
Konwencja Ramsarska
na świecie i w Polsce

Sylwia Gawrońska

Sekretariat Konwencji Ramsarskiej 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska



Konwencja Ramsarska

• Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie 
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa 
wodnego, zwana Konwencją Ramsarską, podpisana została w 
Ramsarze 2 lutego 1971 r.

• 2020 r.: 171 krajów, 2391 obszarów, 253.879.235 ha



Definicja i cel

• Obszarami wodno-błotnymi są „...tereny 
bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, 
tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, 
o wodach stojących lub płynących, słodkich, 
słonawych lub słonych, łącznie z wodami 
morskimi, których głębokość podczas odpływu 
nie przekracza sześciu metrów”.

• Celem Konwencji jest ochrona 
i zrównoważone użytkowanie wszystkich 
mokradeł poprzez działania na szczeblu 
krajowym i lokalnym oraz współpraca 
międzynarodowa.



Główne typy mokradeł 
Konwencji Ramsarskiej

– morskie (przybrzeżne tereny podmokłe, w tym przybrzeżne laguny, skaliste 
wybrzeża, łąki podwodne i rafy koralowe);

– ujścia rzeki (w tym delty, mokradła pływowe i błota, bagna namorzynowe);

– jeziorne (mokradła związane z jeziorami, np. suchary);

– rzeki (tereny podmokłe wzdłuż rzek i strumieni);

– bagna (ang. palustrine, co oznacza torfowiska, podmokliska, mułowiska)

– mokradła pochodzenia antropogenicznego (stawy rybne i krewetkowe, stawy 
hodowlane, nawadniane grunty rolne, w tym pola ryżowe, tamy, zbiorniki, 
żwirownie, kanały oczyszczania ścieków)



Zobowiązania Stron

– wyznaczenie mokradeł odpowiednich do listy obszarów wodno-błotnych o 
międzynarodowym znaczeniu - art. 2

– zrównoważone użytkowanie gospodarka przestrzenna, użytkowanie terenu (ang. 
wise use) - art. 3

– ocena oddziaływania na środowisko przed przekształceniem mokradeł

– tworzenie rezerwatów przyrody na obszarach mokradłowych oraz organizacja 
szkoleń, warsztatów i badań naukowych - art. 4

– współpraca międzynarodowa - art. 5

– informowanie Sekretariatu Generalnego o zmianach charakteru ekologicznego 
obszaru

– kompensowanie ewentualnej utraty zasobów terenów podmokłych

– tworzenie długoterminowej krajowej polityki ochrony obszarów wodno-błotnych

– tworzenie raportów krajowych na Konferencje Stron

– regularne dokonywanie wpłat składek członkowskich



Organizacja 

• Konferencja Stron

• Raporty krajowe:
– 2002 – 95% Stron

– 2005 – 85%

– 2008 – 90,5%

– 2012 – 91%

– 2015 – 87%

• Komitety Stałe

• Sekretariat Generalny

• Administracja krajowa (NFP)

• Naukowo-Techniczny Panel 
Rewizyjny

• Czwarty Plan Strategiczny na 
lata 2016-2024

• Synergia z innymi 
Konwencjami:

– Konwencja różnorodności 
biologicznej

– Konwencja o ochronie 
wędrownych gatunków dzikich 
zwierząt (Konwencja bońska)

– Konwencja o ochronie światowego 
dziedzictwa UNESCO

– Konwencje regionalne (Konwencja 
Karpacka, AEWA)



Zarządzanie obszarami 

• The Ramsar Sites Information 
Service (RSIS)

• Misje doradcze Ramsar

• Inicjatywy Regionalne Ramsar
– Medwet Initiative

– Carpathian Wetland Initiative

– North West European Ramsar
Initiative (w przygotowaniu)

• Program: Komunikacja, 
Edukacja, Partycypacja 
i Świadomość

• Raporty techniczne i publikacje



Światowy Dzień Mokradeł



1. Biebrzański PN
2. Słowiński PN
3. Wigierski PN
4. Poleski PN
5. Narwiański PN
6. Park Narodowy Ujście Warty
7. Rezerwat Stawy Milickie
8. Rezerwat Jezioro Drużno
9. Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp
10. Rezerwat Jezioro Świdwie
11. Rezerwat Jezioro Karaś
12. Rezerwat Jezioro Łuknajno
13. Subalpejskie Torfowiska 

w Karkonoskim PN
14. Ujście Wisły
15. Torfowiska Doliny Izery
16. Stawy Przemkowskie
17. Rezerwat przyrody Bór na Czerwonem
18. Polodowcowe Stawy TPN
19. Torfowiska TPN

Łącznie 19 obszarów 
o powierzchni 152 831 ha.

Obszary Ramsar w Polsce



Sekretariat Konwencji 
Ramsarskiej w Polsce

• 10 grudnia 2009 r. –
przekazanie GDOŚ zadań 
wynikających 
z postanowień Konwencji 
Ramsarskiej

• 12 stycznia 2010 r. –
porozumienie pomiędzy MŚ, 
GDOŚ oraz NFOŚiGW w 
sprawie utworzenia Krajowego 
Sekretariatu Konwencji 
Ramsarskiej (umowa na czas 
nieokreślony, finansowanie 
roczne)



Działania Krajowego 
Sekretariatu Konwencji

• Powoływanie nowych obszarów

• Aktualizacja kart informacyjnych 
dla obszarów

• Tłumaczenie dokumentów 
Sekretariatu Generalnego

• Raporty krajowe na COP

• Materiały edukacyjne dla dzieci

• Materiały promocyjne na 
Światowy Dzień Mokradeł
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