lés be tör té nõ 
be vo ná sa kö vet kez té ben fel lé põ si va ta go so dás Kí na több 
mint egy ne gye dét sújt ja, ami az utób bi év ti zed ben tönk-
re- te szi Észak-Kí na me zõ gaz da ság ra és ál lat te nyész tés re 
fenn ma ra dó te rü le té nek kö rül be lül 15%-át.

Ezek a ta laj prob lé mák – az eró zió, a ter mé keny ség 
csök ke né se, a szi ke se dés és a si va ta go so dás – ös  sze függ-
nek az ur ba ni zá ci ó val és a ter mõ föld ki sa já tí tá sá val a 

bá nyá szat, az er dõ gaz dál ko dás és a víz mû ve lés 
ré szé re, ab ból a szem pont ból, hogy Kí na ter mõ-
te rü le te meg fo gyott. Ez nagy prob lé mát je lent 
Kí na élel me zé si biz ton sá ga szá má ra, mert a 
ter mõ te rü let meg fo gyat ko zá sá val egyidõ ben 
né pes sé ge és egy fõ re ju tó fo gyasz tá sa meg nõtt, ugyan-
ak kor a po ten ci á li san meg mû vel he tõ föld te rü le te kor lá to-
zott. Az egy fõ re ju tó ter mõ föld  ma csak egy hek tár, alig 
fe le a vi lág át la gá nak, és majd nem olyan ala csony, mint 
a 10. fe je zet ben be mu ta tott Észak-nyu gat Ru an dá ból szár-
ma zó adat. Mi vel pe dig Kí na na gyon ke vés hul la dé kot 
hasz no sít új ra, ha tal mas men  nyi sé gû ipa ri és ház tar tá si 
hul la dék hal mo zó dik fel a sza bad föl de ken, ami szen  nye-
zi a ta lajt, to váb bá el le pi és ká ro sít ja a ter mõ föl det. Kí na 
vá ro sa i nak több mint két har ma dát má ra hul la dék ve szi 
kö rül, amely nek ös  sze té te le drá mai mó don meg vál to zott: 
a nö vé nyi ma ra dé ko kat, a ve gyes és szén hul la dé kot fel-
vál tot ta a mû anyag, az üveg, a fém és a cso ma go ló pa pír. 
A sze mét be te met ke zõ vi lág ké pe Kí na jö võ jé ben is fel tû-
nõ en meg mu tat ko zik.

A kí nai élõ he lyek pusz tu lá sá nak tár gya lá sa az er dõ ir-
tás sal kez dõ dik. Kí na egyi ke a vi lág er dõ sé gek ben leg-
sze gé nyebb or szá ga i nak: itt az egy fõ re ju tó er dõ csak 
kb. 0,123 hek tár (1214 négy zet mé ter, 338 négy szög öl), 
a vi lág át la gá hoz (0,656 hek tár, 6475 négy zet mé ter, 
1800 négy szög öl) és ah hoz vi szo nyít va, hogy Kí na 
föld te rü let ének csak 16%-át bo rít ja er dõ (szem ben 
Ja pán 74%-ával). Mi köz ben a kor mány za ti erõ fe szí té sek 
meg nö vel ték az egyfa jú fa ül tet vé nye ket és így va la mi vel 
nö vel ték az er dõ sí tett nek te kint he tõ össz te rü le tet, a ter mé-
sze tes er dõk, kü lö nö sen is az õs er dõk ös  sze zsu go rod tak. 
Az er dõ ir tás nagy ban hoz zá já rul a kí nai ta laj eró zi ó hoz és 
az ár vi zek hez. Mi u tán az 1996-os nagy ár vi zek 25 mil li-
árd dol lár nyi kárt okoz tak, az 1998-as még ha tal ma sabb 
ár vi zek, ame lyek 240 mil lió em bert, Kí na né pes sé gé nek 
egy ötö dét érin tet tek, tet tek re sar kall ták a kor mányt, 
amely töb bek kö zött meg til tot ta a fa ki ter me lést a ter mé-
sze tes er dõk bõl. A klí ma vál to zás sal együtt va ló szí nû leg 
az er dõ ir tás is hoz zá já rult, hogy Kí ná ban meg nõtt a 
szá raz ság gya ko ri sá ga, ami éven te már a ter mõ te rü let 
30%-át érin ti.

Az er dõ ir tás mel lett az élõ he lyek pusz tu lá sá nak má sik 
két sú lyos for má ja Kí ná ban a le ge lõk és a vi zes te rü le tek 
pusz tu lá sa, il let ve le rom lá sa. Auszt rá lia után Kí ná ban a 
leg na gyob bak a ter mé sze tes le ge lõk, ame lyek te rü le té nek 
40%-át bo rít ják, fõ leg a szá ra zabb észa ki ré szen. Kí na 
né pes sé gé nek nagy sá ga mi att azon ban az egy fõ re ju tó
le ge lõ te rü let a vi lág át la gá nak fe lé nél ke ve sebb. Kí na 
le ge lõi sú lyos ká ro kat szen ved tek el a túl le gel te tés, a klí-
ma vál to zás, a bá nyá sza ti és más fej lesz té sek mi att, így 
Kí na le ge lõ i nek 90%-a ma le rom lott nak szá mít. A hek tá-
ron kén ti fû ho zam az 1950-es évek óta 40%-kal csök kent,
va la mint a gyom és a mér ge zõ fû fé lék el sza po rod tak a 
jó mi nõ sé gû fû faj ták ro vá sá ra. A le ge lõ rom lá sa túl mu-
tat Kí na le ge lõ i nek az élel mi szer -ter me lés ben sze re pet 
ját szó pusz ta hasz nos sá gán, mert a Ti be ti fenn sí kon (a 
vi lág leg ki ter jed tebb nagy ma gas ság ban fek võ fenn sík-
ján) el te rü lõ kí nai le ge lõ kön ered nek In dia, Pa kisz tán, 
Bang la des, Thai föld, La osz, Kam bo dzsa, Vi et nam és 
Kí na fõbb fo lyói. Pél dá ul a le ge lõ rom lás meg nö vel te a 
kí nai Jang ce- és Sár ga-fo lyó ára dá sa i nak gya ko ri sá gát 
és sú lyos sá gát, va la mint a ke let-kí nai ho mok vi ha rok gya-
ko ri sá gát és sú lyos sá gát is (fõ ként Pe king ben, ami nek a 
té vé né zõk szem ta núi le het tek az egész vi lá gon).

A vi zes te rü le tek ki ter je dé se le szû kült, víz szint jük 
erõ sen in ga do zó vá vált, az ára dá so kat mér sék lõ és víz-
tá ro ló ké pes sé gük le csök kent, a vi zes te rü le te ken élõ 
faj ták ve szé lyez te tet tek ké vál tak vagy ki hal tak. Pél dá ul 
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az észak-ke le ti Sanjian al föld mo csa ra i nak 
– Kí na leg na gyobb édes ví zi mo csa ra i nak 
– 60%-át már ter mõ föld dé tet ték, és a mos ta ni 
le csa po lás fo lya ma tos üte mé vel a fenn ma ra dó 
20720 négy zet ki lo mé ter nyi mo csár 20 éven 

be lül el tû nik.
Az élõ vi lág sok fé le ség ének je len tõs gaz da sá gi kö vet-

kez mé nyek kel já ró vesz te sé gei kö zé tar to zik az édes ví zi 
és a ten ger par ti ha lá szat sú lyos le rom lá sa a túl ha lá szat és 
a kör nye zet szen  nye zés mi att, hi szen a hal fo gyasz tás egy-
re na gyobb mé re te ket ölt. Az egy fõ re ju tó hal fo gyasz tás 
kö rül be lül az öt szö rö sé re emel ke dett az utób bi 25 év ben,
a ha zai fo gyasz tás hoz pe dig még hoz zá kell ad ni Kí na
nö vek võ hal-, pu ha tes tû- és más ví zi élõ lény-ex port ját 
is. En nek kö vet kez té ben a fe hér tok hal a ki pusz tu lás 
szé lé re ke rült, az egy kor ha tal mas men  nyi sé gû rák fo gás 
a Bohai-öbölben 90%-kal vis  sza esett, a haj dan bõ sé ges 
hal fa jo kat, mint a sár ga ha lat (Larimichtys polyactis) és 
az ezüs tös ser te far kú ha lat (Trichiurus lepturus) ma már 
im por tál ni kell, az éves vad hal fo gás a Jang ce fo lyón
75%-kal vis  sza esett és a fo lyót, elõ ször 2003-ban, el 
kel lett zár ni a ha lá szat elõl. Kí na élõ vi lá gá nak sok fé le-
sé ge ál ta lá nos ság ban na gyon gaz dag, a vi lág nö vé nyi és 
szá raz föl di ge rin ces fa ja i nak több mint 10%-át kép vi se li. 
Kí na benn szü lött fa ja i nak egy ötö de azon ban (be le ért ve a 
leg is mer tebb óri ás pan dát is) ma már ve szé lyez te tett, és 
sok más kü lö nö sen rit ka faj (mint pél dá ul a kí nai ali gá tor 
és a páf rány fe nyõ [Gingko biloba]) a ki ha lás szé lén áll.

A benn szü lött fa jok ha nyat lá sa ked ve zett a meg ho-
no so dó fa jok nak. Kí ná ban ré gi múlt ja van a hasz nos
fa jok szán dé kos be te le pí té sé nek. Az im már 60-szo ro sá ra 
nö ve ke dett nem zet kö zi ke res ke de lem nek kö szön he tõ en 
a szán dé kolt be te le pí té sek kel sok olyan faj vé let len sze rû 
meg ho no so dá sa is együtt járt, amit sen ki nem te kin tett 
hasz nos nak. Pél dá ul 1986 és 1990 kö zött csak a Sang-
haj-öböl ben a 30 or szág ból ér ke zõ 349 ha jó im port ra-
ko má nyá nak át vizs gá lá sa fe dett fel mel lé ke sen mint egy 
200 ide gen gyom nö vény fajt. A be te le pü lõ nö vé nyek, 
ro va rok és ha lak né me lyi ke kár te võ ként és gyom ként 
nõt te ki ma gát, ha tal mas gaz da sá gi kárt okoz va a kí nai
me zõ gaz da ság nak, víz mû ve lés nek, er dé szet nek és ál lat-
te nyész tés nek.

Ha mind ez nem len ne elég, fo lya mat ban van nak Kí ná-
ban a vi lág leg na gyobb fej lesz té si pro jekt jei, me lyek 
mind egyi ke sú lyos kör nye ze ti prob lé má kat idéz het elõ. 
A Jang ce-fo lyó há rom hegy szo ros gát ja – a vi lág leg ha-
tal ma sabb duz zasz tó ja, amely nek épí té sét 1993-ban kezd-
ték el, és a be fe je zé sét 2009-re ter ve zik – azt cé loz za, 
hogy ára mot ter mel jen, mér sé kel je az ára dá so kat, és jobb 
kö rül mé nye ket biz to sít son a ha jó zás nak. Minden nek a 
költ sé ge 30 mil li árd dol lár, a tár sa dal mi von za ta em ber-
mil li ók ki te le pí té se, kör nye ze ti ha tá sa pe dig ta laj eró zi ót 
idéz elõ és egy na gyobb öko szisz té ma szét esé sét (a vi lág
har ma dik leg hos  szabb fo lyó ja kör nye zet bi o ló gi ai rend-
sze ré nek meg bom lá sát) in dít ja el. Még költ sé ge sebb 
azon ban a víz dél rõl észak ra tör té nõ el té rí té sé nek pro jekt-
je, amely 2002-ben kez dõ dött, és amely nek a be fe je zé se 
csak va la mi kor kö rül be lül 2050 tá jé kán vár ha tó. Költ sé-
gét 59 mil li árd dol lár ra ter ve zik, szá mí ta nak a kör nye-
zet szen  nye zés ki ter je dé sé re, és hogy Kí na leg hos  szabb 
fo lyó já nak víz ügyi egyen sú lya fel bo rul. Ezt a pro jek tet is 
fe lül múl ja vi szont a je len leg alul fej lett – az or szág föld te-
rü let ének több mint fe lét ké pe zõ – Nyu gat-Kí na ter ve zett 
fej lesz té se, amit Kí na ve ze tõi a nem ze ti fej lesz tés kul csá-
nak te kin te nek.

For dít sunk most fi gyel met ar ra, hogy meg kü lön böz-
tes sük az ál la tok ra és a nö vé nyek re vo nat ko zó kö vet kez-
mé nye ket azok tól, ame lyek az em be rek re vo nat koz nak. 

A leg fris sebb kí nai fej lesz té sek egy ér tel mû en rossz hírt 
je len te nek a kí nai föl di gi lisz ták nak és sár ga ha lak nak – de 
mind ez mi lyen vál to zást hoz a kí nai em be rek éle té ben? 
Az õket érin tõ kö vet kez mé nyek gaz da sá gi ki adá sok ra, 
egész ség ügyi ki adá sok ra és a ter mé sze ti ka taszt ró fák kal 
tör té nõ ve szé lyez te tett ség re oszt ha tók. Íme né hány becs-
lés, il let ve pél da mind há rom ka te gó ri á ra.

Ami a gaz da sá gi ki adá so kat je len ti, ha lad junk a ki seb-
bek tõl a na gyob ba kig! Kis ki adás az a pusz tán évi 72 mil-
lió dol lár, amit ar ra köl te nek, hogy egyet len gyom el ter je-
dé sét meg fé kez zék; ez az „ali gá tor hí nár” (Alternanthera
philoxeroides), ame lyet Bra zí li á ból hoz tak be ser tés ta kar-
mány ként, de el sza ba dult és el lep te a ker te ket, az édes-
bur go nya föl de ket és a cit rom li ge te ket. Szin tén ki adá si 
té tel az éven kén ti csu pán 250 mil lió dol lár nyi vesz te ség, 
amely a víz hi ány mi at ti gyár be zá rá sok ból szár ma zik 
egyet len vá ros ban, Xianban. A ho mok vi ha rok éven te 
kö rül be lül 540 mil lió dol lár nyi kárt okoz nak, a sa vas esõ 
mi at ti ter mény- és er dõ vesz te ség pe dig éven te 730 mil lió
dol lár nyi ös  sze get tesz ki. Még ko mo lyabb az a 6 mil li árd 
dol lár nyi ki adás, amit fá sí tás sal ki ala kí tott „zöld fal” épí-
té sé re for dí ta nak, hogy meg véd jék Pe kin get a ho mok tól 
és por tól, va la mint az éven kén ti 7 mil li árd dol lár, amit az 
„ali gá tor hí nár tól” el té rõ más kár te võ fa jok okoz ta csa-
pás eny hí té sé re köl te nek. Meg döb ben tõ szá mok kö ré be 
ér ke zünk, ami kor tu do mást szer zünk az 1996-os ár vi zek 
egy sze ri költ sé ge i rõl  (27 mil li árd dol lár, de ez még min-
dig ol csóbb, mint az 1998-as ár vi zek ese té ben), az éven-
kén ti si va ta go so dás mi at ti köz vet len vesz te sé gek rõl (42 
mil li árd dol lár), és az éven kén ti le ve gõ- és víz szen  nye-
zés mi at ti vesz te sé gek rõl (54 mil li árd dol lár). Együt te sen 
csak az utol só két té tel meg egye zik Kí na éves nem ze ti 
össz ter mék ének 14%-ával.

Há rom elem vá laszt ha tó ki az egész ség ügyi kö vet-
kez mé nyek be mu ta tá sá ra. A kí nai vá ros la kók vé ré ben 
az át la gos ólom szint kö rül be lül a két sze re se a vi lág más 
ré sze in mért szint nek, s ez vé sze sen ma gas ah hoz, hogy 
ve szé lyez tes se a gyer me kek szel le mi fej lõ dé sét. Az éven-
kén ti kö rül be lül 300 000-es el ha lá lo zás és 54 mil li árd 
dol lár nyi egész ség ügyi költ ség (a nem ze ti össz ter mék 
8%-a) a lég szen  nye zés nek tu laj do nít ha tó. A do hány zás 
mi att be kö vet ke zõ ha lál ese tek szá ma éven te kö rül be lül 
730 000-re te he tõ, s ez a szám nö vek szik, mert Kí na a 
vi lág leg na gyobb do hány ter me lõ je és -felhasználója, s itt  
ta lál ha tó a leg több do há nyos is (kö zü lük 320 mil lió fõ, a 
vi lág ös  szes do há nyo sá nak egy har ma da, éven te és sze mé-
lyen ként át lag ban 1800 szál ci ga ret tát szív el).

Kí na is mert az ott elõ for du ló ter mé sze ti ka taszt ró fák 
gya ko ri sá gá ról, szá má ról, mé re té rõl és ká rá ról. Ezek 
né me lyi ke – kü lö nö sen is a por vi ha rok, a föld csu szam-
lás ok, a szá raz ság és az ár vi zek – szo ro san ös  sze függ az 
em ber kör nye ze ti ha tá sa i val, és ezek még gya ko rib bá vál-
tak, ahogy ezek a ha tá sok meg nõt tek. Pél dá ul a por vi ha-
rok gya ko ri sá ga és sú lyos sá ga meg nõtt az ál tal, hogy több 
föld te rü le tet le csu pa szí tot tak er dõ ir tás sal, túl le gel te tés-
sel, eró zi ó val és rész ben em ber okoz ta szá raz ság gal. Az 
idõ szá mí tás sze rin ti 300-tól 1950-ig a por vi ha rok Észak-
nyu gat Kí nát át la go san 31 éven ként egy szer súj tot ták; 
1950-tõl 1990-ig 20 hó na pon ként egy szer; és 1990 óta 
szin te éven ként. Az 1993. má jus 5-ei ha tal mas por vi har 
kö rül be lül száz em bert ölt meg. A szá raz ság szin tén fel fo-
ko zó dott, mert az er dõ ir tás meg sza kí tot ta az esõt ger jesz-
tõ ter mé sze tes víz kör for gást, és ta lán a ta vak és a vi zes
te rü le tek le csa po lá sa és ki zsák má nyo lá sa mi att, s ezért a 
pá ro log ta tást biz to sí tó víz fel szín csök ke né se mi att is. A 
szá raz ság okoz ta éven kén ti ter mõ te rü let-pusz tu lás má ra 
kö rül be lül 2 136 000 négy zet ki lo mé ter, ami az 1950-es 
évek ben mért éven kén ti te rü let ká ro so dás két sze re se. Az 
ára dá sok nagy mér ték ben nö ve ked tek az er dõ ir tás mi att; 
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a kö zel múlt ban az 1996-os és az 1998-as ár vi zek vol tak a 
leg sú lyo sab bak. A szá raz ság és az ár vi zek vál ta ko zó elõ-
for du lá sa szin tén gya ko rib bá vált, ugyan ak kor na gyobb 
ká ro kat is okoz, mint bár me lyi kük ön ma gá ban, mi vel a 
szá raz ság elõ ször el pusz tít ja a nö vény ta ka rót, majd az 
ár vi zek a csu pasz föl dön ko mo lyabb eró zi ót okoz nak, 
mint más kü lön ben.

Még ha a kí nai em be rek nek nem len ne is kap cso la ta 
a ke res ke de lem és az uta zás ré vén a má sutt élõ em be rek-
kel, Kí na ha tal mas te rü le te és né pes sé ge biz tos ha tást 
gya ko rol na más né pek re már csak azért is, mert Kí na is 
ugyan ab ba az óce án ba és lég kör be bo csát ja hul la dé kát és 
a gá zo kat. Kí na kap cso lat ala kí tá sa azon ban a vi lág töb-
bi ré szé vel szin te ex po nen ci á li san fel gyor sult az utób bi
két év ti zed ben a ke res ke de lem, a be fek te té sek és a kül-
föl di se gé lyek ré vén, bár a ke res ke de lem (most éven te
621 mil li árd dol lár) 1980 elõtt el ha nya gol ha tó volt, és a 
kül föl di ek Kí ná ba irá nyu ló be fek te té se egé szen 1991-ig 
el ha nya gol ha tó ma radt. Egyéb kö vet kez mé nyek kö zött 
az ex port ke res ke de lem fej lõ dé se a kí nai kör nye zet szeny-
 nye zés mö göt ti haj tó erõ lett, mert az erõ sen szen  nye zõ és 
szak sze rût len vi dé ki kis gaz da ság ok (a TVE-k), ame lyek
Kí na ex port já nak fe lét ter me lik meg, va ló já ban kül föld-
re szál lít ják készter mé ke i ket, de hát ra hagy ják Kí ná ban 
szen  nye zõ anya ga i kat. 1991-ben Kí na az USA után a 
má so dik leg ma ga sabb ös  sze gû kül föl di be fek te tést fo ga-
dó or szág gá lett, 2002-ben pe dig Kí na el fog lal ta az el sõ
he lyet, 53 mil li árd dol lár nyi re kord be fek te tést fo gad va 
be. Kül föl di tá mo ga tás te kin te té ben 1981 és 2000 kö zött 

100 mil lió dol lár ér ke zett nem zet kö zi NGO-któl (nem 
kor mány za ti szer ve ze tek tõl); ez nagy ös  szeg az NGO 
mér té ke sze rint, de csak cse kély ös  szeg Kí na egyéb for-
rá sa i hoz ké pest: fél mil li árd dol lár az ENSZ Fej lesz té si 
Prog ram já tól, 10 mil li árd dol lár Ja pán Nem zet kö zi Fej-
lesz té si Prog ram já tól, 11 mil li árd dol lár az Ázsi ai Fej lesz-
té si Bank tól és 24 mil li árd dol lár a Vi lág bank tól.

Ezek a pénz for rás ok ener gi át ad nak Kí na ro ha mos 
gaz da sá gi fej lõ dé sé nek és kör nye ze ti rom lá sá nak. 
Fi gyel jük most meg, mi lyen más mó don gya ko rol be fo-
lyást Kín ára a vi lág töb bi ré sze, il let ve Kí na a vi lág
töb bi ré szé re. Ezek a köl csö nös ha tá sok ko runk di va tos 
frá zi sá nak, a „globalizációnak” a ve tü le tei. A mai vi lág
tár sa dal ma i nak ös  sze kap csolt sá ga okoz za a leg fon to-
sabb kü lönb sé ge ket akö zött, hogy mi ként je lent kez tek a 
kör nye zet szen  nye zés prob lé mái a múlt ban a Hús vét-szi-
ge te ken vagy a Ma ya és az Anasazi kul tú rá ban, il let ve 
hogy mi ként je lent kez nek ma.

Azok kö zött a rossz dol gok kö zött, ami ket Kí na kap a 
vi lág töb bi ré szé tõl, már em lí tet tem a gaz da sá gi lag ká ro-
san ter je dõ fa jo kat. Egy má sik nagy ará nyú im port té nye-
zõ, amely meg fog ja lep ni az ol va só kat, a sze mét. Egyes 
fej lett or szá gok úgy csök ken tik hul la dék he gye i ket, hogy 
fi zet nek Kí ná nak, ve gye át a fel dol go zat lan sze me tet, köz-
te a mér ge zõ ké mi ai anya go kat tar tal ma zó hul la dé kot is. 
Eh hez adó dik, hogy Kí na nö vek võ gaz da sá ga és gyár ipa-
ra át ve szi a hul la dé kot/sze me tet, amely ol csó for rá sa le het 
az új ra hasz no sít ha tó nyers anyag nak. Ve gyünk egy pél dát:
2002 szep tem be ré ben egy kí nai vám hi va tal Zhejiang tar-

Kovács-Gombos Gábor munkája
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to mány ban egy az USA-ból szár ma zó 400 ton-
nás „elekt ro ni kus hul la dé kot” tar tal ma zó szál lít-
mányt jegy zett fel, amely hul la dék elekt ro ni kai 
esz kö zö ket és al kat ré sze ket tar tal ma zott: tö rött 
vagy ide jét múlt szí nes tv-ké szü lé ke ket, szá mí-

tó gép-mo ni to ro kat, fény má so ló kat és bil len tyû ze te ket. 
Mi köz ben az ilyen tar tal mú im port hul la dék men  nyi sé gé-
re vo nat ko zó sta tisz ti kák szük ség sze rû en hi á nyo sak, a ren-
del ke zés re ál ló ada tok azt mu tat ják, hogy ez a men  nyi ség 
egy ton ná ról 11 ton ná ra nõtt 1990-tõl 1997-ig, to váb bá 
hogy a fej lett vi lág ból Hong kon gon át Kí ná ba szál lí tott 
sze mét az éven kén ti 2,3 ton ná ról több mint 3 ton ná ra nõtt 
1998-tól 2002-ig. Ez azt je len ti, hogy köz vet le nül szál lít-
ják a szen  nye zést a fej lett vi lág ból Kí ná ba.

Még a hul la dék nál is ros  szabb, hogy míg sok kül föl di 
tár sa ság se gí tett Kí na kör nye ze té nek a fej lett tech no ló gia 
Kí ná nak tör té nõ át adá sá val, má sok ká ro sí tot ták hul la dék-
fo ko zó ipar te le pí té sé vel (pollution-intensive industry: 
PII), be le ért ve olyan tech no ló gi á kat is, ame lyek már 
il le gá li sak a szár ma zá si or szág ban. Né hány ilyen tech-
no ló gi át ké sõbb Kí na át adott más, még ke vés bé fej lett 
or szá gok nak. Egy pél da: 1992-ben a le vél tet vek el le ni 
ro var ölõ, a Fuyaman gyár tá sá nak tech no ló gi á ját, ame-
lyet Ja pán ban 17 év vel ko ráb ban be til tot tak, el ad ták egy 
kí nai–ja pán vegyesvállalatnak Fujian Tar to mány ban, ahol 
ez to vább mér ge zett és sok em ber ha lá lát okoz ta, sú lyos 
kör nye zet szen  nye zést idé zett elõ. Ki zá ró lag Guangdong 
tar to mány ban a kül föl di be fek te tõk im port já ból szár ma-
zó, ózon pusz tí tó klór- és flu órtar tal mú szén ve gyü le tek 
men  nyi sé ge 1996-ban el ér te az 1800 ton nát, ami mi att
Kí ná nak ne héz ki ma rad nia a vi lág ózon kész le té nek rom-
bo lá sá ból. Ami 1995-öt il le ti, Kí na adott ott hont 16 998 
PII cég nek, ame lyek ös  sze sí tett ipa ri ter me lé se kö rül be lül 
50 mil li árd dol lárt ért.

Kí na im port já tól tág ér te lem ben vett ex port ja fe lé 
for dul va: Kí na élõ vi lá gá nak gaz dag vál to za tos sá ga azt 
je len ti, hogy Kí na más or szá gok ba sok ká ro san ter je dõ 
fajt jut tat vis  sza, ame lyek már jól al kal maz kod tak a fenn-
ma ra dás ver se nyé hez a fa jok ban gaz dag kí nai kör nye zet-
ben. Ilyen pél dá ul a há rom leg is mer tebb ro var kár te võ – a 
gesz te nye vész, a hely te le nül el ne ve zett „hol land” szil fa-
vész és az ázsi ai szar vas bo gár –, ame lyek el pusz tí tot tak 
szá mos észak-ame ri kai fa po pu lá ci ót, és ame lyek mind-
egyi ke Kí ná ból vagy va la hon nan Ke let-Ázsia kö ze lé bõl 
szár ma zik. A gesz te nye vész már el pusz tí tot ta az õs ho nos 
gesz te nye fá kat az USA-ban; a hol land szil fa vész ki ir tot ta 
a szil fát, amely va la ha az új-ang li ai vá ro sok véd je gye volt, 
ami kor gye rek vol tam ott vagy 60 év vel ez elõtt; az ázsi ai
szar vas bo gár pe dig, amely rõl elõ ször 1996-ban is mer ték 
fel az USA-ban, hogy meg tá mad ja a ju har fát és a kõ ris-
fát, ké pes 41 mil li árd dol lár ér té kû ame ri kai fa pusz tu lá-
sát okoz ni, s ez több, mint az, amit a má sik két kór oko zó 
együt te sen idéz elõ. A leg utóbb ér ke zett kí nai ponty fé le 
nö vény evõ hal, a fe hér amur (Ctenopharyngodon idella)
má ra 45 ame ri kai szö vet sé gi ál lam fo lyó i ban és ta va i ban 
ho no so dott meg, ahol az õs ho nos hal faj ták kal ver se nyez a 
fenn ma ra dá sért és nagy fo kú vál to zást idéz elõ a nö vé nyek-
bõl, plank to nok ból és ge rin ce sek bõl ál ló ví zi élõ vi lág élet-
kö zös ség ében. Egy má sik, nagy lét szám ban elõ for du ló, 
je len tõs öko ló gi ai és gaz da sá gi ha tást ki vál tó, Kí ná ból 
nö vek võ szám ban kül föld re jut ta tott kí nai élõ lény a Ho mo 
sa pi ens. Pél dá ul mos tan ra a har ma dik he lyet fog lal ja el az 
Auszt rá li á ba irá nyu ló le gá lis be ván dor lás for rá sai kö zött, 
és je len tõs lét szá mú il le gá lis és le gá lis be ván dor ló kel át 
a Csen des-óce á non az USA-ba is.

Míg az elõ vi gyá zat la nul vagy szán dé ko san ki áram ló 
kí nai ro va rok, édes ví zi ha lak, il let ve em be rek ha jón vagy 
re pü lõn érik el a ten ge ren tú li or szá go kat, más elõ vi gyá-
zat lan ex port a lég kör ben ér ke zik. Kí na lett a vi lá gon a 

leg na gyobb ter me lõ je és fel hasz ná ló ja az ózon csök ken tõ 
gáz ne mû anya gok nak – pél dá ul a klór- és flu órtar tal mú 
szén ve gyü le tek nek –, mi u tán a fej lett vi lág or szá gai 
1995-ben ki von ták õket a ter me lés bõl. Má ra szin tén Kí na 
ré sze se dik a vi lág nak a lég kör be tör té nõ szén di oxid-ki bo-
csá tá sá ból 12%-kal, ami a glo bá lis fel me le ge dés ben je len-
tõs sze re pet ját szik. Ha a je len ten den cia – a ki bo csá tás 
emel ke dé se Kí ná ban, ál lan dó su lá sa az USA-ban, má sutt 
a csök ke né se – foly ta tó dik, ak kor Kí na a vi lág ve ze tõ 
szén di oxid-ki bo csá tó ja, ami a vi lág tel jes ki bo csá tá sá nak 
40%-át te szi ki 2050-re. Kí na már ve zet a vi lág kén oxid-
ter me lé sé ben, s ez az USA ter me lé sé nek két sze re se. A 
ke let fe lé tar tó sze lek mi att a szen  nye zõanyag gal ter helt 
por, ho mok és ta laj, amely Kí na si va ta ga i ból, le rom lott 
le ge lõ i rõl és be nem ve tett föld je i rõl szár ma zik, el jut 
Ko re á ba, Ja pán ba, a csen des-óce á ni szi ge tek re, és egy 
hé ten be lül a Csen des-óce án túl part já ra, az USA-ba és 
Ka na dá ba. Ezek a le be gõ ré szecs kék Kí na szé na la pú gaz-
da sá gá nak, er dõ ir tá sá nak, túl le gel te té sé nek, eró zi ó já nak 
és rom bo ló me zõ gaz da sá gi mód sze re i nek ered mé nyei.

A kö vet ke zõ cse re fo lya mat Kí na és más or szá gok 
kö zött olyan im port, amely he lyet te sí ti az ex por tot: az 
im por tált fa anyag ilyen ér te lem ben ex por tált er dõ ir tás. 
Kí na a har ma dik fa anyag-fel hasz ná ló a vi lá gon, mi vel 
a fa biz to sít ja az or szág vi dé ki ener gia for rá sá nak 40%-át 
tü ze lõ fa for má já ban, va la mint pa pír- és cel lu lóz ipa rá nak 
szin te tel jes nyers anyag-el lá tá sát, to váb bá az épí tõ ipar 
fa táb la- és épü let fa kész le tét. Nö vek võ sza ka dék ala kult 
ki azon ban Kí na fo ko zó dó fû rész áru-igé nye és csök ke nõ 
ha zai kész le te kö zött, kü lö nö sen az óta, hogy az or szá gos 
fa ki ter me lést til tó tör vény az 1998-as ár vi zek után ha tály-
ba lé pett. Emi att Kí na fa im port ja a til tás óta hat szo ro sá ra 
nõtt. Mi vel tró pu si fa anyag im por tõ re ként mind há rom 
tró pu si kon ti nens or szá ga i ból (fõ ként Ma laj zi á ból, 
Gabonból, Pá pua Új-Gui ne á ból és Bra zí li á ból) szál lít, 
Kí na már a má so dik Ja pán után, és ha ma ro san meg is 
elõ zi. Im por tál fa anya got a mér sé kelt ég haj la ti öv bõl is, 
fõ leg Orosz or szág ból, Új-Zé land ról, az USA-ból, Né met-
or szág ból és Auszt rá li á ból. Az ál tal, hogy Kí na a Vi lág ke-
res ke del mi Szer ve zet (World Tra de Organization) tag ja
lett, ezek a fa anyagim por tok vár ha tó an to vább nö ve ked-
nek, mi vel a fa áru vám ja a 15–20%-os mér ték rõl 2–3%-
ra fog csök ken ni. Gya kor la ti lag ez azt je len ti, hogy Kí na 
Ja pán hoz ha son ló an meg óv ja sa ját er de it, de csak azon az 
áron, hogy az er dõ ir tást más or szá gok ba ex por tál ja, ame-
lyek kö zül töb ben (köz tük Ma laj zia, Pá pua Új-Gui nea és 
Auszt rá lia) már el ér ték a ka taszt ro fá lis er dõ ir tás mér té két, 
vagy biz to s úton ha lad nak fe lé je.

Ezek nél a ha tá sok nál po ten ci á li san fon to sabb az a rit-
kán tár gyalt kö vet kez mény, hogy más fej lõ dõ or szá gok 
la kó i hoz ha son ló an a kí nai em be rek is igye kez nek el sa já-
tí ta ni a fej lett vi lág élet for má ját. Ez az el vont meg fo gal ma-
zás szá mos ha tá ro zott célt je lent a har ma dik vi lág ban élõ 
egyén nek: ház hoz ju tást, ház tar tá si gé pe ket, fel sze re lést, 
ru ház ko dást, to váb bá ener gia igé nyes fo lya mat so rán gyár-
tott ke res ke de lem ben kap ha tó fo gyasz tá si cik ke ket, ame-
lye ket nem há zi lag, hely ben és kéz zel ál lí tot tak elõ; gyá-
ri lag ké szí tett mo dern gyógy sze rek hez va ló hoz zá ju tást, 
költ sé ges kép zé si hát tér rel és fel sze re lés sel ren del ke zõ 
or vo si és fog or vo si el lá tást; bõ sé ges, mût rá gyá zott – ál la-
ti és nö vé nyi ere de tû trá gya nél kül, ma gas ho zam mal ter-
melt – táp lá lék fo gyasz tá sát; ipa ri lag elõ ál lí tott táp lá lék 
fo gyasz tá sát; uta zást gép ko csi val (le he tõ leg sa ját sze mély-
au tó val), nem pe dig gya log vagy ke rék pár ral; hoz zá fé rést 
– nem csak a hely ben gyár tott és fo gyasz tók hoz jut ta tott 
ter mé kek hez, ha nem – a más hol gyár tott egyéb ter mé-
kek hez, ame lyek gép jár mû szál lí tás sal ér kez nek. Min den 
har ma dik vi lág be li nép, akik rõl tu dok – még azok is, akik 
igye kez nek meg õriz ni vagy új ra élesz te ni ha gyo má nyos 
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élet mód juk egy ré szét –, szin tén ér té ke li a fej lett vi lág
leg alább né hány ele mét.

A min den ki ál tal kí vánt fej lett vi lág ban él vez he tõ 
je len le gi élet mód glo bá lis kö vet kez mé nye it jól il luszt rál-
ja Kí na, mi vel itt egye sül a vi lág leg na gyobb né pes sé ge 
és a leg gyor sab ban fej lõ dõ gaz da ság. Az össz ter me lés 
vagy összfogyasztás mér té két ak kor kap juk meg, ha a 
né pes ség mé re tét meg szo roz zuk az egy fõ re ju tó ter me lés 
vagy fo gyasz tás üte mé vel. Kí na ese té ben az össz ter me lés 
ele ve ma gas a nagy lét szá mú né pes ség mi att, an nak el le-
né re is, hogy az egy fõ re ju tó ér té kek még min dig na gyon
ala cso nyak: pél dá ul a négy fõbb ipa ri fém (az acél, az 
alu mí ni um, a réz és az ólom) te kin te té ben itt az egy fõ re
ju tó fo gyasz tás csak 9%-a a ve ze tõ ipa ri or szá go ké nak. 
Kí na azon ban ro ha mo san ha lad cél ja fe lé, hogy el ér je a 
fej lett vi lág gaz da sá gát. Amen  nyi ben Kí na egy fõ re ju tó
fo gyasz tá sá nak mér té ke utol éri a fej lett vi lág szint jét, még 
ha sem mi más nem vál to zik is meg a vi lá gon – pl. még 
ha a né pes ség és a ter me lés/fo gyasz tás ará nya vál to zat-
lan ma rad is má sutt –, ugyan azok nak az ipa ri fé mek nek 
az ese té ben ki zá ró lag a ter me lés/fo gyasz tás ará nyá nak 
nö ve ke dé se (ahogy Kí na né pes sé gé nek kö szön he tõ en 
meg több szö rö zõ dik) ak kor is 94%-os nö ve ke dés sé ala-
kul az összvilágtermelés vagy -fogyasztás te rü le tén. Más 
szó val, ha Kí na el éri a fej lett vi lág szint jét, az meg kö ze lí-
tõ leg meg két sze re zi az egész vi lág em be rek ál tal igé nyelt 
nyers anyag-fel hasz ná lá sát és az ál ta luk ki fej tett kör nye ze-
ti ha tást. Az vi szont két sé ges, hogy fenn tart ha tó len ne a 
vi lág je len leg ér vé nyes em be ri nyers anyag-fel hasz ná lá sa 
és ha tás kö vet kez mé nye. Va la mi el sõbb sé get kell, hogy 
kap jon. Ez a leg erõ sebb érv, ami ért Kí na prob lé mái au to-
ma ti ku san a vi lág problémáivá lesz nek.

Kí na ve ze tõi va la ha azt hit ték, hogy az em be rek 
le gyõz he tik és le is kel le ne gyõz ni ük a ter mé sze tet, hogy 
a kör nye ze ti ká ro so dás csak a ka pi ta lis ta tár sa dal ma kat 
érin ti, és hogy a szo ci a lis ta tár sa dal mak vé det tek ez zel 
szem ben. Im már szem be sül ve Kí na sa ját sú lyos kör nye-
ze ti prob lé má i nak nyo masz tó je le i vel, õk is óva to sab bak. 
A gon dol ko dás vál to zá sa már 1972-ben meg kez dõ dött, 
ami kor Kí na kül dött ség gel vett részt az ENSZ El sõ
Hu mán kör nye ze ti Kon fe ren ci á ján. Az 1973-as esz ten-
dõ ben ala kult meg a kor mány úgy ne ve zett Kör nye zet-
vé del mi Fõ cso port ja, amely 1998-ban (a nagy ár vi zek 
évé ben) át ala kult Ál la mi Kör nye zet vé del mi Tes tü let té. 
1983-ban kör nye zet vé del met nem ze ti alap elv vé nyil vá ní-
tot ták – pa pí ron. No ha sok erõ fe szí tés re ke rült sor, hogy 
meg fé kez zék a kör nye zet le rom lá sát, a gaz da sá gi fej lõ dés 
va ló já ban még min dig el sõbb sé get él vez és a kor mány za ti 
tiszt vi se lõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se kor ez ma rad a fõ 
kri té ri um. Sok kör nye zet vé del mi tör vény és irány elv, ame-
lyet pa pí ron el fo gad tak, nem ér vé nye sül és nem va ló sul 
meg ha té ko nyan.

Mit tar to gat a jö võ Kí na szá má ra? Ter mé sze te sen 
ugyan az a kér dés me rül fel min de nütt a vi lá gon: a kör nye-
zet vé del mi prob lé mák ki ala ku lá sa fel gyor sul, a meg kí sé-
relt meg ol dá sok fej lõ dé se is fel gyor sult, de me lyik nye ri a 
fu ta mot? Kí ná ban ez a kér dés kü lö nö sen sür ge tõ, nem csak 
Kí ná nak a vi lág ra gya ko rolt – s már rész le te zett – ha tá sa 
és an nak mér té ke mi att, ha nem Kí na tör té ne té nek egyik 
vo ná sa mi att is, me lyet „tán tor gás nak” ne vez he tünk. (Ezt 
a meg je lö lést sem le ges – „az egyik szél tõl a má sik szé lig 
tör té nõ hir te len tá moly gás” – ér tel mé ben hasz ná lom, nem 
pe dig a ré szeg dü lön gé lés pe jo ra tív ér tel mé ben.) Ez zel a 
me ta fo rá val gon do lom ki fe jez ni azt, ami szá mom ra Kí na 
tör té nel mé nek jel leg ze tes sé ge, amely rõl már ír tam „Nagy-
ágyúk, mik ro bák és acél” (Guns, Germs, and Steel) cí mû
ko ráb bi köny vem ben. A föld raj zi té nye zõk mi att – mint 
pél dá ul Kí na vi szony lag egyen le tes ten ger part ja, hogy 

nincs az olasz or szá gi hoz vagy a spa nyol/por tu-
gál fél szi get hez mér he tõ fél szi ge te, hogy nincs 
a brit és ír szi ge tek hez fog ha tó na gyobb szi ge te, 
s hogy fõbb fo lyói pár hu za mo sak – Kí na mag ja
föld raj zi lag egy sé ges sé vált már az idõ szá mí tás 
elõtt 211-ben, és az óta tör té nel me leg na gyobb ré szé ben 
egy sé ges is ma radt, míg a föld raj zi lag ta golt Eu ró pa so ha 
nem egy sé ge sült po li ti ka i lag. Ez az egy ség ké pes sé tet te 
Kí na ve ze tõ it, hogy az eu ró pai ve ze tõk ál tal kor mány zott 
te rü let nél na gyobb te rü le ten vi gye nek vé gig vál to zá so kat 
– akár jó, akár rossz vál to zá so kat, gyak ran gyors vál ta ko-
zás ban (ezért „tán to rog va”). Kí na egy sé ge és a csá szá rok 
dön té sei ma gya ráz hat ják, mi ért Kí na fej lesz tet te ki az 
eu ró pai re ne szánsz ide jén a vi lág leg jobb és leg na gyobb 
ha jó it, mi ért kül dött flot tá kat In di á ba és Af ri ká ba, majd 
mi ért sze rel te le ha jó ha dát s en ged te át a ten ge rentú li gyar-
ma to sí tást a sok kal ki sebb eu ró pai ál la mok nak; s ké sõbb 
mi ért kezd te el Kí na, de mi ért nem foly tat ta sa ját in du ló 
ipa ri for ra dal mát.

Kí na erõs sé ge és ve szé lyez te tett sé ge fenn ma radt a 
leg utób bi idõ kig, mi köz ben Kí na foly tat ja tán tor gá sát 
na gyobb ügyek kö zött, ame lyek be fo lyá sol ják kör nye ze-
tét és né pes sé gét. Egy fe lõl Kí na ve ze tõi ké pe sek vol tak 
oly mér vû prob lé má kat meg ol da ni, amely alig ha volt 
le het sé ges az eu ró pai és ame ri kai ve ze tõk nek: pél dá ul 
el ren del ték az egy gyer mek vál la lá sát en ge dé lye zõ csa-
lád po li ti kát a né pes ség nö ve ke dés csök ken té sé re, és be fe-
jez ték az or szá gos fa ki ter me lést 1998-ban. Más fe lõl Kí na 
ve ze tõ i nek si ke rült ak ko ra ös  sze vis  sza sá got is te rem te ni-
ük, amely alig ha le het sé ges az eu ró pai és ame ri kai ve ze-
tõk ese té ben: pél dá ul a Nagy Ug rás át me ne te ka o ti ku san 
zaj lott, a Kul tu rá lis For ra da lom szét zi lál ta az or szá gos 
ok ta tá si rend szert, és (egye sek sze rint) ked ve zõt len kör-
nye ze ti ha tá sok kí sé rik a há rom megaprojektet.

Ami Kí na je len le gi kör nye ze ti prob lé má i nak ki me ne-
tel ét il le ti, ami biz to san mond ha tó, az az, hogy min den
ros  szabb lesz, mi e lõtt jobb ra for dul, az idõ be li le ma ra-
dás mi att, s mert a ká ro so dás már el in dult. Egy je len-
tõs té nye zõ mû kö dik, akár mi lesz is, még pe dig Kí na 
nem zet kö zi ke res ke del mé nek elõ re sej tett nö ve ke dé se, 
ami a Vi lág ke res ke del mi Szer ve zet hez (World Tra de 
Organization, WTO) tör tént csat la ko zás ered mé nye, és 
ami ál tal a vám ta ri fák csök ken nek, il let ve meg szûn nek, 
a sze mély au tók, tex tí li ák, me zõ gaz da sá gi ter mé kek és 
sok más áru cikk ex port ja, il let ve im port ja vi szont meg nõ. 
Kí na ex port ra ter me lõ ipa ra igyek szik a gyár tott kész ter-
mé ke ket ten ge ren túl ra jut tat ni, a gyá rak ban kép zõ dött 
szennyezõanyagokat pe dig Kí ná ban hagy ni; va ló szí nû leg 
eb bõl egy re több lesz. Kí na im port já nak egy ré sze, mint 
pél dá ul a hul la dék és a sze mély au tók, már ká ros a kör nye-
zet re; ezekbõl is egy re több lesz. Más részt a WTO egyes 
tag or szá gai a kí na i nál szi go rúbb kör nye ze ti sza bá lyok hoz 
ra gasz kod nak, és ez ar ra fog ja kény sze rí te ni Kí nát, hogy 
be ve zes se eze ket a nem zet kö zi sza bá lyo kat, mint an nak
fel té tel ét, hogy ex port ját been ged jék ezek az or szá gok. A 
na gyobb me zõ gaz da sá gi im port le he tõ vé ten né Kí na szá-
má ra, hogy csök kent se mû trá gya- és ro var ir tó szer-fel hasz-
ná lá sát, ke vés bé ve gye igény be ala csony ter més ho za mú 
föld je it, ugyan ak kor kõ olaj- és föld gáz im port ja biz to sí-
ta ná, hogy Kí na csök kent se a szén tü ze lés bõl szár ma zó 
kör nye zet szen  nye zést. A WTO-tagság ket tõs kö vet kez mé-
nye le het, hogy az im port nö ve lé sé vel és így Kí na ha zai
ter me lé sé nek csök ke né sé vel Kí na egy sze rû en át te le pí ti a 
kör nye zet ká ro sí tást Kí ná ból a ten ge ren túl ra, mi ként ez 
meg tör tént már úgy, hogy a ha zai fa ki ter me lést fel vál tot-
ta az im port fa áru (az az gya kor la ti lag Kí na he lyett más 
or szá gok fi ze tik meg az er dõ ir tás kö vet kez mé nye i ként 
el szen ve dett ká ro kat).

A bo rú lá tó em ber már sok ve szély és rossz elõ jel 
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mû kö dé sét ve szi ész re Kí ná ban. Az ál ta lá nos 
ve szé lyek kö zött Kí na pri o ri tá sa nem a kör-
nye zet vé de lem vagy a fenn tart ha tó ság, ha nem 
még min dig in kább a gaz da sá gi nö ve ke dés. 
Az ál ta lá nos kör nye ze ti tu da tos ság ala csony 

szin tû, rész ben mert Kí na ok ta tás ba tör té nõ be fek te té se 
ala csony, a fej lett vi lág or szá ga i nak ha zai össz ter mék 
ará nyos be fek te té sé nek a fe lé nél is ke ve sebb. Bár Kí ná-
ban él a vi lág né pes sé gé nek 20%-a, az ok ta tás ra for dí tott 
költ sé gek vi lág vi szony la tá ban Kí na csak 1%-ot tesz ki. 
A gye re kek fõ is ko lai vagy egye te mi ok ta tá sa meg ha-
lad ja a kí nai szü lõk le he tõ sé ge it, mert egy év ta nít ta tás 
egy vá ro si mun kás vagy há rom vi dé ki mun kás át lag ke-
re se tét emész te né fel. Kí na je len le gi kör nye zet vé del mi 
tör vé nyei fõ ként rész le tek ben íród tak, nem al kal maz zák 
õket ha té ko nyan, nem elem zik a hos  szú tá vú kö vet kez-
mé nye ket, nin cse nek rend szer be fog lal va: pél dá ul nincs 
min den re ki ter je dõ ke re te a Kí ná ban ro ha mo san ele nyé-
szõ vi zes te rü le tek vé del mé nek, bár egyes tör vé nyek 
fog lal koz nak ve le. A kí nai Ál la mi Kör nye zet vé del mi 
Hi va tal (State Environmental Protection Administration
[SEPA]) he lyi tiszt ség vi se lõ it az ön kor mány zat ok ne ve-
zik ki, nem pe dig a SEPA fel sõ ve ze tõi, így a he lyi
ön kor mány zat ok gyak ran meg aka dá lyoz zák az or szá gos 
kör nye zet vé del mi tör vé nyek és ren del ke zé sek fo ga na-
to sí tá sát. A fon tos kör nye ze ti nyers anyag ok ára olyan 
ala csony, hogy pa zar lás ra ösz tö nöz: pél dá ul egy ton na
ön tö zõ víz a Sár ga-fo lyó ból csu pán egy kis üveg for rás-
víz egy ti ze de és egy szá za da kö zöt ti költ sé get igé nyel, s 
így sem mi pénz ügyi mo ti vá ció nem kész te ti az ön tö zés-
sel gaz dál ko dó kat, hogy ta ka ré kos kod ja nak a víz zel. A 
kor mány a föld tu laj do nos, a gaz dál ko dók bér lik, de egy 
sor kü lön bö zõ gaz dál ko dó nak ad hat ják bér be egy rö vid 
idõ le for gá sa alatt, ezért a gaz dál ko dók nem ér de kel tek, 
hogy hos  szú tá von fek tes se nek be a föld jü kön, vagy 
hogy jól vi sel jék gond ját.

A kí nai kör nye zet még sa já to sabb ve szé lyek kel is 
szem be sül. Már erõ sen nö vek szik a sze mély au tók szá ma, 
ad va van a há rom megaprojekt, a vi zes te rü le tek ro ha mo-
san tûn nek el, s ezek ká ros kö vet kez mé nyei csak to vább
hal mo zód nak a jö võ ben. A kí nai ház tar tá sok mé re té nek 
2,7 fõ re ter ve zett csök ke né se a 2015-ik év re 126 mil lió
új ház tar tás ki ala ku lá sát hoz za ma gá val (s ez több, mint 
az ös  szes ház tar tá sok szá ma az USA-ban), még ak kor is, 
ha Kí na né pes sé gé nek nagy sá ga ál lan dó ma rad. A jó mód 
nö ve ke dé sé vel és eb bõl adó dó an a hús- és hal fo gyasz tás 
nö ve ke dé sé vel a hús ipar és a víz mû ve lés kör nye ze ti 
prob lé mái is nö ve ked nek, így pél dá ul az ös  szes ál la ti 
és hal ürü lék bõl szár ma zó szen  nye zõ dés és az el nem 
fo gyasz tott hal ele del bõl szár ma zó eutrofizálódás. Im már
Kí na a víz mû ve lés ke re té ben elõ ál lí tott élel mi sze rek leg-
na gyobb gyár tó ja a vi lá gon és az egye dü li or szág, ahol 
több hal és ví zi élel mi szer szár ma zik a víz mû ve lés bõl, 
mint vad ví zi ha lá szat ból. Hogy mi lyen kö vet kez mé nyek 
hat nak a vi lág ra ab ból adó dó an, hogy Kí na el ér te a hús-
fo gyasz tás fej lett vi lág be li szint jét, azt az az ál ta lá no sabb 
fej le mény pél dáz za, ame lyet már szem lél tet tem a fém fel-
hasz ná lás ada ta i val, hogy tud ni il lik mek ko ra a mos ta ni 
sza ka dék a fej lett vi lág és a har ma dik vi lág egy fõ re ju tó
fo gyasz tá si és ter me lé si ará nya kö zött. Kí na ter mé sze te-
sen nem fo gad ja el, hogy azt mond ják ne ki: ne kí ván koz-
zék a fej lett vi lág szín vo nal ára. A vi lág azon ban kép te len 
el vi sel ni, hogy Kí na és más fej lõ dõ vi lág be li or szá gok 
a mos ta ni fej lett vi lág or szá ga i val együtt mind a fej lett
vi lág szint jén üze mel je nek.

Mind ezen ve szély és csüg gesz tõ jel el len sú lyo zá sá ra 

van nak nagy fon tos sá gú ígé re tes je lek is. A WTO-tag-
ság és a kö zel gõ 2008-as kí nai olim pi ai já té kok ar ra 
sar kall ták a kí nai kor mányt, hogy na gyobb fi gyel met 
szen tel jen a kör nye ze ti prob lé mák nak. Pél dá ul egy 6 mil-
li árd dol lá ros „zöld fal”, il let ve fá sí tott öve zet lé te sí té sét 
kezd ték meg Pe king kö rül, hogy meg véd jék a vá rost
a por- és ho mok vi ha rok tól. Hogy csök kent sék Pe king 
lég szen  nye zõ dé sét, a vá ro si ön kor mány zat el ren del te: 
a gép jár mû ve ket ala kít sák át, hogy föl dgázt és csepp-
fo lyós kõ olaj gázt hasz nál has sa nak. Kí na nem egész 
egy év alatt át tért az ólom men tes ben zin hasz ná la tá ra, 
amit Eu ró pa és az USA csak több év alatt ért el. Leg-
utóbb Kí na el ha tá roz ta, hogy üzem anyag-ha té kony sá gi 
mi ni mu mo kat ál la pít meg a gép jár mû vek re, be le ért ve a 
SUV-okat is. Az új au tók kal szem ben el vá rás, hogy meg-
fe lel je nek az Eu ró pá ban ural ko dó szi go rú ká ros anyag-
ki bo csá tá si nor mák nak.

Kí na már nagy erõ fe szí té se ket tesz, hogy meg véd je 
élõ vi lá ga gaz dag sok fé le ség ét az 1757 ter mé szet vé del mi 
te rü le tén, amely az össz te rü let 13%-a, nem em lít ve az 
ál lat ker te ket, a bo ta ni kus ker te ket, a va don élõ ál la tok 
táp lá lá sát szol gá ló köz pon to kat, mú ze u mo kat, a gén- és 
sejt ban ko kat. Kí na nagy mér ték ben jel leg ze tes és kör-
nye zet ba rát ha gyo má nyos mód sze re ket al kal maz, mint 
pél dá ul a dél-kí nai el árasz tott rizs föl de ken tör té nõ hal-
te nyész tés ál ta lá nos gya kor la tát. Ez a mód szer új ra hasz-
no sít ja a hal ürü lé ket ter mé sze tes trá gya ként, fo koz za a 
rizs ter més ho za mát, a ha lak kal küz di le a kár te võ ket és 
nyom ja el a gyom nö vé nye ket, csök ken ti a nö vény ir tó 
és ro var ir tó sze rek, va la mint a mû trá gya hasz ná la tát, 
to váb bá több ét ke zé si fe hér jét és szén hid rá tot szol gál tat 
a kör nye ze ti kár nö ve ke dé se nél kül. Az új ra er dõ sí tés 
ked ve zõ je lei a na gyobb fa te le pí té si kez de mé nye zé sek 
1978-ban, to váb bá a fa ki ter me lés 1998-as or szá gos 
ti lal ma, va la mint az Or szá gos Er dõ vé dõ Prog ram, hogy 
csök ken jen a to váb bi rom bo ló ár vi zek koc ká za ta. 1990 
óta Kí na 38850 négy zet ki lo mé te ren küz döt te le a si va ta-
go so dást új ra er dõ sí tés sel és a ho mok dû nék meg kö té sé-
vel. A „Szán tó föl det zöld me zõ re” el ne ve zé sû prog ram, 
amely 2000-ben kez dõ dött, ve tõ mag-tá mo ga tást ad a 
föld mû ve sek nek, akik szán tó föld jü ket er dõ sí tés re vagy 
fü ve sí tés re for dít ják, és így csök ken tik a kör nye ze ti leg 
ér zé keny me re dek hegy ol da lak me zõ gaz da sá gi igény be-
vé tel ét.

Mi lesz a vé ge minden nek? Mi ként a vi lág töb bi ré sze,
Kí na a fel gyor su ló kör nye ze ti károk és a fel gyor su ló kör-
nye zet vé de lem kö zött tán to rog. Kí na ha tal mas né pes sé ge 
és rop pant mód nö vek võ gaz da sá ga, to váb bá mos ta ni és 
tör té nel mi cent ra li zált sá ga azt je len ti, hogy Kí na tán tor-
gá sa több té nye zõ tõl függ, mint bár mely más or szág ese-
té ben. A ki me ne te le nem csak Kí nát fog ja be fo lyá sol ni, 
ha nem az egész vi lá got is. Mi köz ben ezt a fe je ze tet ír tam, 
azt ta pasz tal tam, hogy sa ját ér zel me im is tán to rog nak a 
nyo masz tó rész le tek ész tom pí tó el ke se re dett sé ge és a 
Kí na ál tal már al kal ma zott, se be sen és ra di ká li san meg-
va ló sí tott kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek kel tet te re mény 
kö zött. Kí na mé re te és sa já tos kor mány za ti be ren dez ke-
dé se mi att a fe lül rõl ho zott dön té sek ott sok kal na gyobb
mér ték ben ér vé nye sül tek, mint má sutt. A jö ven dõ leg-
jobb es he tõ sé gé vel szá mo ló for ga tó köny vem az, hogy 
Kí na kor má nya fel is me ri: kör nye ze ti prob lé mái sok kal 
ko mo lyabb fe nye ge tést je len te nek, mint né pes ség nö ve ke-
dé si prob lé má ja je len tett. A kí nai kor mány le von hat ja azt 
a kö vet kez te tést, hogy Kí na ér de kei ugyan olyan me rész 
és ha té ko nyan ér vé nye sí tett kör nye ze ti po li ti kát kí ván-
nak, mint ami lyen a csa lád ter ve zé si po li ti ká ja.

Tóta Pé ter Be ne dek for dí tá sa
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Borbély Károly munkája


