Chráníme aleje

Ve své kampani Zachraňme stromy Arnika usiluje
mimo jiné o
a) nové výsadby stromů a zakládání alejí
b) zachování původních odrůd ovocných stromů
c) omezení kácení listnatých stromů na lesních pozemcích

Aleje jsou dědictvím české krajiny po našich předcích. Stejně jako chráníme staré budovy
a kulturní památky, stojí za to chránit pro další generace i historická stromořadí.
Ve své kampani „Zachraňme stromy“ prosazuje Arnika spolu s ochranou zdravých stromů před kácením
také nové výsadby stromů a zakládání alejí. Navrhujeme změny zákonů tak, aby stromy lépe chránily.
Každý rok řešíme desítky případů a pomáháme lidem, kteří se na nás obracejí. Vydáváme publikace
a vzděláváme úředníky.
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Alej v Kašperských Horách byla jednou z prvních obětí kácecí
mánie v zimě 2008.

Dohlížíme na silničáře
Každoročně zjišťujeme, kolik stromů
chtějí silničáři v jednotlivých krajích
kácet a proč. Ptáme se také na to, jak
rozsáhlé budou náhradní výsadby,
a jednáme s jednotlivými silničními
správami. V České republice žádná jiná
centrální evidence neexistuje.

foto: Jan Losenický / Arnika

O kácení více než stovky stromů v aleji u Třeště se silničáři již
jednou pokusili. Alej bude natřena stejně jako tato ve Skřipeli.

Natíráme stromy pro bezpečnost
Natřeli jsme už kmeny vice než pěti
stovek stromů v kraji Vysočina
a ve Středočeském, Moravskoslezském
a Zlínském kraji. To pomáhá zlepšit
bezpečnost silničního provozu
a umožňuje předejít pokusům o kácení
stromů.
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Petici jsme předali hejtmanům všech krajů spolu se symbolickou
sazenicí stromu.

Zastupujeme hlas občanů
V listopadu 2008 jsme zveřejnili petici za novelu zákona k lepší ochraně
stromů. Poslanci novelu skutečně
schválili a zanikla tak výjimka, podle níž
mohli silničáři kácet bez dovolení. Prosazujeme další požadavky petice, kterou
podepsalo už více než 30 000 lidí.
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Za „svou“ alej přišel na Krajský úřad Kraje Vysočina orodovat
i sám Jan Žižka.

Prosazujeme ochranu alejí
Alej u Žižkova Pole je jednou z nejkrásnějších na Vysočině. Přesto jí hrozilo
pokácení kvůli opravě silnice. Na podzim
2009 jsme prosadili její prohlášení
památným stromořadím. To umožní
žádat o finanční prostředky na odborné
ošetření stromů.
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Unikátní metodika umožní sledovat stáří alejí, počet i zdraví
stromů.

Provádíme unikátní mapování
V roce 2009 jsme ve spolupráci
s Univerzitou Palackého zahájili mapování alejí v Olomouckém kraji.
Metodika i samotný výzkum nyní slouží
jako pilotní projekt. Pokračujeme
ve shromažďování dat a mapování
stromořadí v dalších krajích.
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Seminářů a přednášek se účastní desítky lidí

Poskytujeme poradenství
Pomáháme jednotlivcům, občanským
sdružením i obcím chránit stromy
před kácením a správně o ně pečovat.
Lidé mohou využívat našich poraden,
webových stránek a informačních
materiálů. Pořádáme také semináře
a výstavy.

Zapojte se také Vy! Zajímá Vás, jak sami můžete přispět k ochraně alejí?
Chcete nás podpořit? Navštivte stránky www.stromy.arnika.org.
Zachraňme stromy!
Více informací:
arnika.org/stromy
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