Po stopách tridsaťročného odkazu ochranárov

Najstaršie a najkrajšie stromy v regióne
Členovia Klubu slovenských turistov Kamarát Partizánske chcú v tomto roku rozbehnúť iniciatívu pre zviditeľnenie najstarších resp. najkrajších
stromov regiónu Partizánske. Inšpirovala ich k tomu bývalá Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ktorá presne
pred tridsiatimi rokmi najstaršie stromy vyhľadala a označila. Citujem z
článku predsedu ZO SZOPK Františka Dubleina, uverejnenom v Úderníku v roku 1979: „Stromy sú najväčšie
ale i najstaršie žijúce organizmy na svete. Staré stromy majú význam pre vedecký výskum. Predstavujú nám totiž
mnohokrát zvyšky pôvodných drevín,
nielen druhov alebo spoločenstiev, ale
predovšetkým individuálnych dedičných základov organizmu. Aj z estetického a historického hľadiska. Členovia
ZO SZOPK v Partizánskom uskutočnili niekoľko značkovacích akcií, pri ktorých na 24 stromov pripevnili tabuľky
s nápisom STROM ŠTÁTOM CHRÁNENÝ.
Stromy sa nachádzajú v Partizánskom,
Malých Bieliciach, Skačanoch, Klátovej
Novej Vsi, Janovej Vsi a Turčiankach. So
záchranou starých stromov začali naši
ochrancovia prírody pred tromi rokmi. Vtedy stromy evidovali. Museli zistiť výšku stromu, hrúbku, vek, šírku koruny, zdravotný stav a veľa iných údajov. Záznamy potom zaslali do Topoľ-

čian na Pamiatkovú správu, kde podľa
určitých kritérií vybrali jedince i stromy
skupinové pre značkovanie. Pri evidencii a značkovaní odpracovali členovia
skupiny 366 brigádnických hodín. Staré
pamätné stromy si zaslúžia náš obdiv i

úctu. Zanechali ich pre svoje ďalšie pokolenie naši predkovia, ktorí takto dokumentovali nielen svoju lásku k prírode, ale aj k budúcim generáciám. V
akom stave zanecháme prírodu my, pre
naše budúce pokolenie?“

Podľa informácií Obvodného úradu
životného prostredia v Prievidzi, stále
pracovisko Partizánske, v okrese Partizánske máme len jeden jediný štátom
chránený strom a jeden jediný chránený areál! A tým je 180 rokov stará
veľkouherská lipa, chránená od 14.
6.1993 (na foto), a brodziansky park
chránený od 29.11.1984. Čo sa stalo s
ostatnými 23 stromami, ktoré ochranári z Partizánskeho označkovali pred
30 rokmi, to sa chceme dopátrať. Vo
svojich radoch má KST Kamarát vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na
dreviny, na ekológiu i na krajinné inžinierstvo. V druhom rade chceme osloviť obyvateľov regiónu, aby sami dali
vedieť o nejakých zaujímavých starých stromoch v ich obci, či v chotári.
Možno práve ten váš strom prihlásime
do celoslovenskej súťaže Strom roka,
ktorú vyhlasuje už sedem rokov nadácia Ekopolis, alebo do novej súťaže o
Najkrajší strom hornej Nitry, ktorú vyhlásili Prievidžania aj pre okres Partizánske. A nakoniec, ak bude záujem
zo strany verejnosti, môžeme vyhlásiť aj súťaž o najkrajší strom okresu
Partizánske. Bližšie informácie na č.t.
7492683 večer, mobil 0903 285 492
alebo na mail aborszekova@gmail.
com.
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