
Dlaczego retencja krajobrazowa

jest ważna?

Konsekwencją rozbudowy ośrodków miejskich i infra-

struktury im towarzyszącej jest ubożenie krajobrazu.

W naszym otoczeniu giną naturalne zagłębienia, ostoje

zieleni , wycinane są dorodne drzewa. W efekcie częściej

dochodzi do niekontrolowanych zjawisk, takich jak

lokalne podtopienia czy susze. Woda, przepływając

przez nawierzchnie uszczelnione czy kanały

przyspieszające spływ powierzchniowy, zabiera ze sobą

duży ładunek zanieczyszczeń. Wszystko to trafia

następnie do rzek i jezior i pogarsza jakość ich wód.

Dzięki retencj i krajobrazowej wody deszczowe

są zatrzymywane w miejscu opadu, co zapobiega nie

tylko podtopieniom, lecz także suszom. Rozwiązania

zwiększające tę retencję:

są tańsze niż infrastruktura techniczna służąca

odprowadzeniu deszczówki, mniej kosztowne jest

również ich utrzymanie;

sprzyjają zachowaniu różnorodności gatunków;

przyczyniają się do zasi lania wód gruntowych wodą,

która na skutek procesów biologicznych

zachodzących w ekosystemie ulega oczyszczeniu;

są racjonalnym i estetycznym rozwiązaniem,

wpływającym na polepszenie walorów

krajobrazowych i poprawę jakości życia okol icznych

mieszkańców.

INFILTRACYJNA

NIECKA RETENCYJNA

Niecka retencyjna w okresie suchym i po intensywnych opadach. Zdjęcie i realizacja: Małgorzata Piszczek

Co to jest

niecka retencyjna?

Niecka retencyjna to łagodne zagłębienie w terenie,

w którym czasowo gromadzi się woda opadowa

(maksymalnie na do 2 dni). Może być ona porośnięta

trawą lub rośl inami znoszącymi czasowe zalewanie

i odpornymi na suszę.

Budowa niecki retencyjnej w ogrodzie jest stosunkowo

prostą metodą gromadzenia i oczyszczania wody

deszczowej. Najłatwiej stworzyć ją na działce

o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu poprzez

nasadzenie kompozycj i rośl innych w istniejącym lub

nowo utworzonym zagłębieniu. Naj lepiej nieckę

zaplanować w miejscu, do którego woda będzie

naturalnie spływać z powierzchni utwardzonych, takich

jak droga dojazdowa, parking, dach czy taras.

Poza przyjmowaniem i zatrzymywaniem wody

deszczowej, a także jej późniejszym oczyszczaniem,

niecka obsadzona rośl innością stanowi zwykle bardzo

atrakcyjną ozdobę ogrodu.

Jak zacząć budowę?

Na kolejnych stronach przedstawimy budowę niecki

w kilku prostych krokach.
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KROK 1 / Lokalizacja niecki i warunki gruntowe

Niecka powinna znajdować się co najmniej 5 m

od budynków, aby uniknąć ryzyka gromadzenia się

wody w pobl iżu fundamentów.

Zanim przystąpisz do jej budowy, należy sprawdzić

poziom wód gruntowych, które powinny być położone

wystarczająco głęboko.

Jak sprawdzić poziom wód gruntowych?

Na przełomie marca i kwietnia wykop

dół o głębokości 1 ,5 m w miejscu planowanej

niecki. Obserwuj, czy w ciągu doby dół

napełni się wodą. Jeśli tak, to wody gruntowe

są płytko i powinieneś zrezygnować z budo-

wy niecki retencyjnej w tym miejscu.

KROK 2 / Określenie wielkości niecki

Wielkość najprostszej niecki retencyjnej można obl iczyć

samodzielnie. Zagłębienie powinno mieć powierzchnię

1 0–25% odwadnianego terenu, zależnie od rodzaju

gruntu.

Jak określ ić wielkość niecki w Twoim

przypadku?

Na dnie wykopu przygotowanego w kroku 1 robimy

dołek testowy o wymiarach 30 × 30 cm i głębokości

około 1 5 cm. Przed przystąpieniem do pomiaru dołek

ki lkukrotnie zalewamy i czekamy, aż woda będzie

wsiąkać dłużej niż 1 0 minut.

Następnie przechodzimy do właściwego testu

perkolacyjnego: do dołka wlewamy 1 2,5 l wody, tak aby

wysokość słupa płynu wynosiła około 1 4 cm, i mierzymy

czas, w jakim cała woda się wchłonie. Klasę

przepuszczalności gruntu określa się na podstawie

współczynnika fi l tracj i otrzymanego dzięki zmierzeniu

czasu wsiąkania wody.

Aby zweryfikować poprawność pomiaru i wyel iminować

ewentualne błędy, należy wykonać co najmniej trzy

pomiary i obl iczyć z nich średnią. Po uzyskaniu

ostatecznego wyniku wielkość niecki retencyjnej

odczytujemy z tabel i 1 .

Tabela 1 . Zależność wielkości niecki od rodzaju i przepuszczalności gruntu
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KROK 3 / Prace ziemne

Kiedy już wiesz, jaką powierzchnię powinna

mieć niecka, możesz przystąpić do jej budowy.

1 . Wyznacz obszar spływu – oszacuj , z jakiego terenu

będzie spływać woda do niecki .

2. Wylicz powierzchnię niecki – np. dla obszaru

spływu o powierzchni 80 m2 i przy dobrej

przepuszczalności gruntu wielkość niecki powinna

wynosić 1 2 m2 (patrz krok 2).

3. Zaprojektuj spływy i kształt niecki.

4. Wykonaj wykop o głębokości 30 cm o powierzchni

wypłaszczonego dna niecki . Ziemię usyp na pryzmę,

będzie ona potrzebna do wypełnienia dna wykopu.

5. Pogłęb wykop o kolejne 30 cm. Wykopaną ziemię

użyj do wykonania nasypu wokół niecki . Powinien

on mieć naturalny kształt i okalać dno niecki tak,

by wpływająca woda nie rozlewała się poza nieckę.

6. Masz teraz przed sobą dół o głębokości 60 cm.

Wypełni j go ponownie pryzmą ziemi, którą usypałeś,

wydobywając pierwsze 30 cm ziemi (rysunek 1 ).

Rysunek 1 . Przekrój przez nieckę retencyjną i schemat rozmieszczenia roślin
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KROK 4 / Sadzenie roślin

Wewnątrz niecki posadź rośl iny tolerujące okresowe

zalewanie i odporne na suszę. Możesz także obsadzić

nasyp rośl inami preferującymi stanowiska suche.

Gleba z głębszej warstwy wykopu, wykorzystana

do stworzenia nasypu, jest skrajnie uboga

i nie ma w niej nasion. Warto wykorzystać to i wysiać

na niej mieszankę łąki kwietnej. Ewentualnie można

glebę z nasypu wzbogacić niewielką i lością kompostu

(1 :5-1 :8), żeby rośl iny pięknie rosły. Przykłady

rekomendowanych rośl in znajdziesz w tabel i 2.

Tabela 2. Polecane gatunki roślin do obsadzenia niecki retencyjnej

Polygonum bistorta, fot. Hans Hillewaert / CC BY-SA 4.0; Carex flacca, fot. David J. Stang / CC BY-SA 4.0; Shaking-grass (Briza media), fot. Ivar Leidus / CC BY-SA 3.0;
Feather grass (Stipa pennata), fot. Myrabella / CC BY-SA 3.0; Stipa capillata, fot. Stefan. lefnaer / CC BY-SA 4.0; Molinia caerulea, fot. David J. Stang / CC BY-SA 4.0;

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carex_flacca_5zz.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briza_media_-_keskmine_v%C3%A4rihein.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stipa_pennata_Causse_Mejean.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stipa_capillata_sl3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molinia_caerulea_2zz.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 


5

Lysimachia vulgaris, fot. MurielBendel / CC BY-SA 4.0; Thalictrum aquilegiifolium, fot. Salicyna / CC BY-SA 4.0; Dictamnus albus, fot. Jörg Hempel / CC BY-SA 3.0
DE; Achillea millefolium L. , fot. Bff / CC BY-SA 3.0; Helianthemum linii, fot. H. Zell / CC BY-SA 3.0; Salvia nemorosa, fot. Jerzy Opioła / CC BY-SA 4.0; Nepeta
faassenii, fot. KENPEI / CC BY-SA 3.0;

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lysimachia_vulgaris_flowers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thalictrum_aquilegiifolium_2015-06-20_3367.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dictamnus_albus_LC0402.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Achillea_millefolium20100626_087.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helianthemum_linii_02.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvia_nemorosa_OB10.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepeta_faassenii7.jpg
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KROK 5 / Pielęgnacja

Niecka nie wymaga specjalnych zabiegów

pielęgnacyjnych. Raz w sezonie (na początku wiosny

lub późną jesienią) usuwamy uschnięte części byl in

i inne resztki rośl inne.

Należy także przynajmniej raz w roku

sprawdzić, czy woda może swobodnie

wpływać do niecki – jeśli nie, to przywra-

camy drożność dróg doprowadzających

do niej wodę.
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