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Komunikat 

 

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  

Światowym Dniu Mokradeł już po raz trzeci organizowanym na Wydziale Nauk o Ziemi i 

Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku, 

obecnie w blisko 100 krajach.  

 Impreza, mająca przede wszystkim aspekt edukacyjny, adresowana jest do młodzieży 

szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich osób, których zainteresowania związane są z 

tematyką terenów podmokłych. Rola tych obszarów w utrzymaniu prawidłowego bilansu 

wodnego w środowisku jest nie do przecenienia. Zwłaszcza w kontekście obserwowanych 

współcześnie zmian klimatu, obszary mokradłowe pozwalają na ograniczanie ich 

negatywnych konsekwencji. Doświadczamy w ostatnich latach na świecie okresów 

dramatycznej suszy, która jest zagrożeniem także dla naszego kraju oraz innych 

ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych związanych z przyspieszonym obiegu wody 

w środowisku. Niektóre obszary cierpią w wyniku gwałtownych powodzi, którym można by 

zapobiegać chroniąc naturalne mokradła regulujące bilans wodny. Obszary wodno-błotne 

pełnią też istotną rolę w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze. Te i wiele innych 

istotnych ról, jakie spełniają mokradła w środowisku zmienionym antropogenicznie, zostanie 

zaprezentowanych podczas wykładów, warsztatów i czterech wystaw tematycznych. Jedną z 

funkcji mokradeł jest utrzymanie bioróżnorodności i ochrony cennych gatunków roślin i 

zwierząt. Nawiązuje do niej tegoroczne hasło obchodów „Mokradła a bioróżnorodność”. 

Organizowane będą też konkursy z wiedzy o mokradłach, w których młodzież będzie mogła 

zdobyć atrakcyjne nagrody.  
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Termin i miejsce wydarzenia  

7 lutego 2020 roku 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin 

 

 

Ramowy program Światowego  Dnia Mokradeł 

8:30-9:00  rejestracja uczestników 

9:00-10:40  otwarcie, sesja wykładowa i wystawy fotograficzne 

10.40-11:00  konkurs wiedzy o mokradłach z wykorzystaniem smartfonów 

11:00-11:15 przerwa  

11:15-13:15  sesja warsztatowa 

13:15  zakończenie imprezy 

 

 

Kontakt 

W przypadku pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorami:  

e-mail: dzienmokradelumcs@gmail.com 
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