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18 czerwca 2021 r.

Na wstępie uczestników spotkania powitała Marta Rzemieniuk, Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Zasobami Przyrody (DZP) GDOŚ poinformowała, że spotkanie dotyczy wydarzeń ostatniego półrocza, które 
miały miejsce po drugim spotkaniu Komitetu w listopadzie 2020 r. Przedstawiła ramowy plan spotkania i 
powitała nowych członków Komitetu Mokradłowego.

Pierwszym punktem było przedstawienie postępu realizacji projektu dotyczącego wsparcia Krajowego 
Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej we wdrażaniu Konwencji finansowanego przez NFOŚiGW. Sylwia 
Gawrońska prowadząca Sekretariat wspomniała o działaniach, które miały miejsce od listopada 2020 r.: 
tłumaczenie, druk i dystrybucja trzech publikacji Sekretariatu Generalnego, które będą stanowić bazę 
wiedzy na szkoleniach zaplanowanych w 2022 r. Podziękowała za pomoc w opracowaniu raportu 
z wdrażania Konwencji Ramsarskiej w Polsce w latach 2018-2020, który został przesłany do Sekretariatu 
Generalnego w styczniu 2021 r. Przypomniała priorytety raportu na najbliższe lata:

 krajowa inwentaryzacja obszarów wodno-błotnych
 prawna ochrona wszystkich gleb torfowych
 nowe obszary Ramsar w Polsce
 działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne
 współpraca w ramach Komitetu Mokradłowego.

Wspomniała także o przeprowadzanych przez GDOŚ postępowaniach zamówień publicznych dotyczących 
Strategii ochrony obszarów wodno-błotnych, tablic informacyjnych oraz folderów promocyjnych. Na 
zakończenie poinformowała o planowanym udziale w konferencji „Funkcjonowanie i ochrona wód 
płynących” Potamon 2021 r. oraz kolejnym spotkaniu Komitetu Mokradłowego w listopadzie br.

Jakub Milczarek, Zastępca Dyrektora DZP GDOŚ, opowiedział o Światowym Dniu Mokradeł 2021, który 
odbył się pod hasłem „Mokradła i woda”. Złożył podziękowania Centrum Ochrony Mokradeł i UW za 
organizację wydarzenia online „Mokradła i woda”, konferencji prasowej oraz debaty pod tytułem 
„Chrońmy wodę chroniąc mokradła: jak to zrobić w Polsce?”. Wydarzenia w wersji online, relacje, 
konkursy, spacery, artykuły prasowe i w mediach społecznościowych cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 

Zreferował działania legislacyjne GDOŚ i Krajowego Sekretariatu związane z ochroną mokradeł. W lutym 
GDOŚ przesłał uwagi do MRiRW w ramach konsultacji Planu Strategicznego WPR, które dotyczyły 



ekoschematów (pakiet retencyjny, paludikultura), programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego. GDOŚ 
zgłosił także uwagi do projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy (większy nacisk na rozwiązania 
oparte o przyrodę i traktowanie budowy zbiorników retencyjnych jako ostateczność). Rozpoczęliśmy także 
dyskusję z MKiŚ w zakresie ochrony gleb torfowych na obszarach rolniczych. Konsekwencją powyższego 
działania było badanie zakresu inwentaryzacji obszarów wodno-błotnych w Polsce przez Komitet 
Mokradłowy w kwietniu 2021 r. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad ostatecznym zakresem projektu  
oraz możliwością jego sfinansowania (duży projekt) oraz uczestnictwem właściwych instytucji i partnerów. 
W ramach projektu zakładane jest opracowanie mapy obszarów wodno-błotnych ze szczególnym 
uwzględnieniem torfowisk.

Jakub Milczarek uaktualnił także informacje w zakresie powoływania obszarów chronionych. 
Transgraniczny obszar Ramsar Dolina Izery jest w trakcie zatwierdzania (czekamy na aktualizację RSIS 
czeskiego obszaru). Z Centrum Ochrony Mokradeł wpłynął wniosek o powołanie nowego obszaru Ramsar 
Bagienna Dolina Rospudy – wniosek jest analizowany. Ponadto w ramach sieci Natura 2000 powołano 
kilka nowych lub powiększono istniejące obszary wodno-błotne jako wynik wypełniania zobowiązań 
strony polskiej w zakresie kompletności sieci Natura 2000. W 2021 r. przewidywane są dalsze zmiany sieci 
Natura 2000, w tym powiększenia dla siedlisk o charakterze wodno-błotnym. 

W maju odbyło się spotkanie w sprawie PZO na ochronach torfowiskowych Natura 2000 z udziałem CMOK, 
OTOP, KP, ClientEarth. Produktem tego spotkania ma być dokument podsumowujący problemy ochrony 
czynnej i biernej w PZO i jednocześnie wskazujący możliwe rozwiązania, m.in. poprzez odpowiednią 
interpretację wskaźników monitoringu GIOŚ i wytyczne dla formułowania celów ochrony i zadań 
ochronnych. Prace zostały zainicjowane.

Wśród gości zaproszonych znalazł się pan Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska 
ds. przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborowi zasobów wodnych w środowisku. Zaprezentował 
działania resortu środowiska w zakresie walki z suszą. Wskazywał na permanentną suszę od 2015 r. oraz 
na zmiany w charakterze opadów, na skromne zasoby wodne na mieszkańca Polski (maks. 1600 m3) 
i niewielką retencję (obecnie poniżej 7%, docelowo 15%). Potencjał retencyjny zbiorników w Polsce 
wynosi ok. 4 mld m3, natomiast możliwości retencyjne gleb torfowych ok. 35 mld m3. Wspomniał także 
o retencji leśnej nizinnej i górskiej oraz projekcie gromadzenia wody przy inwestycjach drogowych.

Opowiedział o zawartości strony susza.gov.pl (https://www.gov.pl/web/susza), która gromadzi 
informacje dla samorządów, przedsiębiorców, rolników i obywateli na temat możliwości prawnych 
i finansowych przeciwdziałania suszy. Zaproponował uwypuklenie znaczenia Komitetu Mokradłowego na 
tej stronie. Wspomniał o współpracy Ministerstwa z uczelniami rozpoczętej podpisaniem otwartego listu 
intencyjnego.

Łukasz Lange podkreślił popularność wsparcia finansowego w działaniu „Moja Woda”. Wskazywał na braki 
w planowaniu działań mitygujących zmiany klimatu przez samorządy.

Anna Klisowska i Anna Jobda  z MRiRW zaprezentowały stan prac nad Planem Strategicznym Wspólnej 
Polityki Rolnej, również w odniesieniu do pakietu retencyjnego Działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego. Panuje się, że pakiet retencyjny będzie w 2022 r. prowadzony jako pilotaż w ramach 
Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, m.in. w siedliskach hydrogenicznych - 
wspieranych w ramach tego Działania (co najmniej 2 tyg. zatrzymanej wody w terminie 1 maja - 30 

https://www.gov.pl/web/susza


września, płatność 260 zł/ha). Od 2023 r. planowana jest kontynuacja tego pakietu w ramach 
ekoschematu.

Anna Jobda przypomniała, że w drugiej połowie 2021 r. przewidywana jest druga runda konsultacji 
społecznych Planu Strategicznego. Wspomniały także, że trwają prace nad Kodeksem dobrych praktyk 
wodnych w gospodarstwie rolnym.

Katarzyna Dusoge z PGW Wody Polskie przedstawiła informacje na temat konsultacji społecznych 
II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które trwają od 14 kwietnia 2021 r. 
do 14 października 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 15 miastach w całym kraju. 
W konsultacjach można wziąć udział poprzez ankietę dostępną na stronie 
https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje

Na temat stanu populacji wodniczki w Polsce i krajach sąsiadujących opowiadał Jarosław Krogulec  z OTOP. 
Polska, Białoruś, Ukraina i Litwa mają razem 11 tys. śpiewających samców. W ostatnich latach zanikają 
populacje na Węgrzech i w Niemczech. Na Białorusi na Torfowisku Zwaniec stwierdzono 7 tys. 
śpiewających samców. Główny problem utrzymania siedliska wodniczki jest zarastanie. Na Litwie w delcie 
Niemna stwierdzono 200 samców. Ramach projektu Life w Rezerwacie Biosfery Zuvintas na Litwie 
przeniesiono zaobrączkowano i przeniesiono 100 piskląt z Białorusi. Wstępne wyniki translokacji są bardzo 
obiecujące. 

W Polsce znajduje się 3,5-4 tys. śpiewających samców, populacja rośnie ok. 10% rocznie. Główne miejsca 
występowania to Bagna Biebrzańskie i Torfowiska Chełmskie oraz małe satelitarne obszary na Podlasiu, 
Mazurach i na Lubelszczyźnie. W ramach działań zmierzających do rozszerzania rozmieszczenia zgodnie z 
 koncepcją „stepping stones” prowadzona jest renaturyzacja dolin rzecznych na obszarze lubelszczyzny. 
Relacja z sympozjum https://otop.org.pl/2021/04/source-areas-and-stepping-stones-in-aquatic-warbler-
conservation-relacja-z-sympozjum/

O działaniach renaturyzacyjnych na bagnach Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu Life+ 
„Kampinoskie Bagna II” opowiadała pani Anna Andrzejewska. Projekt zakłada przede wszystkim 
zatrzymanie wody na terenie Parku, szczególnie w kanale Łasica. Działania koncentrują się na terenach 
Skarbu Państwa, żeby minimalizować konflikty na obszarach zamieszkałych. Dodatkowo w projekcie 
zaplanowano wykup gruntów, ochronę gniazd dużych ptaków drapieżnych, wyłapywanie gatunków 
inwazyjnych (norka amerykańska i szop pracz). Szczegóły projektu na stronie internetowej: 
http://www.kampinoskiebagna.pl/18,aktualnosci

Poruszane były także problemy związane z lokalizacją farm fotowoltaicznych na trwałych użytkach 
zielonych na zdegradowanych torfowiskach, które mają potencjał regeneracyjny. Wydanie pozwolenia na 
lokalizację inwestycji blokuje możliwość ponownego nawodnienia torfowiska w przyszłości na 
przedmiotowej działce i na terenach przyległych. Członkowie Komitetu Mokradłowego wskazywali na 
potrzebę wydania wytycznych. Temat będzie analizowany przez GDOŚ.

Kolejne spotkanie zaplanowano na listopad 2021 r. 
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