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Uwzględnianie w nowych inwestycjach 
rozwiązań zwiększających ich ekologicz-
ność staje się wymogiem. Coraz częściej 
spotykamy też inwestycje uwzględniające 
wykorzystanie wody deszczowej i zwięk-
szanie jej retencji powierzchniowej.

Czym jest retencja wody 
w krajobrazie?

Zwiększanie retencji wody oznacza zwięk-
szenie jej ilości w lub wydłużenie czasu jej 
przebywania w krajobrazie. Budowa zbior-
ników, gromadzących wodę deszczową, 
zatrzymuje ją w krajobrazie i umożliwia 

wykorzystanie jej w drugim obiegu, np. 
do podlewania roślin. Inne inwestycje, 
które uwzględniają obieg wody i zatrzy-
mują deszczówkę, to: zielone dachy oraz 
nawierzchnie przepuszczalne, przez które 
woda przesiąka do podłoża.

Dlaczego retencja wody jest ważna?

Możliwość ponownego wykorzystania 
wody deszczowej sprawia, że zużywamy 
mniej wody w gospodarstwie domowym. 
Zatrzymywanie jej w krajobrazie wpływa 
pozytywnie na warunki przyrodnicze tere-
nów. Budowa zbiorników wodnych w mia-
stach umożliwia pozyskiwanie wody przez 
zwierzęta oraz zwiększa bioróżnorodność 
miast (liczbę gatunków roślin i zwierząt 
występujących w miastach).

Rysunek 1. Staw retencyjny w Appeltern w Holandii (Fot. M. Domanowska)

Metody zwiększania retencji wody deszczowej 
w gruncie
Niecki retencyjne, stawy retencyjne

ogRody
deszCzowe

w informatorze zaprezentowano 
rozwiązania, które zwiększają 
wykorzystanie wód opadowych 
w krajobrazie:

 D stawy retencyjne;
 D niecki retencyjne.
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Niecka retencyjna

Budowa niecki retencyjnej to najprostsza 
metoda gromadzenia i oczyszczania wody 
deszczowej. Niecka nie wymaga wypełnia-
nia jej wodą. Jest to zagłębienie terenu, 
wypełnione roślinnością oczyszczają wodę 
i pokryte warstwą żwiru filtracyjnego, które 
ją dodatkowo podczyszczają. Niecka reten-
cyjna jest rodzajem ogrodu deszczowego. 
Typowy ogród deszczowy to nasadzenie 
roślin w gruncie bądź pojemniku na odpo-
wiednim podłożu filtrującym wodę odpro-
wadzaną z dachów budynków. Zakłada się go 
w niedużej odległości od budynków, tak by 
można było skierować do niego wodę spły-
wającą rynnami. Woda, którą oczyszczamy 
w niecce, nie jest doprowadzana bezpo-
średnio z dachów budynków, ale pochodzi 
ze spływu z terenów położonych powyżej 

niecki. Dlatego też najłatwiej budować je 
na działkach o zróżnicowanej powierzchni 
terenu. Na płaskiej powierzchni warto 
budować niecki wtedy, kiedy na przykład 
doprowadzimy do nich wodę z tarasów bądź 
dróg w naszym ogrodzie.

Jeżeli niecka nie zostanie uszczelniona 
folią, podczyszczona woda będzie prze-
siąkać w głębsze warstwy gruntu, zamiast 
gromadzić się w zbiorniku. Samodzielna 
budowa takiej niecki wymaga konsultacji 
z hydraulikiem oraz wykonania podziemnej 
instalacji rur łączących studzienkę groma-
dzącą wodę i podłoże pod niecką, w którym 
gromadzi się woda. Natomiast budowa nie-
cki bez połączenia ze studzienką kontrolną 
jest bardzo prosta.

walor wizualny niecki retencyjnej

Niecka retencyjna jest bardzo mało 
widoczną ingerencją w naszych ogrodach. 
Dodatkowo, obsadzona roślinami (np. 
kosaćcami czyli irysami, których kłącza 
mają zdolność do gromadzenia zanieczysz-
czeń z pobieranej wody), tworzy w ogrodzie 
kolejną rabatę.

Rysunek 2. Niecka retencyjna przy domu jednorodzinnym (Fot. EPA, United States Environmental Protection Agency,  
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_performance.cfm)

Możemy wybudować dwa rodzaje 
niecek retencyjnych:

 D proste, będące zagłębieniem 
terenu obsadzonego 
roślinnością z podłożem 
filtrującym wodę 
i przepuszczające wodę do 
gruntu;

 D niecki retencyjne wyściełane 
folią, połączone ze 
studzienką kontrolną, która 
gromadzi wodę.

Dlaczego warto budować niecki 
retencyjne

Niecki retencyjne warto budować na tere-
nach, na których możemy zgromadzić wodę 
opadową, np. z fragmentów utwardzonych 
nawierzchni. Na jezdniach woda deszczowa 
wiąże się z zanieczyszczeniami pochodzenia 

drogowego (metale ciężkie, pyły). Dlatego 
warto właśnie tę wodę poddać oczyszczaniu.

Lokalizacja niecki retencyjnej

Nieckę należy tak zlokalizować, by spływała 
do niej jak największa ilość wody opadowej. 
Inne czynniki będą decydowały o budowie 

niecki retencyjnej na terenach publicznych, 
np. w parkach (w Warszawie niecki retencyjne 
znajdziemy np. w Dolinie Służewieckiej), 
a inne w prywatnych ogrodach.
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wypłaszczone dno niecki

zbocze niecki

rośliny na stanowiska suche rośliny lubiące umiarkowane warunki rośliny znoszące okresowe zalewanie

przykładowa 
głębokość niecki
20 − 30 cm

podłoże ogrodu deszczowego

grunt

strefa buforowa
− nieznaczny
spadek terenu

Rysunek 3. Rzut z góry i ukształtowanie wykopu przydomowej niecki retencyjnej o niewielkich rozmiarach

Budowa niecki retencyjnej

Dobór miejsca pod nieckę retencyjną
Pierwszym etapem budowy jest dobór 
miejsca pod wykop: co najmniej 4–5 m 
od domu. Dzięki temu woda spływająca 
do niecki, gdzie następnie przesiąka przez 
warstwy żwiru, nie spowoduje zawil-
gotnienia fundamentów. Niecka należy 

zlokalizować w jednym z najniżej położo-
nych miejsc na dostępnym terenie. Jeżeli 
teren jest płaski, można ją wybudować np. 
przy podjeździe do garażu i tak wyprofilo-
wać teren, by woda z podjazdu wpływała 
do niecki.

Ważna uwaga
Warto zwrócić uwagę, że 
założenie niecki retencyjnej 
w ogrodzie przydomowym 
i obsadzenie jej różnorodnymi 
roślinami może mieć duży 
walor dekoracyjny. dlatego na 
lokalizację rabaty w niecce 
warto wybrać nawet bardzo 
reprezentacyjne miejsce 
w ogrodzie, co widać na 
rysunku 2.

Wykop pod nieckę retencyjną
W wybranym miejscu robimy wykop, któ-
rego wielkość zależy od wielkości działki 
i ilości wód, jakie spływać będą do niecki. 
Jeżeli mamy płaską działkę, a wodę do 
niecki doprowadzamy tylko z nawierzchni 

pieszych i jezdnych, teren pod nieckę nie 
będzie duży. Może być ona naprawdę nie-
wielka, np. 2 metry kwadratowe. Niecki, 
do których woda sprowadzana jest z ulic 
miejskich, mają znaczenie większe wymiary.

Krok 1

Krok 2
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Wypełnienie wykopu
Wykopu pod przydomową nieckę reten-
cyjną nie trzeba wyściełać folią ani geo-
włukniną. Po uformowaniu wykopu należy 
usunąć z jego dna większe kamienie, tak 
by nie utrudniały one dalszego przesiąkania 
wody do grunt.

Głębokość niecki to około 20–30 cm. 
Jednak wykop powinien być znacznie głęb-
szy, ponieważ będziemy go wypełniać war-
stwami filtracyjnymi.

Warstwa 1: żwir filtracyjny o przykładowej 
frakcji 7 mm. Warstwa ta powinna mieć gru-
bość ok. 30 cm, nie może być zbyt cienka.

Warstwa 2: piasek płukany i ziemia w pro-
porcjach 1:4 (jedna porcja ziemi na 4 porcje 
piasku). Mieszanka ta jest łatwo przepusz-
czalna dla wody, która szybko przedostaje 
się do kolejnej warstwy żwiru. Na tej war-
stwie sadzimy rośliny o zróżnicowanych 
wymaganiach.

Rysunek 4. Przekrój przez przydomową nieckę retencyjną o niewielkich rozmiarach

przykładowa głębokość wykopu
pod nieckę
65 cm − 75 cm

spadek terenu

dno niecki

warstwa mieszanki piasku i ziemi 30 cm

warstwa żwiru filtracyjnego 35 cm

Sadzenie roślin
W niecce retencyjnej można sadzić rośliny 
o zróżnicowanych wymaganiach, co widać 
na rysunku 3. W wyższych warstwach 
— gatunki o mniejszym zapotrzebowa-
niu na wodę. Na dnie niecki — rośliny 
odporne na okresowe zalewanie. Należy 
je sadzić dość gęsto (około 6 roślin na 

metr kwadratowy ogrodu). Na dno niecki 
warto wybrać rośliny hydrofitowe, czyli 
takie, które oczyszczają wodę oraz zno-
szą okresy suszy i zalewania. Zaleca się 
wykorzystanie roślin wieloletnich (bylin), 
by uniknąć corocznych nasadzeń, które 
poruszają warstwy drenujące. 

Krok 4

Krok 3
Przykładowymi roślinami, 
odpowiednimi do ogrodów 
deszczowych w polskich 
warunkach klimatycznych, są:

 D turzyce (Carex);
 D sit (Juncus), np. sit 
rozpierzchły;

 D irysy czyli kosaćce (Iris);
 D lobelia szkarłatna, zwana 
stroiczką czerwoną (Lobelia 
cardinalis);

 D miecznica wąskolistna 
(Sisyrinchium angustifolium);

 D rodzime paprocie wielo-
letnie: długosz królewski 
(Osmunda regalia), wiet-
lica samicza (Athyrium 
filix-femina).
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staw retencyjny

Stawy retencyjne mają podobne funkcje 
do niecek — oczyszczają wodę pocho-
dzącą ze spływu powierzchniowego. 
Stawy retencyjne są bardzo zróżnico-
wane pod względem wielkości i kształ-
tów: może to być zarówno niewielki 
zbiornik ogrodowy, jak wielko-prze-
strzenny obiekt inżynierii wodnej. Im 
większy obiekt, tym bardziej skompli-
kowana budowa i zaawansowana wie-
dza. Jednak stworzenie niewielkiego, 
przydomowego stawu jest dość proste 
i przypomina budowę tradycyjnego 
stawu ogrodowego. W stawie reten-
cyjnym możliwa jest hodowla ryb oraz 
obsadzenie go roślinami wodnymi 
i przywodnymi.

Wpływ stawów retencyjnych na 
krajobraz

Stawy retencyjne bardziej ingerują 
w krajobraz niż niecki. Pozwalają też 
na umieszczenie w ogrodzie większej 
różnorodności rośli, np. poprzez wpro-
wadzanie do ogrodów roślin charakte-
rystycznych dla siedlisk bagiennych lub 
roślin wodnych. Dzięki temu zwiększają 
bioróżnorodność terenu oraz umożli-
wiają korzystanie z wody zwierzętom, 
które w miastach cierpią pragnienie.

wykonanie stawu retencyjnego

Głównym elementem stawu jest odpo-
wiednio wyprofilowany wykop: należy 
utworzyć niewielkie zagłębienia przy 

głównym zbiorniku. Jedno zagłębienie 
posłuży jako podłoże pod filtr z piasku 
do oczyszczania wstępnego, a drugie 
jako miejsce na przelewanie się nad-
miaru wody ze stawu. Podłoże pod nie-
cką przelewową nie jest wyściełane folią 
PCV, dzięki czemu oczyszczona przez filtr 
piaskowy i rośliny woda może przesą-
czać się w głębsze warstwy gruntu. Filtr 
piaskowy, jak i nieckę przelewową, naj-
lepiej obsadzić roślinnością hydrofitową 
(mającą zdolność do oczyszczania wody). 
Niecka przelewowa przypomina opisane 
wcześniej niecki retencyjne.

Rysunek 5. Staw retencyjny w Appeltern w Holandii (Fot. M. Domanowska)
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Budowa stawu retencyjnego

Lokalizacja stawu
Staw należy zlokalizować w takim miejscu, 
by móc doprowadzić do niego jak najwięk-
szą ilość wód opadowych, np. przy spadku 
terenu lub w miejscach, do których doprowa-
dzana jest woda z rynien budynku, tarasów 
i nawierzchni ogrodowych. W miejscu spadku 
terenu lub doprowadzenia wody z nawierzchni 

utwardzonych, umieszczamy filtr z piasku 
i roślin oczyszczających wodę (hydrofito-
wych). Umieszczenie przy zbiorniku wodnym 
filtra roślinnego po stronie spodku terenu, 
a niecki retencyjnej po przeciwległej stronie 
zbiornika, odróżnia właśnie staw retencyjny 
od zwykłego stawu przydomowego.

Rysunek 6. Rzut i przekrój przez wykop na staw

przykładowa szerokość stawu wraz z filtrem roślinnym i zbiornikiem przelewowym

minimalna 
głębokość 
stawu 1,4 m

dno stawu
-1,4 m

staw

zbiornik 
przelewowy

zbiornik 
przelewowy

spadek terenu

filtr 
roślinny

filtr roślinny − nasadzenie 
roślin oczyszczających wodę

wykop
Wykop pod zbiornik powinien być ukształto-
wany tak, by jego zbocza były łagodne i ukła-
dały się w tarasy, na których można postawić 
pojemniki z roślinnością wodną i przywodną.

Jeżeli chcemy hodować ryby, minimalna głę-
bokość zbiornika powinna wynosić 1,4 m 

(optymalna głębokość od 1,6 do 2 m). 
Pamiętajmy, że im głębszy staw, tym więk-
sza powierzchnia, ponieważ łagodne spadki 
terenu trzeba ukształtować wraz z tarasami 
pod rośliny. Przykładowy przekrój przez wykop 
stawu zaprezentowano na rysunkach 6 i 7.

Krok 1

Krok 2

Budowa przydomowego stawu 
o funkcjach retencyjnych 
i oczyszczających wodę jest 
bardzo zbliżona do budowy 
tradycyjnego stawu ogrodowego 
i wymaga dość zaawansowanych 
prac ziemnych. Trzeba pamiętać 
o ziemi z wykopu: zaplanować, 
gdzie ją umieścić lub w koszty 
budowy wliczyć jej wywóz.
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przykładowa szerokość 
stawu 7 m

przykładowa szerokość 
zbiornika przelewowego 
1,5 m

minimalna głębokość 
stawu 1,4 m

przesiąkanie wody 

zbiornik przelewowy 
obsadzony roślinnością

miejsce przelewania 
się wody

dociśnięcie folii PCV 
np. krawężnik betonowy

dociśnięcie folii PCV 
np. krawężnik betonowy

staw

folia PCV 
pod stawem

folia PCV pod filtrem z piasku

filtr z piasku 
około 60 cm

podsypka z piasku 
pod folią PCV − około 5 cm

spadek terenu − kierunek spływu wody

przykładowa szerokość filtra
roślinnego o podłożu 
piaskowym 1,5 m

ukształtowanie terenu 
− taras na umieszczenie
roślin wodnych w pojemnikach 
lub workach z juty

warstwa żwiru i kamieni 
pod stawem − około 5 − 10 cm

filtr roślinny

Obsadzenie stawu roślinami

W filtrze oraz zbiorniku przelewowym sadzimy rośliny znoszące 
okresowe zalewanie. Nie są to typowe rośliny wodne, które stale 
mogą żyć w środowisku wodnym. Filtr powinien być obsadzony 
roślinami oczyszczającymi wodę, tzw. hydrofitami, np. turzycami, 
sitami (np. sitem rozpierzchłym).

Obsadzenie stawu nie jest możliwe, ponieważ jest on wyłożony 
folią i rośliny nie mają możliwości zakorzenić się. W stawach 

ogrodowych rośliny wodne umieszcza się w ażurowych pojem-
nikach obciążonych ziemią i przyłożonych kamieniami. Rośliny 
odpowiednie do stawów, sprzedawane w centrach ogrodowych, 
powinny być właśnie w takich pojemnikach. Można je również 
umieścić w workach jutowych wypełnionych ziemią, a następnie 
obłożyć kamieniami. Jutowe worki są materiałem ekologicznym 
i łatwiej je zamaskować niż plastikowe pojemniki.

Rysunek 7. Przekrój przez przydomowy staw retencyjny z warstwami podłoża

Wypełnienie wykopu

Wypełnienie filtra roślinnego

Wykop pod filtr powinien być dość głęboki (około 60–70 cm). Na dnie 
wykopu umieszczamy dość cienką (5 cm) warstwę piasku bez kamieni 
i fragmentów roślin (np. szyszek). Można zastąpić piasek geowłokniną, 
na której rozłożymy folię PCV. Krawędzie folii PCV należy zabezpie-
czyć kamieniami lub krawężnikiem betonowym, tak by jej końce nie 
wystawały ponad ziemię (ponieważ wygląda to mało estetycznie 
i może powodować wyszarpywani fragmentów folii). Przygotowany 
wykop wypełniamy płukanym piaskiem i obsadzamy roślinnością.

Wyściełanie wykopu pod staw

Przygotowany wykop wypełniamy cienką warstwą piasku lub 
geowłókniną (tak jak wykop pod filtr). Potem układamy folię 

PCV, odpowiednią pod zbiorniki wodne. Na dnie stawu i na tara-
sach rozsypujemy warstwę żwiru i kamieni, tak by zakryć mało 
estetyczną folię.

wykop pod zbiornik przelewowy

Może on przybrać formę niecki retencyjnej. Nie wyściełamy go 
folią. Wykop taki można wypełnić żwirem oraz mieszanką ziemi 
z piaskiem lub pozwolić na bezpośrednie przesiąkanie wody do 
gruntu. Dla zwiększenia efektu oczyszczania wody zaleca się 
jednak zwiększenie wykopu i wypełnienie go tak, jak niecki 
retencyjnej, a następnie obsadzenie roślinnością.

Krok 4

Krok 3
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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

Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej


