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Kontrolerzy zbadają unijną strategię na rzecz zwalczania 
pustynnienia 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę strategicznych ram UE na 
rzecz zwalczania pustynnienia – procesu polegającego na wysychaniu żyznych dotąd gruntów 
i spadku ich produktywności. Kontrolerzy zbadają, czy podejmowane są skuteczne i wydajne 
działania w celu ograniczenia ryzyka pustynnienia w UE. 

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD) definiuje to 
zjawisko jako „degradację gleby na obszarach suchych, półsuchych i okresowo suchych, 
wynikającą z różnych czynników, w tym ze zmienności klimatu i z działalności człowieka”. 
Pustynnienie jest wynikiem, ale również przyczyną, zmiany klimatu i jest powodowane 
gospodarowaniem gruntami w sposób niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Jednocześnie pogłębia ono skutki zmiany klimatu, ponieważ grunty dotknięte procesem 
pustynnienia tracą zdolność do magazynowania dwutlenku węgla, a co za tym idzie, mogą 
pochłaniać mniejsze ilości gazów cieplarnianych. 

– Pustynnienie może prowadzić do zmniejszenia produkcji żywności i spadku żyzności gruntów, 
a także do ograniczenia naturalnej odporności gleb i ich zdolności do magazynowania dwutlenku 
węgla – stwierdził Phil Wynn Owen, członek Trybunału odpowiedzialny za tę kontrolę. – Te 
zjawiska mogą z kolei spowodować ubóstwo, poważne problemy zdrowotne z uwagi na pyły 
przenoszone przez wiatr oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej. Kolejną konsekwencją 
może być utrata źródeł utrzymania, skłaniająca osoby dotknięte tym problem do migracji.  

Erozja gleby w połączeniu z niedoborem wody i wyższymi temperaturami, które zwiększają 
parowanie, potęguje ryzyko pustynnienia. Sytuacja jest najpoważniejsza na dużej części 
terytorium Hiszpanii, w południowej Portugalii, południowych Włoszech, południowo-wschodniej 
Grecji, na Cyprze oraz na obszarach położonych nad Morzem Czarnym w Bułgarii i Rumunii. 
Badania naukowe wykazują, że wysokim ryzykiem erozji gleby dotknięte jest nawet 44% 
terytorium Hiszpanii, 33% Portugalii i niemal 20% Grecji i Włoch. Jak wynika z krajowego 
programu zwalczania pustynnienia na Cyprze, sytuacja na 57% terytorium tego kraju jest 
krytyczna pod tym względem.  

Finansowanie unijne na rzecz projektów dotyczących pustynnienia pochodzi z różnych źródeł, 
takich jak Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, program LIFE 
i programy badawcze UE.  
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Jak dotąd 13 państw członkowskich UE zgłosiło UNCCD, że są dotknięte pustynnieniem. 
Kontrolerzy odwiedzą pięć z nich: Rumunię, Cypr, Włochy, Hiszpanię i Portugalię.  

Sprawozdanie z kontroli ma ukazać się do końca 2018 r. Pod koniec tego roku planowana jest 
również publikacja sprawozdania z powiązanej kontroli dotyczącej zarządzania ryzykiem 
powodziowym w UE. 

Informacje dla redaktorów 

Trzynaście państw członkowskich, które jak dotąd zgłosiły UNCCD, że są dotknięte pustynnieniem, 
to: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia i Hiszpania. 

 


