PORUŠENIA ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY
OBHOSPODAROVATEĽOM LESOV NA ÚZEMÍ LESNÉHO CELKU
PEZINOK 2010 – 2021
Orly kráľovské (Aquila heliaca) – kritériový druh CHVÚ Malé Karpaty
2010 – Porušenie ochranných opatrení
ochrannej zóny pri hniezde orla
kráľovského, odťaženie porastovej steny
(pôvodné hniezdo na smrekovci) hniezdny
pár bol nasledovne nútený sa presťahovať
na nové miesto vo vzdialenosti 600 metrov.
Doplnenie textu: Vedúci LS Pezinok bol
v tom čase Ing. Kičák.
2011 – Napriek písomnej informácií zo
správy CHKO Malé Karpaty vedúci LS
Pezinok Ing. Horváth Ing. Kičák pri hniezde
ťažil nepretržite v mimo hniezdnom období
a pár bol nútený v roku 2013 sa presunúť na
ďalšiu lokalitu o ďalších 450 metrov ďalej.
Na pôvodnom mieste ostal iba ostrovčekovitý pás stromov.
2012 – Doplnené: V priebehu roka 2012
nastala na lesnej správe Pezinok zmena
vedúceho správy na Ing. Horvátha, ktorý je
správcom aj v súčasnosti.
2014 – Lesom SR bolo vydané predbežné
upozornenie o novom hniezde na smreku .
Napriek tomu počas mesiaca jún došlo vo
vegetačnom
a hniezdnom
období
k vybudovaniu prieseku v mladine vo
vzdialenosti 90 – 120 metrov od hniezda
a k chystaniu preprave dreva, nasledovne
júl 2014 hniezdenie neúspešné. Bol podaný podnet na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia (SIŽP).

2014 – október - hniezdny biotop natoľko
znehodnotený, že orly opustili lokalitu
a presťahovali sa na nížinu, kde boli
vystavené iným rizikovým antropogénnym
faktorom. Bol podaný podnet na SIŽP.
2017 – Samica orla kráľovského na novej
lokalite na nížine pod Malými Karpatmi bola
otrávená neznámym páchateľom (k. ú.
Jablonec) - zánik pôvodného páru.
2019 – Odťaženie porastovej steny od
ďalšieho hniezda, hniezdny strom (smrek)
ostal na otvorenej ploche a bola
vybudovaná nová zvážnica, vedúca priamo
pod hniezdo.
- Nasledovne boli oslabené fyziologické
funkcie
hniezdneho
stromu
a ostal
polosuchý, čo zapríčinilo aj v roku 2021 pád
hniezda aj s násadou.
LS – Pezinok Ing. Horváth o tomto hniezde
vedeli viac ako 5 rokov a skutočnosť
zatajovali.
Toto hniezdo bolo nájdené až v roku 2019 (posledné úspešné hniezdenie páru). V súčasnosti
je polomer 500 m. ochrannej zóny maximalne zdevastovaný.

Bocian čierny (Ciconia nigra) – kritériový druh CHVÚ Malé Karpaty
V roku 2020 bola pri hniezde bociana čierneho
po návrate zo zimoviska na hniezdnu lokalitu
zrealizovaná ťažba priamo v hniezdnom
poraste, vyťažených bolo 23 stromov vrátane
susedného stromu vedľa hniezdneho stromu.
Stromy boli označené do ťažby a vyťažené po
vydaní
upozornenia
OU
Pezinok
a rozhodnutia na zákaz výkonu ťažby. Všetky
rozhodnutia boli doručené LS Pezinok (Ing.
Horváth), Lesy SR OZ Smolenice ( Ing. Matys)
a riaditeľstvo Lesy SR šp. v BB.

Do ťažby bol označený aj hniezdny strom,
označenie odstránil člen stráže prírody
(úmysel zachrániť hniezdo). Ing. Horváth sa
sťažuje na jeho konanie na Správe CHKO MK.
2020 – Podaný podnet zo strany ŠOPSR –
CHKO MK na SIŽP voči Lesom SR – LS Pezinok
menovite Ing. Horváthovi. Uznesenie zo SIŽP
a výške nimi udelenej pokuty bude vydané
v októbri 2021.
2021
–
Lokalita
znehodnotená,
že
hniezdneho biotopu.
definitívne opustil.

natoľko
zásahmi
nespĺňa
kritéria
Pár bocianov ju

Úryvky zo správy z nálezu z roku 2020:
Vo februári sa konalo na Okresnom úrade Pezinok prerokovanie vo veci zabezpečenia
ochranných podmienok aj pre toto hniezdo. Okresný úrad vydal predbežné opatrenie,
upozornenie na výskyt chráneného živočícha, ktoré bolo doručené Lesom SR na odštepný
závod Smolenice, ako aj na LS Pezinok správcovi Ing. Horváthovi.
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Ťažba stromov nebola nikde vykonaná v širokom okolí, jedine v tesnej blízkosti hniezda.
Bolo vyťažených približne 10 mohutných smrekov, tvoriacich hlavnú časť hniezdneho
porastu vo vzdialenosti max. 50 metrov od hniezda. Tieto smreky zohrávali tiež dôležitú
ochrannú funkciu.
Najbližší a zároveň najstarší smrek, susedný strom ktorý sa nachádzal necelých 5 metrov
od hniezdneho stromu bol tiež spílený (na fotke hniezdny strom je označený s červeným
krúžkom).
Do porastu bola necitlivým spôsobom spravená zvážnica, vedúca takmer pod hniezdo.
Čerstvé stopy po mechanizmoch a po ťahaní dreva, čerstvé piliny.
Zo spodnej strany od potoka porast vyzerá nedotknuto a neporušene.
Ťažba bola zrealizovaná zámerne, tak aby sa zo spodnej hranice porastu na jej realizáciu
nebolo vidieť.
Zámerne vstup pre mechanizmy do porastu si vytvorili z hornej hranice porastu.
Na tejto lokalite nepadla žiadna kalamita, nič také sme nezaevidovali, porast pred dvoma
týždňami stál, smreky ktoré vyťažili, neboli vtedy ani len označené.

Citácia od člena stráže prírody:
„Podobné praktiky sme zaznamenali na ďalšej Pezinskej lokalite, kedy lesná správa vyťažila
komplet hniezdny porast orla kráľovského a nechala samotný hniezdny strom, ako výstavok
uprostred holorubu.
Podobný prístup, bol aj pri hniezde orlov v roku 2019 bola odťažená porastova stena, zvážnica
vybudovaná až po hniezdo a smrek ostal na otvorenej ploche.
Podobný postup vidím aj pri tomto hniezde bocianov čiernych. Vidím tu absolútnu ignoráciu
dodržiavania upozornení Okr. úradu, niekoľko ročnú a zámernú devastáciu hniezdnych
biotopov... Pri každom hniezde rovnaký rukopis zásahov, vedúci k zániku hniezdnych lokalít.
Zásah bol vykonaný v čase najvyššej citlivosti pre tento druh.“

V Pezinku, dňa 29.9.2021
Spracovala: Mgr. Veronika Koníková

