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Poročilo IPCC o vplivih podnebnih sprememb, 
prilagajanju in ranljivosti (WGII) 

 
KLJUČNE UGOTOVITVE 

March 31, 2014 
_______________________________________________________________________________

 

Medvladna skupina za podnebne spremembe (IPCC) je v svetovnem merilu vodilno telo za 
ocenjevanje stanja in projekcij na področju podnebnih sprememb. IPCC objavlja peto 
poročilo (AR5) o oceni nedavni znanosti o podnebju v štirih delihi med letoma 2013 in 2014. 
Prvi del je septembra 2013 potrdil, da se podnebne spremembe dogajajo, da jih povzroča 
človek in da se stanje zelo hitro poslabšuje. 
 
Drugi del poročila, ki ga je pripravila Delovna skupina II (WGII) in je izšlo 31. marca 2014, se 
ukvarja z vplivi podnebnih sprememb, ranljivostjo in prilagajanjem. Na več kot 2000 straneh 
in v tridesetih poglavjih znanstveniki ocenjujejo škodo, ki smo jo že povzročili Planetu ter 
napovedujejo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, če bomo še naprej uporabljali fosilna goriva in 
uničevali gozdove ter kako lahko zmanjšamo tveganja v prihodnosti in upravljamo z njimi. 
 
 

Ključne ugotovitve WG II  
 

• Vplivi podnebnih sprememb so že razširjeni po svetu – na vseh kontinentih in v vseh 
oceanih. Vplivi nedavnih ekstremnih vremenskih pojavov, kot so vročinski valovi, 
suše, poplave in gozdni požari, kažejo izjemno ranljivost in izpostavljenost nekaterih 
ekosistemov in človeških aktivnosti, kot je pridelava hrane. 

• Posledice se že kažejo pri različnih ekosistemih, zagotavljanju hrane in vode ter 
zdravju ljudi in se bodo še povečale z nadaljnjim segrevanjem podnebja. Med najbolj 
ranljiva področja spadajo Arktika, tropska območja ter obalne in nizko ležeče regije. 

• Podnebne spremembe so večja grožnja za varnost ljudi, saj omejujejo dostop do 
hrane, vode in zavetja, uničujejo lastnino, ogrožajo kulturo in identiteto, povzročajo 
povečane prisilne selitve in rivalstvo ter izpodbijajo sposobnost držav za zagotavljanje 
pogojev, potrebne za varnost državljanov. Posredno lahko povečajo tveganje nasilnih 
konfliktov. 

• Segretje ozračja za 4C do leta 2100, kamor smo usmerjeni sedaj, nakazuje visoko 
ali zelo visoko tveganje ter posledice za naravo in človeka. 

• Omejitev segrevanja za manj kot 2C bi zmanjšalo največja tveganja na nivo srednje 
ali nizke nevarnosti, če bi zmanjšanje izpustov povezali z odločnimi prilagoditvenimi 
ukrepi. Kljub temu pa za nekaj ključnih tveganj že segrevanje za 1,5 ° C previsoko. 

• Nevarnost izgube morske biodiverzitete ostaja visoka tudi v primeru, če se 
temperatura poviša le za 2C in kljub družbenim prilagoditvam. Trenutna zakisanost 
oceanov je brez primere najvišja v zadnjih 65-300 milijonih let in je lahko upočasnjena 
le, če znižamo izpuste toplogrednih plinov, ki jih povzročamo z izgorevanjem fosilnih 
goriv. 

• Nevarnost obširnih, nenadnih in nepovratnih sprememb v naravnem in človeškem 
sistemu lahko zmanjšamo s preprečitvijo nadaljnjega segrevanja in z varovanjem 
ekosistemov pred drugimi dejavniki stresa. V Amazonskem pragozdu so podnebne 
spremembe v kombinaciji s krčenjem gozdov izredno nevarne. 

• Zdravi ekosistemi in družbe se lažje spopadajo s podnebnimi nevarnostmi kot tisi, ki 
so že oslabljeni z drugimi okoljskimi in socialnimi težavami. Neenakost, revščina, 
spolna diskriminacija in pomanjkanje pristojnih inštitucij povečuje ranljivost pred 
podnebnimi nevarnostmi. 
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• Premostitev obstoječih razlik pri investiranju v prilagajanje podnebnim spremembah 
bo ključnega pomena, vendar ne bo dovolj. Da bi zmanjšali ranljivost tistih, ki so v 
največji nevarnosti, mora prav tako biti naslovljena neenakosti znotraj držav, težave z 
upravljanjem in nedosledni modeli razvoja. Prilagoditev mora biti prilagojena lokalnim 
potrebam ter usklajena z olajševalnimi in razvojnimi strategijami. 

 
 

Opaženi vplivi podnebnih sprememb so že razširjeni po vsem svetu in že kažejo 
posledice 
 
Opaženi vplivi podnebnih sprememb so že kažejo posledice povsod po svetu. Nedavne 
spremembe podnebja so že pustile posledice na ekosistemih in družbi, na vseh kontinentih 
in v vseh oceanih. Na primer: 
 

• Temperatura zraka in oceanov se segreva, ledeniki se talijo in morska gladina se 
dviga. 

• Vročinski valovi naraščajo in deževni vzorci se spreminjajo. 
• Rastlinske in živalske vrste se selijo ter spreminjajo v svojem številu in obnašanju. 
• Povečana smrtnost dreves, ki je opažena na številnih območjih po svetu, je v 

nekaterih regijah posledica podnebnih sprememb. 
• Fizikalne in kemijske lastnosti oceanov so se znatno spremenile. 
• Koralni grebeni odmirajo ali doživljajo razbarvanje. 
• Številne vrste rib, nevretenčarjev in fitoplanktona so spremenile svojo razpršenost 

in/ali množičnost v smeri obeh polov ali v globine, kjer so temperature nižje. 
• Največje posledice podnebnih sprememb se kažejo na Arktiki, v severnih gozdovih in 

v mnogih sladkovodnih ekosistemih. Permafrost se še naprej ogreva in tali. 
• Negativni vplivi na pridelke in pridelavo hrane so bolj pogosti od pozitivnih vplivov. 
• Vplivi podnebja na hidrološki ciklus in dostopnost do pitne vode so opaženi na  vseh 

kontinentih in številnih otokih. 
• Verjetnost, da so podnebne spremembe prispevale tudi k slabšanju zdravstvenega 

stanja ljudi, je velika. 
• V nekaterih deli sveta so v najbolj vročih delih leta že sedaj kršeni mednarodni 

standardi, ki zagotavljajo varno delovno okolje, saj zaposleni delajo pri zelo visokih 
temperaturah. Prelivajoče se vplive podnebnih sprememb iz fizičnih zakonov vremena 
preko ekosistemov na ljudi lahko sedaj zaznamo v verigi dokazov. 

 

 
Pri otoplitvi preko 1,5C preidejo ključna tveganja iz zmernih v visoka 
 
 

Poročilo WGII posodablja svoj graf ''Razlogi za zaskrbljenost'', ki prikazuje, kako se bodo 
splošna in globalna tveganja za ljudi, ekonomijo in ekosisteme večala z višanjem 
temperature. 
 
Do sedaj so se svetovne temperature v primerjavi z predindustrijsko dobo povečale za 
0,85C.  Pri edinstvenih in ogroženih ekosistemih ter pri ekstremnih vremenskih pojavih se 
tveganje spremeni iz zmernega v visoko že pri povišanju temperature za 1,6C v primerjavi z 
predindustrijsko dobo (1C v primerjavi s trenutnim stanjem). 
Tveganje za obsežne enkratne pojave, kot so razpad ledene skorje, izpust metana in 
klatratov ter pojav dolgotrajnih suš, ostaja zmerno visoko pri povišanju temperature za 1,6C, 
vendar nesorazmerno narašča pri segrevanju med 1,6C in 2,6C v primerjavi z 
predindustrijsko dobo (glej graf SPM.4).  
 
 
 

http://spontaneousgenerations.library.utoronto.ca/index.php/SpontaneousGenerations/article/view/16075
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Box SPM.4 Figure 1. 

 

  

 
Graf 1. Na levi strani, rdeča linija prikazuje naraščanje temperature za scenarija RCP8.5 in RCP2.6. Na desni strani, barve petih 
“stebrov” prikazujejo posodobljeno oceno tveganja za vsak Vzrok za zaskrbljenost. Vse temperaturne spremembe v sivih 
termometrih so navedene gleda na obdobje 1986-2005. Za temperaturne spremembe nad predindustrijsko dobo glej 
ponazorilne linije na 2°C in 4°C na desni.  (OPOMBA: to je poenostavljen graf. Izvirni graf se nahaja v: IPCC WG II SPM Figure 
1.) 

 
Primerjanje prihodnosti, toplejše za od 2°C do 4° 
  
Vlade so se sicer obvezale, do bodo omejile segrevanje na 2C, vendar poročilo IPCC WGII 
razkriva, da je glede na trenutne trende izpustov CO2 zelo verjetno segrevanje za 4C 
segrevanju do konca stoletja. 
 
V WGII poročilu IPCC primerja dve možni prihodnosti: segrevanje za 2C ter segrevanje za 
4C. To je omogočeno z novima scenarijema, Pot reprezentativnih koncentracij (RCP), ki 
predvidevata različne nivoje zmanjševanja izpustov. 
 

Eden izmed štirih novih IPCC scenarijev se ujema s predvidevanjem, da omejimo segrevanje 
pod 2C (RCP2.6). Scenarij, ki predvideva nadaljevanje segrevanja po enakem vzorcu, kot 
do sedaj (RCP8.5) kaže, da  se bo do leta 2100 ozračje segrelo za 5C v primerjavi z 
predindustrijsko dobo (ali za 3,7C več med leti 2081-2100 v primerjavi z leti med 1986-
2005). Preostala dva scenarija sodita vmesii. 
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Figure SPM.4.  

 
 
 
Graf SPM.4. C) Predvidena naraščanja temperature v RCP2.6 in RCP8.5 scenariju ilustrirata izbire med ohranjanjem segrevanja 
pod 2°C in segrevanjem nad 4°C do leta 2100. (OPOMBA: to je poenostavljen graf. Izvirni graf se nahaja v: IPCC WG II Figure 
SPM.4.) 
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Ohranjanje segrevanja pod 2C s prilagajanjem bi nas zaščitilo pred visokim in zelo 
visokim tveganjem 
 
IPCC je identificiral 12 ključnih tveganj za različne sektorje in 2-3 ključna regionalna tveganja, 
za katera ocenjuje tveganje, ki ga predstavlja dolgoročno segrevanje za 2C in 4C – s 
prilagajanjem in brez. 
 
Za večino teh ključnih globalnih tveganj bi segrevanje za 4C do leta 2100 pomenilo visoko 
ali zelo visoko tveganje, tudi z prilagoditvami. Vendar se lahko z omejevanjem segrevanja na 
2C ter z izvajanjem prilagoditvenih ukrepov tveganje zmanjša na srednjo ali nizko stopnjo. 
 
To velja za tveganja, kot so: 

• Izumiranje vrst  
• Pomanjkanje vode 
• Negativni vplivi na pridelke in povečanje variabilnosti donosnosti 
• Razseljenost (na primer izguba doma), povezana z ekstremnimi dogodki 
• Zmanjšana rast in preživetje školjkarjev s tržno vrednostjo ter drugih lupinarjev, ki so 

ogroženi zaradi povečane kislosti oceanov 
• Tveganja v urbanih središčih, povezana z bivalnimi prostori 

 
Vendar pa tveganja ostajajo visoka tudi pri segrevanju do 2C in kljub prilagoditvam za: 
izgubo morske biotske raznovrstnosti, dostop do pitne vode v urbanih središčih, upadajočo 
delovno produktivnost, smrtnost in smrtnost povezano z izpostavitvijo vročinskim valovom. 
 
Tveganja za povečanje vojaških konfliktov, ki so posledica razpadanja sistemov, odvisnih od 
naravnih virov ter za tveganja v urbanih območij, ki so odvisna od energetskih sistemov, bi 
bilo s povišanjem temperatur za 4C brez prilagoditev visoko, s prilagoditvami pa nizko. 
 

 
Različne regije se spoprijemajo z različnimi tveganji 
 

IPCC je identificirala naslednja tveganja za različne regijeiii: 
 

• Afrika – vodni stresi, zmanjšana proizvodnja hrane, širjenje bolezni 
• Evropa – poplave, dostopnost do sveže vode, ekstremni vročinski dogodki 
• Avstralija – poškodovanost ter izguba koralnih grebenov in drugih vrst, posledice 

poplav, uničenje obale 
• Severna Amerika – gozdni požari, vročinski ekstremi, poplave 
• Srednja in Južna Amerika – pomanjkanje pitne vode, poplave v urbanih predelih, 

proizvodnja hrane 
• Majhni otoki – izguba prihodka in infrastrukture, višanje gladine morja  
• Oceanija – spremenjena distribucija rib in vretenčarjev, izguba koralnih grebenov, 

obalne poplave in izguba življenjskega prostora 
• Polarna območja – tveganja za ekosisteme, zdravstvena tveganja za lokalno 

prebivalstvo 
 
Večino teh tveganj se lahko zmanjša do srednjega tveganja z ogrevanjem do 2C in 
prilagoditvami. 
 
Vendar pa nekatera tveganja ostajajo visoka kljub ukrepanju. Ta so: 

• Povečano tveganje smrtnosti, povezano z povišanjem temperature v Aziji. 
• Poškodbe ter izguba koralnih grebenov in nekaterih avtohtonih vrst v Avstraliji. 
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• Škoda, povzročena ekosistemom in ljudem, ki je posledica požarov v Severni 
Ameriki. 

• Dostopnost do vode v nekaterih regijah in poplave v urbanih predelih Srednje in 
Južne Amerike. 

• Višanje morske gladine in visok nivo vode v nizko-ležečih obalnih predelih malih 
otokov. 

• Zmanjšana biotska raznovrstnost, slabše razmere za ribištvo in nezadostno 
obvarovanje koralnih grebenov v Oceaniji. 

• Vsa ključna tveganja, povezana s polarnimi območji. 
 
 

Podnebne spremembe deluje kot multiplikator težav, zato mora biti prilagoditev v 
skladu z razvojnimi strategijami 
 
Okoljska tveganja so povezana biofizikalnimi stresorji, kot je izguba biotske raznovrstnosti, 
erozija zemlje in onesnaženje voda ter s socialnimi stresorji, kot so neenakost, spolna 
diskriminacija in pomanjkanje pristojnih inštitucij. Okoljske spremembe delujejo kot 
multiplikator obstoječih težav. Ljudje tako na jugu kot na severu, ki so že sedaj ranljivi in 
marginalizirani znotraj njihove družbe (ne glede na obilje države, v kateri živijo), bodo še bolj 
ogroženi. Ob tem se pojavljajo številna nova etična vprašanja, kako se odzvati na podnebne 
spremembe.  
 
Da bi bili uspešni, bo morala biti prilagoditev oblikovana po meri lokalne skupnosti, v skladu z 
olajševalnimi in razvojnimi strategijami, naslavljati pa bo morala različne socialne in okoljske 
posledice na celostni, pravični način.  

 
 
Več informacij: 
 
Tina Peternel, tina.peternel@greenpeace.org, 040 430 088 

 
www.greenpeace.si 
 
 
 

                                                 
i Peto poročilo IPCC bo objavljeno v štirih delih. Pripravile ga bodo različne Delovne skupine (WG): 
WG I: The Physical Science Basis, objavljeno 27 septembra 2013, Stockholm, Švedska 
WG II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, 31 marec 2014, Yokohama, Japonska 
WG III: Mitigation of Climate Change, 13 april 2014, Berlin, Nemčija 
AR5 Synthesis Report (SYR), 27-31 oktober 2014, Copenhagen, Danska 
ii Dva scenarija, ki sodita vmes, sta RCP4.5 and RCP6.0. Številke se nanašajo na The number refers to ravni 
sevanja (W/m2), h kateri bo vodil vsak scenarij do leta 2100. Tako bo scenarij RCP2.6 vodil do ravni sevanja 2.6 
W/m2 do leta 2100. 
iii WG II SPM Assessment Box SPM.2 Tabela 1 

 

 

 

Greenace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, 
zaščito in ohranitev okolja ter za promocijo miru. Za svoje delovanje ne sprejema finančnih sredstev inštitucij EU, 

vlad, korporacij ali političnih strank. 
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