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Obszary podmokłe i mokradła
� siedliska ekosystemów hydrogenicznych, czyli uzależnionych od wody. Są to zarówno 

siedliska lądowe, takie jak obszary bagienne, torfowiskowe, również śródlądowe wody 
powierzchniowe, jak i ekosystemy płytkich morskich wód przybrzeżnych.

Najważniejsze ich funkcje:
• hamowanie odpływu wód podziemnych do rzek,
• Retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych,
• Oczyszczanie wód,
• Akumulacja organicznego węgla i azotu,
• Podtrzymanie i wzbogacenie różnorodności form życia na lądzie, wodach słodkich i 

morskiej strefie brzegowej.

Zagrożenia tych obszarów wynikają z niskiego stanu świadomości na temat ich 
ekologicznej roli, w tym:
• Utrzymującego się wciąż w opinii społecznej postrzegania mokradeł jako nieużytków, 

które powinny zostać „uproduktywnione”,
• Powszechnego braku zrozumienie dalekosiężnych stuków oddziaływań 

gospodarczych, na przykład w skali zlewni, które dla funkcjonowania mokradeł mają o 
wiele większe znaczenie, niż dla innych ekosystemów. 



Konwencja Ramsarska
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 

znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko życiowe ptactwa wodnego

Krajowy Sekretariat
Konwencji Ramsarskiej

sekretariat.ramsarska@gdos.gov.pl
http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel



W dniu 10 grudnia 2009 r. Minister Środowiska polecił
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wykonywanie
zadań wynikających z postanowień Konwencji Ramsarskiej.

W 2010 roku w Departamencie Ochrony Przyrody GDOŚ
utworzono Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej.

Główne zadania Sekretariatu:
- wdrażanie postanowień konwencji,
- współpraca z Sekretariatem Konwencji Ramsarskiej,
- działania informacyjne i promocyjne.



Konwencja Ramsarska

• konwencja została podpisana w dniu 2 lutego 1971 r.
w irańskim mieście Ramsar

• dotychczas konwencję ratyfikowało 160 państw, które 
wyznaczyły 1899 obszarów wodno-błotnych o 
międzynarodowym znaczeniu

• Polska jest stroną konwencji od dnia 22 marca1978 r.
• zgodnie z konwencją obszarami wodno-błotnymi są 

tereny bagien, błot, torfowisk lub pokryte wodami, 
zarówno 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



Konwencja Ramsarska

• Strony konwencji, w tym również Polska, zobowiązane są 
m.in. do:
o wyznaczenia odpowiednich obszarów w celu 

włączenia ich do spisu obszarów wodno-błotnych
o międzynarodowym znaczeniu

o wdrożenia planowania mającego na celu ochronę 
obszarów wodno-błotnych oraz w miarę możliwości 
racjonalne użytkowanie wszystkich mokradeł

o współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania 
konwencji



Polskie obszary wpisane na Listę Konwencji Ramsarskiej

• Biebrzański PN
• Słowiński PN
• Wigierski PN
• Poleski PN
• Narwiański PN
• Park Narodowy Ujście Warty
• Rezerwat Stawy Milickie
• Rezerwat Jezioro Drużno
• Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp
• Rezerwat Jezioro Świdwie
• Rezerwat Jezioro Karaś
• Rezerwat Jezioro Łuknajno
• Subalpejskie Torfowiska w
Karkonoskim PN

Łącznie 13 obszarów o sumarycznej
powierzchni 145 066 ha.

Niemcy – 34 ( 868,226 ha )
Węgry – 28 ( 235,430 ha ) 



W 2006 r. Minister Środowiska zatwierdził Strategię ochrony
obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań
(na lata 2006-2013).

Cele nadrzędne Strategii to powszechna ochrona środowisk
wodno-błotnych w kraju na drodze:
A. Zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk 

zachowanych dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz 
pełnionych przez nie funkcji ekologicznych.

B. Zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-
błotnych.

C. Restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych.

Narzędziem do osiągnięcia celów nadrzędnych są cele
strategiczne.



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody:
• Park narodowy - zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów,

tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych,
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin,
siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

• Rezerwat przyrody - obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także
siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i
składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi.
� 1490, w tym: 185 torfowiskowe (19517 ha), 45 wodne (5046 ha)

• Park krajobrazowy - obszar chroniony ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju.

• Sieć obszarów Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk oraz
obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, których celem jest ochrona
siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Unii Europejskiej, a więc również ochrona krajobrazu
przyrodniczego.



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 

Lp. Kod siedliska 

przyrodniczego
1) Nazwa siedliska przyrodniczego 

Siedlisko 

przyrodnicze o 

znaczeniu 

priorytetowym 
1 2 3 4 
1 1110 Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości nie 
2 1120 Podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicae tak 
3 1130 Estuaria nie 
4 1140 Muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływu nie 
5 1150 Laguny przybrzeżne tak 
6 1160 Duże, płytkie zatoki nie 
7 1170 Rafy nie 
8 1180 Podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazy nie 
9 1210 Kidzina na brzegu morskim nie 
10 1220 Wieloletnia roślinność kamienistych brzegów nie 
11 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku nie 
12 1240 Pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznymi zatrwianami 

(Limonium spp.) nie 

13 1250 Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florą nie 
14 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae) nie 
15 1320 Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae) nie 
16 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-PuccinellietaliaMaritimae, część - zbiorowiska nadmorskie) nie 

17 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska 
śródlądowe) tak 

18 1410 Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi) nie 
19 1420 Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sacrcocornetea fruticosi) nie 
20 1430 Halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea) nie 
21 1510 Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia) tak 
22 1520 Iberyjskie stepy na podłożu gipsowym (Gypsophiletalia) tak 
23 1530 Pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna) tak 
24 1610 Bałtyckie wyspy typu ozy z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnością nie 
25 1620 Wyspy i wysepki północnego Bałtyku nie 
26 1630 Przybrzeżne łąki północnego Bałtyku tak 
27 1640 Piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnością nie 
28 1650 Wąskie małe zatoki północnego Bałtyku nie 
29 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych nie 
30 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum) nie 
31 2130 Nadmorskie wydmy szare tak 
32 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri) tak 
33 2150 Atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea) tak 
34 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika nie 
35 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej nie 



• Obszar chronionego krajobrazu - tereny chronione ze względu na
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy
ekologicznych.

• Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - fragmenty krajobrazu naturalnego i
kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory
widokowe lub estetyczne.

• Stanowiska dokumentacyjne - ważne pod względem naukowym i
dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych,
nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub
schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty
eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i
podziemnych.

• Użytki ekologiczne - zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej -
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy
drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca
sezonowego przebywania.



Art.  117.  [Reguły gospodarowania zasobami przyrody]
1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów 
oraz zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez 
człowieka powinno zapewniać ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę 
różnorodności genetycznej, w szczególności przez:
1) ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i 
półnaturalnych ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien , muraw, solnisk, 
klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i 
źródlisk, a tak że rzek, jezior i obszarów morskich oraz siedlisk i ostoi 
roślin, zwierz ąt lub grzybów;
2) stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych 
wyginięciem roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i 
ostoi, a także ochronę tras migracyjnych zwierząt. (…)



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie 
wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym:

� trwałe użytki zielone wartościowe pod względem środowiskowym, o których mowa w
art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r . do których zalicza się na obszarach
Natura 2000, dla których do dnia 31 października 2015 r. ustanowiono plany zadań
ochronnych, te trwałe użytki zielone, dla których, w planach zadań ochronnych albo w
planach ochrony, określono działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych, gatunków
roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, położonych na tych trwałych użytkach zielonych;

� MRiRW każdego roku aktualizuje TUZ cenne.



Ramowa Dyrektywa Wodna
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony śródlądowych wód 
powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych, 
które:
a) zapobiegaj ą dalszemu pogarszaniu oraz chroni ą i poprawiaj ą stan ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych,  ekosystemów l ądowych i 
terenów podmokłych bezpo średnio uzale żnionych od ekosystemów wodnych;
b) promują zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych;
c) dążą do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi poprzez 
szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych 
oraz zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych 
substancji niebezpiecznych (…).



Wykaz dodatkowych środków, które Państwa Członkowskie mogą przyjąć w 
każdym obszarze dorzecza jako część programu środków, wymaganego na 
mocy art. 11 ust. 4:
i) instrumenty prawne
ii) instrumenty administracyjne
iii) instrumenty ekonomiczne i fiskalne
iv) wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska
v) kontrole emisji
vi) kodeksy dobrej praktyki
vii) ponowne tworzenie i odtwarzanie terenów podmokły ch
viii) kontrole poboru wody



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

Art.  51.  [Cele ochrony wód; udostępnianie informacji organizatorowi kąpieliska]

1.  Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów 
chronionych, a także poprawa jako ści wód oraz biologicznych stosunków w 
środowisku wodnym i na terenach podmokłych .



Prawo wodne:

Art.  316.  [Cele planowania w gospodarowaniu wodami]

Planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań 
mających na celu:
1) osi ągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz ekosystem ów zale żnych od 
wód, a tak że ochron ę, popraw ę i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu 
ekosystemów wodnych, l ądowych i terenów podmokłych ;
2) poprawę stanu zasobów wodnych;
3) promowanie zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej 
ochronie dostępnych zasobów wodnych;
4) zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących 
negatywnie oddziaływać na wody;
5) poprawę ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy;
6) osi ągnięcie celów środowiskowych , o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz 
w art. 61.



Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art.  13.  [Obowiązki właścicieli lasów i zmiana lasu na użytek rolny]
1.  Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia 
ciągłości ich użytkowania, a w szczególno ści do:
1) zachowania w lasach ro ślinno ści le śnej (upraw le śnych) oraz naturalnych 
bagien i torfowisk;
2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 
lat od usunięcia drzewostanu;
3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, 
zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o 
której mowa w art. 19 ust. 3;
5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację 
wszystkich jego funkcji przez:
a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych 
lasu,
b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób 
zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.



Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich 
gospodarki leśnej.

Za ochronne mogą być uznane lasy, które:
2) chronią zasoby wód (lasy wodochronne):
a) u źródlisk rzek i potoków,
b) wzdłuż rzek, potoków, kanałów, jezior i innych zbiorników wodnych, uznanych za żeglowne i 
spławne, a także nie uznanych za żeglowne i spławne, wyodrębniane w zależności od ich położenia i 
charakteru, przy uwzględnieniu, że obejmują:
- w górach - lasy położone między brzegami wód i najbliższymi liniami naturalnymi w terenie,
- na nizinach - lasy położone na terenach zalewowych podczas średniej wysokości wody, wokół 
zbiorników wodnych lasy położone między brzegiem danego zbiornika a najbliższą linią naturalną w 
terenie okalającą zbiornik,
c) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz w granicach stref ochronnych ujęć i 
źródeł wody, wyznaczonych zgodnie z przepisami prawa wodnego,
d) na siedliskach wilgotnych i bagiennych,
Szczegółowe sposoby prowadzenia gospodarki leśnej na tych obszarach ustala się w akcie uznania 
lasu za ochronny. Wśród warunków gospodarowania mogą się znaleźć m.in.: kształtowanie struktury 
gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania 
różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na czynniki destrukcyjne;  zachowania 
trwałości lasów w drodze preferowania naturalnego odnowienia lasu; ograniczenia regulacji stosunków 
wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z 
lasami ochronnymi gruntów leśnych; ograniczenia pozyskania drewna, choinek, kory, igliwia, 
zwierzyny lub płodów runa leśnego, itp.



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym

Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]
2.  W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 
osób niepełnosprawnych;
6) walory ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego;
(…)



Art.  10.  [Elementy uwzględniane i określane w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy]
1.  W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i le śnej przestrzeni produkcyjnej, 
wielko ści i jako ści zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego ;
(…)
Art.  15.  [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego]
2.  W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 
(…)



Art. 37o. [Studium metropolitalne] 
1. Związek metropolitalny sporządza ramowe studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, dla całego obszaru 
metropolitalnego, zwane dalej "studium metropolitalnym", uwzględniając ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa.
2. Studium metropolitalne określa:
1) zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji, w tym dróg publicznych z podziałem 
na klasy i kategorie, infrastruktury technicznej oraz rozmieszczenie innych inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu metropolitalnym;
2) zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu , ponadregionalnych i 
regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, mających znaczenie dla całości obszaru 
metropolitalnego, w szczególności w odniesieniu do sposobów realizacji infrastruktury 
technicznej;


