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Mokradła i torfowiska 
Polski w pigułce: 

jak było, jak jest,  jak 
mogłoby być?

Wiktor Kotowski
(1) Centrum Ochrony Mokradeł
(1) Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

✓ woda
✓ klimat
✓ przyroda
✓ paludikultura
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Rozmieszczenie 
mokradeł w 
Polsce

Materiały źródłowe:

Baza Danych o Lasach

GIS Mokradła

Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski



Rozmieszczenie 
torfowisk w 
Polsce

Materiały źródłowe:

Baza Danych o Lasach

GIS Mokradła

Bank Danych o Zasobach 
Przyrodniczych 

1 467 451 ha
ok. 5% powierzchni 
Polski.



analiza presji



Stan mokradeł w Polsce

• ok 85% torfowisk osuszono

• większość terenów zalewowych odcięto od rzek 

• rzeki, jeziora i Bałtyk pod wpływem eutrofizacji ze źródeł rolniczych

• większość rzek ma zły lub niezadowalający stan hydromorfologiczny
(regulacje koryt, bariery)

• fragmentacja, własność prywatna



Rzeki i tereny 
nadrzeczne

Presja / zaburzenie Siła sprawcza / czynniki Priorytet / powszechność

Regulacja koryta Efekt dawnej gospodarki Wysoki / powszechne

Prace utrzymaniowe Gospodarka wodna 
niezintegrowana z ochroną 
przyrody i polityką retencyjną

Wysoki / powszechne

Odcięcie terenów 
zalewowych

Rolnictwo
Gospodarka wodna (…)
Odwodnienie 

Wysokie / powszechne 

Zapory (fragmentacja) Efekt dawnej gospodarki
Gospodarka wodna (…)
Hydroenergetyka

Wysoki / powszechne

Eutrofizacja Rolnictwo 
Brak bagiennych stref 
buforowych

Wysoki / powszechne

Deficyty wody Pobór wody:
- przemysł
- stawy
- woda pitna

Wysoki / lokalne

Gatunki inwazyjne Procesy biogeograficzne Średni / umiarkowanie 
powszechne



torfowiska

Presja Siła sprawcza / czynniki Priorytet / powszechność

Osuszanie Rolnictwo
(Leśnictwo)
(Regulacje rzek)
(Pobór wody)
(kopalnie)

Wysoki / powszechne

Wydobycie torfu Ogrodnictwo Wysoki / lokalne

Niewłaściwe ochrona 
(czynna)

Brak wiedzy
Dopłaty / własność pryw.

Wysoki / lokalne

Zarastanie Brak użytkowania
Odwodnienie 

Średni / lokalnie 
(są rozwiązania)

Eutrofizacja Rolnictwo Niski / lokalne

Zalanie Hodowla ryb (bodowa 
stawów)
Hydroenergetyka

Średni / lokalne

Infrastruktura Rozwój dróg i kolei, 
urbanizacja

Średni / lokalne



Materiały źródłowe:

Baza Danych o Lasach

GIS Mokradła

Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski

Przesuszenie jest głównym 
problemem polskich 
mokradeł



bagna / torfowiska











Bagna to mokradła (potencjalnie) akumulujące torf
≈ żywe torfowiska

fot. IMCG, CMok



Profil torfowy, fot. WK

Torf 

martwe szczątki 
organiczne zachowane 
dzięki beztlenowym 
warunkom



TORFOWISKA ŚWIATA ZAWIERAJĄ > 0,5 Tt (teratony) C

= ponad 2 X WIĘCEJ WĘGLA NIŻ BIOMASA WSZYSTKICH LASÓW



TORFOWISKA ŚWIATA ZAWIERAJĄ > 0,5 Tt (teratony) C

= ponad 1/3 GLEBOWEGO WĘGLA ORGANICZNEGO NA ZIEMI



W kontekście zmiany 
klimatu 

najważniejsza jest 
rola torfowisk jako 
magazynów węgla

fot. Kłosowscy



melioracje torfowisk 
zamieniają je z pochłaniaczy węgla 

z atmosfery na jego źródła



Łąki na głęboko 
odwodnionych 
torfowiskach 

emitują
>20 t CO2-e ha-1 yr-1

Fot. M. Ostrowski

Bagno Wizna



Łąki na głęboko 
odwodnionych 
torfowiskach 

emitują
>20 t CO2-e ha-1 yr-1

Fot. M. Ostrowski

Bagno Wizna



W Polsce osuszone torfowiska emitują
ok. 34 mln ton ekw. CO2

> 10 % naszych całkowitych raportowanych emisji 
gazów cieplarnianych 

> 100% raportowanych emisji z sektora 
rolniczego

 

 

 

 













Zdegradowane 
melioracjami 
torfowiska wciąż 
emitują CO2

Photo W. Kotowski





Photo K. Brzezińska

Pożary osuszonych 
torfowisk 
przyspieszają 
emisje gazów 
cieplarnianych





Eutrofizacja

Holandia, fot. WK





Eutrofizacja Bałtyku to nie tylko efekt 

zanieczyszczania rzek ze źródeł 

rozproszonych i punktowych, ale również 

upośledzenia zdolności rzek do 

samooczyszczania

Zakwit sinic w Bałtyku



Po co osuszaliśmy?



Produkcja paszy / produkcja żywności

1-4 tony s.m. / ha 
rocznie

średnia wartość 

ok. 600 zł / ha / rok



Ile straciliśmy?



• utrata retencji na poziomie ok. 4000 m3 wody ha-1

• koszt ok. 12.000 zł / ha / rok 

(wg kosztów budowy zbiorników retencyjnych, 50-letni okres amortyzacji 
skorygowane o wartość inflacji)

Woda (wycena dla maja 2022; 92 eur / t CO2)



Emisje CO2 – wg ceny emisji na rynku ETS 
(wycena dla maja 2022; 92 eur / t CO2)

• Osuszone torfowiska = emisja od kilku do > 30 t CO2 / ha / rok

• koszt ok. 13 tys. zł / ha / rok 

(w skali kraju 14,7 mld zł / rok)



Bagna są dziś najszybciej zanikającymi 
ekosystemami

Gatunki mokradeł słodkowodnych są najbardziej 
zagrożoną grupą 











Co musimy zrobić?

• ZACHOWAĆ pozostałe bagna

• Wzmocnić RESTYTUCJĘ torfowisk

• Zastąpić rolnictwo na odwodnionych 
torfowiskach rolnictwem bagiennym = 
PALUDIKULTURA

• Odtworzyć bagienne strefy buforowe
Photos: LTOP, F. Tannenberger



Bagno Bubnów
(Poleski PN)

-> zagrożenie 
budową kopalni 
WĘGLA 
KAMIENNEGO

Photo LTOP



Powstrzymywanie 
odwodnienia 
torfowisk jest 
mitygacją i 
adaptacją do 
zmiany klimatu 

Restytucja bagien na 
Białorusi



Nietlickie Bagno po wtórnym nawodnieniu Zastawka na rowie; 
torfowisko Całowanie



Rolnictwo bagienne pozwala zachować produkcyjną funkcję 
gruntów i zminimalizować emisje gazów cieplarnianych

Paludikultura

(paludiculture) 

czyli

bagienne 
rolnictwo



Paludikultura – innowacje





Czy to jest realne?





Brandenburgia, Niemcy



dziękuję

Potrzebujemy bagien:

dla przyrody
dla klimatu
dla przyszłości


