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Centrum Ochrony Mokradeł i Uniwersytet Warszawski wraz z 30 organizacjami partnerskimi
z 14 krajów Europy, już w grudniu rozpoczną realizację projektu, którego celem jest zakrojona na
szerokąskalęrestytucjaeuropejskichmokradeł.Pięcioletniprojektuzyskałfinansowaniewwysokości
23 mln euro z unijnego programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład. Liderem projektu jest
University College Dublin (UCD) z Irlandii, natomiast partnerzy projektu reprezentują sektory:
badawczy,przemysłowy,rządowyinon-profit. 
Mokradła w całej Europie zostały zdziesiątkowane przez działalność człowieka – osuszone na
potrzebyrolnictwaileśnictwa,atakżewzwiązkuzwydobyciemtorfunaceleogrodnicze.Wramach
projektu WaterLANDS: Naturalne magazyny węgla dla klimatu, ludzi i przyrody wybrane
obszary mokradłowe o łącznej powierzchni 10 500 ha, rozsiane po całej Europie, poddane będą
restytucji, a wypracowane w ramach projektu modele najlepszychpraktykzostanąwykorzystanedo
skutecznej ochrony tych ekosystemów na znacznie większą skalę. Dzięki zaangażowaniulokalnych
społeczności i innych interesariuszy w proces współtworzenia planu działań ochronnych,
przywrócenie terenów podmokłych przyniesie nie tylkokorzyściśrodowiskowe,aletakżespołeczne
ig ospodarczedlaokolicznejludności. 
KomentującwagęiznaczenieprojektuWaterLANDS,jegokoordynator,drCraigBullock,pracownik
naukowyds.planowaniaipolitykiśrodowiskowejnaUniversityCollegeDublin,powiedział: 
Dotychczasowe próby odtwarzania mokradeł były często punktowe lub zbyt fragmentaryczne,
aby w znaczący sposób przyczynić się do przywrócenia ekosystemów igatunkówbagiennych.
Wr amach WaterLANDS dążymy do współtworzenia bardziejskutecznychsposobówrestytucji,
które uchwycą aspekty ekologiczne, społeczne, zarządcze i finansowe, aby połączyć siedliska
przyrodnicze i społeczności w całej Europie, zapewniając ich trwały rozwój dla kolejnych
pokoleń. 
Składające się z rozmaitychekosystemów,wtymróżnychtypówtorfowisk,nadrzecznychrozlewisk
i estuariów, mokradła są domem dla 40% ze wszystkich obecnych na Ziemi gatunków. Ponadto,
wychwytujązatmosferyitrwalemagazynująwęgielwpokładachtorfu,usuwajązanieczyszczeniaze
środowiska i chronią ludzi przed powodziami. Tereny te są jednak szczególnie narażone naszkody
spowodowane działalnością człowieka. Europa utraciła już około 90% powierzchni swoich
pierwotnych mokradeł, co pociągnęło za sobą olbrzymie straty w różnorodności biologicznej,
niedobory wody i żywności, niszczycielskie powodzie i pożary, a także erozję wybrzeży. Dzięki
zintegrowanemu podejściu umożliwiającemu działanie na szeroką skalę, które zamierzamy

wypracować w ramach projektu WaterLANDS, podejmiemy tewyzwania,abyzapewnićstabilność
i dobrefunkcjonowaniezarównosiedliskmokradłowych,jakispołeczności,któresąodnichzależne. 
Polskaczęśćprojektubędzieskupiaćsięnazebraniudoświadczeńzprojektówrenaturyzacjitorfowisk
na Mazowszu i w Polsce Północno-Wschodniej. Centrum Ochrony Mokradeł zajmie się
ekologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami przywracania usług ekosystemowych mokradeł,
a Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego podejmie się ich kwantyfikacji oraz
wyceny. 
Finansowanie projektu WaterLANDS jest częścią realizacji ambitnego planuKomisjiEuropejskiej,
wyrażonego w Europejskim Zielonym Ładzie, aby do 2050 roku Europa stała się pierwszym
neutralnym dla klimatu kontynentem ze zrównoważoną gospodarką, która nikogo nie pozostawia
w tyle.
Postępywrealizacjiprojektubędziemożnaśledzićm.in.naTwitterze(@
 WaterLANDS_EU). 
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Projektotrzymałfinansowaniezunijnegoprogramubadańiinnowacji
Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 101036484
(WaterLANDS).Powyższytekstodzwierciedlajedyniepoglądyautora,
zaś Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich
informacji. 


