
Ochrana mokradí

Svobodová Lenka
Tomašovičová Stanislava
Tovarňanská Katarína

Ochrana mokradí



Čo sú mokrade?

biotopy, ktorých existencia je podmienená 
prítomnosťou vody
územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a 
vodami prírodnými alebo umelými, trvalými 
alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi 
medzi mokrade patria všetky územia 
prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná 
hladina na povrchu, alebo blízko povrchu 
pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, 
ako aj potoky, rieky a vodné nádrže



Význam mokradí

zachovanie rozmanitosti 
živých organizmov
prirodzené čističky vôd
zadržiavajú vodu v krajine
kontrolný mechanizmus 
povodní a ochrany pred 
eróziou
zdroj pitnej a úžitkovej 
vody
socioekonomický význam





Charakteristika základných systémov 
mokradí

Močiarny systém mokradí – tvoria ho 
najrozsiahlejšie mokrade vo všetkých formáciach, 
vegetácia viac ako 50%



Riečny systém mokradí – nachádza sa pri 
vodných tokoch, od močiarneho systému sa 
odlišujú narušovaním vodnou eróziou a 
lepšími svetelnými podmienkami



Jazerný systém mokradí – vznikajú okolo 
hlbších jazier, rybníkov a vodných nádrží, 
odlišujú sa stagnáciou vody, svetelnými 
podmienkami a tým, že pobrežná zóna je 
ovplyvnená vlnením vodnej hladiny



Národne významné mokrade

mokrade významom presahujúce jeden okres, kraj 
alebo geomorfologický celok
lokality charakteristické pre Slovensko z hľadiska 
botanického, zoologického, limnologického alebo 
hydrologického 
mokrade s podstatnou úlohou hydrologickou, 
biologickou alebo ekologickou v prirodzenom 
fungovaní veľkého povodia
špecifické typy mokradí, vzácne alebo neobvyklé na 
území Slovenska
počet - 72





Regionálne významné mokrade

lokality rôznej veľkosti s výraznejším hydrologickým, 
biologickým a ekologickým ovplyvňovaním okolia 
lokality výskytu významných chránených a 
ohrozených druhov fauny a flóry
chránené územia, územia netypické alebo naopak 
charakteristické pre daný región 
významné stanovištia, a miesta rozmnožovania 
fauny mokradí
počet - 467



Lokálne významné mokrade
menšie lokality ovplyvňujúce najbližšie okolie, 
so sústredeným výskytom bežných druhov 
rastlín a živočíchov viazaných na mokrade
mokrade s miestnym hydrologickým významom 
a lokality významné svojou ekostabilizačnou
funkciou
lokalít miestneho významu je evidovaných 
1049 v 66 okresoch Slovenska a ich výmera je 
takmer 4 550 ha



Ochrana mokradí

premena mokradí na produkčnú alebo inak 
využitú pôdu, likvidácia mokradí ako liahnišť 
človeku "škodlivých organizmov„
Slovenský zväz ochrany prírody a krajiny 
realizoval desaťročie ochrany mokradí
publikácia Mokrade Slovenska



Ramsarská konvencia

Dohovor o mokradiach majúcich 
medzinárodný význam, najmä ako biotopy 
vodného vtáctva
prijatý v Ramsare (Irán) 2. februára 1971 a 
platnosť nadobudol 21. decembra 1975
ochrana mokradí - predmet medzinárodnej 
spolupráce z dôvodu veľkého úbytku, 
nerozumného využívania mokradí a 
ohrozenia mokraďových ekosystémov a 
druhov



Lokality Ramsarskej konvencie v SR



Dunajské luhy Mokrade Turca

Niva Moravy Šúr



Zdroje:

enviroportal.sk
www.sopsr.sk
Nadácia Daphne, 1996 – Mokrade pre život



Ďakujeme za pozornosť!
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