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e zagro¿one w skali globalnej ekosystemy zajmowa³y niegdyœ ponad 14% powierzchni Polski. Dziœ,
g³ównie wskutek przeprowadzonych melioracji, powierzchnia ekosystemów bagiennych zajmuje
nieca³e 10% dawnego area³u. Ich postêpuj¹ca degradacja poci¹ga za sob¹ szybkie zmniejszanie
liczebnoœci populacji wielu gatunków roœlin i zwierz¹t, których przetrwanie jest uzale¿nione od zachowania
i renaturyzacji siedlisk podmok³ych. Ale ochrona mokrade³ to wspólny interes nas wszystkich: to ochrona
zasobów czystej wody, najskuteczniejsze zabezpieczenie przed powodziami, przeciwdzia³anie erozji
i degradacji gleb, a tak¿e umo¿liwienie nam wszystkim prze¿ywania radoœci z obcowania z nieujarzmion¹, ale
niekoniecznie wrog¹ cz³owiekowi, przyrod¹.
W przypadku niektórych obszarów wodno-b³otnych, jedyne czego potrzeba dla ich ochrony, to
pozostawienie ich w spokoju. Z sytuacj¹ tak¹ mamy do czynienia z regu³y w przypadku ekosystemów
naturalnych i nie zniekszta³conych. W wielu przypadkach nawet w zniekszta³conych uk³adach dzia³aj¹
spontaniczne si³y renaturalizacyjne przyrody, którym wystarczy nie przeszkadzaæ.
Bierna ochrona, je¿eli tylko jest mo¿liwa, ma wiele zalet. Przede wszystkim nie poci¹ga za sob¹ kosztów,
a poza tym nie niesie ryzyka pope³nienia b³êdów w dzia³aniu. Z drugiej strony konieczna jest edukacja
spo³eczeñstwa, aby nie zniszczyæ terenów tak cennych i potrzebnych jak mokrad³a, jeziora, oczka wodne, czy
rzeki.
W niektórych przypadkach ochrona bierna oznacza koniecznoœæ wykluczenia lub ograniczenia
obecnoœci ludzkiej. Rozs¹dne jest wy³¹czanie, w miarê mo¿liwoœci, spod presji penetracji przynajmniej czêœci
ka¿dego wiêkszego ekosystemu mokrad³owego. Na przyk³ad w Wielkopolskim i Drawieñskim Parku
Narodowym udostêpniaj¹c wybrane jeziora do wêdkowania postanowiono, ¿e udostêpniony bêdzie jeden
brzeg jeziora, podczas gdy drugi bêdzie wy³¹czony. Ta zasada zas³uguje na rozpowszechnienie w innych
obszarach chronionych.
Obszary koncentracji ptaków wodno-b³otnych powinny w miarê mo¿liwoœci nie byæ penetrowane przez
ludzi w krytycznym dla ptaków okresie lêgów, a wiêc mniej wiêcej od pocz¹tku kwietnia do po³owy czerwca.
W okresie tym nale¿y wykluczyæ np. turystyczne udostêpnienie kana³ów wodnych wœród szuwarów, wysp na
jeziorach itp.
Tafla jezior najcenniejszych pod wzglêdem ornitologicznym powinna, przynajmniej okresowo, byæ
wy³¹czona spod presji turystyki i rekreacji. Okres takiego wy³¹czenia, oprócz sezonu lêgowego, powinien
obj¹æ okres odbywaj¹cych siê na tafli wody toków niektórych gatunków, a tak¿e wodzenie piskl¹t, co
w praktyce oznacza czas od pocz¹tku marca do po³owy lipca.
Miejscem silnie zaznaczonego konfliktu miêdzy interesami cz³owieka a ochron¹ fauny zwi¹zanej
z ekosystemami mokrad³owymi s¹ rzeki, na których intensywnie uprawiana jest turystyka kajakowa. Niewielka
szerokoœæ rzeki sprawia, ¿e zwierzêta nie mog¹ odsun¹æ siê od cz³owieka i konflikt nabiera szczególnej
ostroœci. Na Pomorzu sp³ywy kajakowe w okresie wodzenia piskl¹t przez g¹go³y i nurogêsi (czerwiec),
powoduj¹c p³oszenie ptaków, doprowadza³y do rozpraszania stadek piskl¹t, co mog³o byæ przyczyn¹ ich
œmierci. Dlatego w obszarach chronionych wprowadza siê na rzekach okresy wy³¹czone ze sp³ywów. Na
Drawie w Drawieñskim Parku Narodowym okres taki trwa, zgodnie z planem ochrony Parku, od 15 marca do 30
czerwca ka¿dego roku (obejmuj¹c tak¿e okres tar³a lipienia), a na S³upi w Parku Krajobrazowym Dolina S³upi od 1 czerwca do 15 lipca.
Wy³¹czenia spod presji ludzkiej wymagaj¹ tak¿e rzeczne tarliska gatunków ryb ³ososiowatych
(paŸdziernik-grudzieñ) oraz lipienia (kwiecieñ-maj). Obecnoœæ cz³owieka nad brzegiem rzeki, a ju¿ na pewno
brodzenie w jej nurcie, mo¿e zaburzaæ przebieg tar³a.
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W szczególnych sytuacjach penetracja ludzka mo¿e zagroziæ nie tylko faunie. Masowe u¿ytkowanie
rekreacyjne mo¿e zniszczyæ jeziora, zw³aszcza oligo- lub mezotroficzne. Wra¿liwsze od ca³oœci ekosystemu
jeziornego s¹ jego elementy: roœlinnoœæ dna i brzegu jeziora (na brzegach jezior oligotroficznych wystêpuj¹
czêsto unikatowe zbiorowiska z rosiczkami i wid³aczkiem torfowym), która mo¿e byæ ³atwo zniszczona przez
wydeptanie.
Niekontrolowane odwodnienia i obwa³owania stanowi¹ zagro¿enie dla cennych œrodowisk tj. bagna,
prowadz¹c do ich osuszenia. Wykonanie zrêbu zupe³nego lasu przylegaj¹cego do torfowiska spowoduje
zmianê poziomu wody - najpierw jego podwy¿szenie, prowadz¹ce czêsto do zatopienia powierzchni
torfowiska, a nastêpnie, w miarê wzrostu uprawy, stopniowy spadek. Prowadzi to do szybkich i niekorzystnych
zmian w strukturze roœlinnoœci bagna. Wykonanie rêbni zupe³nej w bezpoœrednim s¹siedztwie jeziora
powoduje sp³ywanie do niego substancji humusowych. O ile w przypadku jezior eutroficznych nie ma to zwykle
wiêkszego wp³ywu na ekosystem, mo¿e znacz¹co zmieniæ funkcjonowanie jezior oligotroficznych
i mezotroficznych, czu³ych na wszelkie dodatkowe dostaj¹ce siê do nich substancje.
Natomiast istnieje wiele dzia³añ, które mog¹ przyczyniæ siê do zachowania mokrade³ i bez których
trudno bêdzie je chroniæ to miêdzy innymi:
• Racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych.
• Ekstensywna gospodarka rolna i leœna.
• Obejmowanie ochron¹ prawn¹ ¿ywych ekosystemów mokrad³owych.
• Eksploatacja torfu wy³¹cznie na cele lecznicze.
• Stosowanie zastêpczych nawozów w rolnictwie i ogrodnictwie (zamiast torfu - kompost).
• Zaniechanie regulacji rzek i cieków wodnych.
• Ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i œrodków ochrony roœlin w bezpoœrednim
s¹siedztwie mokrade³.
• Czynna ochrona mokrade³ (budowa zastawek i zasypywanie rowów melioracyjnych w celu
hamowania nadmiernego odp³ywu wody).
Jednym z wiêkszych serwisów informuj¹cych o ochronie mokrade³ jest http://www.bagna.pl.
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