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The factor of risk – climate change
Rizikos faktorius – klimato kaita
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Nuokrypiai (°C) nuo 1901-2000 m.
vidurkio

Globali oro temperatūra
nuo 1880 m. pakilo ~0,85°°C
36 metai iš eilės oro t-ra viršija vidurkį
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Šiaurės pusr. oro temperatūros kaita
per 1000 m.

+40 %

+150 %

+20 %

Klimato kaitai būdingas domino
efektas

CO2
2013 m.:
395,33 ppm
Didžiausia
per 800 000
m. !!!

CH4

N2O

Prognozės iki 2100 m.
• Atmosferos sudėtis – šiltnamio efektas
stiprės
• Temperatūra – pakils 0,3–4,8 °C
• Krituliai – pokyčiai regionuose įvairūs
• Arkties ledų plotai – mažės
• Vandenyno lygis – kils 17–81 cm
• Vandenyno pH – mažės
• Deguonies vandenyne – mažės
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Risk of climate-related impacts results from the interaction of
climate-related hazards with the vulnerability and exposure of
human and natural systems

The core challenge is that climate change
threatens to overburden states and
regions which are already fragile and
conflict prone
Klimato kaita
sukelia papildomos
naštos valstybėms
ir regionams, kurie
jau ir taip yra
pažeidžiami bei
konfliktiški

The risks posed by climate change
Klimato kaitos keliamos grėsmės

Conflict over resources
Konfliktai dėl išteklių

• Conflict over resources
• Tension over energy supply

• Economic damage and risk to coastal cities
• Loss of territory and border disputes
• Environmentally-induced migration

• Situations of fragility and radicalization
• Pressure on international governance

Water / Vandens ištekliai

Reduction of arable land, widespread shortage of water,
diminishing food and fish stocks, increased flooding and
prolonged droughts
Vandens trūkumas, ariamos žemės alinimas,
maisto ir žuvies išteklių mažėjimas, potvyniai ir sausros

Tension over energy supply
Įtampa dėl energijos tiekimo
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Changes in global average surface
temperature and average surface
temperature in the Arctic

Changing the geo-strategic dynamics of
the Arctic region

Nafta
dujos

Economic damage and risk to coastal
cities and critical infrastructure

Keičiasi Arkties
regiono
geostrateginė
dinamika

Loss of territory and border disputes
Teritorijos praradimas ir ginčai dėl sienų

Ekonominė žala pakrančių miestams bei
ypatingos svarbos infrastruktūros objektams

Net 40 % Azijos
gyventojų
(~ 2 mlrd.)
gyvena ne toliau
kaip 60 km nuo
pakrantės

Desertification / Dykumėjimas

Environmentally-induced migration
Ekologinių problemų sukelta migracija
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Migration / Migracija

Situations of
fragility and
radicalization
Pažeidžiamumo ir
radikalėjimo
situacijos

Trigger of frustration
Frustracijos grėsmė

Pressure on international governance
Spaudimas tarptautinei valdymo sistemai

MITIGATION
ADAPTATION
3 Courses
Trys keliai:

POVEIKIO KLIMATUI
ŠVELNINIMAS
PRISITAIKYMAS

–1 % BVP;
–5 % BVP;
–20 % BVP

Climate-change adaptation
as an iterative risk management process with
multiple feedbacks
Užmojai

Įgyvendinimas

Ačiū už dėmesį
Analizė

Vilniaus universiteto
Hidrologijos ir klimatologijos katedra
http://www.hkk.gf.vu.lt/
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People and knowledge shape the process and its outcomes
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