
  

 

 

  

 

 

Webinarium 

Troska o glebę to troska o życie - 
Mission Soil Health and Food w Horyzoncie Europa 

23 września 2021 (czwartek), godz. 10:00-13:00 
(rejestracja przez ClickMeeting - link) 

 
Zaproszenie 

 

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli wraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN 
w Brukseli zapraszają na webinarium poświęcone Misji europejskiej w ramach Horyzontu Europa –  
Mission Soil Health and Food – Troska o glebę to troska o życie, które odbędzie się w czwartek 
 23 września w godz. 10:00 – 13.00. 

Życie na Ziemi zależy od zdrowych gleb. Gleby zapewniają nam bogatą w wartości odżywcze żywność  
i inne produkty, a także czystą wodę i odpowiednie siedliska dla różnorodności biologicznej. 
Jednocześnie, gleby mogą przyczynić się do opóźnienia zmiany klimatu  i zwiększenia naszej odporności 
na ekstremalne zjawiska klimatyczne, takie jak susze i powodzie.  

Z powodu rosnącego zapotrzebowania na grunty przeznaczone na rozwój obszarów miejskich  
i infrastruktury zużywamy najbardziej żyzne gleby. Nadmierna eksploatacja gleby przez rolnictwo 
również znacząco wpływa na degradację gleby. Niewłaściwe i niezgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju wykorzystywanie gleb i niewłaściwe postępowanie z odpadami zakłóca zdolność gleb  
do wypełniania swoich niezbędnych funkcji.  

Raport przygotowany przez Radę Misji Soil Health and Food jest propozycją działań, jakie należy podjąć, 
aby poprawić stan gleb, oraz narzędziem zwiększania świadomości ich znaczenia wśród obywateli. Stan 
gleby jest podstawą nowego Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom najważniejszych informacji o Misji europejskiej  
Soil Health and Food i zwiększenie świadomości na temat znaczenia zdrowej gleby we współczesnym 
świecie. 

W spotkaniu wezmą udział: Przedstawicielka Komisji Europejskiej Nathalie Sauze-Vandevyver –  
Mission Manager, która opowie o głównych założeniach i celach Misji „Troska o glebę to troska  
o życie”, Prof. Marta Pogrzeba, członkini Rady Misji oraz eksperci reprezentujący obszary nauki, 
biznesu, administracji i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych będą oni 
rozmawiać o tym, czy możliwe są do osiągnięcia w Polsce cele Misji dotyczące gleb miejskich i gruntów 
rolnych. Następnie, Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Magdalena Maciejewska, 
zaprezentuje misję z perspektywy działań krajowych. Na koniec spotkania przewidziana jest sesja 
pytań i odpowiedzi z prelegentami. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.  

Rejestracja jest dostępna na stronie: https://ncbr.clickmeeting.com/troska-o-glebe-to-troska-o- 

zycie-webinarium-ncbr-polsca-pan  
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