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Unikalny obszar dzikiej przyrody
o znaczeniu globalnym
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Gdzie znajduje się Polesie?
O wyjątkowym charakterze Polesia stanowią rozległe obszary dzikiej przyrody leżące na terenie
Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy. Polesie rozciąga się na ponad 900 km z zachodu na wschód
i 300 km z północy na południe, zajmując obszar ponad 186 tys. km2, co odpowiada ponad
połowie powierzchni Polski. Główną arterią Polesia jest rzeka Prypeć o długości ponad 750 km.

0

50

100 Km

© Mapbox © OpenStreetMap Improve this map
Ilustracja 1. Polesie i jego obszary chronione prawem międzynarodowym (kolor ciemnozielony).
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Dlaczego Polesie jest tak wyjątkowe?
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Polesie jest europejską Amazonią. Jest to największy nienaruszony obszar z podmokły na kontynencie, z dziewiczymi lasami
i rozległymi mokradłami. W sercu Polesia płyną naturalne i dzikie rzeki: Bug w Polsce, Dniepr na Ukrainie, a przede
wszystkim Prypeć. Prypeć jest jedną z ostatnich dużych naturalnych rzek w Europie, z i licznymi meandrami, dopływami
i starorzeczami. Dziewicze obszary Polesia to jedne z najbardziej różnorodnych biologicznie i bogatych kulturowo części
Europy. Od tego miejsca zależy przetrwanie wielu zagrożonych ssaków i milionów ptaków. Polesie ma nie tylko ogromne
znaczenie przyrodnicze, lecz także zapewnia mnóstwo korzyści lokalnym społecznościom i gospodarce. Grupą etniczną
zamieszkującą Polesie są Poleszucy. Z powodu życia w trudnym i niedostępnym terenie, historycznie mieli mały kontakt
z mieszkańcami innych regionów. Dzięki temu zachowały się tutaj tradycyjne sposoby życia i spędzania czasu, a Poleszucy
dalej zajmują się ziołolecznictwem czy tradycyjnym śpiewem.

Ilustracja 2. Rzeka Prypeć w białoruskiej części Polesia.
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Różnorodność siedlisk
W okresie sowieckim Polesie znacznie ucierpiało, ale duża jego część wciąż zachowała pierwotny charakter. Ochrona Polesia
ma wielkie znaczenie dla ochrony przyrody w Europie. Jego krajobraz to mozaika różnorodnych siedlisk: wód, wysp, bagien,
mokradeł i lasów zalewowych. Wiosną, gdy topnieje śnieg, wzdłuż rzeki tworzą się rozlewiska. W tym czasie Prypeć bardziej
przypomina duże jezioro niż rzekę. Prypecki Park Narodowy chroni środkową część tego odcinka rzeki. Jest to jeden
z najbardziej dziewiczych obszarów Białorusi i niezwykle ważne miejsce dla ptaków wędrownych. Kolejnym obszarem
o nieocenionym znaczeniu ekologicznym na Polesiu są Olmańskie Błota na Białorusi. Teren ten obejmuje 100 tys. hektarów
i jest największym torfowiskiem przejścio-wym w Europie. Magazynuje ogromną ilość węgla i jest lęgowiskiem dla największej
na Białorusi populacji zagrożonego wyginięciem orlika grubodziobego.

Ilustracja 3. Różnorodność siedlisk wzdłuż rzeki Prypeci w ukraińskim Parku Narodowym Prypeć-Stochód.
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Zagrożone gatunki
Polesie to obszar o wprost oszałamiającej różnorodności biologicznej. Zróżnicowanie siedlisk występujących w tym regionie
zapewnia schronienie zagrożonym ssakom, takim jak niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, żubry, a także milionom ptaków
wodnobłotnych podczas ich sezonowych migracji. Polesie jest szczególnie ważne dla zagrożonej wyginięciem wodniczki.
Ten niegdyś powszechny gatunek na torfowiskach niskich i podmokłych łąkach w całej Europie, obecnie zanikł na większości
z nich. Globalna populacja wodniczki ogranicza się dzisiaj do miejsc lęgowych jedynie w pięciu krajach. Polesie jest jednym
z najważniejszych obszarów dla przetrwania tego gatunku – żyje tu około 60–80% jej światowej populacji.

Ilustracja 4. Wodniczka (Acrocephalus paludicola) w ukraińskim Parku Narodowym Prypeć-Stochód na Polesiu.

Migracje ptaków
Łąki zalewowe Polesia mają znaczenie dla ptaków w skali globalnej. Na rozlewiskach Prypeci każdego roku gromadzi się ponad
1,5 miliona ptaków migrujących: co najmniej 150-200 tys. świstunów, 200-400 tys. batalionów i 20-25 tys. rycyków. Razem
z pozostałymi gatunkami tworzą największe koncentracje ptaków w Europie Środkowej i Wschodniej.
Obszary chronione o znaczeniu międzynarodowym
Wiele obszarów na Polesiu zostało wyznaczonych jako obszary o międzynarodowym znaczeniu dla ochrony przyrody:
125 zostało uznanych za obszary sieci Emerald Network lub Natura 2000. Powołano także rezerwaty biosfery UNESCO,
obszary Ramsar i ostoje ptaków IBA. Do nich należą m.in. transgraniczny rezerwat biosfery Polesia Zachodniego, składający
się z trzech parków narodowych: Polesie Nadbużańskie (Białoruś), Szacki Park Narodowy (Ukraina) i Poleski Park Narodowy
(Polska); a także transgraniczny obszar Ramsar, na który składają się Olmańskie Błota (Białoruś) i torfowiska Perebrody
(Ukraina).
Co więcej, Polesie ma wystarczający potencjał by trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Region otrzymał niedawno
prestiżową dotację z programu Endangered Landscapes Programme na przywrócenie mokradeł, poprawę łączności między
siedliskami dużych ssaków i zapewnienie dalszej ochrony. Będzie to również wymagało ubiegania się o uznanie Polesia
za miejsce światowego dziedzictwa i tym samym stworzenia jednego z największych, chronionych obszarów dzikiej przyrody
w Europie.1

1

Więcej informacji: https://www.endangeredlandscapes.org/projects/polesia-belarus-ukraine/
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Usługi ekosystemowe
Rozległe tereny Polesia zapewniają ludziom niezbędne usługi ekosystemowe: zmniejszają straty powodziowe, oczysczają wodę,
łagodzą skutki zmian klimatu. Lasy łęgowe na Polesiu pełnią ważną funkcję przeciwpowodziową, zmniejszając siłę, wysokość
i objętość fali powodziowej. Umożliwiają rozlanie się wód, co skutkuje stosunkowo niewielkimi szkodami w całej równinie
zalewowej. Trzęsawiska i torfowiska na Polesiu ze względu na swój obszar i duże ilości magazynowanego węgla odgrywają
istotną rolę w utrzymaniu globalnego bilansu węglowego. Ich ochrona ma kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatu.
Mokradła działają jak absorbenty węgla z atmosfery, podczas gdy torfowiska stanowią duże magazyny węgla i azotu. Z drugiej
strony, osuszane torfowiska uwalniają węgiel do atmosfery. Szacuje się, że same Olmańskie Błota magazynują do miliona ton
węgla rocznie.

© Daniel Rosengren

Dziedzictwo kulturowe i turystyka
Tradycje Polesia, takie jak język, stroje, obrzędy świąteczne, kuchnia, medycyna, śpiew, folklor i tradycyjne bartnictwo,
są starannie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na Polesiu znajduje się około 100 miejsc, które są ważnym dla poszczególnych państw dziedzictwem architektonicznym, historycznym, artystycznym i archeologicznym. Każde miasto i wieś ma
niepowtarzalny charakter i urok, a krajobraz jest usiany wyjątkowymi drewnianymi kościołami. Lokalne muzea i centra kultury
oferują odwiedzającym doświadczenie tradycyjnego życia. Co roku w regionie odbywają się wydarzenia o randze krajowej
i międzynarodowej poświęcone najróżniejszym tematom, takim jak tradycje kulturowe, kuchnia czy sianokosy. Dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze Polesia przyciąga coraz więcej turystów.

Ilustracja 6: Typowy wiejski dom w ukraińskiej części Polesia

Międzynarodowy obszar dzikiej przyrody
Polska część Polesia, zajmująca około 7 tys km2, znana również jako Polesie Zachodnie, położona jest w województwie
lubelskim, wzdłuż wschodniej granicy kraju. Główną miejscowością Polesia Zachodniego jest Włodawa, a najważniejszym
obszarem chronionym Poleski Park Narodowy.
Ukraińska część Polesia znana jest również jako Polissia lub Polisia. Główne centra turystyczne to: Łuck, Ostróg, Równe i
Szack. Znajduje się tutaj wiele ważnych i czasami niedostępnych mokradeł, dlatego obszar ten jest często nazywany Amazonią
Europy. Najbardziej znanymi obszarami chronionymi są są Szacki Park Narodowy, Park Narodowy „Prypeć-Stochód” i
Mezyński Park Narodowy. Największym ukraińskim rezerwatem przyrody oraz popularnym miejscem turystycznym jest
Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery o powierzchni ponad 225 tys. hektarów.
Białoruskie Polesie znajduje się w obwodzie brzeskim i homelskim. Charakterystyczną cechą tego terenu są unikatowe
trzęsawiska. Pińskie Błota to jedne z największych w świecie mokradeł. Zajmują powierzchnię prawie 4,7 miliona hektarów
i liczą około 11 tys. lat. Już dwa tysiące lat temu Polesie opisał grecki historyk Herodot.
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Czarnobylska Elektrownia Jądrowa
Czarnobyl leży nad rzeką Prypeć na Ukrainie, w pobliżu ukraińsko-białoruskiej granicy. Z powodu katastrofy jądrowej
w 1986 roku jest to najbardziej znane miasto na Polesiu. Wypadek w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej spowodował
wyrzucenie do atmosfery oraz do zbiornika chłodzącego przy elektrowni dużej ilości materiałów radioaktywnych. Z obszaru
500 km² wokół elektrowni ewakuowano ponad 300 tys. ludzi. Obecnie ten teren jest Strefą Wykluczenia wokół Czarnobylskiej
Elektrowni Jądrowej. Po wypadku władze zamknęły starą elektrownię w betonowym sarkofagu. Zbiornik chłodzący, silnie
skażony podczas katastrofy, został oddzielony od Prypeci tamą. Obecnie duża część tego obszaru jest nadal skażona. Zbiornik
chłodzący oraz obszar zalewowy rzeki Prypeci w strefie wykluczenia są radioaktywnymi „punktami zagrożenia”. Wypadek
dotknął całą zlewnię Dniepru, silnie skażone są także osady w wielu zbiornikach wodnych, na przykład w Zbiorniku
Kijowskim.
Wypadek w elektrowni jądrowej w Czarnobylu doprowadził do całkowitego wyludnienia ogromnego obszaru Polesia, co
paradoksalnie doprowadziło do największych jak dotąd badań nad tym, jak przyroda odradza się po masowym opuszczeniu
obszaru przez ludzi. Trzy dekady później Czarnobyl jest miejscem, w którym natura „może być sobą” i który jest obecnie
jednym z najdzikszych obszarów w Europie.

Dlaczego to jest ważne?
Polesie znalazło się w niebezpieczeństwie. Presja związana z obecną eksploatacją tego terenu – pozyskiwanie drewna, pożary,
odwadnianie, drogi, rurociągi, łowiectwo, wydobycie, skażenie radioaktywne – niszczy integralność ekologiczną Polesia.
Jeszcze większe zagrożenie dla regionu stanowi planowana budowa śródlądowej drogi żeglugowej o długości 2000 km – tak
zwanej „drogi wodnej E40” łączącej Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Budowa drogi wodnej E40 miałaby katastrofalne
skutki dla Polesia, w tym dla środowiska, przyrody, hydrologii i ludzi zamieszkujących ten region.
Dowiedz się więcej o planowanej drodze wodnej E40 i o tym, dlaczego dzięki naszej bliskiej współpracy chcemy chronić
Polesie.
Przeczytaj nasze opracowania:
― Zagrożone Polesie. Jak nowa droga wodna może zniszczyć środowisko naturalne Polesia
― Droga wodna E40 spowoduje susze, niszcząc w ten sposób rzeki i dziką przyrodę w Polsce
― Droga wodna E40 zniszczyłaby naturalny obszar dzikiej przyrody na Ukrainie i Białorusi zamieniając
absorbent węgla w jego źródło
― Nowa droga wodna przez Polesie nie ma ekonomicznego uzasadnienia
― Polesie ma ogromny potencjał w turystyce przyrodniczej
― Droga wodna E40 może narazić miliony ludzi na niebezpieczne promieniowanie
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Kim jesteśmy?
W skład naszej koalicji „Ratujmy Polesie” wchodzi sześć organizacji z czterech krajów.

APB – Birdlife Belarus, Białoruś
Misją APB jest ochrona biologicznej różnorodności dla obecnych i przyszłych
pokoleń oraz angażowanie w aktywne działania na rzecz ochrony przyrody.

Bahna, Białoruś
Celem organizacji Bahna jest zapobieganie dalszej degradacji środowiska oraz
zachowanie naturalnych siedlisk i różnorodności biologicznej w Białorusi.

FZS – Frankfurt Zoological Society
(Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne), Niemcy
FZS inwestuje w obszary dzikiej przyrody o globalnym znaczeniu. Są to obszary
o wartościach estetycznych i przyrodniczych, dziewicze krajobrazy ważne dla procesów
ekosystemowych, obszary z endemicznymi oraz zagrożonymi gatunkami.

NECU – National Ecological Centre of Ukraine
(Narodowe Centrum Ekologiczne Ukrainy)
NECU jest organizacją pozarządową z oddziałami w kilkunastu ukraińskich miastach.
Działa na rzecz uwzględniania kwestii środowiskowych podczas każdego procesu
decyzyjnego.

OTOP – Polish Society for the Protection of Birds
(Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
Misją OTOP jest ochrona ptaków i ich siedlisk oraz tworzenie i zarządzanie
nowymi rezerwatami ptaków. Organizacja prowadzi intensywne działania
edukacyjne w celu zwiększenia wsparcia publicznego na rzecz ochrony przyrody.

USPB – Ukrainian Society for the Protection of Birds
(Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
Misją USPB jest ochrona różnorodności biologicznej Ukrainy poprzez
ratowanie ptaków, terenów i biotopów.

Kontakt:
Dr Helen Byron, międzynarodowa koordynatorka projektu „Save Polesia”, byron@zgf.de
Małgorzata Górska, koordynatorka projektu w Polsce, malgorzata.gorska@otop.org.pl
Dla mediów: Monika Klimowicz, rzeczniczka prasowa OTOP, monika.klimowicz@otop.org.pl, tel. 500 239 648
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