
    POMÔŽME CHRÁNIŤ KORYTNAČKU MOČIARNU  
Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je 

jediným pôvodným druhom korytnačky 

žijúcim na území Slovenska. Obýva teplé 

močaristé biotopy v povodiach veľkých riek 

hlavne na Východoslovenskej nížine. 

Najväčšia známa populácia korytnačiek žije 

v okolí obce Streda nad Bodrogom. Z tohto 

dôvodu bola v roku 1966 v tesnej blízkosti 

obce vyhlásená Štátna prírodná rezervácia 

Tajba (v súčasnosti Národná prírodná 

rezervácia - NPR).  

NPR Tajba sa nachádza v 

Chránenej krajinnej oblasti 

Latorica a o jej význame 

svedčí aj zaradenie medzi 

chránené územia európske-

ho významu. Spolu s Prí-

rodnou rezerváciou Tar-

bucka je súčasťou Územia 

európskeho významu (ÚEV 

Tarbucka), ktoré patrí do 

sústavy NATURA 2000. V 

červenom zozname oboj-

živelníkov a plazov SR je 

korytnačka močiarna zara-

dená v kategórii kriticky 

ohrozených druhov.  

 

Korytnačky žijú celoročne vo vode, 

iba v období kladenia vajec (máj-jún) 

samice opúšťajú vodu a putujú aj 

niekoľko km na vhodné kladiská. Sú to 

lúky a svahy s piesčitou pôdou 

dôležitou pre inkubáciu ich vajec.  

Tieto plochy žiaľ nie sú súčasťou NPR.  



Tento materiál bol vydaný vďaka podpore programu 
Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel 
Košice, s.r.o. 

Čo teda robiť pri nájdení korytnačky močiarnej na súši?  

V najlepšom prípade je do jej migrácie vôbec nezasahovať – ak 

ide o dospelého jedinca, väčšinou je to samica, ktorá hľadá 

vhodné miesto pre kladenie vajec. Po zodvihnutí zo zeme 

vypúšťa vodu z kloakálnych vakov potrebnú na zvlhčenie 

nakladenej znášky. Po takomto vyrušení sa samica vráti nazad 

do vody naplniť kloakálne vaky a celú trasu, ktorá pre ňu a jej 

budúce potomstvo predstavuje určité riziko, absolvuje odznova. 

Vo výnimočnom prípade - pri nájdení na rušnej cestnej 

komunikácii, kde jej hrozí zrazenie, môžeme korytnačke 

pomôcť tým, že ju odtiaľ prenesieme do bezpečia v smere 

ktorým putovala.  

NPR Tajba sa však rozprestiera v pomerne zaľudnenej 

a poľnohospodársky využívanej oblasti, kde korytnačkám 

hrozia viaceré nebezpečenstvá - stávajú sa obeťami dopravy, 

poľnohospodárskych a lesných mechanizmov alebo 

neuvedomelej snahy ľudí o pomoc či záchranu.  

K priamemu kontaktu s človekom sa korytnačka dostáva hlavne 

na súši - počas putovania dospelých samíc na kladisko, 

putovania vyliahnutých mláďat z kladiska do vody, alebo počas 

migrácií medzi vodnými plochami. 

Každé pozorovanie alebo nález korytnačky prosím ohláste na doleuvedené telefónne čísla alebo 

emailové adresy, kde Vám radi poskytneme ďalšie informácie. Prispejete tak k lepšiemu poznaniu 

a záchrane tohto vzácneho živočíšneho druhu. Ďakujeme! 

 
Kontakty: Stanislav Danko: 0902 604 924, danko.stano@gmail.com; Milan Novotný: 0948 600 465, 

milan.novo@gmail.com 

 

Korytnačka močiarna trávi väčšinu svojho 

života vo vodnom prostredí, kde je priamy 

kontakt s človekom viac-menej vylúčený. 

Sporadicky sa stáva, že sa chytí rybárom na 

háčik alebo do sietí. V takom prípade je 

potrebné ju iba opatrne odopnúť alebo 

vybrať a pustiť späť do vody. 

 


