To służby drogowe posadziły aleje – możliwości
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Historia obsadzania szlaków komunikacyjnych drzewami sięga czasów starszych niż
historia pierwszych służb odpowiedzialnych za utrzymanie tych dróg. Praktyka obsadzania
dróg prowadzących do majątków rycerskich i szlacheckich była głęboko zakorzeniona w
tradycji i kulturze. Aleje drzew przy dojazdach do dworów nie tylko zwiększały komfort
jazdy dając cień w upalne lato, ale w pewnym sensie nadawały prestiżu właścicielom danego
majątku. Wraz z rozwojem sieci dróg publicznych i powołaniem służ drogowych zauważono
dodatkowe atuty alei. Ograniczały one nawiewanie śniegu, hamowały prędkość bocznego
wiatru, zmniejszały erozje gleby w sąsiedztwie drogi, a dzięki wspomnianemu zacienieniu
zmniejszały się odkształcenia nawierzchni bitumicznych produkowanych na bazie smoły.
Dodatkowo w coraz bardziej rolniczym środowisku aleje urozmaicały krajobraz a tym
samym podnosiły wartości estetyczne podróżowania. Aleja wskazywała w terenie gdzie
biegnie droga i jak daleko jest do najbliższego skrzyżowania. Do tego, wraz z rozwojem
lotnictwa, pojawiła się kolejna bardzo ważna funkcja a mianowicie funkcja militarna i
strategiczna alei – umożliwiały przegrupowania wojsk lub ludności cywilnej niezauważalne
z powietrza. Należy jednak podkreślić, że aleje drzew przydrożnych, były tworzone przez
służby drogowe dla użytkowników tych dróg dla ich komfortu i bezpieczeństwa.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa „pociągającym” za sobą rozwój
techniki pojęcie „komfort i bezpieczeństwo” w tym przypadku nabrało odmiennego
znaczenia. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dzięki dostępności do środków lokomocji
liczba użytkowników dróg diametralnie wzrosła i z roku na rok nadal wzrasta. Zmienił się
również cel przejazdu, a mianowicie drogi zaczęły być wykorzystywane nie tylko do
sporadycznych podróży, ale do codziennych dojazdów do miejsca pracy i zamieszkania.
Większego znaczenia nabrał również transport drogowy, szczególnie transport ciężki.
Rzeczą priorytetową dla użytkowników dróg, oprócz bezpieczeństwa, stał się czas
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przemieszczenia z punktu „A” do punktu „B”.
Wraz ze wzrostem rozwijanych prędkości i natężenia ruchu wzrósł również odsetek
wypadków drogowych, w tym tych ze skutkiem śmiertelnym. Niestety drzewa, które do tej
pory były sprzymierzeńcami kierowców stały się ich „śmiertelnymi wrogami”. Z badań
Politechniki Gdańskiej sprzed kilku lat wynika, że ok. 11% wszystkich wypadków na
drogach publicznych spowodowanych było najechaniem na drzewo. Oczywiście przyczyn
najechania na drzewo może być wiele i najczęściej winę ponosi kierowca: niedostosowanie
prędkości do warunków pogodowych, brawura, alkohol. Ale skutek zderzenia z drzewem
najczęściej jest jeden… śmiertelny. A niestety liczba ofiar takiego wypadku to często więcej
niż jedna osoba. W latach 2000-2004 w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano
łącznie 496, a w województwie pomorskim 427 ofiar śmiertelnych wypadków z najechaniem
na drzewo.
Niebezpieczeństwo, jakie niosą za sobą drzewa rosnące w skrajni drogi wynika z
kilku przyczyn:
-Zwężając optycznie skrajnie drogi zmuszają do zjazdu na przeciwległy pas ruchu.
-Ograniczają widoczność w szczególności na skrzyżowaniach i zjazdach.
-Ograniczają miejsce dla ruchu pieszego i rowerowego, oraz widoczność na przejściach.
-Zasłaniają znaki drogowe i tablice informacyjne.
-Mogą przyczyniać się do niszczenia konstrukcji drogi.
-Przy silnych wiatrach powstaje ryzyko wiatrołomów i wykrotów.
Taki stan rzeczy zmusza dziś do spojrzenia na znaczenie drzew przydrożnych z nieco
innej perspektywy. Oczywiście aleje w pewnym stopniu zachowały jeszcze swoje funkcje
praktyczne, chociaż dziś nie mają już one takiego znaczenia jak dawniej. Prawdziwą ich
wartością obecnie jest pełniona przez nie funkcja ekologiczna.
Pewnym paradoksem stał się fakt, że to dzięki służbom drogowym i ich działalności
obecnie mamy miejsca gdzie możemy obserwować wyjątkowe gatunki, które już dawno
zniknęły z większości lasów czy parków. To właśnie aleje drzew wzdłuż dróg publicznych
dzięki swojej specyfice (znaczny wiek drzew, duże nasłonecznienie czy prowadzone zabiegi
pielęgnacyjne) „przechowały” siedliska naturalnie występujące w pierwotnych lasach.
Niestety, chęć zachowania wyjątkowych wartości przyrodniczych najczęściej „nie idzie w
parze” z zachowaniem standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trzeba pamiętać, że
drzewa przy drogach zostały posadzone z myślą o użytkownikach dróg.
Nic też dziwnego, że taki stan rzeczy wytworzył pewien konflikt miedzy służbami
dbającymi o standard i bezpieczeństwo na drogach a organizacjami chroniącymi środowisko
Materiały z konferencji „Aleje Powiśla”

Muzeum w Kwidzynie, 19 września 2013
2

przyrodnicze. Zarówno jedna strona, dla której rozwiązaniem byłaby wycinka drzew jak i
druga, według której należy drzewa pozostawić, mają swoje poparte istotnymi
argumentacjami racje. Dlatego tak istotną rzeczą jest wspólne znalezienie kompromisów, z
poszanowaniem i zrozumieniem zadań obydwu stron.
Rzeczą najistotniejszą jest traktowanie problemu alei drzew przydrożnych nie w
sposób ogólny, rozpatrując wszystkie kategorie dróg i wszystkie aleje na równi. Każdy
przypadek mogący powodować konflikt musi być traktowany indywidualnie.
W pierwszej kolejności należy rozpatrywać klasę drogi (krajowa, wojewódzka,
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zminimalizować skutki uderzenia, jednak przy większych prędkościach, a tym samym
większym odgięciu bariery, często brakuje miejsca by bariera „pochłonęła” siłę uderzenia,
która skupia się na pniu stojącego za barierą drzewa. Bariery dodatkowo zwężają skrajnie
drogi, zmuszając do zjechania do wewnątrz jezdni, a także znacznie utrudniają ruch pieszy i
rowerowy.
Ograniczenie prędkości i znaki ostrzegawczo-informacyjne mogą zwiększyć
czujność kierowców i pośrednio bezpieczeństwo na danym odcinku drogi, należy jednak
pamiętać, że nie wyeliminują one sytuacji i zdarzeń nieprzewidzianych (np.: poślizg,
pęknięcie opony, zwierzyna na drodze), w wyniku których dany pojazd może wypaść poza
obręb jezdni i uderzyć w drzewo.

Il
ustracja 1: Jedna z tablica informacyjno-ostrzegawcza ustawiona przy drodze krajowej nr 55 –
odcinek Kwidzyn-Gardeja
Podsumowując należy podkreślić fakt, że aleje przydrożne były stworzone z myślą
o użytkownikach dróg. Obecnie mają one zupełnie inne znaczenie niż kilkadziesiąt lat temu.
Wartość praktyczna drzew przydrożnych zamieniła się w wartość przyrodniczą i kulturową.
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Ten stan rzeczy tworzy pewne problemy, których rozwiązanie uzależnione jest od wzajemnej
rzetelnej współpracy służb drogowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na
drodze oraz organizacji dbających o ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego,
zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.
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