NATURALISTYCZNY ZBIORNIK
RETENCYJNY

Fot. Marcin Gąsiorowski.

Co to jest naturalistyczny
zbiornik retencyjny?
To zbiornik wypełniony wodą stojącą przez cały rok,
który zatrzymuje i oczyszcza wodę pochodzącą
ze spływów powierzchniowych.
Nieodłącznym
elementem takiego zbiornika są rośliny wodne, które
nadają mu naturalny charakter i – przede wszystkim –
wspomagają proces filtracji wody. Zazwyczaj zbiorniki
retencyjne kojarzone są z wielkoprzestrzennymi
obiektami inżynierii wodnej, podczas gdy mogą to być
także niewielkie stawy ogrodowe. Urozmaicają one
krajobraz i pozwalają na wprowadzenie do ogrodu
gatunków związanych z siedliskiem wodnym.
Tworzenie takich stawów to obecnie bardzo ważne
działanie. W procesie antropogenizacji, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich stu lat, wiele podmokłych
miejsc odwodniono i osuszono, a naturalne zagłębienia
terenu zasypywano, wskutek czego obecnie wiele
gatunków
małych
zwierząt
ma
trudności
ze znalezieniem miejsc rozrodu czy zaspokojenia
pragnienia.

Kiedy możemy stworzyć
naturalistyczny zbiornik
retencyjny?
Warto rozważyć budowę stawu w ogrodzie, gdy
dysponujemy odpowiednią ilością miejsca (patrz
dwa pierwsze kroki: Lokalizacja i Wymiarowanie).
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
procesów
biologicznych
umożliwiających
zachowanie dobrej jakości wody najlepiej
by zbiornik miał przynajmniej 1 5–20 m 3 pojemności.
Zbiornik może powstać, gdy jesteśmy w stanie
doprowadzić do niego wodę np. z rynien lub
poprzez zapewnienie spływu powierzchniowego
z terenów położonych wyżej.

Gromadzenie
wody
w
zbiornikach
retencyjnych
ogranicza
podtopienia
i powodzie oraz odciąża kanalizację burzową.

Schemat przykładowego zbiornika retencyjnego

Filtr mineralno-roślinny

Phalaris arundinacea fot. Rasbak / CC BY-SA 3. 0.
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Staw właściwy

Ceratophyllum demersum fot. Bernd Haynold /CC BY-SA 2. 5; Sparganium erectum fot. Fritz Geller-Grimm / CC BY-SA 2. 5.

Zbiornik przelewowy

Carex nigra fot. James K. Lindsey / CC BY-SA 2. 5; Molina caerulea fot. David J. Stang / CC BY-SA 4. 0.
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KROK 1 / Lokalizacja zbiornika
Podczas projektowania stawu należy wziąć pod uwagę
następujące czynniki:

Zapewnienie źródła wody opadowej
Zbiornik retencyjny należy zlokalizować w miejscu,
w którym możliwe jest zapewnienie spływu
powierzchniowego lub zasilanie w wodę z odwodnienia
budynków.

Nasłonecznienie
Najlepiej, gdy teren pod przyszły staw jest widny, ale
słońce nie świeci bezpośrednio na wodę dłużej niż 6–7
godzin dziennie. Nadmiar słońca jest niekorzystny dla
niewielkich zbiorników, ponieważ woda łatwo się w nich
nagrzewa, co sprzyja wzrostowi niepożądanych glonów.
Rzadko jednak w ogrodzie można zastać idealne
warunki, dlatego jeśli lustro wody będzie znajdować się
w pełnym słońcu, niekoniecznie oznacza to, że należy
zrezygnować ze zbiornika wodnego. Zamiast tego warto
zaplanować w stawie miejsce dla roślin zacieniających
wodę, np. grążeli.

Kolizje z innymi elementami ogrodu
Zbiornik nie powinien znajdować się w bezpośrednim
sąsiedztwie drzew liściastych, ponieważ spadające liście
będą zanieczyszczać staw. O bezpiecznej odległości
możemy mówić, gdy staw położony jest poza obrębem
korony drzewa, a w przypadku drzew szybko rosnących
– docelowej wielkości korony. Należy również zwrócić
uwagę na niektóre bardzo ekspansywne rośliny –
bambusy i trzcinę, które mogą uszkodzić uszczelnienie
zbiornika.

Fot. Marcin Gąsiorowski.
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Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy
koniecznie upewnić się, że w danym miejscu
nie występuje infrastruktura podziemna (wodna,
kanalizacyjna, elektryczna bądź inna). Jeśli chcemy,
by w zbiorniku znalazła się pompa napowietrzająca
wodę (np. niewielka fontanna), należy przed budową
przewidzieć doprowadzenie instalacji elektrycznej.

Wymagane odległości od innych obiektów
Naturalistyczny zbiornik retencyjny składa się z trzech
elementów: filtru mineralno-roślinnego, właściwego
stawu, a także zbiornika przelewowego (patrz rys. 1 ).
Zarówno filtr mineralno-roślinny, jak i staw właściwy
jako elementy całkowicie uszczelnione mogą znajdować
się nawet w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
Natomiast zbiornik przelewowy, który rozsącza wodę
do gruntu, powinien znajdować się:
5 m od budynków mieszkalnych bez izolacji
przeciwwilgociowej,
2 m od budynków mieszkalnych z izolacją
przeciwwilgociową,
3 m od drzew,
2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika
przy ulicy,
1 ,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,
0,8 m od kabli elektrycznych,
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

KROK 2 / Wymiarowanie
Aby właściwie oszacować wielkość poszczególnych
części zbiornika, należy obliczyć wielkość powierzchni
odwadnianej i przemnożyć ją przez współczynnik
spływu (patrz tabela 1 ). Przykładowo, jeśli woda
zasilająca zbiornik będzie pochodzić z połaci dachu
płaskiego (rzut z góry) o powierzchni 1 00 m 2, tarasu
z kostki brukowej o powierzchni 30 m 2 i trawnika
o powierzchni 80 m 2, powierzchnię przeliczoną spływu
obliczamy w następujący sposób:

Następnie z tabeli 2 należy odczytać minimalną
wielkość stawu. W powyższym przykładzie wielkość
zagospodarowania terenu pod staw retencyjny będzie
wynosić minimum 1 6 m 2.

Tabela 1 . Współczynnik spływu powierzchniowego w zależności o rodzaju
powierzchni.

Tabela 2. Wymiarowanie wielkości zbiornika retencyjnego na podstawie przyłączonej powierzchni odwadnianej.

KROK 3 / Staw retencyjny a formalności prawne
Wszystkie oczka wodne, baseny przydomowe i inne
sztuczne zbiorniki wodne, których powierzchnia nie
przekracza 50 m2, nie wymagają obecnie pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia. Reguluje to art. 29, ust. 1 ,
pkt 1 4 i 1 5 Prawa budowlanego. W artykule tym pojawia
się sformułowanie „przydomowy”, dlatego należy
zwrócić uwagę, że przepisy te dotyczą zbiorników
położonych w pobliżu miejsca przeznaczonego
do zamieszkania. Jeśli nie jest spełniony powyższy
warunek lub powierzchnia projektowanego zbiornika
jest większa niż 50 m 2, wówczas potrzebne będzie
wystąpienie o pozwolenie na budowę wraz z projektem
budowlanym takiego obiektu.
Fot. Marcin Gąsiorowski.
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KROK 4/ Niezbędne materiały
W tabeli podano ilości materiałów do wykonania przykładowego zbiornika retencyjnego o całkowitej
powierzchni zagospodarowania terenu 24 m 2.

Tabela nr 3 potrzebne materiały do zbudowania przydomowego zbiornika retencyjnego o wymiarach 3 m × 8 m i powierzchni 24 m 2.
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KROK 5 / Prace ziemne
Głównym elementem stawu jest odpowiednio
wyprofilowany wykop składający się z trzech części:
zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny, właściwego
stawu o stojącym lustrze wody oraz zbiornika
przelewowego. Należy zwrócić uwagę na zachowanie
proporcji między nimi 1 :2:1 – staw powinien zajmować
powierzchnię dwukrotnie większą od każdej
z pozostałych części.

Zagłębienie pod filtr mineralno-roślinny
Wymagana głębokość tego zagłębienia wynosi
ok. 50 cm poniżej poziomu terenu i 30 cm poniżej
projektowanego lustra wody. W późniejszym czasie
będzie
on
wypełniony
drobnym
grysem
chalcedonitowym (patrz tabela z potrzebnymi
materiałami). Filtr roślinny zatrzymuje wodę, dlatego
powinien mieć taki kształt, by docierało do niego jak
najwięcej
wody
pochodzącej
ze
spływu
powierzchniowego.

Właściwy staw

brzegach żwir się osypuje. Poza tym zbiornik z takimi
brzegami wygląda naturalnie i mogą z niego
bezpiecznie korzystać zarówno małe zwierzęta, jak
i dzieci. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, warto
ukształtować teren ze spadkiem wynoszącym
minimalnie 1 :2, wykorzystując przy tym budowę
tarasową. W celu zapewnienia naturalnego wyglądu
zbiornika zamiast żwiru pod nasadzenia można
wykorzystać matę z włókna kokosowego. Projektowane
lustro stale stojącej wody powinno znajdować się 20 cm
poniżej poziomu terenu. Pamiętajmy, że im głębszy
staw, tym większa powierzchnia, ponieważ należy
zapewnić łagodne spadki terenu.

Zbiornik przelewowy
To zagłębienie w terenie o głębokości 35 cm poniżej
pierwotnego poziomu terenu i 1 5 cm poniżej
projektowanego lustra wody, obsadzone roślinnością
zbiorowisk mokrych łąk. Tutaj będzie przelewał się
nadmiar wody ze stawu. Budową przypomina nieckę
retencyjną (patrz folder Niecka retencyjna).

Głębokość wykopu nie powinna być mniejsza niż 1 m.
Brzeg wykopu pod staw powinien być ukształtowany
ze spadkiem w stosunku 1 :4 – na bardziej stromych

KROK 6 / Przygotowanie stanowiska dla roślinności
Przygotowane wykopy pod filtr mineralno-roślinny
i staw właściwy oczyszczamy z gruzu i ostrych
materiałów, które mogłyby uszkodzić folię i wypełniamy
cienką (5 cm) warstwą piasku, na której następnie
układamy agrowłókninę. Zadaniem tej ostatniej jest
ochrona folii przed korzeniami roślin rosnących wokół
zbiornika i przypadkową perforacją.
Następnie na agrowłókninie układamy folię PVC.
Krawędzie folii przyciskamy dużymi kamieniami.

Granicę między filtrem a stawem właściwym układamy
z płaskich kamieni. Wykop pod filtr mineralno-roślinny
łączymy ze stawem właściwym za pomocą rury
drenarskiej (patrz rys. 1 ).
Trzeciej części wykopu, zbiornika przelewowego, nie
wyściełamy folią. Dzięki temu oczyszczona woda będzie
mogła przesączać się w głębsze warstwy gruntu
(patrz rys. 1 ).

KROK 7 / Sadzenie roślin
Rośliny dobieramy w zależności od stanowiska.
W filtrze oraz zbiorniku przelewowym sadzimy rośliny
znoszące okresowe zalewanie, ale i okresy suszy.
Rośliny sadzimy w sposób tradycyjny. Również właściwy
staw obsadzamy roślinnością, w ilości nie mniejszej niż
1 /3 powierzchni lustra wody. Mogą to być zarówno
rośliny wynurzone, jak i podwodne, a także pływające
swobodnie w toni wodnej. Rośliny w stawie właściwym
sadzimy bezpośrednio na dnie lub w workach jutowych.
Jutowe
worki
są
materiałem
ekologicznym

i łatwiej je zamaskować niż plastikowe pojemniki.
Należy pamiętać o stosowaniu właściwego podłoża
do roślin wodnych na bazie skał wulkanicznych lub
bentonitu, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniej
jakości wody. Posadzenie roślin w substracie torfowym
może prowadzić do szybkiej degradacji jakości wody
w zbiorniku. Na koniec w stawie właściwym
rozsypujemy warstwę żwiru i kamieni, tak by zakryć
mało estetyczną folię.
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KROK 8 / Napełnianie wodą
Po posadzeniu roślin zbiornik napełniamy wodą,
do wysokości projektowanego lustra wody (patrz rys. 1 ).
Pamiętamy też o wlaniu znacznej ilości wody do filtra
mineralno-roślinnego i zbiornika przelewowego, tak by
zapewnić dobre ukorzenienie się roślin. Takie
przygotowanie zbiornika retencyjnego jest niezbędne,
by mógł on funkcjonować prawidłowo, nawet jeśli przez
długi czas nie wystąpią opady deszczu.

Fot. Marcin Gąsiorowski.

KROK 9 / Pielęgnacja zbiornika retencyjnego
Zbiornik retencyjny wymaga drobnych zabiegów pielęgnacyjnych przez cały rok.

Broszura opracowana w ramach projektu "Moja Puszcza.
Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody
i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego
otuliny", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za treść materiału odpowiada wyłącznie
Fundacja Sendzimira.
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