
Állattartás és Klímaváltozás

Mi van, ha a klímaváltozás főszereplői… 

tehenek, sertések és csirkék?  
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Robert Goodland és Jeff Anhang írása

Amikor csak megvitatják a klímaváltozás okait, a listát 
a fosszilis üzemanyagokkal kezdik. Az olaj, a földgáz, 
és különösen a szén valóban fő forrásai az emberokozta 
szén-dioxid (CO2) és más üvegházgázok kibocsátásainak. 
De úgy gondoljuk, hogy az üvegházgázok forrásaként a 
táplálék cél jából tartott háziasított állatok életciklusát és 
ellátási láncát nagyon alábecsülik, és valójában az összes 
emberokozta üvegházgázok legalább feléért ezek felelősek. 
Ha ez az 3,528érv igaz, ez azt jelenti, hogy az állat-
tartás termékeinek jobb alternatívákkal való helyettesítése 
lenne a klímaváltozás megfordításának legjobb stratégiája. 
Valóban, ennek a megoldásnak sokkal gyorsabb hatása 
lenne az üvegházgázok kibocsátásaira és légköri koncent-
rációira – és így az éghajlat melegedésének sebességére –,  
mint a fosszilis üzemanyagokat megújuló energiával 
helyettesítő tetteknek.

Az állattartásról már régóta tudják, hogy hozzájárul 
az üvegházgáz-kibocsátásokhoz. Az Állattartás Hosszú 
Árnyéka, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági  
Szer vezetének (FAO) 2006-os jelentése szerint évente 7,516 
millió tonna CO2 egyenérték (CO2e), vagyis az évenkénti 
világszintű üvegházgáz-kibocsátások 18%-a tulajdonítható 
a szarvasmarháknak, bivalyoknak, birkáknak, kecs kéknek, 
tevéknek, lovaknak, sertéseknek és baromfiknak. Ez a 
mennyiség egyszerűen indokolhatja, hogy a klímaválto-
zásra adandó válasz módjai után kutatva alaposabban 
megvizs gáljuk az állattartást. Elemzésünk viszont azt  
mutatja, hogy az állatállomány és melléktermékei rovására 
évente legalább 32,564 millió tonna CO2e írható, vagyis a 
világ évenkénti üvegházgáz-kibocsátásának 51%-a.

Ez egy erős kijelentés, ami erős bizonyítékot kíván, 
ezért alaposan átnézzük az állattartásból származó 
üvegházgáz-kibocsátások közvetlen és közvetett forrá-
sait. Némelyik ezek közül nyilvánvaló, de alulbecsülték, 
némelyiket egyszerűen nem vették figyelembe, és némelyik  
kibocsátási forrást bár figyelembe vették, de rossz ágaza-
tokhoz sorolták be. Az állattartás adatai helyről helyre 
változnak, és elkerülhetetlen pontatlanságok 
hatnak rájuk; ahol bármilyen üvegházgáz-
összeg számításánál lehetetlen volt a pontatlan-
ságok elkerülése, ott az összeg csökkentésére 
törekedtünk, ezért az összesített számításunk 
visszafogottnak tekinthető.

Az Átfogó Kép

A jobb oldali táblázat összegzi az állat-
tartáson alapuló kibocsátások kate góriáit, 
és az általunk számolt nagyságukat. A FAO 
7,516 millió tonna CO2e, évenként az állat-
tartásnak tulajdonítható adatával kezdjük. Ez 
a szám az állatállomány legeltetéséhez és a  
takarmánytermesztéshez szükséges erdőirtás, 
az állat állomány életben tartása, a végtermékek 
feldolgozása és szállítása során keletkező üveg-
házgáz-kibocsátások összegzéséből adódik. 
Kimutatjuk, hogy 25,048 millió tonnányi, 
az állattartásnak tulajdonítható CO2e értéket 
alulbecsültek, vagy nem vettek figyelembe.

Ebből a részösszegből 3,000 millió tonnát rossz helyen 
számoltak el, 22,048 millió tonnát pedig egyáltalán nem 
vettek bele. Ha a figyelmen kívül hagyott tonnákat hozzá-
adjuk a légköri üvegházgázok globális főösszegéhez, akkor 
a főösszeg 41,755 millió tonnáról 63,803 millió tonnára 
emelkedik. Így a FAO szerint állattartásnak tulajdonítható 
7,516 millió tonna CO2e érték 18%-ról 11,8%-ra fog csök-
kenni. Nézzük meg egyenként a figyelmen kívül hagyott, 
vagy rossz helyen elszámolt üvegházgázok kategóriáit:

Légzés. A FAO az állatállomány légzését kizárja a 
számításából, a következő érv alapján:

Az állatállomány légzése a CO2-nak nem nettó for-
rása… Az állatállomány légzéséből jövő kibocsátások 
egy gyorsan pörgő biológiai rendszer részei, ahol maga 
az elfogyasztott növényi anyag a légköri CO2 szerves 
vegyületté történő átalakítása során keletkezett. Mivel 
a kibocsátott és az elnyelt mennyiségek egyenlőnek 
tekinthetők, az állatállomány légzése a Kiotói Egyez-
mény sze rint nem számít nettó forrásnak. Valójában, 
mivel az elfogyasztott szén egy része a növekvő állat 
szövetében tárolódik, ezért a növekvő globális állományt 
akár széncsapdának is lehetne tekinteni. Az elmúlt 
évtizedekben a lábon álló állatállomány biomasszája 
jelentősen növekedett… Ezt a folytatódó növekedést… 
szénelnyelési folyamatnak lehetne tekinteni (becsült  
értéke nagyjából évente 1 vagy 2 millió tonna szén).
De ez a dolog vizsgálatának téves módja. Először az 

elnyelési kijelentést vizsgáljuk meg: az elnyelés helyesen 
arra utal, hogy a CO2-ot kivonjuk a légkörből, és elte-
metjük egy tárolóban vagy stabil vegyületben, ahonnan 
hosszú időn át nem tud kiszabadulni. Még ha a lábon 
álló állatállomány biomasszáját széncsapdának tekinti is 
valaki, a FAO saját számítása alapján az állatállományban 
tárolt szén mennyisége jelentéktelen az abban az erdőben 
tárolt mennyiséghez képest, amit kiirtanak, hogy helyet 
csináljanak a takarmánytermesztéshez és az állatállomány 
legeltetéséhez.

Ami inkább érinti a lényeget, az állattartás (az  
autókhoz hasonlóan) emberi találmány és komfort, nem 

Alulbecsült, figyelmen kívül hagyott, és rossz helyen elszámolt 
állattartáshoz kötődő üvegházgáz-kibocsátások

Éves üvegházgáz- 
kibocsátások (CO2e)

Világszintű teljes 
kibocsátás százaléka

millió tonna

FAO számítás 7,516 11.8

Figyelmen kívül hagyott tételek a jelenlegi üvegházgáz-elszámolásokban:

1. Az állatállomány figyelmen kívüli légzése 8,769 13.7

2. Figyelmen kívül hagyott földhasználat 2,672 ≥4.2

3. Alulbecsült metán 5,047 7.9

4. Négy további kategória (lásd a szöveget) ≥5,560 ≥8.7

    Részösszeg ≥22,048 ≥34.5

Rossz helyen elszámolt tételek a jelenlegi üvegházgáz  elszámolásokban:

5. Három kategória (lásd a szöveget) ≥3,000 ≥4.7

Az állattartás termékeinek tulajdonítható 
összes üvegházgázok ≥32,564 ≥51.0



része az ember előtti koroknak, és az állatállomány által 
kilélegzett CO2 nem természetesebb, mint az, ami az autó 
kipufogójából származik. Továbbá, míg idővel létezhet egy 
egyensúly az állatok által kilélegzett, és a növények által 
fotoszintézissel megkötött CO2 között, ez az egyensúly 
sosem volt statikus. Ma tízmilliárdokkal nagyobb állat-
állomány lélegez ki CO2-ot, mint az iparosodás előtti  
korban, míg a Föld fotoszintetikus kapacitása (képessége, 
hogy növényi masszában megkötve a szenet eltávolítsa 
a légkörből) az erdőirtás miatt meredeken csökkent.  
(Közben, persze, még több szenet juttatunk a levegőbe a 
fosszilis üzemanyagok égetésével, még jobban elárasztva a 
szénmegkötő rendszert.)

A FAO az állatállomány légzését a Kiotói Egyezményre 
hivatkozva nem sorolja fel, mint az üvegházgázok elismert 
forrását, habár valójában az Egyezmény a CO2-ot kivétel 
nélkül felsorolja, és tartalmaz olyan gyűjtő kategóriát, hogy 
„egyéb”. Az átláthatóság kedvéért ezt külön kellene felso-
rolni bármilyen, a Kiotót helyettesítő egyezményben.

Csábító dolog az emberi eredetű kibocsátások egyik 
vagy másik forrását kizárni a szén könyveléséből – az 
ember saját érdekei szerint – azon az alapon, hogy azt 
ellensúlyozza a fotoszintézis. De ha helyénvaló az emberek 
százmilliói által nem használt, fosszilis üzemanyag hajtotta  
autókat üvegházgáz-forrásként figyelembe venni, akkor 
ugyanolyan helyénvaló figyelembe venni az állatállomány 
légzését. Emberek százmilliói nem, vagy alig fogyasz-
tanak állattartásból származó terméket, és – az emberi 
légzéstől eltérően – az állati légzésre nincs szükség az 
ember életben maradásához. Az állatállomány légzésének 
tulajdonítható üvegházgázokat az üvegházgáz-mérlegekből 

kizárva megjósolható, hogy az emberek nem fognak velük 
foglalkozni, és mennyiségük növekedni fog – mint ahogy 
az valójában történik.

Alan Calverd, brit fizikus 2005-ös számítása sze rint 
az állatállomány légzéséből származó szén-dioxid világ-
méretekben az antropogén üvegházgázok 21%-áért felelős. 
Nem adta meg ennek a CO2-nak a súlyát, de az nagyjából 
8,769 millió tonnára jön ki. Calverd számítása az  
egyetlen ilyen típusú eredeti számítás, de mivel csak egy 
változót tartalmaz (a teljes állatállomány összes tömegét, 
mivel a hidegvérű tenyésztett halak kivételével kilogram-
monként mind nagyjából ugyanannyi CO2-ot lélegez ki),  
így minden, adott súlyú állatállomány légzéséből jövő 
CO2-számítás nagyjából ugyanannyi lesz.

Calverd számítása nem vette figyelembe azt a tény t, 
hogy az állatállomány légzéséből származó CO2-ot 
kizárták a globális üvegházgáz-elszámolásokból. Nem 
vette figyelembe azokat az üvegházgázokat sem, amiket  
elemzésünk újonnan tulajdonít az állatállománynak.  
Az összes odatartozó üvegházgázokat hozzáadva az üveg-
házgáz-elszámolásokhoz, az állatállomány légzésének tulaj-
donítható üvegházgázok százaléka 21-ről 13,7 százalékra 
esik.

Föld. Mivel ma hiány van füves területekben, gyakor-
latilag az egyetlen mód a nagyobb állatállomány tartására 
és a takarmány előállítására a természetes erdők kiirtása. 
Az állattartás termékei iránti piac növekedése a fejlődő 
országokban a legnagyobb, ahol az esőerdő hektáronként 
általában legalább 200 tonna szenet tárol. Ahol az erdő 
lecserélődik mérsékelten leromlott füves területtel, a hek-
táronként tárolt szén mennyisége 8 tonnára csökken.

Tehenek lélegeznek egy hideg reggelen egy marhapiacon, Buenos Aires, Argentína.
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Átlagosan 1 hektár legelő nem lát el többet, mint 
egyetlen szarvasmarhát, aminek a széntartalma egy tonna 
töredéke. Összehasonlítva, hektáronként több mint 200 
tonna szén szabadulhat ki rövid időn belül, miután az 
erdőt és az egyéb növényzetet kivágták, elégették vagy 
felaprították. Az alatta lévő talajból hektáronként újabb 
200 tonna szabadulhat ki, és még több üvegházgáz az  
állatállomány légzéséből és ürülékéből. Így az állatál-
lomány bármely fajtája aprócska „szénperselyt” jelent, 
hogy helyet tesítse a talajokban és erdőkben tárolt óriási 
szénmeny nyiséget. De ha véget vetünk az állatállomány 
vagy a takarmány előállításának, akkor az erdő gyakran 
meg fog újulni. Az üvegházgáz-csökkentési erőfeszítések 
főleg a kibocsátások csökkentésére koncentrálnak, míg 
lemondanak a fák potenciálisan óriási mennyiségű szén 
megkötéséről – azon képességük ellenére, hogy az üveg-
házgázokat gyorsan és olcsón csökkentik.

A FAO beszámítja az állattartás bevezetése miatti 
földhasználatváltásnak tulajdonítható kibocsátásokat, de 
csak az évenkénti váltásból származó, relatíve kis üveg-
házgáz-mennyiségeket. Furcsa módon nem számítja be a 
fotoszintézisből származó üvegházgáz- csökkenések sok-
kal nagyobb mennyiségét, amiről lemondunk azzal, hogy 
világszerte a föld 26%-át az állatállomány legeltetésére 
használjuk, a művelhető föld 33%-át pedig takarmány-
termesztésre, ahelyett, hogy hagynánk újraerdősödni. Ön-
magában, ha az állatállomány legeltetésére és takarmány-
termesztésre használt, jelentős mennyiségű trópusi 
földterületet hagynánk újraerdősödni, az akár az összes 
antropogén üvegházgázok felét (vagy még többet) képes 
lenne megkötni. A fő ok, amiért ez nem történik meg, 
az az, hogy még nem tekintik fontosnak a legeltetésre 
és takarmánytermesztésre használt föld visszaigénylését; 
ellenkezőleg, a takarmánytermesztés és legeltetés gyorsan 
eléri az erdőket.

Vagy tegyük fel, hogy a legeltetésre és takarmány-
termesztésre használt földet ehelyett arra használnánk, 
hogy olyant termesszünk rajtuk, amit közvetlenebb módon 
alakítunk emberi táplálékká, vagy bio-üzemanyagokká. 
Azok az üzemanyagok világszerte a szén felét ki tudnák 
váltani, ami évente nagyjából 3,340 millió tonna CO2e-ki-

bocsátásért felelős. Ez a mennyiség az 
üvegházgázok 8%-át jelenti azokban 
a világméretű üvegházgáz-elszámo-
lásokban, amelyek kihagyják a jelen 
cikkben vizsgált további üvegházgázo-
kat, azaz világszerte az üvegházgázok  
5,6%-át, amikor az itt vizsgált üveg-
házgázokat is beleszámítjuk. Ha a 
biomassza nyersanyagokat gondosan 
választják ki és dolgozzák fel, akkor a 
bio-üzemanyagok egység nyi energiára 
nézve 80%-kal kevesebb üvegház-
gázzal járhatnak, mint a szén. Ezért 
a föld állattartásra és takarmány-
termesztésre való használatával járó 
extra kibocsátást 2,672 millió tonna 
CO2e-nek, vagy a világméretű éves 
üvegházgáz-kibocsátás 4,2%-ának le-
het becsülni.

Ezt a két hihető forgatókönyvet  
figyelembe véve a világszintű üvegházgázok legalább  
4,2 %-át úgy kellene beszámítani, mint olyan kibocsá-
tást, ami a föld legeltetésre és takarmánytermesztésre 
való használata miatt igénybe nem vett üvegházgáz-
csökkentésekből adódik.

Metán. A FAO szerint az ember okozta metán 37%-a 
az állattartásból származik. Bár a metán sokkal erősebben 
melegíti a légkört, mint a CO2, féléletideje a légkörben 
csak kb. 8 év, szemben a CO2 legalább 100 évével. Emiatt 
a megújuló energia és energiahatékonysági intézkedésekkel 
összehasonlítva a világszerte tartott állatállomány jelentős 
csökkenése viszonylag gyorsan csökkentené az üvegházgá-
zokat.

Az üvegházgázok hővisszatartó képességét a légkörben 
a globális melegítő képességükkel (GWP) írják le, ami a 
melegítő képességüket a CO2-hoz viszonyítja (aminek a 
GWP-je 1). Az új, széles körben elfogadott GWP adat 
a metánra 100 éves időtartamon belül 25 – de 20 éves 
időtartamon belül ez 72, ami helyénvalóbb, egyrészt a 
nagy hatás miatt, amivel a metán csökkentése járhat 20 
éven belül, másrészt az éghajlat súlyos felbomlása miatt, 
amire 20 éven belül számíthatunk, ha az üvegházgázok-
ban nem érünk el jelentős csökkenést. Az Éghajlatváltozási  
Kormányközi Testület támogatja a 20 éves időtartam 
használatát a metánra.

A FAO számítása szerint 2004-ben az állatállomány volt 
felelős 103 millió tonna metán kibocsátásért a kérődzők 
emésztése és a trágya kezelése miatt, ami 2,369 millió 
tonna CO2e-kel egyenlő. Ez a világméretű üvegházgáz- 
kibocsátás 3,7%-a az elavult 23-as GWP adatot használva, 
ahogy a FAO teszi. A GWP 72-es adat használatával a 
metán 7,416 millió tonna CO2e kibocsátásért felelős, azaz 
a világméretű üvegházgázok 11,6%-áért. Tehát a megfelelő 
20 éves időtartam használata 100 év helyett a metánra 
nézve az állattartásnak tulaj donítható ösz szes üvegházgáz-
meny nyiséget 5,047 millió tonnával, azaz 7,9%-kal növeli. 
(További munkára van szükség az állattartáson kívüli  
egyéb metán források újraszámolásához, a 20 éves 
időtartam használatával.)

Más források. Az üvegházgázok 4 további ka tegóriáját 
– amelyek együtt legalább 5,560 millió tonna CO2e-nek 
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(az üvegházgázok 8,7%-ának) felelnek 
meg – a FAO vagy nem vette figyelembe, 
vagy alulbecsülte, és nem szerepelnek az 
üvegházgázok létező világméretű elszá-
molásaiban:

Először, Az Állattartás Hosszú Árnyéka 
2002-es FAO statisztikát említ a 18%-os 
számítás fő forrásaként. 2002-től 2009-ig  
az állattartás termékeinek mennyisége 
12%-kal növekedett a világon, aminek 
együtt kell járnia az üvegházgáz-kibocsá-
tások arányos növekedésével. A FAO 
számításából, és a sajátunkból következ-
tetve úgy számoltuk, hogy 2002 és 
2009 között világszerte az állattartás 
termékeinek növekedése nagyjából 2,560 
millió tonna CO2e-nek felel meg, vagy az 
üvegházgáz-kibocsátások 4%-ának.

Másodszor, a hivatalos statisztikákban 
a FAO és mások gyakran alulbecsülték a 
legeltetett és nagyüzemi állatállományt is. 
Az Állattartás Hosszú Árnyéka nemcsak 
hogy nem használ korrekciós tényezőt az ilyen alulbecs-
lésre, hanem bizonyos szekciókban tény legesen alacsonyabb 
számokat használ, mint amik más FAO statisztikákban, és 
másutt fellelhetők. Pél dául, Az Állattartás Hosszú Árnyéka 
arról számol be, hogy 2002-ben 33 millió tonna baromfit 
állítottak elő az egész világon, míg a FAO Food Outlook 
beszámolója 2003 áprilisában azt írja, hogy 2002-ben a 
világon 72,9 millió tonna baromfit állítottak elő. A beszá-
moló azt is kijelenti, hogy 2002-ben 21,7 milliárd állatot 
neveltek fel, miközben sok nem-kormányzati szervezet sze-
rint a 2000-es évek elején évente kb. 50 milliárd állatot 
neveltek fel. Ha a valós szám közelebb áll az 50 milliárd-
hoz, mint a 21,7 milliárdhoz, akkor a hivatalos állattartási 
statisztikák alulbecsléséből adódó üvegházgázok százaléko-
san valószínű több mint 10 %-ot tesznek ki.

Harmadszor, a FAO az állatartásnak tulajdonítható 
üvegházgázok különböző aspektusaiban 1964, 1982, 1993, 
1999, és 2001 évi adatokra hivatkozik. A kibocsátások ma 
sokkal magasabbak lennének.

Negyedszer, a FAO Minnesotát, mint az adatok gazdag 
forrását említi. De ha ezeket az adatokat általánosítják 
a világra, akkor a valós értékeket alulbecsülik, mert  
Minnesotában hatékonyabban működik az állattartás, mint 
a legtöbb fejlődő országban, ahol az állattartó ágazat a 
leggyorsabban növekszik.

Végül úgy gondoljuk, hogy a FAO nem vett figyelembe  
olyan kibocsátásokat, amiket az állattartáson kívül, 
egyéb ágazatoknál vettek tekintetbe. Ezek a kibocsátások 
összeadódva legalább 3,000 millió tonna CO2e, azaz a 
globális üvegházgáz-kibocsátás 4,7%-a.

Először, a FAO kijelenti, hogy „az állattartáshoz kötődő 
erdőirtást, amiről pl. Argentínából számoltak be, kizárták” 
az üvegházgáz-könyvelésből. Másodszor, a FAO kihagyja 
az állatállomány definíciójából a tenyésztett halakat, és 
így nem veszi figyelembe az ő életciklusuk és ellátási  
láncuk során keletkezett üvegházgázokat. Valamint kihagyja 
azoknak a tengeri és szárazföldi iparágaknak az építéséből 
és működtetéséből származó üvegházgáz-hányadokat is, 
amelyek az állatállomány tengeri élőlényekkel való etetését  

szolgálják (az évente kifogott tengeri élőlények akár fele).
Végül, a FAO figyelmen kívül hagyja az üvegházgá-

zoknak azt a lényegesen magasabb mennyiségét, ami az 
állattartás alábbi aspektusainak tulajdonítható, az állattar-
tás termékeinek alternatíváival szemben: 

Fluor tartalmú szénvegyületek (melyek sokkal inkább • 
szükségesek az állattartás termékeinek hűtésénél, mint 
az alternatíváknál) globális melegítő képessége akár 
néhány ezerszer nagyobb, mint a CO2-é.
Sütés/főzés, ami általában magasabb hőmérsékletet és • 
hosszabb időt jelent a húsnál, mint az alternatíváknál, 
és a fejlődő országokban nagy mennyiségű faszenet 
(ami a fák elégetésével csökkenti a szénmegkötést) 
és kerozint jelent, melyek mindegyike magas szinten  
bo csát ki üvegházgázokat.
Az állattartásból eredő, elkerülhetetlenül nagy mennyiségű • 
folyékony hulladék eltávolítása, és az állattartás hulladék 
termékei, a csont, zsír és romlott termékek formájában, 
melyek mindegyike nagy mennyiségű üvegházgázt  
bo csát ki, amikor megszabadulnak tőlük a szeméttele-
peken, szemétégetőkben és vízi utakon. 
Az olyan melléktermékek előállítása, elosztása és eltávo-• 
lítása, mint a bőr, toll, szőrme, és csomagolásuk.
Az állattartás termékeihez használt csomagolóanyag • 
előállítása, elosztása és eltávolítása, ami higiéniai okok-
ból sokkal kiterjedtebb, mint az állattartás termékeinek 
alternatíváinál.
Világszerte az állati eredetű betegségek (mint a sertés-• 
influenza), valamint a krónikus degeneratív betegségek 
(mint a szívkoszorúér-betegség, többféle rák, a cu-
korbaj és az agyvérzéshez vezető magas vérnyomás),  
amelyek az állattartás termékeinek fogyasztásához  
kötődnek, milliónyi esetének szén-intenzív gyógyászati  
kezelése. Az állattartás termékeinek tulajdonítható 
üvegházgázok teljes könyvelése magában foglalná a 
gyógy szeripari és egészségügyi ágazatok építésének és 
működtetésének azon részeit, amelyeket e betegségek  
kezelésére használnak.
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A szénlábnyom növelése: nagy ventillátorok hűtik a sertéseket Észak-Karolinában.
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Mérséklés

A klímaváltozás egyik fő rizikófaktora az emberi 
népesség növekedése, amit 2006 és 2050 között nagyjából  
35 százalékra jósolnak. Ugyanerre az időszakra a FAO 
azt jósolja, hogy az állatállomány létszáma világszerte meg 
fog duplázódni, tehát az állattartáshoz kötődő üvegházgáz-
kibocsátások is nagyjából meg fognak duplázódni (vagy 
kicsit kevesebbel fognak emelkedni, ha a FAO összes aján-
lását teljes mértékben bevezetik), miközben általában arra 
számítanak, hogy a más iparágakból származó üvegházgá-
zok csökkenni fognak. Ez az állattartáshoz kötődő ki-
bocsátások mennyiségét a mai veszélyes szintekhez képest 
még inkább elfogadhatatlanná tenné. Ez azt is jelenti, hogy 
egy hatékony stratégiának tartalmaznia kell az állattartás 
termékeinek helyettesítését jobb alternatívákkal, ahelyett, 
hogy az egyik hústerméket egy másikkal helyettesítenénk, 
aminek valamivel kisebb a szénlábnyoma.

Jelentős mértékű elmélet, meggyőződés, sőt anyagi érdek 
is felhalmozódott a klímaváltozás megújuló energiával és 
ener giahatékonysággal való csökkentésének elképzelése 
mögött. Azonban sok évnyi nemzetközi klíma megbeszélés és 
gyakorlati erőfeszítés után csak relatíve sze rény mennyiségű 
megújuló energia és energiahatékonyság fejlődött ki (további 
nukleáris és fosszilis energia infrastruktúra mellett). A Kiotói 
Egyezmény 1992-es aláírása óta az üvegházgázok kibocsá-
tása fokozódott, és a klímaváltozás felgyorsult. Bármennyire 
kívánatos, a nem-megújuló energia helyettesítésében még 
egy nagyfokú előrelépés sem teszi feleslegessé, hogy jelentős 
lépéseket tegyünk az állattartáshoz kötődő üvegházgáz- 
kibocsátás óriási mennyiségének csökkentésében.

Az állattartás termékeinek helyettesítésére tett lépés 
nemcsak gyors csökkenést tud elérni a légköri üvegházgá-
zokban, hanem meg tudja fordítani a folyamatban lévő 
világméretű élelmiszer- és vízválságot. Ha követnék az 
alább leírt ajánlásokat, az állattartás termékeiben legalább 
25%-os csökkenést lehetne elérni mostantól 2017-ig, ami 
az ENSZ koppenhágai klímakonferenciáján megvitatásra 
kerülő kötelezettségi időszak vége. Ez minimum 12,5%-os  
csökkenést eredményezne a globális antropogén üveg-
házgáz-kibocsátásokban, ami önmagában majdnem akkora 
csökkenés lenne, mint amire általában a koppenhágai 
tárgyalások megállapodásaként számítanak.

A klímaváltozás lassításának sürgőssége miatt úgy gon-
doljuk, hogy a változás ajánlása közvetlenül az iparágnak 
hatékonyabb lesz, mint politikai változások ajánlása a kor-
mányoknak, amelyek végül vagy vezethetnek változáshoz az 
iparágban, vagy sem. Ez igaz, habár az ipar és a befektetők 
általában akkor gyarapodnak, amikor a fo gyasztók és rész-
vénytulajdonosok által rövid távon befolyásolhatók, míg úgy 
tűnik, az éghajlat hosszú távú kockázatot jelent.

Az állattartáshoz kötődő üvegházgázokat a kormányok 
szénadók bevezetésével kezelhetik (az állattartó ágazat  
ellenállása ellenére), mely esetben az élelmiszeripar vezetői 
és a befektetők olyan lehetőségek után fognak kutatni, 
amelyek megteremtését az ilyen szénadók elősegítenék. 
Valójában az ilyen lehetőségekből még a szénadók 
hiányában is megpróbálhatnak hasznot húzni, mert az 
állattartáshoz kötődő üvegházgáz-kibocsátások súlyos 
koc kázatot jelentenek magára az élelmiszeriparra. Az 
előrejelzések szerint a pusztító klímaesemények fokozódó 
mértékben fenyegetik a fejlett piacokat, és még nagyobb 
kárral járnak a feltörekvő piacokon, ahol egyébként az 
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élelmiszeripar a jóslások  szerint a legnagyobb növekedését 
érné el.

Lehetőség

Egy egyedi élelmiszeripari céget legalább három dolog 
ösztönözheti arra, hogy válaszoljon azokra a kockáza-
tokra és lehetőségekre, amelyek az élelmiszeripar egészére 
hatnak. Az első ösztönző az, hogy az egyedi élelmiszer-
ipari cégek már szenvednek a pusztító klímaeseményektől, 
ezért egy cég saját érdekét jól szolgálhatja a klímaváltozás 
lassítására tett lépés. Az érintett területeken arra lehet 
számítani, hogy a pusztító klímaesemények nemcsak az 
élelmiszeripar piacait gyengítik, hanem infrastruktúráját és 
működési képességét is. Például mindezek a kockázatok 
kifejeződtek New Orleans környékén 2005-ben a Katrina 
hurrikánt követően, amikor a Whole Foods Market, Inc. 
abban az évben 16,5 millió dolláros veszteségről számolt 
be a New Orleans területén megsérült áruházak bezárása, 
az elmaradt eladások, és a megsérült áruházak felújítása 
miatt. Az ilyen kockázatok a jövőben súlyosbodni fognak 
a szélsőséges klímaesemények miatt, amelyek várhatóan 
világszerte növekvő gyakorisággal és intenzitással fognak 
előfordulni.

Egy második ösztönző abból a valószínűségből adódik, 
hogy amint a jelenlegi gazdasági válság megoldódik, az 
olaj iránti kereslet kielégíthetetlen szintekig fog emelkedni  
a kitermelés végső csökkenése miatt (a „csúcs olaj”  
je lenség). A kőolaj ára olyan magasra fog ugrani, hogy a 
mai gazdaság sok részének összeomlását fogja okozni. Az 
állattartás termékeit egy külön csapás fogja sújtani, mert 

a terményekből potenciálisan előállítható minden egyes 
gramm bio-üzemanyag valószínű elő is lesz állítva – és 
így az állattartástól el lesz vonva– a katasztrófa elhárí-
tásával járó törekvések során. Mind az állattartó, mind 
a pénz ügyi szektorból jöttek olyan előrejelzések, hogy 
a csúcs olaj néhány éven belül előidézheti az állattartó 
ágazat összeomlását. Az, hogy ilyen forgatókönyv esetén a 
kompetíció előtt legyenek, egy másik ok az élelmiszeripari 
vezetők számára, hogy azonnal elkezdjék helyettesíteni az 
állattartás termékeit jobb alternatívákkal.

Egy harmadik ösztönző, hogy egy élelmiszeripari cég 
elő tudja állítani és piacra tudja dobni az állattartás ter-
mékeinek olyan alternatíváit, amelyek ízben hasonlók, de 
könnyebb az elkészítésük, olcsóbbak, egészségesebbek, és 
így jobbak az állattartás termékeinél. Ezek az alternatívák 
az állattartás termékeinek olyan utánzatai, mint a szójából 
és szeitánból (búza glutén) készült marha-, csirke-, és  
sertéshús; a szója-, és rizstej, sajt és fagylalt.

Az Észak-amerikai Szója-élelmiszer Társaság szerint 
egyedül az Egyesült Államokban a szója analógok eladása 
2007-ben 1,9 milliárd dollárra rúgott, a 2005-ös 1,7 mil-
liárddal szemben. Ezzel szemben a hústermékek (köztük 
a baromfi) eladása az Egyesült Államokban 100 milliárd 
dollár felett volt 2007-ben. Ez az 1,9 és 100 közötti arány 
nagy növekedési teret sejtet a hús-, és tejtermékanalógok 
eladásában. A hús-, és tejtermékanalógokat már mindenhol 
forgalmazzák a fejlődő világban is, és az USA-hoz hason-
lóan az eladások az utóbbi években növekednek. Tehát a 
fejlődő országokban e termékek eladásának növekedéséhez 
nem kell arra várni, hogy egy hasonló erőfeszítés először 
sikerrel járjon a fejlett országokban. Világszerte a hús-, és 
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Nem-hús hús. Az alternatív alapanyagok közé tar tozik a texturált szójafehérje, a szója lecitin, a barnarizs, az őrölt napraforgómag, a gombafehérje, és a búza glutén.
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tejtermékanalógok számára a piac potenciálisan majdnem 
olyan nagy, mint az állattartás termékeinek piaca.

A nagy bioélelmiszer vállalatok ezeket a lehetőségeket 
különösen vonzónak találhatják. Az ilyen vállalatok létre-
hozhatnak leányvállalatokat a hús-, és tejtermékanalógok 
eladására, esetleg a hús és tejtermékek kizárásával. Néhány 
éven belül jelentősen felfuttathatják az analógok gyártását 
és eladását, elfogadható tőkebefektetés és vonzó megté-
rülés mellett. És mivel a hús-, és tejtermékanalógokat  
olyan, az állattartásban használt intenzív üvegházgáz-
termelő folyamatok – mint amilyen az állatok CO2-, 
és metán kibocsátásai, és a takarmánytermesztés és az  
állatok legeltetése miatti földhasználat – nélkül állítják elő, 

az analógok nyilvánvalóan az állattartás  
termékeinek tulaj donítható üvegház-
gázok csekély töredékével járnak.  
Tehát további bevételekhez lehet jut-
ni az elért üvegházgázkibo csátás- 
csökken tések miatt járó szén kreditek 
eladásából.

Az analógok akkor a legkevésbé  
megkülönböztethetőek a hústól és 
a tejtermékektől, amikor aprítják, 
panírozzák, fűszerezik, vagy más módon  
feldolgozzák őket, ezért egy cég 
leányvállalata számára a legkevés bé  
kockázatos stratégiák közé tartozhat  
gyors étterem láncok építése olyan  
termékekkel, mint a szójaburgerek,  

a szója csirke-termékek, a különböző húsutánzó termékek-
kel készült szendvicsek, és/vagy szójajégkrém. Ha a lánc 
növekedése gyors, akkor az csábíthat más élelmi szeripari 
cégeket, hogy másolják az először megmozdulót.

Ha a hús és a tejtermék analógok gyártása jelentősen 
növekszik, akkor az áruk csökkenni fog – ez kulcsfon-
tosságú előny legalábbis addig, amíg a jelenlegi gazdasági 
recesszió sok országban kitart. Költségcsökkenések fognak 
adódni a méretek növekedéséből és az analóg gyártók közti 
növekvő versenyből, valamint azért is, mert a szójaolaj a 
biodízel elsődleges nyersanyaga. A biodízel iránt jósolt 
lényegesen nagyobb kereslet kielégítése szójaliszt felesleggel 
fog járni, ami nemcsak a szójaolaj mellékterméke, hanem sok 
hús-, és tejtermékanalóg alapanyaga. A szójaliszt készletek  
feleslege lényegesen leviheti az árát.

Azoknak a fogyasztóknak, akik nem szeretik a hús-,  
és tejtermékanalógokat, a fehérjegazdag pillangósok és 
gabonák a könnyen elérhető alternatívák. Egy másik 
lehetőség lehet a néha „in vitro” húsnak nevezett mester-
séges hús, amit laboratóriumokban állati eredetű sejtekből 
tenyésztenek. Végeztek néhány kísérletet és bejegyeztek 
szabadalmakat, de a termelés és a lehetséges forgalomba 
hozatal néhány évnyire van, és el fog tartani egy ideig, 
mire kiderül, hogy az in vitro hús képes-e költségben 
és ízben, valamint egészségügyi és környezeti hatásokban 
versenyezni az analógokkal.

Marketing

A fent említett növekedés elérése jelentős marketing 
befektetést fog igényelni, különösen, mivel a hús-, és tej-
termékanalógok sok fogyasztó számára újak lesznek. Egy 

sikeres kampány el fogja kerülni a negatív témákat, és a 
pozitívakat fogja hangsúlyozni. Például azt ajánlani, hogy 
hetente egy napon ne egyenek húst, megvonást sugall.  
Ehelyett a kampánynak olyan témát kellene választani, 
hogy egész héten olyan élelmiszer termékeket egyenek, amik 
ízletesek, könnyen elkészíthetők, és egy „szuper-élelmi-
szert” tartalmaznak, például szóját, ami gazdagítani fogja 
az életüket. Amikor az emberek vonzó üzeneteket hallanak 
élelmiszerekről, különösen az olyan szavakra figyelnek, amik 
kényelmet, megszokottságot, boldogságot, könnyedséget, 
sebességet, alacsony árat és népszerűséget váltanak ki. 
Következésképp, néhány egyéb témát kellene igénybe venni 
a hatékony marketing kampány felépítéséhez:

Az állattartás termékeit analógokkal kiváltva a fogyasztók 
közösen egyetlen erőteljes lépést tehetnek, hogy világszerte 
mérsékeljék a legtöbb üvegházgázt. Az analógok jelölése  
olyan igazolt kijelentésekkel, hogy mennyi üvegházgázt 
kerülnek el, jelentős előnyt biztosíthat nekik.

Az analógok kevésbé drágák, kevésbé szennyezők,  
könnyebben elkészíthetők, és egészségesebbek, mint az 
állattartás termékei.

A hús-, és tejtermékanalógokat lehet úgy pozícionálni, 
mint amik egyértelműen kiválóbbak az állattartás ter-
mékeinél, így a fogyasztóknak ugyanazokra az ösztöneire 
hatva, amelyek más analógok, például a Rolex utánzatok 
eladását hajtják.

A fejlődő országokban, ahol a fejenkénti hús-, és tejter-
mékfogyasztás alacsonyabb, mint a fejlett országokban, a 
fogyasztók a húst és tejtermékeket gyakran egy jobb étrend 
részeként látják, és még nem tájékozottak a hátrányos  
hatásaikról. Azonban a hús-, és tejtermékanalógok még 
jobb eredménnyel járhatnak, különösen, ha ilyen szándékkal 
reklámozzák őket.

Amint a zöld vállalkozások által bejárt út mutatja, a 
kampány legmegfelelőbb célpontjai a környezetvédők len-
nének, azon az alapon, hogy a hús-, és tejtermékanalógok 
fogyasztása a klímaváltozás elleni küzdelem legjobb módja. 
Az ilyen üzeneteket ők várhatóan eljuttatják másokhoz, és 
nyomást gyakorolhatnak, hogy szolgáljanak fel analógokat 
azokon az összejöveteleken, amiken részt vesznek, és hogy 
az így elkerült üvegházgázok kapjanak jó nyilvánosságot.

Az új ételekről és gyorsételekről szóló üzenetek iránt 
talán a legfogékonyabbak a gyerekek, akik hajlamosak a  
hirdetés alapján cselekedni, mivel szokásaik kevésbé  
rögzültek, mint a felnőtteké, és gyakran próbálják elkapni 
az új divathullámokat. A szülők gyakran csatlakoznak egy 
olyan gyorsétel, vagy egyéb élelmiszer elfogyasztásához, 
amihez a gyerekek ragaszkodnak, hogy azt vegyék meg 
nekik. Ugyanakkor a gyerekek az iskolában egyre több  
oktatást kapnak a klímaváltozásról, és keresik az olyan  
tevékenységeket, amik által a megtanultakon kísérletezhetnek.  
Azonban ők a fő célpontjai az állattartási termékek  
reklámjainak, e termékek szörnyen magas klímakockázata 
ellenére. Ennek korrigálására meg kellene fontolni a  
gye rekekre ható marketing megfelelő szabályainak megvál-
toz tatását. Mindenesetre, a hús-, és tejtermékanalógok 
marketingjének a gyerekek felé prioritást kellene élveznie.

Továbbá, az élelmiszeripari cégek piacra vihetnek hús-, 
és tejtermék analógokat más cégekkel stratégiai szövetség-
ben. Kapcsolatba léphetnek iskolákkal, kormányokkal, és 
civil szervezetekkel. Megfelelő szakértelemmel rendelkező 
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környezetvédőket fel lehet kérni, hogy folyamatos, átfo gó 
módon kövessék az állattartás termékeinek, és az ana-
lógoknak tulajdonítható üvegházgázokat. Politikusokat és 
híres személyiségeket lehet megnyerni, hogy hassanak 
a közvéleményre, hogy a fogyasztók az állattartás ter-
mékeinek alternatíváit válasszák.

Azt ajánljuk, hogy amikor a kereskedők a pultokat 
tervezik, és megállapítják a polcpénzeket (a pulton való 
kedvező elhelyezésért), akkor vegyék figyelembe az analógok 
és a hús-, és tejtermékek egymás melletti elhelyezésének 
előnyeit. Ez láthatóvá tenné az analógokat sok olyan  
fogyasztó számára, akiknek egyébként nem lenne látható, 
és így elősegíti eladásuk növekedését. Lehetővé tenné 
jó eladási eredmények elérését, ami általában előfordul  
akkor, amikor a fogyasztóknak ugyanazon a polcon egy 
terméknek több formáját mutatják be. Ahol az analógok 
kevesebbe kerülnek, mint a hústermékek, az egyik bemu-
tatása a másik mellett, a kereskedőnek növekvő hasznot 
hozhat. Vagyis, ha a fogyasztók egymás mellett össze-
hasonlítva azt találják, hogy az analógok olcsóbbak az  
állattartás termékeinél, akkor az egymás melletti elhelye zés 
segíthet, hogy a kereskedők megtartsák összesített eladásuk 
szintjét egy gazdasági recesszióban.

Befektetési források

Egy cég, aminek jó terve van a hús-, és tejtermék-
analógok növekvő eladására, valószínű talál elegendő 
kereskedelmi tőkét az olyan befektetőktől, akik a klíma-
változás lassítását ígérő befektetési lehetőségeket keresik. 
Találhat kedvezményes befektetést a fejlesztési gazdasági 
intézetektől és a „klíma alapoktól” is. De lehet, hogy 

emelnie kell a hús-, és tejtermékanalógokat nem ismerő 
befektetők tájékozottságát.

A befektetőknek meg lehet mutatni, hogy saját érdekükben  
áll, hogy elkerüljék az új befektetést a hús-, és tejter-
mékekbe, és ehelyett az analógokban keressenek lehetőséget.  
Az energia és közlekedési projektekkel szemben az analóg 
projekteket gyorsan meg lehet valósítani, viszonylag ala csony 
szintű növekvő befektetéssel. Ugyanakkora befektetéssel  
nagyobb az üvegházgázok mérséklődése, és gyorsabb a 
befektetés megtérülése.

Az üvegházgázok csökkenésére és mérséklésére irányuló 
befektetések legtöbbször a közlekedési és az ener gia ágaza-
tokban a megújuló energiára koncentrálnak. Azonban a 
megújuló energia infrastruktúrának hosszú és bonyolult 
a termékfejlesztési ciklusa, és a tőkeigénye is nagy. A 
járműflották és erőművek átalakítása becslések szerint 
billió dollárokba kerül, és politikai akaratot és konszen-
zust kíván, ami úgy tűnik, nem könnyen érhető el. Még 
akkor is, ha a pénzvilág és politika felnő a feladathoz, 
az ilyen megoldások teljes megvalósítása várhatóan több 
mint egy évtizedet vesz igénybe, amikorra lehet, hogy 
a visszafordíthatatlan klímakatasztrófa fordulópontján már 
régen túljutottunk.

A legtöbb kereskedelmi bank, néhány export-hitel ügy-
nökség, sőt néhány részvényalap is elfogadta az Egyenlítői 
Alapelveket, amivel elkötelezik magukat egy sor szigo rú  
környezeti és társadalmi működési szabvány mellett a 
fejlődő országokban zajló befektetési projekteknél. Ha 
ezek a szabványok rosszallóan tekintenek a nagyméretű 
állattartó projektekre, akkor egy hús-, és tejtermékanalóg- 
projekttel rendelkező cég jó pozícióban van, hogy befek-
tetéseket vonzzon.
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Nem-tejtermék tejtermék: szójatej változatok garmadája.
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Előny csomag

A hús-, és tejtermékanalóg-projektek nemcsak a klíma-
változást fogják lassítani, hanem segítenek a globális  
élelmiszerválság enyhítésében is, hiszen sokkal kisebb 
mennyiségű terményre van szükség egy adott kalória  
előállításához analóg formájában, mint az állattartás ter-
mékeinél. Az analógok enyhítenék a globális vízválságot 
is, mivel felszabadulna az állattartáshoz szükséges óriási 
vízmennyiség. Az egészségi és táplálkozási eredmények 
jobbak lennének, mint az állattartás termékei esetében. 
Az analógprojektek munkaigényesebbek lennének, mint az 
állattartó projektek, tehát több munkahelyet, és több képe-
sítést igénylő munkahelyet teremtenének. Elkerülnék az 
állattartó ágazatban (az analóg előállításban viszont nem) 
található káros foglalkoztatási gyakorlatot is, köztük az 
Amazonas erdős terület egyes részein a rabszolgamunkát. 
Az állattartás termékein dolgozókat könnyen át lehet  
képezni az analógok előállítására.

Persze valamekkora állatállományt ezután is fognak 
tartani, különösen, ahol fontosak a kevert gazdálkodási 
rendszerekben. Ott is fontosak lehetnek, ahol a szegény 
vidéki népesség számára az állatok tartása az egyik mód, 
hogy értéket termeljenek és bevételhez jussanak. Ez azon-
ban egyre kevésbé általános, ahogy az utóbbi években a 
számítógép, mobil kommunikáció, mobil banki szolgál-
tatások, mikrohitelek, és hálózaton kívüli áramtermelés 
használatának drámai növekedése a szegény vidéki közös-
ségek számára a lehetőségek sokaságát hozta létre.

Sok éven át az állattartás termékeivel szembeni alter-
natívák támogatását táplálkozási és egészségügyi érvekre 
alapozták, az állatok iránti könyörületre, és környezetvé-
delmi kérdésekre, a szénlábnyom helyett. Ezeket az 
érveket többnyire figyelmen kívül hagyták, és az állattartás  

termékeinek fogyasztása világszerte növekedett. 
Emiatt egyesek úgy érzik, hogy az ilyen érvelés 
talán sosem lesz sikeres. Még a kormányok  
sürgetése a klímaváltozás alapján az állattartásból 
származó termékek csökkentésének elrendelé-
sére is lehet, hogy hatástalannak fog bizonyulni 
az élelmi szeripar saját jókora lobby kapacitása  
miatt. De ha a hús-, és tejtermék analógok üzleti  
szempontjai tiszták, akkor akik általában a  
kormányoknál lobbiz nak, közvetlenül fordulhatnak  
az élelmiszeripar vezetőihez, akik bajnokokként 
üdvözölhetik őket. Az analóg projektek üzleti 
kockázatai hasonlóak lennének a legtöbb egyéb 
élelmiszergyártó projekthez, de a kockáza-
tokat csökkentené az a tény, hogy a szükséges  
infrastruktúra nagy része (például a termények 
előállítása és feldolgozása) már létezik.

A fő változás egy lényeges csökkenés lenne 
az állattartás termékeiben. Az ipar vagy a 
kínálat által hajtott növekedés sikeres volt más 
ipar ágakban, pl. a számítógép és mobiltelefon 
ágazatokban, ami azt sugallja, hogy ez működhet 
a hús-, és tejtermék-analógokra. Általában az 
élelmiszeriparnak szerte a világon nagyon kifi-
nomult marketing kapacitása van, gyakorlatilag 
az új élelmiszeripari termékek marketingjéből 

erőteljes növekedés elérése a megszokott – még mielőtt 
figyelembe vesszük azt a külön felhajtó erőt, amit a klíma-
változás lassításából adódó érdeklődés adhat.

A megszokott üzletmenet kockázatai felülmúlják a  
változtatás kockázatait. A változtatás érve többé már nem-
csak politikai vagy etikai érv, hanem most üzleti érv 
is. Úgy gondoljuk, hogy az összes iparág közül ez a  
legjobb rendelkezésre álló üzleti megoldás a klímaváltozás 
gyors megfordítására.

Robert Goodland 23 évi munkaviszony után a  
Világbank Csoporttól fő környezetvédelmi tanácsadóként 
vonult nyugdíjba. 2008-ban az IUCN az első Coolidge 
Emlékéremmel őt tüntette ki, a környezet megóvásáért tett 
kiemelkedő hozzájárulásáért. Jeff Anhang kutató hivatalnok 
és környezetvédelmi szakértő a Világbank Csoport Nem-
zetközi Pénzügyi Vállalatnál, ami a fejlődő országokban a 
magánszektor számára nyújt finanszírozást és tanácsadást. 
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A hatalmas analóg: aratásra váró szójabab egy farmon Maryland-ben (USA)

További információért a történetben felvetett kérdésekről, látogasson el:

www.worldwatch.org/ww/livestock


