






















    Názov lokality Dátum zapísania Výmera (ha) Okres

1. Parížske močiare 2.7.1990 184,00 Nové Zámky
2. Šúr 2.7.1990 1 136,60 Pezinok
3. Senné - rybníky 2.7.1990 424,60 Michalovce
4. Dunajské luhy 26.5.1993 14 488,00 Bratislava II, V; Dunajská Streda, 

Komárno, Senec
5. Niva Moravy 26.5.1993 5 380,00 Bratislava IV, Malacky, 

Senica, Skalica
6. Latorica 26.5.1993 4 404,70 Michalovce, Trebišov
7. Alúvium Rudavy 17.2.1998 560,00 Malacky, Senica
8. Mokrade Turca 17.2.1998 750,00 Martin, Turčianske Teplice
9. Poiplie 17.2.1998 410,87 Levice, Veľký Krtíš
10. Mokrade Oravskej kotliny 17.2.1998 9 287,00 Námestovo, Tvrdošín
11. Rieka Orava a jej prítoky 17.2.1998 865,00 Dolný Kubín, Tvrdošín
12. Domica 2.2.2001 621,76 Rožňava
13. Alúvium Tisy 4.12.2004 735,00 Trebišov
14. Jaskyne Demänovkej doliny 17.11.2006 1 448,00 Liptovský Mikuláš



Lokalizácia
Okres Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica
Rozloha: 5 380,00 ha

Popis
Ramsarská lokalita Niva Moravy zahŕňa slovenský úsek rieky 
Moravy od obce Brodské po jej sútok s Dunajom pri Devíne ako 
aj najhodnotnejšiu časť jej záplavového územia blízko hraníc 
s Rakúskom a Českou republikou. 
Územie predstavuje dobre zachovalý komplex rôznych mokradí 
– tokov, kanálov, riečnych ramien, močiarov, periodických mlák, 
mokrých lúk a pasienkov, lužných lesov a pod. Väčšia časť leží 
v území CHKO Záhorie a zahŕňa aj niektoré rezervácie. Je sú-
časťou trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku riek Mo-
rava-Dyje-Dunaj na území SR, ČR a Rakúska. 
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho vý-
znamu (SKUEV) Dlhé lúky, Gajarské alúvium Moravy, Sucho-
hradské alúvium Moravy, Kútsky les, Ciglát, Horný les, V stu-
dienkach, Kačenky, Devínske alúvium Moravy, Devínske jaze-
ro, Morava a s chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Záhorské 
Pomoravie.

Fauna a fl óra
Medzi hniezdiace druhy patrí rybárik riečny, bocian biely i čier-
ny, haja červená a haja tmavá. Medzi významné rastlinné druhy 
radíme kriticky ohrozený rebríček slezinníkolistý a hrachor pa-
nónsky.

Lokalizácia
Okres Malacky, Senica
Rozloha: 560,00 ha

Popis
Ramsarská lokalita predstavuje neregulované časti tokov Ru-
dava a Rudávka, ktoré pretekajú cez viate piesky Záhorskej 
nížiny na západnom Slovensku. Ide o reprezentatívnu ukážku 
meandrujúcich malých nížinných tokov a priľahlých mokradí. 
Toto územie je považované za jedno z najzachovalejších ma-
lých nížinných riečnych ekosystémov na Slovensku. 
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho vý-
znamu (SKUEV) Šranecké piesky a Rudava.

Fauna a fl óra
Zo živočíšnych druhov tu žije napríklad mihuľa ukrajinská, kritic-
ky ohrozený druh kapor sazan. Z motýľov tu nájdeme napríklad 
modráčika bahniskového. Z cicavcov sa vyskytuje bobor vodný 
a vydra riečna. Z rastlinných druhov kriticky ohrozený páperec 
alpínsky a hľuzovec Loeselov a panónsky subendemit klinček 
neskorý.



Lokalizácia
Okres Pezinok
Rozloha: 1 136,60 ha

Popis
Lokalita je zvyškom rozsiahlych mokradí, ktoré sa v minulos-
ti rozkladali pozdĺž južného okraja Malých Karpát a ktoré boli 
postupne rozdrobené a premenené poľnohospodárstvom a vý-
stavbou. Je najväčším a najzachovalejším komplexom slatinné-
ho jelšového lesa na Slovensku a v strednej Európe, obklope-
ným zamokrenými lúkami, pasienkami, tokmi, kanálmi, vodnými 
plochami.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územím európskeho význa-
mu (SKUEV) Šúr.

Fauna a fl óra
Zraniteľný mlok bodkovaný, ohrozený mlok dunajský a ohro-
zený skokan ostropyský. Kriticky ohrozený rastlinný druh ba-
hienka psiarkovitá, ohrozený cesnak hranatý a endemický druh 
pichliač úzkolistý.

Lokalizácia
Okres Nové Zámky
Rozloha: 184,00 ha

Popis
Ramsarská lokalita leží v juhovýchodnej časti Podunajskej níži-
ny a Hronskej pahorkatiny na juhozápadnom Slovensku. Potok 
Paríž, ktorého údolie je pomerne dlhé a úzke, vytvára medzi 
obcami Nová Vieska a Gbelce rozšírenú, plytkú panvu dlhú 
cca 3 km a širokú 1 km. Charakteristické sú rozsiahle močiare 
a zárasty trste obyčajnej, zastúpené sú tu tiež tečúce vody (po-
tok a umelý kanál), krovité močiare, mokré lúky a umelá nádrž. 
Ramsarská lokalita sa prekrýva s chráneným vtáčím územím 
(CHVÚ) Parížske močiare.

Fauna a fl óra
Oblasť zahŕňa jedinú lokalitu na Slovensku, kde sa rozmnožu-
je druh trsteniarik tamaryškový (10 párov). Najvýznamnejšia 
hniezdna lokalita fúzatky trstinovej na Slovensku. Z fl óry je to 
ohrozený druh starček barinný pravý a zo zraniteľných druhov 
berla vzpriamená.



Lokalizácia
Okres Bratislava II, Bratislava V, Dunajská Streda, Komárno, 
Senec
Rozloha: 14 488,00 ha

Popis
Jedna z najväčších vnútrozemských delt v strednej Európe. 
Predstavuje systém riečnych ramien, mŕtvych ramien, lužných 
lesov a iných mokradí na 80 km slovensko-maďarskom úseku 
Dunaja medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove v CHKO Du-
najské luhy. 
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho vý-
znamu (SKUEV) Dunajské luhy, Číčovské luhy, Veľkolélsky 
ostrov, Kľúčovské rameno, Biskupické luhy, Ostrovné lúčky, 
Hrušov, Kľúčovské rameno, Čilížske močiare a s chráneným 
vtáčím územím (CHVÚ) Dunajské luhy.  

Fauna a fl óra
Z rýb sa tu vyskytuje divá forma kapra, zraniteľný druh šabľa 
krivočiara a vzácny blatniak tmavý. Endemitom Dunaja je ulitník 
teodox pásavý. Hniezdi tu orliak morský. Významné zimovisko 
vodného vtáctva. Nachádza sa tu najbohatšia lokalita kriticky 
ohrozeného a globálne ustupujúceho druhu vstavača ploštičné-
ho a pokruta jesenného. Severnú hranicu svojho rozšírenia tu 
dosahuje kozinec drsný.

Lokalizácia
Okres Levice, Veľký Krtíš
Rozloha: 410,87 ha 

Popis
Lokalita je zvyškom cezhraničného mokraďového ekosysté-
mu povodia Ipľa na juhu stredného Slovenska nadväzujúceho 
na rozľahlejšie mokrade v Maďarsku, ktoré sú tiež ramsarskou 
lokalitou (cezhraničná lokalita). Územie je unikátnym komple-
xom dobre zachovalých mokraďových biotopov pozdĺž strednej 
a spodnej časti rieky v rámci panónskeho biogeografi ckého 
celku.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho vý-
znamu (SKUEV) Cúdeninský močiar, Ipeľské hony, Alúvium 
Ipľa a s chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Poiplie. 

Fauna a fl óra
Z ohrozených živočíšnych druhov tu žije ploska pásavá, rosnič-
ka zelená, užovka obojková, bučiak nočný, kalužiak červeno-
nohý. Z rastlinných druhov tu rastie kriticky ohrozený rebríček 
jemnolistý a vstavač močiarny a zraniteľné druhy ako bublinatka 
rakúska a okrasa okolíkatá. 



Lokalizácia
Okres Námestovo, Tvrdošín
Rozloha: 9 287,00 ha

Popis
Lokalita predstavuje mozaiku pôvodne rozsiahlych komplexov 
rašelinísk a močiarov v pohraničnom slovensko-poľskom re-
gióne Oravsko-Nowotargskej kotliny. Nachádzajú sa tu komple-
xy lesných i nelesných rašelinísk vrchoviskového, slatinného i 
prechodného typu, podhorské vodné toky, krovité močiare aj 
významná umelá mokraď – Oravská priehrada.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho vý-
znamu (SKUEV) Rašeliniská Oravskej kotliny, Rašeliniská 
Bielej Oravy, Zimník, Jelešňa, Oravská vodná nádrž a s chrá-
neným vtáčím územím (CHVÚ) Horná Orava. 

Fauna a fl óra
Žije tu skaliarka, typický predstaviteľ rašelinísk z rodu pavúkov-
cov a jedinečný druh vyskytujúci sa v rámci Slovenska iba na 
tejto lokalite – mora vresová. Z motýľov tu nájdeme napríklad 
žltáčika čučoriedkového. Lokalita leží na významnej migračnej 
ceste vodného vtáctva. Zo vzácnych migrujúcich druhov sa vy-
skytuje napr. orliak morský, kršiak rybožravý a z trvalých hniez-
dičov nájdeme rybára riečneho, kalužiaka červenonohého a iné.  
Z rastlinných druhov tu rastie kriticky ohrozený diablik močiarny 
a rojovník močiarny a zraniteľný druh močiarka štítovitá. 

Lokalizácia
Okres Dolný Kubín, Tvrdošín
Rozloha: 865,00 ha

Popis
Územie je príkladom podhorského riečneho ekosystému na se-
vernom Slovensku, patrí k najzachovalejším a najvýznamnej-
ším svojho druhu v strednej Európe. Riečny systém rieky Orava 
a jej prítokov (Oravice, Studeného potoka, Chlebnického poto-
ka, Pribišského potoka, Pucovského potoka, Zázrivky) s takmer 
neprerušovanou pobrežnou vegetáciou karpatských prípotoč-
ných jelšín s jelšou sivou a vysokobylinných nív sa vyznačuje 
vysokou biologickou diverzitou. 
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho vý-
znamu (SKUEV) Orava, Malá Fatra, Zázrivské lazy, Šíp a s 
chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Malá Fatra.

Fauna a fl óra
Medzi tu žijúce významné druhy živočíchov patrí kolok vrete-
novitý, hlaváč bieloplutvý, ale aj vydra riečna, myšovka horská. 
Z kriticky ohrozených rastlín sa tu nachádza vstavačovec Fuch-
sov, kruštík močiarny a škripík štetinatý.



Lokalizácia
Okres Martin, Turčianske Teplice
Rozloha: 750,00 ha 

Popis
Lokalita je mozaikou mokraďových ekosystémov rôzneho typu v 
Turčianskej kotline. Rieka Turiec a niektoré prítoky sa vyznaču-
jú meandrujúcim korytom s málo narušeným vodným režimom, 
zachovalou vegetáciou a faunou. V lokalite sú zastúpené aj roz-
ptýlené mŕtve ramená a močiare, prameniská, slatiny, ostricové 
močiare, sezónne zaplavované trávne porasty, lužné lesy a kro-
viny a vyťažené rašeliniská.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územiami európskeho vý-
znamu (SKUEV) Žarnovica a Turiec a Blatnický potok.

Fauna a fl óra
Lokalita má medzinárodný význam z dôvodu výskytu druhov 
rýb (napr. hlavátka podunajská) a bentických organizmov (viac 
ako 1000 druhov). Z cicavcov tu žijú aj ohrozené druhy myšov-
ka horská a dulovnica menšia. Z rastlín kriticky ohrozený kruštík 
neskorý, zraniteľný druh močiarka vodná  a nachádzajú sa tu 
posledné refúgiá ostrevky karpatskej na Slovensku.

Lokalizácia
Okres Michalovce, Sobrance
Rozloha: 424,60 ha

Popis
Ramsarská lokalita Senné-rybníky leží v Senianskej depresii, 
v minulosti rozsiahlej sezónne zaplavovanej mokrade Výcho-
doslovenskej roviny, na významnej migračnej trase vodných 
vtákov. Územie rezervácie predstavuje umelá vodná plocha 
s priľahlými periodicky zaplavovanými lúkami a krovitými mo-
čiarmi, ochranné pásmo NPR pozostáva z 13 rybníkov patria-
cich k väčšej rybničnej sústave Iňačovce a je tiež dôležitým 
hniezdiskom vzácnych vodných vtákov.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územím európskeho význa-
mu (SKUEV) Senianske rybníky a s chráneným vtáčím úze-
mím (CHVÚ) Senianske rybníky.

Fauna a fl óra
Ohrozený druh karas zlatistý, mlok hrebenatý, z vtákov lyži-
čiar biely, volavka biela, volavka striebristá, volavka purpurová, 
bučiak trsťový, chavkoš nočný, potápka čiernokrká, čorík ba-
henný. Z rastlinných druhov je to kriticky ohrozený druh korun-
kovka strakatá a vstavač močiarny.



Lokalizácia
Okres Trebišov a Michalovce
Rozloha: 4 404,70 ha

Popis
Lokalita predstavuje časť medzihrádzového priestoru rieky La-
torica od hraníc s Ukrajinou po sútok s Laborcom, v južnej časti 
Východoslovenskej roviny s rôznymi typmi aluviálnych mokradí. 
Územie ramsarskej lokality je charakteristické spleťou ramien, 
periodicky zaplavovaných biotopov, s priľahlými lužnými lesmi, 
krovinami, aluviálnymi lúkami a pasienkami. Zastúpené sú tu 
tiež vzácne a zriedkavé vodné a močiarne biocenózy nížinných 
inundovaných biotopov. 
Ramsarská lokalita sa nachádza na území CHKO Latorica 
a prekrýva sa s územím európskeho významu (SKUEV) Lato-
rica a s chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Medzibodrožie.

Fauna a fl óra
Z kôrovcov sa tu vyskytuje vzácny endemit rovnakonôžka Proa-
sellus pribenicensis. Hniezdi tu volavka striebristá, volavka 
biela, chavkoš nočný, bučiačik močiarny, bučiak trsťový, kaňa 
močiarna, trsteniarik škriekavý, chriašť malý. Z kriticky ohro-
zených rastlín tu rastie elatinka kuričkovitá, hadivka obyčajná 
a ohrozený panónsky subendemit chren veľkoplodý.

Lokalizácia
Okres Košice
Rozloha: 735,00 ha 

Popis
Lokalita sa nachádza v najjuhovýchodnejšom cípe Slovenska 
a Východoslovenskej nížiny a zahŕňa 6 km úsek rieky Tisa na 
území SR a jej alúvium v prihraničnej polohe s Ukrajinou a Ma-
ďarskom. Na území sa vyskytujú fragmenty lužných lesov a kro-
vín, mŕtve rameno vytvorené meandrovaním rieky v minulosti 
a trávne porasty. Lokalita je súčasťou navrhovaného multilate-
rálneho ramsarského územia v povodí hornej Tisy (Rumunsko, 
Ukrajina, Maďarsko, Slovensko), pričom je deklarovaná ako 
cezhraničná slovensko-maďarská ramsarská lokalita Údolie 
hornej Tisy. 

Fauna a fl óra
Zo zraniteľných druhov rýb tu nájdeme jesetera malého, z vtá-
kov tu žije chrapkáč poľný a zo zraniteľných druhov cicavcov 
netopier brvitý. Z kriticky ohrozených druhov rastlín tu rastie 
elatinka kuričkovitá a králik neskorý. Vzácny a endemický druh 
tejto časti Karpatskej kotliny je chren veľkoplodý a unikátny je aj 
výskyt červenavca trávolistého.



Lokalizácia
Okres Rožňava
Rozloha: 621,76 ha 

Popis
Ide o podzemné krasové mokrade v časti 25 km dlhého cezhra-
ničného jaskynného systému Domica-Baradla, sú súčasťou 
typického a najväčšieho podzemného hydrologického systému 
planinového krasu v cezhraničnej polohe na území Slovenska 
a Maďarska. Domický jaskynný systém sa vytvoril eróznou 
činnosťou podzemných tokov Styx a Domického potoka na JZ 
okraji Silickej planiny a na území Slovenska má dĺžku 5,6 km. 
V jaskyni dominujú horizontálne chodby s výraznými stropnými 
korytami s bohatou sintrovou výplňou.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územím európskeho význa-
mu (SKUEV) Domické škrapy a s chráneným vtáčím územím 
(CHVÚ) Slovenský kras.

Fauna a fl óra
Jaskynné priestory obýva 11 druhov netopierov. Významná je 
kolónia podkovára južného a viaceré druhy jaskynných kôrov-
cov, pavúkovcov, chvostoskokov. Na povrchu žijú aj tieto kriticky 
ohrozené rastlinné druhy – včelník rakúsky a hrachor panón-
sky. 

Lokalizácia
Okres Liptovský Mikuláš
Rozloha: 1 448,00 ha

Popis
Lokalita reprezentuje podzemnú mokraď naviazanú na jedi-
nečný krasový podzemný hydrologický systém v Demänovskej 
doline na severnej strane Nízkych Tatier. Je súčasťou najdlh-
šieho jaskynného systému na Slovensku s celkovou dĺžkou 
35 km. Pozostáva z deviatich speleologicky prepojených jaskýň 
a z ďalších pridružených menších jaskýň. Demänovská jaskyňa 
slobody a Demänovská ľadová jaskyňa sú sčasti sprístupnené 
pre verejnosť. V podzemní okrem bohatej sintrovej výzdoby do-
minuje podzemný tok riečky Demänovky, ako aj ďalšie väčšie či 
menšie potôčiky a podzemné jazerá.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s územím európskeho význa-
mu (SKUEV) Ďumbierske Tatry a s chráneným vtáčím úze-
mím (CHVÚ) Nízke Tatry.

Fauna a fl óra
V Demänovskej ľadovej jaskyni je najvýznamnejšie zimovis-
ko večernice severskej na Slovensku. Demänovská jaskyňa 
slobody je známa pre nález šťúrovky, ktorý predstavuje jeden 
z najsevernejších výskytov zástupcu tohto radu pavúkovcov. 
Demänovské jaskyne sa tým radia medzi biospeleologické lo-
kality európskeho významu.














