Gozdarstvo v času in prostoru
GKD 114(234.3)+62+120(045)=163.6

Links4Soils - Povezovanje znanja o tleh alpskega območja za
izboljšanje trajnostnega upravljanja ekosistemov
Skrbimo za tla – v njih so naše korenine
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sodeluje v projektu Links4Soils (Interreg Alpine Space, oktober
2016 – april 2020). Namen projekta je povezati
znanje o tleh Alp, povezati uporabnike informacij
in strokovnjake pedologe, pripraviti namenske
informacije o tleh za potrebe različnih sektorjev
ter prikazati primere dobrih praks trajnostnega
upravljanja in varovanja tal. Projekt bo prispeval k
boljši prepoznavnosti in izvedbi Protokola varstvo
tal Alpske konvencije (Soil Conservation Protocol),
ki so ga l. 1991 podpisale vse države območja Alp,
a ga le s težavo izvajajo.
Med mnogimi rezultati projekta predstavljamo
bistvena:
• Ustanovili smo Partnerstvo za alpska tla
(Alpine Soil Partnership), ki povezuje
upravljavce (regionalna in lokalna uprava),
interesne skupine (npr. NGO) in strokovnjake
v skupnih prizadevanjih za boljše in trajnostno
upravljanje ter varovanje tal v Alpah.
Včlanite se lahko tudi preko spletne povezave:
https://si.alpinesoils.eu/soil-partnership/
follow-asp/, dodatne informacije so vam na
voljo na: slo@alpinesoils.eu

• Vzpostavili smo informacijsko Platformo o
alpskih tleh (Alpine Soil Platform)
https://alpinesoils.eu/, ki med drugim
posreduje informacije o alpskih tleh, znanja o
tleh preko ekspertne spletne svetovalnice,
vsebuje spletni GIS-informacijski sistem o
alpskih tleh, predstavlja primere dobrih praks
varovanja tal, priporočila in druge informacije,
ki so uporabne tako za lokalno kot regionalno
načrtovanje in upravljanje v prostoru.
ZGS si v okviru projekta prizadeva za uporabo
informacij o tleh v gozdarskem sektorju, prikazati primere dobrih praks rabe podatkov o tleh
za načrtovanje tehnologije sečnje in spravila, za
rabo informacij o tleh za izboljšanje prirastoslovnih kazalcev in načrtovanje trajnostne rabe
gozdnih virov ter za upoštevanje varstva tal pri
mnogonamenski rabi gozdov.
Rezultati projekta so pomembni za trajnostni
razvoj v Alpah na lokalni, regionalni in državni
ravni ter so del mednarodnih aktivnosti (Alpska
konvencija, EUSALP AG 6, EC-JRC). Nekateri od
njih bodo po zaključku integrirani v European
Soil Data Centre.
dr. Andreja Nève Repe
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Slika 1: Talni profil s pedološkim merilnim trakom (foto: arhiv projekta Links4Soils)
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