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Čemu je letošnji Svetovni dan proti širjenju puščav in suše? 

Letošnji Svetovni dan proti širjenju puščav in suše je namenjen ozaveščanju o degradiranju območij. 

Na ta dan naj bi se ozaveščalo ljudi o tem, zakaj je pomembno, da se degradacija tal preprečuje in kako 

jo preprečiti. 

Najprej pa – kaj sploh je degradacija tal? 

Degradacija tal je po domače povedano uničenje tal. To pomeni, da so tla izrabljena do te mere,  da na 

njih rastline preprosto ne morejo več rasti, kar pripelje do nerodovitnosti, posledično tam ni niti 

živalskih vrst. Po navadi se tla degradirajo na sušnih območjih, kjer se zaradi intenzivnega kmetijstva 

popolnima izsušijo. Je pa degradacijo možno preprečiti in kasneje tudi obnoviti degradirano območje, 

tako da površine ob uničenju le niso za vedno izgubljene. Potrebno je le začeti s premišljenim 

obnavljanjem območja. 

Kaj so vzroki za dezertifikacijo? 

Preden se posvetimo možnostim za preprečevanje dezertifikacije in obnavljanje uničenih območij, naj 

najprej predstavim nekaj razlogov zakaj do tega sploh pride. V prvi vrsti so problem: 

- Prekomerna paša lahko vodi do povišane erozije 

- Neprimerno kmetovanje (intenzivno kmetijstvo) 

- Krčenje gozdov 

- V revščini se ne ubadamo z vprašanjem kako trajnostno obdelovati površine temveč kako 

preživeti in čim bolje izkoristiti površine, ki so nam na voljo za pridelovanje hrane. To lahko 

vodi do popolnega izčrpanja tal, ki se spremenijo iz rodovitnih v nerodovitne, kar potem 

položaj oseb, ki so površine obdelovale, le še poslabša. 

- Nepravilno namakanje v suhih območjih lahko pripelje do slanosti prsti in zmanjševanje 

pridelka. 

- Planetarne podnebne spremembe (poplave, vedno daljša sušna območja, …). 



Kakšni so možni ukrepi? 

- Eden najučinkovitejših načinov za preprečevanje dezertifikacije je sajenje dreves na kmetijskih 

površinah. To zmanjšuje vetrno erozijo in izhlapevanje vode iz tal. 

- Dezertifikacija je tudi močno povezana z revščino in nerazvitostjo držav ter nezanesljivostjo 

preskrbe s hrano. Proces uničenja kmetijskih površin v nerazvitih in revnih državah lahko 

ustavimo le, če odpravimo vzroke za revščino in lakoto. 

- Zmanjševati pa moramo tudi onesnaževanje planeta, saj so velik dejavnik dezertifikacije tudi 

podnebne spremembe. 

Zakaj moramo taka območja obnoviti? 

Ljudje smo spremenili skoraj tri četrtine Zemeljske površine, ki jo ne prekriva led ali ocean, da bi 

zadostili potrebam po hrani, surovinah, avtocestah in domovih. Odprava poškodovanih površin blaži 

podnebne spremembe, krepi naravno obrambo pred naravnimi nesrečami in hudim podnebjem. 

Z obnavljanjem degradiranih območij pridobimo oziroma ohranjamo (če ukrepamo pravi čas) nove 

kmetijske površine, s tem pa se poveča pridelava hrane in posledično je manjša možnost, da bo 

primanjkovalo hrane. Z obnovo teh območij pridobimo tudi nova delovna mesta, povečuje se dohodek 

in biodiverziteta nekega območja, upočasnijo pa se tudi podnebne spremembe. 

Pa v Beli krajini? 

Degradacija v drugem in tudi bolj znanem pomenu besede pomeni, da človek preoblikuje ali kako 

drugače onesnaži okolje in s tem poruši ekosistem, ki je bil tam vzpostavljen s strani narave. Tako se 

lahko uničijo reke, ko njihove bregove obložimo s kamnitimi ploščami, tudi izsuševanje močvirja in mlak 

je velika degradacija. 

V Beli krajini je vsekakor najbolj znano onesnaženje izvira reke Krupe s PCB umetnimi organskimi 

spojinami.  Ti so bili s strani tovarne Iskra nezakonito odloženi v številne vrtače. Nevarne snovi so se 

ob padavinah spirale v tla, voda pa jih je potem preko kraškega podzemlja zanesla v izvir reke Krupe in 

ga močno onesnažila. Stanje se z leti izboljšuje, je pa voda še vedno onesnažena do te mere, da ni 

primerna za uporabo. Tudi uživanje predvsem ribe , pa tudi ostale hrana pridelane v vaseh ob reku 

Krupi je odsvetovano zaradi nevarnih vsebnosti PBC-ja. 

Je pa izvir reke Krupe le najbolj znan primer, o katerem se da veliko prebrati in najti. Veliko primerov 

degradacij ostane neopaženih in nezabeleženih, kar seveda ni korak v pravo smer. Še posebej na krasu 

se degradacije težko opazijo, še težje pa je določiti obseg. Onesnaževanja se na krasu hitro širijo, 

sposobnost tal, da očistijo vodo škodljivih snovi je tu manjši kot na kakem drugem tipu tal, saj voda 

zelo hitro odteka. 

Če želimo zmanjšati ne samo degradacije ampak na splošno vsako onesnaževanje in nepravilno posege 

v okolje, moramo biti predvsem ozaveščeni in posege v naravo dobro načrtovati. Zelo pomembno je, 

kje zgradimo hišo, cesto ali kak drug objekt, saj je lahko ravno tisti travnik dom ogrožene rastlinske ali 

živalske vrste in mogoče ravno tisti gozd ščiti vas pred hudim vetrom, neurjem ali sušo. 

Viri:  

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day  
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Maja Sepaher 

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day
https://dk.um.si/Dokument.php?id=141094

