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• Viimane UNFCCC osalispoolte
kokkusaamine kõrgtasemel enne Kyoto 
protokolli aegumist

• Seltskond on ärevil ☺



http://www.unep.org/compendium2009/



Kliimamuutused ja 
kasvuhoonenähtus
Versioon 1. (Ametlik)
… ja selle variatsioon. 

(Roheline)

võib-olla

tõenäoliselt

nojah

on jah

http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_CO2_emission_by_country_2006.svg


Aga tº ?



• Stern’i Raport (Suurbritannia)
• peamine järeldus on, et igal aastal tuleks 1% SKP-st 

investeerida kliimamuutuste tagajärgede 
ärahoidmiseks, vastasel korral võib globaalne SKP 
kukkuda 20%. Kliimamuutused kujunevad tõenäoliselt 
suurimaks majanduslanguse teguriks, mis on 
võrreldav sõdade ja 1930 langusega.

• Juunis 2008 parandas Stern hinnangu 2%.
• Seda on ka majandusteoreetiliselt kritiseeritud.
• Garnaut tegi analoogilise raporti Austraalia kohta

∑ Kliimamuutuste teema retoorika on emotsionaalne,

vahel segane, vasturääkiv, ülepingutatud

(see vähendab usaldusväärsust)

Ettevaatusprintsiip – oluline aga kas ainus oluline?



1. 16 000 a

2. 10 000 a

3. 2 000 a

4. 700 a

5. 100 a

6. 8 a

• Kliimamuutused ja kasvuhoonenähtus
Versioon 2. (Skeptiline/Geoloogiline) Versioon 3. (Teaduslik ☺)

Probleem:
Ajaskaalade 
segamine



Prof. Robert M. 
Carter, James Cook
Uni.

http://www.youtube.
com/watch?v=FOLk
ze-9GcI

http://www.youtube.
com/watch?v=FOLk
ze-
9GcI&feature=relate
d&feature=relatedht
tp://www.youtube.co
m/watch?v=vN06JS
i-SW8



Pöörlemistelje kaldenurk

Orbiidi ekstsentrilisus

Periheeli pikkus ja suund

Pretsessiooniindeks

Insolatsiooni muutus (ööpäeva 
keskmine päikesekiirguse hulk 
atmosfääri välispinnal 65N)

Muud kliimamuutusi põhjustavad võimalikud tegurid

hall joon = 3. juuni 2009





http://www.homepage.montana.edu/~
geol445/hyperglac/time1/milankov.ht
m

Milankovitch Cycles and 
Glaciation



Laamade liikumine 
maismaa jaotus (ja 
osatähtus Maa pinnal)
Oluline andmete tõlgendamisel

Ookeanihoovuste vöö
(võimalikud muutused)



Globaalsed muutused pole pelgalt 
kliimamuutused

• rahvastiku kasv
– urbaniseerumine

• ressursside lõppemine
• bioloogilise mitmekesisuse kadu
• sassis suhted
• ….



Time unit Births Deaths Natural Increase
Year 131,571,719 55,001,289 76,570,430

Month 10,964,310 4,583,441 6,380,869
Day 360,470 150,688 209,782
Hour 15,020 6,279 8,741

Minute 250 105 146
Seconds 4.2 1.7 2.4

Maailma rahvastiku muutused

2009
6.8 miljardit



Linnastumine, täna on juba 
linnaelanike arv suurem, kui 
maaelanike arv

2007-2008



http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html



http://www.worldwatch.org/



• Ümberasujate hulk 
jätkuvalt kõrge
– kuni 184 M inimest on 

“sundkolimas”
– keskkonna osatähtsus 

põhjusena suureneb
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http://www.grida.no/



Austraalia Suur Korallrahu



Austraalia Suur Korallrahu



Korallid Punases Meres (Akaba laht)



Korallid Punases Meres (Akaba laht)
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Endla 



Emajõe Suursoo ja Koosa järv

ca ¾ Eesti soodest ei toimi enam sooökosüsteemina
Pajula, R. 2006 Kui palju on Eestis soid? Eesti Loodus 2006, 1.

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1350_1346.html



• Bioloogiline mitmekesisus ehk liikide arvu 
vähenemine on üks olulistest 
probleemidest, mis fikseeriti ka Rio 92 
konverentsil

http://www.globalissues.org/article/171/loss-of-biodiversity-and-extinctions



Rhett A Butler, http://www.mongabay.com/ 



Vihmamets Austraalia Idarannikul



Vihmamets Austraalia Idarannikul



-102 000 km2 / a (1990 – 2005 keskmine raie) 

16,3 M km2 Katse hinnata seisu 2009 vmt



Vihmametsas Austraalia Idarannikul



http://www.fao.org/desertification/default.asp?lang=en

Dry and Hyper 
Arid Land (% 
of country 
area) 

Land with 
Erosion and 
Salinity risk 
(%) 



Surnumeri ja selle vesikond, 2009

Jordani jõe alamjooks, suur osa veest 
kasutatakse ära kõrgemal

Surnumere idarannik

veetase langeb ca 1 m aastasPais Wadi Mujib’i orus

Kuiv sissevool



http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx



• Tänane liikide kadumise kiirus ületab 1000 
kordselt taustaväärtust ning see võib tõusta 
10000 kordseks ja kaasa tuua kolmandiku kuni 
kahe kolmandiku liikide hävimise poole 
sajandiga, mis on võrreldav varasemate 
massihävingutega.

• Võib ohustada ka agroökosüsteeme.
• Tööstuslik kalapüük on panustanud kalade 

massilisse hävimisse - 90% kõigist suurtest 
kalaliikidest on ookeanist kadunud (Nature)



Kalanduses on 
inimene alles 20. 
sajandi lõpus 
jõudunud 
üleminekuperioodi 
koriluse/küttimise 
faasist kasvatamise 
faasi - kalavarude 
piiratus sunnib püüki 
piirama ja 
kalakasvatust 
kiirenevalt edenema.

Paremal VS 2009



Oodatav BM muutus aastaks 2100, 
kolm stsenaariumit, järjestatuna 
suhtelisel skaalal
(A) Interaktsioonid tegurite vahel 
puuduvad, muutus on  bioomi-
spetsiifiliste tegurite summa.
(B) Kogumuutuse määrab ära 
maksimaalse muutusega tegur
(C) Tegurite vahel on sünergilised 
vastasmõjud.
Vahemere ÖS (MED), rohumaaad
(GRAS), savannid (SAV), 
boreaalsed metsad (BOR), L 
parasvöötme metsad (S.TEMP),
tropical forest (TROP), P 
parasvöötme metsad  (N.TEMP), 
arktilised ÖS (ARCT), kõrbed 
(DESERT)..

Sala et al. 2000. Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100. Science, 10, 287, 1770– 4.



Tänan!
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