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ÚVOD A DÔVODOVÁ SPRÁVA K INICIATÍVNEJ SPRÁVE

Zmena klímy povedie k významným zmenám v dostupnosti produktov rybolovu a v obchode 
s nimi, čo môže mať významné geopolitické a hospodárske dôsledky, najmä pre krajiny, ktoré 
sú závislejšie od tohto odvetvia. Pokiaľ ide o morské regióny, prognózy naznačujú zníženie 
maximálneho potenciálu výlovu vo výhradných hospodárskych zónach sveta o 2,8 až 5,3 % 
do roku 2050.
Aj keď tento priemer v celosvetovom meradle nie je príliš veľký, v regionálnom meradle sú 
vplyvy oveľa väčšie, keďže očakávané zmeny v potenciáli výlovu sa medzi regiónmi výrazne 
líšia.

Interakcia medzi zmenami ekosystému a reakciami na zvládnutie problému je rozhodujúca 
na minimalizáciu hrozieb a maximalizáciu príležitostí, ktoré môžu vyplynúť zo zmeny klímy.
V mnohovýznamovom kontexte rybárstva je potrebné z hľadiska adaptácie na zmenu klímy 
prijať akékoľvek ďalšie opatrenia alebo kroky v oblasti boja proti zmene klímy a zároveň 
integrovať globálne riadenie. Je dôležité uznať, že niektoré z týchto opatrení si budú 
vyžadovať inštitucionálnu adaptáciu.

Vzhľadom na to, že vodné systémy predstavujú viac ako dve tretiny zemského povrchu, 
súčasná úroveň dostupných informácií o vplyve zmeny klímy je pomerne nízka a o mnohých 
teóriách a hypotézach sa stále diskutuje.
Sladkovodné systémy sú takisto úzko spojené s klímou, pretože môžu ovplyvniť atmosférické 
procesy, ktoré s ňou súvisia, a môžu byť ukazovateľmi zmeny klímy.
Sladkovodné systémy patria medzi najohrozenejšie systémy na planéte z dôvodu mnohých 
antropogénnych vplyvov, ktorým sú vystavené. Hydroelektrická infraštruktúra, využívanie 
vody na zavlažovanie a využívanie poľnohospodárskej pôdy spôsobujú fragmentáciu vodných 
útvarov, zmenu prietokových režimov a postupné odčlenenie záplavových území a mokradí 
od riek, ktoré ich podporujú (napríklad v prípade Pádu a Horného Jadranu). Očakáva sa, 
že tieto stresové faktory budú naďalej dominovať s rastúcim dopytom po vodných zdrojoch, 
spolu s urbanizáciou a rozširovaním poľnohospodárstva, ako aj so zmenou klímy.

Je napríklad veľmi pravdepodobné, že v Stredozemí dôjde k otepľovaniu zemského povrchu, 
zvýšeniu vĺn horúčav a zníženiu úhrnu zrážok, pričom zmeny v cirkulácii vody, stúpajúca 
hladina mora a zimná klíma nastanú iba na regionálnej úrovni.
Meridionalizácia (prítomnosť druhov žijúcich v teplých vodách v severných oblastiach) 
a tropikalizácia (rozširovanie nepôvodných tropických druhov) v Stredozemí 
a mediteranizácia (rozširovanie stredomorských druhov) v Čiernom mori sú zosilnené 
otepľovaním a budú mať pozitívne (možno dlhodobé) a negatívne účinky na rybárstvo.
Zraniteľnosť rybárstva voči zmene klímy bude pravdepodobne väčšia v rozvojových 
krajinách na juhu a juhovýchode vzhľadom na zvýšené vystavenie otepľovaniu a príchodu 
nepôvodných druhov a ich celkovú nižšiu adaptabilitu.
V maloobjemovom rybolove a spoločenstvách, ktoré sú s ním spojené, sa objavia nové 
príležitosti, kde vďaka novým potenciálne komerčným druhom, ktorých spotrebu musíme čo 
najviac podporovať, by sa mohli zvýšiť úlovky a hospodárska ziskovosť. Príchod 
nepôvodných druhov, samozrejme, takisto spôsobí problémy s rybolovom založeným 
na pôvodných druhoch.
Cieľom mnohých regionálnych iniciatív je prijať krátkodobé opatrenia na zvrátenie súčasných 
problémov rybolovu a ekosystémov strednodobými a dlhodobými opatreniami zameranými 
na adaptáciu na zmenu klímy. Cezhraničné výskumné a riadiace stratégie majú v tejto 
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súvislosti zásadný význam, najmä vzhľadom na boj proti nezákonnému, nenahlásenému 
a neregulovanému rybolovu.

Na riešenie adaptácie je potrebné pochopiť environmentálnu, ako aj hospodársku zraniteľnosť 
a vedieť identifikovať hlavné faktory a všeobecné vystavenie zmene klímy. Zvyčajne je ťažké 
predpovedať, čo sa stane v budúcnosti v dôsledku zmeny klímy, ale negatívne vplyvy sa 
môžu znížiť znížením citlivosti odvetvia a zvýšením opatrení na minimalizáciu vystavenia.

Vo všeobecnosti by územné plánovanie a riadenie akvakultúry podľa ekosystémového 
prístupu k akvakultúre mohli posilniť schopnosť adaptácie, najmä na miestnej úrovni. 
Vyžaduje si to pochopenie rizík v príslušných priestorových a časových mierkach, 
uprednostnenie riešenia tých najdôležitejších a vypracovanie a zlepšenie riadiacich opatrení 
a plánov na riešenie týchto rizík prostredníctvom participatívnych prístupov a využívania 
najlepších dostupných informácií.
S cieľom zabrániť, pripraviť a znížiť vplyv extrémnych udalostí a katastrof na odvetvie 
rybolovu a akvakultúry je naliehavo potrebné investovať do rozsiahlych opatrení na zníženie 
rizika katastrof a do adaptačných opatrení v oblasti odolnosti proti zmene klímy (napríklad 
bezpečnosť na mori, klimaticky odolná infraštruktúra). V odvetví rybolovu a akvakultúry 
zohráva pri adaptácii na zmenu klímy a znižovaní rizika katastrof zásadnú úlohu náležité 
hľadisko zdravia vodného ekosystému.
Na zníženie zraniteľnosti najzraniteľnejších skupín z hľadiska klímy sú takisto veľmi dôležité 
ďalšie opatrenia na zníženie zraniteľnosti, ako sú systémy poistenia a sociálnej ochrany.

ÚVOD O VÝZNAME ODVETVIA RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY: DOSAH 
ZMENY KLÍMY

Rybolov a akvakultúra v celosvetovom meradle významne prispievajú k potravinovej 
bezpečnosti a živobytiu miliónov ľudí.
Výroba v odvetví rybolovu, pokiaľ ide o morské úlovky, je od konca 80. rokov pomerne 
statická a rybolov, pokiaľ ide o domáce úlovky, zaznamenal obmedzený rast. To znamenalo, 
že rast produkcie akvakultúry bol vo veľkej miere zodpovedný za priemerný ročný nárast 
svetovej spotreby potravinových rýb. Pokiaľ ide o pracovnú silu, v týchto dvoch odvetviach je 
priamo a nepriamo zamestnaných približne 200 miliónov ľudí. Ženy predstavujú asi 19 % 
ľudí zamestnaných v primárnom sektore, ale ak je zahrnutý aj sekundárny sektor, tento podiel 
sa zvyšuje na 50 %. Potravinová bezpečnosť a živobytie, ktoré poskytujú rybolov 
a akvakultúra, majú preto v mnohých pobrežných, riečnych, ostrovných a vnútrozemských 
regiónoch prvoradý význam.

V posledných desaťročiach došlo k výraznému rozmachu vo výrobe, obchode a spotrebe 
produktov rybolovu a akvakultúry, hoci miera expanzie sa v posledných rokoch spomalila 
a prešla z odvetvia rybolovu do odvetvia chovu rýb. Ryby sú dôležitým zdrojom bielkovín 
v mnohých krajinách, najmä v malých rozvojových štátoch, kde môžu v rámci stravy 
poskytovať 50 % alebo viac živočíšnych bielkovín. Ryby a produkty rybolovu sú okrem toho 
dôležitým zdrojom živín a mikroživín vrátane vitamínov, rôznych minerálov a omega-3 
mastných kyselín. Z celosvetového hľadiska sa odhaduje, že sa vyváža 36 % celkovej 
produkcie rýb, vďaka čomu ryby a produkty rybolovu patria medzi najobchodovanejšie 
potravinové výrobky. To znamená, že toto odvetvie možno považovať za globalizované, ale 
najmä v prípade vnútrozemského rybolovu a akvakultúry sa výroba sústreďuje v niektorých 
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krajinách a regiónoch.

Očakáva sa, že zmena klímy povedie k zmenám v dostupnosti a obchodovaní s produktmi 
rybolovu a akvakultúry, čo môže mať významné geopolitické a hospodárske dôsledky, ako aj 
vplyv na potravinovú bezpečnosť, najmä v krajinách, ktoré sú závislejšie od potravinárskych 
odvetví, a na živobytie. V dôsledku zintenzívnenia týchto vplyvov spôsobených zmenou 
klímy je pravdepodobné, že rast ľudskej populácie v nadchádzajúcich desaťročiach zvýši 
dopyt a potenciálne zvýši ceny. Ak však ceny stúpnu, môže to viesť k celosvetovému 
zníženiu spotreby rýb. Vyššie ceny by zároveň mali motivovať tých, ktorí sa zaoberajú 
rybolovom a akvakultúrou, aby zvyšovali svoju produkciu a efektívnosť.

Očakáva sa, že zmena klímy bude mať väčší vplyv na drobných rybárov v rôznych regiónoch, 
existuje však aj možnosť, že zmeny v distribúcii pre nich prinesú nové príležitosti.
Pokiaľ ide Stredozemné more a Čierne more, predpokladá sa, že rozvojové krajiny na juhu 
a juhovýchode tohto regiónu sú viac vystavené zmene klímy a majú menšiu schopnosť 
adaptácie, a preto sú na zraniteľnejšie voči zmene klímy. Všetky tieto príklady zdôrazňujú 
dôležitosť adaptačnej kapacity alebo limitov adaptačnej kapacity ako kľúčovej hnacej sily 
zraniteľnosti.

Očakávané zmeny v distribúcii by mohli spôsobiť nové alebo zhoršiť existujúce konflikty 
používateľov v rámci krajín, keď distribúcia dôležitých druhov presahuje hranice medzi 
susednými krajinami alebo medzi výhradnými hospodárskymi zónami krajín a otvoreným 
morom. 
Ak sú rybolovné zdroje spoločné alebo presahujú medzinárodné hranice, zmeny v distribúcii 
by mohli viesť k nezhodám o prideľovaní, čo je dobrým príkladom potreby flexibility v rámci 
vnútroštátnych aj medzinárodných dohôd o riadení a prideľovaní, aby sa umožnil rýchly 
a zodpovedný prístup k týmto zmenám.

MOŽNÉ RIEŠENIA VÝZVY V OBLASTI ZMENY KLÍMY: PRÍSTUP POLITIKY

V kontexte boja proti zmene klímy je nevyhnutné uznať, že to nie je jediná hrozba alebo 
stresový faktor v systéme rybárstva, ale len jedna z príčin, možno jednosmerná, ktorá 
prispieva k tomu, čo zvyčajne predstavuje stresový faktor. Medzi tieto faktory môžeme 
zaradiť napríklad znečistenie, stratu biotopu, súťaž o priestor a variabilitu životného 
prostredia.
Ako sme už uviedli, v kontexte globálneho riadenia sa preto musí počítať s adaptáciou na 
zmenu klímy.

Niektoré konkrétne možnosti môžu zahŕňať:
• širšie využívanie komunitných prístupov,
• vytváranie alternatívnych spôsobov obživy,
• budovanie kapacít s cieľom zlepšiť rôznymi spôsobmi odolnosť a zlepšiť hospodársku 
stabilitu drobných rybárov a tých, ktorí sa podieľajú na pridružených činnostiach, napríklad 
prostredníctvom lepšieho prístupu k úverom, mikrofinancovaniu, poisťovacím službám 
a investovaniu.

Niektoré z týchto opatrení si vyžadujú inštitucionálne prispôsobenie, či už ide o zavedenie 
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nových cezhraničných procesov, alebo o uľahčenie zmien v primárnych cieľových druhoch, 
alebo o adaptáciu na zmenu klímy v čase, keď dochádza k náboru v odvetví rybárstva. 
Vzhľadom na pravdepodobnosť zvýšenia výskytu extrémnych javov je nevyhnutné zvážiť 
alebo realizovať opatrenia na zlepšenie systémov včasného varovania, bezpečnosti na mori 
a na ochranu infraštruktúry súvisiacej s rybárstvom, ako sú bezpečnejšie prístavy, miesta 
vykládky a trhy.

AKVAKULTÚRA

Akvakultúra čoraz viac prispieva k celosvetovej produkcii rýb, kôrovcov a mäkkýšov, a tým 
k živobytiu, potravinovej bezpečnosti a výžive miliónov ľudí. Akvakultúra pomáha uspokojiť 
rastúci dopyt po týchto produktoch a zmierňuje aj zvyšovanie cien, ktoré by inak vyplynulo 
z rastúceho rozdielu medzi ponukou a dopytom.
Zmena klímy môže mať priame a nepriame následky na akvakultúru v krátkodobom aj 
dlhodobom horizonte. Medzi príklady krátkodobých vplyvov patria výrobné straty 
a poškodenie infraštruktúry v dôsledku extrémnych javov, ako sú povodne, zvýšené riziko 
chorôb a parazitov, šírenie rias a znížená produkcia v dôsledku negatívnych vplyvov na 
poľnohospodárske podmienky. Medzi dlhodobé vplyvy patrí znížená dostupnosť divých 
semien a znížené množstvo zrážok, čo vedie k rastúcej konkurencii pre sladkú vodu. Zmeny 
teploty, zrážok, výskytu a rozsahu nedostatku kyslíka a stúpania hladiny mora, okrem iného, 
budú mať dlhodobý vplyv na odvetvie akvakultúry v rozsahu, ktorý vychádza od jednotlivých 
organizmov až po poľnohospodársky systém na vnútroštátnej a globálnej úrovni.

DÔSLEDKY EXTRÉMNYCH JAVOV A KATASTROF SPÔSOBENÝCH ZMENOU 
KLÍMY

S rastúcim počtom extrémnych javov a väčšou pravdepodobnosťou výskytu katastrof vzniká 
naliehavá potreba investovať do koherentných a konvergentných opatrení na adaptáciu 
a zníženie rizika katastrof a do prípravy na reakciu na klimatické katastrofy a obnovu 
v odvetviach rybolovu a akvakultúry. To by malo viesť k prechodu od reaktívneho riadenia po 
vzniku katastrof k proaktívnemu riadeniu a znižovaniu rizika a ďalších nebezpečenstiev 
spôsobených zmenou klímy.

POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV

Zmena klímy vedie okrem iného k zmenám teploty, pH, slanosti vody a výskytu a intenzite 
extrémnych poveternostných javov, ktoré môžu mať vplyv na potravinovú bezpečnosť. 
Napríklad sa zistilo, že rýchlosť rastu patogénnych baktérií, ktoré sa vyskytujú v morskom 
prostredí, sa zvyšuje pri vyšších teplotách vody, zatiaľ čo zmeny v sezónnosti a iných 
podmienkach prostredia môžu ovplyvniť výskyt parazitov a niektorých vírusov prenášaných 
potravinovým reťazcom. Zmeny prostredia môžu takisto zmeniť dynamiku populácie 
hostiteľov parazitov prenášaných potravinovým reťazcom. 
Tieto vplyvy zmeny klímy na potravinovú bezpečnosť si vyžadujú zmeny v existujúcich 
prístupoch k posudzovaniu rizík v oblasti potravinovej bezpečnosti.
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Zmena klímy predstavuje aj väčšie riziko pre zdravie živočíchov. Rozvoj akvakultúry vedie 
k intenzívnejšej výrobe s cieľom zabezpečiť hospodársku udržateľnosť, čo má však za 
následok zvýšenie pravdepodobnosti výskytu ochorení a výziev na ich kontrolu. Zmena klímy 
tieto problémy a riziká často zhoršuje. Môže mať vplyv na výrobné prostredie, napríklad na 
prítomnosť a virulenciu patogénov, náchylnosť organizmov v kultúre na patogény a infekcie, 
ako aj na riziko únikov z produkčných systémov ovplyvnených extrémnymi javmi.

ADAPTÁCIA V ODVETVÍ RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY

Vzhľadom na súčasné a budúce vplyvy a hrozby v dôsledku zmeny klímy bude 
uskutočniteľnosť a udržateľnosť sociálno-ekonomických a ekologických systémov, ktoré 
tvoria odvetvia rybolovu a akvakultúry, určená ich schopnosťou adaptovať sa na zmenu 
klímy. Plánovanie a vykonávanie efektívnej adaptácie sa môže uskutočniť len vtedy, ak budú 
k dispozícii dostatočné informácie o prevládajúcich a budúcich rizikách a zraniteľnosti. 
Každý rybársky podnik, spoločenstvo alebo podnik akvakultúry existuje v určitom 
a pravdepodobne jedinečnom geografickom, environmentálnom, inštitucionálnom a sociálno-
ekonomickom kontexte, čo znamená, že každý z nich bude čeliť rôznym a jedinečným 
rizikám a druhom zraniteľnosti. Adaptácia na zmenu klímy sa musí preto začať správnym 
pochopením daného systému rybolovu alebo akvakultúry a presným vyhodnotením súčasnej 
premenlivosti klímy a pravdepodobných budúcich zmien, ako aj vplyvov, ktoré by tieto 
zmeny mohli mať na životné prostredie a ľudí.

Všetky snahy o adaptáciu na zmenu klímy a jej zmiernenie by sa mali plánovať a realizovať 
s prihliadnutím na túto zložitosť a na to, ako akékoľvek nové intervencie ovplyvnia nielen 
okamžité ciele opatrení, ale aj celý systém. V opačnom prípade sa zvyšuje riziko 
neefektívnosti, neúspešnosti opatrení a ich nesprávneho nastavenia. Dôsledky takejto 
neefektívnej a zle plánovanej adaptácie by mohli zhoršiť vplyvy zmeny klímy, zatiaľ čo 
vhodná adaptácia bude účinne pôsobiť v boji proti týmto vplyvom.
Druhým dôležitým odkazom je pripomenutie zásadného významu rybolovu a akvakultúry pre 
milióny ľudí, ktorí sa snažia udržať primerané živobytie naprieč celým odvetvím. Sú to ľudia, 
ktorí sú najviac zraniteľní v dôsledku vplyvov zmeny klímy, ktoré sa len pridávajú 
k početným hrozbám a prekážkam, ktorým už čelia v každodennom živote. Bude potrebné 
zabezpečiť účinnú adaptáciu všetkých odvetví rybolovu a akvakultúry s cieľom posilniť 
a zachovať produktívne a odolné vodné ekosystémy a výhody, ktoré z nich vyplývajú, ale 
osobitnú pozornosť je potrebné venovať tým najzraniteľnejším, ak toto odvetvie skutočne má 
naďalej prispievať k dosiahnutiu globálnych cieľov v oblasti znižovania chudoby 
a zvyšovania potravinovej bezpečnosti.
Okrem toho, keďže chudoba a marginalizácia týchto ľudí sú hlavnými príčinami ich 
zraniteľnosti, odstránenie chudoby a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti pre chudobné 
obyvateľstvo sveta sú nevyhnutné na vybudovanie ich schopnosti odolávať zmene klímy.


