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Skrb za planet se prične pri tleh
5. december - Svetovni dan tal

Tla imajo izjemen pomen za ljudi, živali, rastline in okolje. Združeni narodi so leta 2013 razglasili 5.
december za Svetovni dan tal, da bi bili vsi bolj pozorni na tla in njihovo trajnostno upravljanje. Zelo
pomembno je ohranjati ta kompleksen in dragocen naravni vir, po katerem se naš planet tudi
imenuje, njegova vrednost pa je prepogosto podcenjena in spregledana.
Tla so počasi nastajajoč naravni vir - 2 cm rodovitnih tal nastane v 500 letih - kjer domuje četrtina
biotske pestrosti našega planeta. Oskrbujejo nas s hrano, biomaso in surovinami. Služijo kot temelj
človeške dejavnosti, oblikujejo krajino, so arhiv naravne in kulturne dediščine, imajo ključno vlogo kot
življenjski prostor in genski sklad. Skladiščijo, filtrirajo ali preoblikujejo različne snovi, kot so: voda,
hranila, onesnaževala in ogljik.
Ključna so pri kroženju ogljika in so drugi največje ponor ogljika na svetu, takoj za oceani. To dejstvo je
potrebno upoštevati pri prilagajanju podnebnim spremembam. Pod našimi nogami je uskladiščenih
približno 70 milijard ton organskega ogljika, kar je skoraj 50-kratna količina letnih emisij ogljika v EU.
Sproščanje organskega ogljika iz tal lahko preprečujemo npr. s pogozdovanjem, ohranjanjem organske
snovi in biotske pestrosti v tleh, kolobarjenjem, ohranjanjem mokrišč, preprečevanjem suš in erozije
ter dobrimi kmetijskimi praksami.
Letošnje geslo je »Skrb za planet se prične s tlemi«. Posebna pozornost je namenjena vlogi organskega
ogljika v tleh pri omilitvi posledic podnebnih sprememb. Medvladni strokovni odbor za tla bo na ta dan
izdal Globalni zemljevid organskega ogljika v tleh, ki ga bodo države lahko uporabile npr. pri
vzpostavitvah nacionalnih talnih informacijskih sistemov.
V Sloveniji bo Ministrstvo za okolje in prostor ob Svetovnem dnevu tal ustanovilo Slovensko
partnerstvo za tla, prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k
trajnostnemu upravljanju in varovanju tal.

Slovensko partnerstvo za tla
Skrb za tla (zgibanka)
Svetovi dan tal (v angleškem jeziku)

Priporočamo ogled kratkih filmov »Organski ogljik v tleh - zaklad pod našimi nogami« in »Tla, naš
zaveznik proti podnebnim spremembam« o pomenu organskega ogljika v tleh za omilitev podnebnih
sprememb, pridelavo hrane in trajnostni razvoj. Filma sta v angleškem jeziku. Pripravila ju je
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.

