
Exkurzia:
Mokraďový ekosystém

Ciele: - dozvedieť sa o ekologickom význame mokradí

- dôvody ich ochrany
- spoznať druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa v nich vyskytujú
- prežiť popoludnie v prírode

Účastníci: - Ing. Veronika Rízová- pracovníčka CHKO Cerová Vrchovina- Centra ŠOP

- Žiaci z krúžku ZeDeKa- trieda I.H SOŠOaS v Rimavskej Sobote
- Mgr. Anna Pintová- vyučujúca predmetu Trvale udržateľný život v praxi



Mokrade a ich ekologický význam

Čo sú mokrade? 
Močiarne ekosystémy (mokrade) tvoria prechodné územie medzi suchozemskými a vodnými ekosystémami, 
pričom hladina podzemnej vody je zvyčajne pri povrchu alebo územie pokrýva plytká vrstva vody.
Každý vodný i močiarny (mokraďový) ekosystém možno najlepšie charakterizovať pomocou jeho typických 
vlastností, ktorými sa odlišuje od iných, podobných ekosystémov.

Aký je význam mokradí v prírode a pre človeka?
Mokrade majú význam pre zachovanie biodiverzity.
Mokrade veľmi účinne odstraňujú z vody živiny, predovšetkým dusík a fosfor, a tým zabraňujú ich 
nadmernému hromadeniu.
Mokrade fungujú ako účinné čističky chemických a organických odpadov.
Niektoré rastliny mokradí sa používajú ako súčasť čističiek odpadových vôd (napr. škripina Scirpus validus)
Mokrade spomaľujú veľké vody a znižujú prúdenie. V prírodných podmienkach chránia krajinu pred 
záplavami.
Mokrade patria k najproduktívnejším ekosystémom na svete.Vegetácia mokradí veľmi účinne využíva slnečnú 
energiu.
Svojou polohou medzi vodným a suchozemským prostredím chránia mokrade vyššie položenú krajinu 
pred eróziou.
Mokrade sú pre ľudskú spoločnosť významným zdrojom povrchovej a podzemnej vody.
Slúžia ako jej zásobáreň, ktorá sa napĺňa v čase nadbytku a v čase nedostatku sa postupne odčerpáva.



Druh mokradí, ktoré sme navštívili a jeho charakteristika

Trsťový a pálkový porast
Osídľujú zazemnené riečne ramená, terénne zníženiny s vysokou hladinou podzemnej vody a často ich 
nachádzame pri vodných nádržiach.

Pre vodné vtáctvo predstavujú tieto porasty úplný raj, pretože tam nachádzajú výborné podmienky druhy, ktoré nemôžu 
hniezdiť nikde inde. Ich úzka spojitosť s tŕstím je často vyjadrená aj v ich pomenovaní: trsteniarik veľký 
(Acrocephalus arundinaceus), fúzatka trstinová (Panurus biarmicus) alebo strnádka trstinová (Emberiza
schoeniclus). Stále vzácnejšia je potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis). 

Trsťové porasty sú aj miestom, kde lovia netopiere. Dôvodom je rojaci sa hmyz. Aj druhy hmyzu vyvíjajúce sa v larválnom 
štádiu vo vode sa v ďalších úsekoch svojho života ukrývajú v porastoch tŕstia, kde nachádzajú vhodnú ochranu pred vetrom 
a kolísaním teplôt. 

Na pokojnej, chránenej vodnej hladine medzi stonkami tŕstia nájdeme vajíčka, žubrienky i dospelé jedince zelených druhov 
skokanov (Rana), ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo), kunky červenobruchej (Bombina bombina) i rosničky 
zelenej (Hyla arborea).



Trasa exkurzie
popri toku Rimavy smerom na vodnú nádrž Kurinec- Zelená voda



Aktivity počas exkurzie

-určovanie drevín : jelša lepkavá, topoľ osika, vŕba biela, vŕba rakyta

druhy poriečneho porastu toku Rimavy

-pozorovanie vodného vtáctva a počúvanie spevu a hlasov vtáctva
Pozorované druhy: kačica divá, volavka popolavá, havran čierny

Hlasy: kolibkárik čipčavý, trsteniarik veľký (škriekavý)

Vyskytujúce sa druhy- rybárik riečny- loví vo vodnom toku Rimavy
bučiačik močiarny
prelietavajúca krakľa belasá z Kurineckej Dubiny- veľmi vzácny druh, uvidieť ju je vzácnosťou

-počúvanie hlasov žiab



Druhy vtákov: bučiačik močiarny, kolibkárik čipčavý, trsteniarik veľký, krakľa belasá, volavka 
popolavá



Druhy žiab: kunka červenobruchá, kunka žltobruchá, ropucha bradavičnatá, skokan hnedý



Určovanie drevín: jelša lepkavá, topoľ osika, vŕba biela, vŕba rakyta



Naše snímky 

Profesionálne snímky urobila Terezka z I.H



Za pozornosť vám ďakujú účastníci exkurzie


