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Geografické podmienky

• Región Gemer sa rozprestiera v južnej časti stredného Slovenska, 
pôvodne Gemerská župa zasahovala aj do severného Maďarska

• Gemer sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou krajiny, ktorá je daná 
južnými svahmi  Slovenského rudohoria a tromi krasovými územiami 
- Muránska planina, Slovenský kras a Slovenský raj

• Výškové členenie Gemera je  155 m n.m. Lenartovce - 1476  m n.m.  
Stolica



Stolica 1476 m n.n.

Lenartovce 155 m n.m.



História

• Osídlenie od Gemera trvá nepretržite 5000 rokov. Potvrdzujú to 
nálezy artefaktov  bukovohorskej kultúry v Domici, mladšie nálezy v 
obci Kyjatice a keltské osídlenie až do súčasnosti. 

• V 19. storočí bol Gemer  hospodársky najrozvinutejšou župou Uhorska 
a železným „srdcom“ krajiny. 



Kyjatice



LESY
Na Slovensku rozoznávame 8 lesných vegetačných stupňov:

1. Dubový (do 300 m nadmorskej výšky) 

2. Bukovo-dubový (od 200 do 500 m nadmorskej výšky) 

3. Dubovo-bukový (od 300 do 700 m nadmorskej výšky) 

4. Bukový (od 400 do 800 m nadmorskej výšky) 

5. Jedľovo-bukový (od 500 do 1 000 m nadmorskej výšky) 

6. Smrekovo-bukovo-jedľový (od 900 do 1 300 m nadmorskej výšky) 

7. Smrekový (od 1 250 do 1 550 m nadmorskej výšky) 

8. Kosodrevinový (nad 1 550 m nadmorskej výšky) 



LESY

Gemer je unikátny tým, že na jeho území sa nachádza sedem z ôsmych 
vegetačných stupňov.

Vysoká rozmanitosť lesov od dubových až po smrekové a s tým spojená 
vysoká rozmanitosť flóry a fauny. 

Chránené územia 3 NP,  (MP, SK, SR)

CHVÚ Volovské vrchy, Muránska planina a Stolické vrchy, Slovenský 
kras,

ÚEV Dienčanský kras a ďalšie



LESY

Hlavné medzníky vo využívaní lesov Gemera

 Rozvoj baníctva a spracovanie rúd

 Valašské osídlenie

 Nástup ťažby železných rúd a rozvoj hutníctva



LESY

Rozvoj baníctva a spracovanie rúd

• Rozvoj baníctva v 13.  - 14. storočí priniesol intenzívnejšie využívanie 
lesov, ale stále extenzívnym spôsobom bez cieleného pestovania lesov.

• Dôsledkom technického rozvoja v 17. a 18. str.  bola zvýšená 
požiadavka na surovinové zdroje a nebývalý rozvoj baníctva a 
hutníctva. Pre lesy to bolo obdobie intenzívnej ťažby dreva do takej 
miery, že hrozila ekologická katastrofa v okolí banských miest.

• Do tohto obdobia spadá aj začiatok intenzívneho lesného hospodárenia 
vytváranie lesných hospodárskych plánov.  



Huta v Stratenej



LESY

• V lesnom hospodárstve sa zaviedlo plánovanie a cielené pestovanie 
lesa za účelom dosahovania vyšších výnosov za vlády Márie Terézie.

• Objav výroby koksu z čierneho uhlia znamenal obrat vo využívaní 
dreva ako základnej suroviny na výrobu železa.

• Koncom 19. storočia územie Gemerskej župy pokrývalo vyše 40 % 
lesov.

• V súčasnosti je lesnatosť Gemera 50,42% čo znamená, že za obdobie 
približne 120 rokov sa zvýšila výmera lesov na Gemeri približne o 25 
%



Na ilustráciu 
letecký snímok toho 
istého územia s 
odstupom 60 rokov.



LESY
Drevinové zloženie lesov:

• Najvyššie zastúpenie má buk, dub, smrek, jedľa, 

• Ďalšie hospodársky významné dreviny sú jaseň, javor, borovica

• Zastúpené sú aj breza, jelša, osika a vŕba

Drevinové zloženie sa v minulosti menilo od pralesov k hospodárskym 
lesom podľa Plánov starostlivosti o les, ktoré už po takmer dvesto rokov 
predpisujú drevinové zloženie. Zachovali sa fragmenty prírodných lesov 
v nedostupných horských, ťažko prístupných miestach. 

Môžeme konštatovať, že lesy na Gemeri sú silne ovplyvnené ľudskou 
činnosťou.



Klimatické zmeny
• Prejavy:

• Vyššie teploty
• Letné horúčavy
• Dlhšie vegetačné obdobie
• Miernejšie zimy
• Náhle zmeny teploty v zime

• Zrážky
• Ročné úhrny sú nezmenené
• Dlhšie periódy sucha
• Prívalové dažde - povodne
• Pokles hladiny spodných vôd a vlhkosti pôdy



DOPADY NA LES

Vysoké teploty:
• Dopad na stromy nie je preskúmaný (aká je prispôsobivosť?)
• Kratšie zimy = dlhšie vegetačné obdobie

• Viac generácií hmyzích škodcov
• Nové druhy škodcov (hmyz, huby a iné)



DOPADY NA LES
Zrážky: 

Dlhšie periódy sucha 
• Stromy s plytkou koreňovou sústavou trpia a strácajú schopnosť 

odolávať škodcom (smreky)
• Skracuje sa u nich vegetačné obdobie na exponovaných stanoviskách

Prívalové dažde – povodne
• Zvýšená pôdna erózia
• Poškodzovanie lesnej dopravnej siete

Pokles hladiny spodných vôd a vlhkosti pôdy
• Poškodzuje aj stromy s hlbším koreňovým systémom (duby , buky)
• Znižuje sa odolnosť stromov



Intenzita sucha na Slovensku



DOPADY NA LES
Rizikové faktory:

• Zmenená druhová skladba lesov v dôsledku intenzívneho hospodárenia 
minulosti 

• Rovnoveké porasty

• Monokultúry

• Nevhodné stanovisko

• Veterné smršte, povodne

• Zákaz včasného spracovávania poškodených stromov z dôvodu „ochrany 
prírody“

• Globalizácia - prenos škodlivých faktorov, ktoré sa tu doteraz 
nevyskytovali 



DOPADY NA LES

• Rozpad smrečín aj 6. a 7. lesnom vegetačnom stupni 

hlavne na južných expozíciách 

• V krasových oblastiach na exponovaných stanoviskách hrozba 
usychania stromov v dôsledku nedostatky vlahy

• Strata odolnosti stromov v dôsledku stresujúcich udalostí vedie 

k ich nedostatočnej schopnosti odolávať biotickým škodcom 

grafióza dubov, schnutie borovíc, odumieranie jaseňov v doteraz 

nepoznanej miere a výskyt nových škodcov.



PríČINy
Lykožrút smrekový Grafióza Lykožrút bukový



Dôsledky



Dôsledky

• V prípade intenzívneho množenia škodcov hlavných drevín buka a 
duba môže dôjsť k  rýchlemu rozpadu lesov na veľkých plochách, ako 
to vidíme v smrekových porastoch. 

• Následkom toho k prudkej zmene klimatických a hydrologických 
pomerov, ktoré môžu viesť k dezertifikácii krajiny.

• Krajina sa stane neobývateľnou.



Dôsledky

Skalné kresby na Sahare



OPATRENIA

• Je nutné vykonávať včasné opatrenia na spomalenie rozpadu lesov a 
ich prebudovanie tak, aby dokázali odolávať  klimatickým zmenám.

• Zmena druhového zloženia lesov, sadiť stromy vhodné do zmenených 
klimatických podmienok

• Zadržiavanie vody v krajine 



Ďakujem za pozornosť !


