
OB SVETOVNEM DNEVU MOKRIŠČ: ALI SE ZAVEDAMO POMENA 

MOKRIŠČ? 

 

V okviru družboslovnega ITS sva izvedli anketo o svetovnem dnevu mokrišč. Želeli sva 

ugotoviti, kako dobro dijaki naše šole poznajo mokrišča. Anketo je izpolnilo 83 dijakov. 

 

1. Kdaj obeležujemo svetovni dan mokrišč?  

Svetovni dan mokrišč obeležujemo 2. februarja, ker je bila 

takrat sprejeta Ramsarska konvencija. Njen namen je  

ohranjati in varovati mokrišča po svetu. Na to vprašanje je 

42 % dijakov odgovorilo pravilno. 

 

 

 

2. Že od leta 1971 obeležujemo 

svetovni dan mokrišč. Kaj je 

glavni namen tega dne? 

Glavni namen tega dne je skrb za 

ohranjanje in varovanje mokrišč 

po svetu, saj so ta med 

pomembnejšimi in najbolj 

ogroženimi ekosistemi v okolju. 

Na to vprašanje so skoraj vsi 

anketiranci odgovorili pravilno. 

 

 

3. Mokrišče je območje, ki je redno poplavljeno 

s površinsko ali podzemno vodo in daje 

življenjski prostor mnogim rastlinam in živalim, 

ki za življenje in/ali razmnoževanje potrebujejo 

mokro ali občasno mokro prst. 

Približno tri četrtine dijakov so se s to trditvijo 

strinjale. 
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4. Danes se je človekov odnos do 

mokrišč zelo spremenil, saj se zaveda 

njihovega pomena. Kakšen pomen 

imajo mokrišča? 

Velika večina anketirancev je menila, da 

so mokrišča zelo raznolik življenjski 

prostor. Drugi najpogostejši odgovor je 

bil, da ščitijo pred poplavami. Takoj za 

tem pa, da preprečujejo sušo oziroma 

služijo za namakanje. Redkeje so bili 

navedeni tudi drugi pravilni pomeni 

mokrišč.  

 

5. Katera od naštetih območij v 

Sloveniji so mokrišča? 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več 

pravilnih odgovorov: Sečoveljske soline, 

Cerkniško jezero, mrtvice Mure in 

Škocjanske jame. Za prve tri naštete se 

je odločila velika večina. Za Škocjanske 

jame pa se je odločilo veliko manj 

anketirancev (le 10). Napačni odgovori 

pa so bili: potok Glažutnica, Blejsko 

jezero in reka Sava. Za zadnji dve 

možnosti se jih je odločilo zelo malo.  

 

 

6. Katero mokrišče v Sloveniji še 

poznate? 

Največkrat se je pojavil odgovor 

Ljubljansko barje. Po enkrat pa so se 

pojavili še Krakovski gozd, Zelenci in 

Škocjanski zatok.  
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7. Ali si že obiskal/a kakšno 

mokrišče? Katero? 

Malo manj kot polovica vprašanih 

pravi, da še ni obiskala nobenega 

mokrišča. Največkrat sta se 

pojavila odgovora Cerkniško 

jezero in Sečoveljske soline, takoj 

za njima pa Ljubljansko barje. 

Ostali odgovori so bili še: 

Škocjanske jame, Škocjanski 

zatok, Strunjanske soline in Planinsko polje. Nekateri pa so v odgovoru napisali območje, ki 

ne spada med mokrišča (Blejsko jezero in reka Sava).  

 

8. Človek je imel dolgo zelo negativen odnos do mokrišč. 

Koliko odstotkov mokrišč po svetu je bilo uničenih v 

zadnjih 300 letih? 

Pravilni odgovor je bil 87 %. Anketiranci so se po večini 

odločali za odgovora 47 % in 63 %. Le 9 jih je izbralo pravi 

odgovor. 

 

9. Mokrišča so polna življenja. Kolikšen delež vseh 

rastlinskih in živalskih vrst živi ali se razmnožuje v 

mokriščih? 

V mokriščih živi ali se razmnožuje 40 % vseh rastlinskih in 

živalskih vrst. Pri tem vprašanju je pravilni odgovor izbrala 

več kot polovica dijakov. 

 

10. Ali poznate kakšno mokrišče po svetu? Katero? 

Večina vprašanih je odgovorila, da 

ne pozna nobenega. Nekateri so 

zapisali mokrišča v Sloveniji, npr. 

Cerkniško jezero, Ljubljansko 

barje in Zelenci. Le trije so 

napisali delta Nila, eden pa 

Everglades na Floridi. 
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