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Zielone domy 

Ściany zewnętrzne porośnięte roślinnością Dachy porośnięte, pokryte 

 roślinnością (Dachy zielone) 

Intensywne  Ekstensywne 

ekstensywne: rośliny niskie o niewielkich wymaganiach wegetacyjnych, takie, które potrafią samodzielnie się  

utrzymać i rozwijać jak roślinność stepowa.  Należy je sporadycznie pielęgnować i nie trzeba nawadniać.  

Zaletą dachu ekstensywnego jest niewielka grubość i stosunkowo niski ciężar, można go wykonać  

na przekryciu o kącie pochylenia do ok. 45%(wg optigrun).   

Intensywne: zazielenienie intensywne mogą tworzyć różne gatunki roślin: od mchów i rozchodników po niektóre  

gatunki drzew i krzewów. Dachy zazielenione intensywnie są ciężkie (do 500 kg/m2) i są grube. Wymagają  

pielęgnacji i nawadniania.  



Dachy zielone  

Ekstensywne  Intensywne  

Dachy na których zostały  

odtworzone naturalne 

 warunki gruntowe i możliwa  

jest hodowla roślin. 

-Ekonomiczne  

 

-Lekkie 

 

-Naturalne 

 

-Skośne 

 

-Retencyjne 

 

-Termiczne 

-Rekreacyjne 

 

-Krajobrazowe 

 

-Osiedlowe 

Dachy 

Ten typ dachu - zwłaszcza w mieście - przynosi same 

korzyści: 

•dobrze tłumi hałas (o 20-30 dB)  

•ogranicza straty ciepła, zimą chroni przed mrozem  

•"odbiera" część wody deszczowej (do kanalizacji 

przedostaje się o połowę mniej wody niż w przypadku 

dachów typowych) i oddaje ją do atmosfery przez 

odparowanie  

•ma wyższą odporność ogniową niż typowe dachy  

•produkuje tlen (dach o powierzchni 15 m2 produkuje tlen 

dla 10 osób)  

•pochłania gazy (zmniejsza stężenie gazów w powietrzu o 

10 - 20 %) 



 

 

 W Polsce są dostępne dachy zielone w 

systemach :Vedag, ZinCo, Euromembrane. 

Najstarszym sposobem zazieleniania dachów w systemie jednowarstwowym jest 

układanie darni bezpośrednio na odpowiednio wykonanym uszczelnieniu. Warstwa 

substratu spełnia trzy funkcje drenażową, filtrującą i wegetacyjną. Są to jednak 

rozwiązania rzadko stosowane. 

Konstrukcja  

Źródło URSA Polska 

Dachy wielowarstwowe 

 

-stropodachy odwrócone 

-spadziste 



Układ warstw zielonego dachu wielowarstwowego:  

•warstwa roślinna (wegetacyjna) jest to humus przemieszany z materiałami 

pochodzenia mineralnego np. keramzytem lub żwirem rzecznym, to tu posadzone 

są rośliny, grubość warstwy wegetacyjnej zależy od grubości ich systemu 

korzeniowego. 

•warstwa filtracyjna - powinna być przenikalna dla korzeni roślin, zapobiegać 

zanieczyszczeniu warstwy drenującej i zapewniać dużą przepuszczalność wody. W 

tym celu stosuje się geowłókninę polipropylenową obojętną chemicznie i 

biologicznie, którą rozkłada się luźno, z zakładami 10 cm, na warstwie drenażowej;  

•warstwa drenująca - wykorzystywana jest do gromadzenia wody oraz umożliwia 

przenikanie rosnących korzeni roślin. Ponadto zapewnia stały i pełny odbiór wody z 

warstwy roślinnej, kierując ją do odpływów. Grubość warstwy drenażowej przyjmuje 

się zależnie od przyjętego rodzaju zazielenienia i wynosi dla:  

zazielenienia ekstensywnego - od 6,0 do 9,0 cm  

zazielenienia intensywnego - od 10,0 do 30,0 cm  

•warstwa ochronna - stosowana jako dodatkowa ochrona pokrycia dachowego 

(izolacji przeciwwodnej) przed uszkodzeniami mechanicznymi  

•warstwa chroniąca przed przerastaniem korzeni  

•warstwa oddzielająca materiały - stosowana jest w przypadku tych tworzyw, 

które nie tolerują się pod względem chemicznym (np. PVC i bitumy lub PVC i 

styropian)  

•warstwa wyrównawcza (poślizgowa) - zapobiega sklejaniu się różnych materiałów 

i ogranicza siły ścinające między dwiema warstwami  

•termoizolacja (stosuje się tu np.: twardą wełnę mineralną, twardą piankę 

poliuretanową lub polistyren ekstrudowany)  

•hydroizolacja - materiał, z którego jest wykonana musi się charakteryzować 

wodoodpornością, odpowiednią odpornością na ściskanie, środki chemiczne (nawozy) 

oraz na pleśnie i grzyby.  

•warstwa  konstrukcyjna 
•warstwa spadkowa -odpowiednie wyprofilowane spadki w kierunku 

odpływów wody deszczowej (minimalny spadek 0-1%) 

Warstwy czynne i 

warstwy bierne  

Przykładowe grubości warstwy 

wegetacyjnej: 

mchy i trawy min. 6-10 cm 

byliny 15-25 cm 

kwiaty 20-30 cm 

krzewy o wys. 40-80 cm -15-25cm 

krzewów o wysokości większej niż 

80 cm - 30-50 cm. 

Podłoże dla drzew projektuje 

się indywidualnie.  
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Dach ekstensywny ekonomiczny  

Dach do zastosowań na wielkich powierzchniach przy niskich nakładach finansowych. 

Budowa z drenażem wewnętrznym , roślinność nadająca się na ten typ dachu : trawy , rozchodniki . 

Dach niedostępny do użytkowania w celach rekreacyjnych/widokowych itp.  

Ciężar: 90-140 kg/m² lub 0,9-1,4 KN/m² * 

*Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nawodnionego, z 

czego 60 - 70% wynosi ciężar substratu w stanie suchym. 



Centrum Handlowe Arkadia ( Warszawa) 



Dach ekstensywny lekki  

Do zastosowań na dachach na których jest wymagana niska waga konstrukcji . W tym przypadku wełna  

magazynuje wodę . Dach niedostępny do użytkowania w celach rekreacyjnych/widokowych itp.  

 

Ciężar 50 kg/m² lub 0,5 KN/m² * 



Centrum Handlowe Zielony Targówek (Warszawa) 



Dach ekstensywny skośny 

Dach ma na celu ochronę budynku . Budowa z zastosowaniem systemów antyerozyjnych.  

Roślinność nadająca się na ten typ dachu : rozchodniki ,  trawy , zioła . Dach może służyć jako taras 

 widokowy.  

Dach rozchodnikowy bez(/lub z) systemów zabezpieczeń(5-15º/15-45º), ciężar 100-130 kg/m²* 

Dach naturalny bez (/lub z) systemów zabezpieczeń(5-15º/15-35º), ciężar 160-190 kg/m²*  



Przekrój dachu zielonego przy pochyleniu połaci 30° 

przekrój krokwi wynosi 12/18 cm, 

natomiast bez dachu zielonego 8/18cm 

(dla pokrycia dachówką ceramiczną). 

Źródło: Dachy, nr 4 (124) 2010 

Woda 25%, 

Substrat 15cm 



Pochylenie połaci dachowej pod kątem 10, 15, 20 i 30º z substratem 

grubości 15 cm 

Wysokość progów dla takiej 

warstwy substratu powinna 

wynosić 8–10 cm. Powinny 

one mieć trapezowy przekrój, 

co ułatwi ich pokrycie 

membraną. Progi mocuje się 

do krokwi przez deskowanie 

wkrętami do drewna. 

 

 Pomiędzy poszczególnymi 

progami powinny być przerwy, 

ułatwiające odpływanie do 

rynny nadmiaru wody po 

wypełnieniu folii kubełkowej. 

 

Źródło: Dachy, nr 4 (124) 2010 
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Dach ekstensywny naturalny 

Dach z odtworzoną naturalną roślinnością  może także być skośny . Roślinność występująca na dachu są 

to rośliny z otaczającego środowiska.  Dach może być wykorzystywany jako taras widokowy. 



Rusinowa Polana (Bieszczady)  



Dach ekstensywny retencyjny 

Dach ten ma na celu utworzenie zbiorników retencyjnych wody opadowej oraz oczyszczanie wody szarej.  

Budowa z zastosowaniem systemów magazynujących wodę . Roślinność nadająca się na ten typ dachu :  

 hydroponiczna , korzeniowe oczyszczanie ścieków. Dach niedostępny  do użytkowania w celach  

rekreacyjnych / widokowych itp..  

 

 

Ciężar 120 kg/m² or 1.2 KN/m² * 



Dach retencyjny Meisterschule Wolbeck 
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Dach ekstensywny termiczny   

Celem dachu jest zwiększenie izolacyjności termicznej nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Budowa z  

zastosowaniem zwiększonej termoizolacji , systemu cieplnego. Roślinność nadająca się na ten typ dachu :  

rozchodniki ,  trawy , zioła. Dach ten może służyć jako taras widokowy   

Ciężar 110* kg/m² lub 1.1 KN/m² 



Osiedle Bedzed (Londyn) 



Dach intensywny krajobrazowy   

Celem  jest zmiana krajobrazu miejskiego poprzez zastosowanie zieleni na budowlach . Budowa z  

zastosowaniem wielu systemów nawierzchni. Roślinność nadająca się na dach tego typu : krzewy ,  

drzewa , trawy . Dach ten jest ogólno dostępny do użytkowania . 

 

Park citroena (Paryż) 

Ciężar 700-1.300 kg/m² or 7,0-13,0 KN/m² * 







Dach intensywny rekreacyjny 

Celem tego dachu jest stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji na budowlach . Budowa z  

zastosowaniem wielu systemów nawierzchni i  urządzeń . Roślinność nadająca się na dach tego typu :  

krzewy , drzewa , trawy . Dach ten jest ogólno dostępny do użytkowania . 

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 



Dach intensywny osiedlowy  

Na celu podniesienie wartości użytkowych i estetycznych obiektu . Budowa z zastosowaniem  

wielu systemów nawierzchni i  urządzeń . Roślinność nadająca się na dach tego typu :  

krzewy , drzewa , trawy . Dach ten jest  dostępny tylko dla mieszkańców osiedla . 
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Dachy zielone "Dach komunikacyjny" typ : parking 

Waga przy maksymalnym zagęszczeniu: 

w stanie suchym ok. 1 900 kg/m³ 

w stanie mokrym ok. 2 100 kg/m³ 



Dachy zielone "Dach komunikacyjny„ typ: stadion 

Waga przy maksymalnym zagęszczeniu: 

w stanie suchym ok. 1 900 kg/m³ 

w stanie mokrym ok. 2 100 kg/m³ 



Dachy zielone "Dach komunikacyjny„ typ: droga pożarowa 

Waga przy maksymalnym zagęszczeniu: 

W stanie suchym > ok. 1 000 kg/m³ 

W stanie nasączonym < ok. 1 700 kg/m³ 



Dachy można sklasyfikować także ze względu na ciężar : 



TYP POKRYCIA CIĘŻAR [kg/m2] 

strzecha 75 

dachówki ceramiczne 40-75 

dachówki cementowe 42-55 

łupek 25-30 

płyty włóknisto-cementowe 13-20 

gonty bitumiczne 8-15 

blachy dachowe 2-10 

papa 1-6,5 

pokrycia bezspoinowe 2-7 

płyty faliste bitumiczne 3 

płyty z tworzyw sztucznych 1-4 

obciążenie konstrukcji więźby dachowej  



Przykładowe dociążenie 

dachu substratem  

przy grubości warstwy: 

 
0,06 m – 0,30 kN/m2 

0,10 m – 0,50 kN/m2 

0,15 m – 0,75 kN/m2 

0,20 m – 1,00 kN/m2 

0,25 m – 1,25 kN/m2 

Określenie ciężaru jednostkowego 

(gęstości objętościowej) substratu 

przygotowanego z rozdrobnionego 

keramzytu. 

 
Gęstość keramzytu wynosi  

g = 350 kg/m3. 

 

Gęstość piasków grubych i średnich oraz piasków 

próchniczych (grunty organiczne, kompost) g = 1700 

kg/m3. Substrat zawiera je w ilości 1/3(ok. 500 kg/m3). 

 

Uwaga! 

 

 

Zależnie od rodzaju uprawy stosuje się odpowiednie grubości 

substratu: 

•przy uprawie ekstensywnej do 150 mm, 

•przy uprawie intensywnej od 270 do 400 mm  

substrat oferowany przez specjalistyczne firmy – 

gęstość wynosi ok. 1200 kg/m3,  



UWAGA 

 

· ochrona dachu przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni ultrafioletowych, oraz   

zmniejszenie  nagrzewania się dachu w czasie upałów; dzięki temu dach  narażony jest  

on na znacznie mniejsze różnice temperatury. Różnice te  w skali rocznej wynoszą na  

dachach krytych zielenią ok.30  C, a na dachach konwencjonalnych ok.100 C (dach 

pokryty papą nagrzewa się latem do ponad 80  C). 

· właściwości izolacyjne, które poprawiają mikroklimat wewnątrz budynku, tj. przeciwdziałają 

przegrzaniu latem i chronią przed utratą ciepła zimą. Oszczędność energii wynosi od 10% do 30% 

w porównaniu z dachami konwencjonalnymi.  

W miastach zielone dachy pozwalają odzyskać dla zieleni zabudowaną powierzchnię działki 

 i przejmują część funkcji terenów zieleni: 

· pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen, 

· zatrzymują kurz i inne zanieczyszczenia powietrza - ok. 200g kurzu/mˇ2 

· nawilżają i jonizują ujemnie powietrze, w upalny dzień wyparowują ok 0.5 l wody/mˇ2 

· tłumią hałas-zależnie od grubości warstw mierzono zmniejszenie hałasu do 46dB  

· magazynują przejściowo i czyszczą wodę opadową, (potrafią przechwytywać ołów i  

kadm w ok.90%), 

· odciążając sieć kanalizacyjną, gdyż powoli oddają zmagazynowaną wodę lub ją 

wyparowują poprawiając klimat. Z tego powodu (odciążanie sieci kanalizacyjnych oraz działanie 

antypowodziowe) w miastach Nadrenii – Westfalii doplacane jest 30 DM do 1 m2 zazieleń 

dachowych 

· stanowią cenne siedlisko dla flory i fauny, 

· odpowiednio ukształtowane mogą pełnić funkcje rekreacyjne dla ludzi jako  



Stowarzyszenie Producentów Styropianu 



Stowarzyszenie Producentów Styropianu 



Stowarzyszenie Producentów Styropianu 



 "Celebrity Solstice”– ponad 300 metrów długości, 16 poziomów 

 naturalny trawnik golfowy. 
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Materiały źródłowe 

http://www.optigruen.pl 

http://termodom.pl/buduj/dachy/dachy_plaskie 

www.dachgram.pl 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 
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