
Doświadczenia we wdrażaniu 

projektu DESIRE

Mateusz Grygoruk,

Dorota Mirosław-Świątek, Piotr Banaszuk, Michał Jaglewicz, 

Marta Mikułowska + DESIRE team 



DESIRE - DEvelopment of Sustainable adaptive peatland 

management by restoration and paludiculture for nutrient 

REtention and other ecosystem services 

in the Neman river catchment

Mechanizm finansowania – Interreg Baltic Sea

Okres realizacji - 2019-2021



Pomimo stwierdzenia, że…



Odtwarzanie zniszczonych mokradeł

- Jest niezbędne w celu osiągnięcia założeń zmniejszania emisji 

gazów cieplarnianych,

- Jest podstawowym działaniem zwiększającym buforowość 

zlewni w kontekście występowania ekstremalnych zjawisk 

hydrologicznych (susz i powodzi),

- Jest jedynym narzędziem umożliwiającym usprawnienie 

oczyszczania wód zlewni z zanieczyszczeń pochodzenia 

rolniczego ze źródeł rozproszonych,

- Jest efektywnym działaniem nowoczesnej gospodarki wodnej 

pozwalającym na zwiększenie retencji zlewni bez potrzeby 

implementacji „tradycyjnych” inwestycji hydrotechnicznych,

- Jest inwestycją.



Odtwarzanie zniszczonych torfowisk
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https://astronet.pl/



Identyfikacja problemów – dlaczego 

wciąż restytucja mokradeł to hobby?

- Brak świadomości o korzyściach z restytucji torfowisk wśród 

interesariuszy,

- Odtwarzanie mokradeł to antycypacja problemów, które 

nastąpią za kilka lat,

- Efekty odtwarzania torfowisk (w zakresie ekologicznym) są 

niepewne i rozłożone w czasie,

- Świadomość o efektach krótkotrwałych (wzrost retencji wody, 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie 

potencjału oczyszczania wód w zlewniach) istnieje jedynie w 

wąskim gronie specjalistów



Powtórne uwadnianie torfowisk wymaga 

przygotowania, uzasadnienia i 

finansowania (przynajmniej na razie)

- Co zrobić, by przywrócić wysokie uwilgotnienie przesuszonego 

torfowiska?

- Jakie będą zyski (mierzone uzyskaną retencją wody oraz 

powiązanymi wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi)?

- Jaki będzie przestrzenny zakres działania?

- Jakie będą koszty działania?

- …



ServiPeat
a tool for quantifying peatland rewetting co-

benefits – theory & assumptions

servipeat.sggw.edu.pl
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Komponent hydrologiczny
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ServiPeat jest modułowy i rozbudowywany!



Oraz posiada tryb „uproszczony” 

dla „zwykłych” użytkowników ;)



CO2 eq. – obliczenia emisji

Tiemeyer et al., 2020



Wymywanie fosforu z uwodnionych gleb 

organogenicznych

Banaszuk et al., in prep.



N-NO3 – zatrzymywanie w uwodnionej 

glebie

Banaszuk et al., in prep.



Wartość retencji wodnej w zbiornikach 

retencyjnych w zlewni Niemna –

Średnio 0.51 EUR/m3/rok

(Stachowicz et al., 2022; STOTEN)



Koszty budowy instalacji 

„rewettingowych” w Europie Środkowej

- Średnio 1114 EUR/budowla

(Stachowicz et al., 2022; STOTEN)



Co dostajemy jako wynik?



Output #3 – jakie są zyski? 

Komunikacja…



Rewetting torfowisk – prawie 1% 

odpływu ze zlewni Niemna!



Czy 

nastąpią 

zmiany?



Podsumowanie

- W projekcie DESIRE oceniliśmy, że istnieje potrzeba właściwej 

komunikacji korzyści płynących z odtwarzania torfowisk – nie 

tylko wśród hobbystów, ale – głównie – wśród użytkowników 

przesuszonych mokradeł i innych interesariuszy, 

- Korzyści płynące z odtwarzania torfowisk są różnorodne oraz 

często nie wiązane z problematyką gospodarki wodnej oraz 

jakości wód (restytucja mokradeł zdominowana przez 

przyrodników, a jej cel orbituje wokół różnorodności 

biologicznej)

- Nie ma czasu – czas podkreślać rolę mokradeł w dokumentach 

strategicznych i pracach wdrożeniowych.
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