
  

Zielone dachy: 
warstwy roślinności 

i retencja wody 
w środowisku zurbanizowanym

Agnieszka Skóra



  

Warstwa uprawna:
• daje możliwość stabilnego zakorzenienia 

posadzonych roślin;
• przyczynia się do retencji wody opadowej;
• powinna dawać możliwość łatwego 

modelowania jej powierzchni;
• zawiera substancje pokarmowe;
• charakteryzuje się właściwym pH;
• jest odporna na wywiewanie przez wiatr i 

spływanie w postaci błota.



  

Warstwa uprawna – podłoża:
• ziemia uprawna, 
• ziemia uprawna + torf,
• ziemia uprawna + zmielona lawa wulkaniczna,
• ziemia uprawna + tworzywo piankowe,
• torf,
• substrat torfowy,
• pumeks,
• perlit,
• maty kokosowe,
• tworzywo piankowe. 
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Drzewa liściaste

Warstwa uprawna o grubości > 90 cm



  

Źródło: http://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/brzoza-
brodawkowata-brzoza-zwisla--betula-pendula-id543.html

brzoza brodawkowata 
Betula pendula



  

Źródło:http://nursery.artknap
psurrey.com/2010/10/15/sorb
us-aucuparia-mountain-ash/

jarząb pospolity 
Sorbus aucuparia



  

karagana syberyjska 
Caragana 

arborescens

Źródło:http://sa.wikipedia.org/wiki/
D:Caragana_arborescens_shrub

.jpg



  

klon ginnala Acer tataricum subsp. ginnala

Źródło:http://drzewaikrzewy.blogspot.com/2010/11/klon-ginnala.html



  

Inne drzewa liściaste:

• głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
oxiacantha), 
• głóg jednoszyjkowy (Crataegus 
monogyna), 
• klon tatarski (Acer tataricum), 
• oliwnik wąskolisnty (Eleagnus 
angustifolia).



  

Drzewa iglaste

Warstwa uprawna o grubości > 90 cm



  
Źródło:http://www.twinspringsnurs

ery.com/Pinus.html

sosna czarna 
Pinus nigra



  

sosna limba 
Pinus cembra

Źródło:http://www.greenacrestreefarm.com/specialty-trees/pine/



  

Krzewy liściaste

Warstwa uprawna o grubości > 35 cm



  

berberys bukszpanolistny odm. niska
Berberis buxifolia ‘Nana’

Źródło:http://oregonsta
te.edu/dept/ldplant
s/bebun0.htm



  
Źródło:http://plantsgallery.blogspot.com/2012/09/berberis-thunbergii-red-torch-

berberys.html

   berberys Thunberga
  Berberis thunbergii



  

Źródło:http://galeria-
kwiatow.com/kwiaty/kwiaty-
wiosenne/31,957/pigwowiec-

japonski.html

pigwowiec japoński 
Chaenomeles 

japonica



  

irga Dammera
Cotoneaster 

dammeri

Źródło:http://www.futuregardens.pl/irga-dammera-major.html



  

irga pozioma
Cotoneaster 
horizontalis

Źródło:http://www.waysidegardens.com/cotoneaster-horizontalis/p/48614/



  

trzmielina Fortune’a
Euonymus fortunei

Źródło:http://ogrodniktomek.pl/2011/10/trzmielina-fortunea-roslina-
o-pstrych-lisciach/



  

tamaryszek 
czteropręcikowy

Tamarix 
tetrandra

Źródło:http://www.gardencenterejea.com/producto.php/plantas/arbustos/
arbustos-variados/tamarix-tetrandra/3207



  

tawuła japońska 
‘Goldflame’

Spiraea japonica 
‘Goldflame’

Źródło:http://www.ogrodkroton.pl/towar.2933.tawula.japonska.goldflame-.sp
iraea.japonica.%27goldflame%27.html



  

ligustr pospolity 
Ligustrum 

vulgare

Źródło:http://www.drzewa.com.pl/lisciaste-l/3132-ligustr-pospolity-
atrovirens-.html



  

róża dzika Rosa canina

 
Źródło:http://www.
cherrygal.com/flow
erperennialrosedo
gheirloomseeds20
10-p-13897.html



  

złotlin japoński Kerria japonica

Źródło:http://kandy-sweet.ru/2011/kerria-japonica/



  

Inne krzewy liściaste:

• irga wierzbolistna (Cotoneaster salicifolius),
• róża wielokwiatowa (Rosa multiflora),
• róża pomarszczona (Rosa rugosa),
• wierzba płożąca (Salix repens),
• pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa),
• śnieguliczki (Symphoricarpos Sp.),
• suchodrzew Alberta (Lonicera albertii),
• forsycja ‘Maluch’ (Forsythia ‘Maluch’),
• sumak octowiec odm. strzępolistna (Rhus 

typhina ‘Dissecta’).



  

Krzewy iglaste

Warstwa uprawna o grubości > 35 cm



  

cyprysik Lawsona 
Chamaecyparis 

lawsoniana 

      Źródło:http://www.ornamental-
trees.co.uk/evergreen-trees-
conifers-c26/chamaecyparis-
lawsoniana-minima-glauca-

conifer-p639



  

jałowiec płożący 
Juniperus 

horizontalis

Źródło:http://www.finegardening.com/plantguide/juniperus-horizontalis-wiltonii-blue-
rug-juniper.aspx



  

jałowiec rozesłany Juniperus procumbens 

Źródło:http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-
garden/plant-finder/plant-details/kc/c218/juniperus-procumbens.aspx



  

sosna górska ‘Ophir’ Pinus mugo ‘Ophir’

Źródło:http://www.madik88.is.net.pl/iglaste.html



  

jałowiec sabiński Juniperus sabina

Źródło:http://sproutsgreenhousewyoming.com/evergreens.php



  

Inne krzewy iglaste:

• jałowiec łuskowy ‘Blue carpet’ 
(Juniperus squamata ‘Blue carpet’),

• jałowiec pospolity odm. rozesłana 
(Juniperus communis ‘Repanda’).



  

Trawy i turzyce

Warstwa uprawna o grubości > 10 cm



  

kostrzewa owcza Festuca ovina

Źródło:http://www.agreengarden.com/plants/festuca-ovina-aprilgruen.asp



  

drżączka średnia 
Brisa medina

  
Źródło:http://www.swiatkwiatow

.pl/drzaczka-srednia--briza-
media-id317.html



  

kostrzewa czerwona Festuca rubra

Źródło:http://www.wildgingerfarm.com/Festuca.htm



  

turzyca owłosiona Carex hirta

Źródło:http://www.leicestershirevillages.com/sapcote/gallery,308601.htm
l



  

Inne turzyce i trawy:

• kostrzewa sina (Festuca glauca),
• stokłosa dachowa (Bromus tectorum),
• strzęplica sina (Koeleria glauca),
• szczotlicha siwa (Corynephorus 

canescens),
• wiechlina skupiona (Poa compressa).



  

Byliny

Warstwa uprawna o grubości > 20 cm



  

liliowiec ogrodowy Hemerocallis x hybrida

Źródło:http://rosliny.wymarzonyogrod.pl/baza-roslin/byliny/liliowiec 
ogrodowy,5_153/



  

rogownica 
kutnerowata 
Cerastium 

tomentosum

Źródło:http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Cerastium_tomentosum.jpg



  

zawciąg nadmorski 
Armeria maritima

 
Źródło:http://davisla.wordpress.com/
2012/06/29/plant-of-the-week-armeria-

maritima-splendens/



  

floks szydlasty 
Phlox subulata

Źródło:http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/2666178,3,18,92342,Floks-
szydlasty.html



  

szałwia łąkowa 
Salvia pratensis

Źródło:http://www.perennials.co
m/plants/salvia-pratensis-

twilight-serenade.html



  

kosaciec niski 
Iris pumila

 
Źródło:http://www.suttons.co.uk/
Gardening/Flower+Bulbs/All+Bul
bs/Iris+Pumila+Cyanea+3_227150

.htm



  

rozchodnik
Sedum Sp.

Źródło:http://www.greenjobsphilly.org/new
s/2008/08/green-jobs-news-1/

http://www.finegardening.com/plants/articl
es/creeping-sedums.aspx

http://www.virginia.edu/blandy/gallery.html



  

rojnik
Sempervivum Sp.

Źródło:http://mtlehmancommunityassocia
tion.ca/html/gardening_tips.html

http://www.thegardenhelper.com/gfphoto.
html

http://vicsgarden.blogspot.com/2007/03/s
empervivum_13.html



  

Inne byliny:

• aster alpejski (Aster alpinus),
• dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans),
• gęsiówka alpejska (Arabis alpina),
• pragnia syberyjska (Waldsteinia ternata),
• macierzanka piaskowa (Thymus serphyllum),
• len złocisty (Linum flavum),
• jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella),
• sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris),
• smagliczka skalna (Aurinia saxatilis),
• lebiodka pospolita (Origanum vulgare),
• goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum).



  

Retencja wody 
w obrębie zielonych dachów



  

Retencja wody– korzyści:

• zielony dach może stanowić naturalny filtr oczyszczający 
deszczówkę z pyłów, zanieczyszczeń i szkodliwych 
substancji chemicznych;

• retencja wody w zielonych dachach łagodzi obciążenie 
infrastruktury miejskiej podczas silnych opadów i burz;

• woda jest ponownie włączana w naturalny cykl 
hydrologiczny;

• oszczędność wody w skali globalnej poprzez wtórne 
wykorzystanie jej zasobów;

• zgromadzona woda może być ponownie wykorzystana do 
podlewania roślin;

• zwiększenie powierzchni parowania w mieście, a w efekcie 
poprawa miejskiego mikroklimatu. 



  

100 m² zielonego dachu 
może zwolnić miejski 

system kanalizacji 
deszczowej z ok. 56 tys. 
litrów wody z opadów w 

ciągu roku. 

   Źródło:http://limba.info.pl/2012/09/zielone-dachy/

• Założenia intensywne: zatrzymywanie i wchłanianie 
opadów na poziomie ok. 85%

• Założenia ekstensywne: zatrzymywanie i wchłanianie 
opadów na poziomie ok. 60%



  

Rodzaj zazielenienia
Grubość 

warstwy 
[cm]

Forma wegetacji Średnia roczna 
retencja [%]

Współczynnik 
spływu [Ψ]

ZAZIELENIENIE TYPU 
EKSTENSYWNEGO

2-4 mech - rozchodnik 40 0,60

>4-6 rozchodnik - mech 45 0,55

>6-10 rozchodnik - mech - zioło 50 0,50

>10-15 rozchodnik - mech - trawy 55 0,45

>15-20 trawy - zioła 60 0,40

ZAZIELENIENIE TYPU 
INTENSYWNEGO

15-20 trawnik – niskie rośliny zagajnikowe 60 0,40

>25-50 trawnik - byliny - krzewy 70 0,30

>50 trawnik - byliny - krzewy - drzewa >90 0,10

Źródło: Szajda E., Właściwości retencyjne zielonych dachów. W: Architektura Krajobrazu nr 3, 2008



  

   Zakres retencji wody zależy od:

• głębokości podłoża zielonego dachu,
• miąższości warstwy wegetacyjnej,
• właściwości chłonnych wykorzystanych    

materiałów oraz ich przepuszczalności,
• rodzaju roślinności, 
• rodzaju systemu kanalizacyjnego,
• intensywności oraz czasu trwania opadów. 



  

Dziękuję za uwagę!
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