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Torfowiska w konwencji Ramsarskiej i 
konwencji Klimatycznej



Konwencja Ramsarska

• Do 1996 torfowiska niedoreprezentowane (<10% obszarów Ramsar); torfowiska 
traktowane jako priorytet od 1996 (6 COP)

• 1999 - COP 7 (San José, Costa Rica): A global action plan for the wise use and 
management of peatlands.

• 2002, 2008, 2012: rezolucje Konwencji Ramsarskiej „Mokradła a zmiana klimatu”: 
• wezwanie do ochrony zasobów węgla w torfowiskach poprzez ich restytucję przyrodniczą 

(ponowne nawadnianie); 
• Wezwanie do raportowania emisji z torfowisk i ich redukcji w ramach kategorii „Wetland drainage

and rewetting” UNFCCC

• Aktualnie torfowiska są w >50% obszarów Ramsar



• Rezolucja Ramsar VII.11 "Ramy strategiczne i wytyczne dla przyszłego 
rozwoju listy obszarów wodno-błotnych o znaczeniu 
międzynarodowym": 

• Konwencja Ramsarska powinna doprowadzić do "globalnej sieci 
terenów..., która przyczyni się również do... utrzymania ekologicznych 
i hydrologicznych funkcji terenów podmokłych, które podtrzymują 
populacje ludzkie". 



• Rezolucja IX.1, zał. B:

"rozwój i utrzymanie międzynarodowej sieci obszarów podmokłych, 
które są ważne dla utrzymania życia ludzkiego poprzez utrzymanie ich 
składników, procesów i korzyści/usług ekosystemów"



• Przykłady terenów podmokłych o "dużym wpływie hydrologicznym w 
kontekście co najmniej regionalnej regulacji lub stabilności klimatu (…): 
niektóre obszary lasów mglistych lub deszczowych, terenów podmokłych lub 
kompleksów terenów podmokłych na obszarach półsuchych, suchych lub 
pustynnych, tundry lub ekosystemów torfowiskowych pełniących funkcję 
pochłaniaczy węgla (art. 69 vi Ramsar Handbooks 4th edition 2010).



Barthelmes, A., Couwenberg, J., Risager, M., 
Tegetmeyer, C., & Joosten, H. (2015). Peatlands
and Climate in a Ramsar Context: A Nordic-Baltic
Perspective (Vol. 2015544). Nordic Council of 
Ministers.



Konwencja Klimatyczna

• Od 2012 “Wetland drainage and rewetting” jako dobrowolna 
kategoria raportowania emisji

• Raportowanie emisji z gleb organicznych (torfowiska) w kategoriach:
• ROLNICTWO

• UŻYTKOWANIE I ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW,  w tym:
• Lasy (na glebach organicznych)

• Mokradła – wydobycie torfu

• Mokradła OSUSZANIE I PONOWNE NAWADNIANIE MOKRADEŁ



Inne ważne konwencje

• Konwencja o 
Różnorodności Biologicznej

• Konwencja w sprawie 
zwalczania pustynnienia



Sprawy terminologiczne: torfowiska a bagna



Nie-torfowiska Torfowiska

Świat

Mokradło

Bagno s.l.

„Żywe torfowisko”
= bagno s.s. 



Nie-torfowiska Torfowiska

Świat

Mokradło

Bagno s.l.

„Żywe torfowisko”
bagno s.s. 

Odwodnione 
torfowiska

Bagno s.s. - torfowisko 
aktualnie akumulujące 

torf



woda torf

rośliny

bagno

na podstawie: 
H. Joosten



Akumulacja torfu to 
najskuteczniejszy 
mechanizm pochłaniania 
węgla w biosferze lądowej

Pokłady torfu mogą mieć 

> 20 m głębokości

Fot.: Joosten & Clark, 2008, Wise Use of Mires and Peatlands



W długiej 
perspektywie 
czasowej bagna 
schładzają klimat 
wyłączając ogromne 
ilości węgla z 
obiegu w biosferze

Karbon – masowy rozwój 
torfowisk i spadek zawartości CO2 
w atmosferze



Obecna akumulacja C w 
torfowiskach naturalnych 
odpowiada ok. 1% 
antropogenicznych emisji CO2

<<<<

Fot.: IMCG



Pochłaniają CO2 ale część węgla emitują z 
powrotem jako metan CH4

metan jest 20-30 razy silniejszym gazem 
cieplarnianym niż CO2 

ale ma krótki czas życia w atmosferze

W krótszej perspektywie 
czasowej bagna są 
+- neutralne klimatycznie

Ols w Biebrzańskim PN;    Fot. W. Kotowski



W kontekście ograniczenia 
zmiany klimatu najważniejsza 

jest rola torfowisk jako 

magazynów węgla



TORFOWISKA ŚWIATA ZAWIERAJĄ 0,5 Tt (teratony) C

= 1/3 GLEBOWEGO WĘGLA ORGANICZNEGO NA ZIEMI

Bagno Ławki, Biebrzański PN. fot. M. Ostrowski



TORFOWISKA ŚWIATA ZAWIERAJĄ 0,5 Tt (teratony) C

= 2 X WIĘCEJ WĘGLA NIŻ BIOMASA WSZYSTKICH LASÓW

(nowsze estymacje: nawet 1Tt !?)

Bagno Ławki, Biebrzański PN;    Fot. M. OstrowskiBagno Ławki, Biebrzański PN. fot. M. Ostrowski



melioracje torfowisk 
zamieniają je z „akumulatorów” na „emitory” węgla do atmosfery



W skali globalnej osuszone torfowiska emitują ~2 Gt CO2 rocznie

osuszone 
torfowiska 
(0,5% powierzchni 
lądów) są 
odpowiedzialne za 

5% 
antropogenicznych 
emisji

F
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K

Fot. A. Klimkowska



(najwyżej)
16% torfowisk Polski to 
wciąż bagna

(co najmniej)
84% zostało osuszonych 

większość z nich 
przekształcono w łąki i 
pastwiska
część to lasy gospodarcze.
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Osuszone 
torfowiska przy 
Kanale 
Bydgoskim 
straciły 3 metry 
torfu w latach 
1916-2006

Fot. internet



Łąki na głęboko 
odwodnionych 
torfowiskach 

emitują
20-50 t CO2-e ha-1 yr-1

Fot. M. Ostrowski



Odnawianie 
rowów w ostatnich 

latach

Bagno Wizna, fot. E. Jabłońska 



Emission factors (IPCC 2013)



Szacunkowe emisje

ok. 34 MT CO2 eq / rok

(90% rolnictwo, 10% leśnictwo)

(Kotowski W. in press. 2020. WWF / CMok)

 

 

 

 



Wg moich szacunków emisje 
dwutlenku węgla i metanu z 

odwodnionych torfowisk Polski i 
są ponad 20-krotnie 

niedoszacowane w oficjalnych 
raportach Polski do UNFCCC

Odwodnione torfowisko w Biebrzańskim PN
Fot. W. Kotowski



Wcześniejsze estymacje:

Czaplak i Dembek (2000): 14,5 Mt CO2

Jurczuk (2012) 6,7 Mt (tylko rolnicze)

Joosten* (2010) 25,8 Mt

*Joosten 2010. The Global Peatland CO2 Picture. Peatland status and drainage related emissions in all 
countries of the world. Wetlands International

 

 

 

 



emisje z odwodnionych torfowisk

Tanneberger & Wichtmann (2011)



W kontekście lokalnym 
(adaptacji do zmiany klimatu) 

najważniejsza jest rola 
torfowisk jako 

obszarów retencji wody

Fot. W. Kotowski



Utrata retencji w 
torfowiskach to 
jedna z przyczyn 
zjawisk suszowych 
i powodziowych

Fot. M. Ostrowski



Błędne koło prac 
utrzymaniowych –
przyspieszanie 
spływu wód, 
pogłębianie suszy, 
wzrost ryzyka 
powodzi w dole 
zlewni…

Jagodziankia, fot. W. Kotowski



Osuszanie jest też głównym zagrożeniem 
przyrody ożywionej na torfowiskach



Torfowisko Całowanie fot. W. Kotowski



Osuszenie jest głównym zagrożeniem 
torfowiskowych obszarów Ramsar



Biebrzański PN

• Ponad połowa torfowisk w parku jest 
głęboko odwodniona

• Odwodnione torfowiska Doliny Biebrzy 
generują emisje > 3 Mt CO2 ekw. rocznie!

• Rosnące zagrożenie pożarami torfu.

• Nowe zagrożenie: droga S16



Torfowiska Doliny Izery

• Głębokie odwodnienie i spowodowana nim sukcesja kosodrzewiny 

https://www.eluban.pl/wiadomosci/12370,torfowiska-doliny-
izery-na-liscie-obszarow-ramsar

https://www.eluban.pl/wiadomosci/12370,torfowiska-doliny-izery-na-liscie-obszarow-ramsar


Narwiański PN

• Znaczące deficyty wody 
spowodowane dawną regulacją 
Narwi oraz gospodarowaniem 
wodą na zbiorniku Siemianówka

Narwiański PN. fot. M. Ostrowski



Poleski PN

• Odwodnienie spowodowane 
dawnymi melioracjami (m.in. 
budową Kanału Wieprz-Krzna);

• Plany budowy kopalni węgla 
kamiennego w okolicy Bagna 
Bubnów



Słowiński PN

• Dawne melioracje

• Kopalnia torfu

Fot. K. Bociąg, w Pawlaczyk i in. 2019

Fot. J. P. Pawlaczykowie, w Pawlaczyk i in. 2019



PN Ujście Warty

• Dawne melioracje, regulacja Warty



Torfowiska muszą być mokre!
- na obszarach Ramsar i poza nimi

Dwa podstawowe cele:

1. Stop odwadnianiu nowych 
torfowisk.

2. Przywrócenie wysokich poziomów 
wody na zmeliorowanych 
torfowiskach.

Restytucja bagien na Białorusi, fot. Wiktar Fenchuk



Jak to zrobić? 
– subiektywny wybór priorytetów



1. Wprowadzić prawną ochronę torfowisk w Polsce

Fot. W. Kotowski



2. Wprowadzić skuteczny system dopłat 
rolnych do nawadniania torfowisk 

Zastawka na rowie, 
Bagno Całowanie, Fot. W. KotowskiBagno Wizna, Fot. M. Ostrowski



3. …Oraz kary za nielegalne kopanie rowów

Fot. E. Jabłońska



4. Skutecznie i ostatecznie 
wyeliminować 
odwadnianie torfowisk jako 
dopuszczalną praktykę w 
Lasach Państwowych 



5. Zapewnić pełne raportowanie emisji gazów 
cieplarnianych z osuszonych torfowisk do UNFCCC

Fot. K. Brzezińska, pożat torfu na Bagnie CałowanieFot. E. Jabłońska, wysuszony rów na torfowisku na Mazowszu



6. Wprowadzić dopłaty bobrowe

Fot. W. Kotowski



7. Upowszechnić 
stosowanie 
bagiennych stref 
buforowych

Szuwary nadrzeczne, Dolina Narwi. Fot. M. Szewczyk



8. Rozpowszechnić paludikulturę jako użytkowanie 
sprzyjające ponownemu nawodnieniu torfowisk

Zbiór trzciny na 
Bagnie 

Rozwarowskim, 
fot. F. Tanneberger



9. Znacząco zmniejszyć wydobycie i  
wykorzystanie torfu

Fot. internet



10. Wyeliminować niecertyfikowany (RSPO) 
olej palmowy z rynku w Polsce

Płonące torfowisko na Borneo, Fot. W. Kotowski Plantacja oleju palmowego, fot. W. Kotowski



11. Nie dopuścić do budowy 
kopalni węgla kamiennego w 
sąsiedztwie Poleskiego Parku 
Narodowego

Bagno Bubnów, fot. LTO; http://www.lto.org.pl/

http://www.lto.org.pl/


12. Zapobiec trasie E16 przez Biebrzański PN



13. Nie dopuścić do zamiany 
wielkich rzek w międzynarodowe 
drogi wodne 

http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/E40_raport_2019.pdf

http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/E40_raport_2019.pdf


14. 
Wprowadzić 
Dolinę Rospudy 
na listę 
obszarów 
Ramsar

Fot. K. Brzezińska



15. Przywrócić 
warunki bagienne w 
środkowym basenie 
Biebrzy

Odwodnione torfowisko w „trójkącie” 
biebrzańskim, fot. W. Kotowski

Pożar w środkowym basenie Biebrzy, maj 2020, fot. BPN



16. Ochronić obszar Zakola Wawerskiego w 
Warszawie jako miejski park bagienny

Zakole Wawerskie, fot. WK Bukareszt, fot. internet



17. 
Skutecznie 
edukować 
przyrodniczo 
- w szkole, 
mediach, w 
terenie

Światowy Dzień Mokradeł 2020 na Zakolu Wawerskim, fot. Ł. Poławski



torfowisko na płn. Mazowszu, 2018 r
Fot. E. Jabłońska

18. Inwentaryzacja torfowisk Polski – z 
uwzględnieniem zasięgu i miąższości torfu 
oraz typu roślinności



Dziękuję za uwagę!


