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8. Tla

8.1

Spremembe in novosti na zakonodajnem podro~ju

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, 32/93 in 1/96) je Ministrstvo za
okolje in prostor pripravilo tri podzakonske akte na podro~ju varstva tal:
•
•
•

Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriti~nih imisijskih vrednostih nevarnih
snovi v tleh (Ur. list RS, 68/96)
Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. list RS, 68/96)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Ur. list RS, 55/97)

Uredba o mejnih, opozorilnih in kriti~nih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v
tleh pomeni novelacijo predpisov s podro~ja varstva tal oziroma nadaljnje
uveljavljanje okoljevarstvenih standardov kot pogojev za opravljanje gospodarskih
in drugih dejavnosti na obmo~ju Slovenije in pogojev kakovosti naravnega in
‘ivljenjskega okolja. Ministrstvo za okolje in prostor je pri dolo~itvi mejnih in
kriti~nih imisijskih vrednosti upo{tevalo strokovne podlage za pripravo uredbe, ki
jih je pripravila Biotehni{ka fakulteta, ter imisijske vrednosti za vsebnost snovi v
tleh posameznih dr‘av ~lanic Evropske unije (Nizozemska, Velika Britanija,
Nem~ija).
Mejne in kriti~ne imisijske vrednosti so dolo~ene za 11 kovin in so glede na
sedanjo uredbo o ugotavljanju onesna‘enosti kmetijskih zemlji{~ in gozda nekoliko
ostrej{e. Spremembo in dopolnitev teh vrednosti je Ministrstvo za okolje in prostor
pripravilo na osnovi raziskav onesna‘enosti tal v Republiki Sloveniji, ob
upo{tevanju geolo{ke podlage ter specifi~nih razmer. Za ostale organske spojine
so bile mejne in kriti~ne vrednosti v glavnem prevzete z nizozemske liste imisijskih
vrednosti za tla in podtalnico (Niederländische Orientierungswerte zur Sanierungsbedüftigkeit von verunreinigten Böden und Grund-wässern), ki jo je pripravilo
nizozemsko ministrstvo za okolje maja 1994. Ministrstvo za okolje in prostor se
je za prevzem nizozemske liste odlo~ilo zaradi vodilne vloge, ki jo ima Nizozemska
pri razvoju okoljevarstvene politike glede tal, poleg tega pa tak model postavljanja
imisijskih standardov posnemajo tudi druge evropske dr‘ave.
Predlo‘ena uredba je vsebinsko nadomestila dolo~be uredbe o ugotavljanju
onesna‘enosti kmetijskih zemlji{~ in gozda, ki dolo~ajo mejne imisijske vrednosti
snovi v tleh. Poleg tega predlo‘ena uredba skladno z zakonom o varstvu okolja
dolo~a tudi opozorilne in kriti~ne imisijske vrednosti snovi v tleh, ~esar do sedaj
veljavna uredba ni vsebovala.

Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla dolo~a za vse vrste tal
na obmo~ju Republike Slovenije mejne vrednosti letnega vnosa nevarnih snovi
(te‘kih kovin) in rastlinskih hranil v tla, ki so dolo~ene v smernici Evropske unije
o uporabi blata ~istilnih naprav v kmetijstvu ter na podlagi strokovnih podlag za
pripravo te uredbe, ki so upo{tevale predvsem ureditve v Avstriji in Nem~iji ter
razmere na tem podro~ju v Sloveniji. Z uredbo so dolo~ene koli~inske in ~asovne
prepovedi gnojenja s posameznimi vrstami ‘ivinskih gnojil. Med drugimi ukrepi v
zvezi z vnosom nevarnih snovi v tla uredba uvaja posebno dovoljenje za vnos
blata ~istilnih naprav, komposta ter mulja, ki ga mora pridobiti lastnik oziroma
upravljalec ~istilne naprave ali kompostarne oziroma investitor posega v re~no
strugo ali jezero, pri katerem se pridobivajo mulji.
Uredba v zvezi z namakanjem rastlin dolo~a kakovost vode, ki se sme uporabiti
za namakanje.
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Uredba o vnosu snovi v tla je vsebinsko nadomestila dolo~be uredbe in pravilnika
(Ur. list SRS, 6/90 in 7/90), ki urejajo ugotavljanje onesna‘enosti kmetijskih in
gozdnih zemlji{~ ob izpu{~anju strupenih snovi v tla, razen tistih dolo~b, ki urejajo onesna‘enja, zaradi nesre~, napa~nega ravnanja ali napa~ne uporabe snovi, ki sicer ne
povzro~ajo onesna‘enja, lahko pa kako druga~e okrnejo trajno rodovitnost tal.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla dolo~a vrste parametrov, ki so predmet obratovalnega monitoringa
za tla, blata ~istilnih naprav, komposte in mulje. Pravilnik dolo~a tudi vrste in
obseg meritev, metodologijo vzor~enja in merjenja parametrov, vsebino poro~ila
o obratovalnem monitoringu ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja
obratovalni monitoring.

8.2

Vrste tal in njihova razprostranjenost v Sloveniji

Nastanek in razvoj tal je odvisen od mati~ne osnove, klime, reliefa, dejavnosti
‘ivih organizmov, vklju~no s ~lovekom in ~asom. Glede na to, da se v Sloveniji
omenjeni dejavniki mo~no spreminjajo, je tudi talna odeja zelo pestra.
V goratih alpskih predelih Slovenije prevladujejo plitva skeletna tla s slabo
razgrajeno organsko snovjo. Taka tla uvr{~amo v litosole in prhninaste rendzine
na apnencih in dolomitih, redko najdemo tudi rankerje na silikatnih kamninah.
Po mednarodnih klasifikacijskih sistemih so to liti~ni, umbri~ni in rendzi~ni
leptosoli oziroma lithic cr yor thents in udor thents.
Nekoliko ni‘je, vendar {e vedno v goratem predelu Alp in Dinaridov se poleg
rendzin in nekoliko ve~jega dele‘a rankerjev pojavljajo redkeje tudi razli~ne vrste
izpranih tal, kot so rjava izprana tla, na dobro propustnih silikatnih pe{~enih
podlagah pa tudi podzoli. Na nepropustnih podlagah so nastala glejna in {otna
tla. Mednarodna imena so leptosoli, kambisoli, luvisoli in podzoluvisoli ter glejsoli
in histosoli oziroma lithic orthents, ochrepts in umbrepts.
V osrednji Sloveniji in Dolenjski z ravnim in gri~evnatim reliefom so se razvila
srednje globoka, dobro strukturna in mestoma tudi izprana tla. Na obse‘nih
obmo~jih apnenca in dolomita se pojavlja zdru‘ba rendzin in rjavih pokarbonatnih
tal. Evtri~na rjava tla so zna~ilna za mehke karbonatne kamnine, medtem ko na
nekarbonatnih kamninah najdemo distri~na rjava tla. V dolinah na obse‘nih
nanosih fluvioglacialnega proda prevladujejo evtri~na rjava tla. Na nanosih s
finej{o teksturo so razvite razli~ne oblike hidromor fnih tal. Legenda pedolo{ke
kar te sveta uporablja imena leptosoli, cambisoli, luvisoli, fluvisoli, glejsoli in
planosoli, medtem ko jih ameri{ka sistematika uvr{~a med udic entisols,
inceptisols in alfisols.
V Prekmurju se pogosto pojavljajo hidromor fna tla. Psevdogleji in gleji se prepletajo
z distri~nimi rjavimi tlemi na nekarbonatnih nanosih reke Mure. Po pedolo{ki
kar ti sveta so to kambisoli, planosoli in glejsoli. Ameri{ka klasifikacija pa ta tla
uvr{~a med udic, entisols, inceptisols in alfisols.
V severnem delu Primorske se na karbonatnem fli{u ob Vipavski dolini pojavljajo
evtri~na rjava tla, na nekarbonatnem fli{u brkinov pa distri~na rjava tla. V Vipavski
dolini prevladujejo obre~na tla. Na apnencih se poleg rendzine in rjavih pokarbonatnih tal pojavi tudi terra rossa. Kambisoli, evtri~ni fluvisoli, kromi~ni kambisoli
so imena, ki jih uporablja pedolo{ka kar ta sveta, or thents, ochrepts in udic
fluvents pa ameri{ka klasifikacija tal.
V ju‘ni Primorski mo~no prevladuje karbonatni fli{, nastala tla pa so regosol,
karbonatna rendzina in evtri~na rjava tla. Regosoli, leptosoli in kambisoli so
imena pedolo{ke kar te sveta, ameri{ka imena pa xeror thents in xerochrepts.
Ni‘ine vzhodne Slovenije obsegajo nanose nekarbonatnega proda z distri~nimi
tlemi. Na finej{ih nanosih so se razvili psevdogleji in gleji. Akri~na tla so posebna
zna~ilnost Bele Krajine. Kambisoli, planosoli in luvisoli so imena pedolo{ke
kar te sveta, eutrochrepts in dystrochrepts ter udalfs pa so imena po ameri{ki
klasifikaciji (vir: Pedolo{ka kar ta Slovenije 1: 400.000).

8. Tla

8.3
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V prostorskih analizah se tla obi~ajno obravnavajo kot zemlji{~e, kot omejena
parcela, z znanim lastnikom vsega, kar je v tleh, pod njimi ali nad njimi. Tla
postanejo tako naravni vir, ki ga je mogo~e izkori{~ati za proizvodnjo rastlin
(kmetijstvo, gozdarstvo), pa tudi kot urbani prostor, infrastrukturne koridorje,
prostor za rekreacijo ali {tevilne druge dejavnosti.
Vsaka {tudija o ranljivosti tal mora v bistvu izhajati iz sheme (tabela 8-1), ki
definira vrsto sprememb v tleh, njen na~in vpliva in posledice. Konkreten
poseg v okolju ima lahko samo en u~inek na tla, eno posledico, lahko pa tudi
ve~. Tla (talni tipi) imajo razli~en prag tolerantnosti glede na konkreten poseg.
Lahko re~emo, da so tla razli~no ranljiva glede na konkretno spremembo oz.
poseg.
Tabela 8-1: Na~ini in posledice degradacije tal
sprememba tal

na~in vpliva

posledica
erozija
zbijanje tal
uni~evanje strukture
povr{inska skorja
antropogeno uni~enje tal

fizikalni
DEGRADACIJA TAL
(notranje spremembe)

izpiranje
zakisovanje
zaslanjevanje

kemijski

zmanj{evanje vsebnosti
organske snovi v tleh
zmanj{ana bioti~na aktivnost

kombinirani

Vir: Center za pedologijo in varstvo okolja, Biotehni{ka fakulteta

Degradacijske spremembe v tleh so lahko posledica delovanja zunanjih
mehanskih sil ali notranjih fizikalno-kemijskih sprememb. Te spremembe se
dogajajo tudi kot posledica delovanja naravnih procesov v tleh, vendar se lahko
zaradi aktivnosti ~loveka mo~no intenzivirajo.
Primer antropogenega uni~enja tal je gradnja avtocest in drugih infrastrukturnih
objektov, kjer predstavlja degradacijo tal njihovo fizi~no uni~enje zaradi gradnje
cestnega telesa, nasipov, usekov in priklju~kov.

PRIMER
Na Centru za pedologijo in varstvo okolja Biotehni{ke fakultete so bile izdelane {tudije presoje
vplivov na tla kot sestavnega dela okolja in valorizacije pridelovalnega potenciala kmetijskih zemlji{~
za odseke in pododseke avtocest. [tudije vklju~ujejo primerjavo vplivov za razli~ne variante gradnje
avtoceste. Kot primer navajamo raz~lenitev prizadetosti ruralnega prostora z direktnim in indirektnim
vplivom AC na odseku Cogetinci – Radmo‘anci (tabela 8-2, slika 8-1).

Tabela 8-2: Raz~lenitev prizadetosti ruralnega prostora izra‘enega s talnim {tevilom z
direktnim in indirektnim vplivom AC na odseku Cogetinci – Radmo‘anci
Pridelovalni potencial tal,
izra‘en v bonitetnih to~kah
0: < 30.9

Cestno telo
(v ha)

Obmo~je omejene
pridelave (v ha)*
3.95

6.35

1: 31 – 42.9

14.75

21.82

36.57

2: 43 – 55.9

2.82

4.09

6.91

3: 56 – 69.9

62.31

93.53

155.84

1.80

2.70

4.5

84.08

126.09

210.17

Skupaj

*30 meterski pas na vsaki strani cestnega telesa

Vir: Center za pedologijo in varstvo okolja, Biotehni{ka fakulteta

> 70 < 30,9
2% 3%

Skupne izgube
naravnega vira (v ha)

2.40

4: > 70

Slika 8-1: Struktura prizadetosti
ruralnega prostora pri “rde~i”
varianti AC na odseku Cogetinci –
Radmo`anci

31 - 42,9
18 %
43 - 55,9
3%

56 - 69,9
74 %

VIR: Center za pedologijo in varstvo okolja,
Biotehni{ka fakulteta
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8.3.1 Erozija tal
Vetrna (eolska) erozija je v Sloveniji manj opazen pojav. Vendar so v Vipavski
dolini izpolnjeni vsi pogoji za nastanek vetrne erozije, ki se tudi v huj{i obliki
ob~asno pojavi. Najizrazitej{a je bila v letu po obse‘nih osu{evalnih delih, saj so
takrat odstranili veliko ‘ivih mej ter preko zime pustili veliko golih preoranih
zemlji{~.
Vodna erozija je v Sloveniji v rahlem upadanju, vsaj tista, katere vzrok so
obdelana kmetijska zemlji{~a. Mnogo obdelovalnih zemlji{~ v reliefu z nagibom
je bilo spremenjenih v travnike, {tevilni strmej{i travniki so opu{~eni in se
zara{~ajo z za~etno gozdno vegetacijo, mnogi vinogradi so zatravljeni in jih ve~
ne okopavajo. Vendar se lahko hitro pojavijo nova erozijska ‘ari{~a zaradi
nedovoljenih golosekov ter nevzdr‘evanih gozdnih prometnic ali strokovno
nepravilno izvedenih zemeljskih del za osnovanje pa{nikov ali vinogradov.
8.3.2 Zakisovanje in zaslanjevanje tal
Zakisovanje tal je proces zni‘evanja reakcije tal (pH) pod vplivom zunanjih
dejavnikov. Gozdna tla so praviloma bolj podvr‘ena procesom zakisovanja, saj
so obi~ajno bolj kisla od kmetijskih (obdelovalnih) tal. Gozdno drevje tudi bistveno
bolj zadr‘uje nanose iz zraka zaradi ve~je povr{ine listov kakor kmetijske kulture.
Kmetijska tla obi~ajno redno analiziramo ter jih gnojimo in apnimo glede na
rezultate analiz. Kljub temu nevarnost ni‘anja pH-vrednosti tal v intenzivnem
kmetijstvu obstaja, kjer uporabljajo samo mineralna gnojila in predvsem fiziolo{ko
kisla mineralna gnojila brez redne kontrole rodovitnosti tal in gnojenja.
Velik del Slovenije ima tla razvita na mati~nih podlagah, ki vsebujejo veliko Ca in
Mg-kationov, nekatera tudi veliko karbonatov. Puferna sposobnost takih tal je
velika, zato ne pri~akujemo bistvenih sprememb v vrednosti pH. Zakisovanju so
bolj izpostavljena tla na nekarbonatnih (silikatnih) podlagah, prav tako pa tudi
izprana tla na globokih dekalcificiranih nanosih. Posledica zakisovanja v takih
tleh je tudi pove~ano izpiranje tako Ca in Mg-kationov, ki jih je ‘e sicer zelo malo,
kakor tudi glinenih mineralov. Peptizacija glinenih koloidov je namre~ ve~ja pri
ni‘ji reakciji tal.
Zaslanjevanje tal se v na{ih klimatskih razmerah (humidna klima!) ne more
razviti v akutni obliki. Opaziti je le pove~an dele‘ Na-ionov na sorbtivnem delu
tal. To je mo‘no zaradi vpliva slane morske vode npr. v izlivnem delu Dragonje
ob visokih plimah. Do pove~anja zaslanjevanja tal pa vsekakor lahko pride zaradi
namakanja tal z neustrezno vodo. Opa‘a se tudi propadanje obcestnih dreves
zaradi mo~nega zimskega soljenja in neustreznih odto~nih sistemov.
8.3.3 Onesna‘enje tal
S stali{~a vna{anja in akumulacije snovi in energije so tla del ekosistema, ki
vneseno energijo ali snovi najdlje zadr‘uje, bistveno dlje kakor zrak in tudi veliko
dlje kakor voda ali ‘ivi organizmi. Onesna‘enje tal je tudi veliko te‘je ugotoviti
kakor onesna‘enje vode ali zraka. Voda in zrak sta medija vseh snovnih vnosov
v ekosistem, torej tudi onesna‘enj. Vnesene snovi v tla zelo dolgo zadr‘ujejo
svoje specifi~ne lastnosti in vplivajo na skupnost ‘ivih organizmov. O onesna‘enju
govorimo takrat, ko se v tleh pojavijo snovi, ki v koli~ini in obliki niso zna~ilne za
tla in jih tla s svojo puferno sposobnostjo niso ve~ sposobna “nevtralizirati”,
zato lahko nevarne snovi prehajajo v rastline ali podtalnico, s tem pa vstopajo
posredno ali neposredno v prehransko verigo ~loveka in ‘ivali. Onesna‘enih tal
ljudje ne zaznamo tako hitro kot onesna‘en zrak ali vodo, vendar smo posledicam
onesna‘enih tal dolgoro~no izpostavljeni. Zato je ugotavljanje onesna‘enosti tal
in spremljanja sprememb stanja tal prav tako pomemben kot skrb za pitno vodo
in ~ist zrak.
Spremljanje onesna‘enosti tal {e ni vzpostavljeno, o ~emer govori ‘e poro~ilo o
stanju okolja za leto 1995, zato navajamo le primer raziskave o onesna‘enosti
tal v okolici Salonit Anhovo, primere raziskav o onesna‘enosti tal v okolici avtocest
(glej poglavje 16.2 Promet) in onesna‘enja tal kot posledica kmetijskega delovanja
(glej poglavje 7. Voda, 7.1.2. Pesticidi v podtalnicah).

8. Tla
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Slika 8-2: Vsebnost Ni in Cu v tleh v
okolici industrijskega objekta Salonit
v letu 1995

Onesna‘enost tal v okolici industrijskih objektov je obi~ajno povezana z emisijami s tehnolo{kimi
procesi ter vrsto ~istilnih naprav. Ekolo{ke zahteve so bile v preteklosti obrobnega pomena pri
Ni
doseganju najugodnej{e cene izdelkov. Dejstvo je, da niso vse dejavnosti enako obremenilne za
(mg/kg suhe
okolje in tudi obremenitve niso enakomerno porazdeljene v razli~ne dele ekosistema.

0-5 cm

snovi)

V letu 1995 je bila na Centru za pedologijo in varstvo okolja Biotehni{ke fakultete narejena
{tudija: Stanje okolja na vplivnem obmo~ju industrijskega kompleksa Salonit in ocena vplivov
na okolje - onesna‘enost tal, v kateri je bilo preverjeno stanje tal v okolici industrijskega kompleksa
Salonit v Anhovem. Na {tirih vzor~nih mestih v neposredni bli‘ini omenjenega industrijskega
kompleksa (Gorenje Polje, Deskle, Vojkova ulica, Krastenica) so bila analizirana tla in testna
rastlina Plantago lanceolata L. (sliki 8-2, 8-3).

100

Rezultati analiz so pokazali, da v tleh izstopa vsebnost ‘ivega srebra na vzor~ni lokaciji v Desklah,
ju‘no od Salonita, kroma na vzor~ni lokaciji Krastenica, niklja na vzor~nih lokacijah Gornje Polje,
Anhovo in Krastenica ter bakra na vzor~ni lokaciji Gornje Polje. Arzen, krom in kobalt dosegajo
vi{je vrednosti na vzor~ni lokaciji v Krastenici, ki je v neposredni bli‘ini izvora emisij iz tovarne
Salonit. Pove~ane koncentracije te‘kih kovin so bile zmerjene tudi v listih testne rastline.

40

8.4

Viri emisij v tla

Viri emisij v tla; industrijske emisije, kuri{~a, blata ~istilnih naprav, divja odlagali{~a, mineralna gnojila, fitofarmacevtska sredstva (Glej poglavje 7. Vode, 7.1.
Kakovost podtalnice), ‘ivinska gnojila, snovi v vodi za namakanje in emisije iz
prometa.
Najpogosteje se tla onesna‘ijo preko zraka. Razli~ne emisije (izpuhi) nevarnih
snovi v zrak v plinasti, teko~i ali trdni obliki potujejo po zraku in v odvisnosti od
vremenskih razmer padejo nazaj na povr{ino. Tipi~en primer tak{nega
onesna‘evanja so industrijske imisije (depozit), plini in pra{ni delci iz
termoelektrarn, dimni plini iz individualnih kuri{~ ter emisije iz prometa. Nekatere
od na{tetih snovi ogro‘ajo na{e zdravje ter toksi~no delujejo na rastline
neposredno (na primer SO 2, du{ikove spojine in hlapne organske spojine). Te‘ke
kovine pa so obi~ajno v zraku v nizkih koncentracijah, zato so neposredno manj
nevarne, vendar se zaradi neprestanega onesna‘evanja kopi~ijo v tleh (npr. svinec
iz prometnih emisij). Posledica onesna‘evanja preko zraka so onesna‘ena tla in
vegetacija ne samo lokalno, ampak tudi v ve~ji oddaljenosti od vira onesna‘evanja.
Strokovni izraz za tak{no onesna‘evanje je razpr{eno onesna‘evanje in je
najpogosteje vzrok za onesna‘ena tla s te‘kimi kovinami in nekaterimi organskimi
spojinami (policikli~ni aromatski ogljikovodiki) v okolici industrijskih in urbanih
sredi{~.
Tla se lahko onesna‘ijo tudi z neposrednim nana{anjem nevarnih snovi, ki jih
vsebujejo mineralna gnojila in herbicidi. Fosfatna mineralna gnojila lahko vsebujejo
kadmij, ki spada med zelo nevarne te‘ke kovine. Herbicidi olaj{ajo kmetijsko
pridelavo, vendar so nekatere spojine zelo obstojne (triazinski herbicidi), zato jih
mikroorganizmni le po~asi razgrajujejo. Tudi sredstva za varstvo rastlin pred
boleznimi in {kodljivci se lahko akumulirajo v tleh, ~eprav jih nana{amo na rastline.
Zaradi velike obstojnosti in skoraj popolne biolo{ke nerazgradljivosti imamo {e
danes na nekaterih posameznih lokacijah tla onesna‘ena z DDT in njegovimi
derivati. Prav tako najdemo pove~ane koncentracije bakra v vinogradni{kih tleh
zaradi redne uporabe fungicidov na osnovi bakra. Pri vna{anju {kodljivih snovi v
tla pa ne prihaja vedno do akumulacije nevarnih snovi v tleh, ampak tudi do
spiranja v podtalnico. Nitrat je tista nevarna snov, s katero se lahko onesna‘i
pitno vodo, ~e se organska ali mineralna gnojila uporablja nestrokovno. V
podtalnico se skozi talni profil lahko izperejo tudi druge nevarne snovi: atrazin in
njegovi razgradni produkti, PCB, kloridi, fosfati itd.

5-20 cm

80
60

20
0

Gorenje

Deskle

Anhovo

Krastenica

0-5 cm

Cr
(mg/kg suhe
snovi)

5-20 cm

100
80
60
40
20
0

Gorenje

Deskle

Anhovo

Krastenica

Vir: Center za pedologijo in varstvo okolja,
Biotehni{ka fakulteta

Slika 8-3: Vsebnost Ni in Cu v listih
testne rastline Plantago lanceolata v
letu 1995
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Slika 8-4: Najpomembnej{i izvori in na~ini onesna‘evanja

Vir: Center za pedologijo in varstvo okolja, Biotehni{ka fakulteta

Poleg razpr{enega onesna‘evanja poznamo tudi to~kovno onesna‘evanje tal.
Obi~ajno je mesto onesna‘enja mnogo bolj kontaminirano kot pri razpr{enem
onesna‘enju, vendar so posledice praviloma le lokalne. Primer to~kovnega
onesna‘evanja so razne deponije in odlagali{~a odpadkov. Urejene komunalne
ali industrijske deponije, kjer je odlaganje odpadkov nadzorovano, izcedne vode
pa kontrolirane in pre~i{~ene in ne prihaja do samov‘igov, za onesna‘evanje tal
niso problemati~ne. Vsa divja odlagali{~a in deponije brez zgoraj na{tetih ukrepov
pa neposredno onesna‘ijo tla. Zelo nevarna so nenadzorovana odlagali{~a
industrijskih odpadkov, ki z izcednimi vodami ali zaradi samov‘igov ogro‘ajo
okolje in ~loveka. Onesna‘enje reke Krupe s PCB in podtalnice Dravskega polja
s pesticidi, ter samov‘ig deponije ostankov pri predelavi akumulatorjev v Me‘ici
je samo nekaj primerov onesna‘enosti okolja zaradi nestrokovnega odlaganja
odpadkov v naravi, ki so dejansko presegli nivo to~kovnega onesna‘enja.
To~kovno onesna‘evanje tal lahko povzro~i tudi odlaganje go{~ komunalnih in
drugih ~istilnih naprav ter greznic, kompostiranih odpadkov ter re~nih in jezerskih
muljev in sedimentov, ~e vsebujejo preve~ nevarnih snovi. Prav tako se tla
lahko onesna‘ijo z odpadno oziroma onesna‘eno vodo, s komunalnimi odplakami
(neustrezna kanalizacija) ali iz onesna‘enih vodotokov. Poleg ‘e opisanih nevarnih
snovi se v teh primerih v tla lahko vnesejo tudi jaj~eca parazitov in patogene
bakterije.
V zvezi z onesna‘evanjem zasledimo tudi izraz linijsko onesna‘evanje, katerega
tipi~en primer je onesna‘evanje tal vzdol‘ cest in ‘eleznic. Izvor je znan, intenziteta
onesna‘evanja je odvisna od vrste in gostote prometa, na obseg onesna‘enja
pa bistveno vplivajo meteorolo{ki dejavniki (stalni vetrovi) in relief. Glede na
razli~ne {tudije in raziskave je onesna‘enje tal in vegetacije zelo mo~no
neposredno ob voznem pasu (Vidic et al, 1997). Vrednosti za svinec lahko npr.
dose‘ejo tudi ve~kratno maksimalno dopustno koli~ino (v Ljubljani ob ve~jih
prometnicah). Z oddaljenostjo od cesti{~a te vrednosti dokaj strmo padajo, vendar
v 30 do 50-metrskem pasu vsaj ena od onesna‘ujo~ih snovi {e presega ali je
zelo blizu mejne (dovoljene) koncentracije. Med 50 in 100 m oddaljenimi vzor~nimi
mesti vrednosti dose‘ejo neko konstantno vrednost.
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V primeru svinca najdemo povi{ane koncentracije v povr{inskem sloju tal, saj se
anorganski svinec mo~no adsorbira na organske in anorganske koloide in tvori
netopne kelate. Rastline ga iz tal le delno sprejemajo. Iz {tudije “Monitoring
onesna`enosti tal in vegetacije v Sloveniji” je razvidno, da je privzem iz tal manj{i
kot preko atmosfere. V Ljubljani je tako emisija iz prometa eden glavnih vzrokov
onesna`enja tal in vegetacije.
8.4.1 Emisije iz prometa
Mo~no onesna‘enje, ki je posledica ceste, je zlasti pove~ana koncentracija te‘kih
kovin v tleh, predvsem svinca, delno pa tudi cinka, bakra, niklja, kadmija in
kroma. Po podatkih iz literature prispeva promet 80 % celotnega onesna‘enja
atmosfere s svincem (Pb). Svinec je dodan bencinu kot tetraetil svinec zaradi
njegovih antidetonacijskih lastnosti. Pri izgorevanju se svinec pretvori v svin~eve
anorganske spojine (bromidi, kloridi, karbonati) in prihaja v ozra~je v obliki drobnih
delcev v izpu{nih plinih. Od tega pade 50 % svinca na povr{ino tal oziroma
vegetacijo v obmo~ju 100 m od ceste, preostali del pa se porazdeli po celotni
atmosferi. Tako lahko pri povpre~ni porabi 8 do 10 l bencina na 100 km in
vsebnosti svinca 0,15 g/l dobimo emisijsko vrednost 0,012 g/km. Viri kadmija
(Cd) so dizelsko gorivo, obraba gum in zavornih oblog. Za razliko ob svinca je v
tleh veliko bolj mobilen. Viri cinka (Zn) so motorna olja, avtomobilske gume in
protikorozijska za{~ita vozil. Je mobilen in prispe tudi v globlje plasti tal, vendar
je esencialen sledni element, potreben rastlinskim in ‘ivalskim vrstam.
Vsebnosti niklja (Ni) v nekaterih naftah dose‘ejo tudi 5–10 µg/ml (v nasprotju z
drugimi te‘kimi kovinami, ki ne presegajo vrednosti 1 µg/ml), vir niklja pa je tudi
obraba motorja. Iz osvin~enega bencina izhaja tudi brom (Br). Organske snovi
(PAH – policikli~ni aromatski ogljikovodiki) izvirajo iz nepopolno zgorelega
dizelskega goriva in izrabe asfaltnih podlag. V tleh se ve‘ejo na huminske snovi.
Na tla neugodno vplivata {e klor (Cl) in natrij (Na) zaradi uporabe soli proti
zmrzovanju.
8.4.2 Snovi v vodi za namakanje
Snovi, ki so raztopljene v vodi za namakanje rastlin, imajo lahko {kodljive vplive
tako na tla kot tudi na podtalnico. Zato je kakovost vode definirana z dolo~enimi
fizikalnimi, kemijskimi in mikrobiolo{kimi lastnostmi, ki {e dovoljujejo rabo vode
za dolo~ene namene. Previsoke vsebnosti v vodi raztopljenih kationov (Ca, Mg,
Na, K) in anionov (sulfat, klorid, nitrat, hidrogenkarbonat) povzro~ajo zasoljevanje
tal in zmanj{ujejo infiltracijsko sposobnost tal. Soli v vodi lahko zmanj{ajo
dostopnost vode za rastline, poleg tega se kot dobro topne izpirajo v spodnje
plasti tal ter onesna‘ujejo podtalnico.
Pove~ane vsebnosti te‘kih kovin v vodi za namakanje rastlin lahko vodijo v
akumulacijo teh elementov v rastlinskih tkivih. Elementi lahko povzro~ijo tudi
nerodovitnost tal, saj se nekateri od njih mo~no akumulirajo v zgornji plasti tal
(Cr, Cd, Zn, Pb) v takih koncentracijah, da onemogo~ajo rast rastlin.
Voda, ki ne ustreza dolo~enim mikrobiolo{kim lastnostim, lahko vsebuje patogene
klice in lahko povzro~a bolezni. Mikrobiolo{ke lastnosti na{ih povr{inskih voda
ve~inoma ne ustrezajo za namakanje rastlin, ki so namenjene neposredno ~love{ki
prehrani, ampak samo za namakanje pridelkov za predelavo. Kakovost vode za
namakanje rastlin je dolo~ena z Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Ur. l. RS, 68/96).
8.4.3 @ivinska gnojila
@ivinska gnojila imajo velik dele‘ amonijskega du{ika (gnojevke, gnojnice), ki je
hlapen. Izhlapevanje se prepre~i s takoj{njo zadelavo organskih gnojil po aplikaciji
v tla. Amonijski du{ik se v tleh ve‘e na minerale glin, mikroorganizmi pa ga
spreminjajo v nitrate. Nastajajo~e nitrate morajo rastline uporabiti kot hranilo,
sicer se odve~ni nitrati izpirajo in (ali) denitrificirajo v plinske oblike (N2, N2O), ki
izhlapijo v zrak. Zaradi obilnih padavin v na{i klimi se nitrati izpirajo tudi med
rastno dobo in ne samo pozimi, kot je to v drugih evropskih de‘elah. Zato so za
za{~ito podtalnice nujno potrebne tako ~asovne kot koli~inske omejitve.
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Zaklju~ek
V Sloveniji so nekatera obmo~ja, kjer so tla dokaj mo~no onesna‘ena. V preteklosti
so bili glavni onesna‘evalci obrati metalur{ke, kemi~ne in predelovalne industrije
– industrijsko onesna‘evanje. Gosta naseljenost nekaterih delov dr‘ave ter mo~na
vsakodnevna migracija na delo prispevajo k onesna‘enosti tal – urbano
onesna‘evanje. Intenzivna pridelava hrane ima lahko tudi negativne u~inke na
okolje in sistem tla – rastlina – talna voda, kar imenujemo kmetijsko onesna‘evanje. Na intenziteto teh procesov vpliva v veliki meri ~lovek sam. Vendar tudi
naravne danosti, na primer temperaturne inverzije z meglo po kotlinah, vetrovne
lege in mati~na kamnina, bogata z nekaterimi te‘kimi kovinami, potencirajo ali
omilijo antropogeno onesna‘evanje
Monitoring, s katerim bi redno spremljali onesna‘enost tal, {e ni vzpostavljen. V
Sloveniji manjka dolgoro~ni na~r t spremljanja kakovosti tal. Obstajajo le
posami~ne raziskave in rezultati nekaterih drugih monitoringov (npr. vode, zrak),
na podlagi katerih se sklepa na stanje in na vzroke za onesna‘enost tal. Raziskave
se delajo bolj slu~ajno, obi~ajno takrat, ko nastopijo dolo~eni okoljski problemi.
Za vzpostavitev spremljanja stanja tal je v pr vi fazi potrebna celovita inventura
tal po zgledu sosednjih de‘el, Avstrije, Nem~ije in [vice. Pri vzpostavitvi
spremljanja bo potrebno tesnej{e in koordinirano sodelovanje med posameznimi
sektorji (kmetijstvo, promet, industrija,), ki imajo neposreden vpliv na tla.

8. Tla

Zakonske zahteve mednarodnih konvencij, evropskih predpisov in cilji
evropskega okoljskega programa
Kar se ti~e tal, so zakonodajne zahteve vklju~ene pri poglavjih 6. Zrak
(zakisljevanje), 7. Vode (uporaba rastlinskih hranil) in 13. Odpadki (te‘ke kovine
v blatu iz ~istilnih naprav).

Izbor indikatorjev
Opomba: Krepko tiskano so ozna~eni indikatorji, katerih vrednost je razvidna v
tekstu ali tabelah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodna erozija
erozija vetra
prekora~itve kriti~nih obremenitev za zakisljevanje
poraba vode-pufer kapaciteta-kakovost tal
depozicija zakisljevalnih substanc
koncentracijski trendi zakislinjevalnih substanc: pH, SO4, NO3 v padavinah
emisije in koncentracije te‘kih kovin
emisije in koncentracije radionuklidov
or gansko onesna‘enje tal
kontaminirana tla
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