
KLÍMAVÁLTOZÁS
KIHÍVÁS  2011
Ching Hai Legfelsőbb Mester a sajtóval beszélget

Klímaváltozás tények

Állattartó ágazat környezeti hatásai

A megoldások

É p í t ő  m ű s o r o k  e g y  b é k é s  v i l á g é r t





www.suprememastertv.com/climate-change-kit
www.globalisfelmelegedes.info/klimavaltozas-csomag 1 / 25

Üdvözlöm a mexikói média nemes 
tagjait, különösen itt, Quintana Roo 
tartományban. Igazán szeretném kifejezni 
elismerésemet és tiszteletemet először is bátor 
törekvéseikért és elkötelezettségükért, hogy a teljes 
igazságról és minden fontos hírről beszámolnak, és így 
pontos információval látják el a nyilvánosságot.

ma azért vagyunk itt, hogy bolygónk veszélyes 
helyzetéről beszéljünk. Először is, köszönjük meg 
együtt a mennyországnak, hogy idáig védelmezett 
minket. még mindig életben vagyunk itt azért, hogy ma 
egy ilyen beszélgetést folytassunk. Ez a mennyország 
kegyének köszönhető, természetesen a földi lények, az 
összes a Földön és afelett élő szent fizikai és spirituális 
törekvéseinek is, hogy a világunk még mindig létezik. 
mindnyájuknak köszönjük.

valamInt, a média e téma iránti gondoskodó törődése jóvoltából, együtt tudunk beszélni a megoldásról. azért jöttem, 
hogy szerény támogatásomat nyújtsam az önök nagyszerű törekvéséhez, és annak reményében, hogy az önök nemes 
és erőteljes munkája által, meg tudják menteni világunkat a további romboló okoktól, melyek világunkat fenyegetik. 
mindezt azért, hogy a jövő nemzedékeinket, gyermekeinket jobb körülmények között lássuk gyarapodni, mint most.

EzEk a körülmények, sajnálom, hogy ezt kell mondjam, egyre rosszabbodnak, és rendkívül sürgetőek. Például elveszítjük 
a világ szárazföldi gleccsereit, melyek több mint másfél milliárd ember számára biztosítanak vizet. a szárazság sújtotta 
térségek több mint duplájára növekedtek az elmúlt három évtizedben. valamint a tüzek, áradások és az 5-ös kategóriájú 
hurrikánok gyakoribbak és hevesebbek, mint valaha. most mintegy 25-40 millió klímamenekült van, mely könnyedén 
egymilliárd lehet a következő pár évtizeden belül. Hova fognak ők menni?

Ezalatt az egykor földfelszín alatt lévő, fagyott erős metángáz 
ketyegő pokolgéppé vált az Északi-sarkkörön emelkedő 
hőmérsékletek miatt, és most idézi elő az elszabaduló 
klímaváltozást. a legrosszabb eset forgatókönyvét éljük át, és 
a tudósok felkiáltanak, hogy húzzuk be a vészféket most, és 
erősen.

azonban a megoldás, amit javaslunk, például az, hogy összpontosítsunk a fosszilis üzemanyagok csökkentésére, nem 
fog nekünk elég gyors eredményeket hozni, mert a szén-dioxid, ami egyszer a légkörbe jutott, évszázadokig, vagy tovább 
megmarad. a tudósok most azt mondják, hogy élnünk kell a rövidebb életidejű kibocsátások adta lehetőséggel, mint 
például a metán – ami 100-szor jobban melegíti fel a légkört a Co

2
-nél, viszont gyorsabban eltűnik, 9 vagy 12 év alatt, és 

a pernye (vagy korom) – ami 4470-szer nagyobb melegedést okoz, mint a Co
2
, de pár héten belül eltűnik. 

EzEk nagyon, nagyon veszélyes hővisszatartó gázok, de gyorsan eltűnnek. Ha megszüntetjük őket, pár éven belül le 
fogjuk hűteni a bolygót. tehát ez a vészfék, amire szükségünk van, és ahol ezt elkezdjük, az az állattartó ágazat. mert az 
állattartó ágazat, az állattenyésztés a legnagyobb ember által létrehozott metán forrást termeli; szintén nagyon nagy 
pernye vagy korom forrás, és a bolygónkat melegítő összes üvegházhatású gáz kibocsátások legalább 51%-áért felelős. 

Szóval, ha véget vetünk az állattartó ágazatnak, akkor megállítjuk a globális felmelegedést – gyorsan és egyszerűen.  Ezen 
felül, ha a bolygón minden megművelhető földet arra használunk, hogy bio zöldséget ültessünk, akkor a szén-dioxid 40%-
át fogjuk megkötni a légkörből. tehát hagyjuk abba az állattartó ágazatot, akkor következtetésképp a hő, a melegítő hatás 
közel 91%-át állítottuk le. 

dE az állattartó ágazat és a hústermelés megállítására vannak még meggyőzőbb érvek is, melyekben biztos vagyok, 
hogy mindnyájan szívesen fogadnánk, mert ez egy nagyon olcsó, de jelentős megoldás sok komoly problémára, amivel 
jelen pillanatban szembesülünk a bolygónkon. az állattartó gazdálkodás olyan, mint az élelmiszer termelés visszafelé. 
a „termék” tulajdonképpen az éhség, háború, halál és pusztulás, és talán még az egész bolygót is megsemmisíti, az 

a metán 100-szor jobban melegíti fel 

a légkört a Co
2

-nél,  viszont gyorsabban 

eltűnik, 9 vagy 12 év alatt.

C h i n g  H a i  l e g f e l s ő b b  m e s t e r  a 
s a j t ó v a l  b e s z é l g e t
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egész életet ezen a bolygón. ami felé haladunk, az így néz ki. a sok melléktermék a vízhiány, az élelmiszerválság, a víz-, 
levegő- és földszennyezés, az erdőirtás, az elsivatagosodás, az óceáni halott zónák, és a biodiverzitás vesztesége. a világ 
gabonakészletének majd’ felét használjuk arra, hogy a hús- és tejtermék ágazatba öntsük; vízkészletünk legnagyobb 
részét; a globálisan elfogott halak majd’  felét csirkék és malacok etetésére; a bolygó jégmentes földjének pedig 30%-át. 
kéthektárnyi földdel 1 húsevőt, vagy 80 egészséges vegánt tudunk fenntartani.

a jó HíR az, hogyha mind abbahagyjuk a hús- és tejtermékfogyasztást, 50 éven belül vissza tudjuk nyerni az összes 
védő ökoszisztémánkat, meg tudjuk állítani a biodiverzitás veszteségének több mint 60%-át, meg tudjuk takarítani a 
kibocsátások csökkentésére szánt gazdasági költség négyötödét, és még sokkal, sokkal, sokkal többet. természetesen 
életeket mentünk, emberi életeket azáltal, hogy megállítunk minden olyan betegséget, amit az állatok elfogyasztása 
okoz, és bolygónk megmentéséért megállítjuk a globális felmelegedést.

ÉS abba kellene hagynunk a hal fogyasztását  is, mert a halászat az 
óceánjaink nagy halainak rettenetes, 90%-os veszteségét okozta. 
meg kell állítanunk azért, hogy újraélesszük a tengeri életet, ami 
jelenleg az összeomlás szélén áll. a közegészségügyet is erősíteni 
tudnánk, és véget vethetnénk az összes halálos, húshoz kapcsolódó 
betegségnek, krónikus betegségeknek, végzetes betegségeknek, 
mindenfajta betegségnek, a szívbetegségtől, a ráktól kezdve a vírusos 
influenzajárványokig.

báRmI, ami a vegán megoldásnál kevesebb, az nem fog működni a jelenlegi helyzetünkben. Például a halgazdálkodás 
fejlesztése, még a legjobb módszerekkel is, ugyanúgy csődöt mondott a nagymértékű óceánszennyezés megállításában. 
És amikor azt mondjuk, hogy „bio” körülmények között tenyésztjük az állatokat, vagy felfogjuk a trágyából származó 
metánt a kibocsátások csökkentésére – ezek a módszerek az elvárásoknál szintén sokkal kevesebbet nyújtanak. még az 
állati trágyából származó metán felfogásának esetében is, háromszor akkora mennyiség még felszabadul az állatállomány 
emésztési folyamatából. Plusz, ezt a technológiát egyáltalán nem lehet tiszta energiának tekinteni, amikor ugyanaz a 
nagyüzemi telep tucatnyi más módon pusztítja a környezetet.

dE úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat, amikről beszámoltam, önök 
már mind tudják, vagy némelyiket tudják. És köszönetet mondunk a világ 
minden kedves tudósának és szorgalmas kutatójának. de most itt a legfőbb 
ideje, hogy ezeket a sürgető tényeket, amiket ismerünk, építő jellegű, életet 
fenntartó tettekbe ültessük át. Segítenünk kell, hogy véget vessünk az 
évente állatok tízmilliárdjain elkövetett tömeggyilkosságoknak, nemcsak 
azért, hogy megállítsuk a katasztrofális klímaváltozás következményét, 
hanem azért is, hogy megmentsük saját emberségünk eredendő jóságát 
a szívünkben.

mEg kell mentenünk szerető kedvességünket azzal, hogy élünk, és élni hagyunk, azzal, hogy megvédjük a gyengét 
és védtelent, mert együtt érzők vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Úgy kellene cselekednünk, mint Isten; kegyesen, 
könyörületesen, védelmezőn, szeretve és kedvesen. Egyébként is, minden vallás ugyanezt tanította nekünk, például 
erőszakmentességet, harmóniát a természettel. a világnak nemcsak élelmiszerre és pénzre van szüksége, hanem 
spirituális infúzióra is. valójában a pozitív spirituális energia az, ami mostanáig fenntartotta világunkat, segítve azt, hogy 
sokféleképpen fejlődjünk és kibontakozzunk.

EzÉRt, tisztelt újságírók, hölgyeim és uraim, nemes küldetésük nemcsak az, hogy megmentsék ezt a bolygót, hanem az is, 
hogy visszaadják az emberek szívének jótékonyságát. mert végül is, minek a megmentése éri meg jobban, mint a legjobb 
tulajdonságaink, amik bennünk vannak? Erénnyel és könyörülettel kell kialakítanunk a jövőnket. Ezután mostantól 
minden nemzedék növekedni és virágozni fog.

Szívből jövő legjobb kívánságaim és teljes támogatásom az önöké. a mennyország áldja és védelmezze önöket, 
kiváltképpen szolgálatteljesítés közben.

köSzönöm, hogy eljöttek.

gRaCIaS.

az állattenyésztés az összes 

üvegházhatású gáz kibocsátások 

legalább 51%-áért felelős.

A jó hír az, hogy  
még meg tudjuk menteni bolygónkAt.

k é t h e k t á r n y i  f ö l d d e l 

1  h ú s e v ő t ,  v a g y  8 0 

e g é s z s é g e s  v e g á n t ,  t u d u n k 

e l t a r t a n i .

C h i n g  H a i  l e g f e l s ő b b  m e s t e r  a  s a j t ó v a l  b e s z é l g e t
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1. ÜvEgHázHatáSÚ gázok SzIntjEI

•	 jelenleg az IPCC  legriasztóbb forgatókönyv előrejelzései valósulnak meg vagy  túllépik azokat, amik 
a katasztrofális, 1000 ppm (részecske a millióból) Co

2
 szinthez vezetnek a század végére. ahhoz, hogy a 

bolygót a jelenlegihez hasonló állapotban megőrizzük, az emberiségnek a Co
2
 jelenlegi 385 ppm szintjéről 

egy stabilizált, 350 ppm-es cél szintre való csökkentésére kell törekednie.3

•	 a széngyűjtők telítődnek és szénforrásokká válnak, amik inkább kiadnak, mint megkötnek üvegházhatású 
gázokat:

•	 a növények globális növekedése egy évtizedes csökkenést mutat (2000-2009) a stressz miatt, amit a 
klímaváltozás által kiváltott szárazság okoz.4

•	 az óceán olyan sok Co
2
-t nyelt el, hogy vészjósló sebességgel savasodik.5 

•	 Csupán 2oC átlagos globális emelkedés mellett az Északi-sarkvidékről több milliárd tonna metán szabadulhat 
ki, ami az élet tömeges kipusztulásához vezet.6 

2. EmElkEdő HőmÉRSÉklEtEk

•	 a mostani drasztikus cselekvés nélkül, valójában, már akár 2060-ra el fogunk jutni egy 4oC-os emelkedés 
legriasztóbb forgatókönyvéhez, ami a sivatagok terjedését, az amazonas összeomlását, a megolvadt 
permafrosztból metán és Co

2
 gázok masszív kiszabadulását jelenti, és valószínűsíthető egy katasztrofális, 

5-7oC-os melegedés az évszázad végére. 7, 8, 9 

•	 a tudósok arról számolnak be, hogy 2010 első nyolc hónapja globálisan a feljegyzések szerinti legmelegebb 
volt.10

•	 Szintén 2010 volt az az év, amikor 16 országban regisztráltak soha nem tapasztalt hőséget és magas 
hőmérsékletet, ami a valaha észlelt legmagasabb szám – köztük volt kuvait, Irak, Szaúd-arábia, Csád, niger, 
oroszország, mianmar, és Pakisztán.11 

•	 a hőmérséklet egyedül az elmúlt évszázadban 0,7oC-kal emelkedett, a történelmi átlagoknál 10-szer 
nagyobb sebességgel, emberi okok miatt.12 

•	 az utóbbi 10 volt a legmelegebb éves átlaghőmérséklet, amit bolygónk története során valaha regisztráltak.13

•	 mérséklés nélkül például a század végére az USa nagy részén 50oC-os rendkívüli hőmérsékletek lennének.14

•	 a kormányok által koppenhágában tett ígéretek az üvegházhatású gázok csökkentésére nem 
elegendők az elszabaduló klímaváltozás elkerülésére. azok még mindig egy veszélyes, több mint 3oC-os 
hőmérsékletemelkedéshez vezetnének.15

•	 a biodiverzitás elvesztésének sebessége döbbenetes módon, 1000-szer, 10000-szer magasabb, mint a 
természetes háttér kipusztulási sebesség.16, 17 

•	 „A	fajok	kipusztulásának	jelenlegi	sebessége	messze	felülmúl	bármit,	ami	a	fosszilis	maradványokban	
fellelhető.”18

•	 Az	ökoszisztémák	maradandó	károsodás	felé	tarthatnak,	ahogy	az	országok	kudarcot	vallanak	az	állati	
és növényi életet védő célok elérésében.19 

k l í m a v á l t o z á S  t É n Y E k
a klímaváltozás légkörre, biodiverzitásra, szárazföldre és jégsapkára, emberre, óceánra gyakorolt valamint egyéb hatásai

1 .  l É g k ö R I  H atá S o k

2 .   b I o d I v E R z I tá S R a  g Ya k o R o lt  H atá S o k
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Új HíREk 2010-ből a bajba jUtott FajokRól:   

•	 az antarktisz pingvin populációi 1975 óta több mint 80%-kal csökkentek a tengeri jég 
eltűnése miatt.21 

•	 az észak-sarki karibu populáció meredeken csökken a klímaváltozás által kiváltott 
éhezés miatt, mivel a korai olvadási és visszafagyási események a növényi táplálékot 
elérhetetlenné teszik.22

•	 2007-hez és 2009-hez hasonlóan, 2010 szeptemberében is szokatlan viselkedést mutatva 
tízezrével jöttek ki a tengerpartra a rozmárok, a tengeri jég hiánya miatt, ahol általában 
pihennek.23 

•	 vándormadarak pusztulnak el rosszul időzített útjuk következtében, ami megfelelő 
élelemforrás nélkül hagyja őket, amikor úti céljukra és/vagy olyan helyekre jutnak el, mint 
a kiszáradó mocsarak, amelyek többé nem nyújtanak élőhelyet számukra.24 

•	 most akár 270 egyedi faj tűnik el naponta.20 

•	 Egyes szakértők szerint a Föld „hatodik nagy kipusztulási eseményén” megy át a klímaváltozás, valamint 
más, főleg ember-okozta tényezők hatására.25 

•	 amint a globális átlaghőmérséklet emelkedése túllép kb. 3,5oC-t, szerte a bolygón a fajok akár 70%-a 
kipusztulhat.26 

1. SzáRazSág ÉS ElSIvatagoSodáS

•	 50	éven	belül	visszafordíthatatlan	szárazság	(állandó	elsivatagosodás)	léphet	fel	az	USA	délnyugati	részén,	
délkelet-ázsiában, dél-amerika keleti részén, nyugat-ausztráliában, dél-Európában, dél-afrikában, és 
Észak-afrikában.27

•	 A	Föld	súlyos	szárazság	által	sújtott	szárazföldi	területének	aránya	több	mint	kétszeresére	nőtt	az	1970-es	
évektől a 2000-es évek elejéig.28

•	 Példák	a	legújabb	regionális	szárazságokra:	

•	 Kína	északi	régiója,	ahol	10	méter	mély	repedések	kezdtek	megjelenni	a	földeken.	A	vízfelhasználás	
drasztikus megváltoztatása nélkül több tízmilliónyi környezeti menekült bukkanhat fel kínából a 
következő tíz éven belül.29 

•	 Miután	2009-ben	történelmi	áradásokkal	szembesültek	az	Amazonas-folyó	rekord	vízszintemelkedése	
miatt, brazília amazonas államában néhány település elszigetelődött a szárazság miatt, és többé nem 
lehet azokat csónakkal megközelíteni, csak gyalog, az erdőn keresztül.30, 31   

• Egyebek között Irak, kína, Csád, ausztrália, mongólia, és afrika Szahel-övezete szenved a szárazság 
körülményeitől 2010-ben.32, 33, 34, 35, 36, 37

2. REndkívÜlI IdőjáRáSI ESEmÉnYEk

•	 A	rendkívüli	időjárási	események	erőteljesebbé	és	gyakoribbá	válnak.38, 39 

•	 2010	néhány	fő	természeti	csapása:	

•	 Oroszországi	hőhullám	és	tűzvész.	A	2010	nyári	hőhullám,	valamint	az	erdőtüzekből	jövő	szennyezett	
levegő miatt moszkvában a halálesetek száma duplájára emelkedett, naponta összesen 700  
főre.40, 41  az oroszországi moszkva város tisztviselői a halálozási arány 60%-os növekedéséről számoltak 
be az elmúlt nyáron, amikor a város közel 11000 lakosa hunyt el a rendkívüli szmog és a rekord magas 

3 .  H atá S o k  a  S z á R a z F ö l d R E  É S  a  j É g S a P k á k R a

k l í m a v á l t o z á s  t é n y e k
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hőmérsékletek hatásai miatt. 42

•	 Pakisztáni	árvizek.	Hatalmas,	az	ország	történelmének	legsúlyosabb	áradásai	kb.	2000	halálesetet,	és	
több mint 20 millió sérültet vagy hajléktalant hagytak maguk után. az ország egyötöde volt víz alatt.43 

•	 Kínai	földcsuszamlások.	Országszerte	az	árvizek	és	földcsuszamlások	egyedül	2010-ben	több	mint	3100	
halottat, és több mint 1000 eltűntet hagytak maguk után. Egész kínában az árvizek a hétszeresükre 
növekedtek az 1950-es évek óta.44 

•	 Brazíliát	 is	rendkívül	súlyos	áradások	sújtották	2010.	áprilisban	és	 júniusban,	mindegyik	alkalommal	
halottak százait hagyva maga után.45   

•	 Lengyelország	évtizedek	óta	legsúlyosabb	árvizét	szenvedte	el	2010	májusában.46   

•	 Erdőtüzek	tomboltak	Portugáliában	2010	nyarán,	amit	az	alacsony	páratartalom,	az	erős	szelek,	és	a	
rekord 43oC-os magasságokat elérő hőmérséklet okozott.47 

•	 Csádban	és	Nigériában	2010-ben	a	szárazságot	árvíz	követte,	ami	elmosta	a	szárazság	után	megmaradt	
kevés élelmiszergabonát.48 

•	 Rendkívüli	 hideg	 és	 hóviharok	 2010-ben	 Indiában,	 Észak-Európában,	 Észak-Amerikában	 és	 Dél-
amerikában.

•	 Számos	 földrengés	 és	 vulkáni	 tevékenység	 pusztított	 2010-ben	 Indonéziában,	 Izlandon,	
törökországban, Chilében, Haitin, stb. 

•	 A	 globális	 felmelegedés	 a	 jégsapkával	 borított	 vulkánok,	mint	 az	 izlandi	 Eyjafjallajökull,	 könnyebb	
kitörésével járhat, mivel a jégveszteség a Föld felszíne alatti forró kőzetekre nehezedő nyomás 
csökkenését okozza.49

•	 A	 magashegységekben,	 az	 elmúlt	 évtizedben	 a	 globális	 felmelegedés	 miatt	 sűrűbbé	 váltak	 a	
földcsuszamlások és lavinák. a vulkánok a beomlás fokozódó kockázatának vannak kitéve, óriási 
földcsuszamlásokat okozva, amik városokat temethetnek el.50 

•	 A	gleccsertó	kitörés	okozta	árvizek	szaporodnak,	ahogy	a	gleccserolvadásból	keletkező	tavak	száma	és	
mérete emelkedik kathmanduban.51

3. ERdőPUSztUláS

•	 afrikában 2000-2010 között volt a második legmagasabb az évenkénti nettó erdőveszteség, vészjósló, 
évente eltűnő 3,4 millió hektárral.52 

•	 Az	erdőirtás	felelős	az	összes	üvegházhatású	gáz	kibocsátás	kb.	20%-áért.53, 54 

•	 A	 fák	 kevesebb	 szenet	 kötnek	meg,	 ahogy	 az	 éghajlat	melegedik.	 Sőt,	 az	 erdők	 elkezdhetnek	 hatalmas	
mennyiségű Co

2
-ot kibocsátani a fákból és a talajból.56, 57, 58 már óriási mennyiségű Co

2
-ot bocsátanak ki 

erdőtüzek révén.59

•	 Az	 észak-amerikai	 erdők	 kéregbogár	 fertőzései	 a	 globális	 felmelegedéssel	 terjednek,	 és	 az	 erdőket	 szén	
kibocsátókká változtatják.60

4. jÉg: mElEgEdÉS az ÉSzakI- ÉS dÉlI-SaRkon

•	 az Északi-sarkvidéken a légköri metán mennyisége élesen felszökött, csupán 5 év alatt 33%-kal növekedve.61 

•	 Az	olvadó	permafroszt	Szibériában	ötször	annyi	metánt	bocsát	ki,	mint	korábban	gondolták.62

•	 A	Kelet-Szibériai	Sarkvidéki	Kéreg		sekély	tengeralatti	permafrosztja	szintén	instabilitást	mutat,	és	jelentős	
mennyiségű metánt bocsát ki. 63

•	 A	Kelet-Szibériai	Sarkvidéki	Kéreg		sekély	tengeralatti	permafrosztja	szintén	instabilitást	mutat,	és	jelentős	
mennyiségű metánt bocsát ki.64

•	 Egyes	kutatók	az	olvadó	Északi-sarkvidéket	„ketyegő	pokolgépnek”	nevezik.66, 67, 68 
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•	 a jelenlegi melegedés valószínűtlenné teszi, hogy az Északi-sarkvidék vissza fog térni előző állapotába.69

•	 2009-2010	 telén	 az	 Északi-sarkvidék	melegedése	 nagyon	 hideg	 szeleket	 és	 erős	 havazást	 hozott	 Észak-
amerika és Eurázsia keleti részére.70, 71, 72, 73

•	 Az	átfogó	melegedés	a	Jeges-tenger	jegének	éves	olvadási	időszakát	most	20	nappal	megnyújtotta,	a	három	
évtizeddel korábbihoz képest, ami azt jelenti, hogy a jeges-tenger több hőt tud elnyelni, és nagy hatások 
érik a tengeri ökoszisztémákat és Észak-amerika éghajlatát.74

•	 Az	eltűnő	 jég	miatt	a	 sarkkutatók	először	 tudták	körbeutazni	az	Északi-sarkot	egy	kis	üvegszálas	vitorlás	
hajón – ez a teljesítmény még 10 évvel ezelőtt is lehetetlen lett volna jégtörő hajó nélkül, mert az átjárókat 
jég zárta el.75

•	 Az	Északi-sarkvidék	kétszer	akkora	sebességgel	melegedik,	mint	a	Föld	bárhol	másutt.76 

•	 A	 Jeges-tenger	 jégtakarója	 2007-ben	 a	 valaha	 mért	 legalacsonyabb	 volt,	 és	 először	 volt	 hajózható	 az	
Északnyugati-átjáró. most csak 10% a régebbi és vastag jég, míg több mint 90%-a frissen képződött és 
vékony. a tudósok teljesen jégmentes nyarat jósolnak már akár 2012-re vagy 2013-ra.79, 80

•	 A	napfényt	visszaverő	védő	jég	nélkül	a	Nap	hőjének	90%-a	be	tud	jutni	a	nyílt	vízbe,	így	gyorsítva	a	globális	
felmelegedést.81 

•	 A	 világ	 két	 fő	 jégtakarója,	 grönland és Antarktisz, most gyorsuló sebességgel olvad, míg 2000 előtt 
stabilnak tartották őket.82 

•	 Valójában,	Grönland	legalább	öt	évtizede	a	legsúlyosabb	jégolvadást	és	gleccserterület-veszteséget	éli	át.83

•	 A	gleccserek	mozgása	a	tenger	felé	mostanában	kétszer	vagy	háromszor	gyorsabb	lett.84

•	 	A	leszakadó	jéghegyek	okozta	„jégrengések”	1993	óta	több	mint	megháromszorozódtak.85

•	 	A	grönlandi	jégtakaró	lehetséges	teljes	elvesztése	7	méteres	tengerszint	emelkedéssel	járna.86 

•	 A	 grönlandi	 jégtakaró	 olvadását	 gyorsító	 olvadékvíz	 évtizedeken	 belül	 annak	 szétesését	 okozhatja,	 az	
évszázadok helyett, ahogy korábban jósolták.87

•	 2010.	augusztus	5-én	 leszakadt	a	grönlandi	Petermann-gleccser	egynegyede,	ami	négyszer	akkora,	mint	
a new York-i manhattan-sziget, és közel fél évszázad alatt a legnagyobb.  „az ebben a jégszigetben tárolt 
édesvíz több mint két éven át biztosíthatná a delaware vagy Hudson folyók folyását”, mondta andreas 
muenchow professzor a delaware Egyetemről.88, 89, 90 

•	 Az	Antarktisz-félszigeten	a	vízfelszín	bizonyos	helyein	99%-os	metángáz	folyamatos	bugyogását	fi	gyelték	
meg.91

•	 Egy	 2009-ben	 közzétett	 átfogó	 jelentés	 szerint	 különösen	 az	 Antarktisz	 Nyugati-félszigetének	 jégtáblái	
húzódnak vissza egyre gyorsuló sebességgel, amit fokoz a táblák alatt melegedő víz.92, 93, 94

•	 2008	 során	 szétesett	 a	 Nyugat-Antarktisz	 félsziget	Wilkins	 jégtáblája.	 2002-ben	 a	 hatalmas,	 12000	 éves	
larsen b jégtábla teljes szétesése csak három hetet vett igénybe.96 

idén nyáron volt a jeges-tenger jegének területe 
a feljegyzések szerinti harmadik legkisebb; 
mind a három, legkisebbre zsugorodott területű 
esemény az utóbbi négy évben fordult elő.

(USA Nemzeti Hó és Jég Adatközpont 
(NSIDC), 2010. évi jelentés) 65 
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5. jÉg: glECCSERolvadáS

•	 Több	mint	46000	gleccser	és	permafroszt	térség	gyorsan	olvad	„a	Harmadik-sarkon”,	az	Északi-	és	Déli-sark	
után a Föld harmadik legnagyobb jégtömegében, ami a tibeti-fennsíkon és a Himalájában helyezkedik el.  
az „ázsia víztornyaként” ismert területen a gleccserek visszavonulása 10 országban több mint másfél  
milliárd embert érinthet.97

•	 Bolívia	 18000	 éves	 Chacaltaya-gleccserének	 eltűnése	 után,	 a	 dél-amerikai	 Andok	 további	 gleccserei	
tűnhetnek el pár évtizeden belül.98, 99

•	 Kirgizisztán	 gleccserei	 háromszor	 gyorsabban	 csökkennek,	 mint	 az	 1950-es	 években,	 vagy	 évente	 
50 méterrel. az évszázad végére a gleccserek 90%-a lehet, hogy eltűnik.100

•	 Az	afrikai	Kilimandzsáró-hegy	gleccser	takarójának	85%-át	vesztette	el	1912	óta,	és	20	éven	belül	teljesen	
eltűnhet.101

•	 Az	Egyesült	Államok	Gleccser	Nemzeti	Parkja	2020-ra	gleccsermentes	lehet,	10	évvel	hamarabb	a	korábban	
előre jelzettnél102

1. klímamEnEkÜltEk

•	 mintegy 25-30 millió klímamenekült van. a számok 2050-ig 200 millióra növekedhetnek, vagyis egészen  
1 milliárdra.103

•	 Nepál	első,	150	fős	“klímamenekült	faluját”	a	klímaváltozás	okozta	vízhiány	miatt	áttelepítették.104, 105

2. konFlIktUS

•	 Az	Egyesült	Államok	hírszerző	munkaközössége	a	globális	 felmelegedést	 komoly	biztonságot	 fenyegető	
tényezőnek tartja. thomas Fingar, az USa vezető hírszerzési elemzője rámutatott, hogy az áradások és 
aszályok hamarosan a világ számos pontján tömeges vándorlásokat és békétlenséget fognak okozni. 106, 107

•	 A	 Darfur-ban	 történt	 erőszak	 elsődleges	 oka	 is	 főképp	 a	 globális	 felmelegedés	 	 bizonyítékának	 
tekinthető.108, 109

3. bEtEgSÉg

•	 A	melegebb	hőmérsékletek	a	malária,	kéknyelv	vírus,	nyugat-nílusi	vírus,	dengue-láz	és	más	betegségek	
terjedését okozzák. Ezek a magasabb szélességi fokokon vagy új kontinenseken további olyan embermilliókat 
érnek el, akik ezeknek a betegségeknek korábban soha nem voltak kitéve.110, 111

•	 2080-ra	a	klímaváltozás	következtében	további	400	millió	ember	lehet	kitéve	a	maláriának.112

•	 A	 globális	 felmelegedéssel	 több	 légúti	 megbetegedésre	 (például	 asztma)	 és	 mentális	 betegségre	
(katasztrófákhoz kapcsolódóan) számítanak.113, 114 

4. HalálozáS

•	 A	 klímaváltozási	 katasztrófák	már	mintegy	évi	 315	000	halálesetért	 felelősek,	 további	 325	millió	 embert	
súlyosan érintenek.115

5. HIánY: ÉlElmISzER

•	 A	világ	népességének	fele	fog	komoly	élelmiszerhiánnyal	szembesülni	az	évszázadon	belül.116   

•	 A	 terméshozamokat	 már	 szárazság	 vagy	 áradás	 sújtja	 Oroszországban,	 Németországban,	 Kanadában,	
argentínában, ausztráliában, Ukrajnában, Pakisztánban, stb.117

4 .  E m b E R I  H atá S o k
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•	 Globális	szinten	az	élelmiszerárak	5%-al	növekedtek	2010	augusztusában.	Mozambikban	a	megemelkedett	
kenyérárakra válaszul kialakult élelmiszer zavargások 10 halálesetet és 300 sérülést okoztak.118, 119, 120

•	 A	magas	élelmiszerárakat,	amelyek	2008-ban	világszerte	halált	okozó	élelmiszer	zavargásokat	robbantottak	
ki, az éghajlatváltozás, valamint India és kína népességének állati takarmány iránti megnövekedett kereslete 
együttesen okozták.121

•	 Az	éhezéstől	szenvedő	emberek	száma	2009-ben	először	haladta	meg	az	1	milliárdot.122

•	 Világszerte	 több	mint	 9	millió	 ember	 hal	 meg	minden	 évben	 éhínség	 és	 alultápláltság	 következtében.	 
öt millió gyerek.123

6. HIánY: víz

•	 A	 világ	 folyói	 globális	 szinten	 a	 “válság	 állapotában”	 vannak.	 A	 világi	 lakossága	 közel	 80%-ának	 a	
vízszükséglete erősen veszélyeztetett. a tanulmányozott források közel egyharmadát szintén veszélyezteti 
a biológiai sokféleség elvesztése.124, 125

•	 Legújabb	regionális	beszámolók	a	vízhiányról:

•	 A	Közel-Kelet	vízkészlete	1960-as	szintjének	negyedére	zsugorodott.126

•	 A	Tigris	és	Eufrátesz	folyók	szárazság	miatt	szokásos	szintje	kevesebb,	mint	harmadára	csökkent.127

•	 Az	Egyesült	Királyság	egyre	forróbb,	szárazabb	nyarai	szélsőséges	vízhiányhoz	vezethetnek,	ahogy	a	
folyók vízhozama 80%-al csökken.128, 129

•	 A	kutak	talajvíz	forrásai,	melyek	világunk	népességének	felét	tartják	fenn,	kiszáradnak.130

•	 1,1	milliárd	ember	nem	jut	biztonságos	ivóvízhez.131

1. SavaSodáS 

•		 Az	 óceánok	 most	 tízszer	 gyorsabban	 savasodnak	 el,	 mint	 55	 millió	 évvel	 ezelőtt,	 amikor	 tengeri	 fajok	
tömeges kipusztulása történt meg.132

•	 Ha	 nem	 állítjuk	 meg	 a	 kibocsátásokat,	 az	 évszázad	 végére	 tömeges	 tengeri	 kipusztulás	 fordulhat	 elő,	
kimerült part menti vizekkel, valamint mérgező alga és medúza kitörésekkel.133

2. Halott zónák

•	 	A	globális	felmelegedés	okozta,	oxigénhiányos	halott	zónák	évezredekig	megmaradhatnak.134

•	 A	klímaváltozás,	valamint	a	mezőgazdaság	hordaléka	új	és	nagyobb,	alacsony	oxigén	szintű	halott	zónákat	
okoz. a halott zónák, melyek száma jelenleg jóval több, mint 400, és általában a partok mentén találhatók, 
az 1960-as évek óta minden évtizedben megduplázódtak.135

•	 Az	 algák	 mérgező	 növekedése	 fordulóponttá	 válhat.	 A	 Balti-tengeren	 2010-ben	 a	 rekord	 magasságú	
hőmérsékletek németország nagyságú óriási algafolthoz vezettek, ami terjed. mérgező algafertőzések 
egyre növekvő gyakorisággal jelennek meg szárazföldi és óceáni vizeken is szerte a világon.138

3. koRallFEHÉREdÉS

•	 A	 szakértők	 arról	 számolnak	 be,	 hogy	 Dél-Ázsiában	 és	 az	 Indiai-óceánon	 a	 korallfehéredés	 2010-ben	 a	
legsúlyosabb volt 1998 óta, amikor egy hasonló eset a világon található korallzátonyok 16%-ának pusztulását 
okozta.139

5 .   ó C E á n I  H atá S o k
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4. óCEánI kERIngÉS

•	 A	 következő	 évszázad	 alatt	 az	 atlanti-óceáni	 keringés	 leállásig	 lassulhat,	 vagy	 visszafordulhat	 annak	
következtében, hogy a nagy mennyiségű olvadt édesvíz megváltoztatja az óceán sókoncentrációját. Egy 
ilyen esemény jégkorszakot válthat ki Európában és Észak-amerikában.140, 141

5. óCEánFElmElEgEdÉS

•	 Az	elmúlt	50	év	folyamán	az	üvegházhatású	gázokból	származó	hő	mintegy	90%-át	nyelték	el	az	óceánok,	
egészen a mély óceánfenékig. Ha a jelenleg a mély óceánba áramló hő e helyett a légkörben maradna, a 
környezeti hőmérséklet 3 Celsius fokkal növekedne évtizedenként. a déli jeges-tengeren a legerősebb a 
mély melegedés, és ez a tengerszint emelkedéshez is hozzájárul, mind a víz terjeszkedése, mind a szárazföldi 
jég óceánba történő olvadása által.142

•	 Az	óceánfenék	alól	hatalmas	mennyiségben	kerülhet	felszínre	fagyott	metán,	ha	az	óceánok	elég	melegek,	
ezzel további katasztrofális melegedéshez vezetve. Hirtelen kirobbanó metán feltörések 15 méteres 
cunamikat is előidézhetnek. a jelenlegi sebességgel a tengeri hőmérsékletek 2100-ra mintegy 5,8 Celsius 
fokkal emelkedhetnek.143

•	 Az	óceán	hőmérséklete	a	korábbi,	2007-es	becslésnél	50%-al	gyorsabban	emelkedik.144, 145 

6. FItoPlankton-vESztESÉg

•	 A	melegedő	 óceánok	 a	 fitoplankton	 populációk	 40%-os	 csökkenését	 okozták	 1950	 óta,	 aminek	 komoly	
következményei lesznek. a fitoplankton nemcsak a tengeri ökoszisztémának nyújt létfontosságú támaszt, 
hanem a világ oxigénjének felét is ez hozza létre, és felszámolja a Co

2
-t.146

7. tEngERSzInt-EmElkEdÉS

•	 Dr.	 John	 Holdren,	 az	 Amerikai	 Egyesület	 a	 Tudományok	 Támogatására	 elnöke	 4	 méteres,	 lehetséges	
tengerszint emelkedést jósol az évszázad végéig, dr. james Hansen, a naSa goddard Űrtudományi 
Intézetének vezetője pedig egy 5 méteres tengerszint emelkedés valószínűségét jelentette ki az évszázad 
végére.148

•	 Akár	1	méteres	tengerszint	emelkedésnek	 is	 több	mint	100	millió	klímamenekültje	 lehet,	valamint	olyan	
nagyobb városokat is veszélyeztethet, mint london, kairó, bangkok, velence, new York és Sanghai.149 

PÉldák oRSzágokRa, mElYEkEt ÉRInt a tEngERSzInt EmElkEdÉS:

•	 Âu	Lac	(Vietnám):

•	 Az	ország	“rizsestál”	térségénél,	a	Mekong	Deltánál	az	óceán	sós	vize	2010-
ben példátlan módon 60 kilométerre eljutott a folyón felfelé, ezzel 100 000 
hektárnyi rizst veszélyeztetve.150  

•	 Thaiföld:

•	 Arra	számítanak,	hogy	a	tengervíz	25	éven	belül	eléri	Bangkok	talajszintjét.151

•	 Egyiptom:

•	 Rasheedban	1989	óta	évente	több	mint	58	méternyi	partvonal	tűnt	el.152

•	 A	növekvő	 tengerszint	 legalább	18	 szigetország	 teljes	eltűnését	okozta,	míg	 sok	más	 tengerparti	 térség	
folyamatosan veszélyben van. több mint 40 további szigetországot veszélyeztet a növekvő tengerszint.154 

•	 A	növekvő	tengerszint	a	világ	lakosságának	felét	veszélyezteti,	akik	a	tengerparttól	200	kilométeren	belül	
élnek. az alacsonyan fekvő tengerparti régiók és delták már látják a hatásokat: bangladesben 17 millióan 
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menekültek el otthonaikból, főleg a part menti erózió miatt. a talajvízforrásokat sós víz szennyezi Izraelben 
és thaiföldön, a Csendes- és Indiai-óceán, valamint a karib-tenger kis szigetállamaiban, és a világ néhány 
főbb deltájában, például a jangce deltánál és a mekong deltánál.155 

•	 A	 jelenlegi	 globális	 fogyasztási	 szokások	 egy	 második	 Földet	 igényelnének.	 A	 természeti	 erőforrásokat	
jelenleg 1,5-szer akkora kapacitással fogyasztjuk, mint ahogy azt a Föld biztosítani tudja.156

•	 A	 fordulópontok	 hirtelen	 érkezhetnek	 el.	 A	 Föld	 természeti	 rendszereinek	 hirtelen	 változásai	 azonnal,	
figyelmeztetés nélkül következhetnek be.157

anYagI költSÉgEk

•	 A	Jeges-tengeri	jég	elvesztésének	köszönhetően	az	emelkedő	tengerekből,	áradásokból	és	hőhullámokból	
eredő kár mintegy 24 billió dollárba fog kerülni a mezőgazdasági, ingatlan és biztosítási ágazatoknak 
2050-re. a hőhullámok, áradások és más tényezők már évente százmilliárd dolláros veszteségeket eredmé-
nyeznek.158, 159

•	 A	természeti	katasztrófák	következtében	bekövetkezett	globális	veszteségek	2100-ra	évente	185	milliárd	
dollárra háromszorozódhatnak. a klímaváltozáshoz kapcsolódó, erőteljes ciklonokból eredő károk ezt 
évente akár 58 milliárd dollárral növelhetik.160

•	 2009-ben	 a	 koppenhágai	 klímaváltozási	 csúcstalálkozón	 az	 országok	 egy	 30	 milliárd	 dolláros	 alapot	
fogadtak el, hogy segítsék a sebezhető országok küzdelmét a klímaváltozás hatásaival szemben, ezen felül 
egyetértettek abban, hogy 2020-tól kezdődően 100 milliárd dollárt biztosítanak évente.161, 162 

6 .  E g Y É b
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á l l a t t a r t ó  á g a z a t
k ö r n y e z e t i  h a t á s a i 

a klímaváltozás légkörre, biodiverzitásra, szárazföldre és jégsapkára, emberre, óceánra gyakorolt valamint egyéb hatásai

1 .   b I o d I v E R z I tá S  E lv E S z t É S E

•	 A	haszonállat	 tenyésztés	okozta	kár	 világszerte	veszélyezteti	 az	 állat-	 és	növényvilágot.	 Számítások	 szerint	 a	
világszerte alkalmazott húsmentes étrend a biodiverzitás elvesztésének 60%-át előzné meg.1

•	 Példa:	Mongóliában	a	 teljes	 földterület	82%-a	állandó	haszonállat-	 legelőnek	van	minősítve,	ami	a	
biodiverzitás elvesztésének legnagyobb egyedüli veszélye mongóliában és egész közép-ázsiában.2, 3

•	 A	haszonállat	tenyésztés	az	erdőirtás	egyik	legfőbb	okozója.4

•	 Az	 1990-es	 évek	 óta	 az	 Amazonas	 erdőirtás	 hozzávetőleg	 90%-a	 annak	 volt	 köszönhető,	 hogy	 a	 jószágok	
legeltetése vagy az állatállománynak szánt takarmánytermesztés miatt művelésre alkalmassá tették a földet.5 

•	 Ausztráliában	egy	 több	mint	20	éves	periódus	alatt	az	összes	 fakivágások	91%-a	a	haszonállatok	 legeltetése	
miatt történt.6

•	 Az	elsivatagosodást	a	túllegeltetés	és	a	haszonállatok	takarmánytermesztő	területeinek	terjeszkedése	okozza.7

•	 A	világ	termőtalaj	eróziójának	több	mint	50%-át	az	állattartás	okozza,	mely	elsivatagosodáshoz	vezet.8

•	 Mintegy	75	milliárd	tonnányi	termőtalaj	tűnik	el	évente	a	rossz	mezőgazdasági	gazdálkodás,	klímaváltozás,	és	a	
haszonállat legeltetés miatt. Egyedül az Egyesült államokban a legelőhelyek 54%-án történik túllegeltetés, ezzel 
évente hektáronként több mint 100 tonna termőtalaj elvesztését okozva.9

•	 2010-ben	 többek	 között	 Irakban,	 Kínában,	 Csádban,	 Ausztráliában	 és	 Mongóliában	 számoltak	 be	 komoly	
szárazságról, a körülményeket a haszonállat legeltetés tovább rontotta.

•	 Ismereteink	szerint	az	emberi	fertőző	betegségek	több	mint	65%-át	állatok	közvetítik.10  

 a nagyüzemi állattartás szennyes és embertelen körülményei olyan halálos baktériumokat és vírusokat 
tenyésztenek ki, mint a madár- és sertésinfluenza.11 

•	 Egyéb,	 húsevéssel	 kapcsolatos	 betegségek:	 tuberkulózis,	 lisztéria,	 Crohn-betegség,	 kergemarhakór,	
Campylobacter, Staphylococcus aureus, száj- és körömfájás, HIv, a 2009-ben kitört tüdőgyulladás járvány 
kínában, stb.

•	 A	nagyüzemi	gazdaságokban	haszonállatoknak	rendszeresen	adott	antibiotikumok	a	baktériumok	mutálódását	
okozzák, ezzel olyan betegségekhez vezetve, melyek a gyógyszeres kezeléseknek ellenállnak.12, 13, 14 

2 .   ERdőIRtáS

3 .  ElSIvatagoSodáS

4 .  bEtEgSÉg
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•	 A	haszonállat-tartás	és	annak	melléktermékei	felelősek	az	összes	üvegházhatású	gáz	kibocsátásának	legalább 
51%-áért.15

•	 Az	aeroszolok, vagy az égő fosszilis üzemanyagokból Co
2
-dal együtt kibocsátott részecskék, a káros egészségügyi 

szempontok ellenére hűtő hatással bírnak, ami a Co
2
 melegítő hatását nagyjából semlegesíti. Ezért az 

állatállomány kibocsátásai rövid időszakon belül még nagyobb szerepet játszanak a globális felmelegedésben.16

•	 A	 metán egy 20 éves időszak alatt majdnem 100-szor erősebb a Co
2
-nál, de a Co

2
 esetében tapasztalt 

évszázadokkal vagy évezredekkel összehasonlítva sokkal gyorsabban tűnik el a légkörből. az ember okozta 
metán elsődleges forrása az állattartó mezőgazdaság.18 az állattartó gazdaságok metán kibocsátásait 
alulbecsülik. az USa missouri Egyetemének kutatói az adatokat újraszámolva arra a következtetésre jutottak, 
hogy a tehenészetek és sertéstelepek hulladékából kibocsátott metán mennyisége mintegy 65%-al magasabb 
lehet, mint ahogy azt korábban becsülték.19, 20

•	 A	 felszínközeli (troposzférikus) ózon a harmadik legerősebb üvegházhatású gáz a szén-dioxid és a metán 
után. a megerjedt állati takarmány ártalmas ózongázokat termel, és regionális szinteken többet, mint amit az 
autók bocsátanak ki.22, 23, 24, 25

•	 A	pernye, (4470-szer erősebb a Co
2
-nél) amely legfőképp az állattartás miatt felégetett erdőkből és szavannákból 

ered, az Északi-sarkvidék teljes hőmérséklet növekedésének 50%-áért, valamint világszerte a gleccserolvadások 
felgyorsulásáért felelős. a pernye csak napokig vagy hetekig marad a légkörben, így a kibocsátások csökkentése 
rövidtávon hatékony, gyors reakció lehet a felmelegedés lassítására.26

•	 A dinitrogén-oxid egy üvegházhatású gáz, nagyjából 300-szor nagyobb melegítő hatással, mint a Co
2
.  

a globális dinitrogén-oxid kibocsátások 65%-a az állattartó ágazatból ered.27 

•	 A	 haszonállat	 tenyésztés	 a	 bolygón	 található	 összes	 mezőgazdasági	 földterület	 70%-áért	 és	 a	 jégmentes	
földfelületek 30%-áért felelős.28

•	 Az	állattartó	ágazat	a	tápanyagszennyezés	legnagyobb	forrása,	ami	mérgező	alganövekedést	és	oxigén	kimerülést	
okoz, ezzel olyan óceáni „halott zónákhoz” vezetve, melyek képtelenek bármilyen vízi élet fenntartására.29

•	 A	nagyhalak	90%-a	már	eltűnt	az	óceánokból,	főleg	a	túlhalászás	eredményeképp.30

•	 A	globálisan	elfogyasztott	hal-	és	rákfélék	50%-áért	felelős	akvakultúrák	(halgazdaságok)	veszélyeztetik	a	vadon	
élő halakat.31 

•	 Példa:	2,3	kilogrammnyi	vadon	élő	hal	kell	0,5	kilogramm	lazac	előállításához.32

•	 A	globálisan	kifogott	halak	egyharmadát,	felét	a	haszonállatokkal	etetik	meg	(sertésekkel	és	csirkékkel).33, 34

•	 Az	összes	szektor	közül	a	húsipar	a	vízszennyezés	legnagyobb	forrása.	A	túlzott	és	szabályozatlan	állati	szennyvíz,	
műtrágyák, rovarirtó szerek, antibiotikumok és más állattartással kapcsolatos szennyező anyagok megfojtják a 
vízi utakat.35 

•	 Az	állattartó	ágazat	bocsátja	ki	az	összes	ammónia	64%-át,	ami	savas	esőt	okoz,	továbbá	hidrogén-szulfidot,	egy	
mérgező gázt.36, 37 

6 .  FöldHaSználat

7 .  óCEánHanYatláS

8 .  SzEnnYEzÉS

5 .  ÜvEgHázHatáSÚ gázok kIboCSátáSa
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•	 Egyetlen	állattartó	nagyüzem	több	szennyvizet	és	szennyezést	termel,	mint	egész	Houston,	Texas,	USA.38 

•	 1996-ban	az	USA	szarvasmarha,	sertés	és	baromfi	ágazatai	1,4	milliárd	tonna	állati	hulladékot,	vagy	az	egész	
emberi lakosság által megtermeltnél 130-szor többet állítottak elő.39 

•	 Már	 köztudott,	 hogy	 a	 trágya	 a	 talajvízszennyezés	 és	 a	 légköri	 felmelegedés	 fő	 okozója.	 Sőt,	 a	 hígtrágya	 és	
egyéb növényi trágyák egyedül az USa partjai mentén mintegy 230 oxigénhiányos halott zónáért felelősek.40, 41   
Példák: 

•	 A	 gazdaságok	 hígtrágyája	 által	 létrehozott	 halott	 zóna	 a	 Mexikói-öbölben	 az	 egyik	 legnagyobb	 a	
világon, az eddigi mintegy 21000 négyzetkilométerével.42 

•	 Egy	2010.	februárjában,	Brazília	Rodrigo	de	Freitas	lagúnájában	történt	kitörés	80	tonna	hal	fulladását	
és halálát okozta.43, 44

•	 Az	akvakultúra	mérgező	algákkal	 és	olyan	vegyszerekkel	 szennyezi	 a	 környezetet,	mint	 a	 rovarirtó	 szerek	és	
antibiotikumok.45

•	 Üzemanyag: Egy 170 grammos marhaszelet 16-szor annyi fosszilis üzemanyag energiát igényel, mint egy 
háromféle zöldséget és rizst tartalmazó vegán étkezés.46

•	 Egy	kilogramm	marhahús	250	kilométernyi	vezetéssel	és	egy	100	wattos	villanykörte	20	napon	át,	éjjel-nappal	
történő használatával ér fel.47

•	 kibocsátások: a húsalapú étrend kibocsátásai megfelelnek egy autó 4758 kilométeren át történő vezetésének 
– ami 17-szer több a bio vegán étrend kibocsátásainál, mely csupán 281 kilométernek felel meg. más szóval a bio 
vegán étrend 94%-al kevesebb kibocsátást állít elő, mint a hús alapú étrend.48,  49

•	 Föld: Egy húsevőnek két hektárra –három holdnyi földre – van szüksége, hogy ellássa őt. de ugyanaz a két 
hektár, vagy három holdnyi föld 80 vegán egészséges életmódját tudná fenntartani. (a Supreme master tv 
interjúja gary Francione USa jogász professzorral, Rutgers Egyetem, USa, 2008)

•	 élelmiszer: jelenleg az éhező gyermekek 80%-a olyan országokban él, melyek terményeket exportálnak, 
jellemzően a haszonállatok táplálására.50

•	 Az	USA	gabonaexportjának	kétharmada	haszonállatokat	táplál	emberek	helyett.51

•	 1	kilogramm	marhahús	előállítása	7	kilogramm,	takarmánynak	használt	gabonát	igényel,	ami	közvetlen	emberi	
fogyasztásra mehetne, 52, 53  mialatt a fehérjemennyiségnek csupán kevesebb, mint egyharmadát biztosítja.54

•	 A	globális	gabonakészlet	mintegy	40%-át	fordítják	az	állattartásra,	és	a	világ	fehérjében	gazdag	szójakészletének	
85%-át etetik meg szarvasmarhával és egyéb állatokkal.56 

•	 Víz: Egy ember akár 15 000 liter vizet használ naponta a hús alapú étrend miatt, ami 15-ször több vizet jelent 
annál, amennyit egy vegán elhasználna.57, 58

•	 A	Stockholmi	Nemzetközi	Vízügyi	Intézet	szerint	a	mezőgazdaság	felelős	az	összes	vízhasználat	70%-áért,	mely	
közül a legtöbb a hús előállítására megy el.59 

•	 Közel	200	000	liter	vizet	igényel	egy	kilogramm	marhahús	előállítása,	de	csak	2000	liter	kell	1	kilogramm	szójabab	
előállításához, 900 liter víz 1 kilogramm búzához és 650 liter 1 kilogramm kukoricához.60

9 .  ERőFoRRáSok tÚlzott HaSználata

1 0 . vízHIánY
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HÚS a vEga ÉtREnddEl SzEmbEn

•	 Ühg kibocsátások: Hús étrend 17-szer annyi kibocsátást produkál, mint a bio vegán étrend.61 

•	 Föld: két hektár, vagy 4 angol hold föld 1 húsevőt, vagy 80 vegánt tud eltartani. (a Supreme 
master tv interjúja gary Francione USa jogász professzorral, Rutgers Egyetem, USa, 2008) 

•	 Víz: Egy húsevő 15-ször annyi vizet használ, mint egy vegán használna.62

•	 200,000	liter	1	kilogramm	marhahús	előállításához

ellenben

•	 2,000	liter	=	1	kilogramm	szójabab

•	 900	liter	=	1	kilogramm	búza

•	 650	liter	=	1		kilogramm	kukorica

•	 Fosszilis üzemanyag: az állati termékek 11-szer annyi fosszilis üzemanyagot igényelnek – 
kibocsátva 11-szer annyi szén-dioxidot.63

•	 élelmiszer: Egy kilogramm marhahús előállítása 7 kilogramm gabonát igényel.64

egy HambURgER áRa

•	 5	négyzetméter	(55	négyzetláb)	elpusztított	trópusi	esőerdő.65

•	 23,000	liter	(6,000	gallon)	tiszta	víz.	(naponkénti	zuhanyozás	14	hónapig).66, 67

•	 1,8	kilogramm	(4	font),	a	tehén	által	elfogyasztott	gabona	(kb.	3	kenyér).68

•	 4	kilogramm	(8.75	font)	elvesztett	humuszréteg	(humusz	=	a	talaj	termékeny	rétege).69

•	 30	elveszített	növényfaj,	100	rovarfaj,	és	tucatnyi	madár	és	emlős.70

á l l a t t a r t ó  á g a z a t  k ö r n y e z e t i  h a t á s a i
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a  m e g o l d á s
bio vegán Étrend és  termesztés,  p lusz  Egyéb megfontolások

1 .  b I o  v E g á n  É t R E n d

•	 Az	energia	és	élelmiszer	két	kulcsfontosságú	ágazatának	drámaian	meg	kell	változnia	annak	érdekében,	hogy	
elkerüljük a klímaváltozás legrosszabb környezeti hatásait.  a növekvő népesség mellett ez megköveteli az 
eltávolodást az állati termékeken alapuló étrendtől.1

•	 Egy	2050-ig	előrejelzett,	megduplázódó	hús-	és	tejtermékfogyasztás	veszélybe	sodorná	a	bolygót	az	állattartó	
ágazathoz kapcsolódó megnövekedett kibocsátásoknak, a Föld biomasszájának (haszonállatok etetéséért 
termesztett növényi anyagok) és a reaktív nitrogén (a trágya és a trágyázási vegyszerek többszörös károkat 
okozva a környezetnek) fokozott felhasználásának köszönhetően. 2050-ben egy 100%-ban szójafehérje alapú 
étrend hatása csupán 1%-a lenne annak az étrendnek, amelyben a fehérje 100%-a húsból származik.2

•	 Egy	ember,	aki	egy	évig	vegetáriánus	étrenden	él,	 jobban	csökkentené	a	gázkibocsátást,	mint	az,	aki	Toyota	
Prius-ra cseréli a kocsiját.3

•	 A	100%-ban	helyi	termesztésű	élelmiszer	fogyasztásából	adódó	kibocsátásokat	összehasonlították	a	100%-ban	
növényi alapú élelmiszerekből álló étrenddel. a vegán étrend a helyi termesztésű étrend kibocsátásaihoz képest 
hétszer nagyobb csökkenéshez vezetett.4

•	 2008-ban	 Németország	 Élelmiszerfigyelő	 Intézete	 úgy	 becsülte,	 hogy	 egy	 húst	 és	 tejterméket	 tartalmazó	
hagyományos étrendről egy hagyományos termesztésű vegán étrendre való áttérés 87%-kal csökkentené a 
kibocsátásokat, míg egy húst és tejterméket tartalmazó bio étrendre való áttérés a kibocsátásokat csak 8%-kal 
csökkentené. Ezzel szemben egy 100%-os bio vegán étrend a kibocsátásokat 94%-kal csökkentené.5, 6 

•	 2050-ig	 96%-kal	 csökkentené	 a	 fehérjéhez	 kapcsolódó	 szénlábnyomot	 a	 váltás	 egy	 olyan	 étrendre,	 amely	
szójával helyettesít minden húst.7

•	 Egy	kilogramm	marhahús	előállítása	19	kilogramm	CO
2
 kibocsátást okoz, míg egy kilogramm burgonya csak 280 

gramm Co
2
-ot.8

•	 NEM	fog	segíteni	a	környezeti	hatások	enyhítésében	bizonyos	állati	eredetű	termékek,	mint	például	a	csirkehús	
nagyobb fogyasztása (marhahús helyett). kutatók kimutatták, hogy a csirkéből származó fehérjének csupán 5%-
os energia hatékonysága van, összehasonlítva olyan növényi alapú élelmiszerekkel, mint a paradicsom, melynek 
60%; narancsnak és burgonyának 170%, és a zabnak 500%.9

•	 A	halfogyasztás	sem	fog	segíteni.	A	halról	kimutatták,	hogy	ugyanúgy	nem	hatékony,	részben	az	olyan	hosszú	
távú hajóutakhoz szükséges energia miatt, ami a nagy halak, mint például a tonhal levadászásához kell. még az 
úgynevezett „legjobban vezetett” haltenyészetek is széles körű környezeti károkat okoznak.10

•	 A	bio	gazdálkodási	módszerek	segítenek	újraépíteni	és	helyreállítani	a	szenet	a	termőföldben.11, 12

•	 Ha	 minden	 megművelhető	 földet	 bio	 zöldség	 termőfölddé	 alakítanánk	 át,	 nemcsak	 az	 emberek	 lennének	
jól tápláltak, hanem a légkörben lévő minden üvegházhatású gáz mintegy 40%-át is meg lehetne kötni. Ez a 
kibocsátások több mint 50%-ának megszüntetésén felül van, amit a haszonállat tenyésztés okoz.13

•	 A	hústermelésre	használt	földet	is	vissza	lehetne	állítani	természetes	állapotába,	ami	viszont	segít	a	légkörből	
származó hatalmas Co

2
 mennyiségek gyors megkötésében.14

2 .  b I o  v E g á n  g a z d á l k o d á S
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•	 A	gazdálkodási	módszerek	megváltoztatása,	például	a	nagyobb	hatékonyság	az	állattartás	módszereiben	és	a	
jobb trágyakezelés, nem elegendők ahhoz, hogy megfeleljenek az Egyesült királyság 2030-as üvegházhatású 
gáz kibocsátási terveinek. a hús- és tejterméktermelés és fogyasztás csökkentése hatékonyabban enyhítené a 
globális felmelegedést, miközben javítja a közegészségügyet és életeket ment.15

m E tá n  m E g k ö t É S  e n e r g i á é r t ,  e g y  n e m  m e g f e l e l ő  t e r v :

•	 A	nagyüzemi	gazdaságokban	a	haszonállat	trágyából	származó	metán	megkötésére	irányuló	
javaslat teljességében alkalmatlan, mert:

•	 A	metán	java	a	bélben	történő	erjedésből	ered	–	több	mint	háromszor	annyi,	mint	a	
trágyából.16  

•	 A	rendszer	technológiai	vagy	költség	alapon	gyakran	nem	megvalósítható..

•	 Az	emésztő	rendszereket	általában	olyan	gazdaságokban	alkalmazzák,	melyek	naponta	nagy	
mennyiségű folyékony trágyát gyűjtenek össze.17 

•	 Még	mindig	nem	oldja	meg	a	nagyüzemi	gazdaságok	okozta	számos	komoly	környezeti	
problémát, ami több mint semmissé teszi a metán megkötés bármilyen hasznát:

•	 Globális	felmelegedés	/Üvegházhatású	gázkibocsátások

•	 Biodiverzitás	vesztesége

•	 Túlzott	víz-,	élelem-,	antibiotikum-	és	fosszilis	üzemanyag	használat

•	 Levegő-,	víz-,	talajszennyezés

•	 Nem	higiénikus	baktérium	és	vírus	tenyésztelepek

•	 A	haszonállat	 kibocsátások	 csökkentési	 tervei,	például	más	 táplálékforrás	biztosítása	az	állatok	 számára	és	 a	
trágya tüzelőanyagként való hasznosítása, csak pár százalékkal csökkentik a kibocsátásokat, és valójában 
további, ételminőséggel kapcsolatos, és etikai problémákat vethetnek fel. (az új-zélandi agResearch egy 
évtizedes tanulmánya) az állatállomány kibocsátásainak jelentős csökkentése érdekében mérsékelni kell a hús- 
és tejtermékfogyasztást.19

•	 egészség: a Harvard Egyetem által, több tízezer férfi és nő bevonásával elvégzett tanulmány megállapította, 
hogy a rendszeres húsfogyasztás 300%-kal növeli a vastagbélrák kockázatát. a húsfogyasztás tulajdonképpen 
olyan jelentős betegségekhez kapcsolódik, mint a szívbaj, cukorbetegség, agyvérzés, rák és elhízás. a vegán 
étrend alapvetően segít megelőzni és visszafordítani ezen állapotokat.20

•	 éhezés: Ha mindenki növényi alapú étrenden élne, elegendő élelmiszer lenne ahhoz, hogy 10 milliárd ember jól 
lakjon.21

•	 gazdaság: vegán étrendre átváltva a világ kormányai 2050-ig 32 billió dollárt takarítanának meg, vagy a 
klímaenyhítési költségek teljes 80%-át.22

•	 Ha	az	amerikai	Középnyugaton	a	gazdák	a	haszonállat	tenyésztés	helyett	gyümölcsök	és	zöldségek	termesztésére	
állnának át, 882 millió dollárt lehetne kitermelni a regionális eladásokban, 9300 munkahely létesülne, és a 
munkajövedelem 395 millió dollárral növekedne.23 

•	 Az	 élelmiszer	 szektor	 számára	 okos	 és	 vonzó	 lehetőségnek	 tartják	 a	 hústermékek	 vega	 alternatíváinak	 
gyártását. 24

3 .  m á S  t É n Y E z ő k

a  m e g o l d á s



17 / 25
www.suprememastertv.com/climate-change-kit

www.globalisfelmelegedes.info/klimavaltozas-csomag

Erényen és könyörületen kell a 
jövőnket megformálni. akkor 

mostantól fogva minden generáció 
gyarapodni és virágozni fog.

~ Ching Hai legfelsőbb mester

•	 Az	 ENSZ	 az	 állattartás	 megadóztatását	 javasolja.	 Az	 ENSZ	 Mezőgazdasági	 és	 Élelmezési	 Szervezete	 (FAO)	
által kiadott jelentés az állattartásra történő illetékek kiszabását javasolja ezen ágazat üvegházhatású 
gázkibocsátásainak csökkentésére, melyet jelenleg évi 7000 milliárd tonna Co

2
 egyenértékre becsülnek.25, 26 

•	 Az	ENSZ	Környezetvédelmi	Programja	 (UNEP)	és	az	Európai	Bizottság	kevesebb	húsfogyasztást	kér.	Az	ENSZ	
környezetvédelmi Programja és az Európai bizottság közösen bocsátott ki egy jelentős beszámolót, miszerint 
radikális változás szükséges a gazdaságok által használt erőforrások felhasználási módjában, hangsúlyozva, 
hogy a húsfogyasztás globális csökkentése alapvető fontosságú ahhoz, hogy elkerüljük a környezetet sújtó 
pusztító hatásokat.27
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