
LOUČENÍ  S VÁNOČNÍM  SMRKEM

Náš Vánoční smrk zasadil pan Matěcha již roku 1958 při zakládání okrasného

parku  na  náměstí.  Vánoční  výzdobu  má  od  roku  2007  zásluhou  tehdejšího

starosty Pavla Smutného a jeho kamarádů horolezců, kteří ji na strom obratně

zavěsili.  Světelné  prvky  pak  na  něm  zůstávaly  celoročně,  ale  před  každými

Vánocemi  byly  přezkoušeny  a  opraveny.  Předloňského  roku  byla  původní

výzdoba kompletně  vyměněna za  nové,  úspornější  LED diody,  jejichž  příkon

odpovídá pouhým třem 100 - wattovým žárovkám. 

Vánoční  smrk  si  nové  ozdoby  moc  neužil.  Když  se  loňského  roku  opět

rozsvěcely, strom se v silném větru ohýbal ze strany na stranu a málokdo z nás

porozuměl  tomu,  že  nám  mává  na  rozloučenou.  Sám  to  už  věděl.  Cítil,  že

slábne,  protože  byl  napaden malým broučkem,  kterému se  ne  nadarmo říká

lýkožrout. Obecně ho spíše známe pod jménem kůrovec. Tento malý brouček si

tvoří  systém chodbiček,  jejichž vzor je  tak charakteristický,  že se podle něho

rozlišuje  většina  druhů.  A  považte,  že  na  celém  světě  existuje  6000  druhů

kůrovců! To, čím tento brouček škodí, je, že se jeho larvy živí lýkem a dřevem a

někteří  z nich  dokonce  v chodbičkách  pěstují  dřevokazné  houby.  Kůrovec  je

velmi odolný, protože se strom brání. Snaží se ho obalit  pryskyřicí,  otrávit  ho

vylučováním terpenických a  fenolických látek.  Ale  nic  z toho nepomohlo,  náš

Vánoční smrk v tomto boji bohužel prohrál.

Kůrovec má většinou během roku jedno pokolení, při němž larvy a mladí brouci

ve stromě přezimují. V teplých obdobích, jako byl loňský rok, se může rozmnožit

2x až 3x. Napadený strom musí být pokácen před výletem mladých brouků, aby

tito mohli být ještě zahubeni přímo tak říkajíc na místě, aby nemohli vylétnout a

napadnout  jiné  stromy v okolí.  A proto  se dnes Vánoční  smrk musí  pokácet.

Symbolicky tak jeho životní pouť končí v období, kdy se diskutuje o nové úpravě



náměstí. Popřejme mu ve stromovém nebi hodně krásného a klidného života bez

lýkožroutů!!!!!


