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ereny podmok³e i obszary nadrzeczne to jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na œwiecie.
Stanowi¹ one rezerwuary wody pitnej. Odgrywaj¹ równie¿ niebagateln¹ rolê dla oczyszczania wód
i zmniejszenia zagro¿enia powodziowego. Ochrona terenów podmok³ych ma oprócz walorów
ekologicznych równie¿ znaczenie ekonomiczne. Szacowana ekonomiczna wartoœæ naszych ekosystemów
naturalnych siêga 33 trylionów USD. Badania wykazuj¹, ¿e globaln¹ wartoœæ samych ekosystemów
podmok³ych ocenia siê a¿ na 14.9 tryliona USD, czyli 45% wartoœci ca³ego bogactwa naturalnego Ziemi.
Przed 30 laty w Iranie w miejscowoœci Ramsar dosz³o do podpisania miêdzynarodowej konwencji
(Ramsarskiej) w celu ochrony obszarów podmok³ych na Ziemi oraz uœwiadomienia ludziom ich wagi (tak¿e
ekonomicznej). Konwencjê ratyfikowa³y do tej pory 123 pañstwa, w tym tak¿e Polska. Przypadaj¹ca na
2 lutego rocznica popisania Konwencji obchodzona jest obecnie jako Œwiatowy Dzieñ Terenów Podmok³ych.
Sytuacja na Œwiecie
Sekretariat Konwencji Ramsarskiej ostrzega, ¿e o ile nie zintensyfikuje siê dzia³añ na rzecz ochrony terenów
podmok³ych, do 2050 roku w przynajmniej 60 krajach pogorszy siê sytuacja zwi¹zana z niedoborem wody.
Jednoczeœnie znacznie wzroœnie w tym czasie zagro¿enie zwi¹zane z powodziami. Pomimo, ¿e w ostatnich
latach zwiêkszono wysi³ki na rzecz ochrony terenów podmok³ych, to z ok. 6000-900 mln ha ekosystemów
podmok³ych gromadz¹cych wodê s³odk¹ na œwiecie, tylko 60-70 mln ha czyli mniej ni¿ 10% - jest objêtych
ochron¹. Ponad po³owa obszarów podmok³ych na œwiecie zosta³a zniszczona w przeci¹gu ostatnich 100 lat.
W tym samym czasie zu¿ycie zasobów wody s³odkiej wzros³o szeœciokrotnie, przy jednoczesnym podwojeniu
populacji ludzkiej. Dzisiaj ponad 800 mln ludzi na œwiecie nie ma dostêpu do czystej s³odkiej wody. Jeœli nie
ulegnie zmianie podejœcie ludzi do obszarów podmok³ych, w 2050 roku 2 na 3 ludzi na œwiecie mo¿e ¿yæ
w takich warunkach.
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Sytuacja w Polsce
Polska jest krajem bogatym w tereny podmok³e - jest ich
jeszcze oko³o 1,5 mln ha. S¹ to œrodowiska bardzo zró¿nicowane: od
jezior do podmok³ych ³¹k, mokrade³, bagien, torfowisk, wilgotnych
lasów, stref zalewowych i wybrze¿y. Wszystkie maj¹ ogromne
znaczenie dla ochrony zasobów przyrodniczych nie tylko Polski, ale i
Europy. A¿ 100 terenów podmok³ych w Polsce jest uznanych za
obszary wa¿ne dla ochrony ptaków w skali europejskiej. Najlepiej
znanym przyk³adem ptaka, którego przetrwanie zale¿y od terenów
podmok³ych, jest bocian bia³y. W Polsce gniazduje wiêcej bocianów Renaturyzacja oczek wodnych i zadrzewieñ
ni¿ w jakimkolwiek innym kraju - jest ich u nas a¿ 30.000 par - "co
czwarty bociek to Polak". Tymczasem na przyk³ad w Danii, gdzie na pocz¹tku XX w. by³o ich 4000 tys. par, za
spraw¹ intensyfikacji rolnictwa i osuszania terenów podmok³ych zosta³o ju¿ tylko 6.
W Polsce ochron¹ w ramach konwencji Ramsarskiej objêto do tej pory 8 obszarów wodno-b³otnych
o miêdzynarodowym znaczeniu. Dwa z nich to rezerwaty w dorzeczu Odry: znajduj¹cy siê w ujœciu Warty
rezerwat "S³oñsk", gdzie podczas jesiennych migracji zatrzymuje siê ponad 40 tys. ptaków oraz rezerwat
"Stawy Milickie" - goszcz¹cy blisko 170 gatunków ptaków i jeden z najwiêkszych w Europie kompleks stawów.
Równie wa¿ne s¹ dla ochrony przyrody doliny rzeczne, a w szczególnoœci nadrzeczne lasy - s¹ one pod
wzglêdem bioró¿norodnoœci lasami tropikalnymi Europy". Przyk³adowo a¿ 70% ptaków gniazduj¹cych
w Polsce wystêpuje w³aœnie w tych œrodowiskach. Jedn¹ z najcenniejszych polskich dolin rzecznych jest Odra,
która zosta³a uznana za tzw. "korytarz ekologiczny" o europejskim znaczeniu.
Niestety sytuacja wielu cennych obszarów podmok³ych w dolinach rzek nadal pogarsza siê. Znaczna czêœæ
z nich nie jest wystarczaj¹co chroniona. Do ich niszczenie dochodzi w wyniku prowadzonych prac
melioracyjnych, intensyfikacji rolnictwa i postêpuj¹cych procesów urbanizacyjnych, w tym usuwania odpadów.
Dzia³ania, które warto naœladowaæ:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania "Dolina Stobrawy" (woj. opolskie) zaadoptowa³a zdegradowane
siedliska przyrodnicze na obszarach rolniczych do celów edukacji ekologicznej. W ramach projektu "Chronimy
swego kraju obraz" oczka wodne, które zosta³y zamienione w dzikie wysypiska œmieci, zosta³y uprz¹tniêta.
W projekcie uczestniczy³y lokalne szko³y, w sumie wywieziono kilkadziesi¹t ton odpadów, a nastêpnie kopark¹
pog³êbiono oczyszczone miejsca. Wyrobiska wype³ni³y siê wod¹ i sta³y siê miejscem rozrodu p³azów, m.in.
kumaka nizinnego. Szko³y z miejscowoœci Krzywiczny, Bruny i Komorzno mog¹ teraz prowadziæ lekcje
z przyrody nie tylko w teorii. Uczniowie wraz z nauczycielami prowadza sta³y monitoring przyrodniczy i planuj¹
kolejne dzia³ania ochronne.
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