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Hydrosféra 
Rieky: Belina,Suchá,Ipeľ 

Belina: Belina je vodný tok v Novohrade, preteká územím okresu 
Lučenec. Je to ľavostranný prítok Suchej a má dĺžku 19,5 km. 

Suchá: Suchá je rieka na juhu stredného Slovenska, preteká územím 
okresu Poltár a Lučenec. Je to ľavostranný prítok Ipľa ,má dĺžku 
33km a povodie s plochou 340,4 km2. 

Ipeľ: Ipeľ je tretia najdlhšia rieka na Slovensku a ľavostranný prítok 
Dunaja 

 

Podzemné vody: Mogyorós kút-vyviera v obci Biskupice. 

 

Pramene: Prameň Šťavica 

                   Fiľakovo- Prameň Adam 

                   Fiľakovo- Stará Šťavica 

                   Šíd- obecná Š´tavica 

                   Šíd- Prameň u J.Pavúka 

 Zásobáreň: Vodárenská nádrž Hriňová  

-bola vybudovaná v rokoch 1961-1965 na hornom toku rieky Slatina. 

-Slúži ako zásobáreň pitnej vody pre vodovod Hriňová- Lučenec-Fiľakovo. 



Biosféra 
        Územie v okolí Fiľakova patrí do fytogeografickej oblasti panónskej flóry, 

obvodu pramatranskej xerotermnej flóry a k okresu Ipeľsko-Rimavská brázda. 
Flóra územia je bohatá, súčasné poznatky hovoria o výskyte približne 1200 
druhov z taxonómie vyšších rastlín na území Cerovej vrchoviny. 

 

Lesy :listnaté stromy (dub, jelša,breza, smreky ,buk) 

          dubové lesy 

           bukovo-dubové lesy 

           lužné lesy 

        -Vereška, Hajnáčka,Bukovinka,Cerová vrchovina 

 

Cerová vrchovina je pohorie na južnom Slovensku. Má pretiahnutý tvar od západu 
k východu. Porast je tvorený listnatými lesmy, najviac je rozšírený dub. 

 

Lúky,pasienky-rastliny: ľan, púpavy ,sedmokrásky, klinčeky, zvončeky, margarétky,  
konvalinky. 

Poľnohospodárstvo- Štefan Varga: pestovanie obilnín 

                                     Beáta Hriňová: zmiešané hospodárstvo 

Živočíchy- kukučka,líška, veveričky, diviaky, srnce ,jelene, daniel. 
 

Diviak lesný: diviak lesný býva dlhý 0,9 m až 1,8 m. Chvost má 15 - 30 cm. Hmotnosť 
spravidla 50-190 kg (samce) a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblastiach, napríklad v 
Karpatoch, majú samce aj 350kg. Juhoeurópske diviaky lesné sú celkovo menšie ako 
severoeurópske. Žijú asi 20 rokov. Sfarbenie kolíše od čiernej, cez červenohnedú po 
svetlohnedú. Mláďatá majú typické pruhy. Samce majú vyčnievajúce očné zuby (kly), ktoré 

sú však v porovnaní s inými druhmi diviakov pomerne malé. 

Jeleň lesný: jeleň lesný patrí medzi najväčších zástupcov svojej čeľade. Samce dorastajú do 
175 – 230 cm a ich hmotnosť sa pohybuje medzi 160 – 240 kg. Samice sú oproti samcom 
výrazne menšie, dorastajú do 160 – 210 cm a dosahujú hmotnosť medzi 120 – 170 kg. 
Jeleň lesný je rozšíreným v mnohých krajinách a je hojným druhom párnokopytníkov. Obýva 
prakticky celú Európu, úplne chýba iba v jej najsevernejšej časti 



 



Pozitívny vplyv človeka na okolie 
• Čistenie ulíc 
• Separovanie odpadu 
• Výsadba stromov, rastlín 
• Údržba lúk a pasienkov 
• Čistenie vodných plôch 

 
 
 

Negatívny vplyv človeka na okolie 
• Nelegálne skládky 
• Pálenie gumy, plastov 
• Znečisťovanie vôd, prírody 
• Výfuky áut 
• Chemické výpary z priemyselných závodov 


