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Czym jest ogród deszczowy?

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin 
w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanie-
czyszczenia z przepływającej wody deszczowej* 
zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Co więcej, dzięki ogrodom deszczowym mniej 
wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych 
(chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, 
ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie, 
zwiększając w ten sposób retencję wód.

Chociaż ogród deszczowy przypomina zwy-
kły ogród, sadzone są w nim szczególne 

rośliny hydrofitowe. Ich korzenie lub kłącza 
zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez 
siebie wody, np. metale ciężkie i związki biał-
kowo-tłuszczowe. Dodatkowo jeszcze pod-
łoże zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte 
w wodzie, poprzez odpowiednio dobrane 
warstwy piasku i żwiru.

Opisane w instrukcji ogrody deszczowe zakłada 
się przy budynkach w celu oczyszczania wody 
deszczowej zbieranej przez rynny. Wykonanie 
takiego ogrodu nie wymaga specjalistycznej wie-
dzy ani sprzętu.

*  Poradnik Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów — niewykorzystany potencjał miast, w ramach serii wydawniczej 
„Zrównoważony Rozwój — Zastosowania” nr 3, Fundacja Sendzimira 2012

Rysunek 1. Ogród deszczowy może przypominać rabatę kwiatową. (Fot. LFP Stewardship Foundation 
http://www.shorelineareanews.com/2012/11/rain-gardens-coming-soon-to-your.html)
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Krok 1

Jak zacząć budowę?

Lokalizacja ogrodu deszczowego

Ogród powinien zostać założony minimum 
5 metrów od budynku. Woda doprowadzona 
do ogrodu będzie przesiąkać do gruntu, 
dlatego należy uniknąć zagrożenia zawil-
gotnienia fundamentów budynku. Jeżeli 
zamierzamy umieścić ogród bliżej budynku 
(niż zalecane 5 metrów), wykop pod ogród 
od strony budynku należy wyłożyć folią 
PCV. Należy unikać budowy ogrodu w miej-
scach o znacznym spadku terenu, ponie-
waż woda przesiąkająca do gruntu powinna 
rozchodzić się równomiernie.

Poziom wód gruntowych

Jeżeli nie mamy informacji, jak wysoki jest 
poziom wód gruntowych na naszym tere-
nie, możemy to sprawdzić. Zróbmy próbny 
wykop na głębokość przyszłego ogrodu. 
Jeżeli zacznie on powoli napełniać się 
wodą oznacza to, że poziom wód grunto-
wych jest za wysoko, by budować w tym 
miejscu ogród. W takim wypadku należy 
zaplanować lokalizację ogrodu na terenie 
położonym wyżej.

Rodzaj gruntu

Długość czasu, jaki woda potrzebuje by 
przesiąknąć do wód gruntowych, zależy 
od typu podłoża.

Jak samodzielnie sprawdzić typ gleby na 
naszym terenie:

 D kopiemy dół o głębokości 35 cm;
 D umieszczamy w nim rurę PCV o mini-
malnej długości 30 cm;

 D wlewamy do rury 1,3 litra wody;
 D obserwujemy, jak szybko woda wsiąka 
w podłoże;

 D powtarzamy czynność, sprawdzając 
wyniki.

W tabeli 1 zaprezentowano zależność mię-
dzy typem gleby, a czasem przesiąkania 
wody do gruntu. Tabela ta pozwoli okre-
ślić, jaki typ gleby posiadamy na naszym 
terenie.

Tabela 1. Czas infiltracji (przesiąkania) wody do gruntu w zależności od typu gleby

Typ gleby
Przesiąkanie  
mm/godzinę

Czas przesiąkania wody 
do gruntu (godzin)

Piasek 180 < 1

Gleba gliniasta lekka 36 1–5

Gleba gliniasta średnia 3,6 5–50

Gleba gliniasta ciężka 0,36 > 50

Informacje, jakie powinniśmy 
zgromadzić przed budową ogrodu:

 D jak głęboki jest poziom wód 
gruntowych na terenie, na 
którym chcemy zbudować 
ogród deszczowy?

 D jaki jest typ podłoża, na 
którym chcemy zakładać ogród 
deszczowy?

 D czy w miejscu planowanego 
ogrodu znajdują się instalacje 
podziemne lub korzenie drzew?

miejsce na wykop  
ogrodu deszczowego

ogród oddalony 
od ściany budynku

rynna

Rysunek 2. Lokalizacja ogrodu deszczowego, odprowadzającego wodę do gruntu 
przy budynku

Ważna uwaga
By test wyszedł nam prawidłowo, 
gleba nie powinna być 
przesuszona. Jeśli jest, np. 
wskutek długotrwałej suszy, 
należy przed przeprowadzeniem 
testu ją nawodnić.
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Połączenie z systemem kanalizacji deszczowej

Nasz ogród deszczowy powinien być połą-
czony z systemem kanalizacji deszczowej. 
Jest to zabezpieczenie na wypadek bardzo 
obfitych opadów. W tym celu instalujemy 
w ogrodzie rurę przelewową połączoną 
z systemem kanalizacji. Praca ta wymaga 
konsultacji z licencjonowanym hydraulikiem.

Rura przelewowa umieszczona będzie 
5–20 cm nad powierzchnią kamieni 
w ogrodzie. Dopiero po przekroczenia 
tego poziomu wody, będzie się ona wle-
wać do rury przelewowej.

Na co trzeba zwrócić uwagę?

Wykop powinien znajdować się w bezpo-
średnim sąsiedztwie rynny odprowadzają-
cej deszczówkę. Jeżeli rynna znajduje się 
w oddaleniu od ogrodu, należy dołączyć do 
niej rurę kierującą wodę do ogrodu. Roboty 
ziemne (kopanie dołu pod ogród) należy 
rozpocząć od sprawdzenia, czy w gruncie 
nie znajduje się infrastruktura techniczna. 
Dlatego, o ile to możliwe, należy sprawdzić 
dostępne plany infrastruktury podziemnej, 
a podczas kopania uważać na przewody 
elektryczne bądź rury.

Wielkość ogrodu deszczowego

By określić optymalną wielkość ogrodu 
deszczowego, należy dokonać pomiaru 
powierzchni dachu budynku, z jakiej 
odprowadzana jest woda do rynny, 
z której woda zasili ogród deszczowy. 
Wielkość ogrodu powinna wynosić 
około 2% powierzchni dachu.

Niezbędne materiały

Materiały potrzebne do budowy ogrodu 
deszczowego zawarto w tabeli 3.

budynek

odległość od budynku (około 6 m) wykop pod ogród deszczowy

spływ − doprowadzenie wody do ogrodu deszczowego

spływ − doprowadzenie wody do ogrodu deszczowego

doprowadzenie wody rynną 
lub wyściełanym folią zboczem 
z kamieniami lub żwirem

OGRÓD DESZCZOWY
2 m2

np. prostokąt o bokach
1/2 m długości

głębokość 
wykopu ogrodu 
deszczowego 95 cm

Rysunek 3. Rzut z góry na ogród deszczowy

poziom gruntu

WIDOK Z BOKU OGRODU 
− opis wykopu i hydrauliki grunt rodzimy

wykop pod ogród
85 − 75 cm

wykop pod spływ
wody deszczowej z gruntu

wykop pod spływ
wody z rynny

odległość
od domu 
około 5 m

SPŁYW 20 − 30 cm

20 − 30 cm

budynek

rynna

rura 
przelewowa

Rysunek 4. Przekrój przez wykop ogrodu

Podane w tabeli wymiary dają 
najlepszy efekt w oczyszczaniu 
wody. Jeżeli Twój teren jest 
zbyt mały na wybudowanie 
ogrodu deszczowego o zalecanej 
powierzchni, stwórz mniejszy. 
Pamiętaj, że nawet niewielki 
ogród deszczowy poprawia warunki 
przyrodnicze danego terenu.

Tabela 2. Przykładowe wymiary ogrodów deszczowych

Gleba piaszczysta  
(przesiąkanie 100 mm/godz.)

Gleba gliniasta średnia  
(przesiąkanie 3,6 mm/godz.)

Powierzchnia 
dachu (m2)

Wielkość ogrodu optymalizująca przesiąkanie/infiltrację

50 2 2
100 3 4
150 4 6
200 6 8
250 7 10
300 9 12
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Budowa ogrodu deszczowego

wykop i rury

Po wybraniu odpowiedniego miejsca na ogród deszczowy, możemy 
przystąpić do wykonania wykopu, według rysunku numer 4. W naj-
głębszym miejscu powinien on mieć około 110 cm głębokości. 
Zanim zaczniemy wypełniać wykop warstwami podłoża ogrodu 
deszczowego upewnijmy się, że nie zawiera kamieni ani śmieci.

Kształt wykopu zależy od powierzchni planowanego ogrodu oraz 
od ulokowania rynny, z której doprowadzimy do niego wodę. Od 

lokalizacji rynny zależeć będzie też kształt stoku wyłożonego 
folią PCV, doprowadzającego wodę do ogrodu.

Rura przelewowa umieszczona będzie w warstwie trzeciej, skła-
dającej się z 30 cm piasku lub mieszanki ziemi z piaskiem, co 
przedstawiono na rys. 4.

Krok 2

Krok 3

Rysunek 5. Przekrój przez ogród deszczowy z nasadzeniem roślin

budynek

5 cm − warstwa kamieni 

30 − 40 cm  −  warstwa drenażu  −  keramzyt lub scoria

30 cm − warstwa piasku

10 cm − warstwa żwiru

grunt rodzimy

rynna

50 − 20 cm
frakcja żwiru

spływ
20 − 30 cm

20 − 30 cm
poziom 
gruntu

folia PCV

Warstwy: piasek, żwir, ziemia i kamienie

Warstwa 1: od 30 do 40 cm głębokości, zbudowana z drenażu 
w postaci keramzytu (materiał dostępny w sklepach budowlanych 
i centrach ogrodniczych) lub scorii (materiał pochodzenia wul-
kanicznego, trudniej dostępny) o frakcji 20 mm.

Warstwa 2: 7 cm żwiru, oddziela warstwę drenażu od warstwy 
piasku.

Warstwa 3: 30 cm piasku (białego, płukanego) albo mieszanki 
piasku z ziemią ogrodniczą (w proporcjach 4:1, cztery porcje 
piasku na jedną porcję ziemi), umieszczone bezpośrednio na 
warstwie żwiru. Piasek i ziemię można połączyć już podczas 
wypełniania wykopu.

Warstwa 4: 5 cm kamienia łamanego o frakcji 20 mm na 
powierzchni wykopu doprowadzającego wodę do ogrodu, wyło-
żonego uprzednio folią PCV (zobacz rysunek 5). Folię PCV należy 
układać płatami na zakładkę o szerokości 20 cm.

Warstwa 5: warstwa kamieni ułożonych na spływie wody od rynny 
do ogrodu. Kamienie mają na celu spowolnienie nurtu wody pły-
nącej z rynny. Przestrzenie między większymi kamieniami należy 
uzupełnić mniejszymi.
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Sadzenie roślin i wyłożenie ogrodu kamieniami

Rura doprowadzająca wodę deszczową 
do ogrodu

Rura doprowadzająca wodę do ogrodu 
powinna być tak skierowana, by woda 
swobodnie spływała do ogrodu. Jeśli 
umieścimy rurę za wysoko, spływ wody 
spowoduje wymywanie powierzchni ogrodu 
(rys. 5).

Rośliny

Wybieramy tzw. rośliny hydrofitowe, które 
oczyszczają wodę oraz znoszą okresy suszy 
i zalewania. Zaleca się wykorzystanie roślin 
wieloletnich (bylin), by uniknąć corocz-
nych nasadzeń, które poruszają warstwy 
drenujące. Przykładowymi roślinami, odpo-
wiednimi do ogrodów deszczowych w pol-
skich warunkach klimatycznych, są:

 D turzyce (Carex), np. popularna, 
rodzima turzyca owłosiona (Carex 
hirta);

 D sit (Juncus), np. ogólnie występujący 
sit rozpierzchły (Juncud effusus lub 
Juncus sffusus „Spiralis” o skręconych 
liściach);

 D irysy czyli kosaćce (Iris), popularne 
w Polsce rośliny bulwiaste o ozdob-
nych kwiatach;

 D lobelia szkarłatna, inaczej zwana stro-
iczką czerwoną (Lobelia cardinalis), 
nieliczna z roślin kwitnących na ciem-
noczerwony kolor;

 D miecznica wąskolistna (Sisyrinchium 
angustifolium), z rodziny kosaćców, 
kwitnie na fioletowo;

 D rodzime paprocie wieloletnie: długosz 
królewski (Osmunda regalia), wietlica 
samicza (Athyrium filix-femina).

Wyłożenie ogrodu kamieniami

Woda deszczowa powinna łagodnie roz-
lewać się po ogrodzie. W tym celu należy 
wyłożyć go sporymi, płaskimi kamieniami. 

Przestrzenie pomiędzy większymi kamie-
niami uzupełnijmy mniejszymi. Ich war-
stwa powinna mieć wysokość około 5 cm. 
Kamienie należy układać delikatnie, uwa-
żając na liście i łodygi nowo posadzonych 
roślin.

Rysunek 6. Gotowy ogród deszczowy infiltrujący wodę do gruntu (Fot. http://depts.washington.edu/uwbg/wordpress/
wp-content/uploads/raingarden6.jpg; Photo Courtesy of 12,000 Rain Gardens)

Krok 4

Nie cały ogród musi być obsadzony 
hydrofitami. Zaleca się jednak, 
aby przynajmniej 50% roślin 
sadzonych w ogrodzie deszczowym 
miało właściwości pobierania 
zanieczyszczeń. Ważne jest, aby 
rośliny dobrane do ogrodu lubiły 
panujące w nim warunki: okresy 
suche i mokre oraz zacienienie 
(ogród umieszczony jest przy 
budynku rzucającym cień). Rośliny 
w ogrodzie deszczowym należy 
sadzić dość gęsto (około 6 roślin 
na metr kwadratowy ogrodu).
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Lista materiałów niezbędnych do budowy ogrodu deszczowego w pojemniku lub skrzyni

Krok 5

Kilka podpowiedzi, jak pielęgnować 
ogród deszczowy:
 D należy od czasu do czasu sprawdzić, czy rury (dopro-
wadzająca wodę do ogrodu, przelewowa i wylot rury 
drenującej) nie są zanieczyszczone albo zatkane;

 D mimo że warstwa kamieni na powierzchni zapobiega 
zachwaszczaniu ogrodu, warto od czasu do czasu 
sprawdzić, czy jest ona zwarta (co zmniejsza koniecz-
ność pielenia) oraz czy rośliny, które nie mają 
zdolności oczyszczania wody, nie zarastają roślin 
hydrofitowych.

 D należy sprawdzać, czy nurt wody z rury doprowa-
dzającej deszczówkę nie poprzesuwał kamieni na 
powierzchni ogrodu, szczególnie po dużych opadach,

 D należy sprawdzać, czy ogród nie został uszkodzony 
przez zwierzęta lub pieszych, a w razie uszkodzeń 
(np. rozkopanego ogrodu) uzupełnić ubytki warstw 
drenujących ogrodu i roślin.

Tabela 3. Ilość materiałów potrzebna do zbudowania ogrodu deszczowego o powierzchni 2 m2

Materiał Ilość materiału

Rury i części hydrauliczne

Rura PCV o średnicy 90 mm 1m długości

Kopuła do rury PCV o średnicy 90 mm 1 sztuka

Przykrywka PCV o średnicy 90 mm (z kratką, na rurę przelewową) 1 sztuka

Kolanko rury PVC o średnicy 90 mm  
(do nakierowania strumienia wody z rynny do ogrodu) 2x45

1 sztuka

Folia PCV (wyściełanie skrzyni) 1 m2

Taśma PCV (połączenie płatów folii) 1 sztuka

Warstwy podłoża

Kamień łamany 20 mm średnicy 0,05 m3

Kamienie (10–20 cm) 1 m2

Ziemia ogrodowa 0,12 m3

Piasek biały, płukany (do warstwy środkowej i mieszanki z glebą) 0,48 m3

Żwir 7 mm średnicy (spodnia warstwa podłoża) 0,2 m3

Drenaż — keramzyt 20 mm średnicy 0,8 m3

Rośliny

Rośliny 12 sadzonek w doniczkach o średnicy 15 cm;  
w tym powinno być min 50% roślin hydrofitowych

Pielęgnacja ogrodu

Ogrody deszczowe nie wymagają szczególnych zabiegów pielęgna-
cyjnych, zwłaszcza jeśli użyjemy roślin rodzimych, odpornych na 
lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagają także podlewania 
(z wyjątkiem długich okresów suszy) ani nawożenia.

Rysunek 7. Materiały do wypełnienia ogrodu

Żwir 

Kamień

Piasek
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Rośliny najlepiej kupować w szkół-
kach ogrodniczych. sadzonki 
powinny wyglądać zdrowo — liście 
bez przebarwień, połamanych liści 
i łodyg, bez oznak żerowania szkod-
ników. Od wielkości sadzonki zależy 
jej koszt. Im starsza i bardziej 
dorodna roślina, tym wyższa cena.

W tabeli 4 zaprezentowano gatunki roślin, które dobrze znoszą warunki panujące 
w ogrodach deszczowych

Tabela 4. Gatunki roślin, które dobrze znoszą warunki panujące w ogrodach deszczowych

Nazwa łacińska Nazwa polska
Wystawa (tolerancja 
zacienienia)

Ozdobność rośliny

Carex hirta turzyca owłosiona Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobna z liści, 
pokrój trawiasty

Carex alba turzyca biała Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobna z liści, 
pokrój trawiasty

Carex bohemica „Schreb” turzyca ciborowata Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobna z liści, 
pokrój trawiasty

Juncus effusus sit rozpierzchły Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobna z liści, 
pokrój trawiasty

Juncus sffusus „Spiralis” sit rozpierzchły „Spiralis” Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobna z liści, 
pokrój trawiasty

Iris germanica kosaciec bródkowy Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobne kwiaty,  
różne barwy kwiatów

Iris pseudacorus kosaciec żółty Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobne kwiaty,  
intensywnie żółte

Iris sibirica kosaciec syberyjski Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobne kwiaty, fioletowe

Lobelia cardinalis lobelia szkarłatna / stroiczka 
czerwona

Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobne kwiaty,  
intensywnie czerwone

Sisyrinchium angustifolium miecznica wąskolistna Wystawa słoneczna, 
do półcienia

Ozdobna z kwiatów i z liści, 
pokrój trawiasty, kwiaty 
fioletowe

Osmunda regalia długosz królewski Stanowiska zacienione Ozdobna z liści, paproć
Athyrium filix femina wietlica samicza Stanowiska zacienione Ozdobna z liści, paproć
Eryngium campestre L mikołajek polny Wystawa słoneczna Ozdobna z kwiatów i z liści, 

kwiaty fioletowoniebieskie
Viola palustris fiołek błotny Wystawa półcienista Niewielka roślina, kwiaty 

fioletowe

Rysunek 8. Rośliny odpowiednie do ogrodów deszczowych (Fot. M. Domanowska)
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Informator opracowany przez:

Fundacja Sendzimira inicjuje i wspiera pro-
jekty edukacyjne, badawcze i praktyczne, 
mające na celu poprawę kondycji środowiska 
naturalnego i rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego. Uczestniczy w inicjatywach lokal-
nych, ogólnopolskich i międzynarodowych, 
których celem jest polepszenie jakości życia 
ludzi z zachowaniem równowagi przyrodni-
czej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 
naturalnych. Fundacja Sendzimira przywiązuje 
szczególną uwagę do budowania trwałych 
i partnerskich relacji z instytucjami, społecz-
nościami lokalnymi oraz uczestnikami reali-
zowanych projektów.

Opis naszych projektów oraz więcej inspi-
rujących działań, dzięki którym przestrzeń 
wokół nas stanie się bardziej przyjazna dla 
środowiska przyrodniczego, znaleźć można na 
stronach internetowych Fundacji Sendzimira:

www.uslugiekosystemow.pl

Projekt pt. Wyzwania zrównoważonej gospo-
darki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie 
zmian klimatycznych został objęty patronatem 
honorowym Głównego Konserwatora Przyrody, 
Janusza Zaleskiego. Projekt Wyzwania zrów-
noważonej gospodarki wodnej dofinansowano 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt pt. Licz na zieleń — partycypacyjne 
zarządzanie przyrodą w mieście współfinanso-
wany jest przez Szwajcarię w ramach szwaj-
carskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

ogRody
deszCzowe

www.sendzimir.org.pl

ul. Kielecka 16/4 | 02-550 Warszawa
Tel. (+48) 22 350 67 68

Informator opracowano na podstawie poradnika pt. „Budowa infiltrującego ogrodu deszczo-
wego. Instruktarz budowy” (Planter box raingarden instruction sheet) autorstwa Melbourne 
Waters, do pobrania ze strony internetowej: 
http://www.melbournewater.com.au/getinvolved/protecttheenvironment/raingardens/Pages/
How-do-I-build-a-raingarden.aspx

Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej


