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Ši knyga skirta visiems, kurie svarsto išmėginti veganinę mitybą, 
sportuoja ar tiesiog domisi sportu ir nori praturtinti savo mitybą auga-
linės kilmės produktais, kad pagerintų sportinius pasiekimus, pataisytų 
sveikatą ar tiesiog turėtų daugiau jėgų. Knygoje labai glaustai ir aiškiai 
perteikta autoriaus asmeninė patirtis, įgyta praktiškai pritaikant teorijos 
žinias, gautas iš įvairių informacijos šaltinių: knygų, straipsnių ir tinkla-
raščių apie sportą, sveikatą bei augalinę mitybą.

Knygos autorius nėra nei profesionalus sportininkas, nei dietologas, 
nei gydytojas, todėl išdėstyta informacija neturėtų būti vertinama kaip 
besąlygiška tiesa, galinti pakeisti profesionalių gydytojų rekomendaci-
jas.

Visas už knygą gautas pelnas bus paskirtas gyvūnų teisių organizaci-
jai „Tušti narvai“. Norėdami prisidėti prie knygos platinimo ir kitų pro-
jektų, ginančių gyvūnų teises Lietuvoje, galite paremti VšĮ „Tušti narvai“:

Įmonės kodas: 303294492
A/s: LT54 7300 0101 3895 7307
Galite tai padaryti ir apsilankę: http://tustinarvai.lt/parama/



Apie autorių
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Sportuoti pradėjau gana vėlai – būdamas dvidešimties metų. Iki tol 
gyvenau sėslų ir blogų įpročių kupiną gyvenimą. Kai nusprendžiau keisti 
gyvenimo įpročius, tikrai nebuvau itin sportiškas. Tiesa, mano draugai 
buvo atletiški. Tik kaip juos pasivyti, juk daugelis sportavo jau daug 
metų, o aš – tik pradėjau? Ėmiau skaityti įvairią su sportu susijusią lite-
ratūrą, kurioje kartais tarp eilučių, kartais konkrečiai buvo perduodama 
ta pati žinutė – norėdamas greičiau tobulėti ir pasiekti savo tikslų turi 
treniruotis ne sunkiau, o protingiau.

Netrukus supratau, kad labai didelę, galbūt netgi svarbiausią pro-
tingų treniruočių dalį sudaro mityba. Kokybiškas, subalansuotas ir vi-
savertis maistas ne tik padeda pasiekti norimų rezultatų – be tinkamos 
mitybos tai būtų tiesiog neįmanoma. Atrodytų, kad pasirinkti tinkamą 
maistą, kuris padėtų siekti užsibrėžtų tikslų, nėra labai sudėtinga užduo-
tis, tačiau svarbu ne tik suvartojamų kalorijų kiekis, ne mažesnę reikšmę 
turi ir tai, iš kur tos kalorijos gaunamos: ar iš angliavandenių, riebalų ar 
iš baltymų. Be to, mitybos įpročius reikia derinti su treniruočių grafiku, 
o didžiausią įtaką maisto pasirinkimui turi daryti išsikelti tikslai. Priklau-
somai nuo to, ko norima: priaugti raumenų ar numesti svorio, sustiprėti 
ar padidinti fizinę ištvermę, maisto produktų pasirinkimas gali skirtis.

Vegetarizmas, kuris vėliau virto veganizmu, mano gyvenime atsirado 
tada, kai maistui ėmiau skirti ypatingą dėmesį. Be abejo, kaip ir kiekvie-
nam, neįsivaizdavusiam sporto be liesos mėsos, o prieš tampant vega-
nu – be grūdėtosios varškės, man kilo daugybė klausimų. Kaip nepri-
trūkti geležies? Girdėjau, kad kalcio turi tik pienas... Ar užteks baltymų? 
Ar augaliniame maiste yra pakankamas kiekis reikalingų aminorūgščių? 
Ir dar svarbus klausimas – kaip dėl omega-3?

Prireikė nemažai laiko, kol atradau produktus ir derinius, kurie man 
tinka, suteikia jėgų sportuoti ir atstato jėgas po treniruočių. Savo patirtį 
ir žinias norėčiau apibendrinti šioje knygoje. Aktyviai sportuoju pasta-
ruosius 10 metų, 2 metus buvau vegetaras, o pastaruosius 4 metus lai-
kausi veganizmo nuostatų, be kurių dabar neįsivaizduoju savo gyvenimo.



Veganizmas
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Veganizmas – tai gyvūninės kilmės produktų, tokių kaip mėsa, žuvis, 
oda, kailis, pienas ir jo produktai, kiaušiniai ir kt., atsisakymas tiek, kiek 
tai yra įmanoma ir praktiškai įgyvendinama.

Gyvenant Lietuvoje, ypač didžiuosiuose miestuose, nesunkiai gali-
me atsisakyti bent dalies gyvūninių produktų – parduotuvėse ištisus 
metus rasime gausų pasirinkimą augalinio maisto, kuris maistinėmis sa-
vybėmis nenusileidžia gyvūniniams produktams, o šiltai ir stilingai apsi-
rengti galime nenaudodami kailio, vilnos ar šilko. Lietuvoje po truputį 
daugėja ir kitų negyvūninės kilmės produktų pasirinkimas: didžiuosiuo-
se prekybos centruose jau galime rasti veganiškų buitinės chemijos, 
kosmetikos, higienos priemonių. Šie produktai ne tik yra veganiški, jų 
gamybos proceso metu nebuvo atlikti bandymai su gyvūnais. Daugėja 
restoranų, siūlančių augalinį maistą ir beveik visose kavinėse kapučino 
(cappuccino) ar latės (latte) kavą galima užsisakyti ir su augaliniu pienu. 
Taip pat sparčiai auga Lietuvos veganų bendruomenė, organizuojami 
įvairūs renginiai, dirbtuvės, dalijamasi patarimais.

Tad perėjimas prie veganizmo Lietuvoje jau kurį laiką nėra sudėtin-
gas, galima lengvai atrasti bet kokių produktų alternatyvas, o valgant 
augalinį maistą netgi pavyksta sutaupyti. Galbūt iš tiesų verta rinktis 
veganizmą? Tokį pasirinkimą galėtų paskatinti keletas priežasčių.

Veganizmo priežasčių gali būti labai įvairių, tačiau dažniausiai išski-
riamos trys pagrindinės: etika, sveikata ir aplinkosauga.
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Etika
Žmonės sugeba jausti užuojautą, kurios dėka suvokiame kitų skaus-

mą ir emocijas. Intuityviai suprantame, kad skausmo sukėlimas kitiems 

yra atgrasus ir nemalonus. Žmogiškai vertiname tai kaip blogį. Šis jaus-

mas taikomas ne vien žmonėms, nenorime sukelti skausmo ir savo au-

gintiniams, laikome juos protingais individais, turinčiais platų emocijų 

spektrą. Pripažįstame, kad gyvūnai jaučia skausmą, džiaugsmą, liūdesį, ir 

gebame tai įvertinti.

Tačiau dažnai esame linkę nekreipti dėmesio į beprasmį gyvūnų 

kankinimą ir žudymą dėl mėsos, pieno, kiaušinių ir kitokios gyvūnus iš-

naudojančios industrijos. Ar egzistuoja koks nors esminis skirtumas, dėl 

kurio jų kančia yra mažiau reikšminga nei mums mielų kačių, šunų ar 

galbūt net žmonių? Žinoma, visuomet jausime didesnę užuojautą savo 

artimajam – žmogui ar gyvūnui. Kita vertus, ar būtina jausti prieraišumą, 

kad pripažintume kito norą gyventi?

Tokį prieštaravimą būtų galima paaiškinti paprastai: esame įpratę 

nuo mažens vartoti gyvūninius produktus, tačiau tiesiogiai nesiejame 

jų su pačiais gyvūnais. Puikiai suprantame, iš ko pagaminta dešra, kuri 

pasitinka mus besišypsančio ir šokančio paršelio logotipu, tačiau ne-

juntame ryšio tarp galutinio produkto ir atskiro gyvūno, kuris buvo pa-

skerstas, kad šį produktą gautume. Mums niekada nerodoma tikroji po 

etikete slypinti kančia.

Deja, nesame linkę kritiškai vertinti to, kas įprasta. Vienas žymiausių 

startuolių (start up) bendruomenės pradininkų, inovatorius, rizikos ka-

pitalo y-combinator įkūrėjas ir rašytojas Paulas Grahamas rašo apie tai, 
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ko patys negalime išsakyti1. Pasak Paulo Grahamo, jeigu mūsų mintys 
ir veiksmai sutampa su priimta pasaulio būsena, didelė tikimybė, kad 
galvojame nesavarankiškai ir tiesiog elgiamės taip, kaip kažkam patogu. 
Ar pažvelgus iš kitos perspektyvos gyvūnų žudymas, jų laikymas ankš-
tuose, nevalytuose narvuose neatrodytų makabriškai?

Juk tai, ką mėsos, kailio, pieno ir kiaušinių pramonė daro su gyvūnais, 
yra pasityčiojimas iš gyvų padarų. Jie yra mušami, per prievartą apvaisi-
nami, visam gyvenimui uždaromi į narvus, kuriuose negali pajudėti, kol 
galiausiai nužudomi dėl kažko, ko žmonėms iš tiesų nereikia. Jeigu to-
kia praktika nebūtų įprasta, mes nelaikytume gyvūnų vertingais tik tiek, 
kiek jie tarnauja žmogui, staiga atsiradęs toks elgesys būtų nepateisina-
mas. Deja, šiuo metu esame įtikėję, kad gyvūnai – mūsų nuosavybė, o jų 
paskirtis – tarnauti žmogui. Toks požiūris neturi jokio pagrindo, tačiau 
mums to ir nereikia, nes vadovaujamės įpročiais.

Atsisakydami mėsos ir įvairių gyvūninių produktų ne tik parodome 
nepritarimą beprasmiam gyvūnų kankinimui ir žudymui, mes tarytum 
išsilaisviname iš primestų absurdiškų ir logikai prieštaraujančių kažkieno 
sugalvotų moralės normų.

Sveikata
Visiškas ar dalinis gyvūninių maisto produktų atsisakymas sumažina 

kraujagyslių ir širdies ligų, onkologinių susirgimų ar kitų negalavimų rizi-
ką2. Taip pat suvartojant mažiau mėsos dažnai atrandama daugiau jėgų, 
nes gaunama daugiau angliavandenių, kurių gausu augaliniame maiste, 
o jie yra pagrindinis energijos šaltinis.
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Nors mėsos ir jos produktų atsisakymas dėl sveikatos vis dar yra 

vertinamas pakankamai prieštaringai, vis daugiau tyrimų įrodo pieno 

ir mėsos produktų, ypač termiškai apdorotų, žalą ir pripažįsta auga-

linę mitybą kaip sveiką ir pilnavertę alternatyvą. Amerikos dietologų 

asociacija (ADA) teigia, kad „tinkamai parinkta vegetariška dieta – 

vegetariška ir veganiška mityba – yra sveika, maistinga ir gali turėti 

privalumų gydant tam tikras ligas ir taikant ligų prevenciją. Deramai 

subalansuota vegetariška dieta yra tinkamas mitybos būdas kiekvie-

nam gyvenimo etapui, įskaitant nėštumo ir žindymo laiką, kūdikystės 

ir vaikystės periodą, taip pat ir brandų amžių, ši dieta taip pat tinka 

atletams“3.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ADA kalba apie „tinkamai 

subalansuotą dietą“, be kurios negausime pakankamai maistingų me-

džiagų. Jeigu tuo nepasirūpinsime, netrukus gali kilti įvairių sveikatos 

problemų – pradedamas justi nuovargis, irzlumas, ilgainiui gali atsi-

rasti ir rimtesnių sutrikimų. Verta pastebėti, jog vis dažniau pastebi-

mas įvairių negalavimų ir mėsos produktų vartojimo ryšys, tačiau nie-

kas nepaneigė, kad joje yra ir daugybė vertingų medžiagų – baltymų, 

kuriuose yra visos mums reikalingos aminorūgštys, nemažai vitaminų 

bei mineralinių medžiagų4. Žuvų mėsa taip pat pasižymi svarbių svei-

katai riebalų gausa. 

Tad perėjus prie augalinės mitybos svarbu ne tik atsisakyti mėsos, 

daug svarbiau ją pakeisti kitais naudingais produktais. Sportuojant 

pilnavertė ir tinkamai subalansuota veganinė mityba gali tapti pra-

našesnė už įprastą mitybą, ypač jei vertinamas ištvermės parametras, 

nes augaliniame maiste nėra cholesterolio, daug mažiau sočiųjų rie-

balų rūgščių, didelė mineralinių medžiagų ir vitaminų koncentracija. Šį 
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poveikį pastebi profesionalūs atletai, kurie vis dažniau renkasi augali-

nę mitybą, kaip pavyzdį galiu paminėti ultramaratonininką Scott Jurek. 

Tačiau visa tai plačiau aptarsime kituose skyriuose, o dabar panagrinė-

sime gyvūninių produktų atsisakymo naudą sveikatai.

ONKOLOGINIAI SUSIRGIMAI

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad bent 30 proc. visų 

onkologinių susirgimų tiesiogiai priklauso nuo mitybos įpročių. Ieškant 

šių susirgimų priežasčių, vienas svarbiausių atradimų buvo rastas ryšys su 

mėsos suvartojimu – tyrimai Anglijoje ir Vokietijoje parodė, kad tikimy-

bė susirgti vėžiu vegetarams yra mažesnė nei asmenims, vartojantiems 

mėsos produktus5, 6, 7. Beje, tai gali būti susiję ir su faktu, kad vegetarai ir 

veganai dažnai pasirenka sveikesnį gyvenimo būdą.

Tyrimai, kurie analizuoja kitus gyvenimo būdo veiksnius, parodė, kad 

nevartojant mėsos produktų susirgti įvairiomis ligomis, įskaitant ir vėžį, 

yra kur kas mažesnis pavojus nei vartojant šiuos produktus8. Taip pat 

PSO, apžvelgusi daugiau nei 800 tyrimų, patvirtino, kad apdorota mėsa 

iš tiesų sukelia vėžį, o raudona mėsa gali jį sukelti.

Iškelta keletas hipotezių, kodėl mėsa ir kiti gyvūniniai produktai turi 

įtakos onkologinių darinių formavimuisi: mėsoje nėra skaidulų, antiok-

sidantų ir kitų maistinių medžiagų, kurios svarbios vėžio prevencijai. 

Manoma, kad vėžio riziką padidina mėsoje esantys gyvūniniai balty-

mai, sotieji riebalai ir kancerogenai, kurie susidaro termiškai apdorojant 

mėsą. Be to, mėsoje esantys riebalai skatina hormonų gamybą organiz-

me, kuri padidina su hormonais susijusio vėžio riziką, pavyzdžiui, krūties 

ar prostatos.
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2007 metais Amerikos vėžio tyrimų institutas paskelbė apžvalgą, 

apėmusią pagrindinius maisto, maistinių medžiagų ir vėžio prevenci-

jos tyrimus. Apibendrinus gautus rezultatus nustatyta, kad vartojant 

raudoną ar kitokią termiškai apdorotą mėsą padidėja tikimybė susirg-

ti gaubtinės ir tiesiosios žarnos, stemplės, plaučių, kasos, skrandžio, 

gimdos ir prostatos vėžiu9.

Apžvelgtuose tyrimuose vyrauja dvi išvados: daržovės ir vaisiai 

padeda mažinti vėžio riziką, o mėsa ir gyvūniniai produktai – didi-

na. Vartojant daug riebalų paspartėja hormonų gamyba, o jie, savo 

ruožtu, skatina vėžinių ląstelių dauginimąsi organuose (pavyzdžiui, 

krūtyse ir prostatoje), kurie smarkiai priklauso nuo hormonų. Mėsoje 

nėra priešvėžinių maistinių medžiagų, užtat gausu sočiųjų riebalų ir 

kancerogenų, kurie gali padidinti vėžio riziką. Tuo tarpu veganinei mi-

tybai būdinga skaidulų ir antioksidantų gausa. Medžiagų, padedančių 

išvengti vėžio, randama grūduose, ankštinėse kultūrose, daržovėse ir 

vaisiuose.

Taigi augalinė mityba be didelių pastangų sumažina onkologinių 

susirgimų tikimybę.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

Perėjus prie veganinės mitybos ne tik sumažėja širdies ir kraujagys-

lių ligų tikimybė. Tyrimai rodo, kad vegetarinė mityba gali padėti net 

gydyti šias ligas10. Gyvūniniuose produktuose gausu sočiųjų riebalų ir 

cholesterolio – vieno iš pagrindinių komponentų širdies ir kraujagys-

lių ligoms atsirasti. Taip pat šiuose produktuose nėra skaidulų, kurios 

padeda mažinti cholesterolio kiekį. Pereinant prie veganinės mitybos 
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cholesterolio kiekis sumažėja, o kuo mažesnis cholesterolio kiekis, 

tuo mažesnė širdies problemų rizika11. Atlikti kontrolinių grupių ty-

rimai rodo, kad žmonėms, besigydantiems nuo širdies ir kraujagyslių 

ligų, augalinė mityba su nedideliu riebalų kiekiu yra kur kas efektyves-

nė nei liesos mėsos vartojimas10, 12.

Taip pat pastebima, kad žmonių, nevalgančių mėsos, kraujo spau-

dimas yra kur kas žemesnis, o perėjus prie vegetarinės ar veganinės 

mitybos kraujo spaudimas pradeda kristi vos per kelias savaites13.

GRIAUČIŲ SISTEMOS LIGOS

Veganinė mityba dažnai asocijuojasi su silpna griaučių sistema, nes 

žmonės atsisako pieno produktų. Tyrimai patvirtina, kad per dieną 

reikia gauti bent 525 mg kalcio, pakankamai kalio ir magnio bei vita-

minų D ir K tam, kad būtų išsaugomi stiprūs ir sveiki kaulai. Tiek kalcio 

pakanka, kadangi augalinė mityba paprastai mažiau rūgština organiz-

mą nei mėsos ir pieno produktai, o rūgštingumui mažinti naudojamas 

kauluose esantis kalcis4. Be vitamino D, kurio piene nėra, kalcio įsi-

savinama tik 10–15 proc.14 Pienas ir jo produktai rūgština organizmą, 

todėl sveiko pH atstatymui naudojamas kalcis, esantis kauluose, o be 

papildomo vitamino D jis iš pieno nepasisavinamas. Naujausi tyrimai 

paneigia mitą apie pieno naudą mūsų kaulams, taip pat parodo, kad 

vartojant pieną kaulai tampa silpnesni, netgi atsiranda osteoporozės 

tikimybė – šalyse, kuriose suvartojama mažiau mėsos ir pieno šia liga 

sergančių yra kur kas mažiau19, o mirties dėl įvairių susirgimų tikimybė 

tik auga didėjant pieno suvartojimui15.
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TULŽIES IR INKSTŲ AKMENLIGĖ

Vegetarinė mityba, be kitų privalumų, padeda išvengti tulžies ir inks-
tų akmenų formavimosi: mityba, kurioje dominuoja baltymai, ir ypač 
gyvūniniai baltymai, skatina organizmą išskirti daugiau kalcio, oksalo ir 
šlapimo rūgščių, kurios yra tarp pagrindinių komponentų, formuojančių 
šlapimo trakto akmenis. Žmonėms, kurių organizme formuojasi inkstų 
akmenys, yra rekomenduojama vegetarinė mityba20.

Tyrimai rodo, jog tulžies akmenys dažniau formuojasi žmonėms, ku-
rie vartoja mėsos produktus, nei vegetarams21.

ASTMA

1985 metais Švedijos mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad žmo-
nėms, kenčiantiems nuo astmos, perėjus prie veganinės mitybos, per 
metus sumažėjo medikamentų poreikis, o astmos priepuoliai tapo re-
tesni ir ne tokie intensyvūs22.

DIABETAS

1999 m. atliktas nedidelis tyrimas su atsitiktinai parinktais respon-
dentais parodė, kad antrojo tipo diabetas lengviau kontroliuojamas ir 
atskirais atvejais net išgydomas pasirinkus vegetarinę ar veganinę mi-
tybą ir reguliariai sportuojant16. Pirmojo tipo diabetas nėra pagydomas, 
tačiau vegetarinė ar veganinė mityba padeda sumažinti insulino poreikį.

Maistas kuriame gausu skaidulų ir sudėtingųjų angliavandenių bei 
nedaug riebalų, padeda insulinui veikti efektyviau, kadangi tampa len-
gviau kontroliuoti gliukozės lygį.

Taip pat yra manoma, kad karvių piene esantys baltymai gali skatinti 
šį negalavimą17, 18.
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Aplinkosauga
Klimato kaita, oro ir vandens tarša kelia didelę grėsmę tiek mūsų 

lokaliai, tiek globaliai ekosistemai ir, savo ruožtu, žmonėms – stichi-
nės nelaimės, susijusios su klimatu, pastaraisiais metais sudarė net 
70 proc., prieš du dešimtmečius šis skaičius siekė 50 proc., nuo stichi-
nių nelaimių nukentėjusių žmonių skaičius išaugo nuo 1,7 milijardo iki 
2,4 milijardo23.

JTO generalinis sekretorius Ban Ki-moon, pradėdamas savo kaden-
ciją, klimato kaitą įvardino kaip prioritetinę problemą, su kuria šiuo 
metu susiduria pasaulis, ir pastebėjo, jog ši grėsmė yra ne mažiau des-
truktyvi nei karas24. 2007 metais JTO paskelbė ataskaitą, kurioje paro-
dytas stiprus ryšys tarp žmonių veiklos ir klimato kaitos, o nesiėmus 
veiksmų vidutinė temperatūra iki šio amžiaus pabaigos pakiltų 6 °C. 
Toje pačioje ataskaitoje teigiama, kad temperatūrai pakilus 4 °C lauktų 
skaudžios pasekmės: to pakaktų, kad išnyktų šimtai tūkstančių rūšių, 
labiau pažeidžiamose šalyse įsivyrautų badas ir vandens trūkumas, kiltų 
katastrofiniai potvyniai ir kitos stichinės nelaimės24.

Jau ir dabar matome klimato kaitos pasekmes, kadangi 9 iš 10 karš-
čiausių metų užfiksuoti nuo 1998 m.25: tirpsta ledynai, kyla jūros lygis, 
didėja bendroji žemės temperatūra, stiprėja uraganai ir škvalai, dažni 
potvyniai ir gaisrai, kylantys dėl sausrų.

Tokia sparti klimato kaita kelia pavojų ne tik žmonėms, manoma, 

kad net iki 37 proc. gyvūnijos ir augalijos išnyktų dėl klimato kaitos 

iki 2050 metų, jeigu klimato šilimas nebūtų sumažintas26. Pagal JTO 

duomenis, vidutinei temperatūrai pakilus 4 °C , išnykimas grėstų net 

70 proc. visų dabar esančių rūšių27.
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Vis daugiau socialiai atsakingų žmonių yra sunerimę ir imasi veiksmų, 

siekdami sumažinti kenksmingą poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, 2014 metais 

Niujorke įvyko didžiausias istorijoje protestas, siekiant atkreipti politikų 

dėmesį į klimato kaitą, kuriame dalyvavo apie 311 000 žmonių28.

Vis daugiau žmonių dėl aplinkosauginių priežasčių atsisako auto-

mobilių ir renkasi dviračius, tačiau net pasiryžus pakeisti transporto 

ir vartojimo įpročius to nepakanka. Ko gero, svarbiausias žingsnis, kurį 

reikia žengti norint prisidėti prie planetos ekosistemos išsaugojimo – 

pereiti prie augalinės mitybos. Gyvulininkystės pramonė atsakinga už 

didžiąją dalį vandens ir oro taršos, miškų kirtimo30, ir yra vienas pa-

grindinių klimato kaitos veiksnių – skirtingais tyrimais remiantis net 

18–50 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių teršalų yra tiesioginiai 

ar netiesioginiai gyvulininkystės pramonės padariniai. Net imant op-

timistinį variantą, t. y. 18 proc., tai yra daugiau nei bendrai sudaro visa 

transporto infrastruktūra29.

GYVULININKYSTĖS ĮTAKA 
KLIMATO KAITAI IR ORO TARŠAI

Atmosfera yra gyvybės pagrindas, ji mums suteikia oro, kuriuo kvė-

puojame, palaiko temperatūrą, paskirsto vandenį, saugo žemę nuo radi-

acijos poveikio bei reguliuoja jautrius anglies, azoto ir deguonies ciklus. 

Vis daugiau tyrimų parodo, kad žmonių veikla sutrikdo ir išderina šiuos 

ciklus, o viena pagrindinių veiklų, griaunančių nusistovėjusius proce-

sus – gyvulininkystė. Gyvulininkystės produkciją perdirbančios įmonės 

į atmosferą išmeta gausybę medžiagų, kurios spartina klimato kaitą, di-

dina oro taršą ir sutrikdo balansą.
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Trys pagrindiniai elementai, sukeliantys šiltnamio efektą, yra anglies 

dioksidas, metanas ir azoto oksidas. Šios dujos daro skirtingą poveikį 

globaliniam atšilimui: metanas yra 20 kartų efektyvesnis nei anglies di-

oksidas, o azoto oksidas – net 296 kartus, jis taip pat labai ilgai išlieka 

atmosferoje – iki 114 metų31. Prasidėjus industrializacijai šių dujų kiekis 

atmosferoje drastiškai išaugo – anglies dioksido padaugėjo 38 proc., 

metano – 150 proc., azoto oksido – 20 proc. Gyvulininkystės pramo-

nė kasmet į atmosferą išmeta didžiąją dalį šių dujų31, pavyzdžiui, iki 

32 000 milijonų tonų kasmet išmetamo anglies dioksido (CO
2
) yra gy-

vulininkystės pramonės atliekos, kurios, skirtingais šaltiniais remiantis, 

sudaro nuo 18 proc. iki 51 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų32. 

Daugiausia žalos klimatui padaro:

• Trąšų gyvūnų pašarui gamyba.

• Fermų veiklai sunaudojama energija.

• Žemės degradacija, susijusi su gyvulininkyste, miškų kirtimas, dir-

vožemio erozija ir žemės dykumėjimas.

• Energija, sunaudojama gamybai ir šaldytiems bei apdorotiems 

mėsos ir kitiems gyvūniniams produktams transportuoti ir laikyti.

Gyvulininkystė yra pagrindinis į atmosferą išmetamo metano šalti-

nis: 86 milijonai tonų teršalų patenka į atmosferą vykstant galvijų virš-

kinimo procesams, dar 18 milijonų tonų – iš galvijų išmatų, kartu tai 

sudaro net iki 40 proc. viso į atmosferą išmetamo metano31.

Gyvulininkystė ir visa su tuo susijusi veikla atsakinga už 65 proc. viso 

į atmosferą išmetamo azoto oksido – didžiausią įtaką šiltnamio efektui 

turinčių dujų. Tai sudaro net 80 proc. viso žemės ūkio išmetamo azoto 

oksido kiekio31.
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Deja, apie šią problemą Lietuvoje dar labai mažai kalbama, tačiau 

prie to galime prisidėti asmeniškai – veiksmingiausias kovos su oro už-

terštumu būdas būtų mėsos ir kitų gyvūninių produktų atsisakymas ir 

perėjimas prie augalinės mitybos. 

GYVULININKYSTĖS ĮTAKA 
VANDENS EIKVOJIMUI IR TARŠAI

Kaip ir atmosfera, vanduo yra gyvybės Žemėje pagrindas. Gėlas van-

duo yra vienas svarbiausių natūralių išteklių, jis svarbus kaip geriamasis 

vanduo, žemės drėkinimui, sveikai ekosistemai išsaugoti ir derliui užau-

ginti.

Gėlo vandens resursai yra labai riboti, tik 2,5 proc. vandens žemėje 

yra gėlas, 70 proc. gėlo vandens sudaro ledynai, jo yra kalnų viršūnėse, 

atmosferoje arba kitose sunkiai prieinamose vietose33.

Nors Lietuvoje kol kas vandens pakanka, pasaulyje ši problema yra 

labai opi: 2,3 milijardai žmonių turi ribotą kiekį gėlo vandens, 1,7 milijar-

dai žmonių patiria vandens trūkumą, o milijardas žmonių – labai didelį 

trūkumą.

Žemės ūkis yra atsakingas už didžiąją dalį gėlo vandens suvartoji-

mo: net 70 proc. vandens yra naudojama žemės ūkio veiklai vystyti, kai 

namų ūkyje sunaudojamas vanduo sudaro vos 10 proc., o pramonėje – 

20 proc.33. Didžioji dalis šio vandens grįžta atgal į ekosistemą, tačiau da-

lis būna užteršta ir netinkama vartojimui33. Dažniausiai minima proble-

ma – tai srutų nutekėjimas į ekosistemą. Patekusios į aplinką nuotekos 

sukelia vandens telkinių eutrofikaciją, užteršia aplinką dideliais kiekiais 

antibiotikų, hormonų ir sunkiųjų metalų. Ne ką mažesnė problema yra 
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pašarų auginimas, nes tam yra naudojama ir į aplinką patenka daug trąšų 

bei pesticidų, didelę žalą aplinkai daro ir šių chemikalų gamyba.

Savo ruožtu, gyvulininkystės pramonė yra atsakinga už 55 proc. visų 

erozijos atvejų, 32 proc. viso natrio ir 33 proc. fosforo, patenkančių į 

gėlo vandens šaltinius, 37 proc. pesticidų, teršiančių vandenį, didžiąją 

dalį antibiotikų ir sunkiųjų metalų, kurie cirkuliuoja vandens telkiniuo-

se33.

GYVULININKYSTĖS ĮTAKA 
BIOLOGINEI ĮVAIROVEI

Biologinė įvairovė – tai visų žemėje gyvenančių organizmų bei eko-

sistemų visuma. Biologiškai įvairios ekosistemos yra atsparesnės įvai-

riems pokyčiams ir geba greičiau atsigauti, jeigu buvo nuniokotos. Žmo-

nių veikla daro tokį poveikį biologinei įvairovei, kokio nėra buvę nuo pat 

ledynmečio, rūšių nykimas gerokai viršija natūralų, o viena pagrindinių 

priežasčių – gyvulininkystės pramonės daroma įtaka aplinkai34.

Pagrindinės biologinės įvairovės mažėjimo priežastys yra gyvena-

mosios aplinkos pasikeitimai, klimato kaita, invazinės rūšys ir tarša. Gy-

vulininkystė yra visų šių priežasčių sudedamoji dalis.

Gyvenamosios aplinkos niokojimas ir pakitimai kelia didžiausią grės-

mę biologinei įvairovei. Net 85 proc. visų gyvūnų, atsidūrusių prie iš-

nykimo ribos, yra paveikti sparčių ekosistemos pasikeitimų, prie kurių 

nespėja prisitaikyti ir evoliucionuoti, tad lieka be maisto šaltinių. Gyvu-

lininkystė – tai pagrindinė aplinkos pakitimų priežastis, ji atsakinga už 

miškų naikinimą ir žemės nusausinimą tiek auginant pašarus, tiek ple-

čiantis pačiai gyvulininkystės pramonei34.



Klimato kaita ir užterštumas taip pat daro vis didesnę įtaką biolo-
ginei įvairovei, nuo 15 iki 37 procentų visų šiuo metu gyvenančių rūšių 
yra arti išnykimo ribos dėl klimato kaitos, kuris labai priklauso nuo gy-
vulininkystės34.

Invazinių rūšių atsiradimas taip pat kelia didelę grėsmę, nes jos ne tik 
konkuruoja su vietinėmis rūšimis, tačiau gali pernešti įvairias bakterijas 
ar virusus, prie kurių vietinės rūšys nėra prisitaikiusios. Biologinei įvai-
rovei gali pakenkti ir invaziniai augalai, atvežti gyvūnams šerti34. Pavyz-
džiui, iš Lietuvos kailių fermų pabėgusios atvežtinės kanadinės audinės 
(invazinė rūšis) nukonkuravo visas europines audines, kurios buvo smul-
kesnės ir ne tokios plėšrios. Europinių audinių Lietuvoje neliko. Kailinių 
žvėrelių, daugiausia audinių, auginimas išlieka stambi gyvulininkystės 
(žvėrininkystės) šaka.






