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Rozmieszczenie 
mokradeł w 
Polsce
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Baza Danych o Lasach
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Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski



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



Paweł Pawlikowski

Sphagnum fimbriatum

Sphagnum teres

Budowniczowie 
torfu: 

torfowce 

głównie na 
torfowiskach 
kwaśnych 
(wysokich i 
przejściowych)

Sphagnum papillosum

Sphagnum fuscum



Budowniczowie 
torfu: 

turzyce
(korzenie)

na torfowiskach 
niskich, 
neutralnych, 
alkalicznych 



Budowniczowie 
torfu: 

drzewa
(też głównie 
korzenie)

Bory bagienne, 
olsy, brzeziny 
bagienne. 



Akumulacja torfu to 
aktywne usuwanie 
węgla z obiegu w 
biosferze

Pokłady torfu mogą 

> 20 m głębokości



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 kluczowa 
jest rola torfowisk 
jako magazynów 

węgla

fot. Kłosowscy



melioracje torfowisk 
zamieniają je z pochłaniaczy węgla 

z atmosfery na jego źródła



W skali globalnej osuszone torfowiska emitują ~2 Gt CO2 rocznie

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

5% 
Światowych 
antropogenicznych 
emisji
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emisje z odwodnionych torfowisk

Tanneberger & Wichtmann (2011)



Briefing Paper on the role 
of peatlands in the new
European Union’s Common
Agriculture Policy (CAP)
Compiled by the Greifswald Mire Centre, 
Updated November 2019



Polska jest #13
światowym 
emiterem CO2 z 
odwodnionych 
torfowisk



ok.15% torfowisk Polski 
to wciąż bagna

85% zostało osuszonych 

większość z nich 
przekształcono w łąki i 
pastwiska
część to lasy gospodarcze i 
obszary wydobycia.



Materiały źródłowe:

Baza Danych o Lasach

GIS Mokradła

Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski

Przesuszenie jest głównym 
problemem polskich 
mokradeł









Zdegradowane 
melioracjami 
torfowiska wciąż 
emitują CO2

Photo W. Kotowski





Photo K. Brzezińska

Pożary osuszonych 
torfowisk 
przyspieszają 
emisje gazów 
cieplarnianych







Łąki na 
odwodnionych 
torfowiskach 

emitują
17-29 t CO2-e ha-1rok-1

Bagno Wizna, M. Ostrowski



Grunty orne
37 t CO2-e ha-1rok-1



Lasy na 
odwodnionych 
torfowiskach 

(średnio)
12 t CO2-e ha-1rok-1



Kolalnie torfu

In situ: 
12,4 t CO2-e ha-1rok-1

Ex-situ:
0,9 t CO2 m-3

W przeliczeniu na 
powierzchnię:

270,9 t CO2-e ha-1rok-1





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

> 10 % naszych całkowitych raportowanych emisji 
gazów cieplarnianych 

> 100% raportowanych emisji z sektora 
rolniczego

 

 

 

 



Inne konsekwencje



Utrata retencji = osłabianie lokalnego obiegu wody i efektu 
schładzania mikroklimatu

Jagodziankia, fot. W. Kotowski



Torf w warunkach bagiennych zawiera 90-95% wody



W pierwszych etapach po melioracji torfowisko 
traci większość zawartej w nim wody

• Zmniejszenie uwodnienia torfu z 95% do 90% -
utrata 47,4% wody

• Zmniejszenie uwodnienia z 95% do 85% -
utrata 70,2% wody



mursz (gleba powstała z silnie odwodnionego torfu) 
zawiera 20-50% wody

•Utrata 98-99,5% wody 
w porównaniu z torfem w 
warunkach bagiennych!
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Osuszone 
torfowiska przy 
Kanale 
Bydgoskim 
straciły 3 metry 
torfu w latach 
1916-2006

Photo internet



Eutrofizacja

Holandia, fot. WK





Eutrofizacja Bałtyku to nie tylko efekt 

zanieczyszczania rzek ze źródeł 

rozproszonych i punktowych, ale również 

likwidacji mokradeł nadrzecznych –

podstawowego systemu samooczyszczania 

się rzek

Zakwit sinic w Bałtyku



Bagna są dziś najszybciej zanikającymi 
ekosystemami

Gatunki mokradeł słodkowodnych są najbardziej 
zagrożoną grupą 











bilans korzyści i kosztów



Produkcja paszy / produkcja żywności

1-4 tony s.m. / ha rocznie

średnia wartość 

ok. 600 zł ha-3 rok-1

W przypadku 
intensywnego 
zagospodarowania

ok. 2 tys. zł ha-3 rok-1



Produkcja torfu

W skali Polski ok. 1,3 mln 
m3 rocznie (PIG 2021) 

na 4 400 ha

średnia wartość 

40 zł m-3 rok-1

ok. 12 000 zł ha-1 rok-1



• 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)

Koszty utraconej retencji wody 
(wycena dla maja 2022; 92 eur / t CO2)



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

Osuszone torfowiska (emisja do 30 t CO2-e ha-1 rok-1)

• koszt ok. 13 tys. zł / ha / rok 

Wydobycie torfu (emisja 270 t CO2-e ha-1 rok-1)

Koszt ok. 120 tys zł / ha / rok

(w skali kraju 14,7 mld zł / rok)



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



bagienne strefy buforowe



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

(Szwecja)



Odtwarzanie 
meandrujących rzek w 
Danii rozpoczęto 
głównie dla retencji 
biogenów





Czy to jest realne?





Brandenburgia, Niemcy
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dziękuję

Potrzebujemy bagien:

dla przyrody
dla klimatu
dla przyszłości


