Ratujmy przydrożne aleje

Akcję mającą na celu zwrócenie uwagi na temat wycinki drzew przydrożnych, które stanowią piękną wizytówkę naszego kraju, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur “Sadyba” prowadzi od września 2004 roku.
Skierowano wniosek do NIK o zbadanie zasadności przeprowadzonych wycinek, poprawności wydawania decyzji, a w szczególności o zbadanie strony finansowej tego procederu, ponieważ zachodzi podejrzenie instrumentalnego wykorzystywania ustawy o ochronie przyrody do pozyskiwania poszukiwanego drewna liściastego. Apel został skierowany także do prezydenta. Z kolei do wojewody i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego wystosowano apel o wstrzymanie wycinek do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych przez NIK.
– Temat nie jest lokalny – drzewa wycinane są na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu, Kaszubach, Warmii, Mazurach, w Suwalskiem, na Podlasiu. Otrzymaliśmy maile z Radomska, Lublina, Krakowa, Wrocławia, Jeleniej Góry, wszyscy piszą, że u nich też wycina się bezsensownie drzewa. Problem dotyczy więc całej Polski. Drzewa wycinane są nie tylko przy drogach krajowych czy wojewódzkich, ale także przy drogach lokalnych (powiatowych i gminnych), a więc przy drogach o bardzo małym natężeniu ruchu, tym samym następuje trwałe niszczenie środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu kulturowego. Rozmiary wycinki są trudne do oszacowania, ale z pewnością można je ocenić na dziesiątki tysięcy drzew w skali rocznej. Oprócz wycinek całych drzew nagminne jest prowadzenie tzw. prac pielęgnacyjnych (tzw. ogławianie), polegających na obcinaniu konarów lub całych koron drzew. Prowadzi to z reguły do obumarcia drzew, a w konsekwencji do ich wycinki. Tylko Sejm, a potem Senat mogą doprowadzić do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i tym samym obronić aleje przed ich całkowitą wycinką. W poprzedniej kadencji była już gotowa nowelizacja, ale nie zdążyła być przegłosowana. Obecnie jest złożony projekt poselski nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (przez posła Zbigniewa Kozaka z PiS), ale od 4 miesięcy czeka na wejście na ścieżkę legislacyjną – mówi Krzysztof Worobiec, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur “Sadyba”.
Do kampanii ratowania alei włączyła się też Fundacja Zielone Płuca Polski.
– Już dawno powinniśmy zewrzeć szeregi w obronie elementu tak ważnego dla polskiego krajobrazu oraz różnorodności biologicznej, jakim są aleje i zadrzewienia przydrożne. W szczególności dotyczy to charakterystycznych alei lipowych, klonowych, jesionowych oraz jarzębu szwedzkiego tworzących niepowtarzalny klimat i swoiste cechy krajobrazu Warmii i Mazur, Suwalszczyzny, Pomorza Wschodniego oraz Podlasia – mówi Krzysztof Wolfram, prezes Fundacji Zielone Płuca Polski.
Prezes ZPP zapowiedział utworzenie frontu przeciwko bezmyślnemu szpeceniu krajobrazu Zielonych Płuc Polski i zapowiedział przyłączenie się do kampanii na rzecz podniesienia świadomości społecznej samorządów lokalnych, władz administracyjnych oraz całej społeczności północno-wschodniej Polski, czego efektem będzie wzmożenie opieki nad alejami i zadrzewieniami przydrożnymi oraz stworzenie systemu ich zabezpieczenia przed nieuzasadnionym wycinaniem.
– Nie proponujemy niczego nowego – mówi prezes Zielonych Płuc Polski – wystarczy odwiedzić Niemcy. Tam działania przyrodników i administratorów dróg już zaczęły przynosić efekty. Ustawianie w Rugii barierek ochronnych między jezdnią a drzewami tworzącymi szpaler alei oraz ograniczenie prędkości jazdy pozwoliły na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach i ochronę zadrzewień.
Aby nie poprzestać tylko na werbalnym poparciu, Fundacja Zielone Płuca Polski stawia do dyspozycji cały swój potencjał organizacyjny i intelektualny na rzecz tworzenia programów ochrony wybranych alei przydrożnych. Zamierza stworzyć własny oraz popierać inne programy wykorzystujące środki krajowe i unijne pozwalające na całkowite lub częściowe wsparcie działalności ratowniczych.
– Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych samorządów terytorialnych Warmii i Mazur, Podlasia i Północnego Mazowsza, Kujaw i Pomorza Wschodniego o współdziałanie w przygotowaniu projektów ochrony alei przydrożnych skorelowanych z poprawą stanu nawierzchni dróg, zwracamy się do stanowiących prawo oraz kontrolujących sposób jego wykonywania o wzmożenie wysiłków na rzecz doskonalenia mechanizmów prawnych w zakresie ochrony zadrzewień, nie tylko już objętych prawną ochroną w postaci alei zabytkowych lub pomników przyrody. Apel ten kierujemy do posłów i senatorów oraz do radnych samorządów wszystkich szczebli z obszaru Zielonych Płuc Polski. Niech zbliżająca się kampania wyborcza do samorządu terytorialnego stanie się miejscem tworzenia przyszłych programów przyjaznych środowisku przyrodniczemu, w tym alei i zadrzewień stanowiących obok lasów niepodzielną całość bogactwa roślinnego północno-wschodniej Polski – mówi Krzysztof Wolfram.
Pod tym apelem podpisuje się też Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Zarząd Klubu postanowił o przyłączeniu się do kampanii dziennikarzy, prasy, radia i telewizji, którzy zawodowo zajmują się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Mamy nadzieję, że również dzięki naszym publikacjom, napiętnowaniu bezmyślności, a często bezprawia uda się ochronić ten fragment przyrody i kultury zarazem. Ale jak do wszystkiego należy podchodzić z umiarem, nie można lekceważyć głosów przeciwników kampanii, zarządców dróg, kierowców. Nie każda przydrożna aleja drzew, szczególnie przy drogach bardzo uczęszczanych musi być chroniona w ten sam sposób, trzeba brać też pod uwagę fakt, że nie wszystkie przydrożne drzewa są na tyle zdrowe, by można je było jeszcze chronić.
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