
 

Ataskaitoje pateiktos išvados 
nepalieka jokių abejonių: žmogaus 
veikla daro įtaką klimato kaitai. 
Tokią išvadą padarė 234 pasaulio 
mokslininkai iš 66 šalių, o 
ataskaitos santrauką politikams 
patvirtino 195 valstybės. Pasak 
ataskaitos autorių, Paryžiuje 2015 
m. sutarta pusantro laipsnio 
atšilimo riba nuo prieš industrinių 
laikų bus pasiekta bet kokiu atveju. 
Žemės temperatūra jau pakilo 
vienu laipsniu, lyginant su prieš 
industriniais laikais ir tai įvyko 
greičiausiu tempu per 2000-ius 
metų. Tačiau, dar įmanoma sustoti 
ir išvengti blogiausių pasekmių. 
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Tačiau kai kurie pokyčiai, deja,  jau 
negrįžtami: jūrų lygis toliau kils. To 
priežastys: tirpstantys ledynai, nuo 
šilumos mažėjantis vandens tankis ir 
vandenynų dugnų šiltėjimas. 
Mokslininkų teigimu, jūrų lygis kils 
dar šimtus metų. 
 
Virš dviejų šimtų ataskaitą rengusių 
ekspertų klimato kaitą drąsiai sieja su 
žmonių veikla ir remiasi virš 14 tūkst. 
dokumente cituojamų mokslinių 
tyrimų.  Anglies dvideginio 
koncentracija atmosferoje – 
didžiausia per du milijonus metų, 
metano – per 800 tūkst. Vadinasi, 
tokio šių dujų kiekio nebuvo 
susikaupę net per įvairius, natūralius 
klimato pokyčius pastaraisiais šimtais 
tūkstančių metų. 
 
Prastėjančią klimato situaciją rodo jau 
šiuo metu vykstantys kataklizmai: 
miškų gaisrai Graikijoje, kitose 
Balkanų šalyse, Turkijoje, Italijoje, 
Kalifornijoje, Sibire, Alžyre, 
potvyniai Kinijoje, Vokietijoje, 
Turkijoje. Karščio bangos anksčiau 
fiksuotos kartą per pusšimtį metų, o 
dabar – kas dešimtmetį. 
 

Potvynių jūrų pakrantėse nuo 
septintojo dešimtmečio 
padvigubėjo. Galingų sausrų 
pusantro karto daugiau. 
Mokslininkai sutinka: šios 
tendencijos išliks, tačiau jų 
stiprumas priklausys nuo to, kiek 
toliau žmonija terš orą. 
 
Mokslininkų nuomone, 
nuolatinis anglies dioksido 
(CO2) ir kitų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimas 
apribotų klimato kaitą. 
Teigiamas šių veiksmų rezultatas 
oro kokybei būtų pasiektas gan 
greitai, tačiau gali prireikti 20–30 
metų, kol stabilizuotųsi pasaulinė 
oro temperatūra.  
 
Ataskaitoje prognozuojama, kad 
per ateinančius dešimtmečius 
klimato kaita padidės visuose 
regionuose. Esant 1,5 ° C 
visuotiniam atšilimui, didės 
karščio bangos, ilgės šiltų sezonų 
trukmė ir tuo pačiu bus trumpesni 
šaltieji metų sezonai. Esant 2 ° C 
pasauliniam atšilimui, 
ekstremalūs karščiai dažniau 
pasiektų gyvybiškai pavojingas 
ribas žemės ūkiui ir žmonių 
sveikatai.  
„Ši ataskaita yra tikrovės 
patikrinimas“,-sakė IPCC I darbo 
grupės pirmininkė Valérie 
Masson-Delmotte. „Dabar 
turime daug aiškesnį praeities, 
dabarties ir ateities klimato 
vaizdą, kuris yra būtinas norint 
suprasti, kur einame, ką galima 
padaryti ir kaip galime 
pasiruošti“. 
Daugiau informacijos galima 
rasti šiame puslapyje:  
https://www.ipcc.ch/report/ar6/
wg1/  
 
Informaciją parengta įgyvendinant 
Kauno rajono aplinkosauginio švietimo 
2021-2027m. programą.    
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Tarptautinė ataskaita 
apie pasaulio klimato 
būklę 
 

2021 rugpjūčio 9 d. pasauliui buvo 
pristatyta  naujausia 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) mokslininkų 
ataskaita „Climate Change 2021: 
the Physical Science Basis“, 
kurioje pateikti naujausi 
moksliniais tyrimais ir stebėjimais 
paremti mūsų planetos  klimato 
pokyčiai kiekviename regione ir 
visoje klimato sistemoje. 


