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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl jūrų vandens temperatūros kilimo padarinių žuvų ištekliams ir žuvininkystei
(2019/2163(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (BŽP),

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą),

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo,

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema,

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Integruota jūrų politika 
Europos Sąjungai“ (COM(2007)0575), kuriame pateikiama suderinta strategija jūrų ir 
jūrininkystės klausimais, įskaitant klimato kaitą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą“ (COM(2020)0380),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „Sąžininga, sveika ir 
aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (COM(2020)0381),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC), Kioto 
protokolą ir Paryžiaus susitarimą,

– atsižvelgdamas į JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į darnaus vystymosi 
tikslus (DVT),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl tarptautinio vandenynų 
valdymo1,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato ir aplinkos 
padėties2,

– atsižvelgdamas į Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (GFCM) 2018 m. 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0004.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
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parengtą ekspertų posėdžio ataskaitą klimato kaitos poveikio žvejybai Viduržemio ir 
Juodojoje jūrose klausimu,

– atsižvelgdamas į 2019 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiąją 
ataskaitą dėl vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui,

– atsižvelgdamas į Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 2018 m. paskelbtą dokumentą 
„Klimato kaitos poveikis žvejybai ir akvakultūrai. Dabartinių žinių, prisitaikymo ir 
švelninimo galimybių sintezė“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. FAO paskelbtą tyrimą „Pasaulio žvejybos ir akvakultūros 
būklė“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. Europos aplinkos agentūros paskelbtą pranešimą „Prisitaikymas 
prie klimato kaitos Europoje. Kaip sumažinti klimato kaitos keliamus pavojus ir 
pasinaudoti galimybėmis vykstant socialiniams ir ekonominiams pokyčiams“,

– atsižvelgdamas į 2018 m. Europos aplinkos agentūros pranešimą „EEA signalai 2018. 
Vanduo yra gyvybė“,

– atsižvelgdamas į metinį tyrimą „2020 m. jūros maisto produktų vartotojų indeksas“, kurį 
Norvegijos jūros maisto produktų tarybos pavedimu atliko „Kantar TNS“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. Viduržemio jūros patariamosios tarybos (MEDAC) nuomonę 
dėl invazinių rūšių ir dumblių,

– atsižvelgdamas į pranešimą „Hidden Champion of the Ocean: Seaweed as a Growth 
Engine for a Sustainable European Future“, kurį paskelbė koalicija „Seaweed for 
Europe“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi nykstant jūrų biologinei įvairovei silpnėja vandenyno ekosistema ir mažėja jos 
pajėgumai atsilaikyti prieš trikdžius, prisitaikyti prie klimato kaitos ir atlikti ekologinės 
ir klimato reguliuotojos pasaulyje vaidmenį;

B. kadangi klimato kaita daro tiesioginį poveikį jūrų gyvūnų rūšims, nes keičia jų gausą, 
įvairovę ir paplitimą, taip pat veikia jų galimybes išsimaitinti, vystytis ir daugintis bei 
rūšių tarpusavio ryšius;

C. kadangi klimato kaita nėra vienintelė grėsmė žvejybos sistemai ar vienintelis jai 
kylančių sunkumų veiksnys – tai dar viena sunkumų priežastis, papildanti taršos, 
buveinių nykimo, konkurencijos dėl erdvės ir aplinkos kintamumo sąrašą;

D. kadangi apskritai teritorinis akvakultūros planavimas ir valdymas taikant ekosisteminį 
metodą galėtų sustiprinti gebėjimą prisitaikyti, ypač vietos lygmeniu;

E. kadangi skurdas ir atskirtis yra pagrindinės kai kurių pakrančių bendruomenių 
pažeidžiamumo priežastys ir kadangi skurdo panaikinimas ir neturtingiausių pasaulio 
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gyventojų apsirūpinimo maistu užtikrinimas yra labai svarbūs didinant jų atsparumą 
klimato kaitai;

F. kadangi klimato kaita taip pat daro labai aiškų poveikį vandenynams, nes šiluma 
vandenyje išlieka ilgiau, taip pat dėl kitų padėtį dar labiau apsunkinančių veiksnių, pvz., 
taršos, įvairių rūšių nykimo, rūšių išstūmimo jų vietą užimant kitoms, deguonies 
trūkumo ir pan.;

G. kadangi vandens šilimas nėra vienintelė klimato kaitos pasekmė, bet yra ir kitų aspektų, 
pvz., deguonies kiekio mažėjimas, rūgštėjimas, druskingumo mažėjimas, kurie turi būti 
analizuojami kartu, nes kartu jie daro poveikį ekosistemoms;

H. kadangi dumbliai, kurių jūrose randasi vis daugiau, pripažįstami kaip vertingas maistas 
žmonėms ir gyvūnams ir gali būti naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje, kosmetikoje 
ir gaminant ekologiškas pakuotes, biodegalus, tekstilę, ploviklius ir žaliąsias statybines 
medžiagas; kadangi, be naudos aplinkai ir ekonominio potencialo, dumblių sektorius 
galėtų reikšmingai prisidėti siekiant daugumos JT darnaus vystymosi tikslų;

Galimi politiniai sprendimai ir svarbiausia sąvoka: prisitaikymas

1. mano, kad 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;

2. ragina stiprinti ir plėtoti tarptautines mokslines programas, skirtas vandenynų 
temperatūrai, druskingumui ir šilumos absorbavimui stebėti, ir sukurti pasaulinį 
vandenynų stebėjimo tinklą, kad būtų galima geriau prognozuoti klimato kaitos poveikį 
vandenynų funkcionavimui, anglies dioksido absorbavimą ir gyvųjų jūrų išteklių 
valdymą;

3. pabrėžia, kad žuvininkystė yra sektorius, kurį labiausiai veikia įvairi kita jūrose 
vykdoma veikla ir jūrų naudojimas, pvz., jūrų transportas ir turizmas, miestų ir 
pakrančių vietovių vystymasis, žaliavų ir energijos šaltinių naudojimas ir jūros dugno 
gavyba, taip pat aplinkos reiškiniai, pvz., jūrų tarša ir klimato kaita;

4. mano, kad turint omenyje tai, jog žuvininkystės sektorius yra daugialypis, reikia imtis 
visų įmanomų papildomų kovos su klimato kaita priemonių ir veiksmų, kartu 
integruojant pasaulinį valdymą ir pripažįstant, kad kai kurioms iš šių priemonių reikės 
institucinio pritaikymo;

5. pakartoja, kad atsižvelgiant į dabartinį ir būsimą klimato kaitos poveikį ir grėsmes 
prisitaikymo veiksmų turi būti imamasi pirmiausia gerai susipažinus su žvejybos ar 
akvakultūros sistemomis ir nuodugniai įvertinus klimato kintamumą ir būsimą poveikį 
aplinkai, žmonėms ir biologinei įvairovei, siekiant stiprinti produktyvias ir atsparias 
vandens ekosistemas ir užtikrinti, kad jos ir toliau būtų naudingos vartotojams ir gyvūnų 
sveikatai;

6. mano, kad būtina skubiai atlikti poveikio vertinimą ir surinkti kuo daugiau informacijos 
apie vandens temperatūros kilimo pasekmes žuvų ištekliams, jei įmanoma, kiekvienam 
jūrų baseinui atskirai;
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7. prašo Komisijos ir valstybių narių numatyti tinkamas valdymo priemones, kai žuvų 
populiacijos persikelia iš vieno baseino į kitą;

8. ragina imtis aktyvaus ekstremalių klimato reiškinių valdymo ir laikosi nuomonės, kad 
reikia skubiai investuoti į prisitaikymo prie klimato kaitos ir atsparumo jai priemones 
(pvz., saugos jūroje, klimato kaitai atsparios infrastruktūros ir pan.), taip pat rizikos 
mažinimo ir gaivalinių nelaimių prevencijos priemones, siekiant išsaugoti gerą vandens 
ekosistemų būklę, ir būsimame EJRŽAF numatyti tinkamų priemonių paveiktiems 
sektoriams paremti;

9. prašo Komisijos ir valstybių narių imtis konkrečių veiksmų – tai galėtų būti:

a) platesnis bendruomeninių metodų taikymas (regionalizavimas): daugeliu regioninių 
iniciatyvų siekiama įveikti dabartinius žuvininkystei ir ekosistemoms tenkančius 
iššūkius įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus. Itin svarbios 
tarpvalstybinės mokslinių tyrimų ir valdymo strategijos, visų pirma kovojant su NNN 
žvejyba;

b) alternatyvių pragyvenimo šaltinių kūrimas (kitų rūšių žuvų žvejyba): atsirastų naujų 
galimybių mažos apimties žvejybos įmonėms ir nuo tokios žvejybos priklausomoms 
žvejų bendruomenėms, jei būtų naujų galimų verslinių rūšių žuvų, kurios galėtų 
padidinti laimikį ir ekonominį pelningumą. Tačiau svetimų rūšių atsiradimas sukels ir 
problemų vietinėmis rūšimis paremtai žuvininkystei;

c) naujų rūšių žuvų propagavimas vykdant tikslinę plataus masto komunikacijos politiką 
(pvz., televizijos transliacijos ir kulinarinės laidos) ir vietos politiką (pagal regioninę 
politiką skatinant vartoti žuvį valgyklose, ligoninėse ir visur, kur yra didelė paklausa). 
Atsakingai sužvejota arba užauginta žuvis yra sveikas ir tvarus pasirinkimas;

d) smulkiųjų žvejų atsparumo ir ekonominio stabilumo stiprinimas suteikiant geresnių 
galimybių gauti kreditą, mikrofinansavimą, draudimo paslaugas ir investicijas, taip pat 
pagal būsimą EJRŽAF;

e) išankstinio perspėjimo sistemų, saugos jūroje ir su žvejyba susijusios infrastruktūros 
saugumo gerinimo priemonių įgyvendinimas, pvz., saugesnių uostų, iškrovimo vietų ir 
rinkų užtikrinimas;

f) valdymo ir paskirstymo susitarimų lankstumas, kad būtų galima greitai ir atsakingai 
reaguoti. Tikėtini išteklių paplitimo pokyčiai gali sukelti naujų konfliktų arba paaštrinti 
jau esamus, kai žvejybos ištekliai yra bendri arba daugiateritoriai;

g) investicijų skatinimas ir technologinė parama siekiant didinti jūros dumblių gamybą 
Europoje ir mažinti priklausomybę nuo Azijos;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Žuvininkystės svarba pasauliniu mastu ir galimi pavojai

Pasauliniu mastu žvejyba 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, vidaus ir įlankų regionų aprūpinimo maistu saugumas ir 
pragyvenimo šaltiniai, kuriuos užtikrina žvejyba ir akvakultūra, yra labai svarbūs.

Daugelyje valstybių, ypač mažose besivystančiose valstybėse, žuvis yra svarbus baltymų, 
maistinių medžiagų ir mikroelementų šaltinis. Iš žuvies produktų gali būti gaunama 50 proc. 
arba daugiau suvartojamo gyvūninių baltymų kiekio. 

Apskaičiuota, kad pasauliniu mastu apie 36 proc. žuvininkystės produktų eksportuojama, taigi 
jie yra viena iš svarbiausių pasaulinės prekybos maisto produktais prekių. 
Tai reiškia, kad šis sektorius yra globalus, tačiau gamyba sutelkta tik keliose valstybėse ir 
regionuose.

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 didžiausias 
galimas laimikis išskirtinėse ekonominėse zonose visame pasaulyje iki 2050 m. sumažės 
maždaug 2,8–5,3 proc. ir tai turės didelės įtakos regioniniu mastu bei smulkiesiems žvejams.

Gėlavandenės sistemos taip pat yra labai susijusios su klimatu, nes jos gali daryti poveikį 
susijusiems atmosferos procesams ir būti klimato kaitos rodikliais. Hidroelektrinių 
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. Tikėtina, kad šie veiksniai ir toliau darys 
reikšmingą neigiamą poveikį, nes vandens išteklių paklausa didėjant urbanizacijai, plečiantis 
žemės ūkiui ir kintant klimatui vis didėja.

Dėl didėjančio gyventojų skaičiaus išaugusi paklausa ir galbūt išaugsiančios kainos tikriausiai 
dar labiau paaštrins klimato kaitos daromą poveikį ateinančiais dešimtmečiais. Tačiau, jei 
kainos išaugs, žuvies suvartojimas pasauliniu mastu gali sumažėti. Kita vertus, didesnės 
kainos turėtų būti gera paskata žvejybos ir akvakultūros sektoriaus subjektams didinti savo 
gamybą ir veiksmingumą, be kita ko, tvarumo aspektais.

2. Kai kurie klimato kaitos padariniai: žvejybai ir akvakultūrai kylanti grėsmė

Žemės paviršiaus temperatūros, karščio bangų dažnumo didėjimas ir kritulių kiekio 
mažėjimas yra visame pasaulyje paplitę gamtos reiškiniai, tačiau kai kuriuose baseinuose, 
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pavyzdžiui, Viduržemio jūros baseine, jų padariniai pastebimi daug labiau ir pasireiškia 
pakitusių vandens ciklų, pakilusio jūros lygio ir pablogėjusių klimato sąlygų žiemos 
laikotarpiais pavidalu regioniniu lygmeniu.

Daugiausia tyrinėti, be kita ko, tokie reiškiniai, kaip šiltavandenių žuvų rūšių plitimas 
šiauriniuose regionuose, svetimų tropinių rūšių plitimas Viduržemio jūroje ir Viduržemio 
jūroje įprastai randamų žuvų rūšių paplitimas Juodojoje jūroje. Šios tendencijos stiprėja 
kylant aplinkos temperatūrai, o tai turės teigiamų (galbūt ilguoju laikotarpiu) ir neigiamų 
padarinių žuvininkystei.
Tikėtina, kad besivystančios pietų ir pietryčių šalys bus labiau pažeidžiamos klimato kaitos 
atveju, nes atšilimas šiose valstybėse vyksta intensyviau, jose labiau tikėtinas svetimų žuvų 
rūšių paplitimas ir daug mažesnės galimybės prisitaikyti prie pokyčių.

Dėl klimato kaitos keičiasi, be kita ko, vandens temperatūra, rūgštingumas, druskingumas, 
ekstremalių meteorologinių reiškinių dažnumas ir intensyvumas, o tai gali turėti įtakos 
apsirūpinimui 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 plitimui. 

Klimato kaita taip pat kelia didelį pavojų gyvūnų sveikatai. Akvakultūros sektorius vystosi ir 
tai lemia intensyvesnę gamybą siekiant užtikrinti ekonominį tvarumą, tačiau dėl to padidėja 
ligų protrūkių tikimybė ir sunkiau užtikrinti jų kontrolę. 

Šiomis aplinkybėmis ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas akvakultūrai. Iš tiesų 
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. Kai kurie netrukus atsirasiančio poveikio pavyzdžiai yra ekstremalių 
reiškinių, pavyzdžiui, potvynių, padidėjusios ligų rizikos, kenkėjų ir kenksmingo dumblių 
žydėjimo, sukelti gamybos nuostoliai ir žala infrastruktūrai, taip pat gamybos sumažėjimas 
dėl neigiamo poveikio žuvų auginimo sąlygoms. Poveikis ilguoju laikotarpiu apima 
dauginamosios medžiagos sumažėjimą, sumažėjusį kritulių kiekį, o tai atitinkamai didina 
konkurenciją dėl gėlo vandens. 

Visi šie pavyzdžiai rodo gebėjimo prisitaikyti arba jo nebuvimo, kaip pagrindinio 
pažeidžiamumo veiksnio, svarbą.

3. Embleminis atvejis: Viduržemio jūros baseinas

Dėl savo ypatybių Viduržemio jūros regionas yra vienas iš regionų, kuriuose vyksta didžiausi 
pokyčiai. Pastaraisiais metais ypač aukštos temperatūros atvejų pasitaiko vis dažniau. 
Viduržemio jūros regionas yra vienas ryškiausių ir pažeidžiamiausių klimato kaitos 
pavyzdžių, o atmosferos veiksnių poveikis jame pasireiškia greitai. Ekstremalių temperatūros 
svyravimų tiek sausumoje, tiek jūroje mastas ir dažnumas pastaraisiais metais didėjo ir 
prognozuojama, kad ateityje taip pat didės. Pastaruoju metu nustatytą Viduržemio jūros 
atšilimą (nuo praeito šimtmečio dešimtojo dešimtmečio pradžios) lėmė natūralūs klimato 
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svyravimai (per dešimtmečius vykstantys Atlanto vandenyno temperatūros svyravimai) ir 
klimato kaita, dėl kurios rytinėje Viduržemio jūros dalyje nuo dešimtojo dešimtmečio 
pradžios pastebima stipresnė tendencija.

Remiantis turimais vertinimais, būsimas Viduržemio jūros vandens paviršiaus šilimas 2070–
2099 m. laikotarpiu, palyginti su 1961–1990 m. laikotarpiu, sieks +1,73 °C – +2,97 °C. 
Viduržemio jūros regione vandens temperatūra 1950–2009 m. laikotarpiu pakilo 0,3–0,6 °C; 
iš visų rūšių labiausiai nukentėjo zooplanktonas, kaulinės žuvys ir dugniniai moliuskai.
Iš ateities prognozių matyti, kad dėl regioninių žuvų gausos ir paplitimo pokyčių pakis rūšių 
įvairovė.

Vienas iš svarbiausių Viduržemio jūros žvejybos išteklių yra smulkiosios ir vidutinio dydžio 
pelaginių rūšių žuvys. Šios rūšys yra labai jautrios klimato kaitai, nes yra priklausomos nuo 
paviršinių vandens ir klimato sąlygų, o tai daro poveikį pirminei gamybai. Dvidešimt 
pirmame amžiuje nustatytos reikšmingos tendencijos yra ančiuvių ir sardinių išteklių 
mažėjimas, kitų šilumamėgių rūšių gausėjimas (pvz., apvaliųjų sardinėlių) ir šaltamėgių rūšių 
(pvz., šprotų) paplitimo mažėjimas. Didelė pelaginių rūšių priklausomybė nuo upių srautų 
kintamumo ir tikėtinas kritulių mažėjimas Viduržemio jūroje turės neigiamų padarinių 
pelaginėms rūšims. 

Poveikį patirs ir stambiosios pelaginių rūšių žuvys. Tikėtina, kad stambiųjų pelaginių rūšių 
žuvų, pavyzdžiui, paprastųjų tunų, fenologija ir migracijos modeliai, kai jos tam tikru metų 
laiku plaukia į Viduržemio jūrą neršti, jūrai šylant kis, be to, joms poveikį darys ir tai, kad 
įprastai šiuose vandenyse gyvenančios tunų porūšio žuvys, pavyzdžiui, ilgapelekiai tunai ir 
didžiosios auksinės skumbrės, trauksis vis labiau į šiaurę. Viduržemio jūros demersinių 
išteklių sudėtis per pastaruosius dešimtmečius pasikeitė: daugėja šiltavandenių rūšių, kurios 
vis labiau plinta šiauriniuose rajonuose, o šaltavandenių rūšių populiacijos mažėja. Vandens ir 
klimato žiemos metu procesai formuoja ir pirminę gamybą subregioniniu lygmeniu, darydami 
poveikį tokioms rūšims, kaip jūrinės lydekos ir šiauriniai žydrieji merlangai, be to, jie gali 
sukelti intensyvius sūkurius, dėl kurių sumažėja dugninių vėžiagyvių, pavyzdžiui, rausvųjų 
krevečių, laimikis.

Numatoma, kad laipsniškas šiltavandenių rūšių atsiradimas ir įsitvirtinimas turės ir teigiamo, 
ir neigiamo poveikio žvejybai, visų pirma smulkiajai žvejybai, nes ji pasižymi dideliu 
socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu jautrumu. Galima pateikti daugybę pavyzdžių. 
Vadinamosios mėlynosios žuvys ir barakudos plinta šiaurinėje Viduržemio jūros dalyje jai 
šylant, pateikiama vis daugiau įrodymų, kad tropinės rūšys iš Indijos ir Ramiojo vandenyno 
(Lesepso migrantai) dabar randamos rytinėje Viduržemio jūros dalyje. Įprastos Viduržemio 
jūros rūšys plinta vis didesnėje teritorijoje (šylant vandenims), o Juodojoje jūroje randama 
svetimų rūšių. Šios rūšys konkuruoja su vietinėmis rūšimis (pavyzdžiui, rapanos) ir gali būti 
nuodingos ir labai pavojingos, pavyzdžiui, dėmėtieji jūrų rutulėliai.

Pasaulinio atšilimo padariniai: pakitusios vandenynų srovės, jūros lygio kilimas, garavimas, 
dažnesnės ir intensyvesnės audros, rūgštėjimas, poveikis temperatūrai, druskingumui, ledo 
sluoksniams, upių ir ežerų lygiui. Visi kartu šie reiškiniai daro poveikį:

1) gamybos ekologijai, o tai savo ruožtu daro poveikį rūšių sudėčiai ir paplitimui, gamybai 
ir pelningumui, koralų nykimui, kalcifikacijai ir ligų plitimui;

2) žvejybos operacijoms;
3) bendruomenėms, be kita ko, kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, taip pat 
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pragyvenimo šaltiniams – jų mažėja arba jie sunaikinami;
4) visuomenei ir ekonomikai plačiąja prasme, be kita ko, poveikį prisitaikymui prie 

klimato kaitos ir jos švelninimui, poveikį sąnaudoms ir rinkoms.

Sudėtinga atlikti kiekybinį vertinimą, apimantį visus žuvininkystei įtakos turinčius veiksnius. 
Mokslinėje literatūroje pateikiama daug įrodymų, kad klimato kaita žuvininkystei daro 
neigiamą poveikį:

• svarbiausias ištirtas poveikis yra temperatūros kilimas ir tam tikras jo tiesioginis 
poveikis populiacijos augimui, metabolizmui ir (arba) veisimosi rezultatams;

• šiame kontekste temperatūros kilimo poveikis daro tiek teigiamą, tiek neigiamą įtaką, 
taip pat ir vietinėms rūšims;

• apskritai didėja sąnaudos dėl didėjančio metabolizmo, o tai reiškia grynąjį nuostolį dėl 
ateityje sumažėsiančios gamybos;

• rūšių judėjimas ir svetimų rūšių atsiradimas tam tikrais atvejais kompensuos praradimus 
(pavyzdžiui, mėlynųjų žuvų, melsvųjų krabų);

• svetimų rūšių atsiradimo poveikio ir konkurencijos apskaita rodo, kad ateityje bus 
neigiamų padarinių, įskaitant tam tikrą žvejybos prisitaikymą prie naujų rūšių;

• svarbūs galėtų būti ir kitokio pobūdžio padariniai, pavyzdžiui, padidėjęs pH ir ypač 
būsimi pirminės gamybos pokyčiai.


