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Dach jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyj-
nych każdego budynku. Jego głównym zadaniem jest zabez-
pieczenie pomieszczeń przed wpływami czynników atmosfe-
rycznych. Rola dachu kończy się na wspomnianej funkcji, jeśli 
wykonywany jest tak zwany dach tradycyjny, czyli pokryty 
dachówką, blachą czy na przykład papą bitumiczną. Dziś wie-
dza i doświadczenie projektantów pozwala na wykonywanie da-
chów, dzięki którym można osiągnąć znacznie więcej korzyści, 

zarówno dla budynku, jak i środowiska. Umożliwiają to dachy 
zielone, czyli dachy pokryte roślinnością.

Zwiększająca się powierzchnia zabudowy, a także inten-
sywna aktywność gospodarcza człowieka indukują w miastach 
wiele negatywnych procesów, niewystępujących na terenach 
niezurbanizowanych. Dostosowanie miast do skali procesów 
urbanizacyjnych i zmian klimatycznych stało się nowym wy-
zwaniem, które przyczynia się do szukania rozwiązań mogą-
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cych zniwelować negatywne zmiany, jakie zachodzą w miastach 
[3, 15]. Coraz większe zainteresowanie wykonywaniem dachów 
zielonych wynika z możliwości odtworzenia powierzchni bio-
logicznie czynnych, poprawy gospodarki wodami opadowymi 
w miastach oraz z rosnącego popytu na projekty ubiegające się 
o certyfikację środowiskową, gdyż dachy zielone są traktowane 
jako element zrównoważonego budownictwa [21]. Ponadto, da-
chy zielone regulują temperaturę wewnątrz budynków, zmniej-
szają zapotrzebowanie na energię elektryczną, przedłużają 
żywotność hydroizolacji oraz zwiększają bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe [2, 5]. W aspekcie środowiskowym dachy zielone 
przyczyniają się do zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła, 
pochłaniania zanieczyszczeń z powietrza, a poprzez zwiększone 
albedo, wpływ transpiracji roślin i parowania z substratu, pozy-
tywnie oddziałują na mikroklimat. Zapewnienie tych korzyści 
wiąże się z potrzebą poprawnego wykonywania dachów zaziele-
nionych. Dach zielony jest sztucznie uformowanym, najczęściej 
wielowarstwowym układem, w którym geosyntetyki stanowią 
znaczną część konstrukcji.

W artykule dokonano przeglądu materiałów geosyntetycz-
nych, które wykorzystuje się do budowy dachów zielonych. 
Zwrócono także uwagę na potrzebę wprowadzania rozwiązań 
wspomagających wegetację roślin, które funkcjonują w trud-
nych warunkach siedliskowych i uwarunkowaniach meteorolo-
gicznych, jakie występują na dachach. 

UKŁADY KONSTRUKCYJNE DACHÓW ZIELONYCH

W zależności od sposobu użytkowania, możliwości kon-
strukcyjnych i rodzaju zastosowanej roślinności, dachy zielone 
dzieli się na dwa podstawowe typy tzn. intensywne i eksten-
sywne, zwane także ogrodami na dachach (rys. 1a i b). Pomimo 
różnic w doborze gatunkowym roślin i grubości substratu, które 
dobiera się w zależności od rodzaju dachu, pozostałe warstwy 
konstrukcyjne są bardzo podobne. Pierwszą, spodnią warstwę 
każdego dachu stanowi warstwa hydroizolacji zapewniająca 
nieprzedostawanie się wody do pomieszczeń oraz warstwa ter-
moizolacji, która ogranicza uwalnianie się ciepła z budynku.

Ze względu na warstwę izolacji termicznej wyróżnia się da-
chy nieocieplone i ocieplone (tradycyjne) oraz dach odwrócony. 
Dach nieocieplony to dach bez termoizolacji. Dach ocieplony 
to układ, w którym hydroizolacja dachu występuje na termoizo-
lacji. W przypadku dachu odwróconego termoizolacja znajduje 
się na hydroizolacji. Przy projektowaniu dachu zielonego należy 
uwzględnić rodzaj i konstrukcje dachu właściwego [9]. W za-
leżności od rodzaju dachu używane są różne wyroby do budowy 
dachu zielonego. Ważne jest, aby przy dachu odwróconym za-
pewnić swobodny przepływ pary wodnej. W tym celu stosuje się 
włókniny dyfuzyjne, zamiast włóknin ochronnych stosowanych 
przy dachach tradycyjnych oraz nieocieplonych.

Rys. 1. Przykłady dachów zielonych wykonanych w systemie dachu: a) intensywnego – dach na Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy;
b) ekstensywnego – dach na budynku wioślarskiej bazy szkoleniowej w Iławie (fot. E. Burszta-Adamiak)

a) b)

Rys. 2. Przykładowy przekrój przez warstwy dachu zielonego:
1 – rośliny, 2 – substrat, 3 – warstwa filtracyna, 4 – warstwa drenażowa, 5 – warstwa chłonno-ochronna 6 – hydroizolacja 7 – termoizolacja 8 – płyta konstrukcyjna
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Firmy zajmujące się projektowaniem i wykonywaniem da-
chów zielonych, w zależności od uwarunkowań lokalnych, pro-
ponują różne rozwiązania techniczne, różniące się rodzajem, 
układem i grubością poszczególnych warstw. Można jednak 
wyróżnić podstawowe warstwy funkcjonalne, którymi charakte-
ryzuje się większość proponowanych układów, to jest roślinność 
i substrat dachowy (warstwa wegetacyjna), warstwa filtracyjna, 
drenażowa oraz ochronna, często połączona z funkcją przeciw-
działającą przerastaniu korzeni (rys. 2). Warstwa wegetacyjna 
musi zapewnić odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju 
roślin, dlatego tak ważne jest, aby miała ona odpowiednie wła-
ściwości fizyko-chemiczne. Zastosowanie mają specjalistyczne 
substraty wegetacyjne do systemów zazielenienia dachów. Ja-
kość substratów jest uwarunkowana zdolnością gromadzenia 
wody, stabilnością struktury, przepuszczalnością wody oraz 
uziarnieniem. Funkcją warstwy filtracyjnej jest zapobieganie 
wypłukiwaniu cząstek substratu z warstwy wegetacyjnej do 
warstwy drenażowej, co mogłoby negatywnie wpłynąć na dal-
sze odprowadzanie nadmiaru wody z dachu zielonego. Warstwa 
drenażowa sprzyja retencjonowaniu wody i jej sprawnemu 
odprowadzeniu do systemu odwodnieniowego dachu. Z kolei 
zadaniem warstwy ochronnej jest zabezpieczenie warstw znaj-
dujących się pod spodem oraz konstrukcji dachu przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, które mogą nastąpić podczas wyko-
nywania dachu lub w trakcie jego późniejszej pielęgnacji [22].

GEOSYNTETYKI
W WARSTWACH KONSTRUKCYJNYCH

Geosyntetyki, jako wyroby polimerowe charakteryzują się 
wysoką trwałością. Ma to istotne znaczenie w funkcjonowaniu 
dachów zielonych, które muszą zapewnić szczelność oraz wy-
trzymałość przez długie lata eksploatacji. Najstarsze dachy zie-
lone w Polsce mają ponad 100 lat i nadal ich użytkowanie nie 
nastręcza większych problemów eksploatacyjnych.

Materiały geosyntetyczne znalazły zastosowanie na dachach 
zielonych przede wszystkim przy wykonywaniu warstwy filtra-
cyjnej, drenażowej, ochronnej oraz hydroizolacji (izolacji wo-
dochronnej).

Jako warstwa filtracyjna, w celu zazieleniania eksten-
sywnego i intensywnego, są stosowane geotekstylia w posta-

ci geowłóknin lub tkanin (rys. 3a), które charakteryzują się 
wysoką wodoprzepuszczalnością, zapewniając jednocześnie 
ochronę przed przemieszczaniem się drobnych cząstek spła-
wialnych z warstwy substratu do warstwy drenażowej. War-
stwa filtracyjna jest układana w ramach odrębnej czynności 
na warstwie drenażowej lub stanowi składnik fabrycznie wy-
konanych mat drenażowych. Niekiedy na warstwie filtracyjnej,  
w celu stabilizacji substratu, stosuje się dodatkowo geosiatki 
poliestrowe. Są one wykonane z włókien poliestrowych, two-
rzących oczka geosiatki. Pokryte są powłoką polimerową PCV, 
stabilizującą strukturę geosiatki oraz zwiększającą odporność 
na działanie promieni UV (rys. 3b). Geowłókniny mają także 
zastosowanie na dachach zielonych przy oddzielaniu opasek 
żwirowych od warstw dachu zielonego oraz jako wkładka filtra-
cyjna pod rynnami drenażowymi.

Warstwę drenażową można wykonać z naturalnych materia-
łów sypkich, takich jak: żwir, lawa wulkaniczna, grys, keramzyt, 
pumeks oraz materiałów sztucznych, do których należy żużel 
oraz kruszywo ceglane. Jednak drenaż wykonany z materiałów 
pochodzenia mineralnego ma stosunkowo duży ciężar obję-
tościowy oraz szybciej dochodzi do zamulania i zmniejszenia 
zdolności gromadzenia wody. Z tych względów coraz częściej do 
ich budowy używa się tłoczonych mat polipropylenowych, tak 
zwanych systemowych mat kubełkowych (mat drenażowych). 
Maty drenażowe zapewniają odpływ nadmiaru wody i zapobie-
gają jej stagnacji na powierzchni dachów płaskich. Ich zaletą jest 
mała masa przy wysokich parametrach drenażowych. Rozmiar 
„kubełków” jest różny, w zależności od przeznaczenia dachu 
zielonego (ze zwiększoną funkcją retencjonowania wód lub bez 
niej) wysokość kubełków może sięgać od kilku do kilkunastu 
cm (rys. 4a). Maty drenażowe zawierają zbiorniki magazynujące 
wodę, otwory do aeracji i dyfuzji oraz system kanałów do roz-
prowadzania wody. W sprzedaży znajdują się także maty o spe-
cjalnym przeznaczeniu, na przykład opóźniające spływ wody 
z drenażu (rys. 4b). W tego rodzaju matach nadmiar wody zbiera 
się w kubełkach, a następnie woda w obrębie elementów systemu 
jest przekazywana w liniach w kształcie meandrów (zakoli), wy-
dłużając czas spływu wód. Jako warstwy drenażowe mogą także 
być stosowane rozwiązania łączone, to jest maty drenażowe lub 
maty pętelkowe pokryte geowłókniną filtracyjną (rys. 4c i d).

 Dostępne materiały i technologie pozwalają prawidło-
wo wykonać dach zielony także na dachach skośnych. W tym 

Rys. 3 Geosyntetyki stosowane w warstwie filtracyjnej
a) geowłóknina filtracyjna; b) geowłóknina wzmacniana geosiatką poliestrową (fot. M. Śpitalniak)

a) b)
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przypadku wykonanie dachu zielonego wymaga zastosowania 
specjalnych konstrukcji (progów/profili przeciwślizgowych) 
wykonanych z odpornego na działanie mikroorganizmów poli-
propylenu, które zabezpieczają przed osunięciem warstwy we-
getacyjnej (rys. 5a). Odwodnienie w takim układzie zapewnia 
drenaż kubełkowy lub włóknina chłonno-drenażowa (rys. 5b).

Warstwy ochronne na dachach zielonych wykonuje się 
z geowłóknin chłonno-ochronnych o różnych grubościach 
(rys. 6). Mają one za zadanie ochronę hydroizolacji dachu lub 
warstwy przeciwkorzennej (wykonanej na przykład z wodood-
pornej folii przeciwkorzennej) przed uszkodzeniem mechanicz-
nym. Dodatkowo ich właściwości pozwalają na oddzielenie od 

Rys. 4. Przykłady mat drenażowych stosowanych w warstwie drenażowej
a) systemowe maty kubełkowe, b) kubełkowe z systemem meandrów, c) kubełkowe z geowłókniną, d) pętelkowe pokryte geowłókniną (fot. M. Śpitalniak)

a) b)

c) d)

Rys. 5. Rozwiązania stosowane na dachach skośnych
a) przykład profilu zabezpieczającego przed osunięciem substratu; b) włóknina chłonno-drenażowa (fot. E. Burszta-Adamiak i J. Dąbrowska)

a) b)
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siebie warstw nietolerujących się pod względem chemicznym, 
i w zależności od produktu mogą magazynować pewne ilości 
wody.

 Warstwa hydroizolacji (izolacji wodochronnej) jest jedną 
z najważniejszych warstw dachu zielonego, gdyż poprawne jej 
wykonanie zapewnia szczelność dachu. Warto zwrócić uwagę, 
że dach zielony jest stale narażony na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych, w tym opadów. Z tych względów wyroby 
stosowane na warstwę hydroizolacji powinny być najwyższej 
jakości i muszą być odporne na stałą ekspozycję na wodę. Do 
tego celu nadają się membrany wyprodukowane z elastycznego 
PVC lub EPDM (rys. 7). Są one odporne na przerastanie ko-
rzeniami, wytrzymują duże ciśnienie wody i obciążenie pocho-
dzące w pozostałych warstw konstrukcyjnych dachu zielonego. 
Materiał ten nie ulega degradacji pod wpływem czynników at-
mosferycznych i jest odporny na promieniowanie UV, kwasy 
humusowe, bakterie oraz grzyby. Charakteryzuje się także dużą 
rozciągliwością. Właściwości te pozwoliły na jego powszech-
ne wykorzystanie w praktyce inżynierskiej. Jeśli hydroizolacja 
nie ma właściwości przeciwkorzennych, to należy zastosować 
specjalistyczną geomembranę przeciwkorzenną. Na rynku, 
poza standardowym rozwiązaniem (geomembrany sprzedawane 
w rolkach), dostępny jest także asortyment prefabrykowanych 

elementów hydroizolacji, które, jako przygotowane wcześniej 
wyprofilowane elementy, są gotowe do zastosowania na na-
rożniki zewnętrzne i wewnętrzne czy kieszenie do mocowania 
liniowego attyk itp. Zastosowanie takich elementów, choć jest 
droższym rozwiązaniem niż wykonywanie ich bezpośrednio 
podczas realizacji dachu, zapewnia estetyczny, jednorodny wy-
gląd wszystkich obróbek na dachu oraz oszczędność czasu.

NOWA FUNKCJA GEOSYNTETYKÓW –
WSPOMAGANIE WEGETACJI ROŚLIN

NA DACHACH ZIELONYCH

Podłoże ma zasadniczy wpływ na wzrost i rozwój roślin na 
dachach zielonych. Jednym z najważniejszych czynników są 
jego warunki powietrzno-wodne, a więc zdolność do zapewnie-
nia dostępności powietrza (aeracji) do rozwoju korzeni i wody 
do wzrostu całych roślin. Warunki wodne opisuje się przez na-
stępujące parametry: zdolność podłoża do zatrzymywania wody 
(water holding capacity WHC) oraz ilość wody dostępnej dla ro-
ślin (plant available water – PAW). Warunki powietrzne opisuje 
się poprzez porowatość ogólną podłoża (air filled porosity AFP). 
Zdolność podłoża do retencji wodnej jest z reguły negatywnie 
skorelowana z porowatością podłoża – im wyższa zdolność do 
zatrzymywania wody, tym mniej dostarczonego powietrza będą 
miały rośliny [19]. Z tego powodu dąży się do zapewnienia 
pewnej równowagi pomiędzy tymi właściwościami fizycznymi. 
Specyfika zastosowania dachów zielonych wymusza jak naj-
mniejszy ciężar właściwy podłoża, co wiąże się z wysokim na-
powietrzeniem substratu, ale małą zdolnością do retencji wody. 
Razem z małą miąższością warstwy podłoża, szczególnie na 
dachach ekstensywnych, powoduje to, że ilość wody zgroma-
dzonej w podłożu jest niska, co zmniejsza pozytywne oddziały-
wanie dachu zielonego na środowisko miejskie: na retencję wód 
opadowych, poziom izolacyjności czy, poprzez zmniejszone pa-
rowanie, obniżenie wyższej temperatury w centrum miast (tzw. 
miejskiej wyspy ciepła). W takich warunkach rośliny często mu-
szą zmierzyć się z niedoborem wody, a nawet długotrwałymi 
okresami suszy prowadzącymi do obumarcia roślin. Z reguły na 
dachach ekstensywnych mogą przetrwać tylko niskie gatunki 
sukulentowe, głównie z rodzaju rozchodnik Sedum [13], które 
są w stanie przetrwać bez wody nawet 4 miesiące [7, 14].

Rys. 6. Geowłókniny chłonno-ochronne o różnej grubości
a) grubość 0,5 cm b) grubość 1,8 cm (fot. M. Śpitalniak)

a) b)

Rys. 7. Geomembrana EPDM (fot. J. Dąbrowska)
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Zastosowanie tych gatunków prowadzi do kolejnego, obok 
redukcji retencji wodnej i efektu chłodzenia, zmniejszenia ko-
rzyści z zastosowania dachów zielonych. Według Liu i in. [14] 
efekt zmniejszenia temperatury zależy od wysokości roślin: 
10 cm < 15 cm < 35 cm, z kolei według Nagase i Dunnetta [17] 
im większą biomasę wytworzą rośliny na dachach ekstensyw-
nych, tym mniejszy będzie odpływ wody z dachu. Dąży się za-
tem do zwiększenia doboru gatunków na zielone dachy eksten-
sywne.

Jednym ze składników poprawiających retencję wodną pod-
łoży dachowych jest dodatek substancji organicznej, na przykład 
w postaci torfu wysokiego, włókna kokosowego lub/i kompostu 
[8]. Wyroby te jednak szybko ulegają rozkładowi, co z czasem 
prowadzi do pogorszenia zarówno struktury podłoża, jak i po-
rowatości ogólnej substratu. Jednym z nielicznych wyrobów or-
ganicznych, bardzo powoli ulegających rozkładowi, jest włókno 
kokosowe. Do substratu na dachy intensywne może być doda-
wane nawet w znacznej ilości, do Europy musi być jednak trans-
portowane z odległych regionów świata, co negatywnie wpły-
wa na środowisko. Z tego powodu kładzie się silny nacisk na 
wykorzystanie materiałów lokalnych, zwłaszcza odpadowych, 
w substratach dachowych [16]. Wobec takich wyzwań prowadzi 
się badania nad wykorzystaniem w podłożach dachowych ma-
teriałów lub substancji zwiększających pojemność wodną oraz 
ilość wody dostępnej dla roślin, bez utraty przez nie potrzebnej 
porowatości. Mogą to być materiały organiczne, takie jak: wę-
giel drzewny [6, 10] przekompostowane trociny, łuski ryżowe 
[25] czy biomasa z gronorostów Sargassum (glonów z gromady 
brunatnic) [23].

Alternatywnym rozwiązaniem jest także dodatek syntetycz-
nych substancji zatrzymujących wodę. Jedną z nich są granulo-
wane krzemiany, jak Sanoplant®, zawierające naturalne sprosz-
kowane skały krzemianowe (SiO2), związki węgla i celulozę, 
które przywierają do powierzchni cząstek podłoża, zwiększając 
w ten sposób ich powierzchnie absorbującą wodę i sole mineral-
ne. Okazały się one skuteczne w zatrzymywaniu wody w pod-
łożach dachowych i zwiększaniu świeżej masy łubinu Lupinus 
i pszenicy Triticum [6]. Drugim rozwiązaniem są superabsor-
benty (SAPy), nazywane także hydrożelami, agrożelami lub 
polimerami hydrofilowymi. To substancje, które są w stanie 

zatrzymać wodę w ilości równej kilkusetkrotnej swojej objęto-
ści. Wykorzystuje się je bardzo często w uprawach rolniczych 
i ogrodniczych jako dodatek do gleby lub podłoża zwiększający 
ich retencję wody, zmniejszający stres roślin spowodowany su-
szą oraz poprawiający ich przeżywalność [1]. Dotychczasowe 
badania prowadzone na dachach zielonych potwierdzają, że su-
perabsorbenty mogą spełniać tę samą rolę w substratach dacho-
wych [20, 26].

Geokompozyty sorbujące wodę (GSK) stanowią połączenie 
geosyntetyków i superabsorbentu. Ich konstrukcję opracowano 
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Są chronione 
patentem na terenie RP i UE. GSK są dostępne na polskim rynku 
pod nazwą Hydrobox.

Geokompozyt (rys. 8) jest wypełniony superabsorbentem re-
tencjonującym wodę infiltrującą z opadów lub z systemu nawad-
niającego. Wewnętrzny szkielet zapewnia przestrzeń dla pęcz-
niejącego superabsorbnentu, a otaczająca go włóknina pełni rolę 
filtracyjną i separacyjną. Dzięki takiej budowie są niwelowane 
negatywne skutki bezpośredniej aplikacji superabsorbentów 
do podłoża – ograniczenie pęcznienia SAPu pod obciążeniem 
nawet niewielką warstwą podłoża, obniżenie parametrów wy-
trzymałościowych związane ze zmniejszeniem tarcia w wyniku 
obecności spęczniałego hydrożelu pomiędzy ziarnami podłoża 
[11, 18]. Rozwiązanie jest skuteczne i ekonomiczne, GSK jest 
aplikowany bezpośrednio pod roślinę, nie ma potrzeby miesza-
nia dużych ilości substratu z superabsorbentem oraz unika się 
tworzenia przez spęczniały SAP nieprzepuszczalnych barier.

Geokompozyty są produkowane w wersji punktowej, li-
niowej i w postaci mat. Kształty i rozmiary dopasowuje się do 
wymagań roślin: bylin, krzewów, pnączy, drzew, darni. GSK 
w formie trwałej nadają się do recyklingu, mogą być produko-
wane z materiałów biodegradowalnych [12]. Rozwiązanie jest 
przyjazne środowisku, pozwala oszczędzać wodę, wpływa zna-
cząco na poprawę kondycji roślin i ich przeżywalność w trud-
nych warunkach siedliskowych. Prowadzone badania dowiodły 
między innymi, że stan odżywienia roślin uprawianych z geo-
kompozytem sorbującym wodę jest lepszy, a wzrost nadziem-
nych i podziemnych części bardziej intensywny. Zastosowanie 
GSK wpływa również na efektywne wykorzystanie składników 
pokarmowych z nawozów, polepszenie parametrów wytrzyma-
łościowych i zwiększenie odporności na erozję podłoża przero-
śniętego korzeniami roślin [4, 12, 24].

PODSUMOWANIE

Geosyntetyki pełnią istotną rolę w konstrukcji dachów zielo-
nych, zapewniając prawidłowe ich funkcjonowanie. Wykorzy-
stuje się je w warstwach filtracyjnych, drenażowych, separacyj-
nych, ochronnych, a także jako produkty retencjonujące wodę 
i wspomagające wegetację roślin. Lekkie, odporne materiały 
o bardzo korzystnych parametrach technicznych, dobrze spraw-
dzają się w konstrukcjach dachów zielonych. Popularność i roz-
wój konstrukcji dachów zielonych podyktowane są względami 
ekologicznymi i ekonomicznymi. Są one elementem zrównowa-
żonej gospodarki wodnej na terenach zurbanizowanych i zrów-
noważonego budownictwa. Stwarza to pole do rozwoju tech-
nologii z wykorzystaniem geosyntetyków, których właściwości 
optymalizuje się pod kątem zastosowań na dachach zielonych.

Rys. 8. Przykładowy przekrój przez geokompozyt sorbujący wodę
1 – geowłóknina, 2 – superabsorbent, 3 – szkielet wewnętrzny (fot. J. Dąbrowska)
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