Piraci i przydrożne drzewa. Nie można zabijać przyrody, by pijanym kierowcom było łatwiej... 
Ocalmy aleje - naturalne parasole przeciwsłoneczne

Żar się z nieba leje na głowy ludzi i dachy samochodów. Szczęśliwy ten, który idzie aleją albo jedzie szosą, przy której rosną drzewa. Niebawem, te naturalne przeciwsłoneczne “parasole”, mogą zniknąć. Niektórzy drogowcy są zdania, że drzewa przy jezdniach nie mogą rosnąć, bo zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Musimy więc wybierać: albo zieleń i osłona przed słońcem, albo gołe pobocza, ale za to – jak twierdzą drogowcy – bezpieczniejsze. 
Przeciw takiemu rozumowaniu, że z winy klonów, lip, dębów i innych gatunków
dochodzi do wypadków, protestuje coraz więcej osób i organizacji. Wśród nich także: Fundacja Zielone Płuca Polski czy Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur “Sadyba”.
– Fundacja Zielone Płuca Polski zamierza stworzyć własny oraz popierać inne programy wykorzystujące środki krajowe i unijne pozwalające na całkowite lub częściowe wsparcie działań ratowniczych – mówi Krzysztof Wolfram, przez Zarządu tej Fundacji. – Do wycinki drzew rosnących przy szosach nakłania też cena surowca meblarskiego. Kupowany z lasów jest parokrotnie droższy od pozyskiwanego z cięć drzew przydrożnych.
Prawdą jednak jest, że stare, spróchniałe drzewa, zagrażają ruchowi aut czy pociągów. Zwalają się na szosy, podczas wichur. Ułamane gałęzie spadają na samochody, przewody elektryczne. Może tym warto się zająć, zamiast dokonywać totalnej wycinki. Usuwanie zdrowych okazów, pod pozorem poprawy bezpieczeństwa jazdy, to akceptacja przekraczania przepisów przez piratów drogowych.
– Oprócz wycinek całych drzew nagminne jest prowadzenie “prac pielęgnacyjnych” – alarmuje Krzysztof Worobiec, prezes Stowarzyszenia “Sadyba”. – Tzw. ogławianie, polegające na obcinaniu konarów lub całych koron, prowadzi z reguły do obumarcia drzew, a w konsekwencji do ich wycinki.
W obronie alei występuje też wiele innych organizacji, m.in. Zarząd Okręgu
Ligi ochrony Przyrody w Gdańsku.
Kazimierz Netka

Przykład z Rugii

Krzysztof Wolfram, prezes zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski
– Już dawno powinniśmy zewrzeć szeregi w obronie tak ważnych dla polskiego krajobrazu oraz różnorodności biologicznej elementów, jakimi są aleje i zadrzewienia przydrożne. W szczególności dotyczy to charakterystycznych alei lipowych, klonowych, jesionowych oraz z jarząbu szwedzkiego, tworzących niepowtarzalny klimat i swoiste cechy krajobrazu Warmii i Mazur, Suwalszczyzny, Pomorza Wschodniego oraz Podlasia. Działania przyrodników i administratorów dróg np. w Niemczech zaczęły już przynosić efekty. Tam można znaleźć przykłady do naśladowania. Na Rugii ustawiane są barierki ochronne między jezdnią i drzewami tworzącymi szpaler alei. Dodatkowo, zastosowano ograniczenie prędkości jazdy. To razem doprowadziło do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ochroniło zadrzewienia.

