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W
iększość zielonych torowisk w naszych mia-
stach powstaje na nowo budowanych trasach 
tramwajowych. Przy zastosowanej technologii 
nie było konieczności pełnej przebudowy 

torowiska. Ponadto prace w centrum Warszawy prowadzono 
w nocy, dzięki czemu możliwe było uniknięcie dezorganizacji 
komunikacji miejskiej i wstrzymywania ruchu tramwajowego.

ZALETY ROZCHODNIKA

Jak podają Tramwaje Warszawskie, rozchodnik jest już na 
dwóch odcinkach sieci tramwajowej śródmieścia. Pierwszy 
z nich to tory o długości 570 m w Alejach Jerozolimskich, 
między pl. Zawiszy a ul. Żelazną. Drugi to nieco dłuższy od-
cinek na ul. Jana Pawła II o długości 668 m – między rondem 

ONZ a dworcem Warszawa Centralna. Łączna powierzchnia 
obydwu torowisk, gdzie tłuczeń został przykryty zieloną 
powierzchnią, przekracza 4 tys. m2. W stolicy jest już 28 km 
zielonych torów, a na nowo budowanych trasach tramwajo-
wych będą kolejne1. Realizacja zielonych torowisk to bardzo 
dobry sposób na wprowadzenie zielonej infrastruktury w tych 
miejscach miast, gdzie występują nadmiar asfaltu, betonu 
i małe możliwości zastosowania roślin.

Odcinek na ul. Jana Pawła II w Warszawie, pomiędzy 
rondem ONZ a dworcem Warszawa Centralna, to swego 
rodzaju wyasfaltowany i betonowy kanion. To właśnie tego 
typu powierzchnie nagrzewają się, powodując zjawisko 
miejskiej wyspy ciepła. Są uszczelnione i nie wchłaniają wód 
opadowych, przyczyniając się do błyskawicznych powodzi 

REWITALIZACJA TOROWISKA 
W CENTRUM WARSZAWY
Tramwaje Warszawskie przeprowadziły pod koniec roku 2022 bardzo udaną rewitalizację w samym 

centrum stolicy. Istniejące torowisko, obsypane tłuczniem, zostało zamienione na zielone torowisko 

z rozchodników. To jak dotąd jedna z niewielu rewitalizacji istniejącego torowiska tramwajowego 

w Polsce, gdzie zastosowano taką technologię.

Prace prowadzono bez zakłócania ruchu komunikacji miejskiej Odcinek obsypanego tłuczniem torowiska na ul. Jana Pawła II 
przed rewitalizacją
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miejskich. Potęgują hałas i zanieczyszczenie powietrza.  
Nie stanowią też przyjaznej przestrzeni dla fauny i korzysta-
jących z tych miejsc ludzi. Zastosowanie w centrum miasta 
zielonego torowiska i zamiana powierzchni z tłucznia na 
przestrzeń, gdzie rosną i kwitną rośliny, to sposób na zapo-
bieganie tym negatywnym zjawiskom. 

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE WODĄ OPADOWĄ

Opisywane zielone torowisko w centrum Warszawy zostało 
zaprojektowane jako rozwiązanie oparte na zasobach przyrody 
(ang. nature-based solutions, NBS), zrównoważonym systemie 
drenażu miejskiego (ang. Sustainable Urban Drainage Systems, 
SUDS) i elementach retencji krajobrazowej. Zastosowane war-
stwy (mata rozchodnikowa, substrat ekstensywny, włóknina 
filtracyjna, mata retencyjno-drenażowa, włóknina filtracyjna, 

rozłożone na istniejącej warstwie z tłucznia) pozwolą na re-
tencję wód opadowych. Spadająca w tym miejscu deszczówka 
będzie przechowywana w warstwie substratu (jako podłożu, 
na którym rosną rozchodniki) i macie retencyjno-drenażowej. 
Dzięki temu rośliny będą wykorzystywać tę wodę do procesów 
życiowych. Będzie zachodzić proces ewapotranspiracji, w wy-
niku którego dochodzi do parowania terenowego obejmującego 
transpirację (parowanie z komórek roślinnych) oraz ewaporację 
(parowanie z podłoża). Nadmiar wody opadowej będzie odpro-
wadzany do warstw poniżej. Podobne mechanizmy zachodzą 

na dachach zielonych (w tym tych w uprawie ekstensywnej, 
czyli z zastosowaniem roślin sucholubnych), które również 
są uważane za skuteczne narzędzie do gospodarowania wodą 
opadową w mieście2.

BEZ REGULARNEGO NAWADNIANIA I KOSZENIA

Rozchodniki są roślinami sucholubnymi i dobrze znoszą 
duże nasłonecznienie, dlatego też nie będzie potrzeby pro-
wadzenia kosztownych działań polegających na regularnym 
nawadnianiu czy koszeniu (jak w przypadku zielonych to-
rowisk z trawy). Przy torowisku z rozchodników zalecane 
jest podlewanie zaraz po instalacji do czasu ukorzenienia 
się roślin oraz interwencyjnie w przypadku długotrwałej 
suszy. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że 
oszczędzamy zasoby i koszty. Zyskujemy natomiast liczne 
efekty ekologiczne, różnorodność biologiczną i rozwiązanie 
poprawiające estetykę przestrzeni publicznych – rozchod-
niki kwitną wiosną i latem, przyciągając owady, a jesienią 
przebarwiają się na ładne kolory.

REDUKCJA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Zalety zielonego torowiska to również redukcja hałasu ko-
munikacyjnego, generowanego przez tramwaje. Stosowa-
ne w Unii Europejskiej metody prognozowania tego typu  
hałasu w środowisku, w tym hałasu od linii kolejowych i tram-
wajowych, uwzględniają zielone torowiska. Poniżej zostały 
podane wartości dotyczące hałasu generowanego przez prze-
jeżdżający pojazd szynowy w zależności od otoczenia szyn.  
Jak podaje Wspólne Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia 
i Ochrony Konsumentów, poziom mocy akustycznej na metr 
bieżący przy zadanych parametrach ruchu wynosi w przypadku:

 ̀ szyny zatopionej w asfalcie: LW’ = 72,2 dB;
 ̀ szyny na blokach betonowych z podsypką LW’ = 65,4 dB;
 ̀ szyny na zielonym torowisku z niską trawą lub słabo poro-

śniętym: LW’ = 64,6 dB;

W CENTRACH MIAST  

WAŻNE JEST OGRANICZANIE 

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA.

Zielone torowisko po ułożeniu mat rozchodnikowych – prace prowadzono w nocy
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Zielone torowisko jako zrównoważony system drenażu miejskiego (w trakcie prac)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transpiracja
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Funkcjonujące zielone torowisko po zakończeniu prac w grudniu 2022 r.
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 ̀ szyny na zielonym torowisku w znacz-
nym stopniu porośniętym: LW’ = 61,2 dB3.

Zatem dzięki stosowaniu zielonych toro-
wisk poziom hałasu w miastach będzie niższy, 
ponieważ rośliny stosowane między szynami 
obniżają poziom dźwięków wydawanych 
przez tramwaje nawet o kilka decybeli.

W miejscach takich jak ścisłe centrum 
miasta bardzo ważne jest też ogranicza-
nie zanieczyszczenia powietrza. Rośliny 
stosowane na torowisku filtrują spali-
ny, za których powstawanie odpowiada 
ruch samochodowy, a także zapobiegają  
wzbijaniu się pyłów przez przejeżdżające 
tramwaje. Ponadto pochłaniają dwutlenek 
węgla, produkując tlen.

PROEKOLOGICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jak możemy przeczytać na stronie Tram-
wajów Warszawskich, zielone torowiska 
z rozchodników to już sprawdzone i z prze-
konaniem stosowane proekologiczne przed-
sięwzięcie. Decyzja o wprowadzeniu na 
dużą skalę takiego rozwiązania została po-
przedzona licznymi testami, których celem 
było sprawdzenie, jak przyjmują się rośliny 
na torach i jakie technologie zazieleniania 
torowisk stosować. Efektem testów była 
właśnie rezygnacja z trawy, która wymaga 
podlewania, na rzecz rozchodnika. Rozchod-
niki początkowo eksperymentalnie zostały 
posadzone na torowisku na ul. Obozowej, 
a dzięki pozytywnym wynikom testów, 
zwłaszcza dzięki temu, że nie potrzebują 
regularnego podlewania, trafiły na inne 

ulice. Jak zaznaczają Tramwaje Warszawskie 
to szczególnie ważne przy ocieplającym się 
klimacie i braku wody w Polsce. 

Zielone torowiska z rozchodników 
to efektywne i coraz częściej stosowane 
narzędzie adaptacji miast do zmian kli-
matu. Jest to trend, który rozwinął się 
w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. Tego 
typu realizacje możemy spotkać nie tylko 
w Warszawie, ale też Poznaniu, Wrocławiu, 
Toruniu czy Krakowie. Opisany tu przykład 
pokazuje, że zazielenianie torowisk można 
stosować nie tylko na nowo budowanych 
trasach tramwajowych, ale również jako 
sposób na rewitalizację istniejących toro-
wisk obsypanych kamiennym tłuczniem.

KATARZYNA WOLAŃSKA, PIOTR WOLAŃSKI
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