
LUBIĘ DESZCZ

Dlaczego warto „lubić deszcz”?

W naszym otoczeniu powstają osiedla, drogi , wielkie

parkingi , a znikają łąki , naturalne zagłębienia terenu,

trawniki , wycinane są dorodne drzewa – czyl i zanika

zieleń „pi jąca wodę” w mieście. W efekcie częściej

dochodzi do niekontrolowanych zjawisk, takich jak

lokalne podtopienia czy susze, ponieważ woda

deszczowa, zatrzymywana dotąd w rośl inach, trafia

bezpośrednio do kanal izacj i miejskiej .

Lekarstwem na takie zjawiska jest podejmowanie

działań, służących zatrzymywaniu deszczówki w miejscu

jej opadu. Stosuje się rozwiązania oparte na przyrodzie,

np. ogrody deszczowe, które sprawiają, że mniej

wody spływa do kanal izacj i z powierzchni

nieprzepuszczalnych takich jak: dachy, chodniki , u l ice,

parkingi czy place. Umożl iwiają one oczyszczanie wody

deszczowej przez rośl iny. Wszystko to przyczynia się też

do zwiększania i lości wody i zieleni w krajobrazie.

Co to jest ogród deszczowy?

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia

roślin w podłożu o dobrej przepuszczalności

i porowatości, zasilanym wodą opadową,

doprowadzoną ze szczelnej powierzchni

np. dachu czy tarasu.

Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród,

sadzone są w nim szczególne rośl iny – takie jak

występujące na podmokłych łąkach. Odpowiednio

dobrane podłoże oraz korzenie, bądź kłącza rośl in

pomagają w oczyszczaniu przepływającej przez ogród

deszczowy wody opadowej.

Dzięki swojej konstrukcji ogród wymaga podlewania

tylko w okresach długotrwałej suszy.
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Wybór najlepszego rozwiązania zależy od lokalnych

uwarunkowań. Warto odpowiedzieć na kilka pytań:

W jakiej odległości od budynku znajduje się

teren pod ogród deszczowy?

Jeśl i dysponujemy miejscem tuż obok budynku

możemy założyć tam ogród deszczowy w pojemniku

lub ogród deszczowy w gruncie izolowany od podłoża.

Bezpośrednia bl iskość budynku ułatwia doprowadzenie

wody z rynny do ogrodu, jednak wymaga odizolo-

wania ogrodu od podłoża, aby nie doprowadzić

do zawilgocenia fundamentów. Ogród deszczowy

powinniśmy umiejscowić minimum 30 cm od ściany

budynku. W przypadku ogrodu w pojemniku pozwol i

to na swobodne krążenie powietrza pomiędzy

budynkiem a donicą, nie powodując zawilgocenia

elewacj i w tym miejscu.

W miejscach oddalonych od budynku ponad 5 m warto

zdecydować się na ogród deszczowy infi l trujący, lub –

jeśl i dysponujemy dużą i lością miejsca i sprzyjającym

ukształtowaniem terenu – nieckę retencyjną.

Oba te rozwiązania są prostsze i tańsze w budowie

od ogrodu izolowanego od podłoża. Ponadto

w przypadku tych rozwiązań woda opadowa

zazwyczaj w większym stopniu zasi la wody gruntowe

niż w przypadku ogrodu wyściełanego fol ią, co jest

zjawiskiem korzystnym.

Czy teren, którym dysponujemy jest

utwardzony?

Na terenach si lnie zurbanizowanych, z nawierzchniami

utwardzonymi, bez powierzchni biologicznie czynnej

naj lepiej sprawdzi się ogród deszczowy w pojemniku.

Może zostać nasadzony w skrzyni , co nie

wymaga (często kosztownego) usunięcia utwardzonej

powierzchni, a poprawia estetykę i mikrokl imat

otoczenia. Jeżel i dysponujemy terenem zieleni ,

to możemy stworzyć na nim pozostałe rodzaje

ogrodów.

Czy teren jest silnie nachylony?

Na terenie, którego nachylenie wynosi ponad 1 2%

możemy stworzyć tylko ogród deszczowy w pojemniku.

Ogrody w gruncie i niecki buduje się w miejscach

o niewielkich spadkach terenu (ki lka procent

nachylenia), ponieważ woda przesiąkająca do gruntu

powinna rozchodzić się równomiernie. Należy unikać

budowy ich w miejscach o znacznym spadku terenu,

gdzie wartki nurt wody mógłby spływać po skarpie.

Jaki ogród deszczowy wybrać?

Ogród deszczowy w gruncie izolowany od podłoża

Ogród deszczowy w  gruncie infiltrujący

Ogród deszczowy w  pojemniku
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Jakie rośliny wykorzystać do stworzenia ogrodu?

Do nasadzenia w ogrodzie wybieramy rośliny,

które oczyszczają wodę oraz znoszą okresy

suszy i zalewania.

Zaleca się wykorzystanie rośl in wieloletnich (byl in),

by uniknąć corocznych nasadzeń, które naruszają

warstwy drenujące.

Rośl iny 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 l itrowych doniczkach.

Czy w miejscu, gdzie planujemy ogród,

znajdują się instalacje podziemne?

Jeśl i odpowiedź jest twierdząca, w takim miejscu

możemy zlokal izować tylko ogród w pojemniku.

Jaki jest poziom wód gruntowych w miejscu,

gdzie planujemy ogród?

Ogrody deszczowe w gruncie i niecki retencyjne

możemy umiejscowić na terenach, gdzie poziom wód

gruntowych znajduje się przynajmniej 1 ,5 m poniżej

poziomu ogrodu. Możemy to sprawdzić na przełomie

marca i kwietnia kopiąc w miejscu planowanego ogrodu

lub niecki dół o głębokości 1 ,5 m. Następnie

obserwujemy, czy w ciągu doby dół napełni się woda.

Jeśl i tak, to wody gruntowe są płytko i musimy

zrezygnować z budowy niecki retencyjnej lub ogrodu

deszczowego w gruncie w tym miejscu – możemy

rozważyć tam budowę ogrodu deszczowego

w pojemniku lub niewielkiego punktu wodnego.

Jak dużą ilością miejsca dysponujemy i jakie

jest ukształtowanie terenu?

Jeśl i teren, którym dysponujemy jest duży, a jego

ukształtowanie zróżnicowane, warto rozważyć budowę

tańszej niż ogrody deszczowe infi l tracyjnej niecki

retencyjnej . N iecka retencyjna to łagodne zagłębienie

w terenie, w którym czasowo gromadzi się woda

opadowa (maksymalnie do dwóch dni). Może być ona

porośnięta trawą lub rośl inami znoszącymi czasowe

zalewanie i odpornymi na susze.

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. Powierzchnia

zagłębienia niecki powinna stanowić 1 0–25%

odwadnianego terenu, zależnie od rodzaju gruntu.

Tam, gdzie miejsca mamy mniej , możemy stworzyć

ogród deszczowy. Aby określ ić optymalną wielkość

ogrodu deszczowego, należy dokonać pomiaru

powierzchni dachu budynku, czy innej powierzchni,

z której woda ma zasi lać ogród. Wielkość ogrodu,

niezależnie od jego rodzaju, powinna wynosić około

4–6% powierzchni odwadnianej. Wybierając lokal izację

należy zawsze wziąć pod uwagę czy jesteśmy

w stanie doprowadzić wodę do ogrodu z powierzchni

utwardzonych – dachu bądź innych terenów

uszczelnionych, położonych powyżej ogrodu.

Niecka retencyjna (zbliżona do ogrodu deszczowego)
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Projekt edukacyjny „Lubię deszcz” prowadzony

jest przez Biuro Wody i Energi i w Departamencie

Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego

Wrocławia, przy wsparciu Fundacj i Sendzimira.

Jak pielęgnować ogród deszczowy?

Ogrody deszczowe nie wymagają szczególnych

zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza jeśl i użyjemy

rośl in rodzimych, dobrze dostosowanych do warunków

panujących w danym ogrodzie i odpornych na lokalne

warunki atmosferyczne.

1 . Podlewanie

Jedynie w długich okresach suszy czy upałów, jeżel i

widzimy, że rośl iny są w słabej kondycj i . Aby sprawdzić

czy ogród należy podlać, możemy zagłębić palec

w ziemi na głębokość 5 cm i sprawdzić czy jest wilgotna,

jeśl i nie, to ogród należy podlać.

2. Nawożenie

Nie jest konieczne, możemy ewentualnie nawieść

wiosną, nawozem azotowo-potasowo-fosforowym,

gdy rośl iny z koloru głęboko zielonego robią się

cytrynowozielone, nie później jednak niż do 1 5 l ipca.

3. Oczyszczanie rur

Należy sprawdzać, czy rury (doprowadzająca wodę

do ogrodu, przelewowa i wylot rury drenującej) nie

są zanieczyszczone albo zatkane. Naj lepiej zrobić

to dwa razy w roku – w maju i późną jesienią.

4. Warstwa kamieni i żwiru na powierzchni

Po dużych opadach należy sprawdzić czy jest

zwarta oraz czy nurt wody z rury doprowadzającej

deszczówkę nie poprzesuwał kamieni na powierzchni

ogrodu, i czy ogród się nie zapadł. Jeśl i tak,

należy koniecznie uzupełnić brakujące warstwy

fi ltracyjne, i wyrównać powierzchnię ogrodu, ponieważ

zapewniają one właściwe funkcjonowanie ogrodu

i zapobiegają jego zachwaszczaniu.

5. Rośliny

Regularnie należy kontrolować czy rośl iny, które nie

mają zdolności oczyszczania wody, nie zarastają

posadzonych przez nas rośl in o właściwościach

oczyszczających deszczówkę; w razie konieczności

trzeba uzupełnić brakujące nasadzenia. Na wiosnę

warto też wyciąć suche części rośl in.

6. Skrzynia

Sprawdzać, czy skrzynia ogrodu nie uległa

uszkodzeniom, np. butwieniu. Skrzynie drewniane

należy regularnie konserwować.

Cel Projektu: edukacja mieszkańców Wrocławia w zakresie sposobów zagospodarowywania wód opadowych

poprzez wykonanie ogrodów deszczowych w trakcie przeprowadzanych warsztatów edukacyjnych.

Więcej informacj i : www.wroclaw.pl/srodowisko oraz www.sendzimir.org.pl

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/
https://sendzimir.org.pl/publikacje/broszury-instruktazowe-dot-zwiekszania-retencji-krajobrazowej/



