


• Určit typ mokřadu ve světovém měřítku je poměrně 

obtížné, protože, jak už bylo řečeno, co země, to trochu 

jiný pohled na mokřady. 

 

• vycházím z práce Mitche a Gosselinka (2000) - anglické 

názvosloví i české ekvivalenty, pokud existují. 



• poříční mokřady, slepá ramena, aluviální nivy termín 

užívaný zejména v Austrálii, jde o mokřady, které jsou 

periodicky zaplavovány přilehlým tokem 

Billabong, Northern 

Territory 



• nejobecnější název pro mokřad kumulující odumřelý rostlinný 
materiál 
 
• a) bog – rašeliniště s nevýznamnými přítoky a odtoky a výskytem 

acidofilních druhů organismů (rašeliníku), v české terminologii 
vrchoviště  

• b) fen – mokřad zvodňovaný okolní minerální půdou, kumulace 
rašeliny, česky slatiniště 

• c) mire – anglický termín pro rašeliniště používaný v Evropě (typický 
pro severské země, v Dánsku termín „myrr“, Dánsko, Švédsko „mose“ 

• d) moor – lze rozlišit highmoor – vrchoviště a lowmoor – rašeliniště, 
která nejsou zvýšena nad okolní terén (v češtině slatiniště), obecným 
jazykem často nazývány „mrtvá země“ 

• e) huskey – velmi rozlehlá rašeliniště typická zejména pro Aljašku, 
dále např. v Kanadě 

• f) pakihi – rašeliniště na JZ Nového Zélandu 







• mokřad s převahou bylin, vlhké louky, druhy, které jsou 
adaptovány na půdu trvale saturovanou vodou, v Evropě pod 
tímto termínem pouze mokřad s minerální půdou, kde se 
neakumuluje rašelina 
 

• wet prairie – typické pro USA (objevují se zde dva ekosystémy – 
deepwater marsh s hladinou vody nad 30 cm téměř po celý rok a wet 
meadow (vlhké louky) s hladinou vody nižší) 
 

• saltmarsh – mokřad s halofytickými bylinami, slaniska, pobřežní 
ekosystémy v chladnějších a sušších částech Země, často v 
lagunách 
 

• sedgemeadow – velmi mělké mokřady s dominancí ostřic ,dále 
šáchoru, biky 





slanorožec 

zákruticha 



• mokřady s dominancí stromů a keřů v USA, v Evropě 

zalesněný mokřad 



• evropský termín pro mokřady s dominancí rákosu 



• vlhké, periodicky zaplavované území (niva) podél potoků 

a řek obvykle na aluviálních sedimentech 



• zalesněné mokřady charakteru lužního lesa, v Evropě 

zejména s vrbou a olší, v Austrálii s orobincem 



• mokřady obvykle v deltách řek, mohou to být systémy 

otevřené nebo uzavřené 



• mělký mořský vodní útvar naplněný slanou nebo 

brakickou vodou, který je oddělen od hlubšího moře 

korálovým útesem nebo písečným valem.  

• Laguny jsou jak laguny atolů, vytvořené růstem 

korálových útesů, tak pobřežní laguny vytvořené vznikem 

písčitých valů. 



• Pobřežní laguny se nacházejí na pobřeží, kde mají přílivy 

malé vzedmutí.  

• Od moře bývají odděleny bariérou ostrovů ležících 

obecně rovnoběžně s pobřežím.  

• Pobřežní laguny jsou spojeny s mořem pouze úzkými 

průlivy, což má za následek, že voda v lagunách je 

odlišná od mořské, především pokud jde o teplotu, 

slanost, obsah kyslíku a sedimentů. 





• poříční ekosystémy navazující na vodní toky, významně 

se podílejí na transportu živin v krajině 



• bezvegetační rovinatá přílivová území na severu 

Nizozemí a SZ Německa 



• subtropické nebo tropické pobřežní ekosystémy s 

dominancí halofytických dřevin a dřevin rostoucích v 

brakických a slaných přílivových vodách (mangrovové 

porosty) 

• společenstva vázaná na mořská pobřeží tropů a 

subtropů 

• Určujícími činiteli pro existenci mangrovů je zejména 

kolísání mořské hladiny, délka zaplavení, salinita a 

obsah kyslíku v půdě. 



• slouží jako přirozené trdliště ryb a útočiště rybího 
plůdku, jsou domovem mnohých živočišných druhů, 

• přirozeně filtrují vodu,  

• mořské plody pro obživu obyvatel,  

• Dřevo, léčivých rostlin, 

• přirozená ochrana pobřeží proti erozní aktivitě moře, 
v extrémním případě i proti cunami,  

• Jeden ha mangrovového porostu dokáže „vydýchat“ 
emise 20 automobilů za rok (automobil vyprodukuje 
ročně přibližně 1,7 tuny oxidu uhličitého).  

• rájem komárů.  





• Z rostlinstva se zde vyskytují dřeviny                                

s opěrnými a dýchacími kořeny. 

• Je zde častá viviparie – živorodost  

• hospodářsky využitelnými rody jako Rhizophora - dřevo, 

Avicennia - ovoce.  

• V poslední době jsou tato rostlinná společenstva 

ohrožována hlavně nadměrnou těžbou cenných dřev a 

dále hromaděním PET lahví a jiných odpadů, které jsou 

splachovány při pravidelných záplavách z krajiny.  

• Významným problémem může být i usazování kalů a 

sedimentů, jako následek městských odpadů (tam kde 

chybí čistírny odpadních vod), a splachy – NP látek z polí 



• dřeviny děleny na kořenovníky (Rhizophora), kolíkovníky (Avicennia), 
kuželovníky (Sonneratia), kolenovníky (Bruguiera) a kyjovníky 
(Laguncularia). 

• Kořeny 
• čnící nad bahnitou půdu a adaptovány k růstu v trvale anaerobních, a navíc 

brakických až slaných podmínkách -  pneumatofory. Na kořenech žijí ústřice a jiní 
mlži, lezci a jiní živočichové. Pro rybáře představuje toto prostředí vhodné místo k 
lovu ryb, které zde pečují o výtěr. 

• Listy 
• zelené a k potravě je využívají např. krabi mangrovoví. Lidé je využívají třeba na 

čaj nebo k léčení ran a křečí. 

• Kůra 
• obsahuje barvivo, kterým si obyvatelé těchto hájů barvili kůži. 

• Hospodářsky významné druhy rostlin 
• dřeviny (Avicennia, Bruquiera, Rhizophora). Jejich nadměrná těžba však může vést 

k narušení ekosystému.  

• Dalšími plodinami jsou rody poskytující ovoce (Avicennia, Sonneratia, Heritiera), 
krmivo, třísloviny (Ceriops tagal) či vosk (Exoecaria agallocha). 

 



• Ponořené kořeny - houbovce, ústřice, sasanky, korály, 

hvězdice a množství druhů ryb (parejnoci, tolstolobik bílý, 

piloun, barakuda).  

• Také nad hladinou lze nalézt ryby, lezce z rodu 

hlaváčovitých.  

• obojživelníci, želvy (kareta obrovská, kareta pravá, 

kožnatka africká), ještěři (krokodýl mořský, krokodýl 

americký, varan papuánský), hadi vodnáři (např. 

vodnářka krabožravá), ale také chřestýš diamantový 

nebo užovky.  



Houbovec - Kožnatka 

Chřestýš - Barakuda 



• Silně zastoupenou skupinou jsou korýši, krabi 
(Perisesarma, Uca) raci (rak poustevníček) a krevety.  

• Koruny stromů obývají savci (mirikinovití, chápan 
středoamerický) či hmyz. Významný podíl má i ptactvo, a 
to nejen mokřadní.  

• Ptáci zde hnízdí a na zemi i ve vodě shání potravu, např. 
(volavčík člunozobý, volavka obrovská, vodouš velký, 
tabon oranžovonohý, pisila čáponohá, slípka zelenonohá, 
jespák, nesyt, kolpík, fregatka).  

• Území mangrovů se při shonu za potravou stává cílem 
návštěv kapustňáků, dugongů, tapírů, prasat, koček 
rybářských nebo tygrů. 

 



Uca   - Chápan 

Psila - dugong 


