
Opóźnianie. 
Woda deszczowa wyprowadzona przez rowy i kanały lub osobną pod-
ziemną rurą do koryt retencyjnych i basenów jest opóźniona w drodze 
do odpływu. W procesie projektowania krajobrazu integruje się stawy, 
jeziora, mokradła i baseny, aby wydłużyć drogę wodną, opóźnić i wyko-
rzystać wodę. Gleba służy do filtrowania zanieczyszczeń z wody. Skwe-
ry miejskie, place zabaw i inne przestrzenie publiczne mogą być również 
zintegrowane z gospodarką wodną i służyć jako tymczasowe zbiorniki  
w przypadku oberwania chmury. 

Jak można zatrzymywać 
wodę deszczową?
Najskuteczniejszym, a w niektórych przypadkach jedynym sposo-
bem radzenia sobie z wodą opadową, są rozwiązania lokalne. Roz-
sądne zarządzanie wodami opadowymi daje szansę wzbogace-
nia i odpowiedniej pielęgnacji zieleni miejskiej, takiej jak ogrody 
i skwery publiczne, tereny sportowe i place zabaw o nowe i inspi-
rujące obiekty. Na terenach prywatnych wykorzystanie wody 
deszczowej może pozytywnie wpłynąć na rozwój przydomowych 
ogrodów, a tym samym prowadzić do zwiększenia bioróżno-
rodności. Woda deszczowa z dachów może być magazynowana  
w zbiornikach i wykorzystywana do podlewania.

Wody powierzchniowe zawsze spływają do najniższego punktu terenu 
i tam się gromadzą. Im bardziej strome zbocze, tym większa prędkość 
płynącej wody. Na płaskim terenie lokalne zagłębienia mogą się wy-
pełniać i tworzyć tymczasowe stawy. Za pomocą projektowania kra-
jobrazu tereny retencyjne można włączać do skwerów miejskich, par-
ków, terenów rekreacyjnych, placów zabaw i obiektów sportowych. 

Jaki są efekty zmian klimatu?
Jako ludzkość jesteśmy częścią natury, więc zmiany wpływają również 
na nas: nasze zdrowie, zdolność do uprawy żywności, warunki mieszka-
niowe, bezpieczeństwo i pracę.

Skutki zmian klimatu można zobaczyć i zmierzyć w kontekście global-
nym, a także lokalnym. Wpływają one na nasze codzienne życie na wiele 
sposobów. Fale upałów, silne burze i ulewne deszcze lub nagłe oberwa-
nie chmury mają na nas bezpośredni wpływ. W dłuższej perspektywie 
zjawiska te będą miały negatywny wpływ na dziką przyrodę i uprawy 
żywności oraz na to gdzie możemy mieszkać i budować nasze domy.

Bioróżnorodność, która na obszarach miejskich występuje głównie 
w ekosystemach zieleni miejskiej, przyczynia się do poprawy jakości 
naszego życia, wywiera pozytywny wpływ na nasze zdrowie zarów-
no fizyczne, jak i psychiczne. Degradacja środowiska przyrodniczego 
pogarsza nasze warunki życia, dlatego też miasta muszą być w stanie 
przystosować się do zmian klimatycznych i wyzwań środowiskowych.

W związku z tym ochrona i rozwój zieleni miejskiej oraz rozsądne zarzą-
dzanie wodami opadowymi staje się priorytetem. 

Czym jest zjawisko 
„miejskiej wyspy ciepła”?
W związku z potrzebą rozwoju zieleni miejskiej w celu łagodzenia skut-
ków zmian klimatu zwócono uwagę na konieczność likwidacji zjawiska 
„miejskiej wyspy ciepła”. Zjawisko to pojawiło się wraz z procesem roz-
rastania się miast i zastępowania powierzchni naturalnych powierzch-
niami zabudowanymi jak np. beton i asfalt. Powierzchnie te składają 
się w dużej mierze z nieodblaskowych i wodoodpornych materiałów 
budowlanych. Dlatego mają tendencję do pochłaniania znacznej czę-
ści padającego promieniowania słonecznego, które jest uwalniane  
w postaci ciepła. Powoduje to wzrost temperatury powietrza w prze-
strzeniach miejskich i tworzenie się tzw. „miejskiej wyspy ciepła”.

Temperatura w miastach, szczególnie w okresie letnim, jest wyższa  
w porównaniu z peryferiami wiejskimi. Te są zwykle bardziej porośnię-
te roślinnością, która łagodzi temperaturę poprzez zacienienie i prze-
chwytywanie promieniowania słonecznego. 

Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania „miej-
skiej wyspy ciepła” jest ciepło wytwarzane z systemów klimatyzacyj-
nych i chłodniczych, a także z procesów przemysłowych i ruchu sa-
mochodowego.

Zmiany  Klimatyczne

Dlaczego zieleń miejska 
jest tak ważna w kontekście 
likwidacji miejskiej 
wyspy ciepła?
Miejskie parki, cmentarze, place zabaw, pojedyncze drzewa, raba-
ty kwiatowe, tereny sportowe na świeżym powietrzu, trawniki i inne 
tereny zieleni o różnej wielkości i formie nazywamy zielenią miejską. 
Każdy obszar ma swój własny ekosystem z materiałem roślinnym, 
glebami zatrzymującymi wilgoć, owadami i zwierzętami. Rośliny wy-
korzystują dużą część energii cieplnej pochłoniętej w mieście w pro-
cesie ewapotranspiracji i wydzielają parę wodną, która przyczynia 
się do chłodzenia powietrza w ich sąsiedztwie. Jedno wielkie drze-
wo przepuszcza 450 litrów wody na dzień. Proces parowania 
zużywa 1000 MJ energii cieplnej. Dzięki temu drzewa i tereny  
o zróżnicowanej zieleni mogą znacząco przyczynić się do schło-
dzenia „miejskiej wyspy ciepła”. 

Zjawisko „miejskiej wyspy ciepła” wpływa na przyrodę oraz wa-
runki życia, a zwłaszcza zdrowie fizyczne i psychiczne. Działania 
mające na celu ochłodzenie obszarów miejskich mogą pomóc w za-
chowaniu bioróżnorodności i ekosystemów oraz podniesieniu jakości 
życia. Ważna jest wielkość i charakter zieleni miejskiej, chociaż stra-
tegiczne rozmieszczenie pojedynczych drzew może również mieć 
duży wpływ na lokalne obniżenie temperatury. 

Dlaczego retencja wody  
deszczowej jest ważna?
Woda deszczowa stanowi istotny element pielęgnacji i utrzyma-
nia zieleni miejskiej, ale także zieleni wokół domów jedno i wielo-
rodzinnych. 

Ekspansja obszarów miejskich, zwiększona gęstość i mniej terenów 
zieleni w miastach doprowadziły do osuszania terenów podmokłych, 
jezior i strumieni, a naturalny spływ wody deszczowej został zakłóco-
ny. Przez długi czas działki budowlane były osuszane, a deszczówka 
z dachów, ulic i placów zabaw odprowadzana do podziemnych sys-
temów kanalizacyjnych, które nie były zaprojektowane do obsługi 
silnych opadów deszczu, przez co kanalizacja przelewała się podczas 
ulewnych deszczy.

Jednak ulewne deszcze zdarzają się coraz częściej i mogą stać się 
bardziej intensywne w przyszłości. Mogą one spowodować poważne 
szkody w infrastrukturze, zakłócić lokalną działalność gospodarczą 
i codzienne życie na długo po zdarzeniu, zwłaszcza gdy ludzie nie są 
na to przygotowani. Deszcz może prowadzić do lokalnych podtopień, 
a czasami powodować ekstremalne szkody, dlatego wdrożenie spój-
nych rozwiązań zatrzymywania wody nad i pod ziemią jest niezbędne.

Zwiększenie zdolności retencji wody w zlewniach zintegrowa-
nych z terenami zieleni miejskiej jest głównym elementem zarzą-
dzania ryzykiem ulewnych deszczy i ogólnie ryzykiem powodzi, 
dlatego niezbędne jest przystosowanie się do tych zmian i wcze-
śniejsze przygotowanie poprzez odpowiednie zaprojektowanie  
w przestrzeni miejskiej kanalizacji deszczowej połączonej z te-
renami zielonymi np. parkami, placami zabaw, rabatami kwiato-
wymi itp. oraz naturalnymi zbiornikami retencyjnymi jak stawy, 
oczka wodne itp.

Przewodnią zasadą strategii retencji wody deszczowej powinno 
być „Utrzymuj wodę tam, gdzie spada”!

Co to są zmiany klimatyczne?
Zmiana klimatu odnosi się do długoterminowych zmian temperatur  
i typowych wzorców pogodowych. Może odnosić się też do określonej 
lokalizacji, małych obszarów lub całych regionów. Często zmiany te 
powodują, że pogoda jest mniej przewidywalna, utrudnia to utrzymanie  
i uprawę roślin, które są wrażliwe na warunki pogodowe, zmiany tempe-
ratury i wilgotność.

W historii ziemi klimat nieustannie się zmieniał. Jest to proces, który od-
bywa się w długich i krótkich okresach. Rozpiętość czasu wynosi lata, 
dekady i tysiąclecia. Czasami zmiany są gwałtowne, a czasami powolne.

Mechanizmy odgrywające fundamentalną rolę w zmianach klimatycznych 
to: zmienność nasłonecznienia, aktywność wulkaniczna, aktywność tek-

Po co
jest nam potrzebna 
zieleń miejska 
i dlaczego należy
ją chronić?

toniczna, gazy cieplarniane, działalność człowieka i sprzężenie zwrotne  
tj. interakcje między różnymi składnikami. Wszystkie czynniki wpływają na 
pokrywę lodową, lód morski, roślinność, temperaturę oceanu, tempo wie-
trzenia, cyrkulację oceaniczną i stężenie gazów cieplarnianych.

Działania ludzkości mają wpływ na klimat poprzez emisję dwutlenku  
węgla w trakcie spalania paliw kopalnych oraz uwalnianie innych gazów 
cieplarnianych. 

Przykładami emisji gazów cieplarnianych są para wodna, dwutlenek węgla  
i metan. Energia, przemysł, transport, użytkowanie gruntów z nieurodzajny-
mi glebami oraz wycinanie lasów należą do głównych emitentów dwutlenku 
węgla. Wysypiska śmieci są głównym źródłem emisji metanu.

Sposoby „zatrzymywania” 
wody deszczowej:  
Infiltracja wody deszczowej. 
Aby uniknąć przelewania wody z kanalizacji deszczowej i lokalnych 
podtopień, woda deszczowa musi być odprowadzana do otoczenia  
o porowatych powierzchniach, gdzie może przenikać do gleby. Ogro-
dy deszczowe mogą być wykorzystywane do infiltracji wody z dachów 
w budynkach wielorodzinnych i prywatnych domach, a jednocześnie 
wnosić do ogrodów radość z tymczasowego gromadzenia się wody  
i okazję do zabawy.

Zmniejszenie spływu powierzchniowego 
z obszarów litych. 
Woda deszczowa nie może penetrować powierzchni stałych i spływa 
do kanalizacji. Zastąpienie uszczelnionych powierzchni materiała-
mi porowatymi na parkingach i powierzchniach utwardzonych oraz 
zmniejszenie użycia materiałów stałych pomaga ograniczyć spływa-
nie, umożliwiając przenikanie wody bezpośrednio do gruntu. Porowate 
materiały powierzchniowe, które pozwalają wodzie przenikać i przeni-
kać do niższych warstw, są teraz dostępne do stosowania na ulicach, 
parkingach, chodnikach, obiektach sportowych i na placach zabaw.

Kanał odprowadzający wodę deszczową na teren zielonym w Kopenhadze. 
Zdjęcie: Ulla Rolfsigne Pedersen/Verkis.

Tymczasowy zbiornik wodny na terenie zielonym w Kopenhadze. 
Zdjęcie: Ulla Rolfsigne Pedersen/Verkis. 

Odpływ wody deszczowej na terenie zielonym w Kopenchadze. 
Zdjęcie: Ulla Rolfsigne Pedersen/Verkis. 

Czy zieleń miejska 
jest ważna?
Zmiany klimatyczne wpływają na przyrodę i nas samych 
każdego dnia. Z biegiem czasu wysokie temperatury i zmie-
niające się wzorce pogodowe zakłócają zwykłą równowagę  
w przyrodzie, co powoduje m.in. fale upałów, silne burze  
i ulewne deszcze lub nagłe oberwanie chmury. Wymienione 
zjawiska mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Skutki tych 
zjawisk możemy łagodzić m.in. poprzez rozwój i pielęgnację 
zieleni miejskiej. 

Z tej broszury dowiesz się, co to są zmiany klimatu, jaki mają 
na nas wpływ, jaki wpływ na łagodzenie zmian klimatu wywie-
ra zieleń miejska, oraz jak możemy wykorzystać wodę desz-
czową do pielęgnacji zieleni w mieście, likwidując przy okazji 
skutki ulewnych deszczy. 

www.eog.gov.pl 
www.klimatgryfino.pl

www.eog.gov.pl 
www.klimatgryfino.pl

Projekt „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej  
i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie” jest finansowany ze środków 
Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 

oraz z budżetu państwa, w ramach programu 
„Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Wspólnie działamy 
na rzecz zielonej 

Europy

beneficjent projektu partner projektu

Zbiorniki podziemne. 
W niektórych obszarach miejskich rozwiązania deszczowe na po-
wierzchni nie mogą być zastosowane. W takim przypadku podziemne 
zbiorniki mogą służyć jako czynnik opóźniający i magazynujący wodę. 
Zbiorniki podziemne mogą znajdować się pod chodnikami, ścieżkami, 
dziedzińcami szkolnymi, parkingami i placami.
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Bluszcz pospolity
Hedera helix L.

Klon pospolity
Acer platanoides L.

Cis pospolity
Taxus baccata L.

Skrzydłorzech kaukaski
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach

Świerk pospolity
Picea abies (L.) H. Karst.

Topola biała
Populus alba L.

Tulipanowiec amerykański
Liriodendron tulipifera L.

Wiąz szypułkowy
Ulmus laevis Pall.

Glediczja trójcierniowa 
Gleditsia tricanthos L.

Magnolia pośrednia
Magnolia x soulangiana Soul.-Bod.

Miłorząb dwuklapowy
Ginkgo biloba L.

Platan klonolistny
Platanus acerifolia Willd.

Grab pospolity‚Fastigiata’
Carpinus betulus L.

Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior L.

Dąb bezszypułkowy
Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos Scop.

Modrzew europejski
Larix decidua Mill.

Dąb czerwony
Quercus rubra L.

Klon jawor
Acer pseudoplatanus L.

Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia L.

Buk zwyczajny
Fagus sylvatica L.

Jodła jednobarwna
Abies concolor Lindl.

Klon polny
Acer campestre L.

Lipa drobnolistna
Tilia cordata Mill.
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Dąb szypułkowy
Quercus robur L.

Kasztanowiec czerwony
Aesculus x carnea Hayne


