
OTEVŘI OČI je nezisková organizace,
jejímž cílem je rozproudit diskuzi o
proble-matickém vztahu člověka ke
zvířatům a jeho dopadech na životní
prostředí. Sna-žíme se odkrývat
souvislosti mezi prak-tikami bezmezného
využívání zvířat, které se staly nedílnou
součástí naší společnosti, a našimi
každodenními volbami. Jsme
přesvědčeni o tom, že každý z nás má
prostředky ke změně ve svých rukou.

Víc o aktivitách se dozvíš na
stránkách:

www.otevrioci.cz
info@otevrioci.cz

Číslo účtu: 27001 91 599/201 0

Leták rádi zašleme poštou k dalšímu
šíření.

OZ VEGÁNSKE HODY je nezisková
organizace působící v oblasti
osvobození zvířat, ochrany životního
prostředí a přírody. Věnuje se propagaci
forem stravování, které jsou udržitelné a
ohleduplné ke všemu živému.

Víc o aktivitách se dozvíš na
stránkách:
www.veganskehody.sk
nebo na Facebookové

stránce:
VeganskeHodyBratislava

RYBOLOV A OCEÁNY

Až 87,3 % rybářských oblastí světa je plně

vytěžených, přetěžených nebo vyčerpaných.

Většina z nich funguje na hranici udržitelnosti a

téměř třetina už tuto hranici překročila. Současně

však 40 % rybolovu tvoří nechtěně vylovení

živočichové a 8 % úlovků končí jako odpad.

V případě pokračování současného trendu

hrozí podle odhadů do roku 2050 kolaps

oceánských ekosystémů.

CO S TÍM MŮŽU UDĚLAT?

Odpověď je jednoduchá - začni postupně

vyřazovat ze svého jídelníčku živočišné výrobky!

Nikdo neočekává, že ze dne na den od základů

překopeš celý svůj jídelníček. Každá veliká změna

totiž začíná malými kroky. Každé jednotlivé jídlo

má velký význam a udržitelný

a ohleduplný svět se buduje sousto po soustu.

ZAČNI UŽ DNES JÍST PRO LEPŠÍ SVĚT!

PRO VÍCE INFORMACÍ A SEZNAM
POUŽITÝCH ZDROJŮ NAVŠTIV

WEBOVOU STRÁNKU:
www.veganskehody.sk/zivotneprostredie

VEGANSTVÍ,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A PŘÍRODA
ZÁKLADNÍ PŘEHLED DOPADŮ
LIDSKÉHO STRAVOVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A PŘÍRODU.



EMISE SKLENÍKOVÝCH
PLYNŮ

Živočišná výroba je zodpovědná za 1 4,5  %

všech člověkem vyprodukovaných emisí

skleníkových plynů. To je víc, než vyprodukují

všechny formy dopravy dohromady. Ty celkem

vytvoří pouhých 1 3 % emisí.

Skleníkové plyny jsou jednou z nej-

významnějších příčin postupujících klimatických

změn. Některé odhady přitom tvrdí, že se

živočišná výroba na těchto emisích podílí

dokonce až z 51 %.

Veganská strava, která živočišné výrobky

z jídelníčku vyřazuje, tak v porovnání s masitou

stravou vytváří až 2,5krát míň skleníkových plynů.

Každý den tak lidi, kteří se stravují vegansky,

dokážou ušetřit až 4,3 kilogramu emisí

skleníkových plynů. Roční úspora činí víc než 1 ,5

tuny. To je množství, které se vytvoří například po

1 0 000 kilometrech jízdy deset let starým osobním

autem.

VODA

Živočišná výroba spotřebovává téměř

1 /3 veškeré vody využívané v zemědělství. To je

celkem 20 % veškeré vody spotřebované

člověkem. Současně je však živočišná výroba

hlavním znečišťovatelem vody a drží přední místa

v jejím znečišťování dusíkem, fosforem, antibiotiky,

pesticidy či těžkými kovy.

Veganská strava znamená i v tomto pří-

padě značnou úsporu. Pro srovnání - na výrobu

1 kg hovězího masa je třeba 1 5 41 5 litrů vody,

zatímco na 1 kg obilí stačí 1 644 litrů a na 1 kg

zeleniny pouhých 322 litrů. V přepočtu je tak na

získání 1 000 kalorií z hovězího masa potřeba

20krát víc vody než na 1 000 kalorií z obilí.

PŮDA

Pastviny pro dobytek zabírají téměř polovinu

zemského povrchu (kromě Antarktidy) a pole na

pěstování krmiva pro hospodářská zvířata zabírají

až třetinu úrodné půdy světa. To je víc, než v

současnosti zabírají všechny lesy na planetě.

Zároveň už kvůli živočišné výrobě do určité míry

zdegradovalo 20 % světových pastvin - v suchých

oblastech až 73 % - ná-sledkem nadměrného

spásání, udupání a eroze půdy způsobené

dobytkem.

Důvodem vysokých nároků živočišné výroby

na půdu je nízká efektivita proměny kalorií a

bílkovin v krmivu do kalorií a bílkovin ve výrobcích

živočišného původu. Ze 1 00 kalorií

v krmivu lze získat 2 kalorie v hovězím masu

a ze 1 00 g bílkovin v krmivu pouhých 6 g bílkovin

v hovězím masu. Navzdory svým obrovským

nárokům na půdu živočišná výroba poskytuje pro

světovou populaci pouze 1 7 % celkových kalorií.

Ve výsledku je tak pro jednoho člověka na

masité stravě potřeba 3500 m2 půdy, zatímco pro

jednoho člověka s veganskou stravou stačí

pouhých 700 m2. To je pětkrát míň.

ODLESŇOVÁNÍ
A BIODIVERZITA

Živočišná výroba je hlavní příčinou

odlesňování ve světě. Každý rok zmizí ze světa

lesy o rozloze celého Česka a Slovenska

dohromady. Živočišná výroba je též hlavním

důvodem odlesňování v Amazonském pralese -

až 70 % odlesněné plochy slouží k živočišné

produkci, odhady Světové banky dokonce mluví

až o 88 procentech.

Živočišná výroba se tak rozrůstá na úkor

ostatních biotopů a ukrajuje i z těch

nejcennějších tropických pralesů, ve kterých se

ukrývá více než polovina veškeré suchozemské

biodiverzity.

ODPAD

Běžná kráva denně vyprodukuje 22 - 27 kg

hnoje. Mléčná farma s 2500 krávami tak

vyprodukuje srovnatelné množství odpadu jako

celé město Bratislava se svými 41 1 000 obyvateli .

Většina tohoto odpadu pak najde využití v

zemědělství jako hnojivo, ovšem i tak množství a

charakter tohoto odpadu představuje problém.

Obsahuje totiž nebezpečně vysoké koncentrace

fosforu, dusíku, antibiotik, těžkých kovů či

mikroorganizmů. Následně tak vznikají problémy

spojené s průsaky, kontaminací spodních vod či

kontaminací půdy, na kterou bylo hnojivo

aplikováno.




