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Czym jest ogród deszczowy?

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia 
roślin w gruncie lub pojemniku, które usuwają 
zanieczyszczenia z przepływającej wody desz-
czowej* zbieranej z powierzchni dróg, placów 
i dachów. Co więcej, dzięki ogrodom deszczowym 
mniej wody spływa z powierzchni nieprzepusz-
czalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do 
kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w kra-
jobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód.

Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły 
ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny 

hydrofitowe. Ich korzenie bądź kłącza zatrzy-
mują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie 
wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-
-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, dzięki odpo-
wiednio dobranym warstwom piasku i żwiru, 
zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Opisane w instrukcji ogrody deszczowe mają na 
celu oczyszczenie wody deszczowej zbieranej 
przez rynny. Można je sadzić przy budynkach, 
a wykonanie nie wymaga specjalistycznej wie-
dzy ani sprzętu.

* Fundacja Sendzimira, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012, s. 121.

Warstwy podłoża 
ogrodów deszczowych 
zaprojektowano tak, 
by miały zdolność do 
szybkiego infiltrowania 
(przesiąkania) wody. 
Dlatego wierzchnie 
warstwy gleby ogrodu 
są mokre tylko zaraz po 
deszczu.

Ogrody deszczowe w pojemnikach
Instrukcja budowy

Rysunek 1. Ogród deszczowy w skrzyni drewnianej (Fot. Randall Robinson;  
http://www.phillywatersheds.org/category/blog-tags/green-homes)

OgrOdy
deszCzOwe
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Jak zacząć budowę?

Lokalizacja ogrodu deszczowego

Ogród deszczowy w pojemniku najlepiej 
umieścić bezpośrednio przy źródle odpro-
wadzającym deszczówkę z dachów, czyli 
przy wylocie rynny. Może się zdarzyć, że 
jej wylot będzie umieszczony za nisko. 
Wtedy należy skrócić rynnę na poziomie 
pojemnika z roślinami. Takie zlokalizowa-
nie ogrodu pozwoli uniknąć kupowania rur 
doprowadzających wodę. Skrzynia z rośli-
nami powinna być oddalona od ściany 
budynku minimum 30 cm.

Na co warto zwrócić uwagę?

W trakcie doboru miejsca na ogród desz-
czowy warto zwrócić uwagę na to, aby nie 
przeszkadzał w dostępie do urządzeń tech-
nicznych przy budynku (np. kratek wyloto-
wych lub skrzynek z instalacją elektryczną). 
Nie można też postawić pojemnika z rośli-
nami na włazie od systemu kanalizacji.

Niezbędne materiały

Wszelkie materiały niezbędne do budowy 
ogrodu deszczowego w pojemniku znaj-
dują się w tabeli 2, na kolejnych stronach 
informatora.

Wielkość ogrodu deszczowego

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

miejsce na wykop  
ogrodu deszczowego

ogród oddalony 
od ściany budynku

rynna

Rysunek 2. Lokalizacja pojemnika na rośliny przy budynku
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Rysunek 3. Wymiary skrzyni z nasadzeniami

Tabela 1. Rekomendowana powierzchnia 
pojemnika w zależności od powierzchni 
dachu

Powierzchnia 
dachu, z którego 

odprowadzana jest 
woda (m2)

Powierzchnia 
ogrodu (pojemnika 

na rośliny)  
(m2)

50 1
100 2
150 3
200 4
250 5
300 6

Krok 1
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Dobór skrzyni i rur

Przygotowanie skrzyni na ogród

Zbudowanie skrzyni nie jest skompli-
kowane. Nie ma konkretnych zaleceń 
dotyczących materiału, z jakiego wyko-
namy pojemnik (może być np. z desek). 
Powinien być on mocny i wytrzymały na 
napór ziemi. Nie musi być wodoszczelny, 
gdyż cały pojemnik zostanie wyściełany 
folią PCV, tak by płaty folii nachodziły na 
siebie pasami o minimalnej szerokości 20 
cm. Łączymy je przy pomocy taśmy PCV.

Wypełnienie skrzyni

Dno skrzyni wypełniamy warstwą żwiru 
o średnicy 7 mm, do wysokość 5 cm 
pojemnika. Na tej warstwie układamy 
rurę drenującą. Zwróćmy uwagę, żeby 
do warstwy żwiru nie dostały się np. 
liście lub śmieci, które mogłyby blo-
kować przestrzenie pomiędzy żwirem. 

Rura drenująca umieszczona w warstwie 
żwiru powinna być położona pod lekkim 
kątem, tak by ułatwić odpływ wody ze 
skrzyni (patrz rys. 4).

Rury do budowy systemu drenującego

W skrzyni umieszczamy dwie rury o śred-
nicy 90 mm każda (rys. 4):

 D ułożoną horyzontalnie rurę drenującą,
 D rurę przelewową ustawioną pionowo.

Jeden koniec rury drenującej powinien 
być zamknięty, drugi zaś wychodzić poza 
pojemnik. Rura drenująca, położona na 
dole pojemnika, powinna być połączona 
pod kątem prostym z rurą o tej samej 
średnicy (90 mm), która wystawać będzie 
ponad poziom ziemi w ogrodzie o 10 cm. 
Koniec rury powinien być zamknięty 
przykrywką o odpowiedniej średnicy. 
Przykrywkę można zabezpieczyć taśmą.

Przekrój przez skrzynię ogrodu deszczowego

ażurowa przykrywka 
na rurze przelewowej

rura przelewowa powinna 
wystawać ponad poziom 
ziemi na około 10 cm

wysokość 
skrzyni 95 cm

budynek

folia PCV

przykrywka rury

20 cm żwir

rura drenująca

połączenie 
rur − trójnik

rura przelewowa

rośliny

rynna

skrzynia oddalona od budynku 
kilkanaście centymetrów

skrzynia na ogród 

Rysunek 4. Przekrój przez skrzynię ogrodu deszczowego, z rurą drenującą umieszczoną w pojemniku

Ważne 
wskazówki

Jeżeli ogród ma powierzchnię 
większą niż 4 m2, to należy 
umieścić na dnie pojemnika 
dwie rury drenujące i dwie rury 
pionowe. Zapewni to odpowiedni 
odpływ wody z ogrodu.

Krok 2
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Wypełnienie skrzyni ziemią

Warstwa żwiru — 20 cm

Ułożoną rurę drenującą zasypujemy warstwą 
15 cm żwiru (około 7 mm średnicy). 
Warstwa żwiru w skrzyni będzie miała wtedy 
wysokość 20 cm, łącznie z tą wysypaną 
wcześniej. W trakcie dodawania żwiru 
należy uważać, by nie zniszczyć albo nie 
przemieścić rury drenującej i przelewowej.

Warstwa piasku — 10 cm

Na warstwie żwiru umieszczamy warstwę 
10 cm czystego, płukanego piasku.

 Warstwa mieszanki piasku i ziemi 
ogrodniczej — 40 cm

Następnie umieszczamy warstwę 40 cm 
ziemi zmieszanej z piaskiem. Ziemię należy 
zmieszać z piaskiem płukanym (tym samym, 
co w warstwie poniżej) w proporcjach 4:1 
(4 porcje piasku na 1 porcję ziemi).

Rysunek 5. Przekrój przez pojemnik ogrodu deszczowego

1 2 3

Krok 3

Krok 4

PRZEKRÓJ PRZEZ SKRZYNIĘ OGRODU DESZCZOWEGO 
z wypełneniem warstwami drenującymi 

budynek

rynna 5 cm — warstwa kamieni

rośliny hydrofitowe

40 cm — mieszanka piasku i ziemi

10 cm — warstwa piasku

20 cm — warstwa żwiru

skrzynia na ogród 

Umieszczenie rury doprowadzającej wodę z dachu i sadzenie roślin

Rura doprowadzająca wodę deszczową 
do ogrodu

Rura (połączona z rynną) powinna być tak 
skierowana, by woda swobodnie spływała do 
ogrodu. Rura ta nie może być za wysoko od 
powierzchni ogrodu, tak by spływ wody nie 
powodował wymywania 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, 

odpowiednimi do ogrodów deszczowych 
w polskich warunkach klimatycznych, są:

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

 D  sit (Juncus), np. powszechnie wystę-
pujący sit rozpierzchły (Juncud effu-
sus lub Juncus sffusus „Spiralis” 
o skręconych liściach);

 D irysy czyli kosaćce (Iris), popularne 
w Polsce rośliny bulwiaste o ozdob-
nych liściach i 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).

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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Kilka podpowiedzi, jak pielęgnować ogród 
deszczowy:

 D należy od czasu do czasu sprawdzić, czy rury (doprowadzająca wodę do 
ogrodu, przelewowa i wylot rury drenującej) nie są zanieczyszczone albo 
zatkane;

 D mimo że warstwa kamieni i żwiru na powierzchni zapobiega zachwasz-
czaniu ogrodu, warto od czasu do czasu sprawdzić, czy jest ona zwarta 
(co zmniejsza konieczność pielenia) oraz czy rośliny, które nie mają 
zdolności oczyszczania wody, nie zarastają roślin hydrofitowych;

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

 D warto sprawdzać, czy skrzynia ogrodu nie uległa uszkodzeniom, 
np. butwieniu.

Wyłożenie ogrodu kamieniami 

Woda deszczowa powinna łagodnie rozlewać 
się po ogrodzie. Dlatego należy wyłożyć go 
sporymi, płaskimi kamieniami. Przestrzenie 
pomiędzy większymi kamieniami należy 
uzupełnić mniejszymi. Ich warstwa powinna 
mieć wysokość około 5 cm. Kamienie należy 
ułożyć delikatnie, uważając na liście i łodygi 
zasadzonych roślin.

Tymczasowo zainstalowaną na czas budowy 
ogrodu przykrywkę na rurze przelewowej 
(prostopadłej do rury drenażowej) zastępu-
jemy kratką z PCV. Kratka stanowić będzie 
zabezpieczenie przed dostawaniem się do 
rury większych zanieczyszczeń.

Po posadzeniu roślin należy je podlać, by 
przyspieszyć proces przerastania warstw 
podłoża ogrodu korzeniami.

Pielęgnacja ogrodu

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

Krok 5

Krok 6

Rysunek 6. Skrzynie drewniane w Kopenhadze obsadzone roślinami w tym hydrofitowymi (Fot. M. Domanowska)
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Lista materiałów niezbędnych do budowy ogrodu deszczowego w pojemniku lub skrzyni

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

Materiał Ilość materiału

Pojemnik, skrzynia o przykładowych wymiarach 1 m wysokości, 1 m szerokości, 2 m długości 1 sztuka

Rury i części hydrauliczne

Rura drenażowa o średnicy 90 mm (pozioma) 2 m długości

Rura PCV o średnicy 90 mm (przelewowa/pionowa) 2 m długości

Zamknięcie rury PCV o średnicy 90 mm 1 sztuka

Kopuła do rury PCV o średnicy 90 mm 1 sztuka

Trójnik PCV o średnicy 90 mm (do połączenia rury drenażowej i przelewowej) 1 sztuka

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

Kolanko rury PCV o średnicy 90 mm (do nakierowania strumienia wody z rynny do ogrodu) 1 sztuka

Folia PCV (wyściełanie skrzyni) 10 m2

Taśma PCV (połączenie płatów folii) 1 sztuka

Warstwy podłoża

Kamienie (warstwa wierzchnia) 0,1 m3

Piasek biały, płukany (do warstwy środkowej i mieszanki z glebą) 0,85 m3

Żwir 7 mm średnicy (spodnia warstwa podłoża) 0,4 m3

Ziemia ogrodnicza (do mieszanki z piaskiem) 0,15 m3

Rośliny

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

Rysunek 7. Ogród deszczowy w podłużnej donicy przed muzeum w Düsseldorfie (Fot. M. Domanowska)
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Poniższe gatunki roślin dobrze sprawdzą się w polskim klimacie, w ogrodzie deszczowym

Tabela 3. Gatunki roślin dobrze znoszące 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)

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


