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UVOD I OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O VLASTITOJ INICIJATIVI

Klimatske promjene dovest će do znatnih promjena u dostupnosti ribljih proizvoda i trgovini 
ribljim proizvodima, uz potencijalno važne geopolitičke i gospodarske posljedice, osobito za 
one zemlje koje ovise pretežno o tom sektoru. U pomorskim regijama predviđanja upućuju na 
smanjenje maksimalnog potencijala ulova u isključivim gospodarskim pojasevima u svijetu 
od 2,8 % do 5,3 % do 2050.
Iako na svjetskoj razini ta prosječna vrijednost nije osobito visoka, učinci su mnogo veći na 
regionalnoj razini jer se predviđene promjene potencijala ulova znatno razlikuju među 
regijama.

Povezanost promjena ekosustava i djelovanja u okviru upravljanja tim problemom ključna je 
kako bi se prijetnje svele na najmanju mjeru, a prilike koje bi mogle nastati klimatskim 
promjenama maksimalno iskoristile.
U višedimenzionalnom kontekstu ribarstva potrebna je prilagodba klimatskim promjenama s 
pomoću svih mogućih mjera ili dodatnih aktivnosti za borbu protiv klimatskih promjena, uz 
istodobnu primjenu globalnog upravljanja. Važno je prepoznati da će za neke od tih mjera biti 
potrebna institucionalna prilagodba.

Imajući na umu da vodeni sustavi zauzimaju više od dvije trećine Zemljine površine, 
trenutačna razina dostupnih informacija o učincima klimatskih promjena relativno je niska, a 
brojne teorije i hipoteze još su u fazi rasprave.
Slatkovodni sustavi također su snažno povezani s klimom s obzirom na to da mogu utjecati na 
s njom povezane atmosferske procese i biti pokazatelji klimatskih promjena.
Slatkovodni sustavi među najugroženijima su na svijetu zbog višestrukih antropogenih 
utjecaja kojima su izloženi. Hidroenergetska infrastruktura, upotreba vode za navodnjavanje i 
iskorištavanje poljoprivrednog tla uzrokuju rascjepkanost vodnih tijela, promjenu režima 
protoka i progresivno odvajanje naplavnih ravnica i močvarnih područja od rijeka koje ih 
opskrbljuju (vidjeti slučaj rijeke Po i sjevernog Jadrana). Predviđa se da će povrh klimatskih 
promjena ti čimbenici stresa nastaviti prevladavati kako raste ljudska potražnja za vodnim 
resursima, uz urbanizaciju i širenje poljoprivrede.

Na primjer, povećanje temperature Zemljine površine, povećanje broja toplinskih valova i 
smanjenje količine oborina vrlo su vjerojatni na Sredozemlju, uz promjenu cirkulacije voda, 
porast razine mora i zimsku klimu samo na regionalnoj razini.
Zatopljenje je utjecalo na pojačanje meridionalizacije (prisutnost toplovodnih vrsta u 
sjevernim regijama) i tropikalizacije (širenje neautohtonih tropskih vrsta) u Sredozemlju te 
mediteranizacije (širenje sredozemnih vrsta) u Crnom moru, što će imati pozitivne (možda 
dugoročno) i negativne učinke na ribarstvo.
Osjetljivost ribarstva na klimatske promjene vjerojatno će biti veća u zemljama u razvoju na 
jugu i jugoistoku, s obzirom na veću izloženost zatopljenju i pojavi neautohtonih vrsta te 
njihovu općenito nižu sposobnost prilagodbe.
Pojavit će se nove prilike za artizanalni ribolov i u povezanim zajednicama, gdje bi nove, 
potencijalno komercijalne, vrste, čiju potrošnju treba dodatno promicati, mogle povećati ulov 
i gospodarsku održivost. Pojava neautohtonih vrsta nedvojbeno će uzrokovati i probleme s 
ribarstvom koje se temelji na autohtonim vrstama.
Brojne regionalne inicijative usmjerene su na usvajanje kratkoročnih mjera za suočavanje s 
trenutačnim izazovima ribolova i ekosustava srednjoročnim i dugoročnim aktivnostima za 
prilagodbu učincima klimatskih promjena. Prekogranične strategije za istraživanje i 
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upravljanje u tom su pogledu iznimno važne, osobito u kontekstu borbe protiv NNN-a.

Rješavanje pitanja prilagodbe zahtijeva razumijevanje ekološke i gospodarske osjetljivosti te 
sposobnost utvrđivanja glavnih pokretača klimatskih promjena i opću izloženost tim 
promjenama. Obično je teško predvidjeti što će se zbog klimatskih promjena dogoditi u 
budućnosti, ali je moguće smanjiti negativne učinke smanjenjem osjetljivosti sektora i 
povećanjem mjera kojima se izlaganje svodi na najmanju mjeru.

Općenito bi prostorno planiranje i upravljanje akvakulturom prema ekosustavnom pristupu 
akvakulturi mogli ojačati sposobnost prilagodbe, prvenstveno na lokalnoj razini. Za to je 
potrebno razumijevanje rizika na relevantnoj prostornoj i vremenskoj razini, dajući prednost 
najrelevantnijim rizicima te razvoju i unapređenju mjera i planova upravljanja za suočavanje s 
tim rizicima primjenom participativnog pristupa i upotrebom najboljih dostupnih informacija.
U cilju sprečavanja utjecaja ekstremnih događaja i katastrofa na sektor ribarstva i akvakulture, 
pripreme za takve utjecaje i njihovo smanjenje, hitno treba uložiti značajna sredstva u 
smanjenje rizika od katastrofa i u mjere za prilagodbu kako bi se postigla otpornost na 
klimatske promjene (kao što je sigurnost na moru, infrastruktura otporna na klimatske 
promjene). U sektoru ribarstva i akvakulture odgovarajuća briga za zdravlje vodenog 
ekosustava ima ključnu ulogu u prilagodbi klimatskim promjenama i smanjenju rizika od 
katastrofa.
Ostale mjere za smanjenje osjetljivosti, kao što su programi osiguranja i socijalne zaštite, 
također su vrlo važni za smanjenje klimatske osjetljivosti najosjetljivijih skupina.

UVOD O VAŽNOSTI SEKTORA RIBARSTVA I AKVAKULTURE: UČINCI 
KLIMATSKIH PROMJENA

Na globalnoj razini ribarstvo i akvakultura znatno pridonose sigurnosti opskrbe hranom i 
uzdržavanju milijuna ljudi.
Morski ribolov relativno je statičan od kraja 80-ih godina, a u kopnenom ribolovu zabilježen 
je ograničen rast. To znači da je rast proizvodnje u akvakulturi velikim dijelom zaslužan za 
povećanje prosječne godišnje vrijednosti globalne potrošnje ribe za prehrambene svrhe. Kad 
je riječ o radnoj snazi, 200 milijuna ljudi izravno je ili neizravno zaposleno u ta dva sektora. 
Žene čine oko 19 % zaposlenih u primarnom sektoru, ali ta se brojka povećava na 50 % ako 
se uključi i sekundarni sektor. Sigurnost opskrbe hranom i sredstva za uzdržavanje od 
ribolova i akvakulture stoga su od temeljne važnosti u brojnim obalnim, riječnim, otočnim i 
kopnenim regijama.

Posljednjih desetljeća zabilježeno je snažno povećanje proizvodnje, trgovine i potrošnje 
proizvoda ribarstva i akvakulture, iako se stopa rasta usporila posljednjih nekoliko godina i 
prešla sa sektora ulova na sektor uzgoja. Riba je važan izvor bjelančevina u mnogim 
zemljama, osobito u malim zemljama u razvoju, u kojima može činiti 50 % ili više 
životinjskih bjelančevina u prehrani. Osim toga, riba i proizvodi ribarstva važni su izvori 
nutrijenata i mikronutrijenata, uključujući vitamine, razne minerale i omega-3 masne kiseline. 
Na globalnoj se razini procjenjuje da se 36 % ukupne proizvodnje ribe izvozi, što ribu i 
proizvode ribarstva svrstava među prehrambene proizvode kojima se najviše trguje. To znači 
da se taj sektor može smatrati globaliziranim, ali, osobito u slučaju ribarstva u kopnenim 
vodama i akvakulture, proizvodnja je uglavnom koncentrirana u nekoliko zemalja i regija.
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Predviđa se da će klimatske promjene dovesti do promjena u dostupnosti proizvoda ribarstva i 
akvakulture i trgovini njima, uz potencijalno važne geopolitičke i gospodarske posljedice te 
posljedice za sigurnost opskrbe hranom, osobito u onim zemljama koje pretežno ovise o 
prehrambenim sektorima, te za izvore prihoda. Uz pogoršanje tih klimatskih učinaka postoji 
vjerojatnost da će u narednim desetljećima porast stanovništva uzrokovati povećanje 
potražnje, a potencijalno i cijena. Ako dođe do povećanja cijena, to može dovesti do 
smanjenja potrošnje ribe na globalnoj razini. Više cijene istodobno bi trebale potaknuti osobe 
koje se bave ribarstvom i akvakulturom da povećaju proizvodnju i učinkovitost.

Predviđa se da će učinci klimatskih promjena biti najteži za male ribare u nekoliko regija, no 
postoji i mogućnost da će se promjenama u distribuciji za njih stvoriti nove prilike.
Na Sredozemlju i Crnom moru smatra se da su zemlje u razvoju na jugu i jugoistoku regije 
izloženije promjenama i imaju manju sposobnost prilagodbe za njihovo rješavanje, stoga su 
osjetljivije na klimatske promjene. Svi ti primjeri dokaz su važnosti sposobnosti prilagodbe ili 
ograničenja sposobnosti prilagodbe kao ključnog pokretača osjetljivosti.

Očekivane promjene u distribuciji mogle bi uzrokovati nove sukobe ili pogoršati postojeće 
sukobe među korisnicima, i unutar zemalja i kada se distribucija važnih vrsta odvija preko 
granica susjednih zemalja ili između isključivih gospodarskih pojaseva zemalja i otvorenog 
mora. 
Ako se ribolovni resursi dijele ili prelaze međunarodne granice, promjene u distribuciji mogle 
bi uzrokovati neslaganje oko raspodjele. To je dobar primjer potrebe za fleksibilnošću u 
dogovorima o upravljanju i raspodjeli, bilo nacionalnim ili međunarodnim, kako bi se 
omogućili brzi i odgovorni pristupi takvim promjenama.

MOGUĆA RJEŠENJA ZA KLIMATSKE IZAZOVE: POLITIČKI PRISTUP

U suočavanju s klimatskim promjenama ključno je prepoznati da one nisu jedina prijetnja ili 
čimbenik stresa za sustav ribarstva, nego dodatni, možda jednosmjerni uzrok pridodan onome 
što obično predstavlja čimbenik stresa. Među tim čimbenicima možemo primjerice navesti 
onečišćenje, gubitak staništa, nadmetanje za prostor i okolišnu varijabilnost.
Kao što je prethodno rečeno, prilagodba klimatskim promjenama mora biti predviđena u 
kontekstu globalnog upravljanja.

Neke konkretne mogućnosti mogu uključivati:
• opsežniju primjenu pristupa koji se temelje na zajednici,
• stvaranje alternativnih izvora prihoda,
• različite načine jačanja kapaciteta za povećanje otpornosti i poboljšanje gospodarske 
stabilnosti malih ribara i onih koji su uključeni u povezane djelatnosti, primjerice boljim 
pristupom zajmovima, mikrofinanciranju, uslugama osiguranja i ulaganjima.

Za neke od tih mjera potrebna je institucionalna prilagodba, bilo da se radi o uspostavljanju 
novih prekograničnih postupaka ili omogućavanju promjena primarnih ciljnih vrsta ili 
prilagodbi promjenama u razdobljima u kojima se odvijaju postupci uključivanja u sektor 
ribarstva. Uzimajući u obzir vjerojatnost povećanja učestalosti ekstremnih događaja, moraju 
se uzeti u obzir ili primijeniti i mjere za poboljšanje sustava ranog upozoravanja, sigurnosti na 
moru ili za zaštitu infrastrukture povezane s ribarstvom kao što su sigurnije luke, iskrcajna 
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mjesta i tržišta.

AKVAKULTURA

Akvakultura sve više pridonosi globalnoj proizvodnji ribe, rakova i mekušaca, a time i 
izvorima prihoda, sigurnosti opskrbe hranom i prehrani milijuna ljudi. Budući da pridonosi 
zadovoljavanju sve veće potražnje za tim proizvodima, akvakultura ublažava i poraste cijena 
do kojih bi inače došlo zbog sve većeg jaza između ponude i potražnje.
Klimatske promjene mogu imati izravne i neizravne posljedice za akvakulturu, i kratkoročno i 
dugoročno. Neki primjeri kratkoročnih učinaka uključuju gubitke u proizvodnji i 
infrastrukturi zbog ekstremnih događaja kao što su poplave, povećanje rizika od bolesti, 
parazita i štetnog cvjetanja algi te smanjenje proizvodnje zbog negativnih učinaka na uvjete 
uzgoja. Dugoročni učinci uključuju smanjenu dostupnost divljeg sjemena i smanjenje količine 
oborina, što dovodi do sve veće konkurencije u pogledu slatke vode. Promjene temperature, 
oborina, učestalosti i opsega nedostatka kisika te porasta razine mora, među ostalim, imat će 
dugoročan učinak na sektor akvakulture u mjeri koja se proteže od organizma do 
poljoprivrednog sustava na nacionalnoj i globalnoj razini.

UČINCI EKSTREMNIH DOGAĐAJA I KATASTROFA UZROKOVANIH KLIMOM

S obzirom na sve veći broj ekstremnih događaja i veću mogućnost pojave katastrofa, potrebno 
je hitno uložiti u dosljedne i usklađene mjere za prilagodbu i smanjenje rizika od katastrofa te 
u pripremu za odgovor na klimatske katastrofe i oporavak u sektorima ribarstva i akvakulture. 
To bi trebalo dovesti do prelaska s reaktivnog upravljanja, nakon pojave katastrofa, na 
proaktivno upravljanje i smanjenje rizika i daljnjih opasnosti uzrokovanih klimom.

SIGURNOST OPSKRBE HRANOM I ZDRAVLJE VODENIH ŽIVOTINJA

Klimatske promjene uzrokuju promjene, među ostalim, temperature, pH-vrijednosti, saliniteta 
vode i učestalosti i intenziteta ekstremnih vremenskih uvjeta koji mogu utjecati na sigurnost 
opskrbe hranom. Na primjer, primijećeno je da se stope rasta patogenih bakterija koje se 
pojavljuju u morskom okolišu povećavaju pri višim temperaturama vode, a promjene 
sezonskih i drugih okolišnih uvjeta mogu utjecati na pojavu parazita i nekih virusa koji se 
prenose hranom. Promjene u okolišu mogu izmijeniti i dinamiku populacije domaćina 
parazita koji se prenose hranom. 
Zbog tih učinaka klimatskih promjena na sigurnost opskrbe hranom potrebno je promijeniti 
postojeće pristupe za procjenu rizika u pogledu sigurnosti opskrbe hranom.
Klimatske promjene sa sobom nose i veće rizike za zdravlje životinja. Razvoj akvakulture 
dovodi do intenzivnije proizvodnje kako bi se zajamčila gospodarska održivost, a zbog toga 
se povećava vjerojatnost pojave bolesti i izazova u njihovu kontroliranju. Klimatske promjene 
često pogoršavaju te probleme i rizike. Mogu utjecati na proizvodno okruženje, primjerice na 
prisutnost i virulentnost patogenih uzročnika, osjetljivost uzgajanih organizama na patogene i 
infekcije te rizik od propuštanja iz proizvodnih sustava zbog utjecaja ekstremnih događaja.
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PRILAGODBA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

U kontekstu trenutačnih i budućih učinaka i prijetnji klimatskih promjena izvedivost i 
održivost socioekonomskih i ekoloških sustava koji čine sektore ribarstva i akvakulture ovisit 
će o njihovoj sposobnosti prilagodbe promjenama. Planiranje i provedba učinkovite 
prilagodbe mogući su samo uz odgovarajuće informacije o prevladavajućim i budućim 
rizicima i osjetljivostima. Svako ribarsko poduzeće, zajednica ili poduzeće za akvakulturu 
postojat će u posebnom i vjerojatno jedinstvenom geografskom, okolišnom i institucionalnom 
te socioekonomskom kontekstu, što znači da će svaki od njih imati različite i jedinstvene 
rizike i osjetljivosti. Prilagodba klimatskim promjenama stoga mora početi dobrim 
razumijevanjem određenog sustava ribarstva ili akvakulture i točnom procjenom trenutačne 
klimatske varijabilnosti i mogućih promjena u budućnosti te učinaka koje bi te promjene 
mogle imati na okoliš i na ljude.

Sve napore za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje trebalo bi isplanirati 
i provesti uzimajući u potpunosti u obzir tu složenost i način na koji će nove aktivnosti 
utjecati ne samo na izravne ciljeve mjera, nego na cijeli sustav. U suprotnom će se povećati 
rizik od neučinkovitosti, neuspjeha tih mjera i neprilagođenosti. Posljedice takve neučinkovite 
i loše isplanirane prilagodbe mogle bi pogoršati učinke klimatskih promjena, dok će 
odgovarajuća prilagodba znatno pridonijeti suzbijanju takvih učinaka.
Druga važna poruka sastoji se od podsjećanja na temeljnu važnost ribolova i akvakulture za 
milijune ljudi koji se bore za održavanje razumnih sredstava uzdržavanja u cijelom sektoru. 
Te su osobe najosjetljivije na učinke klimatskih promjena, uz brojne prijetnje i prepreke s 
kojima se već suočavaju u svakodnevnom životu. Bit će potrebna učinkovita prilagodba u 
svim sektorima ribarstva i akvakulture radi jačanja i održavanja produktivnih i otpornih 
vodenih ekosustava te koristi koje iz njih proizlaze, no potrebno je obratiti posebnu pozornost 
na one najosjetljivije kako bi taj sektor uistinu nastavio pridonositi ispunjavanju globalnih 
ciljeva smanjenja siromaštva i sigurnosti opskrbe hranom.
Nadalje, budući da su siromaštvo i marginalizacija primarni uzorci njihove osjetljivosti, 
iskorjenjivanje siromaštva i osiguravanje sigurnosti opskrbe hranom za siromašne u cijelome 
svijetu od temeljne su važnosti za izgradnju njihove otpornosti na klimatske promjene.


