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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o posledicah dviga temperature morja na ribje staleže in ribištvo
(2019/2163(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki,

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega 
okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,

– ob upoštevanju Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2007 z naslovom Celostna pomorska 
politika za Evropsko unijo (COM(2007)0575), ki zagotavlja usklajen pristop k morskim 
in pomorskim vprašanjem ob hkratnem upoštevanju podnebnih sprememb,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 z naslovom Evropski zeleni 
dogovor (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 – vračanje narave v naša življenja (COM(2020)0380),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC), Kjotskega protokola k UNFCCC in Pariškega sporazuma,

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2018 o mednarodnem upravljanju 
oceanov1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 
okoljskih razmerah2,

– ob upoštevanju poročila o posledicah podnebnih sprememb na ribištvo v Sredozemlju in 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0004.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
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Črnem morju, ki so ga pripravili strokovnjaki iz Generalne komisije za ribištvo v 
Sredozemlju (GFCM) leta 2018,

– ob upoštevanju posebnega poročila o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju, 
ki ga je pripravil Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) leta 2019,

– ob upoštevanju dokumenta z naslovom Impacts of climate change on fisheries and 
aquaculture − Synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options (Vplivi 
podnebnih sprememb na ribištvo in akvakulturo – pregled dosedanjih spoznanj ter 
možnosti prilagajanja in blaženja), ki ga je Organizacija združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo objavila leta 2018,

– ob upoštevanju študije z naslovom The State of World Fisheries and Aquaculture (Stanje 
svetovnega ribištva in akvakulture), ki jo je Organizacija združenih narodov za prehrano 
in kmetijstvo objavila leta 2020,

– ob upoštevanju poročila z naslovom Adaptation in Europe –Addressing risks and 
opportunities from climate change in the context of socio-economic developments 
(Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi – obravnava tveganj in priložnosti, 
povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru socialno-ekonomskega razvoja), ki ga je 
Evropska agencija za okolje objavila leta 2013,

– ob upoštevanju poročila z naslovom Signals 2018 – Water is life (Signali 2018 – voda je 
življenje), ki ga je Evropska agencija za okolje objavila leta 2018,

– ob upoštevanju indeksa cen morske hrane za leto 2020, letne študije, ki jo za norveški svet 
za morsko hrano (Norwegian Seafood Council) izvaja podjetje Kantar TNS,

– ob upoštevanju mnenja o invazivnih vrstah in algah, ki ga je pripravil posvetovalni svet za 
Sredozemsko morje (MEDAC) leta 2020,

– ob upoštevanju poročila z naslovom Hidden Champion of the Ocean: Seaweed as a 
Growth Engine for a Sustainable European Future (Skriti zmagovalec oceanov: morske 
alge kot gonilo rasti za trajnostno evropsko prihodnost), ki ga je objavila koalicija 
Seaweed for Europe,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

A. ker izguba morske biotske raznovrstnosti škoduje oceanskemu ekosistemu in njegovi 
zmožnosti, da kljubuje motnjam, se prilagaja podnebnim spremembam ter opravlja 
svojo funkcijo globalnega okoljskega in podnebnega regulatorja;

B. ker podnebne spremembe neposredno vplivajo na morske vrste, spreminjajo njihovo 
številčnost, raznovrstnost in razširjenost ter vplivajo na njihovo prehrano, razvoj in 
razmnoževanje, pa tudi na odnose med vrstami;

C. ker podnebne spremembe niso edini dejavnik, ki ogroža ali obremenjuje ribištvo, 
temveč dodaten vzrok poleg drugih dejavnikov, kot so onesnaževanje, izguba habitatov, 
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tekmovanje za prostor in spremenljivost okolja;

D. ker bi bilo na splošno mogoče sposobnost prilagajanja zlasti na lokalni ravni okrepiti s 
prostorskim načrtovanjem in upravljanjem akvakulture v skladu z ekosistemskim 
pristopom;

E. ker sta revščina in marginalizacija glavna vzroka za ranljivost nekaterih obalnih 
skupnosti, izkoreninjenje revščine in zagotavljanje prehranske varnosti najrevnejšim na 
svetu pa sta bistvenega pomena, da se zagotovi njihova odpornost proti podnebnim 
spremembam;

F. ker podnebne spremembe zelo očitno vplivajo tudi na oceane, saj voda bolje zadržuje 
toploto, in ker razmere zaostrujejo tudi drugi dejavniki, kot so onesnaževanje, 
izkoreninjenje različnih vrst, širjenje vrst z izpodrivanjem drugih, pomanjkanje kisika 
itd.;

G. ker podnebne spremembe ne pomenijo le segrevanja voda, temveč imajo tudi druge 
posledice, kot so izguba kisika, zakisanje in razsoljevanje, ki jih je treba analizirati 
skupaj, saj na ekosisteme vplivajo kumulativno;

H. ker so alge, ki so v naših morjih vse bolj razširjene, priznane kot ustrezno živilo za ljudi 
in živali ter jih je mogoče uporabljati v kmetijstvu, vrtnarstvu, kozmetiki ter proizvodnji 
ekološke embalaže, biogoriv, tekstila, detergentov in okolju prijaznih gradbenih 
materialov; ker sektor alg ponuja okoljske koristi in ima gospodarski potencial, poleg 
tega pa bi lahko podprl večino ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih 
narodov;

Možne politične rešitve in ključna beseda – prilagajanje

1. meni, da je povezava med spremembami ekosistema in odzivi nanje bistvena za čim 
večje zmanjšanje groženj in povečanje morebitnih priložnosti, ki bi jih lahko prinesle 
podnebne spremembe;

2. poziva k razvoju in krepitvi mednarodnih znanstvenih programov za spremljanje 
temperature, slanosti in absorpcije toplote oceanov ter vzpostavitvi svetovne mreže za 
opazovanje oceanov, da bi lahko bolje napovedali vplive podnebnih sprememb na 
delovanje oceanov, ponore ogljika in gospodarjenje z živimi morskimi viri;

3. poudarja, da na ribištvo vplivajo okoljski pojavi, kot so onesnaževanje morja in 
podnebne spremembe, poleg tega pa je najbolj izpostavljen številnim drugim vrstam 
uporabe in dejavnostim, ki se izvajajo na morju, kot so pomorski promet, turizem, 
razvoj mest in obalnih območij, izkoriščanje surovin in virov energije ter ekstraktivne 
dejavnosti na morskem dnu;

4. meni, da je treba v večplastnem kontekstu ribištva sprejeti vse dodatne ukrepe za boj 
proti podnebnim spremembam, ob tem pa zagotoviti upravljanje na svetovni ravni in se 
zavedati, da bodo za izvedbo nekaterih ukrepov potrebne institucionalne prilagoditve;

5. ponovno poudarja, da morajo prilagoditveni ukrepi ob upoštevanju sedanjih in 
prihodnjih vplivov in groženj podnebnih sprememb temeljiti na dobrem razumevanju 
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vseh sistemov ribištva in akvakulture ter natančni oceni spremenljivosti podnebja in 
prihodnjih vplivov na okolje, ljudi in biotsko raznovrstnost, da bi okrepili produktivne 
in odporne vodne ekosisteme ter ohranili njihove koristi za potrošnike in zdravje živali;

6. meni, da je treba nujno izvesti presojo vpliva in zbrati čim več informacij o posledicah 
dviga temperature voda na ribje staleže, po možnosti za vsako območje posebej;

7. priporoča Komisiji in državam članicam, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za upravljanje v 
primeru selitve ribjih populacij med območji;

8. poziva k proaktivnemu obvladovanju izrednih dogodkov, saj je treba nujno vlagati v 
prilagoditvene ukrepe, namenjene zagotavljanju odpornosti proti podnebnim 
spremembam (kot so varnost na morju, infrastruktura, odporna proti podnebnim 
spremembam itd.), zmanjšanju tveganja naravnih nesreč, ki jih povzročijo podnebne 
spremembe, in njihovemu preprečevanju, ter zaščititi zdravje vodnega ekosistema in 
zagotoviti ustrezne ukrepe v okviru prihodnjega ESPR za podporo prizadetim 
sektorjem;

9. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo posebne ukrepe, kot so:

a) širša uporaba pristopa, ki temelji na skupnosti (regionalizacija): več regionalnih pobud 
je namenjenih reševanju sedanjih izzivov, povezanih z ribištvom in ekosistemi, z 
izvajanjem ukrepov za prilagajanje vplivom podnebnih sprememb. Strategije za 
raziskave in čezmejno upravljanje so bistvene, zlasti v zvezi z bojem proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

b) razvoj alternativnih virov preživetja (ribolov drugih vrst): v sektorju malega ribolova in 
v skupnostih, povezanih z njim, se bodo pojavile nove priložnosti, saj bi se lahko z 
novimi – potencialno komercialnimi – vrstami povečal ulov in izboljšala gospodarska 
uspešnost. Z vdorom tujerodnih vrst bodo sicer nastale tudi težave v ribištvu, ki temelji 
na avtohtonih vrstah;

c) spodbujanje uživanja novih vrst prek ciljno usmerjenih komunikacijskih ukrepov, 
namenjenih širši publiki (na primer televizijskih prenosov in kuharskih programov), in 
ukrepov na lokalni ravni (regionalnih politik, namenjenih večjemu uživanju rib v 
menzah, bolnišnicah in povsod drugje, kjer je povpraševanje veliko). Ribe, pridobljene 
z odgovornim ulovom, so zdrava in trajnostna možnost;

d) krepitev zmogljivosti za izboljšanje odpornosti in gospodarske stabilnosti malih ribičev 
z zagotavljanjem boljšega dostopa do posojil, mikrofinanciranja, zavarovalniških 
storitev in naložb, tudi v okviru prihodnjega ESPR;

e) izvajanje ukrepov za izboljšanje sistemov zgodnjega opozarjanja in varnosti na morju 
ter zaščito ribiške infrastrukture, kot so varnejša pristanišča, mesta iztovarjanja in 
tržnice;

f) zagotovitev prožnosti v sporazumih o upravljanju in dodeljevanju ribolovnih možnosti, 
da bi zagotovili hiter in odgovoren odziv. Pričakovane spremembe razširjenosti bi lahko 
privedle do novih nesoglasij in zaostrile obstoječe konflikte med uporabniki v primeru 
ribjih staležev, ki so v skupni rabi ali prehajajo mednarodne meje;
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g) spodbujanje naložb in tehnične podpore za povečanje evropske pridelave alg in 
zmanjšanje odvisnosti od Azije;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic. 
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OBRAZLOŽITEV

1. Pomen ribištva na svetovni ravni in morebitne grožnje

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, zaposlenimi 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, celinskih in lagunskih regijah sta zato ribištvo 
in akvakultura bistvena za prehransko varnost in možnosti preživljanja.

Ribe so pomemben vir beljakovin, hranil in mikrohranil v številnih državah, zlasti v majhnih 
državah v razvoju, kjer ribe predstavljajo 50 % ali več živalskih beljakovin v prehrani. 

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 proizvodnja v nekaterih državah in 
regijah močneje prisotna.

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 %, kar bo imelo velik vpliv na regionalni ravni in na male ribiče.

S podnebjem so močno povezani tudi sladkovodni sistemi, saj lahko vplivajo na atmosferske 
procese, povezane s podnebjem, in so kazalniki podnebnih sprememb. 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. Ti obremenitveni dejavniki se bodo 
predvidoma še krepili s povečevanjem potrebe ljudi po vodnih virih, urbanizacijo in rastjo 
kmetijskega sektorja ter podnebnimi spremembami.

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, tudi v skladu z načeli trajnostnosti.

2. Nekaj posledic podnebnih sprememb: tveganja za ribištvo in akvakulturo

Segrevanje zemeljskega površja, vse pogostejši vročinski valovi in zmanjševanje količine 
padavin so svetovni pojavi, njihove posledice pa so veliko večje na nekaterih območjih, kot je 
Sredozemlje, kjer se bo spremenilo kroženje voda, dvignila morska gladina, zimske podnebne 
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razmere pa se bodo ohranile le na regionalni ravni.

Med najpodrobneje proučenimi pojavi, ki se krepijo zaradi segrevanja, so meridionalizacija 
(prisotnost toplovodnih rib v severnih regijah) in tropikalizacija (širjenje tujerodnih tropskih 
vrst) v Sredozemlju ter mediteranizacija (širjenje sredozemskih vrst) v Črnem morju, 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.

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. 

Podnebne spremembe pomenijo tudi večje tveganje za zdravje živali. Razvoj akvakulture 
omogoča intenzivnejšo proizvodnjo, ki zagotavlja gospodarsko vzdržnost, a hkrati povečuje 
verjetnost pojava bolezni in prinaša izzive, povezane z njihovim obvladovanjem. 

V tem kontekstu je treba posebej izpostaviti akvakulturo. Akvakultura namreč 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 sladko vodo. 

Vsi ti primeri kažejo, da je raven sposobnosti prilagajanja pomembna in da je to ključni 
dejavnik, ki vpliva na ranljivost.

3. Reprezentativna študija primera: Sredozemlje

Sredozemlje je zaradi svojih posebnosti eno od glavnih žarišč podnebnih sprememb. 
Ekstremne temperature so v zadnjih letih vse pogostejše. Sredozemlje je eno od najizrazitejših 
in najranljivejših žarišč podnebnih sprememb, ki se hitro odziva na atmosferske pritiske. 
Intenzivnost in pogostost ekstremnih temperaturnih pojavov na kopnem in morju se v zadnjih 
letih povečujeta, v prihodnje pa se bosta predvidoma še stopnjevali. Nedavni dvig temperature 
Sredozemskega morja (od začetka 90. let) je posledica kombinacije naravne spremenljivosti 
podnebja (večdesetletnega atlantskega nihanja) in podnebnih sprememb, ta pojav pa je od 
zgodnjih 90. let močneje prisoten v vzhodnem Sredozemlju.
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Po razpoložljivih ocenah o prihodnjem segrevanju površja v Sredozemlju se bo temperatura v 
obdobju 2070–2099 v primerjavi z obdobjem 1961–1990 zvišala za 1,73 °C do 2,97 °C. V 
Sredozemlju se je temperatura vode v obdobju 1950–2009 na regionalni ravni zvišala za 0,3 
do 0,6 °C, najbolj prizadeti taksonomski skupini pa sta bili skupini kostnic in bentoških 
mehkužcev.
Po napovedih bodo regionalne spremembe v številčnosti in razširjenosti rib vplivale na 
biotsko raznovrstnost.

Eden od glavnih ribolovnih virov v Sredozemlju so male in srednje velike pelagične vrste. Te 
vrste so na podnebne spremembe zelo občutljive, saj so odvisne od hidroloških in podnebnih 
pogojev površja, ki vplivajo na primarno proizvodnjo. Pomembni trendi, opaženi v 
21. stoletju, so zmanjšanje staleža sardonov in sardin, širjenje drugih termofilnih vrst (na 
primer velikih sardel) in koncentracija razširjenosti hladnovodnih vrst (na primer papalin). 
Močna odvisnost pelagičnih vrst od spremenljivosti rečnih tokov in verjetno zmanjšanje 
količine padavin v Sredozemlju bosta negativno vplivala na te vrste. 

Prizadete bodo tudi velike pelagične vrste: na fenologijo in migracijske vzorce velikih 
pelagičnih vrst, kot so modroplavuti tuni, ki sezonsko prihajajo v Sredozemlje zaradi drstitve, 
bo verjetno vplivalo segrevanje, pa tudi meridionalizacija migracijskega vedenja avtohtonih 
vrst tuna, kot sta beli tun in delfinka. K spremembi v sestavi pridnenih vrst, do katere je v 
zadnjih desetletjih prišlo v Sredozemlju, največ prispevajo toplovodne vrste, ki postopoma 
naseljujejo severna območja, in istočasno zmanjševanje števila hladnovodnih vrst. Zimski 
hidrološki in podnebni procesi pogojujejo tudi primarno proizvodnjo na podregionalni ravni, 
saj vplivajo na ribe, kot sta oslič in sinji mol, ter lahko privedejo tudi do intenzivnega 
vrtinčenja, ki zmanjšuje ulov bentoških lupinarjev, kot so orjaške rdeče kozice.

Postopno pojavljanje in širjenje toplovodnih vrst bo na ribištvo, zlati na mali ribolov, ki je 
občutljiv za socialno-ekonomske in okoljske spremembe, vplivalo tako pozitivno kot 
negativno. Primerov je veliko: od modrih rib in barakud kot primerov meridionalizacije 
severnega Sredozemlja, do vse večjega števila dokazov o tropikalizaciji, ki jo dokazujejo 
vrste indopacifiškega izvora (lesepsijski migranti) v vzhodnem Sredozemlju, širjenja območij 
razširjenosti sredozemskih vrst (mediteranizacija) in pojava neavtohtonih vrst v Črnem morju. 
Te vrste tekmujejo z avtohtonimi vrstami (kot je priseljena rapana) oziroma vključujejo zelo 
škodljive strupene vrste, kot so napihovalke.

Globalno segrevanje vključuje: spremembe oceanskih tokov, dvig morske gladine, 
izhlapevanje, intenzivnejše in pogostejše nevihte, zakisljevanje ter vplivi na temperaturo, 
slanost, taljenje ledu ter gladino rek in jezer. Kombinacija teh pojavov vpliva na:

1) ekologijo proizvodnje, kar posledično vpliva na sestavo in razširjenost vrst, proizvodnjo 
in donos, beljenje koral, kalcifikacijo in bolezni;

2) ribolovne dejavnosti;
3) skupnosti, pri čemer obstajajo tveganja za življenje in zdravje ljudi, saj se njihova 

sredstva za preživetje slabšajo in uničujejo;
4) družbo in gospodarstvo v širšem smislu, posledično pa na prilagajanje podnebnim 

spremembam ter njihovo blaženje, stroške in trge.

Kvantitativno oceno, ki bi vključevala vse dejavnike, ki vplivajo na ribištvo, je težko izvesti. 
Znanstvena literatura ponuja več dokazov, da podnebne spremembe negativno vplivajo na 
ribištvo:
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• glavni proučevani učinek podnebnih sprememb je dvig temperature, ki neposredno 
vpliva na rast populacij/presnovo/uspešno razmnoževanje;

• v tem kontekstu imajo vplivi dviga temperature zmagovalce in poražence tudi med 
lokalnimi avtohtonimi vrstami;

• na splošno se potreba po energiji, potrebni za presnovo, povečuje, zato prihaja do neto 
izgube in zmanjšanja prihodnjih staležev;

• neugodne razmere se v nekaterih primerih ublažijo s selitvijo vrst in prihodi tujerodnih 
vrst (npr. modre ribe, sinja plavajoča rakovica);

• ob upoštevanju vplivov tujerodnih vrst in tekmovalnosti bodo prihodnji učinki 
negativni, vključno z nekaterimi prilagoditvami ribištva novim vrstam;

• pomembni bi lahko bili tudi drugi vplivi, kot je dvig vrednosti pH, zlasti pa prihodnje 
spremembe v primarni proizvodnji.


