
Ekstansif hayvan yetiştiricileri dünyanın kara alanının ya-
rısından fazlasını oluşturan meralarda, zorlu ve değişken 
ortamlardan faydalanarak et, süt ve başka ürünler üret-
mektedir.  Göçebe hayvancılık da dahil olmak üzere eks-
tansif hayvancılık sistemi, marjinal alanlarda geçim kay-
naklarını destekleyerek ve pazarlara ürün sağlayarak, aynı 
zamanda doğayı koruyarak, biyoçeşitliliği teşvik ederek ve 
ekosistem hizmetlerini geliştirerek hem insanlar hem de 
gezegen için önemli faydalar sağlayabilir.

Geleneksel hayvancıların iklim-
hayvancılık tartışmasının 
merkezine koyulması

Çobanların sahip olduğu bilgilerden başlayarak ekstansif hayvancılık sisteminin anlaşılması, 
iklim ve hayvancılık tartışması hakkında düşünmek açısından çok farklı bir yaklaşım 
sunmaktadır. Endüstriyel üretime odaklanan sınırlı sayıdaki çalışmalardan sonuçlar çıkarmak 
yanıltıcıdır ve geçim kaynaklarına ve çevreye zarar veren politika önerilerine yol açabilir.

Ürüne (et ve süt) değil üretim sürecine (en-
düstriyel üretime karşı geniş kırsal üretim) 
odaklanın.

 
Küresel değerlendirmelerdeki verileri iyileş-
tirin ve varsayımları sorgulayın. Entegre bir 
sistem yaklaşımını benimseyin.

 
Kestirme gibi görünen çözümlere (kültüre 
edilmiş et, “yeniden yabanileştirme”, ağaç 
dikme)  ve basite indirgenmiş beslenme bi-
çimi değişikliği önerilerine karşı alternatifleri 
araştırın.
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Bugüne dek yapılan hayvancılık ve iklim 
konusundaki tartışmalarda çok fazla ku-
tuplaşma görülmektedir. Bununla birlik-
te, geleneksel hayvancıları tartışmanın 
merkezine koyarak, ileriye dönük beş yol 
önerilmektedir:

4.

5.

Yerel bilgi ve uygulamalardan yararlana rak, 
geleneksel hayvan yetiştiricileriyle birlikte 
çalışarak sera gazı emisyonlarını azaltmaya 
yönelik uygulanabilir çözümler (gübre yöneti-
mi, hareketliliğe dayanan otlatma, karbon tutu-
mu stratejileri) geliştirin.

 
Ekstansif meralarda yaşayan geleneksel hay-
vancıları iklim değişikliği ve gıda sistemlerin-
in geleceğiyle ilgili küresel tartışmalara dahil 
edin.
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Uygun destekle, geleneksel hayvancılar da dahil olmak 
üzere ekstansif hayvan yetiştiricileri, çevreyi korurken 
ve geçim kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda ik-
lim sorunu ile mücadelede yardımcı olabilir. Bununla 
birlikte, endüstriyel hayvancılığın etkilerini azaltmak 
ve daha zengin ülkeler ve bölgelerdeki “tüketim seç-
kinlerinin” beslenme biçimlerini değiştirmek ekstansif 
meralardan et, süt ve diğer ürünlerin üretimini destek-
lemeye eşlik etmelidir.

“ 
Geleneksel 
hayvancılar, 
uygun destek 
sağlandığı 
takdirde, iklim 
değişikliğinin 
ele alınmasında 
yardımcı 
olabilirler.”

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve 
beslenme biçimi değişikliğine ilişkin yanlış 
politikalar dayatılmaması için gıda ve ik-
lim konusundaki tartışmalar kapsamında 
bu kavrayışa acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yanıltıcı değerlendirme teknikleri ve yanlış 
raporlama mekanizmaları ile desteklenen 
genel yaklaşımlar doğru politikaların üre-
tilmesini engelleyebilir.

Daha fazla bilgi için 
Bu bilgilendirme, Hayvancılık gezegenimiz için her zaman kötü mü? Protein döngüsü ve 
iklim değişikliği tartışmasını yeniden düşünmek adlı rapordaki önemli noktaların bir özeti-
dir. Rapor, ortakları ile birlikte PASTRES araştırma programı tarafından hazırlanmıştır. Ra-
porun tamamını indirmek ve ortakların bilgilerine, kaynakça listesine ve bilgi dosyalarına 
erişmek için pastres.org/livestock-report adresini ziyaret edin. 
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* Tarım ve hayvancılık terminolojisinde ekstansif hayvancılık, hayvanların gıda ihtiyaçlarının esas olarak meralarda otlatılmasıyla sağlandığı geleneksel hayvancılık 
sistemleri için kullanılan bir kavramdır. Bunun karşılığında entansif hayvancılık, hayvanların barınaklarda yetiştirildiği ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında meralarda 
otlatmanın rol oynamadığı, tahılla beslendikleri modern hayvancılık sistemleri için kullanılan bir kavramdır.


