
 

 

A koronavírus járvány környezeti hatásai 

2019. december-2020. áprilisig terjedő időszakra vonatkozóan 

 

A következő háromrészes cikk-sorozat az új típusú koronavírus első nagy világ-hullámának környezeti 

következményeivel foglalkozik. A sorozat első része a 2020. elején bekövetkezett „leállásnak” az állatvilágra 

kifejtett hatásáról értekezik. A második rész a levegő esetében lezajlott változásokról szól. A harmadik rész a 

társadalomra kifejtett fejleményeket elemzi. 

A koronavírus járvány első hullámának hatása az állatvilágra  

Ember és bioszféra-átalakítás 

A Földön a homo sapiens a leghatékonyabb bioszféra-átalakító faj1. Mindegyik faj képes az őt 

körülvevő bioszférát bizonyos mértékben alakítani, de ezen potenciál emberi mértéke messze 

felülmúlja a többi fajét2. Ez összefügghet azzal, hogy a homo sapiens relatív (testsúlyhoz viszonyított) 

agytérfogatának nagysága is messze felülmúlja minden más élőlényét3. Az evolúció során egy faj - 

történetesen a miénk - tehetségében megelőzte társait. Ez a képesség a többi fajra és a bolygónkra 

nézve egyaránt lehet pozitív és negatív hatással is.  

A homo sapiens a kb. 200 000 éves életpályáján a kiemelkedő nagyságú relatív agytérfogatát jól 

láthatóan arra használta, hogy saját gondolkodása mentén saját igényeit kielégítse. Ezen tevékenység 

közben a Föld arculatát teljesen átszabta. Érdekes lenne megnézni azt a Földet, amit az évezredek során 

nem alakított át az ember. Vajon hogy nézne ki az a Föld, és hány faj élne rajta? 

A homo sapiens bioszféra-átalakító tevékenysége már a kezdetektől markáns tettekkel indult: a 

neandervölgyi és más előember-társai illetve számos nagytestű állatfaj kiirtásával4. Az azóta eltelt 

                                                             
1 Takács-Sánta, 2008. 17. o. lábjegyzet: A bioszféra a Föld azon része, ahol aktív anyagcserét folytató élőlények természetes körülmények között 

előfordulnak. A három élettelen szféra metszéspontjában jött létre és magában foglalja a hidroszféra döntő részét (…) az atmoszféra legalsó részének, a 

troposzféra egészét, valamint a geoszféra legkülső részének, a litoszférának (kőzetburoknak) a felső kb. 4 km-ét (Hutchinson 1970, Smil 2002a.). Mj.: az 

ember környezet-átalakító tevékenysége olykor túllépi a bioszféra határait, ám az egyszerűség kedvéért e folyamatokra is bioszféra-átalakításként 

hivatkozunk.(Takács-Sánta, 25. oldal, lábjegyzet) 
2 Takács-Sánta, 2008. 
3 Hámori, 2006, Magyar Tudomány, http://www.matud.iif.hu/06dec/06.html 
4 Vida, 2001, illetve Dr. Horváth Balázs, Pestiné dr. Rácz Éva Veronika, 2011:„Az új területek benépesítése emberi és állati részről is sok áldozatot 

követelt. A hódító modern ember, a Homo sapiens sapiens nagyobbrészt kiszorította vagy elpusztította a már régebbóta ott élő emberpopulációkat (pl. a 

Homo erectust), kisebbrészt keveredett velük (pl. a Homo sapiens neanderthaliensis-szel). Az eredmény mindenesetre az lett, hogy a modern emberen 

kívül az összes értelmes emberféle kipusztult a Földről. Hasonló sorsra jutott az Ausztráliában és Amerikában élő nagytestű gerincesek többsége, amelyek 

─ feltehetően nem véletlenül ─ pont akkor haltak ki, amikor őseink ott megjelentek. A mai afrikainál lényegesen nagyobb termetű, talán 500 kg-ot is elérő 

amerikai oroszlánt, valamint a szintén e kontinest (is) benépesítő amerikai mamutot, masztodot, gepárdot, a háromtonnás földi lajhárt, a medve nagyságú 

hódot, a kardfogú macskát, tevét, lovat és egyéb impozáns fajokat mi már csak kövületekből ismerhetjük. Ugyanígy jártak Ausztráliában az óriáskenguruk 

és az erszényes oroszlánok, Európában a gyapjas orrszarvú és az óriás szarvas, Krétán és Cipruson a törpe elefánt és a törpe víziló, Dél-Afrikában az óriás 

bivaly és óriás fokföldi ló, Új-Zélandon az óriás moa. A felsorolást sokáig lehetne folytatni. A modern ember hódításai nyomán olyan pusztítást végzett 

a nagytestű faunában, amire a dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtti ─ és teljesen más okból bekövetkezett ─ kihalása óta nem volt példa (Diamond, 

1992)”  

forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Okologia/ch06s05.html 

http://www.matud.iif.hu/06dec/06.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Okologia/ch06s05.html
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évezredekben folyamatos fejlődéssel végül is elérte, hogy napjainkra a természet körforgásától alig 

függ, a földi távolságok semmilyen akadályt nem jelentenek számára, és a többi faj felett erős 

dominanciával rendelkezik - gyakorlatilag nincs földi ellensége. E célok elérése közben természetesen 

egyre-másra hagyta a nyomokat a bioszférán. A teljesség igénye nélkül a homo sapiens nevéhez fűződő 

nagyobb átalakítások a következőek. Megszámlálhatatlanul sok földi faj kipusztítása, a bolygó 

erdőterületeinek radikális lecsökkentése, növényi kultúrák nagymértékű átalakítása, a ’80-as években 

kibontakozó ózonréteg elvékonyodásának előidézése, a jelenünkben zajló nagyon súlyos hatodik 

legnagyobb földi kihalás kiváltása, a természetesnél valószínűleg nagyobb ütemű, szintén napjainkban 

zajló klímaváltozás okozása, az egész Föld teleszórása egy rendkívül stabil és számos fajra (sajátjára 

is) veszélyes anyaggal (műanyag)5. 

Talán egyetértünk abban, hogy fajunk környezetéből kiemelkedő tehetségének manifesztációjára 

egyelőre az ambivalens a legmegfelelőbb kifejezés. 

A világjárvány 

2019-2020-ban a történelmünkben valami olyan történt, ami eddig soha: egy – valószínűleg –

vadállatról emberre terjedő vírustípus az egész Földön egy ízben elszabadult. A lehetséges átadó 

vadállatok között a tobzoska (1. kép), a denevér, a kígyó és más állatok is szóba jöttek. Egyelőre 

meggyőző bizonyíték egyik mellett sincsen. 

1. kép: A hordozó gazdaállatok jelöltjei között a tobzoska (pangolin) a többieknél valamivel nagyobb figyelmet kapott, mivel 

egyébként is régóta a figyelem központjában áll. Az utóbbi időkben a keleti feketepiacok legkeresettebb állata lett. Optimista 

becslések szerint évi tízezer példányt adnak el belőlük, ami ötször annyi hasznot hoz, mint például a tigrisekkel való 

kereskedelem. Pikkelye iránt a kínai hagyományos orvoslás történelmi idők óta érdeklődő, húsát szintén hagyományos alapon 

előszeretettel fogyasztják. Fentiek okán a tobzoska mind a nyolc faja a kihalás szélére sodródott, ami miatt rengeteg szervezet 

évek óta húzta a vészharangot. A koronavírus történéseinek nyomán végül a kínai kormány a legnagyobb védettséget élvező 
fajok közé jegyezte be, egyúttal az állat nevét kihúzták a hagyományos kínai orvoslás felhasználható gyógymódjai közül. 6 fotó: 

Getty Images; letöltve: 2020.07.20 

                                                             
5 Paulik Katalin, Műanyaghulladékaink ökológiai körforgásban, in: Innotéka, 2019 március; 

https://www.innoteka.hu/cikk/muanyaghulladekaink_okologiai_korforgasban.1910.html 

6 https://ng.hu/fold/2020/06/11/uj-intezkedes-a-tobzoskak-vedelmeben-kinaban/ 

https://www.innoteka.hu/cikk/muanyaghulladekaink_okologiai_korforgasban.1910.html
https://ng.hu/fold/2020/06/11/uj-intezkedes-a-tobzoskak-vedelmeben-kinaban/
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A kutatások egy része valószínűsítette, hogy a kínai wuhani nedves piac (2. kép) volt az a hely, ahol a 

mutáció, vagyis az emberre való „átugrás” megtörtént. Ez azért elképzelhető, mert az említett nedves 

piacok az elsődleges színterei az ember és rendkívül sok fajta – élő vagy frissen levágott – vadállat 

találkozásának.   

2. kép: A nedves piacok onnan kapták a nevüket, hogy az ilyen piacokon a földet gyakran vízzel kell felönteni, 

mivel a frissen vágott nyers húsból a vér állandóan elszennyezi. Az ilyen piacokon vadon élő egzotikus állatok, 

háziasított és haszonállatok egyaránt elérhetőek. 
forrás: https://greenfo.hu/hir/nedves-piacok-azsiaban-a-fo-ok-a-koronavirus-katasztrofa-hattereben/,  

fotó: Getty Images letöltve: 2020.07.20. 

Kína a járvány kitörése után rögvest fellépett a vadhúsfogyasztás ellen: korlátozó és büntető 

intézkedéseket hozott a vadhús fogyasztásra és kereskedelemre vonatkozóan7, számos nedves piacot 

bezárt, majd pár hónappal később egyes vadállatok egyéb célú, akár gyógyászati célú felhasználására 

vonatkozóan is tiltó törvényt bocsájtott ki8. Az intézkedéseket úgy belföldön mind külföldön óriási 

támogatottság fogadta. A szkeptikusok szerint már csak az a kérdés, mennyire lesznek tartósak ezek a 

rendelkezések.  

                                                             
  
7 A Nemzeti Népi Kongresszus döntése előírja, hogy a vadon élő állatok illegális fogyasztását és kereskedelmét „súlyos büntetésnek vetik alá”, valamint 

vadon élő állatok vadászatát, kereskedelmét vagy szállítását fogyasztási célokra. A vadon élő állatok nem ehető célokra történő felhasználását, ideértve a 

tudományos kutatást, az orvosi felhasználást szigorúan megvizsgálják, jóváhagyják és karantén-vizsgálatnak vetik alá. Forrás: 

https://www.cnbc.com/2020/02/25/china-bans-trade-consumption-of-wild-animals-due-to-coronavirus.html 
8 https://ng.hu/fold/2020/06/11/uj-intezkedes-a-tobzoskak-vedelmeben-kinaban/ 

https://greenfo.hu/hir/nedves-piacok-azsiaban-a-fo-ok-a-koronavirus-katasztrofa-hattereben/
https://www.cnbc.com/2020/02/25/china-bans-trade-consumption-of-wild-animals-due-to-coronavirus.html
https://ng.hu/fold/2020/06/11/uj-intezkedes-a-tobzoskak-vedelmeben-kinaban/
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Kína volt az első ország tehát, ahol a járvány tombolni kezdett, majd a karanténok ellenére átterjedt 

több ázsiai országra, Európára, az Egyesült Államokra, míg végül minden földrészt elért. A kormányok 

sorra hirdették ki a vészhelyzetet, járványügyi intézkedéseket hoztak, az embereket a hajlékaikba 

irányították, így több hónapokig üres terek és utcák jellemezték a lakott területeteket. 

A vírus pandémiává válásának feltételezett okai 

Egy ilyen járvány lehetséges kitörésére több kutató évtizedek óta figyelmeztetett9 (Goodall, 2005; 

Quammen, 2012; Bryony A. et al., 2013). Az összefüggés az ember túl nagy léptékű bioszféra-

átalakítása, a meglévő, ám egyre kevesebb vad területre való folyamatos behatolása és a vadállatokról 

emberre átterjedő vírusok között számos kutató-szerző szerint egyértelmű. (Quamenn, 2012; Goodall, 

2020; Gatti, 2020; Bloomfield, McIntosh, Lambin, 202010). 

Megszálljuk a trópusi esőerdőket és más vad területeket, amelyek számos állatfajnak 

adnak otthont, és ezekben az állatokban sok-sok ismeretlen vírus lakozik. Kivágjuk a 
fákat, megöljük az állatokat, vagy ketrecbe zárjuk és eladjuk őket a piacon. Beavatkozunk 

az ökoszisztémákba, és ezzel lehetővé tesszük, hogy a vírusok új befogadókat találjanak. 

És ezek gyakran mi vagyunk. 

 

/David Quammen, 201211/ 

Minél több esőerdőt és más ökoszisztémát pusztítunk el a fejlesztéseink, vagy más 

céljaink érdekében - mondjuk mert több termőföldre van szükségünk, az állatoknak annál 

kevesebb élettér jut. Összezsúfolva élnek egymás mellett, így egy-egy vírusnak sokkal 

nagyobb az esélye átlépni a „fajhatárt”, és az újonnan megfertőződött faj lesz az, aki 

minket megfertőz.      
/Jane Goodall, 202012/ 

Nem véletlen, hogy a jelenlegi koronavírus járvány nagy valószínűséggel ember állattal 

való érintkezéséből alakult ki. Az még nem világos, hogy tengeri ételek, denevér vagy 

vadhús játszott-e szerepet az emberre való átterjedésében. A legtöbben egyetértenek 
abban, hogy állatokról terjedt át az emberre. Sok fertőző betegség alakult már így ki, 

például a HIV, amely valószínűleg csimpánzhús fogyasztásával került be a berkeinkbe, a 

malária és a dengue-láz előretörését az erdőirtás és az éghajlatváltozás nagymértékben 

fokozza, az agyhártyagyulladás az elhúzódó aszály után terjedhet el, stb. Az élőhelyek 

túlzott kiaknázása és ennek a vadon élő állatokra kifejtett hatása egyre másra előidézik 

új, veszélyes betegségek megjelenését. 
     /Roberto Cazzolla Gatti, 202013/ 

                                                             
9 Goodall, 2005; 111. o, A vadhúsfogyasztás veszélyei 

   Quammen, 2012; Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic (Begyűrűzés: állati fertőzések és a következő emberi világjárvány 

   Bryony A. et al., 2013, Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change (A mezőgazdaság intenzívebbé válásával 

és a környezeti változásokkal összefüggő zoonózis kialakulása), 2013; https://www.pnas.org/content/110/21/8399,  

forrás: https://qubit.hu/2020/05/06/a-termeszet-pusztitasaval-egyutt-novekszik-a-jarvanyok-kockazata-a-foldon 
10 Bloomfield, McIntosh, Lambin 2020,Habitat fragmentation, livelihood behaviors, and contact between people and nonhuman primates in Africa (Az 

élőhelyek széttagoltsága, az életbenmaradás és az emberek és az afrikai főemlősök közötti kapcsolat)  https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-

020-00995-w 
11 Quammen, 2012; Animal Infections and the Next Human Pandemic (Begyűrűzés: állati fertőzések és a következő emberi világjárvány 
12 Goodall 2020, Jane Godall on Wildlife Trafficking and COVID-19 (Jane Goodall a vadon élő állatok kereskedelméről és a COVID-19-ről) 

https://www.youtube.com/watch?v=K6y6bkPYFLI,  
13  Gatti, 2020, Coronavirus outbreak is a symptom of Gaia's sickness (A koronavírus kitörése Gaia betegségének egyik tünete) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158772/ 

https://www.pnas.org/content/110/21/8399
https://qubit.hu/2020/05/06/a-termeszet-pusztitasaval-egyutt-novekszik-a-jarvanyok-kockazata-a-foldon
https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-020-00995-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-020-00995-w
https://www.youtube.com/watch?v=K6y6bkPYFLI
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cazzolla%20Gatti%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32296258
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158772/
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Levi Sucre Romero a Közép-Amerika és Mexikó bennszülött közösségeinek egyik legfontosabb 

földjogi platformjának képviselője, így vélekedik ugyanerről a témáról:  

… Az erdőirtás megzavarja az ökoszisztémákat, olyan övezeteket hoz létre, amelyek 

átmenetet képeznek a háziasított és a vadállatok életterei között. Ezek az új zónák az 

antropogén és a természetes területek átfedésében vannak. Az erdőirtás kifejezett oka 

annak, hogy olyan fajok kerülnek közel egymáshoz, amelyek eredetileg egyáltalán nem 

érintkeznének. Az egymásnak új fajok egymáshoz való közel kerülése kiváló lehetőséget 

teremt a kórokozók átterjedésének. (…) A vadon élő állatok és növények kereskedelme 

szorosan összefügg az erdőirtással. A vadászok és az orvvadászok bizonyos erdei utakon 

jutnak be a vadonba. Mivel folyamatosan új „folyosókat” nyitnak meg, nehezen 

hozzáférhető területeket is feltárnak, a vadon élő állatok kereskedelme így egyre 

folytatódik. 

/Levi Sucre Romero, az egyik legnagyobb Costa Rica-i bennszülött törzs (Bribri) vezetője14/ 

Azok a figyelmeztetések, amelyek a bolygón való (túl?) gyors mozgásunknak és a vírusok nagy 

sebességű elterjedésének összefüggésére mutatnak rá, sem új keletűek. A vírus rekordidő alatt való 

pandémiává válását a modern, globalizált világ fejlett közlekedési hálózata első sorban segítette elő. 

Annak a vívmányunknak, hogy pár nap alatt a Föld bármelyik pontjából bármelyik másik pontjába 

érhetünk, úgy tűnik, most a negatív hatásait tapasztaljuk meg. 

A Föld legnagyobb bioszféra átalakítója tehát 2020 elejét jobbára szigorú karanténokban töltötte. Nem 

utazgathatott, nem bulizhatott, nem járhatott moziba, színházba, kiállítása. Mivel elég sok ideje 

szabadult fel, ha akart, akár el is gondolkodhatott azon, hogy hogyan is vannak bolygóján a dolgok.  

A természet válaszai  

A járvány mondhatjuk, hogy két fő egymással ellentétes jelenségben csúcsosodott ki. Az egyik jelenség 

a gazdaságot ért óriási recesszió. A másik ezzel fordított arányban lévő jelenség a természetet reakciója 

volt. A járvány kitörése után közvetlenül kutatók, újságírók és civilek cikkei, videói árasztották el az 

internet fórumait. Visszahangozva, hogy a járvány hatására megtörtént velünk az, amit magunktól 

kellett volna meglépnünk: gazdasági szinten visszafogás a bolygó veszélyben lévő erőforrásai és 

élővilága érdekében. Aztán hamarosan kiviláglott, hogy az önkritikák némileg megkönnyebbítő 

igazságai után az események még mélyebb szinteket érnek el. 2020 elején történelmi szinten egyedi 

pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Pár hónapnyi emberi visszavonulás elég volt ahhoz, hogy 

beinduljanak bolygónk regenerációs folyamatai.  

                                                             
14 Rachel Nuwer: The indigenous communities that predicted COVID-19 (Őslakos közösségek, amelyek előre jelezték a COVID-19-et) 

http://www.bbc.com/travel/story/20200503-the-indigenous-communities-that-predicted-covid-19  

 

 

 

http://www.bbc.com/travel/story/20200503-the-indigenous-communities-that-predicted-covid-19
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Rejtőzködő szomszédaink megjelenése 

Az első jelentős természeti reakció az állatvilágból érkezett. A karanténok és a gazdasági leállások 

mentén a társ-fajainkat megajándékoztuk azzal, amivel vélhetően az ipari forradalom óta soha: a 

csenddel. A karantén elrendelés után világszerte számoltak be arról, hogy szarvasok, őzek, kecskék, 

mosómedvék, sakálok, pingvinek, pávák, vaddisznók, kenguruk, fókák, oroszlánok, pumák bukkantak 

fel az addig forgalmas utakon, utcákon, járdákon, köztereken netán a metrókban. A vízi élőlények 

közül is teknősök, aligátorok, krokodilok, medúzák, delfinek, bálnák, jelentek meg olyan helyeken, 

ahol már hosszú ideje nem vagy csak nagyon ritkán. 

Több etológus szerint az állatok viselkedése teljesen normális reakció volt, hiszen génjeikben kódolt a 

rendelkezésükre álló, számukra bejárható terület felkutatása, megjelölése. Az ember lakta területeken 

„territoriális vákuumok” keletkeztek. A chicagói Lincoln Állatkert városi vadon élő állatokkal 

foglalkozó intézetének igazgatója, Seth Mangle azt hangsúlyozta, hogy ha nem is tudunk róla, sok 

vadállat-faj folyton bejár vagy akár bent is „lakik” a városokban. A lezárások miatt beálló csend 

hatására viszont bátrabbá váltak15. Egyes fajok az addigi etetés elmaradása miatt indultak élelemszerző 

körutakra. Ilyen élelmet kereső állatok a szika szarvasok a japán Nara városban (3.-4. kép). 

A szakemberek szerint hibás a gondolkodásunk, hogy nem tekintünk városainkra a természet részeként. 

Az állatok szemszögéből a mi városaink terülnek el az ő territóriumokon. Rémtörténetektől viszont, 

miszerint hamarosan megtámadnak minket, egyáltalán nem kell tartanunk, nyugtatott az igazgató. 

3. kép: Szika szarvasok kereszteznek egy közutat 2020. március 12-én, a japán Nara-ban. A szarvasokat a 

metrómegállókban is látták. Mivel a turisták etetni szokták őket rizssüteménnyel, ennek elmaradásával 

kénytelenek voltak élelemszerző körútra indulni. 
Fotó: Tomohiro Ohsumi/Getty Images Forrás: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/animals-cities-coronavirus-lockdowns-deer-

raccoons#img-1 letöltve: 2020.07.20 

                                                             
15 Emboldened wild animals venture into locked-down cities worldwide (Világszerte felbátródott vadállatok kalandozása 

indult el a lezárt városokban) https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/animals-cities-coronavirus-lockdowns-

deer-raccoons 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/animals-cities-coronavirus-lockdowns-deer-raccoons#img-1
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/animals-cities-coronavirus-lockdowns-deer-raccoons#img-1
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/animals-cities-coronavirus-lockdowns-deer-raccoons
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/animals-cities-coronavirus-lockdowns-deer-raccoons
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,  

4. kép: Szarvas sétál át egy gyalogos átkelőhelyen, a Nara-ban, 2020. március 19-én. Egy szarvasvédelmi csoport 

szerint az etetésük leállása ellenére feltalálták magukat. 
Fotó: Jae C Hong / AP 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 

Egy-egy túl derülátó hírről útközben kiderült, hogy hamis volt: a velencei csatornákban sajnos nem 

jelentek meg delfinek, ellenben Olaszország más részein addig forgalmas kikötőben tényleg 

felbukkantak. A videók bizonyítják, hogy a velencei csatornák vize valóban gyönyörű kék lett 

(legalábbis a felszínen) (5. kép) és így bizonyos kis halak láthatóvá lettek. A helyiek szerint a kis halak 

miatt a régen látott kormoránok rögvest visszatértek. 

5. kép: Tengeri madár úszik át a tükör tiszta felszínű vízen március 17-én a velencei kanálisban.  
Fotó: Andrea Pattaro/AFP via Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
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A spanyol és olasz utcákon autós követésekre is fittyet hányó vaddisznókat (6. kép) is sokan 

lefényképezték illetve lefilmezték16. 

6. kép: Vaddisznó túr egy lakóövezeti kertben a korzikai Ajaccioban 2020. április 18-án 
Fotó: Pascal Pochard-Casabianca/AFP via Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 

A chilei Santiagoban megjelenő, városi falakat mászó puma befogása pedig minden kétséget kizáróan 

nem tartozott az egyszerű ügyek közé, de végül a puma a vadonban ébredt újra17.  

Az egyik legpozitívabb hír a ritka kérgesteknősökről jött, Thaiföldről (7. kép). Az utóbbi években az 

idegenforgalom rendkívüli mértékben zavarni kezdte fészekrakó tevékenységüket. A romló tendencia 

oda jutott, hogy az elmúlt öt évben a thaiföldi part szóban forgó részén egyáltalán nem találtak 

fészkeket. 

7. kép: A kérgesteknősök a világ legnagyobb tengeri teknősei, Thaiföldön veszélyeztetettnek számítanak, a globális 

a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) listája szerint a sebezhető kategóriába tartoznak 
Fotó: Shutterstock / Készítette: Brendan Delzin 

Forrás: https://www.travelo.hu/heticuki/20200420-thaifold-bangkok-ritka-teknosok-raktak-feszket-a-tengerparton.html letöltve: 2020.07.20 

                                                             
16 https://www.youtube.com/watch?v=jv0DLTVfwIc 
17 https://www.youtube.com/watch?v=dHr6aFr_icU&t=55s 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.travelo.hu/heticuki/20200420-thaifold-bangkok-ritka-teknosok-raktak-feszket-a-tengerparton.html
https://www.youtube.com/watch?v=jv0DLTVfwIc
https://www.youtube.com/watch?v=dHr6aFr_icU&t=55s
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A karantén ideje alatt a háboríthatatlanná vált tengerpartokon rekordmennyiségű fészket számoltak 

idén (11 db-ot). A Phuketi Tengerbiológiai Központ igazgatója szerint húsz éve nem volt ilyen magas 

a fészekszám. „Sajnálatos módon, az ívásra alkalmas területek közül nagyon sokat tönkretesznek az 

emberek” – mondta. A szimpla territoriális zavaráson túl, a már meglévő fészkek sincsenek 

biztonságban: a fészkeket gyakran összetörik, és a tojásokat ellopkodják belőlük18.  

Érdekesség volt még Mexikóban, a Santa María Tonameca nevezetes strandján, a La Ventanilla 

napozón, mikor turisták helyett krokodilok kezdtek napozni. A helyiek szerint rég nem volt ilyen 

nyugodt élete ezeknek a korábban veszélyeztetett kategóriába sorolt élőlényeknek. Sajnos folyamatos 

vadászat, illegális kereskedelem és a turizmus háborgatja őket 19. A Dél-Karolina üres utcáján békésen 

sétálgató aligátor is nevezetessé vált20. 

Sokan a nagyobb csend beállta miatt újra felfedezték a csodálatos madárhangokat.21 

A megváltozott állati viselkedések közül, legnagyobbat talán a walesi Llandudno-i kecskenyáj 

„városátvevő magatartásán” derült a világ.  

 8. kép: Kasmíkecskék vonulnak a walesi Llandudno városában. A karanténok alatt a városka utcáit magukénak 

érezték. Mindenhova felugráltak, a sövényeket lelegelték. 
Fotó: Christopher Furlong / Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

A fehérgyapjas amúgy nagyon impozáns kasmírkecskék Viktória királynő kora óta élnek a Llandudno 

melletti Great Orme-hegyfokon, és afféle helyi látványosságként is funkcionálnak. A tengerpart közeli 

                                                             
18 https://www.travelo.hu/heticuki/20200420-thaifold-bangkok-ritka-teknosok-raktak-feszket-a-tengerparton.html 
19 https://www.travelo.hu/heticuki/20200417-mexiko-santa-maria-tonameca-krokodilok-napoznak-a-strandon.html 
20 https://www.travelo.hu/tavol/20200406-amerikai-egyesult-allamok-del-karolina-aligator-az-ures-utcan-video.html 
21 https://www.theguardian.com/environment/2020/may/30/lockdown-yields-first-global-sound-map-spring-dawn-chorus-birds  

 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.travelo.hu/heticuki/20200420-thaifold-bangkok-ritka-teknosok-raktak-feszket-a-tengerparton.html
https://www.travelo.hu/heticuki/20200417-mexiko-santa-maria-tonameca-krokodilok-napoznak-a-strandon.html
https://www.travelo.hu/tavol/20200406-amerikai-egyesult-allamok-del-karolina-aligator-az-ures-utcan-video.html
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/30/lockdown-yields-first-global-sound-map-spring-dawn-chorus-birds
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Llandudnoban hozzászoktak, hogy alkalmanként megjelennek a város falain belül is, elrágcsálva pár 

sövényt és kerti növényt. A lezárások óta viszont gyakorlatilag állandó látogatóként jelentek meg a 

városban, a sövények és kerti virágok bánatára. Az üres utcákon és tereken is folyamatosan 

„bandáztak” (8. kép). A helyiek kedvelik a kecskéket, úgyhogy inkább derültek rajta, mint zokon 

vették a városuk birtokba vételét. Egy helyi tanácsnok szerint, lejöttek a városba körülnézni, mert 

magányosnak érezték magukat.22 

 

Következtetések 

 

A járvány következtében világszerte fordult az emberek figyelme a mellettünk élő állatokra. 

Rengetegen kapták lencsevégre a városokba bemerészkedő vadállatokat (9.-19. kép) és értettek egyet 

abban, hogy jobban kellene figyelnünk ezekre a mellettünk élő élőlényekre. Tudjuk, hogy igen sokat 

szenvednek miattunk. Természetesen felvetődik a kérdés, hogy vajon a mi idegrendszerünk 

lecsillapodása is elősegítette, hogy foglalkozni kezdtünk a mindig is itt lévő, ám minket némileg kerülő 

szomszédainkkal?  

Romero Levi Sucre és más bennszülött vezetők évek óta arra buzdítják a világot, hogy fogadjanak el 

őslakók által ihletett módszereket a természettel való harmonikus együttélés érdekében. Ebbe 

beletartozik a vad élőhelyek érintetlenségének tisztelete, a növények és állatok fenntartható szintű 

befogása, valamint ember és ember közötti kapcsolatok tiszteletben tartása. Romero és a bennszülöttek 

ezt az üzenetet a koronavírus fényében újra megismételték.  

 

 

A tudás, a gyakorlatok és a földgazdálkodás szerepet játszhatnak a bolygó 

védelmében. Ez a védelem nemcsak az éghajlatváltozásra és a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállítására vonatkozik, hanem a jövőbeli pandémiák 

kockázatának csökkentésére is. 

/Levi Sucre Romero/ 

 

Remélhetőleg ki fogunk jönni ebből a világjárványból is, mint ahogy a korábbi 

pandémiákból is kijöttünk. Remélhetőleg általa bölcsebbek leszünk. 

Remélhetőleg, általa jobban fogjuk tisztelni a természetet, együtt érzőbbek 

leszünk úgy egymással, mint az állatokkal. Talán rájövünk, hogy ők azok, akikkel 

megosztjuk, vagy legalábbis meg kéne osztanunk ezt a bolygót. 

        

       /Jane Goodall/ 

                                                             
22 https://www.theguardian.com/news/2020/mar/31/llandudno-goats-herd-running-riot-coronavirus-lockdown 

https://www.theguardian.com/news/2020/mar/31/llandudno-goats-herd-running-riot-coronavirus-lockdown
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9. kép A pávákat a Motilal Nehru Marg-on kapták le az indiai Újdelhiben, 2020. április 19-én.  

Fotó: Arvind Yadav/Hindustan Times via Getty Images 
Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 
 

10. kép: Oroszlánfóka jött ki a Mar del Plata kikötő járdájára, Argentínában, Buenos Aires-től délre, 2020. április 

16-án. 
Fotó: Mara Sosti / AFP a Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 
2020.07.20 

 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
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11. a. kép: Oroszlánok alszanak békésen a dél-afrikai Kruger Nemzeti Park valószínűleg jó meleg aszfaltútján. A 

képet készítő vadőr elmondása szerint, ez az út máskor hemzseg a turistáktól. A Kruger, az ország többi nemzeti 

parkjához hasonlóan 2020. március 25-én zárt be. A vadőr érdekesnek találta, hogy bár öt méterről fotózta őket 

annyira békések voltak, hogy a fülük botját sem mozdították. 
,Fotó: Richard Sowry, a dél-afrikai Kruger Nemzeti Park vadőre  

Forrás: https://24.hu/elet-stilus/2020/04/17/oroszlan-orszagut-karanten-del-afrika/ letöltve: 2020.07.20 

11. b. kép  
Forrás: https://24.hu/elet-stilus/2020/04/17/oroszlan-orszagut-karanten-del-afrika/ letöltve: 2020.07.20 

 

https://24.hu/elet-stilus/2020/04/17/oroszlan-orszagut-karanten-del-afrika/
https://24.hu/elet-stilus/2020/04/17/oroszlan-orszagut-karanten-del-afrika/
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12. kép: Az izraeli Tel-Aviv, Hayarkon Parkjában kocogás közben sakálokkal lehetett találkozni.  
Fotó: Oded Balilty / AP 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

13. kép: 2020 április 4-én egy dámvadpár legelt a kelet-londoni Harold Hill-i lakótelep pázsitján 
Fotó: Ben Stansall / AFP a Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
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14. kép: Vadlovak legelnek egy fedett stadion előtti mezőn, amelyet 2020. április 20-án a karantén központjává 

alakítottak Srinagarban, Jammu/Kasmír államban 
Fotó: Tauseef Mustafa/AFP via Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 

 

15. kép Egy bivalycsorda sétál egy üres autópályán az indiai Újdelhiben 2020. április 8-án. 
Fotó: Yawar Nazir / Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
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16. kép: Tehén sétál egy üres úton, nepáli Bhaktapur-ban 2020. április 19-én 
Fotó: Narayan Maharjan / NurPhoto a Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 

17. kép: Az indiai Ahmedabádban, 2020. április 19-én a lezárás során majmok játszanak egy elhagyatott úton. 
Fotó: Sam Panthaky / AFP a Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
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18. kép: Kutyák pihennek az elhagyatott Man Singh úton az indiai Újdelhiben, 2020. április 19-én. 
Fotó: Arvind Yadav / Hindustan Times a Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 

19. kép: Mosómedve sétál 2020. április 16-án a szinte teljesen kihalt Central Parkban, New Yorkban. 
Fotó: Johannes Eisele/AFP via Getty Images 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 
 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
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20. kép: Számos kecskét és juhot láttak 2020. április 19-én Isztambul egyik üres autópályája közelében 
Fotó: Arif Hudaverdi Yama / Anadolu Agency a Getty Images segítségével 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

 

  
 

21. kép: Sakálok üvöltenek az izraeli Tel-Avivban, a Hayarkon parkjában, 2020. április 9-én  

Fotó: Oded Balilty / AP 

Forrás: https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos letöltve: 2020.07.20 

*** 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/animals-roaming-streets-coronavirus-lockdown-photos
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http://www.matud.iif.hu/06dec/06.html
https://www.erdekesvilag.hu/mennyi-ido-alatt-bomlanak-le-az-altalunk-hasznalt-anyagok-a-kornyezetben/
https://www.erdekesvilag.hu/mennyi-ido-alatt-bomlanak-le-az-altalunk-hasznalt-anyagok-a-kornyezetben/
https://www.innoteka.hu/cikk/muanyaghulladekaink_okologiai_korforgasban.1910.html
https://koponyeg.hu/hireso/a-kornyezettudatossag-is-kap-egy-pofont-a-koronavirustol
https://nepszava.hu/3073348_a-termeszet-kizsakmanyolasa-egyenesen-vezetett-a-koronavirus-jarvany-kitoresehez
https://nepszava.hu/3073348_a-termeszet-kizsakmanyolasa-egyenesen-vezetett-a-koronavirus-jarvany-kitoresehez
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