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Czym jest ogród deszczowy
w pojemniku?
Ogród deszczowy to nasadzenia roślin na specjalnie
dobranych warstwach filtracyjnych, zasilane wodą
opadową z rynny. Może przypominać zwykłe
kompozycje roślinne w donicach, ale dzięki swojej
konstrukcji wymaga podlewania tylko w okresach
długotrwałej suszy.

Gdzie budować ogrody
deszczowe w pojemniku?
Ogród deszczowy w pojemniku sprawdzi się
w terenie silnie zurbanizowanym, z nawierzchniami
utwardzonymi, bez powierzchni biologicznie czynnej
i o dużym spływie powierzchniowym. Poprawia
estetykę i mikroklimat miejsca, ale też oczyszcza wodę
i zatrzymuje ją w krajobrazie. Zwiększając retencję,
zapobiega podtopieniom będącym skutkiem opadów
nawalnych. Ogrody deszczowe w pojemnikach można
zakładać przy budynkach, a ich wykonanie nie wymaga
specjalistycznej wiedzy ani sprzętu.

Czy wiesz, że woda opadowa zawiera
zanieczyszczenia, które zbiera po drodze?
W odróżnieniu od terenów niezurbanizowanych, w mieście jest szczególnie dużo
zanieczyszczeń generowanych przez transport drogowy. Należą do nich m.in. metale
ciężkie i węglowodory aromatyczne.
Woda, trafiając do kanalizacji burzowej, zasila
rzeki i zbiorniki pełniące funkcje retencyjne
ogromnym ich ładunkiem – dlatego tak
ważne jest, by stosować rozwiązania, które
oczyszczając z zanieczyszczeń, poprawiają
jej jakość.

Jak zacząć budowę?
Na kolejnych stronach przedstawiamy
budowę ogrodu deszczowego w siedmiu
prostych krokach.

KROK 1 / Lokalizacja ogrodu deszczowego
Ogród deszczowy w pojemniku najlepiej umiejscowić
bezpośrednio przy źródle odprowadzającym deszczówkę z dachu, czyli przy rurze spustowej, dopasowując jej długość do wysokości skrzyni, w której
powstanie ogród. Takie jego zlokalizowanie pozwoli
uniknąć budowania instalacji doprowadzającej wodę.
Skrzynia z roślinami powinna być oddalona od ściany
budynku minimum 30 cm (rysunek 1 ), tak by pomiędzy
budynkiem a donicą mogło swobodnie krążyć powietrze, nie powodując zawilgocenia elewacji w tym
miejscu.

Tabela 1 . Zależność powierzchni pojemnika
od powierzchni zlewni

N a co wa rto zwró ci ć u wa gę ?

Ogród deszczowy nie powinien przeszkadzać w dostępie do urządzeń technicznych przy budynku (np. kratek
wylotowych lub skrzynek z instalacją elektryczną).
Nie można też postawić pojemnika z roślinami
na włazie do systemu kanalizacji.
Wi e l ko ś ć o gro d u d e s zczo we go

Aby określić optymalną wielkość ogrodu deszczowego, należy dokonać pomiaru powierzchni dachu
budynku, z której odprowadzana do rynny woda zasili
pojemnik z roślinami. Wielkość pojemnika powinna
wynosić około 2% powierzchni odwadnianej dachu
(wskaźnik dla terenów nizinnych).
N i e zb ę d n e m a te ri a ły

Wszelkie materiały niezbędne do budowy ogrodu
deszczowego w pojemniku wymienione zostały
w tabeli 3 na kolejnych stronach informatora.
Przygotowanie skrzyni nie jest skomplikowane. Nie
ma konkretnych zaleceń dotyczących materiału,
z jakiego ma być wykonany pojemnik. Powinien być
on mocny, trwały i wytrzymały na napór materiału
wypełniającego oraz warunki atmosferyczne. Nie musi
być wodoszczelny, gdyż można go wyściełać folią PVC.
Najlepiej, by pasował stylem do architektury budynku,
przy którym stoi. Przy budynku z cegły ładnie
prezentował się będzie ogródek murowany, przy
nowoczesnej architekturze najlepiej może się sprawdzić
donica z betonu architektonicznego, a przy domu
z ciesielskimi elementami – drewniana skrzynia.
J a k wym i e rzyć i l o ś ć p o trze b n e j fo l i i ?

Jeśli materiał, z którego wykonana jest skrzynia, jest
nieszczelny lub nie powinien nasiąkać wodą
(np. zwykła cegła), donicę należy wyłożyć folią
PVC do oczek wodnych. Gdy już wiadomo, jaką
powierzchnię powinien mieć ogród deszczowy, można
zaplanować wymiary skrzyni. Przykładowo dla ogrodu
o powierzchni 1 m 2 skrzynia może mieć wymiary
1 × 1 m bądź 0,7 × 1 ,4 m.
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Rysunek 1 . Lokalizacja pojemnika na rośliny przy budynku

W p rzyp a d ku s krzyn i o wym i a ra ch 1 , 4 × 0 , 7 m d łu go ś ć i s ze ro ko ś ć fo l i i to o d p o wi e d n i o 3 , 1

i 2, 4 m .

Standardowe, dostępne szerokości folii to 4, 6 i 8 m. W omawianym przykładzie powinno się zakupić folię
o wymiarach 3 × 4 m. Nie należy zaokrąglać ilości potrzebnego materiału w dół – może go wtedy zabraknąć. Folia
powinna być odporna na promienie UV i przeznaczona do stosowania w zbiornikach wodnych (np. folia do oczek
wodnych). Nie można zamienić jej na folię budowlaną, która nie jest elastyczna i szybko może ulec perforacji.

KROK 2 / Montaż rur
P rzygo to wa n i e s krzyn i n a o gró d

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać w skrzyni
otwór o średnicy odpowiadającej średnicy rury
drenarskiej (typowy rozmiar to 80 mm). Środek otworu
powinien znajdować się 29 cm nad dnem skrzyni.
Celem zabezpieczenia wnętrza pojemnika przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnienia
cyrkulacji powietrza między skrzynią a folią PVC, zaleca
się położenie przed folią PVC folii kubełkowej.
Wyp e łn i e n i e d n a s krzyn i

Dno skrzyni wypełniamy warstwą keramzytu (lub
kruszywa dolomitowego o frakcji do 1 6 mm)
do wysokości 20 cm. Zwróćmy uwagę, żeby w trakcie
budowy do materiałów sypkich nie dostały się liście lub
śmieci, które mogłyby blokować wolne przestrzenie
i pogarszać właściwości filtracyjne.

W przypadku skrzyni, w której zastosowanie
cięższego materiału mogłoby wybrzuszyć
ściany, zaleca sie wykorzystanie keramzytu
(np. w skrzyni drewnianej). Pamiętać należy,
że do ogrodu deszczowego o powierzchni
1 m 2 może wejść nawet ponad 1 ,5 t kruszywa
filtracyjnego!
W przypadku donic z betonu zbrojonego
najlepiej zastosować kruszywo filtracyjne,
np. dolomitowe o frakcji 2–8 mm, a jeśli
to niemożliwe, większe, lecz maksymalnie
do 1 6 mm.

Rysunek 2. Przekrój przez ogród deszczowy w pojemniku
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Ru ry d o b u d o wy s ys te m u d re n u j ą ce go

Na kruszywie umieszczamy dwie rury drenujące
o średnicy 80 mm każda (patrz rysunek 2):
ułożoną horyzontalnie rurę drenującą,

Jeżeli ogród ma powierzchnię większą niż
3 m 2, to na dnie pojemnika należy umieścić
dwie rury drenujące i dwie rury pionowe.
Zapewni to odpowiedni odpływ wody
z ogrodu.

rurę przelewową ustawioną pionowo.
Położona poziomo rura drenująca powinna być ułożona
pod lekkim kątem, tak by ułatwić odpływ wody
ze skrzyni. Jeden koniec rury powinien być zamknięty,
drugi zaś wychodzić poza pojemnik. Powinna być
połączona pod kątem prostym z rurą przelewową o tej
samej średnicy (80 mm), która wystawać będzie ponad

powierzchnię ogrodu (ale poniżej górnej krawędzi
skrzyni) i zbierać nadmiar wody. Koniec rury należy
zamknąć kratką odpływową o odpowiedniej średnicy.
Na czas zasypywania kratkę powinno się osłonić
np. woreczkiem foliowym, tak by do środka nie dostał
się substrat lub inne zanieczyszczenia.

KROK 3 / Wypełnienie skrzyni warstwami filtracyjnymi
Wa rs twa ke ra m zytu l u b kru s zywa
d o l o m i to we go ła m a n e go 1 6 m m

Ułożoną rurę drenującą zasypujemy do wysokości
30 cm od dna donicy (dla ułatwienia można mierzyć
odległości od górnej krawędzi). W trakcie dodawania
materiału należy uważać, by nie zniszczyć albo nie
przemieścić rury drenującej i przelewowej. Materiał
należy równo rozgarnąć.

Preparat EM to żywe kultury bakteryjne,
które wprowadza się w wilgotne środowisko
glebowe. Mikroorganizmy zapobiegają gniciu
i uruchamiają pożądane procesy przemiany
materii.

Wa rs twa m i e s za n ki p i a s ku z d o d a tka m i

Warstwę kruszywa przykrywamy 45 cm piasku,
najlepiej gruboziarnistego, rzecznego lub ewentualnie
płukanego, wraz z dodatkami, które pomogą
utrzymać wilgotność złoża i oczyszczać wodę opadową.
Tymi dodatkami mogą być: cegła tłuczona lub
drobne kruszywo dolomitowe, kruszywo wapienne,
skały wulkaniczne, opoka, wodorotlenek żelaza,
preparaty EM. Dodatki powinny stanowić minimum

1 /4 tej warstwy (stosunek piasków do dodatków
powinien wynosić 3:1 lub 4:1 ), w zmiennych
proporcjach, w zależności od ich dostępności.
Materiał należy ubijać w trakcie wypełniania,
np. pięściami, w przeciwnym razie może dojść
do znacznego i nierównomiernego zapadania się
ogrodu po gwałtownych opadach atmosferycznych.

KROK 4 / Umieszczenie rury doprowadzającej wodę z dachu
Ru ra d o p ro wa d za j ą ca wo d ę d e s zczo wą
d o o gro d u

Połączona z rynną rura powinna być skierowana tak,
by woda swobodnie spływała do ogrodu. Jeśli zostanie
umieszczona zbyt wysoko nad jego powierzchnią,
woda wymyje jego wierzchnią warstwę (rysunek 2).
Ogród deszczowy w skrzyni drewnianej (fot. Randall Robinson;
http://www. phillywatersheds. org/category/blog-tags/green-homes)
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KROK 5 / Sadzenie roślin
Do nasadzenia w ogrodzie wybieramy tzw. rośliny
hydrofitowe, które oczyszczają wodę oraz znoszą
okresy suszy i zalewania. Zaleca się wykorzystanie
roślin wieloletnich (bylin), by uniknąć corocznych
nasadzeń, które naruszają warstwy drenujące.
Rośliny w ogrodach deszczowych należy sadzić
gęściej niż zalecenia dla gatunku (o 1 0–1 5%), z uwagi
na ubogie podłoże, na którym rosną. Z tego
samego powodu do ogrodu wybieramy tylko duże
i rozrośnięte sadzonki, kupowane w co najmniej
litrowych doniczkach.
fot. Agata Jarska

Tabela 2. Rodzime gatunki, które nadają się do ogrodów deszczowych w pojemnikach
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Carex flacca, fot. David J. Stang / CC BY-SA 4. 0; Eleocharis palustris, fot. Yuvalr / CC BY-SA 4. 0; Bistorta officinalis, fot. Hans Hillewaert / CC BY-SA 4. 0;
CC BY-SA 4. 0 – https://creativecommons. org/licenses/by-sa/4. 0/

KROK 6 / Wyłożenie ogrodu kamieniami i żwirem
Woda deszczowa powinna łagodnie rozlewać się
po ogrodzie, dlatego pod rurą spustową należy
umieścić kilka większych kamieni. Należy położyć
je tak, by spadająca woda w trakcie ulewnych deszczy
nie rozbryzgiwała się na ciągi komunikacyjne bądź
ściany sąsiadującego budynku.
Przestrzenie pomiędzy roślinami i kamieniami należy
uzupełnić żwirem o średnicy nie większej niż 1 6 mm.
Ich warstwa powinna mieć wysokość 3–5 cm.
Żwir należy ułożyć delikatnie, uważając na liście i łodygi
zasadzonych roślin, nie przyciskać nim podstawy
pędów bylin.

6

Następnie z kratki odpływowej ściągamy zabezpieczenie, które założyliśmy na czas budowy ogrodu
i sprawdzamy, czy odpływ znajduje się na właściwej
wysokości. Jeśli jest zbyt wysoko, należy go przyciąć.
Po posadzeniu roślin należy je intensywnie podlać
(aż z rury zacznie wypływać nadmiar wody), by przyspieszyć proces przerastania warstw podłoża ogrodu
korzeniami roślin.

KROK 7 / Pielęgnacja ogrodu
Ogrody deszczowe nie wymagają szczególnych
zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza jeśli użyjemy
roślin rodzimych, odpornych na lokalne warunki
atmosferyczne. Nie wymagają także podlewania
(z wyjątkiem długich okresów suszy) ani nawożenia.

Kilka podpowiedzi, jak pielęgnować
ogród deszczowy:
Należy od czasu do czasu sprawdzać, czy rury
(doprowadzająca wodę do ogrodu, przelewowa
i wylot rury drenującej) nie są zanieczyszczone
albo zatkane.
Warstwa kamieni i żwiru na powierzchni zapobiega
zachwaszczaniu ogrodu, warto jednak od czasu
do czasu sprawdzić, czy jest ona zwarta oraz czy
rośliny, które nie mają zdolności oczyszczania wody,
nie zarastają roślin hydrofitowych; w razie konieczności trzeba uzupełnić brakujące nasadzenia.
Należy sprawdzać, czy nurt wody z rury
doprowadzającej deszczówkę nie poprzesuwał
kamieni na powierzchni ogrodu, szczególnie
po dużych opadach, i czy ogród się nie zapadł. Jeśli
tak, należy koniecznie uzupełnić brakujące warstwy
filtracyjne i na powrót wyrównać powierzchnię
ogrodu.
Warto sprawdzać, czy skrzynia ogrodu nie uległa
uszkodzeniom, np. butwieniu. Skrzynie drewniane
należy regularnie konserwować.

Ogród deszczowy w pojemniku, Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami
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Tabela 3. Lista materiałów niezbędnych do budowy ogrodu deszczowego w pojemniku lub skrzyni
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