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³ówn¹ przyczyn¹ troski o mokrad³a jest niew¹tpliwe, nie tylko bogactwo œwiata roœlin i zwierz¹t
wystêpuj¹cych na tych obszarach. Czêsto o mokrad³ach mówi siê w kontekœcie ró¿norodnoœci
biologicznej. Za przyk³ad niech pos³u¿¹ lasy nadrzeczne zaliczane do mokrade³, na obszarze których
¿yje 70% ptaków gniazduj¹cych w Polsce. Nadrzeczne lasy i mokrad³a zwane s¹ „lasami tropikalnymi Europy”.
Nazwa ta oddaje bogactwo i ró¿norodnoœæ fauny i flory mokrade³. Z siedliskami bagiennymi silnie zwi¹zane s¹
gatunki œciœle chronione, zagro¿one wyginiêciem. Ze wzglêdu na utrudniony dostêp cz³owieka, w wielu
miejscach na obszarze bagien, ¿yj¹ niespotykane nigdzie indziej gatunki zwierz¹t i roœlin. Mokrad³a s¹ ostoj¹
rzadkich gatunków.
Naturalna g¹bka
Inn¹, nie mniej wa¿n¹ przyczyn¹ troski o mokrad³a, jest ich szczególna funkcja jak¹ pe³ni¹ w obiegu
wody w przyrodzie. Poszczególne typy mokrade³ wykazuj¹ mo¿liwoœci gromadzenia wody. Obszary wodnob³otne przyrównaæ mo¿na do naturalnej g¹bki, której zadaniem jest magazynowanie wody. Takimi naturalnymi
magazynami s¹ m.in. torfowiska. W torfach zbieraj¹ siê olbrzymie iloœci wody, które nastêpnie
s¹ wykorzystywane przez s¹siaduj¹ce obszary w zale¿noœci od potrzeb. Mokrad³a ch³on¹ wodê niczym g¹bka
– w okresie nasycenia mog¹ sk³adaæ siê a¿ w 95% z wody. W okresach suszy i zwiêkszonego zapotrzebowania
na wodê, oddaj¹ œrodowisku zmagazynowane zapasy, g³ownie poprzez parowanie. Tym samym mokrad³a
wp³ywaj¹ na poprawê bilansu wody w zlewniach i zwiêkszaj¹ mo¿liwe do wykorzystania przez œrodowisko
zasoby wodne.
Bardzo istotn¹, z punktu widzenia cz³owieka funkcj¹ mokrade³, zwi¹zan¹ z ich zdolnoœci¹
magazynowania wody, jest ³agodzenie fali powodziowej. Podczas du¿ych wezbrañ torfowiska s¹siaduj¹ce
z rzekami reguluj¹ w niej przep³yw wody i os³abiaj¹ niszcz¹ce dzia³anie powodzi. Roœlinnoœæ b³otna umacnia
glebê, zapobiega jej wymywaniu, a tym samym, jeœli roœnie wzd³u¿ czêsto wylewaj¹cych rzek, zmniejsza
dzia³anie fal powodziowych. Eksperci uwa¿aj¹, ¿e fatalne konsekwencje powodzi wynikaj¹ w du¿ej mierze
z przekszta³ceñ œrodowiska w zlewniach rzek, a w tym m.in. z osuszania i zanikania naturalnych mokrade³
i torfowisk, które w razie wezbrania mog³yby os³abiæ falê i przyj¹æ nadmiar wody. Szacunkowe liczby mówi¹,
3
¿e w polskich torfowiskach zmagazynowanych mo¿e byæ nawet 35 miliardów m wody, to znaczy wiêcej ni¿
zasoby wodne wszystkich polskich jezior. W zale¿noœci od sposobu zasilania danego bagna, obszar ten
w ró¿ny sposób realizuje funkcjê magazynowania wody.
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Rezerwat “Torfowisko Borówki”
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„Nerki krajobrazu”
Tak metaforycznie mówi siê o mokrad³ach, które ze wzglêdu na specyficzny rodzaj gleb i roœlinnoœæ tam
wystêpuj¹c¹ spe³niaj¹ funkcjê naturalnej oczyszczalni. Jest to niezwykle istotna rola, zw³aszcza przy bardzo
du¿ym zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych. Roœlinnoœæ bagienna, w sk³ad której wchodzi
ponad sto gatunków, stanowi niezwykle skuteczny filtr naturalny, który uwalnia œrodowisko od truj¹cych
zwi¹zków organicznych i nieorganicznych.
Korzyœci finansowe z turystyki na terenach wodno-b³otnych
W okresie wzmo¿onego ruchu turystycznego na obszary mokrade³, lokalni w³aœciciele gospodarstw
agroturystycznych maj¹ pe³ne rêce roboty. Obserwacja przyrody cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem
wœród turystów. To doskona³y sposób nie tylko na spêdzenie wolnego czasu, ale tak¿e poznanie ¿ycia ptaków
i obserwacje ich imponuj¹cych przelotów zw³aszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Szczególnie obszar
mokrade³ w dolinie Biebrzy i Narwi upodobali sobie obserwatorzy i mi³oœnicy sp³ywów kajakowych.
Z inicjatywy Klubu Przyrodników i Centrum Ochrony Mokrade³ powsta³ elektroniczny klucz do wyboru
w³aœciwej metody ochrony torfowiska. Ten klucz ma za zadanie u³atwiæ przyrodnikom wybór prawdopodobnie
najlepszej metody ochrony konkretnego torfowiska. Obejmuje on sytuacje typowe i czêsto spotykane
w Polsce. Korzystaj¹c z niego, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿de torfowisko jest ¿ywym, indywidualnym
tworem, i wszelkie recepty na jego ochronê - tak¿e te dawane przez niniejszy klucz - s¹ tylko przybli¿one.
Podobnie jak w medycynie, obowi¹zuje tu zasada - przede wszystkim nie szkodziæ. Klucz znajduje siê pod
adresem: http://www.bagna.pl/klucz/index.html.
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