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Eiropā meža ugunsgrēku postījumi, visticamāk, sasniegs jaunu 

maksimumu kopš 2006. gada, kad tika sākta to uzskaite. 

 

Saskaņā ar Eiropas Meža ugunsgrēku informācijas sistēmas (Effis) datiem 

no gada sākuma līdz 13. augustam ir izdeguši aptuveni 660 000 hektāru 

zemes. 

Šis skaitlis ir par 56 % lielāks salīdzinājumā ar iepriekšējo rekordu, kas 

tika uzstādīts tajā pašā laika posmā 2017. gadā, kad izdega 420 913 

hektāri. 

Tendence liecina, ka līdz gada beigām tiks iznīcināti vairāk nekā miljons 

hektāru. 2017. gadā tas bija 988 087 ha. 

Taču Effis svētdien (14. augustā) tviterī arī paziņoja, ka "situācija 

uzlabojas visā Eiropā". Tomēr tā joprojām norādīja uz "ļoti lielām 

briesmām" dažās Spānijas daļās, tostarp Andalūzijā, Aragonā un 

Katalonijā. 

Un tā uzsvēra, ka "ārkārtējas briesmas" joprojām tiek prognozētas 

Beļģijas, Francijas, Vācijas, Portugāles, Spānijas un Apvienotās Karalistes 

teritorijās. 

Vissmagāk skarta ir Spānija, kas svētdien evakuēja aptuveni 1500 cilvēku 

pilsētās ziemeļaustrumos. Karstums kopā ar spēcīgu vēju un sausuma 

periodu ir tikai pastiprinājis to intensitāti, un jaunākie dati liecina, ka 

gandrīz divas trešdaļas Eiropas ir sausumā. Sausuma periods varētu būt 

sliktākais 500 gadu laikā, ja tas pārsniegs 2018. gada rekordu, brīdināja 

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra amatpersona. 



Kopumā Spānijā gandrīz 400 ugunsgrēki ir iznīcinājuši aptuveni 260 000 

hektāru platību. 

Effis dati liecina, ka tam seko aptuveni 150 000 hektāru Rumānijā, 76 000 

hektāru Portugālē, 62 000 hektāru Francijā un 42 000 hektāru Itālijā. 

 

Savukārt Francija pagājušajā nedēļā pieprasīja palīdzību no citām ES 

valstīm, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu. 

Eiropas Komisija palīdzēja koordinēt reaģēšanas pasākumus, mobilizējot 

četras lidmašīnas no ugunsdzēsības flotes, kas izvietotas Grieķijā un 

Zviedrijā. 

Ugunsdzēsēju komandas tika nosūtītas arī no Austrijas, Vācijas, Polijas 

un Rumānijas, lai palīdzētu Francijas kolēģiem. Pagājušajā nedēļā 

ugunsgrēki bija piespieduši aptuveni 10 000 cilvēku bēgt no Bordo 

apkārtnes. 

Francijā bija reģistrēts arī sausākais jūlijs vairāk nekā 60 gadu laikā, kad 

nokrišņu daudzums bija tikai 9,7 milimetri… 


