Łąki kwietne na poboczach – czy są na pewno bezpieczne?
Kategoria: Komunikacja i Transport
Opublikowano: czwartek, 09, wrzesień 2021 09:26
Patrycja Grebla-Tarasek
Odsłony: 230

Prace w zakresie należytego utrzymania zieleni prowadzone są w zgodzie m.in. z zarządzeniem nr 7
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 19 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych
bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych. Dokument
ten określa zasady prawidłowo wykonywanych prac utrzymaniowych na drogach krajowych, w tym
również w zakresie ręcznego i mechanicznego koszenia roślinności niskiej.
To kluczowy obszar utrzymania drogi, ponieważ nieprawidłowo prowadzone w tym zakresie czynności
mogą negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ich użytkowania, a także ograniczać dostęp do
urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym. Niewłaściwie wykonywane prace utrzymaniowe w
zakresie pielęgnacji zieleni mają bezpośredni wpływ na odwodnienie oraz nasadzenia.
W przestrzeni publicznej od czasu do czasu wybrzmiewa temat łąk kwietnych przy drogach, również tych
najwyższych klas. Temat jest jednak bardziej złożony niż może się wydawać i analizując go, musimy
uwzględnić wiele perspektyw. Bioróżnorodność i działania mające na celu ochronę środowiska
naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jak najbardziej są wskazane. Jednak
podejmując działania w tym zakresie, musimy uwzględniać również kwestie bezpieczeństwa
użytkowników dróg i zachowania należytego stanu infrastruktury drogowej.
Stosowanie łąk kwietnych na poboczach dróg szybkiego ruchu powoduje tworzenie niszy ekologicznej
sprzyjającej masowemu pojawianiu się entomofauny, w szczególności owadów zapylających, co
bezpośrednio wpływa na przyciągnięcie ptaków i nietoperzy. W konsekwencji skutkować to może ich
zwiększoną śmiertelnością (kolizje z pojazdami). Wiąże się to także z zagrożeniem dla samych
użytkowników dróg.
Ponadto łąki kwietne mogą sprzyjać zakładaniu siedlisk również przez gatunki chronione. Po
stwierdzeniu obecności takich zwierząt (np. ptaków) teren automatycznie będzie niedostępny dla służb
utrzymaniowych. To z kolei zablokuje możliwość odpowiedniego utrzymania infrastruktury drogowej, co
przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników dróg (np. brak możliwości koszenia,
wykonania przeglądu urządzeń znajdujących się w pasie drogowym i poboczu).
Zakładanie siedlisk (np. ptaków) w takim miejscu doprowadzi do pojawienia się drapieżników i
tworzenia małych ekosystemów w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą. To kolejne zagrożenie dla
zwierząt oraz kierowców i ich pasażerów.
Pamiętać też musimy, że pas drogowy to nie tylko jezdnia i pas zieleni. W pasach rozdziału, na pasach
zieleni i na poboczach znajduje się wiele elementów infrastruktury drogowej. Bariery, ekrany,
osłony przeciwolśnieniowe, oznakowanie czy system odwodnienia drogi. Te wszystkie składowe
nowoczesnej drogi wymagają zabiegów utrzymania, serwisowania i zapewnienia pełnego dostępu dla
służb utrzymaniowych przez cały rok. Założenie np. łąki kwietnej w ich bezpośrednim sąsiedztwie
mogłoby tylko doprowadzić do jej zniszczenia przez człowieka podczas prac utrzymaniowych.
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