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Arboristika je moderní obor zahradnictví
Napadlo vás, kdo se vlastně stará
o dřeviny v ulicích, nebo o poměrně vysoké stromy v parcích? Kdo
rozhodne o tom, jaká péče je pro
dané stromy nejlepší, a kdo si
pak sám troufne jejich ošetření
ve vysokých korunách realizovat?
Jsou to arboristé.
Mají nezastupitelnou roli. Arboristika
je dynamicky se rozvíjejícím oborem,
který se zabývá komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty, zejména v urbanizovaném prostředí.
Jeden ze žďárských arboristů, Štěpán
Krabec, dnes pro ŽN představuje tento obor.
Arboristé komplexně a odborně
pečují o stromy ve městech, obcích a v
krajině našeho nejbližšího okolí. Přitom
se řídí pravidlem - řezat tak málo, jak jen
možno, a pouze tolik, co je nezbytně
nutno…
„Péče o stromy vyžaduje důkladné a
vysoce kvalifikované vzdělání a odborné
školení, s obzvláštním zřetelem na bezpečnost práce. Zahrnuje výsadbu, sledování a péči o stromy v širším slova smyslu,“
vysvětluje odborník.
Cílem arboristů je vytváření harmonického vztahu mezi lidmi, jako nejin-

Vylosovaní
luštitelé křížovky

CENA pro vítěze: samozavlažovací
truhlík Berberis UNO.
Vylosovanými výherci naší soutěže
pro luštitele křížovky v květnových
ŽN jsou Emilie Laciná, Dana Kuttelwascherová a Bohumil Fischer,
na které u nás v redakci čekají tři
samozavlažovací truhlíky Berberis
UNO, věnované do soutěže výrobcem Plastia Nové Veselí.
Tajenka zněla „Správné místo pro
vaši inzerci“. Soutěžilo celkem 59
luštitelů.

Pokud nebudeme
žít mezi stromy,
nebudeme žít vůbec…
teligentnějšími bytostmi této planety, a
stromy - organizmy, které jsou na Zemi
nejvyšší a nejstarší.
Dle arboristů je třeba si uvědomit,
že my, lidé, stromy ke svému přežití
potřebujeme, a proto je v našem zájmu
obklopovat se zdravými a bezpečnými stromy, které přímo působí na naše
fyzické, ale i psychické zdraví. Pokud
nebudeme žít mezi stromy, nebudeme
žít vůbec!
Arborista ošetřuje stromy ve veřejné
zeleni, se záměrem udržet je zdravé a ve
stavu provozní bezpečnosti. „Na základě arboristických znalostí navrhujeme
způsoby ošetření stromů, a zároveň bereme v potaz zájmy ochrany přírody a životního prostředí a nařízení dotýkající se bezpečnosti práce,“ uvádí Štěpán Krabec.
Do gesce arboristů náleží také inventarizace dřevin, dlouhodobý plán péče,
koncepce a generel zeleně, ochrana
dřevin při stavební činnosti, náhradní
výsadba a další.

ARBORISTY stromolezce máme spojené spíš s prací v korunách mohutných stromů, jak ukazuje snímek. Ale to je jen část jejich práce. Pevnýma nohama na zemi
se věnují i nové výsadbě dřevin.
Foto: archiv Lanaři.

Žďáráci mají do přírody blízko
Když si my, Žďáráci, potřebujeme vyčistit hlavu, do lesa to nemáme daleko. Pokud tedy nezvolíme
procházku v zelené zóně podél řeky
Sázavy až k volnočasovému areálu
Pilák. Tam můžeme relaxovat, nebo
si zasportovat.
V okolí Žďáru se rozprostírají městské lesy, většinou zvláštního
určení, tedy k rekreaci. Po lesních
cestách můžeme vyrazit na procházky a kochat se přírodou, nebo se i
vydat ke kontrolovaným lesním studánkám.
A když je řeč o vodě, říkají vám
něco názvy Pihoun, Jordánek, Rejznarka, Puvák či Dívka...? Že nic?
Pak máte co dohánět ve znalostech o
svém městě, a příští vycházky zaměřte na vodní hladiny. Věřte, že rybníků a nádrží je v katastru našeho města víc jak třicet.
Na začátku léta se v přírodě rodí

Víte, že kavka obecná,
známá z našich sídlišť,
je chráněná?
nejvíce mláďat, proto říkáme, že červen je měsícem myslivosti. Myslivci
v této době upozorňují a debatují s
občany o tom, proč právě v červnu
nemáme nechat psy volně pobíhat
po lese, tedy v honitbách.
Ochranu přírody pro ŽN přibližuje správce městských lesů Kamil
Leština. Zvláště v době kosení luk se
myslivci snaží zamezit vysečení mláďat. Provádějí tedy ochranná opatření, jako vyhánění zvěře a ostatních
živočichů, či umisťování zvukových
a světelných plašičů.
„Myslivci nechrání svými opatřeními
jen zvěř, ale i ostatní živočichy, takže

chrání všechny obyvatele dnešní zemědělské krajiny,“ dodává správce.
Ve Žďáře a jeho okolí žije několik
druhů ohrožených živočichů. Už jste
třeba zahlédli ledňáčka říčního?
„Ze vzácnější druhů kachen např.
kopřivka obecná a čírka obecná hnízdí
i na Vetelské rybniční soustavě,“ uvádí
Leština s tím, že na vhodných vodních plochách se zde také vyskytují obojživelníci, jako skokan zelený,
ropucha obecná, ropucha zelená,
čolek obecný, čolek horský, čolek
velký… Samozřejmě ze savců je zde
vydra říční.
„Všechny výše uvedené vyjmenované
druhy jsou i zvláště chráněnými druhy,
dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Mezi ně patří dnes i hodně diskutovaná kavka obecná a její populace
ve městě,“ dodává správce městských
lesů Kamil Leština.
-lko-

