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Az uniós számvevők megvizsgálják az elsivatagosodás
elleni küzdelemre vonatkozó uniós stratégiát
Az Európai Számvevőszék egyik jelenleg folyó ellenőrzése az elsivatagosodás (a korábban
termékeny területek egyre szárazabbá és terméketlenné válása) elleni küzdelem uniós
stratégiai keretével foglalkozik. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az elsivatagosodás
kockázatát hatékonyan és eredményesen kezelik-e az Unió területén.
Az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény (UNCCD) szerint az elsivatagosodás
„a különböző tényezők – köztük az éghajlat-ingadozások és az emberi tevékenység – okozta
talajdegradációt jelenti az arid, a szemi-arid és a száraz szub-humid területeken”. Az
elsivatagodás az éghajlatváltozásnak nemcsak következménye, hanem oka is, többek között a
nem fenntartható földgazdálkodási gyakorlatok miatt. Felerősíti az éghajlatváltozást, mivel az
elsivatagosodott területek elveszítik képességüket a szén-dioxid talajban történő megkötésére,
ezáltal csak alacsonyabb mértékben valósul meg az üvegházhatású-gázok megkötése.
„Az elsivatagodás az élelmiszertermelés visszaeséséhez, a talaj terméketlenné válásához,
valamint a föld természetes ellenálló képességének és szén-dioxid megkötő képességének
csökkenéséhez vezethet – jelentette ki Phil Wynn Owen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.
– Mindez súlyosbíthatja a szegénységet, a szél által hordozott por által okozott egészségügyi
problémákat, és a biológiai sokféleség is csökkenhet. Sokan elveszíthetik a megélhetési
forrásaikat, aminek következtében a migrációs nyomás is súlyosbodhat.”
A talajerózió, a vízhiánnyal és a párolgást növelő magasabb hőmérsékletekkel kombinálva tovább
fokozza az elsivatagosodás kockázatát. A helyzet Spanyolország nagy részén, Dél-Portugáliában,
Dél-Olaszországban, Délkelet-Görögországban, Cipruson, valamint Bulgária és Románia feketetengeri partvidékén a legsúlyosabb. A kutatások szerint Spanyolország akár 44%-a, Portugália
33%-a, valamint Görögország és Olaszország közel 20%-a esetében nagy a talajerózió kockázata.
Cipruson a nemzeti cselekvési program szerint az ország területének 57%-a van kritikus
állapotban az elsivatagosodás kockázata szempontjából.
Az elsivatagodás elleni küzdelemre irányuló projektek uniós finanszírozása különböző
forrásokból, pl. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a LIFE programból és az uniós
kutatási programokból valósul meg.
Az UNCCD keretében mindezidáig tizenhárom uniós tagállam nyilvánította magát elsivatagosodás
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szempontjából veszélyeztetettnek. Ellenőreink ötöt keresnek fel közülük: Romániát, Ciprust,
Olaszországot, Spanyolországot és Portugáliát.
Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2018 végéig kerül sor. Az ehhez kapcsolódó, az
árvízkockázat uniós kezelésének vizsgálatára irányuló ellenőrzés eredményeit szintén az év
későbbi szakaszában tervezzük közzétenni.
A szerkesztők figyelmébe
Az UNCCD keretében magukat az elsivatagosodás szempontjából veszélyeztetettnek nyilvánító
országok a következők: Bulgária, Horvátország, Ciprus, Görögország, Magyarország, Olaszország,
Lettország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország.
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