RŪPINTIS DIRVOŽEMIU – RŪPINTIS GYVYBE
Iki 2030 m. užtikrinę, kad 75 proc. dirvožemių
būtų geros būklės, turėsime sveiko maisto,
naudą pajus žmonės, gamta ir klimatas

Kas yra ES misijos?
ES misijos, kurias iš dalies įkvėpė „Apollo 11“ misija nuskraidinti žmogų į mėnulį, yra įsipareigojimas
spręsti svarbiausias visuomenės problemas:






įveikti vėžį,
prisitaikyti prie klimato kaitos,
padaryti miestus žalesnius,
užtikrinti gerą dirvožemių būklę, kad turėtume sveiko maisto, naudą pajustų žmonės, gamta ir
klimatas,
apsaugoti mūsų vandenynus.

Kiekviena ES misija turės savo tvarkaraštį ir biudžetą pagal spręstinos problemos sudėtingumą. Jos
neapsiribos vien tik moksliniais tyrimais ir inovacijomis, bet paskatins inovacijas visuose sektoriuose, kad
būtų rasta veiksmingų sprendimų. Be to, misijos bus labai svarbios siekiant ES prioritetų, pavyzdžiui
vykdant Europos žaliąjį kursą ir Europos kovos su vėžiu planą.

Jūsų indėlis svarbus
Kad misijos įvyktų, mums reikia jūsų pagalbos. Iki šiol identifikuoti galimas misijas Komisijai padėdavo
misijų valdybos – įvairiausi ekspertai iš inovacijų, mokslinių tyrimų, politikos formavimo, pilietinės
visuomenės ir specialistų organizacijų. Dabar laikas įsitraukti ir jums, europiečiams, kad misijos būtų
aktualios ir atneštų realių pokyčių. Dirbdami kartu galime pasiekti daug daugiau.

Rūpintis dirvožemiu – rūpintis gyvybe
Savo ekspertų grupės paklausę, kaip turėtų atrodyti mūsų misija užtikrinti gerą dirvožemių būklę ir
apsirūpinti sveiku maistu, gavome tokį atsakymą:

Misija: rūpintis dirvožemiu – rūpintis gyvybe
Iki 2030 m. užtikrinti, kad kiekvienoje ES šalyje bent 75 proc. dirvožemių
būtų geros būklės ir galėtų teikti esmines paslaugas, kurios mums yra
būtinos
Kodėl tai svarbu? Gyvybė Žemėje priklauso nuo geros dirvožemių būklės. Dirvožemis, kuriuo
vaikščiojame, yra gyva sistema – daugybės įstabių augalų ir gyvūnų namai, nuo kurių nematomų ryšių
priklauso mūsų ir mūsų planetos gerovė. Saujelėje dirvožemio yra kur kas daugiau gyvų organizmų (apie
10 mlrd.), nei Žemėje yra žmonių. Dirvožemiai aprūpina mus vertingu maistu bei kitais produktais ir
švariu vandeniu, jie yra klestinčios buveinės, be kurių nebūtų biologinės įvairovės. Kartu dirvožemiai gali
padėti lėtinti klimato kaitą ir didinti mūsų atsparumą ekstremaliems klimato reiškiniams, kaip antai
sausroms ir potvyniams. Dirvožemiai – mūsų kultūros paveldas ir svarbus kraštovaizdžių, kuriuos taip
branginame, elementas. Paprastai tariant, sveiki gyvybingi dirvožemiai palaiko mūsų ir mus
supančio pasaulio gyvybę.
Tačiau esame linkę šią naudą laikyti savaime suprantamu dalyku ir nesukti sau galvos dėl dirvožemių
būklės. Miestų plėtrai ir infrastruktūrai reikia vis daugiau žemės, toms reikmėms užimami derlingiausi
mūsų dirvožemiai. Kartu dirvožemių būklė blogėja ir dėl to, kad jie naudojami netinkamai ar netausiai, dėl
to, kaip tvarkome atliekas, todėl dirvožemių pajėgumas teikti gyvybiškai svarbias paslaugas menksta.
Dirvožemio būklei kenkia ir klimato kaita.
Kodėl turime veikti dabar? Dirvožemiai pažeidžiami – dirvodaros procesai trunka tūkstančius metų, o
sunaikinti dirvožemiui užtenka kelių valandų! Tai reiškia, kad turime jais rūpintis dabar, kad jie atsigautų
ir būtų išsaugoti ateities kartoms.
Dirvožemio degradaciją daugiausia lemia mūsų gyvenimo būdas. Jei jo nekeisime, daugelis problemų,
su kuriomis susiduria ES, sunkės. Nenuostabu, kad gera dirvožemių būklė yra kertinis Europos
žaliojo kurso ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų elementas siekiant mažinti biologinės
įvairovės nykimą ir taršą, pristabdyti klimato kaitą ir kartu užtikrinti sveiką aplinką ir tvarų žemės
naudojimą. Ši misija taip pat bus svarbi reaguojant į koronaviruso ir kitų naujų infekcinių ligų
keliamas grėsmes. Kai kurie iš dirvožemyje gyvenančių mikroorganizmų teikia didžiausių vilčių sukurti
naujus terapinius vaistus.
Misija „Rūpintis dirvožemiu – rūpintis gyvybe“ padės didinti visuomenės informuotumą apie dirvožemius
ir Europoje siekti tvaraus žemės ir dirvožemio valdymo. Ji suburs įvairių gyvenimo sferų atstovus –
ūkininkus, mokslininkus, verslininkus, politikus ir paprastus žmones, tarp jų ir vartotojus, o vartotojai
esame mes visi.
Visi kartu padėsime kurti ir taikyti sprendimus, kad būtų pasiektas pagrindinis misijos tikslas: iki 2030 m.
užtikrinti, kad kiekvienoje ES šalyje bent 75 proc. dirvožemių būtų geros būklės ir galėtų teikti
esmines paslaugas, kurios mums yra būtinos. Misijos veikla apims mokslinius tyrimus ir inovacijas,
mokymą ir konsultavimą, gerosios dirvožemių valdymo patirties demonstravimą gyvosiose laboratorijose
(realiose laboratorijose, kuriose vykdomi eksperimentai ir kuriamos inovacijos) ir kelrodžiuose centruose

(kuriuose demonstruojama geroji patirtis). Kartu su kitais remiamaisiais veiksmais ji padės užtikrinti
plačią sprendimų sklaidą. Be to, vykdant misiją bus tobulinami dirvožemių būklės stebėsenos būdai,
telkiamos investicijos, skatinami politikos ir elgesio pokyčiai ir užtikrinama, kad savo dirvožemių
degradacijos problemų neužkrautume kitoms pasaulio šalims.
Imantis veiksmų nualintai žemei atgaivinti, žemės valdytojams suteikiant galių naudoti dirvožemius
tvariai ir sudarant sąlygas atlyginti už dirvožemio būklę, misija turės plataus maisto poveikį
apsirūpinimui maistu, žmonėms, planetai ir klimatui.
Per ankstesnes misijas nuskridome į Mėnulį, o vykdydami šią misiją – rūpindamiesi dirvožemiais,
kad palaikytume gerą jų būklę, – galėsime saugiai likti Žemėje!
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Daugiau sužinoti galite apsilankę http://ec.europa.eu/mission-soil arba sekdami mus socialiniuose
tinkluose #MissionSoil #EUmissions #HorizonEU.

