Vzácne oskoruše v skačianskom a krštenianskom chotári
Zachráňme dvestoročný skvost!
Aktivisti z Klubu Kamarát a Klubu Stromu života Partizánske pri hľadaní tej
najzaujímavejšej túlačkovej trasy cez hory a lúky zo Skačian do Veľkých Krštenian
objavili uprostred pasienkov blízkeho salaša, na kopci zvanom Vrchy prastarú vyše
storočnú oskorušu. Klenot medzi ovocnými stromami, o ktorom sme ešte z výletu po
Slovácku po oskorušovej „stezce“ vedeli, že ju sadí dedo a plody zbiera až vnuk. Áno,
takmer polstoročie trvá, kým oskoruša zarodí... Keď nám však zavolal Pavel Gahér zo
Skačian, že vo svojom chotári majú ešte staršiu, ale „dobre ukrytú“ v zákutiach
prekrásnej lokality Marková pod Sviniou horou, ihneď sme vyrážali na miesto...

Skačianske pôvabné chotáre
Pán Gahér nás najskôr previedol Kňažskými vinohradmi, kde sa skutočne pestovala farská vinná
réva, potom cez prvý a druhý Priehon, kde sa kedysi preháňal dobytok. Odtiaľ sa kocháme
výhľadom na Hradište, ale aj na horu Chotomu, kde pán Gahér ako sedemnásťročný skúmal z
kamarátmi hlbočiznú jamu, akúsi jaskyňu. Južne od chodníka vyznačeného modrou turistickou

značkou sa nachádza kopcovitý juhovýchodný svah s peknými lúkami a stromami, solitérmi i
lesíkmi. To je Marková. Tu stojí dobré ukrytá pred zrakmi okoloidúcich skvostná, vyše dvestoročná
oskoruša. Rastie na pozemku jeho predkov, ktorý, tak ako aj ostatné naokolo, dnes užíva domáci
poľnohospodársky podnik. Babička oskoruša je ťažko poznačená tým, že jej živiny zo zeme a
prepotrebné slnko kradnú agresívne agáty, ktoré sa okolo nej rozmnožili. A ak jej človek nepomôže,
zahynie. A toto nechce dopustiť ani pán Gahér, ktorý ako odborník – poľnohospodár vie odhadnúť
hodnotu stromu svojich predkov. Priamo na mieste sme sa s domácimi Skačancami - motokrosárom
Igorom Ďurčekom a záhradkárom Jánom Havaldom dohodli, že urobia všetko preto, aby sa agáty
vypílili, oskorušu sľúbili opíliť od suchých konárov, ošetriť. O keď sú obaja v týchto činnostiach
zbehlí, budú mať s týmto najtvrdším drevom naozaj fušku. Pod oskorušou sme ich stretli úplne
náhodou pri zbere týchto skvelých a výnimočných plodov dozrievajúcich v októbri. (Dúfam, že z tej
oskorušovice dajú ochutnať...) Hniličkové, najlepšie mrazom ošľahnuté plody majú naozaj
fantastickú chuť, tvrdé sú nepríjemne suché a trpké. Spoločne sme potom rátali, koľko oskoruší sa
vlastne nachádza v skačianskom chotári a dopátrali sme sa k číslu devať! Sú však omnoho mladšie,
ako babička na Gahérovskom pozemku. Tá dokonca odolala aj buldozéru, ktorý ju chcel odstrániť,
keď tieto pozemky chcelo družstvo premeniť na obrábané polia...
Zaslúžia si ochranu
Aktivisti chcú iniciovať všetky kroky, aby sa mohli obidve oskoruše - skačianska i krštenianska
dostať do zoznamu chránených stromov. Takých je na Slovensku len 478 a z toho len sedem
oskoruší zo 4 lokalít juhozápadného Slovenska (Modra, Devín, Devičany, Hrušov). Takže tie naše
by boli najsevernejšie slovenské a možno aj európske oskoruše! Niektoré z tých zákonom
chránených majú 150 rokov a obvod kmeňa 254 cm a výšku asi 16 metrov. Presne toľko má aj
oskoruša nad Veľkými Kršteňanmi. Skačianskej oskoruši sme namerali úctyhodných 330 cm! Podľa
slov pána Gahéra sa z obvodu dá vyrátať aj vek, lebo v odbornej literatúre sa uvádza, že oskoruša
narastie priemerne len 14 milimetrov za rok. To by znamenalo, že tá naša má vyše 230 rokov! Aj
odborníčka Viera Paganová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra hovorí o
oskoruši ako o ohrozenom druhu drevín. Pochádza z oblasti Stredozemného mora a na Slovensku
rastie len na juhu krajiny. V Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a v ďalších krajinách vynakladajú
veľké úsilie na poznanie, zachovanie a širšie využitie oskoruše. Pozornosť jej patrí nielen ako
ohrozenému druhu, ale aj ako nádejnej, hospodársky využiteľnej drevine, poskytujúcej kvalitné
drevo. Z ovocinárskeho hľadiska sú však zaujímavé aj jej plody, ktoré po uhniličení získajú veľmi
dobrú chuť. Ovocie obsahuje 14 až 17 percent fruktózy a glukózy, môžu ho konzumovať aj
diabetici a je vhodné aj pre ľudí trpiacich chorobami tráviaceho ústrojenstva.
Klenot medzi ovocnými stromami
Aby čitatelia pochopili, že naozaj máme v regióne unikáty, vybrali sme ďalšie dva, samozrejme
skrátené názory z internetu: Oskoruša je v súčasnosti veľmi vzácny strom, v Rakúsku dokonca
zákonom chránený. Na Slovensku sa vyskytuje už len zopár kusov, najmä v južnej a juhozápadnej
časti. V minulosti bola oskoruša súčasťou ovocných sadov a vinohradov. Pre jej majestátnosť bola
často solitérnou rastlinou produkčných plôch.Jarabina oskorušová (Sorbus domestica L.) je klenot
medzi ovocnými stromami, jeden z najväčších a najvzácnejších európskych ovocných stromov.
Strom, o ktorom sa traduje, že ho sadí starý otec a plody z neho zbiera až vnuk. Tak ťažko sa
pestuje a tak dlho trvá, kým strom začne rodiť. Na je evidovaných len okolo 20 týchto stromov,
ktoré sa voľakedy bežne pestovali vo vinohradoch, ako súčasť ovocných sadov. Dnes oskoruši hrozí
zánik...
Text a foto: Alena Borszéková
(Článok bol zverejený v týždenníku TEMO a nájdete ho na www.novinytempo.sk/archív 2012/40)

