LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003
Fax.: 06-(76) - 449-055

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. január 13-i ülésére
Fasorok cseréje a Tőserdőben
Tisztelt Képviselő-testület!
Településünkön jelenleg 3 olyan fasor található, amely elérte a vágásérett kort. A
fasorok cseréje, vagyis a meglévők tarvágása és új facsemeték ültetése mostanra
elengedhetetlenné vált, mivel a kiöregedett fák a jövőben fokozott veszélyt jelenthetnek. A 3
cserére szoruló fasor elhelyezkedése: 1. Tősfürdő, fürdőfaházhoz vezető út két széle; 2. Fenyő
utca bal oldala; 3. Holt-Tisza part, közkifolyótól a kilátóig. A fasorok cseréjéhez
Önkormányzatunk elkészíttetett egy szakvéleményt, melyet az 1.számú melléklet tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, majd elfogadni
szíveskedjen.
Lakitelek, 2011. január 6.
Felföldi Zoltán
Polgármester
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(1.számú melléklet)

SZAKVÉLEMÉNY

A Lakiteleki Tősfürdő két oldalán, valamint a Holt-Tisza
partján lévő fasor egészségi állapotáról

Készítette:

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Juniperus Parkerdészete
Bekőné Polner Katalin
mb. erdészetvezető
okl. erdőmérnök, kertépítő szakmérnök

2010. december 20.
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2010. novemberében kerestek meg a Lakiteleki Önkormányzattól, hogy a Lakitelki Strand
mellett két oldalon elhelyezkedő fürdőfaházhoz vezető zsákutcai és a Fenyő utcai, valamint a
Holt-Tisza partján idős nemes nyár (Populus x euramericana) fasor egészségi állapotát
nézzem meg, illetve a szükséges teendőkről tegyek javaslatot.
Populus x euramericana (nemesnyár)- Az elmúlt évtizedek egyik leggyakrabban ültetett,
gyorsan növő fafaja. Nagy termetű, arányosan fejlett koronájú fa. Park és sorfaként az elmúlt
évtizedekben előszeretettel ültették a gyors növekedése miatt. Ökológiai szerepe az utóbbi
években alaposan átértékelődött. Laza szövetű, könnyen korhadó fája már 20 éves kor felett
egyre jobban elöregszik, s veszélyessé is válhat a viharos, szeles időszakokban.
Az élénk magassági növekedése kedvező termőhelyi viszonyok között tartós és az 1 m-es
mellmagassági átmérőt is elérheti.
Biológiai életkorának a felső határa 35 év körül van, de 20 éves kor körül már gyakran
jelentkeznek a csúcsszáradás, valamint különböző betegségek jelei.
Termőhelyi igényei: termőhelyi igények tekintetében a fekete nyárhoz áll közel, széles
termőhelyi skálán termeszthető. Mérsékelten melegkedvelő. Nagy a vízigénye, így
termesztése elsősorban az ártereken eredményes. Elviseli a vegetációs időszakban
időszakosan fellépő hosszabb idejű elárasztást.
Elfogadhatóan fejődik az üde
homoktalajokon, sőt a kötöttebb agyagon is. Erdőn kívüli fásításokban az egész országban
elterjedt.
A strand két oldalán, valamint a Holt-Tisza partján elhelyezkedő, mintegy 60 egyedből álló
nemesnyár fasor életkora 20 év körül van.
A helyszíni bejárás során 1-2 egyedtől eltekintve nagyobb mértékű egészség károsodás,
csúcsszáradás, ágleszáradás, illetve egy-egy egyed teljes kiszáradása volt látható.
Ezek egy-egy vihar, erősebb szél hatására letörhetnek, így veszélyt jelentenek az ott
közlekedő személyek, illetve ezen fák közelében parkoló járművek részére. Emiatt javaslom a
fasor kivágását, lecserélését hosszabb életkorú fafajokra.
Javasolt fafajok: Magas kőris (Fraxinus excelsior), Mézgás éger (Alnus glutinosa).
Amennyiben Lakitelek más utcájában is található hasonló korú és egészségi állapotú fasor,
ezek megújítása is mihamarabb javasolt.

Kecskemét, 2010. december 20.

Bekőné Polner Katalin
okl. erdőmérnök, kertépítő szakmérnök
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HATÁROZAT - TERVEZET
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
………./2011.(…….) határozata

Fasorok cseréje a Tőserdőben
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza.
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
támogatja a fasorok cseréjét és megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

