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Revidenti izskata ES stratēģiju pārtuksnešošanās 
apkarošanai 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) revidē ES stratēģisko satvaru pārtuksnešošanās apkarošanai; 
pārtuksnešošanās skar kādreiz auglīgas zemes, kuras kļūst pārlieku sausas un neproduktīvas. 
Revidenti pārbaudīs, vai pārtuksnešošanās risks Eiropas Savienībā tiek risināts efektīvi un 
lietderīgi. 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā cīņai ar pārtuksnešošanos (UNCCD) šī parādība ir 
definēta šādi: “Zemes noplicināšanās izkaltušos, daļēji izkaltušos un sausos daļēji mitros 
apgabalos dažādu iemeslu dēļ, tostarp klimata pārmaiņu un cilvēku darbības rezultātā.” 
Pārtuksnešošanās ir ne tikai klimata pārmaiņu sekas, bet arī to izraisītāja. To rada arī 
ilgtnespējīgas zemes apsaimniekošanas prakses. Tā pastiprina klimata pārmaiņas, jo 
pārtuksnešojusies zeme zaudē spēju uzkrāt oglekli, tāpēc tiek absorbēts mazāks daudzums 
siltumnīcefekta gāzu. 

“Pārtuksnešošanās var samazināt pārtikas ražošanu, padarīt neauglīgu augsni un samazināt 
zemes dabisko pretestību un spēju uzkrāt oglekli, ” teica par šo revīziju atbildīgais ERP loceklis 
Phil Wynn Owen. “Minētās parādības savukārt izraisa nabadzību, saasina veselības problēmas 
vēja pārnēsāto smilšu dēļ un samazina bioloģisko daudzveidību. Tā rezultātā cilvēki var zaudēt 
iztikas līdzekļus un tāpēc migrēt.”  

Augsnes erozija kopā ar ūdens trūkumu un augstāku temperatūru, kas palielina izgarošanu, vēl 
vairāk saasina pārtuksnešošanās risku. Stāvoklis ir īpaši nopietns lielā daļā Spānijas, Portugāles 
dienvidos, Itālijas dienvidos, Grieķijas dienvidaustrumu daļā, Kiprā, kā arī Bulgārijas un Rumānijas 
apgabalos pie Melnās jūras. Pētījumi liecina, ka augsts augsnes erozijas risks apdraud 44 % 
Spānijas, 33 % Portugāles un gandrīz 20 % Grieķijas un Itālijas. Saskaņā ar Kipras rīcības 
programmu pārtuksnešošanās apkarošanai 57 % tās teritorijas atrodas kritiskā stāvoklī 
pārtuksnešošanās riska dēļ.  

Pārtuksnešošanās apkarošanas projektiem ES piešķir finansējumu no dažādiem avotiem – Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, programmas LIFE un ES pētniecības programmām.  

Trīspadsmit ES dalībvalstis jau ir paziņojušas UNCCD, ka tās skar pārtuksnešošanās. Revidenti 
apmeklēs piecas no tām – Rumāniju, Kipru, Itāliju, Spāniju un Portugāli.  
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Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt līdz 2018. gada beigām. Ir plānots, ka šogad arī tiks 
publicēts ar šo tēmu saistīts revīzijas ziņojums par plūdu riska pārvaldību Eiropas Savienībā. 

Piezīmes izdevējiem 

Dalībvalstis, kas jau ir paziņojušas UNCCD, ka tās skar pārtuksnešošanās, ir Bulgārija, Horvātija, 
Kipra, Grieķija, Ungārija, Itālija, Latvija, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un 
Spānija. 

 


