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Zakaj so 
MOKRIŠČA
pomembna?
Kaj so mokrišča?
Z besedo mokrišče označujemo različna življenjska okolja, kjer se prepletajo lastnosti vodnih in kopenskih 
okolij. To so območja z visoko biotsko raznovrstnostjo. Življenjski utrip jim daje voda, v njih pa najdemo 
številne rastline in živali, ki za svojo rast in razvoj potrebujejo mokro ali občasno mokro okolje. 
Mokrišča so bila v preteklosti negativno obravnavana, kot nepotrebna in slaba območja, kar je imelo za 
posledico pogosta uničevanja in izginjanja mokrišč tako v svetu kot pri nas. V zadnjih letih se ta odnos 
spreminja in vlogo mokrišč v naravi vedno bolj cenimo. 
Mokrišča so pomembna kot zbiralniki vode in naravne »čistilne naprave«, zmanjšujejo možnosti poplav, 
tu pa lahko opazujemo in preučujemo številne živali in rastline, med njimi tudi mnoge že ogrožene. Zato 
mokriščem pravimo tudi učilnica v naravi. 

Rastline in živali mokrišč
Ko obiščeš mokrišče lahko opazuješ živali in rastline, ki so prilagojene na življenje v ali ob vodi. Nekatere 
rastline imajo gobasta, druge olesenela stebla, pogosto imajo plavajoče liste ali druge prilagoditve na 
življenje v vodi ali nihanje vodne gladine. V mokriščih živijo sesalci, dvoživke, plazilci in veliko žuželk, ki so 
hrana številnim pticam, ter še veliko drugih živali. Kjer je voda stalno prisotna pa tudi ribe.
Pozorno opazuj in videl boš bogastvo mokrišč.

Kaj lahko sami naredimo za ohranjanje mokrišč?
• ne zasipavamo močvirij, mlak in kalov,
• vanje ne vstavljamo rastlin in ne spuščamo živali (npr. želv, akvarijskih ribic), ki smo jih kupili v trgovini 

za male živali,
• v mokriščih hodimo po urejenih poteh,
• prizadevamo si za ohranitev mokrišč v okolici našega doma,
• na pomen mokrišč se spomnimo vsaj enkrat na leto, na SVETOVNI DAN VARSTVA MOKRIŠČ,  

2. februarja.

Projekt WETMAN
Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN je obnova in izboljšanje 
stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, 
Zelenci, mrtvice Mure pri Petišovcih, mokrotni travniki na Planiku, Vrhe in kali v Beli krajini na območju 
Gornjega kala. Projekt poteka od 1. 2. 2011 - 1. 2. 2015 in je 50% sofinanciran s strani EU mehanizma 
LIFE+ Narava. Zavod RS za varstvo narave je kot prijavitelj projekta k sodelovanju povabil partnerje: 
Inštitut za vode Republike Slovenije (IZVRS), Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), Zavod za gozdove 
Slovenije (ZGS), Občina Ruše, Občina Kranjska Gora, Radio in televizija Slovenije (RTV).

Partnerji projekta so:

Projekt sofinancirajo:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Občina Črnomelj, Občina Zreče, Mestna občina Maribor, Občina Slovenska Bistrica, Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Lovrenc na Pohorju

Izdal: Zavod RS za varstvo narave | Besedilo: Andreja Škvarč, Mateja Nose Marolt | Risbe: Marjan Vaupotič | Fotografije: Matjaž 
Bedjanič, Samo Jenčič, Matjaž Jež, Dušan Klenovšek, Mihael Kocjan, Aleksander Koren, Tomaž Mihelič, Hrvoje Oršanič, Metod 
Rogelj, Nika Debeljak Šabec, Paul Veenvliet in arhiv projekta Wetman | Oblikovanje in tisk: Birografika Bori d.o.o. | Januar 2013 | 

www.wetman.si

Zloženko smo izdali v okviru projekta »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« (LIFE 09NAT/ 
SI/000374) s prispevkom LIFE+ finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Besedilo ne izraža nujno pogledov Evropske komisije.
LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira izvajanje okoljske politike EU, vzpodbuja 
projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in tiste, ki predstavljajo dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in narave v 

državah EU. LIFE+ Narava podpira projekte za ohranjanje habitatov in vrst na območjih Natura 2000. 
Več informacij na: http://ec.europa.eu/environment/life/
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ČESTITAMO!

START

Naučil si se veliko o 
mokriščih in njihovem 
ohranjanju. Pojdi  
5 polj naprej.

Zaradi hoje izven poti 
si poteptal rastišča 
močvirskih rastlin in 
prepodil živali. Pojdi 5 
polj nazaj.

V mokrišče si izpustil 
veliko količino umetnih 
gnojil. Kakovost vode 
se je močno poslabšala. 
Ogrozil si podtalnico, ki 
je vir pitne  
vode. Pojdi  
10 polj nazaj.

Ponovno si vzpostavil 
zasuti del mokrišča in 
odstranil zarast. Pojdi 
6 polj naprej.

Izsušil si mokrišče.  
S tem si uničil vse 
procese, ki jih opravlja. 
Pojdi nazaj na Start.

Zaslišal si glasno 
regljanje dvoživk in 
opazil kačje pastirje 
različnih barv in oblik. 
Pojdi 4 polja naprej.

Na mokrišču 
leži polno 
odpadkov. 
Treba ga je 
očistiti. Pojdi 
6 polj nazaj.

Opazil si veliko število različnih močvirskih 
rastlin. To pomeni, 
da je mokrišče v dobrem stanju. 
Pojdi 10 polj naprej.

Del mokrišča si zasul in na njem zgradil 
hišo. Ob močnem deževju je zato prišlo 
do poplave. Ne moreš naprej. Počakaj 2 
meta.

Prekomerno si 
izkoriščal vire, ki jih 
ponuja mokrišče, zato 
jih je zmanjkalo. Pojdi 
7 polj nazaj.

Ker hodiš po urejenih 
poteh, prispevaš 
k ohranjanju 
mokriščnega rastlinstva. 
Pojdi 6 polj naprej.

OHRANIL 
SI MOKRIŠČE.

Mokrišča  
zadržujejo vodo 
in lahko preprečujejo
poplave. 

V mokriščih živijo 
številne redke in 
ogrožene živalske in 
rastlinske vrste, ki so 
prilagojene življenju  
v vodi ali ob njej.

Mokrišča prečiščujejo površinsko vodo, ki nato pronica  v podtalnico.

V mokrišča se lahko 
odpravimo opazovat 
lepote narave in se 
učiti iz nje.

Mokrišča skladiščijo 
vodo in ob poletnih 
sušah vlažijo in 
hladijo okolico.

Mokrišča so lahko vir 

dobrin, kot so les,  

krma in stelja za  

živali, zdravilne 

rastline, pitna voda, …

Za igro potrebuješ kocko in figurice, če pa si v naravi se znajdi: kot kocko vzemi kamenček z več ploskvami in nanje nariši pike, kot figurice pa naberi ploščate kamenčke, semena, želode, …

ZAKAJ SO MOKRIŠČA POMEMBNA?               Preizkusi se v spodnji igri in ugotovi sam!


