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po co chronimy przyrodę?

• Bo istnieje

• Bo jest nam potrzebna
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różnorodność biologiczna
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wodniczka

Photo Z. Morkvenas
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po co chronimy przyrodę?

• Bo istnieje

• Bo jest nam potrzebna



klimat



klimat

• znaczenie lokalne: schładzanie i wzrost wilgotności powietrza

• znaczenie regionalne: obieg wody

• znaczenie globalne: magazynowanie i obieg węgla



mokradła 
przywracają 
wodę do 
lokalnego 
obiegu i 
schładzają 
lokalny klimat

Dolina Biebrzy, fot. W. Kotowski
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https://steemit.com/evolution/@brightideas/early-human-adaptations


Jesteśmy z mokradeł
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klimat

• znaczenie globalne: magazynowanie i obieg węgla

-> BAGNA



Bagna to mokradła (potencjalnie) akumulujące torf
≈ żywe torfowiska



Akumulacja 
torfu 
zachodzi dzięki
nasyceniu 
wodą

bagna to
ok. 50% 
wszystkich
mokradeł



Nie każde torfowisko jest bagnem



Profil torfowy, fot. WK

Torf (peat)

To martwe szczątki 
organiczne zachowane 
dzięki beztlenowym 
warunkom.



W przeciwieństwie do ściółki leśnej, albo łąki, część 
materii organicznej na torfowisku nie ulega rozkładowi



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. 



warunki 
panujące na 
torfowisku 
powstrzymują 
rozkład tkanek





Akumulacja torfu to 
aktywne usuwanie 
węgla z obiegu w 
biosferze

Pokłady torfu mogą 

> 20 m głębokości



Węgiel kamienny 
to torf sprzed 300 
mln lat

Węgiel brunatny to 
torf sprzed 50 mln 
lat

=> warunki 
bagienne mogą na 
długo wyłączyć 
węgiel z obiegu 
pierwiastków



W długiej 
perspektywie 
czasowej (>100 lat) 
bagna oziębiają 
klimat, ponieważ 
zmniejszają pulę 
węgla w atmosferze 

Karbon – masowy rozwój 
torfowisk i spadek 
zawartości CO2 w 
atmosferze



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



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

<<<<

Fot.: IMCG



W kontekście zmiany 
klimatu 

najważniejsza jest 
rola torfowisk jako 
magazynów węgla



TORFOWISKA ŚWIATA ZAWIERAJĄ 0,5 Tt (teratony) C

= 2 X WIĘCEJ WĘGLA NIŻ BIOMASA WSZYSTKICH LASÓW



• Świat: 400 mln ha torfowisk, 
80% w stanie naturalnym 
(bagiennym)

• 80 mln ha torfowisk 
zdegradowanych: 50% 
rolnictwo, 30% leśnictwo, 10% 
przemysł wydobywczy

• Powierzchnia torfowisk zanika 
w tempie 0.1% rocznie w skali 
świata, 0.4% rocznie – w UE

<5%

5-10%

>10%



16% torfowisk Polski to 
wciąż bagna

84% zostało osuszonych 

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



Bagno Wizna, Polska



konsekwencje przekształceń



klimat - woda



Torf w warunkach bagiennych zawiera 90-95% wody



Ile procent wody traci torfowisko 
po zmniejszeniu uwodnienia torfu 

z 95% do 90%?



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



Obniżenie poziomu wody prowadzi 
do osiadania i mineralizacji torfu
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mursz zawiera 20-50% wody

• Utrata 98-99,5% wody 
w porównaniu z torfem w warunkach bagiennych!



Przyspieszenie odpływu wody z górnej części 
zlewni



Mineralizacja torfu powoduje 
ogromne emisje węgla, azotu i fosforu



Osiadanie powierzchni odwodnionego torfowiska w dolinie Kanału Bydgoskiego

Łyszczarz, Suś, 2009

Łyszczarz, Suś 2009



klimat - węgiel



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
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WSZYSCY JEMY TORF



https://pixabay.com
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Indonezja



Malezja



1 tona oleju palmowego 

z osuszonych torfowisk przyczynia się do emisji 

24 ton CO2

Vergagen et al. 2009

bez uwzglęniania pożarów torfowisk











Największe 
skoncentrowane 
źródło emisji:

Pożary torfowisk 
w Azji Pd-Wsch



największy roczny wzrost zawartości CO2 w atmosferze od 
początku pomiarów w 1957

(Page et al. 2002).



Łąki na głęboko 
odwodnionych 
torfowiskach 

emitują
>20 t CO2-e ha-1 yr-1

Photo M. Ostrowski



https://pixabay.com



Niemcy
Fot. H Joosten



z rozkładu torfu:                                                        z przewodów pokarmowych krów:

1 l mleka z osuszonych torfowisk -> 2 kg CO2 (+ 0,28 kg CO2 ekw. jako CH4)

1 l śmietany -> 53 kg CO2 (+ 7,5 kg CO2 ekw. jako CH4)

1 kg masła -> 111 kg CO2 (+ 15,5 kg CO2 ekw. jako CH4)



Ser Gouda – holenderski odpowiednik oleju palmowego wyprodukowany dzięki 
ogromnym emisjom CO2 z osuszonych torfowisk

Holandia

1 kg cheese = 
42 kg CO2



Marchew na osuszonym torfowisku

Norwegia



Ziemniaki na 
osuszonym 
torfowisku

Niemcy

Fot. H. Joosten



https://pixabay.com





Photo: amusingplanet.com

Edward Burtynsky

Hiszpania



Kanada



Kanada



Emisje CO2  z podłoża torfowego:

- Rozkład torfu 

- Transport

- Proces pakowania i obróbki

- Emisje w miejscu wydobycia (osuszanie 

całego torfowiska)



Produkcja żywności 

jest główną przyczyną 

emisji gazów 

cieplarnianych z 

torfowisk



emisje z odwodnionych torfowisk

Tanneberger & Wichtmann (2011)



W Polsce produkcja żywności odpowiada za 
emisję 29 mln ton ekw. CO2

= 8% naszych całkowitych raportowanych emisji gazów 
cieplarnianych 

> 100% raportowanych emisji z sektora 
rolniczego

 

 

 

 



Zdegradowane 
melioracjami 
torfowiska wciąż 
emitują CO2

Photo W. Kotowski



Photo K. Brzezińska



Aby torfowiska 
pełniły swą 
funkcję w 
biosferze muszą 
pozostać mokre



Restytucja 
bagien na 
Białorusi



Restytucja torfowisk służy

• Odtwarzaniu retencji glebowej i dolinowej

• Odtworzeniu lokalnego obiegu wody

• Ochłodzeniu lokalnego klimatu

• Ograniczeniu globalnych zmian klimatu 

• Odtwarzaniu siedlisk ginących gatunków



Brandenburgia, Niemcy



a ponadto…



Mokradła przechwytują 
azotany i fosforany z wód 
-> bagienne strefy buforowe



Odtwarzając bagienne 

strefy buforowe możemy 

powstrzymać spływ 

nawozów do morza

Zakwit sinic w Bałtyku



Odtworzenie mokradeł nie musi oznaczać wyłączenia 
obszarów z produkcji rolnej. Powrót na bagna?

Paludikultura

(paludiculture) 

czyli

bagienne 
rolnictwo



* Termin za Greifswald Mire Centre





Białoruś

Bagna muszą być mokre!



Photo W. Kotowski

dziękuję


