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KLIMATAS IR GAMTA
KAIP SPRENDŽIANT VIENĄ KRIZĘ NEGILINTI KITŲ?

KLIMATOSAUGOS STYGOS

http://www.akoalicija.lt/




https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-biodiversity-and-climate-change

JT bendroji klimato kaitos konvencija
Įsigaliojo 1994

Tarpvyriausybinė klimato kaitos 
komisija

Įkurta 1988

Tarpvyriausybinė mokslinė politinė 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių

paslaugų platforma.
Įkurta 2012

Biologinės įvairovės konvencija
Įsigaliojo 1993

IPBES ir IPCC bendros dirbtuvės
BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR KLIMATO KAITA

2021 liepa

https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-biodiversity-and-climate-change


1. Apriboti visuotinį atšilimą, kad būtų užtikrintas tinkamas gyventi klimatas, ir 

apsaugoti biologinę įvairovę yra vienas kitą papildantys tikslai, o jų pasiekimas 

yra būtinas, kad būtų užtikrinta žmonių gerovė (tvarus naudų teikimas).

Klimatas
Paryžiaus susitarimas 
(2015 m.)

Biologinė įvairovė
Pasaulinė biologinės 
įvairovės programa po 
2020 metų 
(2022 m.?)

Žmonių gerovė
Darnaus vystymosi tikslai 
(2015 m.)

Pagrindinės dirbtuvių išvados

2. Visa grupė gamtos procesais grįstų sprendimų (veiksmų skirtų apsaugoti, 

tvariai valdyti ir atkurti ekosistemas), yra naudingi klimato kaitos švelninimo, 

prisitaikymo prie klimato kaitos ir biologinės įvairovės tikslams. 

3. Priemonės, skirtos siaurai klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui, gali turėti 

tiesioginį ir netiesioginį neigiamą poveikį gamtai ir gamtos indėliui žmonėms.

4. Priemonės, skirtos tik biologinės įvairovės apsaugai ir atkūrimui, paprastai 

turi svarbią naudą klimato kaitos švelninimui, tačiau ši nauda gali būti 

neoptimali, palyginti su priemonėmis, kuriomis atsižvelgiama ir į biologinę 

įvairovę, ir į klimatą.

5. Traktuoti klimatą, biologinę įvairovę ir žmonių visuomenę kaip tarpusavyje 

susijusias sistemas yra raktas į sėkmingus rezultatus. 

6. Socialinių ir ekologinių sistemų valdymo transformuojantys pokyčiai gali padėti 

sukurti klimatui ir biologinei įvairovei palankius vystymosi kelius.



Veiksmų dėl klimato įtaka biologinės įvairovės veiksmams →

Veiksmų dėl biologinės įvairovės įtaka klimato veiksmams →



Lietuvos ŠESD 2020 m.

-5,4 mln. t. CO2 ekv.20,2 mln. t. CO2 ekv.

ŽNŽNKM skleistinė

Veiksmų dėl klimato įtaka biologinės įvairovės veiksmams →



EB svarbos buveinių būklė 2019 m. vertinimu Pagrindinės grėsmės 2019 m. vertinimu

Veiksmų dėl biologinės įvairovės įtaka klimato veiksmams →
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