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PRANEŠIMO SAVO INICIATYVA ĮŽANGINĖ IR AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl klimato kaitos įvyks didelių pokyčių žuvų produktų prieinamumo ir prekybos jais srityse, 
o tai gali turėti svarbių geopolitinių ir ekonominių pasekmių, ypač toms šalims, kurios yra 
labiausiai priklausomos nuo šio sektoriaus. Prognozuojama, kad jūrų regionuose didžiausi 
žvejybos pajėgumai išskirtinėse ekonominėse zonose visame pasaulyje iki 2050 m. sumažės 
nuo 2,8 iki 5,3 proc.
Nors pasauliniu mastu šis rodiklis nėra itin didelis, regioniniu mastu poveikis yra daug 
didesnis, nes prognozuojami žvejybos pajėgumų pokyčiai įvairiuose regionuose labai skiriasi.

Ekosistemų pokyčių ir problemų sprendimo derinimas yra labai svarbus siekiant kuo labiau 
sumažinti grėsmes ir kiek įmanoma padidinti galimybes, kurių gali atsirasti vykstant klimato 
kaitai.
Turint omenyje tai, kad žuvininkystės sektorius yra daugialypis, visi prisitaikymo prie klimato 
kaitos veiksmai turi būti vykdomi integruojant tarptautinį valdymą. Svarbu atkreipti dėmesį, 
kad kai kurioms iš šių priemonių reikės institucinio pritaikymo.

Nepaisant to, kad vandens sistemos sudaro daugiau kaip du trečdalius Žemės paviršiaus, šiuo 
metu turima informacija apie klimato kaitos poveikį yra gana neišsami, o dėl daugelio teorijų 
ir hipotezių vis dar diskutuojama.
Gėlo vandens sistemos taip pat yra glaudžiai susijusios su klimatu, nes jos gali daryti poveikį 
susijusiems atmosferos procesams ir būti klimato kaitos rodikliais.
Gėlo vandens sistemoms kyla bene didžiausias pavojus Žemėje dėl daugialypio 
antropogeninio poveikio, kurį jos patiria. Vandens infrastruktūra, vandens naudojimas 
drėkinimui ir žemės ūkio paskirties žemės naudojimas yra vandens telkinių skaidymo, upių 
tėkmės keitimo ir laipsniško salpų ir šlapynių atskyrimo nuo jas vandeniu aprūpinančių upių 
priežastys (žr. Po ir Aukštutinės Adrijos jūros atvejus). Tikėtina, kad šie veiksniai ir toliau 
darys reikšmingą neigiamą poveikį, nes vandens išteklių paklausa didėjant urbanizacijai, 
plečiantis žemės ūkiui ir kintant klimatui vis didėja.

Pavyzdžiui, labai tikėtina, kad Viduržemio jūros regione padidės žemės paviršiaus 
temperatūra, dažniau kils karščio bangų ir sumažės kritulių kiekis, o dėl to regionų lygmeniu 
pakis vandens ciklai, pakils jūros lygis ir pablogės klimato sąlygos žiemos laikotarpiais.
Šiltavandenių žuvų rūšių plitimas šiauriniuose regionuose, svetimų tropinių rūšių plitimas 
Viduržemio jūroje ir Viduržemio jūroje įprastai randamų žuvų rūšių paplitimas Juodojoje 
jūroje vyksta dar intensyviau kylant aplinkos temperatūrai, o tai turės teigiamų (tikriausiai 
ilgalaikių) ir neigiamų padarinių žuvininkystei.
Tikėtina, kad besivystančios Pietų ir Pietryčių šalys bus labiau pažeidžiamos klimato kaitos 
požiūriu, nes atšilimas šiose valstybėse vyksta intensyviau, jose labiau tikėtinas svetimų žuvų 
rūšių paplitimas ir daug mažesnės galimybės prisitaikyti prie pokyčių.
Atsiras naujų galimybių mažos apimties žuvininkystės įmonėms ir nuo jų priklausomoms 
žvejų bendruomenėms, kadangi atsiras naujų potencialiai parduoti tinkamų rūšių, kurių 
vartojimą turėtume skatinti, o tai galėtų padidinti sužvejojamų žuvų kiekį ir įmonių 
pelningumą. Suprantama, kad svetimų rūšių atsiradimas kels problemų vietinėmis rūšimis 
paremtai žuvininkystei.
Daugeliu regioninių iniciatyvų siekiama derinti trumpalaikius veiksmus, siekiant įveikti 
dabartinius žuvininkystei ir ekosistemoms tenkančius iššūkius, ir vidutinės trukmės bei 
ilgalaikius veiksmus, kad būtų galima prisitaikyti prie klimato kaitos. Šiuo aspektu yra itin 
svarbios tarpvalstybinės mokslinių tyrimų ir valdymo strategijos, visų pirma turint omenyje 



DT\1209644LT.docx 3/6 PE654.107v01-00

LT

kovą su NNN žvejyba.

Norint prisitaikyti prie klimato kaitos labai svarbu suprasti tiek aplinkos, tiek ekonominį 
pažeidžiamumą, taip pat gebėti nustatyti pagrindinius veiksnius ir bendrą klimato kaitos 
poveikį. Paprastai sunku numatyti, kokį poveikį klimato kaita padarys ateityje, tačiau 
neigiamą poveikį galima sumažinti ribojant sektoriaus pažeidžiamumą ir didinant poveikio 
mažinimo priemones.

Apskritai erdvinis akvakultūros planavimas ir valdymas taikant ekosistemomis grindžiamą 
požiūrį galėtų sustiprinti gebėjimą prisitaikyti, ypač vietos lygmeniu. Norint tai vykdyti reikia 
suprasti riziką, su kuria susiduriama atitinkamais erdviniais ir laiko intervalais, pirmenybę 
teikiant svarbiausiems rizikos veiksniams ir valdymo priemonių ir planų rengimui bei 
tobulinimui, kad būtų galima pašalinti tą riziką taikant dalyvavimu grindžiamą požiūrį ir 
naudojantis geriausia turima informacija.
Siekiant pasirengti arba užkirsti kelią ekstremaliems reiškiniams ir nelaimėms ir sumažinti jų 
poveikį žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, reikia skubiai vykdyti didelio masto 
investicijas į nelaimių rizikos mažinimą ir prisitaikymo prie klimato kaitos ir atsparumo jai 
priemones (pvz., saugos jūroje, klimato kaitai atsparios infrastruktūros). Žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriuje geros vandens ekosistemų būklės užtikrinimas atlieka labai svarbų 
vaidmenį prisitaikant prie klimato kaitos ir mažinant nelaimių riziką.
Kitos pažeidžiamumo mažinimo priemonės, pavyzdžiui, draudimas ir socialinės apsaugos 
sistemos, taip pat yra labai svarbios siekiant sumažinti klimato kaitos poveikį 
pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.

ĮŽANGINĖ DALIS ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪROS SEKTORIAUS 
SVARBOS KLAUSIMU: KLIMATO KAITOS POVEIKIS

Pasauliniu mastu žuvininkystė ir akvakultūra atlieka reikšmingą vaidmenį užtikrinant 
aprūpinimą maistu ir yra milijonų žmonių pragyvenimo šaltinis.
Jūrose sugautų žuvų produktų gamyba nuo 1980 metų buvo sąlyginai pastovi, o vidaus 
vandenų žuvininkystės produktų gamyba padidėjo labai nedaug. Tai reiškia, kad vidutinį 
metinį bendrą žuvies produktų suvartojimo padidėjimą daugiausia lėmė akvakultūros 
gamybos augimas. Kalbant apie darbo jėgą, šiuose dviejuose sektoriuose tiesiogiai arba 
netiesiogiai dirba apie 200 mln. žmonių. Pirminiame sektoriuje moterys sudaro apie 19 proc. 
darbuotojų, tačiau jei įtraukiame ir antrinį sektorių, šis skaičius padidėja iki 50 proc. Todėl 
daugelyje pakrančių, upių, salų ir vidaus regionų aprūpinimo maistu saugumas ir 
pragyvenimo šaltiniai, kuriuos užtikrina žuvininkystė ir akvakultūra, yra labai svarbūs.

Pastaraisiais dešimtmečiais žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamyba, prekyba jais ir jų 
suvartojimas labai išaugo, nors plėtros tempas pastaraisiais metais sulėtėjo, be to, pastebimas 
perėjimas nuo žvejybos prie auginimo. Daugelyje valstybių, ypač mažose besivystančiose 
valstybėse, žuvis yra svarbus baltymų šaltinis. Iš žuvies produktų gali būti gaunama 50 proc. 
arba daugiau suvartojamo gyvūninių baltymų kiekio. Be to, žuvis ir žuvininkystės produktai 
yra svarbūs maistinių medžiagų ir mikroelementų, įskaitant vitaminus, įvairius mineralus ir 
omega-3 riebalų rūgštis, šaltiniai. Apskaičiuota, kad pasauliniu mastu apie 36 proc. 
žuvininkystės produktų eksportuojama, taigi jie yra viena iš svarbiausių pasaulinės prekybos 
maisto produktais prekių. Kitaip tariant, šis sektorius yra globalus, tačiau gamyba sutelkta tik 
keliose valstybėse ir regionuose, ypač vidaus vandenų žuvininkystės ir akvakultūros srityse.
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Tikėtina, kad dėl klimato kaitos pakis žuvininkystės produktų prieinamumo ir prekybos jais 
sąlygos, o tai gali turėti svarbių ne tik geopolitinių ir ekonominių pasekmių, tačiau ir poveikį 
aprūpinimo maistu srityje, ypač toms šalims, kurios yra labiausiai priklausomos nuo maisto 
produktų gamybos sektoriaus kaip žmonių pragyvenimo šaltinio. Tikėtina, kad ateinančiais 
dešimtmečiais dėl didėjančio gyventojų skaičiaus išaugusi paklausa ir galbūt didesnės kainos 
dar labiau paaštrins klimato kaitos daromą poveikį. Tačiau jei kainos išaugs, žuvies 
suvartojimas pasauliniu mastu gali sumažėti. Tuo pat metu didesnės kainos turėtų būti gera 
paskata žvejybos ir akvakultūros sektoriaus subjektams didinti savo gamybą ir veiksmingumą.

Manoma, kad kai kuriuose regionuose klimato kaitos poveikis smulkiesiems žvejams bus 
didesnis, tačiau pasiskirstymo pokyčiai gali suteikti jiems ir naujų galimybių.
Į pietus ir pietryčius nuo Viduržemio ir Juodosios jūrų esančios besivystančios šalys yra 
labiau pažeidžiamos dėl klimato kaitos iš dalies todėl, kad jos patiria didesnį poveikį, ir iš 
dalies todėl, kad turi mažiau galimybių prisitaikyti. Iš visų šių pavyzdžių matyti, kad 
gebėjimas prisitaikyti arba jo nebuvimas yra pagrindinis pažeidžiamumo veiksnys.

Dėl numatomų paplitimo pokyčių gali atsirasti naujų arba paaštrėti esami naudotojų konfliktai 
tiek šalių viduje, tiek tais atvejais, kai svarbių rūšių paplitimas peržengia kaimyninių šalių 
ribas arba išskirtinių ekonominių zonų (IEZ) valstybių ir atviros jūros ribas. 
Kai žuvininkystės ištekliai yra bendri arba peržengia tarptautines sienas, dėl paplitimo 
pokyčių gali kilti nesutarimų paskirstymo srityje, o tai yra geras pavyzdys, rodantis, kad reikia 
lankstumo valdymo ir paskirstymo tvarkos srityse tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, 
kad būtų galima greitai ir atsakingai į tokius pokyčius reaguoti.

GALIMI KLIMATO KAITOS PROBLEMOS SPRENDIMAI. POLITINIS POŽIŪRIS

Spręsdami klimato kaitos klausimus turime pripažinti, kad klimato kaita yra ne vienintelis 
žvejybos sistemos pavojus ar streso veiksnys, tai yra tik papildomas, galbūt vienakryptis 
stresą didinantis veiksnys. Tarp šių veiksnių, be kita ko, galime paminėti aplinkos taršą, 
buveinių nykimą, konkurenciją dėl erdvės ir aplinkos kintamumą.
Todėl, kaip jau minėjome, prisitaikymas prie klimato kaitos turi būti vykdomas platesniame 
pasaulinio valdymo kontekste.

Keletas konkretesnių pasiūlymų galėtų apimti:
• platesnį bendruomeninių metodų naudojimą,
• alternatyvių pragyvenimo šaltinių kūrimą,
• gebėjimų stiprinimą siekiant įvairiais būdais didinti atsparumą ir užtikrinti smulkiųjų žvejų 
ir susijusių įmonių ekonominį stabilumą, pavyzdžiui, sudarant geresnes galimybes gauti 
kreditą, mikrofinansavimą, draudimo paslaugas ir vykdyti investicijas.

Kai kurioms iš šių priemonių reikalingas institucinis pritaikymas. Tai galėtų būti 
tarpvalstybinių taisyklių nustatymas, pagrindinių tikslinių rūšių pakeitimo supaprastinimas 
arba sezoninio įdarbinimo žuvininkystės sektoriuje procedūros pakeitimų rengimas. Turint 
omenyje tai, kad ekstremalių reiškinių dažnumas gali padidėti, reikia numatyti arba tobulinti 
priemones, skirtas išankstinio perspėjimo sistemų, saugos jūroje ir su žvejyba susijusios 
infrastruktūros, pvz., uostų, iškrovimo vietų ir saugesnių rinkų, gerinimui.
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AKVAKULTŪRA

Akvakultūros svarba pasaulinės žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų produktų gamybos srityje, 
taigi ir milijonų žmonių pragyvenimo, aprūpinimo maistu ir mitybos srityse, didėja. 
Prisidėdama prie didėjančios šių produktų paklausos tenkinimo akvakultūra taip pat stabdo 
kainų augimą, kuris priešingu atveju atsirastų dėl didėjančio atotrūkio tarp pasiūlos ir 
paklausos.
Klimato kaita gali turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį akvakultūrai tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu. Trumpalaikio poveikio pavyzdžiai yra ekstremalių reiškinių, pavyzdžiui, 
potvynių, padidėjusios ligų rizikos, kenkėjų ir kenksmingo dumblių žydėjimo, sukelti 
gamybos nuostoliai ir infrastruktūros pažeidimai, taip pat gamybos sumažėjimas dėl neigiamo 
poveikio žuvų auginimo sąlygoms. Ilgalaikis poveikis apima dauginamosios medžiagos 
sumažėjimą, sumažėjusį kritulių kiekį, o tai atitinkamai didina konkurenciją dėl gėlo vandens. 
Temperatūros, kritulių pokyčiai, deguonies kiekio trūkumas ir tokio reiškinio dažnumas, taip 
pat jūros lygio kilimas, be kita ko, turės ilgalaikį poveikį visam akvakultūros sektoriui, 
pradedant organizmais ir baigiant visa žemės ūkio sistema nacionaliniu ir pasauliniu 
lygmenimis.

EKSTREMALIŲ REIŠKINIŲ IR SU KLIMATU SUSIJUSIŲ NELAIMIŲ POVEIKIS

Atsižvelgiant į tai, kad ekstremalių reiškinių skaičius ir gamtos nelaimių tikimybė didėja, 
būtina skubiai investuoti į tinkamas ir suderintas prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių 
rizikos mažinimo priemones, taip pat pasirengti reaguoti į klimato sukeltas nelaimes ir 
atgaivinti žuvininkystės ir akvakultūros sektorius. Reikėtų pakeisti požiūrį ir pereiti nuo 
reagavimo į nelaimes strategijos prie aktyvaus valdymo ir rizikos bei kitų su klimatu susijusių 
pavojų mažinimo.

APRŪPINIMAS MAISTU IR VANDENS GYVŪNŲ SVEIKATA

Dėl klimato kaitos keičiasi, be kita ko, vandens temperatūra, rūgštingumas, druskingumas, 
ekstremalių meteorologinių reiškinių dažnumas ir intensyvumas, o tai gali turėti įtakos 
aprūpinimui maistu. Pavyzdžiui, nustatyta, kad jūros aplinkoje esančių patogeninių bakterijų 
augimo tempas didėja šiltesniame vandenyje, o sezoniškumo ir kitų aplinkos sąlygų pokyčiai 
gali turėti įtakos kenkėjų ir kai kurių per maistą plintančių virusų paplitimui. Aplinkos 
pokyčiai gali taip pat lemti per maistą plintančių parazitų recipientų populiacijos dinamikos 
pokyčius. 
Turint omenyje tai, kad klimato kaita daro poveikį aprūpinimui maistu, reikia keisti esamą 
aprūpinimo maistu saugumo rizikos vertinimo metodiką.
Klimato kaita taip pat kelia didelį pavojų gyvūnų sveikatai. Akvakultūros sektorius auga ir tai 
lemia intensyvesnę gamybą siekiant užtikrinti ekonominį tvarumą, tačiau dėl to padidėja ligų 
protrūkių tikimybė ir sunkiau užtikrinti jų kontrolę. Klimato kaita dažnai dar pagilina šias 
problemas ir padidina riziką. Ji gali turėti poveikio gamybos aplinkai, pavyzdžiui, užkrato 
atsiradimui ir virulentiškumui, auginamų organizmų imlumui užkratui ir infekcijoms, taip pat 
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nuotėkio rizikai iš ekstremalių reiškinių paveiktų gamybos sistemų.

PRISITAIKYMAS ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪROS SEKTORIUOSE

Turint omenyje dabartinį ir būsimą klimato kaitos poveikį ir grėsmes, žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorius sudarančių socialinių ir ekonominių bei ekologinių sistemų 
gyvybingumas ir tvarumas priklausys nuo jų gebėjimo prie to poveikio prisitaikyti. 
Veiksmingą prisitaikymą prie klimato kaitos galima planuoti ir įgyvendinti tik tuo atveju, jei 
turima pakankamai informacijos apie esamą ir būsimą riziką ir pažeidžiamumą. Kiekviena 
konkreti žvejybos įmonė, akvakultūros bendruomenė arba įmonė veikia konkrečiomis 
geografinėmis, aplinkos, institucinėmis ir socialinėmis bei ekonominėmis aplinkybėmis ir 
greičiausiai yra unikali, o tai reiškia, kad jų rizikos ir pažeidžiamumo profilis taip pat 
unikalus. Todėl prisitaikymas prie klimato kaitos turi būti pradėtas gerai išmanant konkrečią 
žuvininkystės ar akvakultūros sistemą ir tiksliai įvertinus dabartinę klimato kaitos padėtį ir 
tikėtinus būsimus pokyčius bei poveikį, kurį jie gali daryti aplinkai ir žmonėms.

Visos prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo pastangos turėtų būti planuojamos ir 
įgyvendinamos visapusiškai atsižvelgiant į šį sudėtingumą ir į tai, kaip bet kokie nauji 
veiksmai paveiks ne tik tiesioginius veiksmų tikslus, bet ir visą sistemą. Priešingu atveju 
padidės neveiksmingumo ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato kaitą rizika. Tokio 
neveiksmingo ir netinkamai suplanuoto prisitaikymo pasekmės galėtų padidinti klimato kaitos 
poveikį, o atitinkamos prisitaikymo priemonės labai padėtų su juo kovoti.
Antra svarbi žinia – priminimas apie didžiulę žuvininkystės ir akvakultūros svarbą milijonams 
žmonių, kurie deda daug pastangų, norėdami užsitikrinti deramą pragyvenimo šaltinį visame 
sektoriuje. Tai labiausiai klimato kaitos požiūriu pažeidžiami gyventojai, ir tai yra dar viena iš 
daugelio grėsmių ir kliūčių, su kuriomis jie susiduria kasdieniame gyvenime. Siekiant 
sustiprinti ir išlaikyti produktyvias ir atsparias vandens ekosistemas ir jų teikiamą naudą, 
reikės veiksmingai prisitaikyti prie klimato kaitos visuose žuvininkystės ir akvakultūros 
sektoriuose, tačiau ypatingą dėmesį reikėtų skirti pažeidžiamiausiems asmenims, kad 
sektorius iš tikrųjų galėtų ir toliau prisidėti siekiant pasaulinių skurdo mažinimo ir aprūpinimo 
maistu tikslų.
Be to, kadangi jų skurdas ir atskirtis yra pagrindinės pažeidžiamumo priežastys, skurdo 
panaikinimas ir neturtingiausių pasaulio gyventojų aprūpinimo maistu užtikrinimas yra labai 
svarbūs didinant jų atsparumą klimato kaitai.


