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Kosztowne błędy
W REALIZACJI DACHÓW ZIELONYCH

Dobrze wykonane 
dachy zielone 

mają wiele zalet 
użytkowych, 
estetycznych  

i ekologicznych. 
Źle wykonane 

generują koszty 
i problemy. 

Konsekwencje 
tego ponoszą 

inwestorzy, 
zlecający prace, 
ale także i firmy 

wykonawcze, 
które muszą 

naprawiać swoje 
błędy w ramach 

gwarancji. 

TEKST PIOTR WOLAŃSKI

Jakie są typowe objawy złego wy-
konania dachu zielonego? Może 
to być na przykład przeciekający 
dach, nadmierne obciążenie sta-

tyczne stropu, zniszczenie dachu poprzez 
erozję wietrzną, stagnująca woda, niepra-
widłowy rozwój roślinności, osuwanie się 
warstw na dachach stromych, czy ogólnie 
nieprawidłowe funkcjonowanie dachu.

Dla lepszego zrozumienia, często spoty-

kane błędy w realizacji dachów zielonych 
zostały tu opisane poprzez pokazanie 
funkcji poszczególnych warstw dachu zie-
lonego. Przy czym, ze względu na popu-
larność w Polsce układów wielowarstwo-
wych do dachów zielonych, nie poruszamy 
zagadnień związanych z realizacją da-
chów zielonych jednowarstwowych. Opi-
sujemy tylko niektóre przykłady błędów, 
nie wyczerpujemy tematu wszystkich moż-
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liwych nieprawidłowości w projektowaniu 
i realizacji dachów zielonych, ponieważ 
jest to niemożliwe.

ANTYKORZENNOŚĆ  
IZOLACJI WODOCHRONNEJ
W przypadku izolacji wodochronnej, którą 
zamierzamy zastosować na dachu lub ta-
rasie zielonym, koniecznie należy spraw-
dzić, czy jest to izolacja antykorzenna, czy-

Zastoiska wody na dachu zielonym to 
konsekwencja źle dobranych wpustów 
oraz zastosowania w funkcji  separatorów 
pomiędzy opaskami żwirowymi a warstwą 
substratu ekobordów zamiast profili 
perforowanych

li odporna na przerastanie przez korzenie 
roślin. Producenci specjalistycznych ma-
teriałów do hydroizolacji na dachy i tarasy 
zielone mają certyfikaty zaświadczające, 
że dany materiał został przebadany pod 
tym względem zgodnie z metodologią 
opracowaną przez FLL (Stowarzyszenie 
Badania, Rozwoju i Kształtowania Kra-
jobrazu) i opisaną w „Wytycznych dla 
dachów zielonych. Wytycznych do pro-
jektowania, wykonywania i utrzymywania 
dachów zielonych” (DAFA, 2021), która 
stała się podstawą Europejskiej Normy 
DIN EN 13948 („Elastyczne wyroby wodo-
chronne – Wyroby asfaltowe z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do pokryć dacho-
wych – Określenie odporności na przera-
stanie korzeniami”). 

Tego typu badania są długotrwałe 
(trwają 2 lub 4 lata) i kosztowne, dlatego 
specjalistyczne materiały do hydroizolacji 
odporne na przerastanie przez korzenie 
roślin są droższe od materiałów, które nie 
przeszły tego typu badań i nie mają certy-
fikatu potwierdzającego antykorzenność. 
Ale jest to koszt, który warto ponieść. Je-
żeli hydroizolacja nie jest antykorzenna, to 
korzenie roślin z upływem czasu przera-
stają przez powłoki hydroizolacji, dziura-
wiąc ją, co w efekcie powoduje przecieka-
nie dachu. 

Jeśli zastosowana na dachu lub tarasie 
izolacja wodochronna nie jest odporna 
na przerastanie przez korzenie roślin lub 
w przypadku instalacji dachów zielonych 
na istniejących już warstwach izolacji, 
gdzie nie mamy pewności co do zabez-
pieczenia antykorzennego izolacji wodo-
chronnej, należy zastosować dodatkowo 
specjalną folię antykorzenną. 

WARSTWA  
CHŁONNO-OCHRONNA
Jej funkcją jest ochrona izolacji wodo-

chronnej przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Brak warstwy ochronnej na 
dachu zielonym może doprowadzić do 
uszkodzenia mechanicznego hydroizo-
lacji, a w konsekwencji do przeciekania 
dachu. Uszkodzenia mechaniczne mogą 
powstać zarówno w trakcie wykonywania 
instalacji dachu zielonego, jak też w trak-
cie jego użytkowania. Ponieważ jako war-
stwę ochronną zgodnie z „Wytycznymi dla 
dachów zielonych” zaleca się włókniny 
o bardzo wysokich gramaturach, to peł-
nią one również funkcję magazynowania 
wody.

WARSTWA DRENAŻOWA
Drenaż powinien być odpowiednio dobra-
ny pod kątem skuteczności i wydajności 
w odprowadzaniu wody, jak również pod 
kątem kumulacji wody na potrzeby we-
getacji. Materiał, z którego jest wykonany 
drenaż powinien spełniać parametry ob-
ciążeniowe wynikające z grubości warstwy 
substratu oraz roślin użytych na dachu 
i powinien być wydajny w zakresie odpro-
wadzania wody. Konstrukcja drenażu musi 
umożliwiać stałe odprowadzanie określo-
nej ilości wody z warstwy substratu.

Częstą praktyką w warunkach polskich 
jest sytuacja, kiedy firma wykonawcza czy 
podwykonawcza szukając oszczędności, 
zamienia produkty specjalistyczne, któ-
re zostały przez architekta zaplanowane 
w projekcie na tańsze, przypadkowe za-
mienne materiały budowlane. Zastoso-
wanie tańszych materiałów, które tylko 
z wyglądu są podobne do wymienionych 
w projekcie, może się okazać rozwiąza-
niem droższym. Użycie ich powoduje real-
ne straty, ponieważ nie pełnią one założo-
nych funkcji i niszczą pozostałe warstwy 
dachu czy tarasu.

Typowym przykładem takiej pozornie 
korzystnej finansowo zamiany jest uży-

Częstą praktyką w Polsce jest 
sytuacja, kiedy firma wykonawcza czy 

podwykonawcza, szukając oszczędności 
zamienia wpisane w projekcie produkty 
specjalistyczne na tańsze, przypadkowe 

materiały budowlane.
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wanie jako drenażu folii kubełkowej, która 
jest przeznaczona i powinna być stosowa-
na tylko do odwodnienia pionowego, czyli 
między innymi do fundamentów. Użycie fo-
lii kubełkowej w funkcji „drenażu” na dachu 
płaskim, na przykład pod zieleń intensyw-
ną skutkuje pozbawieniem dachu funkcji 
drenującej, ponieważ folia kubełkowa jest 
mało odporna na nacisk i ulega zgnieceniu.

Konsekwencje źle wykonanej warstwy 
drenażowej na bazie drenaży, które są 
przypadkowo stosowanymi materiałami 
budowlanymi, nie przeznaczonymi do re-
alizacji dachów zielonych, mogą być na-
stępujące: 
• duże obciążenia mogą spowodować 

deformację drenaży, co wyklucza ich 
właściwe funkcjonowanie i prowadzi 
do zalegania wody na dachu; 

• drenaż niezaprojektowany do budowy 
dachów zielonych może podczas eks-
ploatacji się zatykać (otwory odprowa-
dzające wodę są zbyt małe, znajdują się 
w niewłaściwych miejscach), 

• drenaż nie ma właściwej pojemności 
wodnej. 
Firmy projektujące i wykonujące spe-

cjalistyczne drenaże dla dachów zielo-
nych mają ich szeroki wybór w zależności 

od zastosowania o różnej pojemności 
wodnej, o wysokości od 2 cm do 6 cm 
w zależności od rodzaju roślin, które mają 
być posadzone na dachu, oferują również 
drenaże o podwyższonej retencji wodnej 
spowalniające spływ wody z dachu. 

DOBÓR ODPOWIEDNICH 
WPUSTÓW
Dobierając wpusty należy się upewnić, 
że będą one właściwie funkcjonować na 
danym dachu, mając na uwadze koniecz-
ność odprowadzania wody z warstw we-
getacyjnych. Szczególnie ważne jest to 
w przypadku wpustów podciśnieniowych.
 
BRAK NADSTAWEK  
REWIZYJNYCH  
NAD WPUSTAMI
Często spotykanym błędem na dachach 
zielonych jest brak specjalistycznych 
nadstawek rewizyjnych umożliwiających 
dostęp do wpustu dachowego, a z drugiej 
strony filtrujących wodę odprowadzaną 
z dachu do wpustu. Można też spotkać  
tego typy realizacje dachów i tarasów zie-
lonych, gdzie  wpusty w ogóle nie mogą 
pełnić swojej funkcji, ponieważ są zabudo-
wane pozostałymi warstwami dachu zielo-
nego. Jeśli na przykład wpusty zostaną za-
budowane warstwą ochronną, drenażami, 
włókniną filtracyjną i substratem, to prace 
naprawcze będą polegały na odszukaniu 
wpustów, wycięciu otworów w poszcze-
gólnych warstwach, odsłonięciu wpustów 
i montażu nadstawek rewizyjnych.

Nadstawki rewizyjne umożliwiają pro-
wadzenie prac serwisowych w zakresie 
odwodnienia, bez ingerencji w warstwy 
dachu zielonego.

WARSTWA FILTRACYJNA
Warstwa filtracyjna powinna być wykona-
na z włóknin o wysokiej wodoprzepusz-
czalności , aby nie ulegała zatykaniu. Za-
tkanie warstwy filtracyjnej prowadzi do 
spiętrzania się na niej wody, co ma nega-
tywny wpływ na wegetację.

PROFILE OBRZEŻOWE  
I SEPARACYJNE
Jako materiały oddzielające różne po-
wierzchnie dachu zielonego (na przykład 
oddzielenie substratu od opaski żwirowej, 
oddzielenie warstw dachu zielonego od 
elementów małej architektury lub jako 

Prawidłowo zamontowany wpust wraz z nadstawką rewizyjną
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Zastosowanie 
tańszych 

materiałów,  
które tylko  

z wyglądu są 
podobne do 

wymienionych 
w projekcie, 

może okazać się 
rozwiązaniem 

droższym.  
Ich użycie 
powoduje  

realne straty, 
ponieważ nie pełnią 

one założonych 
funkcji i niszczą 

pozostałe warstwy 
dachu czy tarasu.



5

Niewłaściwe zaprojektowanie i wykonanie zielonego dachu może skutkować złym funkcjonowaniem, a nawet zniszczeniem dachu przez wiatr 
– tak zwaną erozję wietrzną dachu
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profil obrzeżowy na krawędzi dachu) 
należy stosować specjalistyczne profile 
 perforowane. Perforacje umożliwiają swo-
bodny przepływ wody. Jeśli zastosujemy 
zamienniki znane z ogrodnictwa, na przy-
kład plastikowe ekobordy bez perforacji, 
to woda na poszczególnych obszarach 
dachu będzie miała utrudniony odpływ 
i dojdzie do zastoin wody, co wpływa ne-
gatywnie na rośliny i funkcjonowanie ca-
łego dachu.

SUBSTRATY
Dostawcy materiałów do dachów zielo-
nych wypracowali specjalistyczne substra-
ty dostosowane do parametrów różnych 
typów dachów. Zastosowane specjali-
stycznych substratów gwarantuje prawi-
dłowe funkcjonowanie poszczególnych 
typów dachów. 

Substraty dachowe odgrywają decydują-
cą rolę w osiągnięciu sukcesu, jeśli chodzi 
o zieleń na dachu i wieloletnie funkcjo-
nowanie dachu czy tarasu zielonego. Źle 
dobrany substrat, substrat o zbyt niskiej 
jakości, który nie spełnia wymagań „Wy-

tycznych dla dachów zielonych” lub zasto-
sowanie ziemi z wykopu może spowodo-
wać znaczne szkody i straty materialne 
właściciela dachu czy tarasu. 

Przeciwko zastosowaniu na dachu ziemi 
z wykopu lub substratu o zbyt niskiej jako-
ści przemawiają dość przekonujące argu-
menty. Przede wszystkim ciężar – ziemia 
pozyskiwana z wykopu niejednokrotnie 
waży dwa razy tyle, co specjalne substraty, 
obciążając nadmiernie konstrukcję dachu. 

Wodoprzepuszczalność – ziemie ila-
ste i gliniaste charakteryzują się takimi 
parametrami wodoprzepuszczalności, 
które nie odpowiadają wymaganiom „Wy-
tycznych dla dachów zielonych”. Frakcje 
spławne szybko zapychają włókniny filtra-
cyjne, czego następstwem jest opóźnianie 
odpływu wody z warstwy substratu. Efek-
tem jest stagnacja wody i nierównomierne 
zaopatrzenie w wodę dla roślin, co powo-
duje ich wymieranie. 

Dla właściwego rozwoju roślin koniecz-
na jest stała i na określonym poziomie 
pojemność powietrzno-wodna podłoża. 
Substraty wykonywane zgodnie z zalece-

niami „Wytycznych dla dachów zielonych” 
spełniają  te wymagania.

Niepożądana roślinność – wraz z ziemią 
z wykopu na dach nanoszone są szybko 
odrastające części korzeni i kłączy, kawałki 
pędów oraz nasiona niepotrzebnych roślin 
(chwastów), co psuje zamierzony efekt es-
tetyczny na dachu lub tarasie. Aby się ich 
trwale pozbyć takiej roślinności potrzebny 
jest duży nakład kosztów i pracy.

BRAK OPASEK ŻWIROWYCH
Opaski żwirowe są koniecznym elementem 
dachu zielonego. Pełnią funkcję balastują-
cą dach w strefach, gdzie siły ssące wiatru 
są największe. Poprawiają funkcję drena-
żową. W przypadku pożaru zabezpieczają 
dach przed rozprzestrzenianiem się ognia. 
Są stosowane wokół urządzeń, wyłazów na 
dach, świetlików i wpustów dachowych.

ODPOWIEDNI DOBÓR  
ROŚLIN I ICH PIELĘGNACJA
Częstym błędem jest niewłaściwy dobór ro-
ślin w stosunku do zainstalowanego układu 
warstw dachu zielonego i brak pielęgnacji. 
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PIOTR WOLAŃSKI
Od 14 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem 
naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży. Ekspert publikujący w mediach branżowych. Jest 
współzałożycielem Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA, a także jednym z inicjatorów 
wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. W latach 2012-2019 pełnił funkcję koordynatora Grupy 
Merytorycznej Dachy Zielone. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA, opracowującego dwa 
polskie wydania wytycznych. Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.
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▪ Doradztwo techniczne, dobór i dostawa materiałów 
na dachy zielone płaskie i skośne.

▪ Systemowe materiały do skośnych dachów zielonych, 
konsultacja projektu.

▪ Systemowe materiały do dachów biosolarnych 
(połączenie dachu zielonego i fotowoltaiki).

▪▪ Maty rozchodnikowe.

▪ Profile oporowe i separacyjne.

▪ Nadstawki nad wpusty.

Pomagamy naszym klientom na każdym etapie prac.
Zapewniamy atrakcyjne ceny.

Dostarczamy materiały na terenie całej Polski.

APK Dachy Zielone    
www.dachyzielone.netwww.dachyzielone.net

e-mail: piotr.wolanski@dachyzielone.net

Na dachach w uprawie ekstensywnej, gdzie 
miąższość warstwy substratu jest stosun-
kowo niska, a warstwa retencyjno-drenażo-
wa magazynuje relatywnie mniejszą ilość 
wody nie stosuje się roślin o wysokich wy-
maganiach i rozbudowanych systemach 
korzeniowych. Mają tu zastosowanie 
rośliny sucholubne – na przykład rojniki, 
niektóre zioła i trawy, rozchodniki w formie 
sadzonek, rozrzuconych pociętych pędów, 
czy prekultywowanych mat rozchodniko-
wych, które zapewniają natychmiastowy 
efekt zazielenienia. Tego typu dachy pod-
lewa się interwencyjnie, po instalacji oraz 
w okresie suszy i  nawozi co najmniej raz 
w roku. Należy usuwać chwasty – nasiona 
chwastów przywieje wiatr i naniosą ptaki.

W dachach narażonych na silną erozję 
wietrzną oraz dachów skośnych i lekkich 
systemów (na bazie lekkich substratów 
i hydrofilowej wełny skalnej) konieczne 
jest stosowanie prekultywowanych mat 
rozchodnikowych.

W dachach w uprawie półintensywnej 
i intensywnej stosuje się bardziej pojemne 
elementy drenażowo-retencyjne i wyższe 
warstwy substratu. Takie dachy mogą być 
obsadzone różnymi typami roślin, w zależ-
ności od indywidualnego projektu. Dachy 
w uprawie półintensywnej i intensywnej 
wymagają pielęgnacji ogrodniczej, nawo-
żenia i podlewania.

Do dachów w uprawie ekstensywnej 
stosuje się substrat ekstensywny, do da-

chów w uprawie intensywnej ma zastoso-
wanie substrat intensywny. Różnią się one 
składem i parametrami.

SERWIS I PIELĘGNACJA
Konieczna jest kontrola serwisowa dachu 
w zakresie sprawdzania drożności urzą-
dzeń odwadniających dach, ewentualne 
usuwanie obumarłych części roślin w re-
jonie wpustów (mogą blokować odpływ 
wody), oczyszczanie opasek drenażowych 
z chwastów i odpadów. Uzupełnianie nasa-
dzeń. Nawożenie i interwencyjne lub stałe 
podlewanie – w zależności od typu dachu. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo osób pra-
cujących, na dachach zielonych stosuje się 
odpowiednie systemy zabezpieczeń.
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