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UVOD IN UTEMELJITEV SAMOINICIATIVNEGA POROČILA

Podnebne spremembe bodo bistveno vplivale na razpoložljivost in trženje ribiških proizvodov 
ter imele pomembne geopolitične in gospodarske posledice, zlasti v državah, ki so od 
ribiškega sektorja najbolj odvisne. Po napovedih se bo v izključnih ekonomskih conah 
morskih regij ribolovni potencial na svetovni ravni do leta 2050 zmanjšal povprečno za 2,8 % 
do 5,3 %.
Na svetovni ravni to zmanjšanje sicer ni prav visoko, vendar bodo vplivi veliko večji na 
regionalni ravni, saj se predvidene spremembe ribolovnega potenciala med posameznimi 
regijami močno razlikujejo.

Da bi se čim bolj zmanjšale grožnje in povečale priložnosti, povezane s podnebnimi 
spremembami, je pri reševanju tega problema bistveno upoštevati medsebojen vpliv med 
spremembami ekosistema in odzivi nanje.
V večplastnem kontekstu ribištva se je treba prilagoditi podnebnim spremembam, pri čemer je 
treba sprejeti vse dodatne ukrepe za obravnavo podnebnih sprememb ter pri tem uporabiti 
globalno upravljanje. Priznati je treba, da bo pri nekaterih ukrepih potrebna institucionalna 
prilagoditev.

Glede na to, da vodni sistemi pokrivajo več kot dve tretjini zemeljskega površja, je na voljo 
relativno malo informacij o vplivih podnebnih sprememb nanje, medtem ko se več teorij in 
hipotez še obravnava.
S podnebjem so močno povezani tudi sladkovodni sistemi, saj lahko vplivajo na atmosferske 
procese, povezane s podnebjem, in so kazalniki podnebnih sprememb.
Sladkovodni sistemi so zaradi številnih človeških vplivov, ki so jim izpostavljeni, med najbolj 
ogroženimi sistemi na planetu. Hidroelektrarne, uporaba vode za namakanje in obdelovanje 
kmetijskih površin povzročajo razdrobljenost vodnih teles, spremembe pretoka vode in 
postopno prekinjanje povezav med poplavnimi območji in mokrišči ter rekami, ki jih napajajo 
(glej primer Pada in severnega Jadrana). Ti obremenitveni dejavniki se bodo predvidoma še 
krepili s povečevanjem potrebe ljudi po vodnih virih, urbanizacijo in rastjo kmetijskega 
sektorja ter podnebnimi spremembami.

Velika verjetnost je na primer, da bo v Sredozemlju prišlo do segrevanja zemeljskega površja, 
vse pogostejših vročinskih valov in zmanjševanja količine padavin, pri čemer se bo 
spremenilo kroženje voda, dvignila morska gladina, zimske podnebne razmere pa se bodo 
ohranile le na regionalni ravni.
Zaradi segrevanja se v Sredozemlju krepita meridionalizacija (prisotnost toplovodnih rib v 
severnih regijah) in tropikalizacija (širjenje tujerodnih tropskih vrst), v Črnem morju pa 
mediteranizacija (širjenje sredozemskih vrst), kar bo tako pozitivno (morda dolgoročno) kot 
tudi negativno vplivalo na ribištvo.
Ribiški sektor južnih in jugovzhodnih držav v razvoju je verjetno bolj ranljiv za podnebne 
spremembe, saj so te države bolj izpostavljene segrevanju in vnosu tujerodnih vrst, njihova 
sposobnost prilagajanja pa je na splošno manjša.
V sektorju malega ribolova in v skupnostih, povezanih z njim, se bodo razvile nove 
priložnosti, saj bi lahko nove – potencialno komercialne – vrste, katerih uživanje je treba čim 
bolj spodbujati, povečale ulov in gospodarsko uspešnost. Z vdorom tujerodnih vrst pa bodo 
seveda nastale tudi težave v ribištvu, ki temelji na avtohtonih vrstah.
Več regionalnih pobud je namenjenih izvajanju kratkoročnih ukrepov za ublažitev sedanjih 
izzivov, povezanih z ribištvom in ekosistemi, ter srednje- in kratkoročnih ukrepov za 
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prilagajanje podnebnim spremembam. Strategije za raziskave in čezmejno upravljanje so s 
tega vidika bistvene, zlasti v zvezi z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu.

Da bi omogočili prilagajanje, je treba razumeti ranljivost tako okolja kot gospodarstva ter 
znati opredeliti glavne dejavnike in splošno izpostavljenost podnebnim spremembam. 
Običajno je težko napovedati, kaj se bo zaradi podnebnih sprememb zgodilo v prihodnosti, 
vendar je mogoče negativne vplive ublažiti z zmanjšanjem občutljivosti sektorja in več ukrepi 
za čim večje zmanjšanje izpostavljenosti.

Na splošno bi bilo mogoče sposobnost prilagajanja zlasti na lokalni ravni okrepiti s 
prostorskim načrtovanjem in upravljanjem akvakulture v skladu z ekosistemskim pristopom. 
Pri tem je treba poznati povezana prostorska in časovna tveganja, prednostno obravnavati 
tista, ki so pomembnejša, ter razviti in izboljšati ukrepe in načrte upravljanja, da bi se ta 
tveganja obravnavala z uporabo participativnih pristopov in najboljših razpoložljivih 
informacij.
Da bi preprečili in zmanjšali vplive ekstremnih pojavov in nesreč v sektorju ribištva in 
akvakulture ter se nanje pripravili, so nujno potrebne obsežnejše naložbe v zmanjšanje 
tveganja nesreč in prilagoditvene ukrepe za povečanje odpornosti proti podnebnim 
spremembam (npr. varnost na morju in infrastruktura, odporna proti podnebnim 
spremembam). V sektorju ribištva in akvakulture je ustrezna skrb za zdravje ekosistema 
bistvena za prilagajanje podnebnim spremembam in zmanjševanje tveganja nesreč.
Da bi se zmanjšala občutljivost ranljivih skupin za podnebne spremembe, so zelo pomembni 
tudi drugi ukrepi, kot so zavarovalne sheme in sistemi socialne zaščite.

UVOD O POMENU SEKTORJA RIBIŠTVA IN AKVAKULTURE: VPLIVI 
PODNEBNIH SPREMEMB

Ribištvo in akvakultura na svetovni ravni bistveno prispevata k prehranski varnosti in 
preživetju več milijonov ljudi.
Obseg proizvodnje rib iz morskega ribolova se od konca 80. let ni veliko spremenil, medtem 
ko je rast količine ulova v celinskih vodah omejena. To pomeni, da je k povprečnemu porastu 
svetovne porabe ribjih živilskih proizvodov večinoma prispevala rast akvakulturne 
proizvodnje. Sektorja ribištva in akvakulture neposredno in posredno zaposlujeta približno 
200 milijonov ljudi. Med osebami, zaposlenih v primarnem sektorju, je približno 19 % žensk, 
če se poleg primarnega upošteva tudi sekundarni sektor, pa je med zaposlenimi 50 % žensk. V 
številnih obalnih, obrečnih, otoških in celinskih regijah sta zato ribištvo in akvakultura 
bistvena za prehransko varnost in možnosti preživljanja.

V zadnjih desetletjih je prišlo do velike rasti proizvodnje, trženja in porabe ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture, v zadnjih letih pa se je stopnja rasti upočasnila in je 
sektor akvakulture prehitel ribolovne sektorje. Ribe so pomemben vir beljakovin v številnih 
državah, zlasti v majhnih državah v razvoju, kjer ribe predstavljajo 50 % ali več živalskih 
beljakovin v prehrani. Ribe in ribiški proizvodi so poleg tega pomemben vir hranil in 
mikrohranil, kot so vitamini, različni minerali in maščobne kisline omega-3. Ocenjuje se, da 
se na svetovni ravni 36 % rib izvozi, kar pomeni, da sodijo ribe in ribiški proizvodi med živila 
z največjim deležem izvoza. Mogoče je torej trditi, da gre za svetovni sektor, a je zlasti v 
primeru ribolova v celinskih vodah in akvakulture proizvodnja v nekaterih državah in regijah 
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močneje prisotna.

S podnebnimi spremembami se bosta spremenila tudi razpoložljivost in trženje ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kar bi lahko imelo pomembne geopolitične in 
gospodarske posledice, podnebne spremembe pa bodo vplivale tudi na prehransko varnost, 
zlasti v državah, ki so bolj odvisne od rib kot prehranskega vira in vira preživljanja. V 
primeru poslabšanja teh podnebnih vplivov se bo zaradi rasti prebivalstva v naslednjih 
desetletjih verjetno povečalo povpraševanje, cene pa se bodo zvišale. Če se bodo cene zvišale, 
lahko pride do zmanjšanja porabe rib na svetovni ravni. Hkrati pa bi višje cene subjekte, ki se 
ukvarjajo z ribištvom in akvakulturo, najverjetneje spodbudile k povečanju proizvodnje in 
učinkovitosti.

Vplivi podnebnih sprememb bodo predvidoma bolj prizadeli male ribiče v različnih regijah, 
spremembe v distribuciji pa bi lahko privedle tudi do ustvarjanja novih delovnih mest.
Države v razvoju na južnem in jugovzhodnem delu sredozemske in črnomorske regije so 
predvidoma bolj izpostavljene spremembam, manj prilagodljive za spopadanje z njimi in zato 
tudi bolj izpostavljene podnebnim spremembam. Vsi ti primeri kažejo, da je raven 
sposobnosti prilagajanja pomembna in da je to ključni dejavnik, ki vpliva na ranljivost.

Spremembe, do katerih bo predvidoma prišlo v distribuciji, bi lahko ustvarile nove konflikte 
ali zaostrile obstoječe konflikte med uporabniki, in sicer tako znotraj držav kot v primerih 
čezmejne distribucije pomembnih vrst med sosednjimi državami ali izključnimi ekonomskimi 
conami držav in na odprtem morju. 
V primeru, da se ribolovni viri skupni več državam ali prehajajo mednarodne meje, bi lahko 
spremembe v distribuciji privedle do nesoglasij glede dodeljevanja ribolovnih možnosti, kar 
jasno kaže, da je treba v nacionalnih in mednarodnih sporazumih o upravljanju in 
dodeljevanju ribolovnih možnosti zagotoviti prožnost, da bi se na te spremembe odzvali hitro 
in odgovorno.

MOŽNE REŠITVE PODNEBNEGA IZZIVA: POLITIČNI PRISTOP

Pri obravnavi podnebnih sprememb je treba priznati, da te spremembe niso edini dejavnik, ki 
ogroža ali obremenjuje ribištvo, temveč dodaten, morda enosmeren vzrok, ki dopolnjuje 
elemente, ki se običajno obravnavajo kot obremenilni dejavniki. Ti dejavniki na primer 
vključujejo onesnaževanje, izgubo habitatov, tekmovanje za prostor in spremenljivost okolja.
Kot je že omenjeno, je treba torej prilagajanje podnebnim spremembam umestiti v kontekst 
globalnega upravljanja.

Konkretne možnosti bi lahko vključevale:
• širšo uporabo pristopov, ki temeljijo na skupnosti,
• ustvarjanje alternativnih virov preživljanja,
• različne načine krepitve zmogljivosti za izboljšanje odpornosti ter izboljšanje ekonomske 
stabilnosti malih ribičev in oseb, ki zagotavljajo povezane dejavnosti, na primer z 
zagotovitvijo boljšega dostopa do posojil, mikrofinanciranja, zavarovalniških storitev in 
naložb.

Pri nekaterih od teh ukrepov je potrebna institucionalna prilagoditev, in sicer tako v zvezi z 
uvedbo novih čezmejnih postopkov kot v zvezi z omogočanjem sprememb glede primarnih 
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ciljnih vrst ali prilagajanjem na spremembe časovnih obdobij, predvidenih za obnovo staležev 
v ribiškem sektorju. Upoštevati je treba, da bodo ekstremni pojavi verjetno postali vse 
pogostejši, in obravnavati oziroma izvesti ukrepe za izboljšanje sistemov zgodnjega 
opozarjanja in varnosti na morju ter zaščito ribiške infrastrukture, kot so varnejša pristanišča, 
mesta iztovarjanja in tržnice.

AKVAKULTURA

Akvakultura vse bolj prispeva k svetovni proizvodnji rib, rakov in mehkužcev ter s tem tudi k 
zagotavljanju virov preživetja, prehranski varnosti in prehrani več milijonov ljudi. 
Akvakultura s prispevanjem k zadostitvi vse večjega povpraševanja po teh proizvodih 
omejuje višanje cen, do katerega bi sicer prišlo zaradi vse večje vrzeli med povpraševanjem in 
ponudbo.
Podnebne spremembe lahko na akvakulturo neposredno in posredno vplivajo tako kratko- kot 
dolgoročno. Primeri kratkoročnih vplivov vključujejo izgube v smislu proizvodnje in 
infrastrukture, do katerih bi prišlo zaradi ekstremnih pojavov, kot so poplave, večje tveganje 
za pojav bolezni, škodljivih organizmov in cvetenja alg ter zmanjšanja proizvodnje zaradi 
poslabšanja pogojev za kmetovanje. Dolgoročne posledice vključujejo zmanjšano 
razpoložljivost naravnih semen in manjšo količino padavin, zaradi česar bi prišlo do večjega 
tekmovanja za sladke vod. Spremembe temperature, padavin, pojavnosti in obsega 
pomanjkanja kisika ter višine morske gladine bodo med drugim dolgoročno vplivale na sektor 
akvakulture, in sicer v obsegu, ki zajema vse od posameznih organizmov do kmetijskih 
sistemov tako na nacionalni kot na svetovni ravni.

VPLIVI EKSTREMNIH POJAVOV IN NESREČ, KI SO POSLEDICA PODNEBNIH 
SPREMEMB

Glede na vse pogostejše ekstremne pojave in večjo verjetnost nesreč je nujno treba vlagati v 
ukrepe za prilagoditev in zmanjšanje tveganja nesreč, ki so skladni, medsebojno povezani ter 
ustrezni za odzivanje na podnebne spremembe ter okrevanje sektorjev ribištva in akvakulture. 
Ti ukrepi bi morali zagotoviti prehod z načina upravljanja, ki temelji na odzivanju po 
nesrečah, na proaktivno upravljanje in zmanjševanje tveganja prihodnjih podnebnih 
nevarnosti.

PREHRANSKA VARNOST IN ZDRAVJE VODNIH ŽIVALI

Podnebne spremembe med drugim vključujejo tudi spremembe temperature, vrednosti pH, 
slanosti vode ter pogostosti in silovitosti ekstremnih vremenskih pojavov, ki lahko vplivajo na 
prehransko varnost. Ugotovljeno je na primer bilo, da se patogene bakterije, ki so prisotne v 
morskem okolju, hitreje razmnožujejo v toplejši vodi, spremembe sezonskosti in drugih 
okoljskih pogojev pa lahko vplivajo na pojavnost škodljivih organizmov in nekaterih vrst 
virusov, ki se prenašajo z živili. Spremembe v okolju lahko spremenijo tudi dinamiko 
populacije gostiteljev škodljivih organizmov, ki se prenašajo z živili. 
Zaradi vplivov podnebnih sprememb na prehransko varnost je treba spremeniti obstoječe 
načine ocenjevanja tveganj za prehransko varnost.
Podnebne spremembe pomenijo tudi večje tveganje za zdravje živali. Razvoj akvakulture 
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omogoča intenzivnejšo proizvodnjo, ki zagotavlja gospodarsko vzdržnost, a hkrati povečuje 
verjetnost pojava bolezni in prinaša izzive, povezane z njihovim obvladovanjem. S pojavom 
podnebnih sprememb se te težave in tveganja pogosto še poslabšajo. Podnebne spremembe 
lahko vplivajo na proizvodno okolje, na primer na prisotnost in virulenco patogenov, 
dovzetnost gojenih organizmov za patogene in okužbe ter tveganje, da bi ob ekstremnih 
pojavih prišlo do bega iz proizvodnih sistemov.

PRILAGAJANJE V SEKTORJU RIBIŠTVA IN AKVAKULTURE

Ob soočanju s sedanjimi in prihodnjimi vplivi in grožnjami podnebnih sprememb bosta 
izvedljivost in trajnost socialnoekonomskih in ekoloških sistemov, ki sestavljajo sektor 
ribištva in akvakulture, odvisni od sposobnosti podnebnih sistemov za prilagajanje tem 
spremembam. Učinkovito prilagoditev je mogoče načrtovati in izvajati samo, če so na voljo 
ustrezne informacije o sedanjih in prihodnjih tveganjih in šibkih točkah. Vsak posamezen 
ribiški obrat, skupnost ali obrat akvakulture se bo umeščal v poseben in najbrž edinstven 
geografski, okoljski, institucionalen in socialnoekonomski okvir, kar pomeni, da bodo za 
vsakega značilna drugačna in edinstvena tveganja in slabosti. Pri prilagajanju podnebnim 
spremembam se je treba torej najprej dobro seznaniti s posameznim sistemom ribištva ali 
akvakulture, natančno oceniti sedanjo nestanovitnost podnebja in verjetnost prihodnjih 
sprememb ter izvesti presojo vplivov, ki jih imajo lahko te spremembe na okolje in ljudi.

Vsa prizadevanja za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je treba načrtovati in 
izvajati ob doslednem upoštevanju te kompleksnosti in vplivov morebitnih novih posegov, ne 
le v smislu neposrednih ciljev ukrepov, temveč v smislu učinkov na celoten sistem. V 
nasprotnem primeru se bo povečalo tveganje, da bodo ukrepi neučinkoviti in neuspešni ter da 
prilagoditve ne bodo izvedljive. Neučinkovito in slabo načrtovano prilagajanje bi lahko 
zaostrilo vplive podnebnih sprememb, ustrezne prilagoditve pa bi nasprotno močno 
pripomogle k njihovem blaženju.
Poleg tega je pomembno spomniti, da sta ribištvo in akvakultura pomembna za več milijonov 
ljudi, ki se borijo za ohranitev razumnih virov preživetja v celotnem sektorju. Te skupine ljudi 
so najranljivejše za vplive podnebnih sprememb, ob tem pa se vsakodnevno soočajo še z 
veliko drugimi tveganji in ovirami. V vseh sektorjih ribištva in akvakulture bo treba 
zagotoviti učinkovito prilagoditev, da bi okrepili in ohranili produktivne in odporne vodne 
ekosisteme in njihove koristi, pri tem pa je treba posebno pozornost nameniti najranljivejšim 
osebam, če želimo, da bi sektor še naprej prispeval k doseganju globalnih ciljev zmanjšanja 
revščine in zagotavljanja prehranske varnosti.
Ker sta glavna razloga za ranljivost revščina in marginalizacija, sta izkoreninjenje revščine in 
zagotavljanje prehranske varnosti revnim osebam na svetu bistvenega pomena, da se zagotovi 
njihova odpornost proti podnebnim spremembam.


