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Dachy Zielone dla zwiększenia retencji wodnej w miastach 

 

Wprowadzenie 

Jest wiele przesłanek ekologicznych, architektonicznych, estetycznych oraz hydrologicznych 

przemawiających za wykonywaniem dachów zielonych. Do najważniejszych należy zaliczyć 

redukcję wielkości i szybkości spływu wód opadowych na obszarach zurbanizowanych 

(Hathaway i in. 2011). Według Gudelis-Taraszkiwicz i Suligowskiego (2007) w ostatnim 

dwudziestoleciu wartość współczynnika spływu (Ψ) dla terenów zurbanizowanych wzrosła o 

około 40%. Rosnąca wielkość powierzchni nieprzepuszczalnej, która „zabiera” potencjalne 

miejsca naturalnej retencji i infiltracji dla wód opadowych przyczynia się do zaburzeń w 

przebiegu naturalnych procesów obiegu wody w przyrodzie. Woda opadowa, która nie ma 

gdzie zatrzymać się w miejscu opadu, jest najczęściej odprowadzana podziemnymi 

systemami kanalizacyjnymi do wód powierzchniowych. Coraz częściej dochodzi do 

przeciążeń sieci kanalizacyjnych oraz występowania lokalnych podtopień, nawet wskutek 

pojawiania się niewielkich opadów, które dotąd nie wywoływały reakcji cieku lub 

powodowały niegroźne wezbrania (Kowalczak, 2011). Poprawę tej sytuacji upatruje się w 

zastosowaniu zrównoważonych systemów zagospodarowania wód opadowych, do których 

zalicza się także dachy zielone. Przy obecnie dostępnych na rynku materiałach służących do 

budowy dachów zielonych można projektować oraz wykonywać dachy o różnych 

konstrukcjach, począwszy od najprostszych zazielenionych dachów ekstensywnych, poprzez 

półekstensywne, półintensywne, kończąc na spektakularnych pod względem estetycznym 

ogrodach na dachu zaliczanych do dachów intensywnych. 

Dachy zielone, które „zadomowiły się” na dobre w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 

Włoszech czy Szwajcarii, coraz chętniej są stosowane również w Polsce. Świadczą o tym 

zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w wielu miastach m. in. w Bydgoszczy, 

Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu (rys.1).  
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Rys.1. Przykłady dachów zielonych wykonanych w Polsce: a) dach zielony nad garażem podziemnym, 

Bydgoszcz; b) na budynku MPWiK, Warszawa; c) na budynku zwierząt Sahary w ZOO, Wrocław (fot. 

E.Burszta-Adamiak); d) tarasy na Woli Justowskiej, Kraków (fot. APK Dachy Zielone).  

 

Rys.2. Wartości średniej retencji w zależności od wysokości warstwy padu (DZ – 1 to dach zielony z 

systemem drenażu żwirowego; DZ – 2 dach zielony z zastosowaniem rozwiązań drenażu 

wewnętrznego w substracie; DR – dach kontrolny).  

 

Gospodarka wodna na dachach zielonych 

Wody opadowe, dostające się na powierzchnię zazielenionych dachów są zatrzymywane w 

substracie i warstwie drenażowej (w przypadku dachu zielonego o konstrukcji 

wielowarstwowej) oraz są wykorzystywane przez rośliny do procesów życiowych. Część 

wody dostającej się na zazielenioną połać dachu podczas opadu oddawana jest do atmosfery 

w procesie ewaporacji z powierzchni dachu i transpiracji z powierzchni roślin. Badania na 

temat możliwości retencji wód opadowych na dachach zielonych prowadzone były w 

ostatnich latach w wielu zagranicznych jednostkach naukowych (Buccola i Spolek 2011; 

Carson i in. 2013; Lee i in. 2013). Bazowanie na wynikach doświadczeń przeprowadzonych 

zagranicą, o odmiennych warunkach meteorologicznych, innych charakterystykach opadów 

wydaje się niewystraczające dla oceny skuteczności zastosowania dachów zielonych w 

warunkach polskich. Potwierdzeniem tego, że lokalny klimat oraz intensywność opadu i czas 

jego trwania mają wpływ na wielkość retencji i dynamikę spływu są duże różnice w wynikach 

otrzymywanych z badań prowadzonych w różnych częściach świata. Np. wartości średniej 

retencji opadów na ekstensywnych dachach zielonych, w zależności od miejsca pomiaru 

wykazywane są w graniach od 30 do 86% (Berghage i in, 2009; Morgan i in 2012; Nardini i 

in. 2011; Stovin i in. 2012). Brak doniesień o retencji wód opadowych na dachach zielonych 

w polskich uwarunkowaniach klimatycznych, przy jednoczesnym zauważalnym wzroście 

zainteresowania tego typu konstrukcjami, był motywacją do rozpoczęcia w 2009 roku badań 

na dachach zielonych wykonanych w skali półtechnicznej, eksploatowanych w naturalnych 

warunkach meteorologicznych. Stanowiska badawcze zielonych dachów wykonano w formie 

kuwet o powierzchni 2 m2 i nachyleniu 4o. W czterech kuwetach ułożono warstwy 

konstrukcyjne, stosowane na ekstensywnych dachach zielonych. Jedną z kuwet wykonano 

jako obiekt referencyjny (kontrolny), w celu odniesienia wyników do warunków jakie istnieją 
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na dachach tradycyjnych. Pomiary opadu i odpływu wykonywane są w sposób 

zautomatyzowany. Za pomocą distrometru laserowego dokonywany jest pomiar natężenia i 

wysokości warstwy opadu. Do wizualizacji wyników wykorzystywany jest system SCADA. 

Mierniki Naja 0404 umożliwiają pomiar ilości odpływających wód z modeli dachów. 

Informacja o odpływach jest zapisywana w pamięci rejestratora Memory Hilogger 8430-20. 

Urządzenia pomiarowe zlokalizowane są na dachu budynku Centrum Dydaktyczno-

Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w miejscu gdzie są wykonane 

stanowiska badawcze. Od czerwca 2009 r. (po wyposażeniu stanowisk w niezbędna aparaturę 

pomiarową) prowadzone są badania mające na celu określenie możliwości retencyjnych 

dachów zielonych oraz opóźnienia spływów podczas opadów atmosferycznych, 

występujących w warunkach wrocławskich. Szczegółową charakterystykę budowy stanowisk 

oraz metodyki badań można znaleźć w pracy Burszty-Adamiak (2014). 

Wyniki badań 

 

Rys.3. Hydrogramy odpływów z dachów podczas opadów, które wystąpiły w dniach 13 i 14 września 

2013 r. o łącznej wysokości warstwy opadów wynoszącej 14,49 mm (oznaczenia jak na rys. 2).  

Badania wykazały, że dachy zielone sprawdzają się, jako rozwiązania zrównoważonego 

drenażu w warunkach wrocławskich, gdyż wpływają na redukcję ilości wód opadowych, 
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opóźniają odpływ oraz zmniejszają maksymalną falę spływu. Retencja wyznaczana, jako 

procent objętości wody zatrzymanej w stanowisku w stosunku do objętości opadu 

przypadającej na powierzchnię modelową dachu wyniosła średnio ok. 30 % dla dachu 

tradycyjnego oraz ok. 80 % dla dachów zielonych (bez uwzględnienia okresu zimowego, 

gdzie retencja kształtuje się na nieco niższym poziomie). Wielkość retencji malała wraz ze 

wzrostem wysokości warstwy opadów (rys. 2). Najlepsze właściwości hydrologiczne zostały 

osiągnięte przy występowaniu deszczy o dobowej wysokości nie przekraczającej 10 mm. Są 

to opady, które stanowiły 81,7 % wszystkich zdarzeń w okresie prowadzonych badań. W 

przypadku deszczy o większej wysokości warstwy opadów, najczęściej była zatrzymywana w 

znacznym stopniu pierwsza fala dopływu (opadu), a po nasyceniu substratu i pozostałych 

warstw konstrukcyjnych ilość wody przetrzymana na dachu była porównywalna jak na dachu 

tradycyjnym. 

W każdym z analizowanych opadów redukcja szczytowej fali odpływu była mniejsza dla 

dachu kontrolnego w porównaniu z redukcją wykazaną na dachach zielonych. Zazielenione 

konstrukcje wpływały na hydrogram odpływu także poprzez ograniczanie szybkości odpływu 

wód opadowych. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że odpływ z dachów zielonych 

może być opóźniony kilka godzin w stosunku do momentu rozpoczęcia opadu. Na dachu 

tradycyjnym, przy większości opadów, odpływ następował natychmiast po rozpoczęciu opadu 

lub zaledwie kilka minut od tego momentu. Odpływ z dachów zielonych był kontynuowany 

jeszcze przez wiele godzin po zakończeniu opadu. Odpływ z dachu kontrolnego zazwyczaj 

kończył się parę minut po opadzie.  

W okresie prowadzonych badań, w latach 2009, 2010 oraz 2012 wystąpiły we Wrocławiu 

wiosenno-letnie lokalne podtopienia i powodzie. Pozwoliło to na zaobserwowanie 

funkcjonowania dachów zielonych, zarówno w czasie krótkotrwałych, lecz intensywnych 

opadów, jak i długotrwałych (trwających kilka dni), o mniejszym natężeniu. Wyniki 

prowadzonych pomiarów dowodzą, że możliwości retencyjne dachów zielonych w przypadku 

intensywnych opadów deszczu, szczególnie tych, które występowały w dużej ilości w 

krótkim czasie, są ograniczone. Zjawisko to jest związane z procesami zachodzącymi w 

dachach zielonych. Po nasyceniu wodą profilu glebowego zielonego dachu (wyczerpaniu 

pojemności wodnej substratów i warstw drenażowych), każda dodatkowa objętość wody 

dostarczana na dach przez opad, kształtuje zwiększony odpływ. W przypadku deszczy o 

większej wysokości warstwy opadu, o dużej intensywności, poprzedzonych krótkim okresem 

bezopadowym wartości zarejestrowanej retencji wodnej kształtowały się na poziomie 8% dla 

dachu kontrolnego i ok. 20% dla dachów zielonych (patrz rys. 2). W dniach z takimi opadami 

zarówno opóźnienia odpływu jak i redukcje szczytowej fali odpływu były zbliżone do tych, 

jakie otrzymywano na dachu kontrolnym. 

Podsumowanie 

W większości zdarzeń opadowych, które wystąpiły w okresie prowadzonych badań, dachy 

zielone przyjęły znaczną część wód opadowych, które dostały się na ich powierzchnię, a 

odpływ z zazielenionych dachów był skutecznie zmniejszany i spowalniany. Poprzez takie 

działanie część spływów nie została odprowadzona bezpośrednio do odbiorników, nie 

obciążyła systemów kanalizacyjnych, poprawiając przy tej okazji lokalne warunki 

wilgotnościowe oraz bilans wodny na danym terenie. Warto jednak zwrócić uwagę, że dachy 

zielone w warunkach polskich wykonywane są w miastach, podobnie jak wiele innych 

zrównoważonych systemów drenażu, jako pojedyncze rozwiązania. Takie podejście, pomimo 

wykazywanych korzyści hydrologicznych, nie pozwala na wykorzystanie w pełni możliwości 



dachów zielonych jako systemów, które mogą wspomóc pracę infrastruktury kanalizacyjnej w 

miastach. Potrzebne są zmiany w uregulowaniach prawnych oraz w podejściu do planowania 

przestrzennego miast, które pozwolą na wykonywanie dachów zielonych na większą skalę, 

szczególnie na terenach gdzie z uwagi na pojawiające się problemy z zagospodarowaniem 

wód opadowych są one najbardziej potrzebne. 
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