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У живих болотах:  
• виробництво > розпад 
• акумулювання торфу та С 



Акумулювання торфу за рахунок насичення водою: 
Природні, живі болота – це вологі землі 

Білорусь 



Поглинання вуглецю болотами у всьому світі -  лише 1% 
від викидів викопного палива  Самі болота світ не 

врятують 

Бранденбург 



Набагато більше значення як поклади вуглецю: 
Болота – це торф’яники 

Ірландія 



Болота – це найефективніші за площею поклади вуглецю у 
всій континентальній біосфері: 

1 га = 2 млн. літрів дизелю 

Ява, Індонезія 



Попри те, що болота покривають лише 3% поверхні 
суходолу, вони містять >500 гігатонн C у торфі 

Руанда 



Це в 2 рази більше, ніж вся біомаса лісів  
(до 30% всього світу)!  

Сабах 



Живі болота: вони ще є (навіть у Німеччині…), але з 
погляду захисту клімату – це все… 

Баден-Вюртемберг 



Якщо ми говоримо про клімат і болота, ми говоримо про 
худобу на осушеному болоті… 

Данія 



…про траву на осушеному болоті… 

Нідерланди 



…про картоплю на осушеному болоті… 

Баварія 



… про ліси на осушеному болоті…. 

Шотландія 



Торф – це як солоні овочі:  
якщо видалити воду, то органічна субстанція розкладеться 



+ 10 см осушення = + 5 т CO2 га-1 рік-1 

Чим нижче рівень води, тим вищі викиди 
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Пасовища на глибоко осушеному болоті:   
викиди 29 т CO2екв./га/рік  = 145 000 км на авто 

Нижня Саксонія 
1 кг сиру 
 = 55 кг CO2 

1 л молока 
 = 2,4 л бензину 



Одне поле в Європі викидає 37 т CO2-екв./га/рік  
= більш C , ніж містить вироблена картопля 

Україна 



Сільськогосподарське використання боліт у Німеччині: 
менше землі (7%) спричиняє більше викидів (36%) 

Частки площі 
(внутрішнє коло) 

мінеральні ґрунти (93%) 
органічні ґрунти (7%) 

рілля (2 %) 
пасовища (5%) 

Викиди парникових газів 
(зовнішнє коло) 

мінеральні ґрунти (36%) 

рілля (13 %) 
пасовища (23%) 
потенціал скорочення (26%) 

тваринництво (38 %) 
удобрення (20 %) 
інше (6%) 

Сільськогосподарські землі 206 250 км2 

Викиди парникових газів від сільського 
господарства 120 000 гігаграм СО2-екв. 



Осушені болота викидають по всьому світу 2 гігатони СО2 рік-1, 
тобто 0,4% поверхні землі виробляє 5%  у глобальному обсягу 

викидів 

А в деякі роки ще більше… 
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24 країни, вкл. ЄС, відповідають за 
95% глобальних викидів CO2 від торф’яних боліт 

Джерело: GMC Global Peatland Database, графік: Джон Кауенберг 

3 країни:  
1030 Мт, 
70% 

6 країн:  
1189 Мт, 
80% 

13 країн:  
1330 Мт, 
90% 

24 країни:  
1400 Мт, 
95% 

Мт СО2 
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24 країни, вкл. ЄС, відповідають за 
95% глобальних викидів CO2 від торф’яних боліт 
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Мт СО2 

3 країни:  
1030 Мт, 
70% 

6 країн:  
1189 Мт, 
80% 

13 країн:  
1330 Мт, 90% 

24 країни:  
1400 Мт, 
95% 



Німецьке сільське господарство на болотах завдає кліматичних 
збитків на 7,2 млрд. євро на рік… з 300 млн. дотацій 

Maik Stegmann 
Передня Померанія 



«Біогаз» з кукурудзи, що вирощується на болотах, на 
джоуль енергії приносить у 8 разів більше шкоди, ніж буре 

вугілля… дотації 

Гірше, ніж пальмова олія з 
болота… 

Greta Gaudig Нижня Саксонія 



Принцип винуватців – 
поставити все з ніг на 

голову: 
 

Ми оплачуємо причини 
величезної шкоди 

клімату 
 

… і цим не допускаємо 
розумних рішень 



Проблема: колискова нашої аграрної культури знаходиться 
у напівпустелі … 

BCE = до н.е. 

Розповсюдження сільського 
господарства в Європі 



і вважає, що продуктивна земля має бути сухою 

Катар 



…а ґрунти знаходяться у постійному русі… 

Катар 



…ілюзії, які ми застосовуємо до болотних земель у всьому 

світі... 

Ґрета Ґаудіх 
Нижня Саксонія 



з пустельними рослинами на осушених болотах: Aloe 
vera… 

Бостанг Рад’яґукґук 
Калімантан 



… або напівзасушлива кукурудза на осушеному 
болоті… 

Нижня Саксонія 



Повторне заболочування вирішує проблеми клімату 

Передня Померанія 



Повторне заболочування боліт до цього часу фокусувалося 
в Європі на покинутих, непродуктивних болотних площах з 

низьким рівнем викидів 

Шотландія 



Замість цього основна суть справи – це 
високопродуктивні, глибоко осушені болота!  

Баварія 



Але ми не можемо затопити всі болотні площі та вилучити 
їх з с.-г. виробництва, ані в Європі, ані в світі 

Нижня Саксонія 



Ми повинні проводити повторне заболочування 
виробничих площей, зберігаючи їх виробничі функції 

Tobias Dahms, lensescape.org 

Затоплено сільське 
господарство (палудікультура)! 

Передня Померанія 



Очерет: утворення торфу та високоякісні будівельні матеріали… 

Сілезія-Гольштайн 



Вільха: утворення торфу та деревина для меблів і  
фанери… 

Міхаель Зукков 
Бранденбург 



Рогіз: для будівельних плит та ізоляції … 

Баварія 



Біомаса: для тепла та енергії…  

Мекленбург 



Тобіас Дамс, lensescape.org 

Трав’яний мох: для заміни викопного торфу… 

Нижня Саксонія 



Водяні буйволи: для м’яса та моцарели ;-) 

Передня Померанія 



Проблеми клімату: Паризька угода стосується нас всіх 



Париж набагато спростив життя у всьому світі: одна 
спільна ціль 

Грузія 



1.5° (IPCC 2018): CO2  нуль у 2050, не-CO2  -30% у 2030  

млрд. тон СО2/рік 

чотири можливі моделі перебігу 

Для обмеження глобального потепління до 1,5оС викиди 
СО2 до 2050 р. глобально скорочуються до чистого нуля 
шляхом компенсації високих обсягів викидів 
обмеженими або нульовими обсягами викидів. 



 Німеччина має 1,8 млн. га болотних і заболочених ґрунтів 
 до 2050 повторне заболочування 50 000 га на рік 

Передня Померанія 



 Радикально (та швидко) відмовитися від неправильних 
рішень з минулого, також щодо боліт і торфу  

Білорусь 



 Німеччина: до 2050 повторне заболочування 50 000 га на рік …  

Ілюзії, наївність…? 

Нижня Саксонія 



У 1970-х р.р. Фінляндія осушувала 300 000 га щорічно! 

Фінляндія 



У 2017 - 2018 р.р. Індонезія провела повторне 
заболочування 670 000 га боліт, отже більш, ніж вся 

Європа за всю її історію 

Суматра 



           Шлях трансформації для боліт у Німеччині 

сьогодні 

сухий воло-
гий 

мок-
рий 

пасовища 

рілля 

ліс 

поселення 
видобування 

торфу 
вологі землі 



* 

Додаткова інформація: «Захист клімату на болотних ґрунтах: рішення та найкращі 

приклади» 

Болото має бути 
мокрим!** 

 
** і невідкладно 



Але що робити з метаном (CH4) після повторного 
заболочування? 

…вибір між CO2 (+ N2O) та CH4…. 



CH4 – сильний газ, але недовговічний; CO2 – слабкий, але 
довговічний та накопичується. У довгостроковій 

перспективі CO2 – це гірше 
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Нічого не робити – це в 3 рази гірше, ніж проводити 
заболочення зараз (2020-240 р.р.), пізніше заболочення 

(2040-2060 р.р.) – у 2 раз гірше 
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шлях GMC  


