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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



wg konwencji Ramzarskiej 

Mokradła to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak 

naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub 

płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami 

morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 

sześciu metrów". 

wg Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Mokradła to ekosystemy lądowe zależne od wody 

siedliska przejściowe między typowo wodnymi i 

typowo lądowymi, często występujące na ich 

pograniczu, kształtujące się pod wpływem stałego 

lub okresowego przesycenia podłoża wodą. 

Występuje w nich hydrofilna (wodolubna) roślinność, 

z której szczątków, często przy udziale materiału 

mineralnego powstają heterogeniczne utwory 

glebowe. Po odwodnieniu mokradeł zmieniają się w 

nich warunki glebowe i zasiedlająca je roślinność.  

Mokradła 



wg SGGW 

Mokradła to ekosystemy podmokłe strukturalnie i funkcjonalnie, stanowią 

formy przejściowe między ekosystemami typowo lądowymi i typowo 

wodnymi, zwykle usytuowane są na ich pograniczu. Cechą wspólną 

mokradeł jest stałe lub okresowe przesycenie wodą podłoża, 

występowanie roślin wodolubnych (hydrofitów) oraz specyficznej gleby. 

Ogólnie mówiąc mokradła definiowane są jako tereny, gdzie nasycenie 

wodą jest czynnikiem determinującym właściwości gleby, typy roślin oraz 

typy zwierząt.  

Mokradła 

Mokradła są miejscem bytowania 

rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 

Niekiedy tylko tam panują jeszcze na tyle 

dobre warunki by zagrożone gatunki 

mogły żyć i rozmnażać się. Pojęcie 

mokradeł jest równoznaczne z takimi 

określeniami jak błota, bagna, moczary, 

topieliska, grzęzawiska, chrapy, biele. 

 



wg bagna.pl 

Mokradła to wszelkie ekosystemy ziemnowodne i wodne wraz z 

występującą w nich roślinnością wilgociolubną (higrofilną), a także 

powierzchniowe utwory akumulowane w efekcie oddziaływania wody 

np. torfy, muły i namuły. Integralną częścią mokradeł są cieki i zbiorniki 

wodne - stawy, jeziora oraz wybrzeża morskie 

 

 

Mokradła 

wg Juliusza Cezara 

Mokradła to ląd po którym nie da się 

chodzić i nie da się pływać 

 

Co nie jest mokradłem ? 

ocean, morze, głębokie jezioro, wszystko 

co ma wody powyżej 6 m głębokości. 



Obieg i magazynowanie wody 

Mokradła, szczególnie torfowiska pełnią 

wyjątkową rolę w gospodarce wodnej 

naszego kraju. Retencjonują (magazynują) 

olbrzymie ilości wody. Ocenia się, że w 

torfowiskach zmagazynowanych jest  

ok. 35 miliardów m3 wody! Jest to znacznie 

więcej niż ilość wody pozostająca we 

wszystkich naszych jeziorach. Torfowiska 

stanowią więc wielką, naturalną "gąbkę", 

która chłonie nadmiar wody zapobiegając 

powodziom i oddaje ją w okresie suszy.  

Oprócz gąbki stanowią „nerki krajobrazu” 

pełniąc rolę pułapki  lub transformatora dla 

substancji biogennych (azot, fosfor, środki 

ochrony roślin).  

Osuszanie, a szczególnie eksploatacja 

torfowisk negatywnie oddziałuje na zasoby 

wodne naszego kraju i przyczynia się do strat 

spowodowanych powodziami. 

Rola mokradeł 



Obieg i magazynowanie wody 

Mokradła w wyniku użytkowania 

rolniczego,  zmieniają swój charakter 

szczególnie torfowiska. Systemy 

odwadniające zmieniają ich zdolność 

retencyjną a przez to zanika zdolność do 

akumulacji węgla. 

Obniżenie poziomu wody powoduje 

chwilowe zwiększenie zdolności 

retencyjnej  profilu glebowego tworzą się 

okresowe zastoiska wody.  

Mimo większej retencji glebowej 

odwodnionych mokradeł, ich rzeczywista 

zdolność retencyjna jest znacznie 

mniejsza niż mokradeł naturalnych 

wskutek rolniczego użytkowania ( łąki, 

pastwiska) 

Rola mokradeł 



Krążenie pierwiastków 

Mokradła pełnią również istotną rolę  

w obiegu pierwiastków szczególnie węgla  

i azotu. Odkładana materia organiczna  

w postaci złóż torfu i innych osadów 

organicznych "wyłącza" z obiegu ogromne 

ilości tych pierwiastków. Ocenia się,  

że 10% pierwotnie zasymilowanego węgla 

przez rośliny zostaje trwale zakumulowa-

nych w osadach organicznych.  

"Żywe" ekosystemy mokradłowe 

przyczyniają się do ograniczania efektu 

cieplarnianego. Wszelkie działania 

człowieka degradujące mokradła 

(osuszanie, eksploatacja) przyczyniają się 

do uwalniania olbrzymich ilości dwutlenku 

węgla, tlenku azotu a także metanu. To 

zjawisko w oczywisty sposób przyczynia 

się do nasilania efektu cieplarnianego. 

Rola mokradeł 



Oczyszczanie wód 

Opady atmosferyczne, wody podziemne, 

a szczególnie powierzchniowe w wielu 

przypadkach bywają mocno 

zanieczyszczone. Mokradła, a przede 

wszystkim torfowiska pełnią rolę 

naturalnych filtrów trwale zatrzymujących 

i wyłączających z obiegu nadmierne 

ilości różnych zanieczyszczeń. 

 

Rola mokradeł 



Ochrona bioróżnorodności 

Dla przyrodnika najważniejszą funkcją 

mokradeł pozostaje bogactwo 

występujących tu gatunków roślin  

i zwierząt. Mokradła ze względu na 

utrudniony dostęp stanowią ostatnie 

naturalne ekosystemy i ostoje rzadkich  

i zagrożonych wyginięciem gatunków 

roślin i zwierząt. W naszym kraju są to 

np. chronione storczyki czy owadożerne 

rosiczki. 

Rola mokradeł 



Jezioro skąpożywne 
Jeziorko torfowe (suchar, jeziorko dystroficzne) 
Jezioro żyzne 
Mułowisko 
Namulisko 
Podmoklisko 
Rzeka 
Strumień 
Torfowisko wysokie 
Torfowisko gruntowowodne (topogeniczne) 
Torfowisko zalewane (fluwiogeniczne) 
Torfowisko źródliskowe (soligeniczne) 
Źródło 
 

Typy mokradeł 



Mułowisko to obszary zalewane przez kilka miesięcy w roku. Gdy po spłynięciu 

wody poziom wód gruntowych opada mniej więcej poniżej 0,5 m, wyzwalane są 

intensywne procesy biologicznego rozkładu zakumulowanej uprzednio masy 

organicznej. Nie następuje jednak przerwanie podsiąku kapilarnego, możliwe jest 

zatem funkcjonowanie procesów błotnych, które stwarzają warunki do trwałej 

akumulacji mułów. 

Co w nim rośnie: zbiorowiska szuwarów i turzycowisk (np. z t. pęcherzykowatą, t. 

zaostrzoną, manną mielec i mozgą trzcinowatą). W warunkach użytkowania 

rolniczego powstają tu najżyźniejsze formy podmokłych łąk. 

Co w nim żyje: żaby brunatne, bogactwo ptaków wodno-błotnych, w warunkach 

ekstensywnej gospodarki łąkowej licznie ptaki siewkowate. 

Jak je chronić: przywracać sporadyczne zalewy, prowadzić ekstensywną 

gospodarkę łąkową. 

Jeziorko torfowe to jezioro o wodzie brunatnej, kwaśnej, 

bogatej w substancje humusowe, o brzegach zwykle 

obrośniętych torfowiskami. 

Jak je chronić: chroniąc okalające je torfowisko. Nie 

nawozić, nie próbować hodować ryb ani uproduktywnić w 

inny sposób. 

Typy mokradeł 



Namulisko 

Co to jest: to mokradła spotykane w dolinach cieków, na powierzchni 

osadów rzecznych. Okres ich zalewów zazwyczaj nie przekracza 3 

miesięcy, po czym następuje opadanie zwierciadła wód gruntowych. 

Co w nim rośnie: w warunkach naturalnych powstają kompleksy łęgów 

wierzbowo-topolowych, zarośli wierzbowych, zbiorowisk welonowych i 

ziołorośli. Większość obszarów zajmowanych w przeszłości przez te 

zbiorowiska pokrywają obecnie żyzne łąki dwu- i trójkośne. 

Co w nim żyje: licznie żaby brunatne, zaskroniec, licznie ptaki siewkowate 

(bekas kszyk, czajka, rycyk, derkacz), w lasach łęgowych szczególne 

bogactwo ptaków. 

 

Typy mokradeł 

Jak je chronić: w przypadku łęgów umożliwiać 

nawet sporadyczne zalewy, w przypadku łąk 

kontynuować typowy rytm koszenia. 



Podmoklisko to przeważnie miejsca na obrzeżach dolin i w początkowych 

odcinkach cieków, czasem w obniżeniach poza dolinami, gdzie, przy wysokim 

zaleganiu wody gruntowej, następuje pełne nasycenie warstwy 

przypowierzchniowej. Przebiegają tu procesy gruntowo-glejowe, a 

akumulowana masa organiczna skupia się w darni lub ściółce leśnej i przenika 

do podścielających utworów mineralnych. W fazie opadania wód gruntowych 

następuje jej rozkład i powstaje utwór torfiasty mineralno-organiczny o 

zawartości 10-20% substancji organicznej. Murszaste utwory torfiaste są 

płytkie, o miąższości zwykle nie przekraczającej 30 cm. 

Zbiorowiska zastępcze to częściowo zabagnione, wilgotne łąki. 

Jak je chronić: prowadzić ekstensywną gospodarkę łąkową. 

  

  

 

Typy mokradeł 

Rzeka to naturalne, stałe lub okresowe cieki usytuowane 

w korycie i dolinie powstałej na skutek erozji o 

powierzchni dorzecza przekraczającej 200 km2. 

Jak ją chronić: ograniczać bezpośredni i pośredni 

dopływ wszelkich zanieczyszczeń, nie "prostować" 

koryta, nie pogłębiać. 



Torfowisko wysokie to torfowisko o wypiętrzonej części środkowej,  

z dominującym typem zasilania wodami opadowymi. 

Co w nim rośnie: mszary (torfowce) dywanowe oraz kępkowo-dolinkowe z 

licznie występującymi rosiczkami, modrzewnicą zwyczajną, żurawiną błotną, 

wełnianką pochwowatą, bagnem zwyczajnym, bażyną, borówką bagienną, 

bory bagienne. 

Zły objaw pojawianie się wrzosowisk, rozpad kęp, pojawianie się traw, 

zarastanie drzewami, szczególnie innymi niż sosna i brzoza, zarastanie 

trzciną. 

Typy mokradeł 

Jak je chronić: likwidować wszelkie źródła 

zanieczyszczeń w obszarze zlewni powierzchniowej, 

ograniczyć i ustabilizować odpływ wody w przypadku 

istnienia odprowadzalnika, prowadzić odpowiednią 

gospodarkę leśną i rolną w obszarze zlewni (stosować 

odpowiedni typ rębni, ograniczać lub całkowicie 

wykluczyć nawożenie mineralne i organiczne), ograniczać 

rozwój roślinności krzewiastej i drzew. 

 



Torfowisko gruntowowodne to torfowiska zasilane wodami spływającymi po 

powierzchni terenu i wodami podziemnymi ze zlewni o niewielkim odpływie, 

często występujące w zagłębieniach bezodpływowych lub słaboodpływowych 

w obrębie wysoczyzn morenowych. To niskie mszary dywanowe budowane 

głównie przez torfowca odgiętego, turzycę dzióbkowatą, wełniankę 

wąskolistną, mszary z turzycą bagienną, przygiełką, bagnicą torfową, olsy. 

Jak je chronić: ograniczać wszelki dopływ biogenów (zanieczyszczeń 

pochodzących z obszaru zlewni powierzchniowej), w przypadku istnienia 

odpływów ustabilizować i hamować odpływ wody.  

Torfowisko zalewane to torfowisko w bezpośrednim 

sąsiedztwie rzeki okresowo zalewane przez wody 

pochodzące z wylewów. Tu dominują szuwary wysokich 

turzyc np. turzycy zaostrzonej, turzycy błotnej, niekiedy 

trzcinowiska, często występują szuwary manny mielec  

i mozgi. 

Jak je chronić: w przypadku istnienia rowów 

melioracyjnych hamować odpływ wody za pomocą 

zastawek, usuwać źródła zanieczyszczeń wody w cieku. 

Typy mokradeł 



Torfowisko źródliskowe to torfowiska powstałe w miejscu intensywnego 

wypływu wód podziemnych, zwykle u podnóży stoków, krawędzi dolin, a także 

w miejscach tzw. wychodni warstw wodonośnych. Wyróżnia się tu klasyczne 

torfowiska źródliskowe (na samych wypływach) oraz torfowiska przepływowe 

(mechowiskowe - zasilane od górnej strony wypływami, z wodą przesączającą 

się przez torf). 

często porośnięte olszyną z licznym udziałem rzeżuchy, śledzienicy, lub 

wysokimi turzycami. Torfowiska mechowiskowe porośnięte są zwartym 

kobiercem mchów brunatnych, niskich turzyc, storczyków: stoplamek 

szerokolistny, krwisty i plamisty. 

Niepożądane, wkraczanie olszy, zwiększenie udziału traw, wkraczanie 

ziołorośli. 

Typy mokradeł 

Jak je chronić: hamować odpływ wód w przypadku 

istnienia rowów melioracyjnych, kosić w odpowiednim 
terminie i usuwać biomasę 



Źródło to naturalny, mniej lub bardziej intensywny wypływ wody podziemnej 

na powierzchnię skorupy ziemskiej. Wody charakteryzują się niską trofią oraz 

stałą, niską temperaturą 8-10oC. Siedlisko mszaków, niepożądane 

występowanie "kożuchów" glonów, w tym sinic świadczące o skażeniu 

podziemnych wód substancjami biogennymi. 

Jak je chronić: w promieniu kilku kilometrów od źródeł unikać lokalizacji 

nieizolowanych wysypisk śmieci, wylewania gnojowicy, składowania 

szkodliwych odpadów (np. mogilniki) ferm bezściółkowych itp. Nie budować 

ujęć, nie kanalizować. 

Typy mokradeł 



Torfowiska należą do tej grupy mokradeł, która 

nieustannie (przy odpowiednim uwodnieniu) 

odkładają materię organiczną w postaci torfu. Przy 

zachowaniu korzystnych warunków wodnych (brak 

tlenu) materia ta nie rozkłada się, lecz ciągle 

przyrasta. Średnio torfowisko przyrasta ok. 1 mm  

w ciągu roku. Istniejące w naszym kraju, 

kilkunastometrowe pokłady torfu, pozwalają 

prześledzić zmiany roślinności na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu tysięcy lat! Można  

z dużą dokładnością oznaczyć gatunki roślin 

porastających torfowisko w kolejnych etapach jego 

życia. W torfach doskonale zachowują się pyłki roślin 

rosnących w promieniu kilku kilometrów od samego 

torfowiska. Dzięki temu wiemy np. jakie lasy porastały 

Polskę 1000 a nawet 10 000 lat temu. Na podstawie 

roślinności wiemy także jak zmieniał się nasz klimat. 

Dlaczego ważne są mokradła? 

Uprawiając rośliny 
warto zadać sobie 
pytanie 
ziemia torfowa 
czy 
ziemia kompostowa 



szczególnie torfowiska, pełnią niezwykle ważną rolę w środowisku 

naturalnym bowiem pod powierzchnią roślinności - w torfach i innych 

akumulowanych utworach, gromadzą olbrzymie ilości wody, korzystnie 

wpływając na gospodarkę wodną ogromnych obszarów. Mają również 

istotne znaczenie w naturalnym procesie samooczyszczania się wód. 

Dlaczego ważne są mokradła? 

Torfowiska i podmokłe łąki w dolinach rzek działają jak naturalne gąbki, 

które pochłaniają opady, spowalniają przepływ wód przez zlewnie, 

zmniejszając ryzyko powodzi. To ich działanie zapobiega suszom 



Do zalet przywracania terenów mokradłowych zalicza się: 

 tereny siedliskowe dla wielu zagrożonych i rzadkich  

gatunków roślin oraz zwierząt  

 możliwość tworzenia parków krajobrazowych, 

wykorzystywanych do celów edukacyjnych i turystyki 

ekologicznej  

 poprawa retencyjności zlewni  

 poprawa walorów krajobrazowych i ekologicznych terenu  

 filtracja i wychwytywanie biogenów zanim trafią do rzeki 

 

Wśród wad przywracania mokradeł wymienia się głównie 

następujące zagadnienia: 

 utrata terenów wykorzystywanych do celów 

gospodarczych, przemysłowych i rolniczych  

 nieopłacalność inwestycji  

 pogorszenie funkcji przemysłowych i transportowych 

cieków renaturyzowanych  

 niemożność zabudowy renaturyzowanego odcinka cieku i 

obszarów zalewowych  

Za i przeciw mokradłom 

Ziemia 
torfowa 
a  
może ziemia 
kompostowa 



Oczka wodne 

 

Fot. I. Świechowska 

Fot. M.Kamiński 

Śródpolne oczka wodne 
kumulują nadmiar wody 
opadowej  

Śródpolne oczka wodne 
mogą gromadzić 
zanieczyszczenia 
spływające z pól 



Fot. I. Świechowska 

Fot. I. Świechowska 

Fot. I. Świechowska 

Oczka wodne 
 

Utrzymać w czystości i nie porzucać w 
nich opakowań spożywczych i po środkach 
ochrony roślin 



Usuwanie oczek wodnych, miedzy, jak i 

przekształcanie powierzchni na grunt orny 

prowadzi najpierw do przyspieszenia i wzrostu 

spływu, a pozostawione dzięki zwiększonej 

możliwości buforowania stanowią przeszkodę dla 

szybkiego spływu powierzchniowego i działają 

jako strefy infiltracyjne i buforowe.  

Fot. I. Świechowska 

Rośliny zajmujące dany obszar, w zależności od ich zróżnicowanej struktury  

i gęstości, głębokości korzenienia się i wegetacji, jak i długości okresu ulistnienia, 

maja wpływ  na intercepcje (magazynowanie wody poprzez zwilżanie wierzchniej 

warstwy liści) i ewapotranspiracje (parowanie). Rośliny te nie pokrywają 

powierzchni gruntu uprawnego przez cały rok, można to porównać z łąka lub 

żywopłotem, deszcze okresowo padają na niczym niechroniona glebę. Poza tym 

mniej wody opadowej zostaje zatrzymanej bezpośrednio przez rośliny. Oprócz 

tego mniej wody odebranej jest poprzez proces transpiracji głębiej położonym 

warstwom gleby.  

Struktury wspierające zdolność retencyjną wody  

 



Drenażem określana jest sieć podziemnych instalacji, a także 

obszar na powierzchni terenu lub pod ziemią, do którego spływają 

wody podziemne z utworów wodonośnych. 

Cel: odwadnianie terenu (z rurami lub bez) i odprowadzanie 

nadmiaru wody z powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych. 

Podobna funkcje spełniają także otwarte rowy.  
 

Oddziaływania drenażu na rozmiar powodzi.  

Z jednej strony drenaż może obniżać wielkość spływu, z drugiej 

jednak strony poprzez drenaż wielkość spływu może zostać 

podwyższona.  

Efekt zmniejszania spływu powierzchniowego można uzasadnić w 

ten sposób, że przed ekstremalnymi opadami deszczu 

odprowadzany jest z gleby nadmiar wody, tak, że obniża się poziom 

lustra wody gruntowej. Przy długo utrzymujących się opadach 

deszczu w ten sposób odwodnione powierzchnie mogą przyjąć 

więcej wody, lub ją zmagazynować, co zapobiega spływowi 

powodziowemu. 

Drenaż 
 



Efekt zwiększający spływ powierzchniowy może wystąpić wtedy, gdy 

opady zaraz po wsiąknięciu w glebę wychwytywane są przez rury 

drenarskie i szybko odprowadzane są z gleby.  

 

To, w jaki sposób drenaż na danym obszarze ma oddziaływanie na 

spływ powodziowy, uzależnione jest od zawartości wody w danej glebie, 

jej przepuszczalności i ilości opadów.  

 

Zwiększenia spływu spowodowanego drenażem można oczekiwać  

w szczególności na terenach, na których gleby przed założeniem 

systemu drenarskiego były rzadko nasycone woda, i na których z tego 

powodu spływ ekstremalny następował głównie przez komponenty 

podziemne. Z taka sytuacja spotykamy się np. na glebach 

przepuszczalnych (gleby piaszczyste). 

Drenaż 
 



Produkcyjne efekty drenowania 

 

W latach mokrych drenowanie powoduje obniżenie poziomu wody 

gruntowej i szybszy odpływ wód wiosennych oraz wód po opadach 

atmosferycznych. 

 

Wody zbierane systemem drenarskim (przy opadach powyżej 500mm) 

w miarę potrzeb mogą być gromadzone w zbiornikach, a następnie 

wykorzystywane do nawodnień. 

 

Plony roślin na glebach drenowanych są większe niż  

na niedrenowanych. 

 

W latach mokrych drenowanie pozwala osiągnąć wyższe plony gdy  

na sąsiednich niedrenowanych polach roślinność zamiera 

 

Drenaż 
 



Nawadnianie 
 

Zastawka w systemie nawodnień 
podsiąkowych 

 

Nawodnienie podsiąkowe 

Zastawka w systemie nawodnień 

podsiąkowych powinna być 

zamknięta. Otwarcie jej jest 

wskazane jest wiosną lub po 

dużych opadach 



Nawadnianie mechaniczne 

Nawadnianie 
 

kropelkowe deszczowanie 



DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW WODY 

OPADOWEJ 
 

Utrzymanie zabagnień zatorfienia oczek śródpolnych i śródleśnych 

Fot. I. Świechowska Fot. I. Świechowska 

Fot. I. Świechowska 



Utrzymanie zagłębień, rowów melioracyjnych 

Spływająca z terenu pochyłego woda opadowa może jeszcze być  zatrzymana 
przez oczko śródpolne, rów melioracyjny czy zagłębienie, zanim spłynie do 
rzeki czy morza 

DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW WODY 

OPADOWEJ 
 



Utrzymanie polderów zalewowych 

Wezbrana woda wypełnia polder Jak poziom wody obniża się woda 

odpływa z polderu 

DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW WODY 

OPADOWEJ 
 



Poszerzanie wału 

przeciwpowodziowego  

Obniżenie skarpy wału 

Woda z koryta rzeki 

swobodnie wylewa 

Nie zabierać rzekom terenu zalewowego 

DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW WODY 

OPADOWEJ 
 



ZŁE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW WODY OPADOWEJ 
 

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych wzwyż nie daje gwarancji  utrzymania 

wody w korycie rzeki 

W skrajnych wypadkach prowadzi do zniszczeń 



ODMULANIE ROWU MELIORACYJNEGO, RZEKI 
Rozplantowanie namułu rzecznego 
przekształca siedlisko przybrzeżne i prowadzi 
do ekspansji roślin inwazyjnych jak kolczurka 
klapowana(Echonocystis lobata) 

ZŁE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW WODY OPADOWEJ 
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