
Čo je mokraď?
Väčšina z nás si predstaví miesto, kde si namočíme nohy. Ide síce 

o veľmi zjednodušené vysvetlenie, v podstate je to však pravda. 

Mokraď tvorí prechod medzi vodným a suchozemským prostredím. 

Dodnes sa v súvislosti s mokraďami stretávame s viacerými skreslenými 

predstavami – mýtmi. Aj prostredníctvom ich vysvetlenia sa pokúsime 

priblížiť mokrade, ich význam, ohrozenie a dôležitosť ich ochrany.

Mýtus: Ako to môže byť 
mokraď, keď nevidieť vodu?
Jednou z charakteristík mokrade je nadbytok vody. 
To však neznamená, že ju musíme vidieť. Existuje 
veľa typov mokradí. V niektorých vidíme vodu počas 
celého roka, v iných iba pri záplavách. V ďalších je 
tesne pod povrchom pôdy a uvidíme ju, len keď 
vykopeme jamu. Záleží tiež na ročnom období 
– na jar je v mokradiach najviac vody.

Mýtus: Je tu veľa vody, prečo to nie je mokraď?
Ako teda určíme, kde sa začína vodné prostredie? 
Z ekologického hľadiska sa nedá hranica medzi mokraďou 
a vodným prostredím stanoviť presne. Podľa hĺbky vody 
je to tam, kde rastliny nie sú schopné  zakoreniť – v našich 
podmienkach je to asi 2 m. Tu sa končí mokraď (rastliny sú 
zakorenené v pôde) a začína sa vodné prostredie. 

Typy mokradí
Na Slovensku sa vyskytuje viacero typov mokradí. 

Rozlišujeme ich najmä na základe vegetácie. Mokraď sa 

často spája s predstavou vodnej plochy pokrytej trstinovými 
porastmi. K druhovo najbohatším mokradiam v miernom 

pásme patria zaplavované lúky. Slúžia ako hniezdisko pre 

mnohé vtáky, poskytujú živočíchom aj človeku veľa potravy. 

Osobitnou kapitolou sú rašeliniská, ktoré 

vznikajú na miestach trvalo zásobovaných 

povrchovou alebo podzemnou vodou. 

V takýchto podmienkach je nedostatok 

kyslíka, dochádza tu k hromadeniu 

odumretých rastlín a k tvorbe rašeliny 

Rašeliniská trvale zásobované podzemnou 

vodou voláme slatinné rašeliniská. Sú 

to spoločenstvá s dominanciou nízkych 

ostríc a machorastov. Vrchoviská vznikajú tam, 

kde je dostatok zrážok, majú extrémne kyslú pôdu. 

Nedostatok minerálnych látok a úplná závislosť od zrážkovej vody 

vyhovuje iba obmedzenému počtu druhov. Nájdeme tu aj mäsožravé 

rastliny, ktoré si dopĺňajú nedostatok živín 

chytaním hmyzu. Rašeliniská sú veľmi 

vzácne a ohrozené. 

Podobné stanovištia môžu 

byť porastené krovitými 

vŕbami alebo stromami – 

jelšami, topoľmi, vŕbami, 

brezami, borovicami či 

smrekmi. Vtedy hovoríme 

o mokraďových krovinách 

a mokraďových lesoch, ako sú 

lužné a rašeliniskové lesy.

Význam mokradí
Mokrade zohrali v histórii ľudstva významnú úlohu. 

Ľudia od nepamäti osídľovali okolie riek, pretože tam 

bola úrodná pôda, množstvo zvierat a materiálu na 

stavbu obydlí a ošatenie. Prvé veľké civilizácie vznikali 

pri veľkých riekach s rozsiahlymi záplavovými oblasťami, 

aké sa rozprestierali pozdĺž rieky Níl, Eufrat, Tigris a Indus. 

Mýtus: Mokrade 
sú dobré len pre komáre!

Počtom druhov rôznych rastlín, 
živočíchov a mikroorganizmov sa zaraďujú 

medzi najbohatšie prírodné prostredia, preto 
majú obrovský význam pre zachovanie prírodného 

bohatstva. Aj keď sa v mokradiach 
naozaj rodí veľké množstvo 
komárov, tie sú neoddeliteľnou 
súčasťou potravového reťazca. 
Larvami, ako aj dospelými 
komármi sa živia mnohé 
ryby, obojživelníky, vtáky aj 
netopiere.

Pre návštevníkov, ktorí vyhľadávajú aktívny oddych, 

sú atraktívne najmä oblasti okolo nížinných riek. 

Predovšetkým vtáctvo je veľmi populárnym objektom 

na pozorovanie. Nivy so svojimi mŕtvymi ramenami, 

lúkami a lužnými lesmi sú rajom pre rybárov 

a atraktívne pre návštevníkov najmä v jarnom období.

Jeden z najznámejších produktov mokradí je rašelina, ktorá 

sa môže tvoriť tisícky rokov a sú v nej zakonzervované peľové 

zrná, drobné slimáčiky a rastliny. 

Na základe ich analýzy sa dá usudzovať na charakter vegetácie 

v určitom historickom období. Predstavujú teda akýsi archív, 

z ktorého môžeme vyčítať veľa o histórii krajiny a kultúre jej 

obyvateľov. Napríklad na rašelinisku Krivý Kút pod Tatrami sa našli 

vázy, meče a sekery z bronzovej doby, staré viac ako 2 000 rokov. 

Niektoré typy mokradí, napr. zaplavované lúky, fungujú ako účinné 
čistiarne vody. Rastliny, ktoré v nich žijú, odčerpávajú z vody živiny pre svoj 

rast a znižujú tým ich obsah vo vode. Účinne tak odstraňujú z vody aj rôzne organické 

a chemické odpady z polí či z fabrík. Rašeliniská môže používanie hnojív a vysoký 

obsah živín v pôde úplne zničiť. 

Mokrade majú vplyv na reguláciu vody v krajine. Ich priaznivý vplyv spočíva 

predovšetkým vo vyrovnávaní odtoku vody. Znižujú maximálne odtoky tým, že počas 

zrážok vegetácia svojím povrchom zachytáva vodu a uľahčuje tak jej vsakovanie do 

pôdy. Výrazne tak znižuje jej povrchový odtok. Následne vegetácia zmierňuje 

obdobia sucha tým, že ochladzuje prostredie. Pri veľkých a dlhotrvajúcich 

zrážkach mokrade v záplavových územiach chránia krajinu 
pred povodňami tým, že sa v nich voda rozleje 

bez toho, aby spôsobovala 

nejaké škody. 
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Druhová rozmanitosť slatín je veľmi vysoká. 
Napríklad na slatinných lúkách rezervácie 
Abrod sa zaznamenalo 480 druhov vyšších 
rastlín a potvrdil sa výskyt nových druhov 
húb na Slovensku. 
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DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie 
je profesionálny inštitút so štatútom neziskovej 

organizácie. Tím tvoria odborníci na ekológiu, 

obnovu a manažment biotopov a druhov.

Realizujeme projekty zamerané najmä na ochranu prírody. 

Na záchranu slovenských slatín sme využili fi nančné prostriedky 

z Globálneho fondu pre životné prostredie prostredníctvom Rozvojového 

programu OSN. Pilotný projekt Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín v Slovenskej 
republike sa zameral na tri národné prírodné rezervácie – Abrod, 

Belianske lúky a  Kláštorské lúky. 

Záchrana lokalít spočíva v niekoľkých krokoch:

Keďže časti lokalít boli zarastené krovinami, v rámci  ●
projektu sme zakúpili špeciálny traktor na mulčovanie. 

Je adaptovaný na údržbu mokradí a nestláča rašelinu. 

Mulčovaním zarastených plôch aspoň počas dvoch 

rokov umožníme neskôr pravidelné kosenie lokality 

a návrat pôvodných druhov tohto biotopu.

Pracovníci Slovenskej technickej univerzity vypracovali  ●
pre územia hydrologické štúdie, v ktorých sa zhodnotili 

reálne možnosti obnovy vodného režimu. Výsledkom sú 

praktické návrhy na obnovu vodného režimu, ako napr. výstavba malého stavidla na 

Kláštorských lúkach alebo obnova časti pôvodného koryta toku Porec, ktorý zásobuje 

vodou lokalitu Abrod. 

Najdôležitejším krokom je vzbudenie záujmu u majiteľov a užívateľov pozemkov  ●
o dlhodobé hospodárenie tak, aby takéto obnovné opatrenia už v budúcnosti neboli 

potrebné. Na manažment slatinných lúk možno poberať dotácie 

z Plánu rozvoja vidieka. 
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Ohrozenie a ochrana mokradí
Drastický úbytok a degradáciu mokradi spôsobilo niekoľko faktorov. Jedným 

z najvážnejších činiteľov, ktoré viedli k ich zániku, je odvodnenie. Napríklad 

z pôvodnej rozlohy rašelinísk na Slovensku zostalo už len menej 

ako 10 percent. Odvodňovanie rašelinísk v širšom okolí alebo 

v povodí sa prejavilo ich degradáciou – presušením, následným 

zarastaním drevinami a úbytkom rašeliniskových druhov. 

V poslednom čase sa množia prípady porušenia zákona 

o ochrane prírody a krajiny a pribúdajú prípady ničenia mokradí aj na územiach, kde 

sú chránené zákonom. Niekde vznikne nelegálna skládka odpadu, inde sa nevhodne 

zasahuje do vodného režimu, ešte stále sa budujú maloplošné odvodňovacie kanále. 

Mokrade sú však veľmi citlivé a vzniknuté zmeny môžu byť nevratné. Už nikdy sa 

nemusí podariť obnova pôvodného stavu. Je dôležité, aby občania takémuto konaniu 

zabránili a o vzniknutej situácii informovali príslušné orgány ochrany prírody 

– Slovenskú inšpekciu životného prostredia, úrady životného prostredia, Policajný 

zbor SR.

Závažným faktorom naďalej ostáva ústup od tradičného hospodárenia. Vyhlásenie 

najvýznamnejších rašelinísk v období socializmu za chránené územia pri niektorých 

lokalitách paradoxne prispelo k ich degradácii. Pri iných stratili záujem užívatelia, 

pretože sa nedajú využívať veľkoplošne a za pomoci ťažkých mechanizmov. Slatinné 

biotopy sa totiž po stáročia tradične obhospodarovali hlavne ručným kosením Na ich 

zachovanie je preto okrem zákonnej ochrany nevyhnutné zabezpečiť ich správne 

obhospodarovanie, a tým zabrániť ich zarastaniu a úbytku vzácnych druhov. 

Mýtus: Mokrade treba vysušiť!
Mokrade sú zásobárňou vody, ktorá je potrebná pre všetko živé. V minulosti sa veľa mokradí 
vysušilo, aby sa získala pôda na pestovanie rastlín. Hladina podzemnej vody na území klesla 
tak nízko, že sa nedostávala ku koreňom rastlín. 
Polia sa museli zavlažovať. Kruh sa uzavrel. 
Plochy, ktoré sa odvodnili s veľkými 
nákladmi, sa museli s ešte väčšími 
nákladmi zavlažovať.

Jednou z najdôležitejších možností 

ochrany je prevencia. Je lepšie ničeniu 

predchádzať, ako zničené biotopy 

obnovovať. Je preto nevyhnutné, aby 

sa nám podarilo zachovať existujúce 

mokrade, a to účinnou ochranou pred 

pôsobením faktorov, ktoré vedú k ich 

ohrozeniu, vyhlásením za chránené územie 

a zabezpečením správnej starostlivosti.

Mýtus: Pokosená tráva sa môže nechať 
alebo spáliť na lokalite
Samotným pokosením sa starostlivosť o cennú 
slatinnú alebo mokrú lúku nekončí. Kosenie bez 
odstránenia trávy alebo sena nemá zmysel. Biomasa na 
povrchu by zabránila klíčeniu vzácnych rastlín a zlikvidovala 
by machorasty. Živiny by sa neodstránili, ale naopak, rýchlejšie 
uvoľnili do pôdy alebo vody. Pálenie je zakázané zákonom. 

Mýtus: Zničenú mokraď možno bez problémov nahradiť 
inou a inde

Ak zničíme nejakú mokraď, narušíme celý zložitý systém, ktorý vytvorila 
príroda. Je veľmi ťažké oživiť mokraď, a tiež sa nová nedá vytvoriť 
kdekoľvek. Niektoré typy mokradí sa po ich zničení už nedajú obnoviť. 
Napríklad rašelinisko po vyťažení rašeliny nenávratne zmizne a s ním 
aj mnohé vzácne rastliny a živočíchy, ktoré v ňom žili. Človek je síce 
schopný vytvoriť umelú mokraď, tá však 
nebude fungovať ako mokraď vytvorená 

prírodou. Okrem toho človek musí 
vynaložiť na jej vytvorenie 

veľa energie a ďalej sa musí 
starať o jej fungovanie.
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