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Lądowy „mały” 
obiegu wody 
opiera się na 
funkcjonowaniu 
ekosystemów –
zwłaszcza rzek, 
mokradeł i dolin 
rzecznych. 



70-90% naszych rzek 
ma zaburzone 

funkcjonowanie

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report
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drastycznie zaburzyliśmy przepływ wody 
przez krajobraz



Rzeka to znacznie więcej niż ekosystem wodny



Kurczące się zasoby wodne to ważne, 
choć nie najdotkliwsze zmiany w 
biosferze, za które w znacznej części 
odpowiada rolnictwo.

Przekroczone granice odporności 
biosfery: utrata różnorodności 
biologicznej, zaburzenie cyklu 
azotowego, zmiany klimatu 

Stockholm Resilience Centre



Status zagrożenia wielu 
gatunków mokradłowych
to efekt zanikania siedlisk

Gatunki w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin
z podziałem  na typy siedlisk 

mokradła zaznaczone na niebiesko
opracowanie E. Jabłońska

fot. P. Pawlikowski, skalnica torfowiskowa



Wizna, 
fot. E. Jabłońska



Łąki na głęboko 
odwodnionych 
torfowiskach 

emitują
>20 t CO2-e ha-1 yr-1

Bagno Wizna, M. Ostrowski



W skali globalnej osuszone torfowiska emitują ~2 Gt CO2 rocznie

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

5% 
antropogenicznych 
emisji
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Struga Franknowo
fot. E. Jabłońska



Piasecznica
fot. J. Bober



Rubieżanka, 
fot. E. Jabłońska









Prace 
utrzymaniowe 
przyspieszają 
spływ wód, 
pogłębiają 
susze, 
zwiększają 
ryzyko powodzi 
w dole zlewni…

Jagodziankia, fot. W. Kotowski





Regulacja rzek i strumieni 
była jednym z większych 
błędów gospodarowania 
krajobrazem w XX wieku

Dziś: w wielu krajach 
projekty restytucji rzek, 
m.in. dla poprawy 
sytuacji w rolnictwie



Ponowne nawadnianie 
osuszonych torfowisk

Nietlickie Bagno po wtórnym 
nawodnieniu, fot. W. Kotowski

Zastawka na rowie; 
torfowisko Całowanie

Fot. W. Kotowski



Odtwarzanie stref buforowych 
wzdłuż rzek



20-30 m strefy buforowej pozwala 
zatrzymać 50-70% zanieczyszczeń 

(Szwecja)



stosowanie koryta dwudzielnego w przypadku 
cieków na terenach rolniczych

USA



tworzenie sztucznych 
mokradeł u ujścia 
systemów 
melioracyjnych 
(treatment wetlands)

Wielka Brytania
http://www.geos.ed.ac.uk/research/globalchange/group5b/remediation.html



Paludikultura

(paludiculture) 

czyli

bagienne 
rolnictwo

Odtworzenie mokradeł nie musi oznaczać wyłączenia 
obszarów z produkcji rolnej. Zyski mogą nawet wzrosnąć!

Rozwarowo – Polska
Fot. W. Wichtman



Odtwórzmy bagienne strefy buforowe 
nad polskimi rzekami

• skuteczne oczyszczanie wód w zlewniach 
rolniczych

• biomasa jako źródło energii lub zielonych 
nawozów

• Retencja wody, wzmocnienie lokalnego obiegu 
wody 

• Magazynowanie węgla organicznego, regulacja 
klimatu

• Tarliska ryb, ostoje ptaków, siedliska 
bezkręgowców

CircuLar Economy Approach 
to River pollution by Agricultural Nutrients 

with use of Carbon-storing Ecosystems

ERANET Project 2017-2020
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Bez naprawy rzek i nadrzecznych 
bagien nie naprawimy świata



THERE IS NO OTHER WAY


