
Niespokojna natura miasta kryje w sobie pierwiastek ryzyka. Do jego podjęcia wystarczy czasem 

tylko dobra okazja. Miejskie tramwaje dostarczają aż nadto szans na przygodę: można na przykład 

wybrać się w podróż na gapę. Za jeden uśmiech, za garstkę nasion, za dorodny owoc, fragment 

kłącza, czy zgoła za rozmnóżkę można znaleźć się naprawdę daleko od pierwszego przystanku. 

Będąc tam, można osiedlić się, wzrosnąć w dorodny okaz lub rozpełznąć się po okolicy i pokryć 

torowisko tramwajowe okazałą kwitnącą darnią. A gdy nadejdzie pora i natura znów dojrzeje do 

dalszej drogi, kolejne ziarenka, owoce i bulwki wyruszą w podróż na koniec świata. Albo 

przynajmniej do pętli tramwajowej. 
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Konurbacja śląska liczy ok. 2 milionów mieszkańców. Potrzeba przemieszczania się 

w obrębie i między miastami doprowadziła do rozwoju szlaków komunikacyjnych dla transportu 

publicznego. W ostatnim czasie bardzo dużą rolę odgrywa szynowy transport tramwajowy, który, 

jeśli odbywa się po torowiskach wydzielonych, jest uniezależniony od utrudnień związanych 

z przepustowością dróg. Jest on także atrakcyjny ze względu na swój ekologiczny charakter. 

Tramwaje nie emitują spalin, a sama infrastruktura jest miejscem rozwoju roślinności 

spontanicznej. Torowiska tramwajowe bywają zaliczane do zieleni urządzonej (jako zieleń szlaków 

komunikacyjnych) jednakże trudne warunki siedliskowe dla rozwoju roślin panujące na tych 

terenach powodują wykształcanie się specyficznej flory lub całych układów tworzonych przez 

gatunki spontaniczne o określonej skali tolerancji. Wykształcająca się na torach roślinność tłumi 

hałasy i zapobiega wtórnemu pyleniu z podłoża (podłoże to może zawierać metale ciężkie). 

Pośrednio ma także wpływ na stan infrastruktury technicznej, ponieważ stanowi izolację 

i zapobiega prądom błądzącym, które przyspieszają procesy korozyjne żelaza.  

Rozwój flory i specyficznych układów roślinności uzależniony jest od charakteru siedliska. 

Tereny związane z transportem tramwajowym są pod tym względem silnie zróżnicowane. Wiąże się 

to z różnorodną intensywnością użytkowania, rodzajem podłoża oraz liniowym charakterem 

torowisk. W każdym przypadku mamy jednak do czynienia ze znacznymi modyfikacjami siedlisk, 

które są odpowiedzialne za powstający stres środowiskowy roślin. Torowiska tramwajowe 

charakteryzują się dużym nasłonecznieniem i co za tym idzie – silnym nagrzewaniem się  podłoża, 

stratami wilgotności, dużym oddziaływaniem mechanicznym na rośliny, często bliskością 



i wpływem transportu kołowego (szczególnie zasolenia gleb związanego z zimowym 

utrzymywaniem dróg), różnorodną strukturą podłoża oraz zanieczyszczeniami chemicznymi ze 

środków odchwaszczających. Dlatego gatunki rozwijające się na torach cechują się dużą 

odpornością na te czynniki, a także dużą siłą rozmnażania.  

Badając florę linii  tramwajowych Katowic wzięto pod uwagę całą infrastrukturę: torowiska 

wydzielone z jezdni, wysepki komunikacyjne, pętle i przystanki tramwajowe. Wiele odcinków linii 

tramwajowych było w ostatnich latach gruntownie remontowanych. W tych miejscach pokrywa 

roślinna jest słabo bądź w ogóle nie wykształcona Torowiska znacznie starsze, nie remontowane, 

położone na obrzeżach miasta mają wykształcone, utrzymujące się płaty roślinności, dobrze 

rozwiniętą pokrywę glebową z małą ilością rumoszu oraz charakteryzują się występowaniem 

większej liczby gatunków roślin. Torowiska remontowane kilkanaście lat temu mają cechy 

pośrednie, to znaczy posiadają znaczną ilość rumoszu, na którym rośnie więcej gatunków roślin, 

a przytorza mają dobrze wykształconą glebę pokrytą specyficznymi płatami roślinności. 

Interesujący element miejskiego krajobrazu stanowi fragment torowiska w centrum miasta, który 

wkomponowany jest w pas zieleni trawnikowej (fot. 1). 

Na terenach związanych z infrastrukturą tramwajową w Katowicach odnotowano w sumie 

255 gatunków roślin naczyniowych. 

Niepokojącym problemem spotykanym na terenach torowisk w Katowicach jest duży udział 

gatunków obcego pochodzenia. Łącznie jest ich 68 co stanowi 27% flory. Spośród nich aż 25 (10% 

flory) posiada status gatunku inwazyjnego w Polsce. Do najczęściej występujących roślin 

inwazyjnych należą: konyza kanadyjska Conyza canadensis, nawłoć kanadyjska Solidago 

canadensis, dwurząd murowy Diplotaxis muralis, rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica 

(fot. 2), żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora, włośnica zielona Setaria viridis oraz 

drzewa: robinia akacjowa Robinia pseudoacacia i klon jesionolistny Acer negundo (fot. 3). 

Większość z tych gatunków pochodzi z Ameryki Północnej. Rozmieszczenie gatunków obcych nie 

jest równomierne. Najmniej gatunków obcych występuje na pętlach tramwajowych i wysepkach 

komunikacyjnych. Podczas badań terenów tramwajowych zaobserwowano, iż roślinność tworzy 

charakterystyczne kompozycje o względnie dużej różnorodności gatunków, w których można 

odróżnić wykształcające się zbiorowiska roślinne. Z kolei same obrzeża Katowic jako tereny mniej 

zagospodarowane, posiadające otwarte przestrzenie, sprzyjają rozwojowi gatunków obcych 

i inwazyjnych. Świadczy o tym zwiększenie liczby gatunków obcych lub/i inwazyjnych przy 

granicy miasta. Ponieważ Katowice są centralną częścią dużej sieci linii tramwajowych konurbacji 

śląskiej, krzyżują się tutaj torowiska mające bezpośrednie połączenia z torowiskami pozostałych 

miast posiadających transport szynowy. Duża liczba gatunków obcych może być efektem 

zawlekania propagul (części roślin, które mogą rozprzestrzenić gatunek) z rozległych terenów 



konurbacji. Z drugiej strony stanowi też potencjalne zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania tych 

gatunków i ich negatywnego oddziaływania na rodzimą florę. Obecnie zjawisko rozprzestrzeniania 

się gatunków obcych to jeden z największych problemów ochrony przyrody w Polsce i na świecie. 

Przeprowadzone badania flory infrastruktury tramwajowej Katowic dowiodły, że torowiska, tak jak 

i inne szlaki komunikacyjne, mogą stanowić drogę migracji roślin.  

Należy również  podkreślić, iż tak specyficzne i trudne siedliska mogą stanowić miejsca dla 

gatunków rzadkich w skali regionu. Znalazły tu swoje stanowiska dwa gatunki narażone na 

wyginięcie w naszym województwie: fiołek skalny Viola rupestris i pięciornik pagórkowy 

Potentilla collina oraz gatunek bliski zagrożenia – wyka długożagielkowa Vicia tenuifolia.  

Spośród interesujących gatunków rosnących na terenach tramwajowych wyróżnić można 

rośliny muraw o charakterze stepowym jak np. goździk kartuzek – Dianthus cartusianorum (fot. 4) 

czy driakiew żółtawa – Scabiosa ochroleuca (fot.5). Na uwagę zasługuje również występowanie 

rozchodnika ostrego – Sedum acre (fot. 6) gatunku, który najczęściej występuje na murawach 

napiaskowych. Chociaż tereny tramwajowe  nie są naturalnymi siedliskami dla tych gatunków, to 

mogą odgrywać pozytywną rolę w rozprzestrzenieniu się tych rzadkich roślin rodzimych. 

Podsumowując można stwierdzić, że flora wykształcająca się na terenach związanych 

z infrastruktura tramwajową jest interesującym elementem w krajobrazie miasta a niektóre odcinki 

posiadają w związku z tym wyjątkowy, aczkolwiek często nie zauważalny, walor estetyczny (fot. 7 

i 8). 

 

 

                          Fot. Torowisko „ukryte” w pielęgnowanym trawniku (fot. A. Urbisz). 



 

Fot. Driakiew żółtawa również preferuje siedliska słoneczne i suche (fot. A. Urbisz) 

 



 

Fot. Drobniutki rozchodnik ostry nadaje torowiskom osobliwy walor dekoracyjny (fot. P. Woźnica) 


