
Usługi ekosystemów mokradeł Polski –
czy renaturyzacja i użytkowanie rolnicze 

wpływają na wartość mokradeł?

Mateusz Grygoruk1, Luiza Tylec1, Patrick Meire2,1, Tomasz Okruszko1,2

1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej
2University of Antwerp, Department of Biology



Czy środowisko da się wycenić?

(Costanza et al., 1998)



Świadczenia ekosystemów – czy rozumiemy przyrodę?

=

=



Które ekosystemy mają największą wartość?

(De Groot et al., 2014)

USD



Świadczenia ekosystemów wodnych i bagiennych

- Retencja wody (funkcja przeciwpowodziowa)
- Oczyszczanie wody
- Siedlisko cennych gatunków
- Rekreacja (jakość życia)
- Rolnictwo
- ….



Tracimy mokradła i ich funkcje!

„For freshwater wetlands and floodplains, that amounted to 
an estimated loss in value between 1997 and 2011 of some 
$2.7 trillion per year (in 2007 dollars)”

Costanza et al. 2014 Global Environmental Change
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Jak wyceniać wartość mokradeł?

(Grygoruk et al., 2013)

Scost – jednostkowa wartość retencji wodnej 
(zł · m-3 · rok-1)

Rc – koszt budowy zbiornika i wykupu gruntów 
(zł)

M – koszt rocznej eksploatacji zbiornika (zł)

Rv – objętość retencyjna zbiornika (m3)

Dr – roczna stopa amortyzacji 



Ile jest warta retencja 1m3 wody w dolinie Biebrzy?

(Grygoruk et al., 2013)



Które zbiorniki są efektywne ekonomicznie?

(Grygoruk et al., 2013)



Ile wody może zretencjonować dolina?

(Grygoruk et al., 2013)
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(analizowano jedynie fragment doliny!)



Jaka była objętość wody zretencjonowanej w dolinie? 
Jaka była jej wartość?

Średnio w roku ok. 10 mln m3 wody 
o wartości ok. 5,5 mln EUR



Ile powinna wynosić „dopłata retencyjna” dla 
użytkowników obszarów dolinowych?

3 mies. 2 mies. 1 mies.



Wybrane zbiorniki małej retencji 

(Pawelska, 2014)



Retencja – ile jest warta?

(Pawelska, 2014)

Klimatyczny 
bilans 
wodny (P-ET)

Średni koszt budowy zbiornika
małej retencji

Średnia objętość analizowanych zbiorników 
małej retencji



Retencja – ile jest warta?

(Pawelska, 2014)

2 wartości poza skalą:
127,93 zł/m3/rok;
10,61 zł/m3/rok

3,93 

1,19 zł (2.5 NOK) 



Co daje więcej korzyści?

(Grygoruk et al., 2013)



Rzeczywistość czy wyobraźnia? 1985 vs 2015

200 EUR 
poproszę!

Fot. T. Kłosowski



Dopłata retencyjna – czy da się ją wprowadzić?



A inne świadczenia ekosystemów? Mokradła to 
przecież nie tylko woda…

- Ile jest warte rolnictwo na 
mokradłach?

- Czy gospodarka leśna na bagnie ma
sens ekonomiczny?

- Czy renaturyzacja wpływa na
zwiększenie wartości mokradeł?

- Czy bardziej opłaca się
renaturyzować czy kosić?

(Grygoruk et al., 2018)



Świadczenia ekosystemów doliny Biebrzy

ES category/Division Ecosystem service Calculation algorithm

Provisioning/Materials

Gospodarka leśna P x €  / Ag

Produkcja siana
(Nomow x A x € x Y) - A x €labor

Regulation/ Maintenance of physical, 

chemical, biological conditions

Zatrzymanie nutrientów w lesie (biomasa) …

Zatrzymanie nutrientów w glebie (RN ·  R€ + RP ·  R€) · A

Emisja dwutlenku węgla przez zdegradowane 

torfowiska
A · € · CO2E / 1000000

Regulation / Maintenance of physical, 

chemical, biological conditions

Samooczyszczanie wód (Nload · R€) + (Pload · R€) · A

Retencja wody V · t · € · 1000000

Regulation / Maintenance of physical, 

chemical, biological conditions

Zatrzymywanie węgla w glebie A · € · CO2R / 1000000

Zatrzymywanie węgla w biomasie drzew P · A · mw · R€ · CO2RB / 30

Cultural/ Physical and intellectual interactions 

with biota, ecosystems, and land-/seascapes
Wędkarstwo Associated costs of fishing

(Grygoruk et al., 2018)



Cztery scenariusze

1. Wariant obecny – gospodarowanie tak, jak obecnie

2. Bring Agriculture Back (BAB) – intensyfikacja rolnictwa 

(melioracja, koszenie),

3. Bring Wetlands Back (BWB) – renaturyzacja w BPN, poza 

parkiem jak obecnie,

4. Bring Nature Back (BNB) – zaniechanie rolnictwa, 

renaturyzacja, ograniczenie presji

(Grygoruk et al., 2018)



Modelowanie warunków wodnych

- Opracowane scenariusze gospodarowania zaimplementowano 
do modelu MODFLOW, który pozwolił na określenie 
zmienności hydrologicznej mokradeł i wycenę wartości 
ekosystemów,

- Model w rozdzielczości 100 m,
- Wyniki kalibracji pozwoliły na osiągnięcie dobrej dokładności 

modelowanego położenia zwieciadła wody (0.18 m) 
pozwalającego na wnioskowanie nt. emisji gazów 
cieplarnianych oraz możliwości użytkowania rolniczego łąk 
bagiennych

(Grygoruk et al., 2018)



Wartość poszczególnych świadczeń 
ekosystemów w dolinie Biebrzy



Park i poza parkiem…
BPN

poza

- Świadczenia ekosystemów bagiennych związane 
z produkcją drewna oraz oczyszczaniem wód 
rzecznych zdają się mieć w przypadku Doliny 
Biebrzy znaczenie marginalne,

- Najważniejsze świadczenia ekosystemów w 
granicach parku to zatrzymywanie nutrientów 
przez mokradła, retencja wody, produkcja siana 
oraz akumulacja węgla w lasach,

- Poza parkiem najważniejszym świadczeniem 
ekosystemów jest produkcja siana oraz 
akumulacja węgla w lasach.

(Grygoruk et al., 2018)



Intensyfikacja rolnictwa daje wzrost 
wartości świadczeń ekosystemów…

… ale powoduje degradację środowiska!
(Grygoruk et al., 2018)



Scenariusz intensyfikacji rolnictwa (BAB) prognozuje 
utratę około 1/3 różnorodności biologicznej!

Scenariusz restytucji mokradeł na całym obszarze Natura 2000 w 
Dolinie Biebrzy pozwala mieć nadzieję na zwiększenie powierzchni 
torfowisk alkalicznych, siedlisk dla ptaków bagiennych oraz 
zwiększenie retecyjnej roli mokradeł.

(Grygoruk et al., 2018)



Podsumowanie

- Wycena świadczeń ekosystemów bagiennych pozwala na priorytetyzację
zarządzania bagnami oraz na porównanie zysków i strat z prowadzonej 
działalności,

- Określenie właściwej wartości świadczeń ekosystemów może zapobiec ich
degradacji, stanowiąc podstawę do wyceny subsydiów dla właścicieli 
terenów bagiennych,

- Restytucja ekosystemów bagiennych pozwala na przywrócenie funkcji 
bagien, jednak w krótkim horyzoncie czasowym nie daje istotnego 
wzrostu wartości świadczeń ekosystemów bagiennych,

- Wzrost sumarycznej wartości świadczeń ekosystemów w krótkim 
horyzoncie czasowym (np. w wyniku intensyfikacji rolnictwa) może 
powodować degradację przedmiotów ochrony.



Podsumowanie

- Zarządzanie obszarami mokradłowymi musi 
uwzględniać długi horyzont czasowy!

- Utrzymanie stabilnych i odpornych mokradeł jest w 
stanie zapewnić społeczeństwu mierzalne korzyści,

- Najefektywniejszym sposobem zarządzania dobrze
zachowanymi mokradłami jest w pierwszym rzędzie ich 
ochrona, a w drugim – restytucja (renaturyzacja).



Dziękuję za uwagę!

Mateusz Grygoruk
m.grygoruk@levis.sggw.pl


