
 Bagna dla Przyszłości 

 –  program wykupu i odtwarzania torfowisk dla przyrody, klimatu i ludzi 

 Pod  względem  magazynowania  węgla  torfowiska  są  najbardziej  efektywnymi  ekosystemami  na  Ziemi. 

 W  naturalnych  warunkach,  wysycone  wodą  bagna  pobierają  z  atmosfery  dwutlenek  węgla 

 i wbudowują  zawarty  w  nim  węgiel  w  pokłady  torfu,  gdzie  pozostaje  unieruchomiony  przez  tysiące 

 lat.  Niestety,  osuszanie  torfowisk  powoduje  rozkład  torfu  i  uwolnienie  zawartego  w  nim  węgla 

 ponownie  do  atmosfery,  zamieniając  te  naturalne  magazyny  węgla  w  kolejne  źródła  emisji  gazów 

 cieplarnianych i przyspieszając proces zmiany klimatu. 

 fot. G. i T. Kłosowscy 

 W  Polsce  osuszonych  zostało  już  ponad  85%  dawnej  powierzchni  torfowisk.  Od  połowy  zeszłego 

 wieku,  gdy  w  kraju  rozpoczęły  się  zakrojone  na  szeroką  skalę  prace  melioracyjne,  pocięte  rowami 

 torfowiska  są  stale  osuszane  i  coraz  głębsze  pokłady  torfu  ulegają  rozkładowi.  Szacuje  się,  że  emisje 

 dwutlenku  węgla  z  osuszonych  torfowisk  stanowią  obecnie  około  10%  całkowitych  spowodowanych 

 przez  człowieka  emisji  gazów  cieplarnianych  w  Polsce.  Proces  ten  można  zatrzymać  poprzez  ponowne 

 nawodnienie osuszonych mokradeł. 

 Cel programu 

 Celem  programu  jest  powstrzymanie  emisji  dwutlenku  węgla  z  osuszonych  torfowisk  i  trwała  ochrona 

 naturalnych  magazynów  węgla  znajdujących  się  w  torfie,  a  jednocześnie  odtworzenie  tych 

 ekosystemów jako siedlisk zagrożonych gatunków fauny i flory. 



 Źródło finansowania 

 Fundusze  na  realizację  programu  pochodzą  z  dotacji  przekazywanych  przez  firmy  i  instytucje  (polskie 

 i  zagraniczne)  w  celu  kompensacji  emitowanego  przez  nie  dwutlenku  węgla,  a  także  z  dotacji  od 

 prywatnych darczyńców. 

 Sposób realizacji 

 W  ramach  programu  Bagna  dla  Przyszłości  polskie  organizacje  pożytku  publicznego  zajmujące  się 

 ochroną  przyrody  będą  mogły  pozyskiwać  fundusze  z  sektora  prywatnego  na  zakup  nieużytkowanych 

 osuszonych  torfowisk  od  prywatnych  właścicieli  i  ponowne  ich  nawodnienie  (powstrzymanie  dalszego 

 osuszania  poprzez  budowę  zastawek  na  rowach  odwadniających  lub  całkowite  ich  zasypanie). 

 Po wykonaniu  zabiegów  ochronnych  mokradła  będą  chronione  biernie  w  postaci  społecznych 

 rezerwatów przyrody. 

 Nad  poprawnością  merytoryczną  realizacji  programu  czuwać  będzie  międzynarodowa  rada  naukowa 

 oraz niezależna instytucja certyfikacyjna. 

 fot. Ł. Kozub 



 Wpływ programu na społeczności lokalne 

 Aby  zminimalizować  negatywny  wpływ  programu  na  produkcję  żywności  i  lokalną  gospodarkę, 

 w pierwszej  kolejności  będą  do  niego  wybierane  grunty  nieużytkowane  rolniczo  lub  koszone  jedynie 

 w  celu  pozyskania  dopłat  rolnych.  Właścicielom  gruntów  oferowane  będą  ceny  rynkowe.  Zysk  ze 

 sprzedanej  nieużytkowanej  ziemi  właściciele  będą  mogli  zainwestować  np.  w  zakup  gruntów  poza 

 torfowiskami czy rozwój gospodarstw. 

 Na  obszarach  torfowiskowych  porośniętych  lasem,  z  których  społeczność  lokalna  w  sposób 

 zrównoważony  pozyskiwała  drewno  na  własne  potrzeby,  możliwe  będzie  dalsze  analogiczne 

 użytkowanie  tych  gruntów  po  nawodnieniu  przez  dotychczasowych  właścicieli,  na  podstawie  umów 

 z organizacją  wdrażającą  program.  Tam,  gdzie  to  możliwe,  do  realizacji  prac  w  pierwszej  kolejności 

 będą wybierane lokalne firmy i wykonawcy. 

 Zatrzymanie  wody  na  torfowiskach,  poza  redukcją  emisji  gazów  cieplarnianych,  wpłynie  także  na 

 zwiększenie  zdolności  retencyjnych  obszaru,  co  jest  szczególnie  ważne  w  obliczu  wydłużających  się 

 okresów  susz,  przyczyni  się  również  do  złagodzenia  lokalnego  mikroklimatu  oraz  zwiększenia 

 różnorodności  biologicznej  (obszary  mokradłowe  są  bardzo  atrakcyjne  dla  ptaków)  i  wartości 

 przyrodniczej terenu. 

 Projekty  ponownego  nawadniania  mokradeł  będą  połączone  z  projektami  edukacyjnymi,  w  tym 

 związanymi  z  budową  infrastruktury  umożliwiającej  zwiedzanie  nowo  powstałych  społecznych 

 rezerwatów  przyrody  (drewniane  kładki,  tarasy  widokowe,  tablice  edukacyjne),  co  zwiększy 

 atrakcyjność turystyczną obszaru. 

 fot.: G. i T. Kłosowscy 



 Pilotaż programu w Polsce 

 Obecnie  rozpoczynają  się  w  Polsce  pierwsze  projekty  pilotażowe  służące  wprowadzeniu 

 i przetestowaniu  programu  Bagna  dla  Przyszłości.  Podobne  programy  są  już  z  sukcesem  realizowane 

 w  Wielkiej  Brytanii,  Francji,  Szwajcarii,  Niemczech  i  Holandii,  zaś  prace  nad  ich  wprowadzeniem 

 trwają obecnie także w Irlandii, Estonii i Litwie. 

 Więcej o klimatycznej roli bagien i znaczeniu ich odtwarzania dla ochrony klimatu tutaj: 

 https://bagna.pl/images/klimat/bagna_a_klimat__WK2.pdf 

https://bagna.pl/images/klimat/bagna_a_klimat__WK2.pdf

