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Auditoriai nagrinėja ES kovos su dykumėjimu strategiją 
Europos Audito Rūmai atlieka ES strateginės kovos su dykumėjimu (kai anksčiau derlinga žemė 
tampa vis sausesnė ir neproduktyvi) programos auditą. Audito metu bus nagrinėjama, ar 
dykumėjimo rizika Europos Sąjungoje yra mažinama veiksmingai ir efektyviai. 

Dykumėjimas Jungtinių Tautų konvencijoje dėl kovos su dykumėjimu (UNCCD) apibrėžiamas kaip 
„žemės degradacija sausringose, pusiau sausringose ir sausose subtropinėse vietovėse, kurią 
sąlygoja įvairūs veiksniai, įskaitant klimato svyravimus ir žmogaus veiklą“. Dykumėjimas yra 
klimato kaitos rezultatas, bet taip pat viena iš jos priežasčių. Jį taip pat sąlygoja netvarios žemės 
valdymo praktikos. Jis didina klimato kaitą, kadangi sudykumėjusios žemės praranda gebėjimą 
kaupti anglį ir dėl to absorbuoja mažesnį kiekį šiltnamio dujų. 

„Dėl dykumėjimo mažėja maisto gamyba, dirvos tampa nederlingomis, o žemė praranda natūralų 
atsparumą ir gebėjimą kaupti anglį“, – kalbėjo už auditą atsakingas Audito Rūmų narys Phil 
Wynn Owen. – Savo ruožtu, visi šie veiksniai gali sukelti skurdą, rimtų sveikatos problemų dėl vėjo 
nešamų smilčių ir sąlygoti bioįvairovės nykimą. Dykumėjimas gali sunaikinti pragyvenimo šaltinius 
ir sukelti nuskurdusių žmonių migraciją“.  

Taip pat dykumėjimo riziką didina dirvos erozija, sausringumas ir karščiai, sąlygojantys didesnį 
garavimą. Rimčiausia padėtis susidarė didelėje Ispanijos dalyje, Pietų Portugalijoje, Pietų Italijoje, 
Pietryčių Graikijoje, Kipre bei prie Juodosios Jūros esančiuose Bulgarijos ir Rumunijos regionuose. 
Tyrimais nustatyta, kad didelė dirvos erozijos rizika susidarė 44 % Ispanijos, 33 % Portugalijos bei 
beveik 20 % Graikijos ir Italijos teritorijos. Kaip nurodyta Kipro nacionalinėje kovos su 
dykumėjimu veiksmų programoje, dėl dykumėjimo rizikos 57 % šalies teritorijos susidarė kritinė 
padėtis.  

ES finansuoja kovos su dykumėjimu projektus iš įvairių šaltinių, kaip antai Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, programos LIFE ir ES mokslinių tyrimų programų.  

Šiuo metu trylika ES valstybių narių yra pačios pareiškusios JT konvencijai dėl kovos su 
dykumėjimu (UNCCD), kad kenčia dėl dykumėjimo. Auditoriai lankosi penkiose iš jų: Rumunijoje, 
Kipre, Italijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje.  

Audito ataskaitą numatoma paskelbti 2018 m. pabaigoje. Taip pat šių metų pabaigoje planuojama 
paskelbti susijusio ES vykdomo potvynių rizikos valdymo audito ataskaitą. 
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Pastabos leidėjams 

Trylika ES valstybių narių, kurios pačios pareiškė UNCCD, jog kenčia dėl dykumėjimo, yra: 
Bulgarija, Kroatija, Kipras, Vengrija, Italija, Latvija, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija ir Ispanija. 

 


