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Co to jest bagno, a 
co mokradło?

W ujęciu konwencji 
ramsarskiej 
mokradła to oprócz 
bagien także 
wszystkie wody 
śródlądowe i płytka 
część wód 
morskich



W miastach 
bagna można 
znaleźć, ale 
dużo łatwiej 
znaleźć inne 
typy mokradeł



Cywilizacja narodziła 
się nad mokradłami. 

Miasta też: Jerycho, 
Babilon, Harappa, 
Memfs, Xi’an, 
Teothuacán. 

Praktycznie każda 
europejska stolica 
leży nad rzeką lub 
jeziorem. 
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Obecnie 72,4 % 
mieszkańców Unii 
Europejskiej żyje w 
miastach lub na 
przedmieściach



Dlaczego miasta lokowano nad 
rzekami i jeziorami?

Tradycyjne usługi 
ekosystemowe:
- źródło pożywienia
- źródło wody pitnej
- transport
- energia (młyny, folusze)
- źródło wody dla przemysłu
- odbiór odpadów
- bariera obronna
- źródło wody dla celów 

religijnych.



Miasta i 
mokradła – 
związki 
nierozerwalne, 
ale i niełatwe
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Wpływ miast na wody:
- zmiany ilościowe
- zanieczyszczenie
- przekształcenia 

morfologiczne
- wpływ na siedlisko dla 

organizmów
- usuwanie roślinności 

nadbrzeżnej
- wprowadzanie 

gatunków inwazyjnych



Wody odbierają odpady (śmieci i ścieki) i 
się samooczyszczają.

Do czasu.



Zabudowa 
nad rzeką 
niesie wiele 
korzyści, ale 
też duże 
ryzyko.
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Miasta i 
mokradła – 
związki 
nierozerwalne, 
ale i niełatwe.

Lepszy związek 
na odległość?



Do lat 70. XX w. sytuacja 
mokradeł miejskich 
stale się pogarszała. Od 
tego czasu jednak w 
niektórych przypadkach 
zaczęła się poprawiać.  



W kulturze 
popularnej 
symbolem 
poprawy 
sytuacji wód 
stała się 
Tamiza  



Poprawa jakości wód 
pozwala na odsłonięcie 
zakrytych wcześniej potoków 
miejskich (przykład: 
Hovinbekken w Oslo)
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Choć z oczywistych 
względów, słowo 
„renaturyzacja” w 
wielu przypadkach 
jest na wyrost 
(Deininghauser 
Bach)



Usługa 
ekosystemowa 
„dostarczanie 
żywności” 
raczej nie 
powróci, ale 
wraz z 
rozwojem 
społecznym 
pojawiła się 
nowa – 
„rekreacja”



Miasto ma swoje prawa i 
ciężko oczekiwać zupełnej 
renaturyzacji, jednak pewne 
wspólne cele da się uzyskać 



Często nie 
wymaga to 
wielu zmian 
strukturalnych…

…a po prostu 
zmiany podejścia



Rekreacja i turystyka mogą 
wykorzystywać tradycję albo coś 
zupełnie nowego (przykład jezioro 
Phoenix w Dortmundzie na miejscu huty)



Konfikt interesów jednak pozostaje



Jest dużo lepiej niż było ćwierć 
wieku temu, ale wciąż pozostaje 
kwesta kanalizacji burzowej czy 
wtórnego zanieczyszczenia 
uwalnianego z osadów, a także 
zanieczyszczeń, z którymi nie 
radzą sobie oczyszczalnie



Współczesne 
miasto jednak 
może 
przynajmniej 
częściowo 
zaspokoić 
nową potrzebę 
– kontaktu z 
przyrodą



I jest też domem 
nie tylko dla ludzi



Dziękuję za uwagę
(zdjęcia: Piotr Panek)
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