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V Sloveniji mokrišča pokrivajo 5,9 odstotka vsega ozemlja                                                      
(ob Svetovnem dnevu mokrišč: 2. februar 2019) 

Povabilo k nagradnemu natečaju 

Vsako leto dajemo svetovnemu dnevu mokrišč vse večji pomen. Mokrišča so pomembni biološki 

prostori, ki ne samo vzdržujejo vrstno pestrost, marveč tudi pripomorejo k omilitvi poplav, služijo kot 

rezervoar vode za namakanje idr.  

V naši neposredni bližini najdemo raznolike življenjske prostore, med drugim je veliko mokrišč, zato je 

prav, da temu dnevu namenimo še posebno pozornost.  

Mokrišča so: 

 

Starostne kategorije 

 

1. kategorija: 1. do 3. razred 

2. kategorija: 4. do 6. razred 

3. kategorija: 7. do 9. razred 

 
Tema natečaja: narava 

Fotografija mora zajemati naravo. Sprejemali bomo le fotografije živali, rastlin in pokrajine, posnete v 

naravi. Fotografije eksotičnih rastlinskih in živalskih vrst ne bodo imele prednosti. Prav tako ne bomo 

sprejemali fotografij, ki prikazujejo umetno vzgojene rastline in živali ter oblikovano naravo (parki, 

arburetumi, živalski vrtovi).  

Pošiljanje fotografij 

Vsak udeleženec lahko v svoji kategoriji sodeluje z največ tremi (3) fotografijami v digitalni obliki 

(posnetki z digitalnim fotoaparatom). Obvezna priloga je tudi prijavnica, ki jo oddaš skupaj s 

fotografijami učiteljema naravoslovnih predmetov. Z oddajo in prijavnico vsak udeleženec soglaša in 

potrjuje, da je avtor svojih fotografij in da lahko njegova dela objavimo na razstavi, šolski spletni strani, 

šolski televiziji in v prispevku za Naš Glas.  

Fotografije naj bodo v formatu JPG ali JPEG na CD-ju ali DVD-ju. Vse fotografije naj bodo označene 

z zaporedno številko, nazivom dela ter imenom in priimkom avtorja. 

(primer: 1_sončno jutro_Janez_Novak).  

Rok oddaje del  

do 26. aprila 2019. 

 

Nagrajene fotografije bomo objavili na spletni strani šole www.solavidem.si  in v lokalnem časopisu. 

 

 močvirja,  rečne mrtvice, 

 nizka barja,  stoječe vode, 

 visoka barja,  obalna območja in  

 jezera,  kali. 
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O Svetovnem dnevu mokrišč 

2. februar je Svetovni dan mokrišč. Praznujemo ga od leta 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar 

sprejeta konvencija o mokriščih. 

Letos ta dan poteka pod geslom Vitalna mokrišča - zdravi ljudje, s čimer se želi opozoriti na pomen 

osveščanja o pozitivnih učinkih mokrišč na življenja ljudi. Mokrišča so življenjski prostor številnih 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, zaradi česar so zelo pomembna za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. 

Izraz mokrišča zajema območja močvirij, nizkih barij, šotišč, stalna in začasna območja proste vode, 

poplavne površine, manjše stoječe vode in morja, ki ob oseki ne presegajo globine šestih metrov in 

podzemna mokrišča. 

Ramsarska konvencija (http://www.ramsar.si/ramsar_besedilo.html) danes vključuje že 153 držav z 

vsega sveta. Na podlagi kriterijev, ki jih določa konvencija, je bilo do sedaj na seznam mednarodno 

pomembnih lokalitet vključenih 1616 mokrišč, njihova skupna površina pa presega 145,2 milijonov 

hektarjev. Kljub temu mednarodnemu sporazumu pa so danes mokrišča na seznamu najbolj ogroženih 

ekosistemov na Zemlji. 

V Sloveniji mokrišča pokrivajo 5,9 odstotka vsega ozemlja 

Skupna površina evidentiranih mokrišč v Sloveniji obsega 98.760 hektarjev, torej 5,9 odstotka ozemlja 

države. Največ jih je na porečju Pesnice in Velike Krke z Ledavo. 

Podatki kažejo, da je bilo pri nas v zadnjih desetletjih izgubljenih okoli 70 tisoč hektarjev mokrišč (to 

pomeni 40 odstotkov mokrišč glede na stanje v 50-ih letih prejšnjega stoletja). Največ jih je bilo 

izgubljenih v obalnem pasu in poplavnih ravnicah ob srednjih tokovih rek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi slovenski predstavnik na svetovnem spisku mokrišč po Ramsarski konvenciji so bile Sečoveljske soline sledile so Škocjanske 

jame ter Cerkniško jezero (na sliki). Foto: Tine S. 

 

 

 

 
Pridobljeno 29. 1. 2018 iz http://www.rtvslo.si/okolje/novice/2-februar-svetovni-dan-mokrisc/82756 
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Koristne internetne povezave 

 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article//8001/ (Fotografije slovenskih mokrišč.) 

 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/11208714  (Prispevek o svetovnem dnevu mokrišč v SLO jeziku.) 

 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/7998/  (Prispevek in ostale uporabne 

povezave na MOP.) 

 

https://www.delo.si/novice/slovenija/svetovni-dan-mokrisc-brez-vodnih-okolij-so-poplave-bolj-

katastrofalne.html  

 

http://www.mkgp.gov.si/si/mednarodni_dnevi/2014/2_februar_svetovni_dan_mokrisc/   

(Gradiva o mokriščih na MKGP.) 

 

https://www.worldwetlandsday.org/photos (Primeri profesionalnih naravoslovnih fotografij)  
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