TUKLATY BUDOU VYPADAT ÚPLNĚ JINAK

AKÁTOVÁ ULICE
BEZ AKÁTŮ?

Někteří obyvatelé obce Tuklaty nechtějí slyšet, jak nové zastupitelstvo pod vedením
Petra Jenšovského zahájilo plány na úpravy veřejného prostranství. Kromě změn,
které jsou bez odporu veřejnosti, jako například sázení stromů kolem starých polních
cest, péče o biotopy a les, je na seznamu i kácení vzrostlých akátů na svahu podél –
navíc - Akátové ulice. Starší vysázené akáty včetně jejich nekontrolovaných výmladků,
náletových stromků a křovin by měly být nahrazené parkovou úpravou původních
českých rostlin, na kterou už zahradní architekta dostala objednávku na vypracování
projektu.
Podle předsedkyně Výboru pro rozvoj obecního majetku,
zastupitelky Jany Ammerlaan, není kácení akátů hlavním cílem.
Tím je rekultivace farské stráně. Při výběru, které rostliny by se
zde mohly hodit, narazila na cizí původ akátu. Tento strom je
totiž invazní druh, který původně byl dovezen z Mexika a je pro
evropské druhy rostlin jedovatý. Nehledala jen informace na
internetu, třeba ve Wikipedii, ale nechala se informovat
odborníky, jako jsou dendrologové (odborníci přes stromy),
Máme vizi, jak to
bude vypadat.

ekologové a úředníci na odboru životního prostředí v Českém Brodě. Trnovník akát,
jak zní jeho oficiální název, je dokonce na Seznamu invazních expanzivních druhů
vyšších rostlin, které narušují funkci ekosystémů a
mohou způsobit hospodářské škody.
Starosta Petr Jenšovský:
Vysvětluje: „Jeho kořenový systém vylučuje jedovaté
látky, které snáší jen pár zde původních, českých
druhů, jako černý bez a vlaštovičník, které jsou
skutečně jediné rostliny, které se zde mezi akáty
objevují. Sázení původních druhů rostlin by nemělo
smysl, pokud tam zůstanou akáty. Ty všechno nově
vysázené zničí.“

„Za poslední roky mi
potvrdili
dva
zahradní
architekti, které jsem pozval
do Tuklat, že akáty jsou
jedovatý plevel a sem
nepatří.“

Dodává, že i po vykácení problém není hned vyřešený, akáty totiž ze stráně není
možno odstranit i s kořeny. Zbytek stromu umí přežít i stovku let, neshnije a s ním
ani jedy, které vyrobil. Ty fungují totiž i na baktérie a plísně, které v přírodě obvykle
uklízí organické látky. Avšak existují osvědčené způsoby, jak to co nejefektněji dělat.
Přesto trvá likvidace několik let.
I starosta obce, Petr Jenšovský, který loni zahájil svoje čtvrté volební
období v čele Tuklat, přiznává, že to neslyší poprvé: „Za poslední roky
mi potvrdili dva zahradní architekti, které jsem pozval do Tuklat, že
akáty jsou jedovatý plevel a sem nepatří.“
Jsou však i hlasy, které s plány zastupitelstva vůbec
nesouhlasí. Třeba Lenka Svobodová, bývalá dlouholetá
zastupitelka a rodačka z Tuklat, zahájila už petici proti
Starosta
odstranění akátových stromů. „Je to strom a proto by se
myslí své
neměl kácet. Taky nevíme vůbec, čím budou akáty
nahrazené. Nechceme holou stráň, kde bude jen horní řada lip a žádné
jiné stromy.“ Špatná pověst akátů ji nepřesvědčí o nutnosti kácení všech
stromů. Proti rekultivací stráně není, ale ráda by tam nechala aspoň
Jsou to stromy!
část akátů.
Na to má Jana Ammerlaan odpověď: „Tyto stromy jsou už staré a můžou být
nebezpečné pro automobilovou dopravu a chodce, například děti, které chodí každý
den ze školy do školky na oběd a zpět. Tomu chceme předejít a přitom upravit tu
stráň. Máme vizi, jak farská stráň mezi ulicí Akátovou a budovou staré fary bude
vypadat a právě to momentálně vypracovává zahradní architektka. Nejdůležitější
prvek budou stávající lípy, národní stromy Česka. Jakmile budou hotové plány,
budeme je zveřejňovat, aby obyvatelé Tuklat měli jasnou představu, jak toto místo v
naší obcí bude vypadat za několik málo let. Souhlasím, že strom je živý tvor a má
právo růst, ale vykácet jen část akátů nemá žádný význam, zbývající budou neustále
bránit zde původním druhům v přežití.“ Dodává, že celkem to bude velké dílo. „Je to
práce na několik let porozumění a možná i pomocná ruka obyvatel obce je důležitá.“
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