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Święto obchodzone 2 lutego. Data upamiętnia podpisania konwencji
ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. Czasami
dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł.
Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze
organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje.
W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki
wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
uczelnie i różne organizacje (m. in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska).
W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje,
wycieczki

edukacyjne,

konkursy,

audycje

w

mediach,

a

czasem

uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych
obszarów chronionych.
Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej
obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to
obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno
obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także
najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga
poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza
powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

Hasło tegorocznej edycji brzmi „Mokradła i woda”. Wiemy, jak
duże znaczenie w naszym życiu ma woda, a mokradła są bardzo dużym
buforem wody, która jest nam później potrzebna. Schładzają klimat,
a to w czasach zmian klimatycznych ma szczególny wydźwięk. Chodzi
o to, by utrzymywać mokradła w jak najlepszym stanie, żeby ekosystemy
wodne mogły jak najwięcej tych korzyści nam dawać. Chronimy, bo jest to
potrzebne samej przyrodzie, ale także nam ludziom. Krótko mówiąc
mokradła maja znaczenie.

W Polsce ochroną objętych jest 19 najcenniejszych obszarów
bagiennych,

w

tym

trzy

parki

narodowe

w

Podlaskiem:

Biebrzański, Narwiański i Wigierski. Zostały one wyróżnione, dlatego
że każdy z nich ma w sobie element związany z wodą. Ekosystemy
w parkach są bardzo ważne.
W Biebrzańskim Parku Narodowym mokradła to miejsce do życia dla
ptaków wodno-błotnych. Podobnie jest w Narwiańskim Parku Narodowym.
W Wigierskim Parku Narodowym znaczenie mają jeszcze ryby.
W minionym stuleciu widoczna jest tendencja zanikania obszarów
bagiennych z powodu zmian klimatycznych ale i w wyniku nieprzemyślanej
działalności ludzi.

Biebrzański PN chroni jedne z największych i najcenniejszych
w Europie obszarów bagiennych, jest jednocześnie największym parkiem
narodowym w Polsce; zajmuje powierzchnię prawie 60 tys. ha. Jednak
także na jego terenie widoczna jest susza.
Biebrzański PN podkreśla, że obszary podmokłe mają ogromne
znaczenie zarówno w kwestiach ważnych dla zachowania różnorodności
biologicznej, krajobrazu, bilansu wodnego, a naturalne

ekosystemy

podtrzymują życie na naszej planecie.
W sytuacji, gdy Polska cierpi na pogłębiający się deficyt wodny,
a planecie zagraża niedobór wód słodkich, ochrona obszarów wodnobłotnych to jedno z najważniejszych zadań dla całej ludzkości. Na zawsze
już zniknęła ponad połowa obszarów podmokłych w skali światowej. Przy
obecnej świadomości utrzymywanie tego trendu wydaje się niedorzecznością. Ochrona terenów podmokłych to w związku z tym „wyraz
odpowiedzialności” za zobowiązania międzynarodowe w kwestii ekologii,
a także obowiązek zachowania ich dla przyszłych pokoleń.
Nie tylko w Polsce obchodzi się ten dzień. W sumie w ponad
stu krajach świata jest on ważnym dla ekologów wydarzeniem.

W

dobie

pandemii

parki

narodowe

były

zmuszone

przerwać

działalność edukacyjną związana z propagowaniem ochrony przyrody,
w tym terenów podmokłych i bagiennych. Dlatego wielu materiałów
związanych z działalnością parków na rodowych w Polsce i na świecie
najlepiej szukać w internecie.

Do następnego spotkania
Ewa Nowikow 

