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UMÃ•RAJÃ• VE STOJE
PondÄ›lÃ-, 10 Ä•ervenec 2017

Nev&scaron;imla jsem si toho... A pÅ™itom, v&scaron;ude kolem mne, vlastnÄ› kolem nás, je jich tolik, tolik. NÄ›které
je&scaron;tÄ› Å¾ijí - nÄ›které jsou jen náznakovÄ› nemocné, nÄ›které uÅ¾ se nebrání. Stojí, a my jim neumíme pomoci. Tu
smutnou vÄ›c má prý na svÄ›domí pÅ™edev&scaron;ím poÄ•así v posledních letech. Velké teplotní výkyvy, odli&scaron;ný prÅ¯
teplotních kÅ™ivek v jednotlivých mÄ›sících v porovnání v dlouhodobými prÅ¯mÄ›ry, sucho a horko v jarních mÄ›sících, vÄ›trné
bezmrazé zimy.

Umírají nám borovice. UrÄ•itÄ› i kolem vás je nÄ›jaký ten smutný jehliÄ•nánek, který podlehl. PÅ™íÄ•inou jsou houbová
onemocnÄ›ní. Borovici lesní napadá Cenangium ferruginozum a borovici Ä•ernou Sphaeropsis sapinea, k tomu se u
borovice Ä•erné pÅ™idává je&scaron;tÄ› dal&scaron;í choroba, sypavka Ä•ervená. V posledních letech toto onemocnÄ›ní
napadá ve velkém rozsahu i borovice pÄ›stované na zahradách a dokonce i na balkonech. PÄ›stitelé jsou vÅ¾dy trochu
zmateni a nejsou si vÄ›domi nÄ›jaké chyby, protoÅ¾e se o stromy obvykle velmi peÄ•livÄ› starají, hnojí je a zalévají a stromy jim
pÅ™esto pÅ™ed oÄ•ima chÅ™adnou.
Parazit napadne oslabený strom, ten zaÄ•ne rezavÄ›t, aÅ¾ zcela uschne. Po
Výzkumného ústavu lesního hospodáÅ™ství a myslivosti se nemoc borovic zaÄ•íná ukazovat prakticky v celé republice.
NÄ›kde víc, nÄ›kde míÅˆ, ale vypadá to tak, Å¾e nám borovice dávají sbohem. A jediným Å™e&scaron;ením prý je, Å¾e se ne
stromy musí co nejrychleji vykácet a spálit, aby se zabránilo &scaron;íÅ™ení choroby. Jiná ochrana moÅ¾ná
není&hellip;Mj. jak jsem si tak hledala na internetu nÄ›jaké ty informace, bylo mi Ä•ím dál tím víc smutno - protoÅ¾e ono se
nejedná jen o borovice... Nemocných stromÅ¯ máme plno. Nemocí stromÅ¯ tu máme plno. Je&scaron;tÄ› Å¾e máme fotky a
filmy, tak na&scaron;e pra pra pra vnouÄ•ata poznají lesy i háje alespoÅˆ tak. Nebo Å¾e by se nakonec nÄ›kdo pÅ™eci jen
probudil, a zaÄ•al jednat?
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