
Б.Димић

5. децембар - Светски дан земљишта

2002. године IUSS организација - (International Union of Soil Sciences) 
декларисала је 5. децембар као Светски дан земљишта. Овај дан 
прославља значај земљишта као критичне компоненте природног 
система и његов витални допринос људском благостању кроз 
обезбеђивање хране, воде и енергетске сигурности, као и његове 
улоге у ублажавању климатских промена и губитка биодиверзитета.

Земљиште је  органско-минерални материјал 
који се налази непосреднo на површини земље и 
који је под сталним утицајем генетских и 
еколошких фактора као што су климa, живи 
организми и рељеф. У својим нижим слојевима 
поседује матичну стену или неуједначен 
материјал који није под утицајем биолошке 
активности. 

Земљиште је природни филтер који неутралише 
одређенe загађујуће материје мењајући их или 
акумулирајући  њихову токсичност. 

Земљиште је главни фактор у пречишћавању 
воде. Осим тога, кључна је компонента у 
регулисању поплава кроз задржавање падавина, 
јер  сабијање  земљишта и образовање 
непропусног слоја доводи до бржег отицања 
падавина до речног слива.

Земљиште је сложен систем биогеохемијских 
процеса који подржава пољопривредну 
производњу и шуме, критична  је  компонента 
скупа различитих еколошких процеса од 
управљања водом, кретања органског угљеника, 
производње гасова стаклене баште.

Процењује се да земљиште обезбеђује око 90% 
хране за човечанство и представља услов 
опстанка живог света на земљи. Благостање и 
економски развој зависе од екосистемске подршке 
и одржавања функција земљишта.

Стање  земљишта прети одрживом развоју. 
Безбедност хране неће моћи да се постигне без 
хитне и консолидоване акције кроз одрживо 
управљање земљиштем. У последњих 50 година 
површина обрадивог земљишта по становнику је 
смањена на пола. Сваке године на земљи се губи 
више од 20 билиона тона земљишта, што је више 
од 3 тоне по становнику годишње. Деградација 
земљишта се може дефинисати као скуп процеса 
узрокованих човековом активношћу, који смањују 
садашњи и будући потенцијал земљишта као 
услов опстанка живог света на нашој планети. 
Када се једанпут наруше функције и квалитет 
земљишта, његова регенерација може бити 
веома тешка и скупа.

Зашто је земљиште важно?



Као одговор овим претњама неопходне су хитне и 
свеобухватне акције кроз: јачање науке и технологије, 
подизање капацитета, успостављање партнерских 
односа за заједничке акције и подизање свести о значају 
земљишта. Одговори владиног сектора треба да буду 
базирани на три стуба одрживости и неопходно је да буду 
реализовани на локалном и регионалном нивоу. Они 
треба да гарантују одрживост релевантних функција 

Активности Агенције за заштиту животне средине у области земљишта обухватају:

 - праћење стања земљишта и  извештавање према националним и међународним стандардима  

Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2011;

Праћење стања земљишта-законски основ, циљеви и индикатори;

Израда инвентара контаминираних локација 
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Агенција за заштиту 
животне средине

Подаци показују да више фактора 
угрожавају земљиште на простору 
Европе. Услед више од 200 година 
индустријализације, контаминација 
земљишта је постала веома раширени 
проблем у Европи. Најзаступљеније 
загађујуће материје су тешки метали и 
минерална уља. Процењује се да је број 
локалитета где се одвијају активности 
које потенцијално могу загадити 
земљиште око 3 милиона. Процењено је 
да je 105 милиона ha, или 16% укупног 
земљишта Европе (изузев Русије) 
угрожено воденом ерозијом, док је 42 
милиона ha угрожено ерозијом ветром. 
У националним базама података 
регистровано је  преко 630 000 
клизишта. Око 45% земљишта у Eвропи 
има низак или веома низак  садржај 
органских материја (0-2% органског 
угљеника). Заслањивање као резултат 
акумулације соли и других материја које 
настаје неадекватним управљањем 
пољопривредним земљиштем погађа 
око 3,8 милиона ha земљишта у Европи. 
Заузимање земљишта изградњом 
довело је до губитка од најмање 275 ha 
земљишта дневно у периоду 1990-2000. 

2године у ЕУ, што је 1000 km /годишње. У 
периоду 2000-2006. године просечни 
губитак у ЕУ је порастао за 3 % (The 
State of soil in Europe, European 
Commision, JRC Reference Reports, 
2012).

Земљиште представља један од најважнијих 
природних ресурса и непроцењиво је добро 
целог човечанства, никако једне генерације, 
групе или појединца.

ФУНКЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

http://www.sepa.gov.rs/download/Zemljiste_2011.pdf
http://www.sepa.gov.rs/download/Zemljiste_zakonskiOsnov.pdf
http://www.sepa.gov.rs/download/Izrada_inventara_kontaminiranih_lokacija.pdf
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