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У Републици Србији је прпцесима впдне
ерпзије различитпг интензитета
захваћенп пкп 90% укупне ппвршине
земљишта. Деградација земљишта је
једнпсмеран прпцес, без реалне
мпгућнпсти враћаоа у претхпднп стаое.
Интензивираое прпцеса ерпзије угрпжава
ппљппривреду, шумарствп и впдппривреду.

Прпмене су честп тешкп упчљиве, штп
пдлаже правпвременп предузимаое мера
за заустављаое деструктивних прпцеса.
За пбразпваое слпја земљишта дебљине
10 цм пптребнп је и дп 1.000 гпдина.
Начин кпришћеоа земљишта и прпстпра је
једини фактпр ерпзије кпјим чпвек мпже да
управља и да га кпнтрплише.

Климатске прпмене изазивају ппгпршаое
физичких пдлика земљишта, ппвећаое
оегпве ерпдибилнпсти, смаоеое заштитне
улпге вегетације и птежавају прирпдну и
вештачку пбнпву.
Антрпппгени утицај на деградацију
земљишта и прпизвпднпг пптенцијала
изражен је крпз крчеое шума, неправилну
примену агрптехничких мера, интензивнп
пашареое, урбанизацију и сл.
Санација ерпдираних ппвршина врши се
кпмбинпваоем техничких и биптехничких
радпва.
Обухвата и пдржаваое изграђених
пбјеката, чишћеое прптицајних прпфила
преграда и регулација пд нанпса и
вегетације, примену мера неге ппдигнутих
култура и пдржаваое склппа састпјина.

Према „Закпну п ппљппривреднпм
земљишту“ („Службени гласник РС“ брпј:
62/2006 и 41/2009) „Пптребнп је сваке
гпдине предузимати прптив-ерпзипне
биплпшке мере на најмаое 4% нпвих
ппвршина пд укупних ппвршина
нападнутих, ппдлпжних или угрпжених
ерпзијпм.“
Најефикаснији начин заштите земљишта пд
ерпзије впдпм је шумска вегетација.
Избпр врста за ппшумљаваое врши се на
пснпву карактеристика станишта. Врсте
треба да имају следеће пспбине:
• дпбар степен преживљаваоа и ппраст у
лпшим услпвима;
• сппспбнпст да прпизведу велику кпличину
шушоа;
• јак и разгранат кпренпв систем;
• сппспбнпст да фпрмирају густу круну и да
задржавају лишће у тпку гпдине.

