
Dlaczego Bagna
są dobre?
Bagna - jeden z najważniejszych trybów w zegarze 
ziemskiego klimatu. Tak jak na całym świecie, 
tak i na Polderze Północnym w Ujściu Warty. 
A wszystko za sprawą niezwykłych, niemal cudownych 
właściwości torfu i roślin żyjących na bagnach! 

Torf oraz bagienna roślinność, z której powstał są jak 
gąbka. Wchłaniają i przechowują wodę gdy jest jej 
za dużo - i chronią nas przed powodziami. Gdy dookoła 
wody jest za mało - bagna powoli oddają wilgoć, którą 
zmagazynowały. W ten sposób chronią nasze pola, sady 
i ogrody przed suszą. 

Jak każda gąbka, bagna oczyszczają i filtrują. 
Wodę, glebę, powietrze… Bo torf wiąże i odkłada ogromne 
ilości zabójczego dla nas dwutlenku węgla. 

Na całej Ziemi bagna są „magazynem” lekarstw 
i żywności dla milionów ludzi. Są swoistą Arką Noego. 
Prawdziwym ziemskim rajem wszelkiego stworzenia. 
Na ostatnich naszych mokradłach żyje więcej gatunków 
niż w jakimkolwiek innym siedlisku. 
Chociaż tak dobre, cenne i piękne, żadne inne siedlisko 
nie było do tej pory tak intensywnie niszczone 
i przekształcane jak mokradła. Polska jest tego „najlepszym” 
przykładem. Osuszyliśmy prawie wszystkie nasze 
torfowiska, skanalizowaliśmy rzeki, zabetonowaliśmy 
strumienie, zabudowaliśmy brzegi jezior. Co gorsza - wciąż 
to robimy…

Nic dziwnego, że nękają nas coraz bardziej nieobliczalne 
powodzie. I to w tym samym czasie, gdy w innych rejonach 
kraju dokuczają susze!

Czas na zmianę! Zamiast walczyć - współpracujmy z Naturą. 
Doceńmy nasze mokradła i to co dla nas robią. 
W końcu bagna służą nam i całej Ziemi - tak jak mało co. 
I mało co jest tak dobre jak bagna!



Projekt Bagna są dobre! Ujście Warty wdrażany jest w partnerskiej współpracy 
stowarzyszenia Ptaki Polskie oraz Parku Narodowego „Ujście Warty”, na obszarze 
Polderu Witnica (Polderu Północnego). 

Wspierają nas eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Projekt popierają samorządy Witnicy, Gorzowa Wielkopolskiego, Górzycy, Kostrzyna, 
Krzeszyc, Słońska, Sulęcina oraz Mieszkańcy i Rolnicy Regionu Ujścia Warty. 

Zdjęcia: John Harding, Grzegorz & Tomasz Kłosowscy, Paweł Sidło, Marcin Nawrocki, 
Rafał Siek, Artur Tabor

Co Ty możesz 
zrobić dobrego?

Park Narodowy „Ujście Warty”
Park Narodowy „Ujście Warty”, utworzony 1 lipca 2001r. położony jest w obrębie pradoliny Warty w pobliżu ujścia do Odry. Powierzchnia Parku 
wynosi 8074 ha, otuliny 10453,99 ha. Na krajobraz Parku składają się głównie otwarte siedliska łąkowe, poprzecinane gęstą siecią kanałów 
i starorzeczy oraz zarośla wierzbowe. Przez środek Parku przepływa rzeka Warta, dzieląc go na część północną – Obwód Ochronny Polder Północny 
oraz południową obejmującą Obwód Ochronny Chyrzyno oraz Obwód Ochronny Słońsk. Południowa część Parku obejmuje okresowo zalewane 
łąki i pastwiska. Różnica poziomu wody w tej części może wynosić nawet do 4 metrów w skali roku, stąd krajobraz i warunki siedliskowe są na 
tym terenie bardzo zmienne. Z kolei Polder Północny oddzielony jest od Warty wałem przeciwpowodziowym i warunki hydrologiczne są tu bardziej 
stabilne. 
Park Narodowy „Ujście Warty” to jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów w kraju. Unikalne tereny podmokłe, rozległe łąki 
i pastwiska są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze Parku stwierdzono ponad 270 gatunków ptaków, 
z czego 174 uznano dotychczas za lęgowe. Corocznie gnieżdżą się na tym terenie 4 gatunki perkozów, 7-8 gatunków kaczek, 5 gatunków chruścieli, 
7-8 gatunków mew i rybitw, 8-9 gatunków ptaków siewkowych. Dla wielu z nich jest to jedno z ważniejszych miejsc lęgowych w Polsce. Obszar 
Parku odgrywa ważną rolę dla ptaków także poza sezonem lęgowym. W miesiącach letnich bardzo licznie pierzą się na tym terenie ptaki wodne: 
kaczki (np. krzyżówka, cyraneczka), gęgawy, łabędzie nieme i łyski. Podczas wędrówek zatrzymują się tutaj olbrzymie ilości ptaków. Późną jesienią 
Park staje się królestwem arktycznych gęsi (zbożowych i białoczelnych), których koncentracje w tym okresie wynoszą około 100 tys. osobników. Obszar 
ten jest także ważnym zimowiskiem dla ptaków, przykładowo dla łabędzi krzykliwych i niemych, kaczek, gęsi i bielików.
Zapraszamy na www.pnujsciewarty.gov.pl

Ptaki Polskie 
Powstaliśmy z potrzeby czasu, stawiając sobie za cel ochronę przyrody, w szczególności ochronę ptaków i ich siedlisk. Dla Przyrody i Ludzi! 
Nasz misja zawiera się w trzech słowach: Poznaj  Pokochaj  Pomóż. Tę misję realizujemy poprzez edukację, komunikację społeczną oraz bezpośrednią 
ochronę czynną. Publikujemy, kręcimy filmy, organizujemy wystawy, pracujemy w terenie... Dążymy do stworzenia w pełni profesjonalnej, szanowanej 
i rozpoznawalnej organizacji ochrony przyrody. Nasz zespół łączy wiedzę zawodowych ochroniarzy, różnorodne doświadczenie wielu branż oraz 
szczerą pasję prawdziwych przyrodników. Rozwijamy sieć współpracy: z parkami narodowymi i innymi organizacjami o podobnym profilu - w kraju, 
jak i zagranicą, z partnerami biznesowymi, rolnikami i mediami, z instytucjami krajowymi i europejskimi.
Poza projektem Bagna są dobre! Ujście Warty, wśród naszych działań warto wymienić m.in.: kampanię Bądź na pTAK! www.jestemnapTAK.pl, Orlik 
Ptak Jakich Mało www.orlikgrubodzioby.pl, Bagna są dobre! Biebrzański Łąki www.bagnasadobre.pl Zapraszamy również do naszego sklepu 
www.sklepnapTAK.pl oraz na stronę główną www.ptakipolskie.pl
Zapraszamy do współpracy! Dla dobra ludzi i ptaków. 

Dowiedz się więcej o tym jak dobre są bagna - 
odwiedź nas w jednym z naszych biur (w Witnicy, Sopocie 
lub w Goniądzu), albo w siedzibie Parku Narodowego 
„Ujście Warty”- albo też zajrzyj na stronę www.bagnasadobre.pl

Weź udział w naszym konkursie Moje Bagna! - 
szczegóły na www.bagnasadobre.pl

Dzisiaj każdy strumień i nawet najmniejsze śródpolne oczko 
wodne są na wagę złota - chroń je.

Pilnuj przestrzegania prawa w Polsce i chroń tereny podmokłe 
przed osuszaniem, a rzeki przed regulacjami, które najczęściej 
są zupełnie niepotrzebne, niszczą przyrodę i paradoksalnie 
zwiększają zagrożenie przeciwpowodziowe. 

Oszczędzaj wodę - np. jeśli masz ogród, magazynuj 
deszczówkę.

Pamiętaj, że woda na Ziemi jest jak krew w Twoim ciele - 
krąży w obiegu zamkniętym po całym organizmie. 
To co Ty robisz u siebie ma wpływ na klimat w innym miejscu 
planety, podobnie jak wyrąb Lasów Amazońskich ma wpływ 
na opady nad Wisłą…

Ty też możesz zaangażować się w projekt Bagna są dobre! 
- zostań naszym Darczyńcą lub Wolontariuszem i dołącz 
do Zespołu!

Powiedz swojej Rodzinie, Znajomym i Przyjaciołom o tym, 
że Bagna są dobre! - podpowiedz im w jaki sposób oni mogą 
je chronić.

Pamiętaj - tak jak każdy, Ty też masz wpływ! - 
Twoje wybory, decyzje i postawy mają znaczenie!
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Z technicznego punktu widzenia, przede wszystkim remontujemy 
i budujemy! Łącznie odnowimy ponad 183km kanałów. 
Odbudujemy 4 jazy, 36 zastawek oraz 9 przepustów drogowych. 
Zbudujemy 4 przepławki dla ryb, które umożliwią im swobodne 
przemieszczanie się po wodach Polderu. Dzięki tym inwestycjom 
stara sieć melioracyjna, która kiedyś osuszała i pustoszyła torfowe łąki 
na Polderze Witnica, pomoże nam zatrzymać wodę w spragnionej 
i zmęczonej glebie. 

Odtworzone naturalne właściwości chłonne torfu zwiększą 
też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.

Sprawny system kanałów, jazów, zastawek i przepustów pozwoli, 
jak mawiają specjaliści, regulować stosunki wodno-glebowe. 
Całość harmonijnie łączy ekstensywne rolnictwo oraz aktywną 
ochronę siedlisk - z myślą o Czajkach, Rycykach, Kulikach, Cyrankach, 
Płaskonosach i wielu innych. Dzisiaj równie rzadkich i cennych 
jak krajobraz w którym żyją - otwarte, wilgotne łąki. To one właśnie - 
ginące gatunki - najbardziej potrzebują naszej pomocy. 
Im też zasadniczo dedykowany jest projekt. Ale pod ich parasolem 
jest dużo miejsca. 
Z projektu skorzystają nie tylko Rolnicy i stada pasących się krów...
Ptaki, które stają się coraz większą siłą promocyjną Regionu będą 
przyciągały pasjonatów i turystów. Ci zapewnią zajęcie oraz źródło 
dochodów dla miejscowych Agrogospodarzy i nie tylko. 
Zatrudniamy przecież wielu fachowców: od operatorów koparek, 
poprzez budowniczych i inżynierów, a na naukowcach i artystach 
skończywszy. W ten sposób projekt zapewnia promocję dla Regionu 
oraz pracę dla jego Mieszkańców. 

Edukujemy i integrujemy. Między innymi kręcimy film i piszemy 
książkę - naturalnie zatytułowane Bagna są dobre! Propagujemy 
wiedzę o bagnach w szkołach Regionu. Uwrażliwiamy ludzi na ich 
piękno oraz informujemy o ich wyjątkowych wartościach i znaczeniu - 
tak szeroko jak się da. Budujemy sieć współpracy z Samorządami 
oraz Mieszkańcami Regionu…

Bo Bagna są dobre!
Dla Wszystkich! 

W Ujściu Warty, na Antypodach, oraz wszędzie tam, gdzie kiedyś były 
większe czy mniejsze mokradła - historia jest taka sama: Na początku 
były bagna pełne życia, lecz potem je osuszono… 

Z czasem, coraz bardziej przesuszone i odsłonięte torfy okazują 
się bezbronne wobec wiatru i wysokich różnic temperatury. 
Wiatry coraz głębiej wtłaczają powietrze i wywiewają lekkie 
(bo wysuszone) organiczne drobiny. Ale to właśnie niezliczone ilości 
tych maleńkich cząsteczek nadają torfom specyficzny kolor, zapach 
i szczególne właściwości wchłaniania i magazynowania wody. 
To trochę tak jakby silnym podmuchem rozrzucać suchą gąbkę. 

Z gąbką mniej lub bardziej nasączoną wodą ta „sztuczka” się nie uda. 
Z biegiem czasu, na miejscu pozostają tylko stosunkowo ciężkie 
cząstki mineralne - dobrze nam znany piasek. Na tym polega też 
proces wietrzenia i mineralizacji gleby. Dodatkowo, zmurszałe torfy 
tracą swoje właściwości retencyjne, co przyspiesza parowanie i szybki 
spływ sezonowych wód powierzchniowych pochodzących z opadów. 
I tak zamyka się błędne koło. 

Ale to dopiero początek! Bo na drodze tego koła pojawiają się nowe 
elementy, które tylko zwiększają tempo uruchomionych procesów. 
W efekcie mineralizacji szybko zmienia się szata roślinna. Znikają 
rośliny torfotwórcze - o takich samych właściwościach przetrzymywania 
wody jak torfowa gleba na której rosną i od której zależą. Ich miejsce 
zajmują rośliny które wolą suchsze i przewiewne gleby. Nie tylko same 
nie tworzą torfu, ale też aktywnie zmieniają swoje otoczenie, głównie 
charakter gleby i dopasowują ją do swoich potrzeb. Zupełnie jak my - 
ludzie. Takie rośliny-pionierzy na torfowiskach są bardzo skutecznymi 
meliorantami i przez swoje liście szybko odparowują ogromne ilości 
wody. Brzoza np. odprowadza  kilkadziesiąt litrów wody dziennie. 
Wszystko w prostym i bardzo wydajnym układzie: gleba - korzeń - pień 
+ konary i gałęzie (łodygi) - liście – powietrze. To co na początku 
było wodą w glebie - na końcu staje się parą wodną unoszącą się 
w powietrzu. 

Tempo degradacji gleb potorfowych jest jeszcze szybsze, 
gdy ich właściciele zamiast utrzymywać je jako łąki, postanowili 
uprawiać je jako pola orne. Szczelny dywan z traw do pewnego 
stopnia i do pewnego czasu będzie chronić wrażliwy torf. Tymczasem 
systematyczna orka powoduje jego jeszcze szybsze wietrzenie. 
Początkowo żyzne gleby prędzej czy później przestają rodzić. Rolnicy 
wówczas sięgają po coraz to większe ilości nawozów. Te jednak 
nie są ani tanie, ani zdrowe. I tak zamyka się kolejne błędne koło…

bagna są piękne 
w UjśCiU warTy!

Co zagraża 
bagnom?

Co my robimy 
dobrego?

Tutaj zobaczysz jesienne sejmiki Żurawi liczące 
nawet kilkanaście tysięcy ptaków! 
Do nich wkrótce dołączy ponad sto tysięcy dzikich gęsi: Zbożowe, 
Białoczelne, Gęgawy. Ich cudownie hałaśliwe klucze nadciągają 
ze wszystkich stron. Każdego wieczoru dosłownie wypełniają mroźne 
niebo mieniące się złotem i purpurami. Pośród starorzeczy czekają 
na nie eleganckie Łabędzie Krzykliwe i wielokolorowe stada zawsze 
czymś zajętych kaczek. Białe Czaple - niczym piękne zjawy przechadzają 
się zanurzone po kolana we mgle. 

Zimą zaskoczą Cię majestatyczne Bieliki. Po kilka na wierzbie - 
a wierzb jest tutaj wiele… Gęsi nie lubią Bielików. Bieliki gęsi - bardzo! 

Wreszcie kończy się piękna, choć złowroga zima. Z bielikowej szajki 
zostaną tylko pojedyncze pary, które od pokoleń zamieszkuję Ujście 
Warty. Do swojego domu powracają kolejni mieszkańcy: pełne gracji 
Czajki, rozbłyskujące żółcią Pliszki Żółte, tajemnicze Ohary… Nieśmiała 
początkowo wiosna wkrótce wybuchnie! Ilość i różnorodność ptaków 
na wiosennych rozlewiskach i całe to bagienne życie zachwyca 
i odurza. 

Wreszcie lato - sielanka pasących się krów, koni i… pióra. Wszędzie! 
Dużo różnokolorowych i różnokształtnych piór. Do „Ujście Warty” 
z całej Europy przylatują ptaki na pierzowisko. To dla nich - ale też dla 
Ciebie i siebie chronimy to dobre i piękne miejsce. Bo bagna są dobre - 
i piękne! Przez cały rok!

Jeśli jeszcze tego nie widziałaś/widziałeś - przyjedź - 
i pozwól sobie się zachwyć!
Jeśli tam mieszkasz - bądź dumna/dumny! To jedyne takie miejsce 
w Polsce - i jedno z niewielu w Europie. 


