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Za³o¿enie oczka wodnego nie wymaga
du¿o miejsca. Raczej pomys³u, nieco

pracy i du¿o serca. Nasz prywatny staw
warto wyposa¿yæ w fontannê, choæby dla-
tego, ¿e woda w nim powinna byæ w ru-
chu – trzeba do niej dostarczaæ powietrze.
Ten sam skutek da kaskada, a jeœli ogród
nie jest symetryczny i uporz¹dkowany,
bêdzie to nawet bardziej korzystne wizu-
alnie rozwi¹zanie. 

Oczko wodne powinniœmy budowaæ,
zanim posadzimy roœliny. Robienie wy-
kopu uszkodzi bowiem ich korzenie.
W szczególnoœci dotyczy to krzewów
i drzew, których korzenie siêgaj¹ czasem

na bardzo du¿¹ odleg³oœæ. Jeœli na dzia³ce
s¹ ju¿ drzewa, warto wybraæ takie miejsce,
aby spadaj¹ce z nich liœcie nie trafia³y do
wody. Lustro wody nie powinno jednak
znajdowaæ siê w ostrym, po³udniowym
s³oñcu, gdy¿ szybko pojawi¹ siê du¿e ilo-
œci glonów.

Wielu projektantów zieleni zaleca,
aby staw by³ usytuowany w centralnym
miejscu ogrodu. Uwa¿am, ¿e nie jest to
konieczne. Wa¿ne, aby komponowa³ siê
z roœlinnoœci¹ i pasowa³ do ca³ej koncep-
cji otoczenia �. Tu trzeba zaznaczyæ, ¿e
w przydomowym ogrodzie najbardziej
chyba niekorzystnie wygl¹da staw o regu-
larnym kszta³cie, utworzony na œrodku
g³adkiego trawnika. 

Jaki staw wybraæ
Jeœli ju¿ zdecydowaliœmy, gdzie ma

byæ staw, musimy okreœliæ jego kszta³t
i wielkoœæ. Od tego m. in. zale¿¹ mo¿li-
woœci wykonawcze. 

Zbiornik mo¿na wykonaæ w sposób tra-
dycyjny lub przy u¿yciu nowoczesnych ma-
teria³ów. Niew¹tpliwie skorzystanie z goto-
wej, dostêpnej w handlu formy pozwoli
przeprowadziæ prace bardzo szybko i ³atwo.
Jednak kszta³t oraz wielkoœæ oczek narzuca-
j¹ pewne ograniczenia. Mo¿e wiêc warto
wybraæ technologiê bardziej pracoch³onn¹,
ale pozwalaj¹c¹ na wykazanie siê pomys³o-
woœci¹.

Murowane
Wymurowanie zbiornika jest czaso-

i pracoch³onne. No i wymaga umiejêtno-
œci. Obecnie takie zbiorniki wykonuje siê
na dwa sposoby.

Z cegie³ – warunek: musz¹ byæ od-
porne na wilgoæ – mo¿na wymurowaæ
oczko o niemal dowolnym kszta³cie. Naj-
czêœciej jednak s¹ to niewielkie, kwadrato-
we lub prostok¹tne zbiorniki. Stosuje siê
g³ównie ceg³y klinkierowe �. Jednak
i one nie powinny mieæ d³ugotrwa³ego
kontaktu z wod¹. Dlatego od wewn¹trz
oczko wyk³adamy foli¹. Spoiwo, którym
³¹czy siê ceg³y musi byæ wodoszczelne.
Sam zbiornik nie powinien byæ g³êboki.
Jego boki s¹ zazwyczaj pionowe. Obrze¿e,
przynajmniej z jednej strony, musi znaj-
dowaæ siê na równi z powierzchni¹ wody.
Inaczej staw bêdzie œmierteln¹ pu³apk¹
dla zwierz¹t wodnych.

Przyk³adem udanej aran¿acji ogrodu,
wykorzystuj¹cej omawiany rodzaj zbior-
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Chyba trudno by³oby znaleŸæ ogród, w którym nie
ma choæby niewielkiego stawu. Woda stwarza

korzystny mikroklimat, przyci¹ga zwierzêta,
a jej widok uspokaja.
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WODA
w ogrodzie

fot. Miêdzynarodowe Centrum Cebulek Kwiatowych



ników jest nastêpuj¹ce rozwi¹zanie �.
Wzd³u¿ ogrodzenia zbudowano trzy
zbiorniki o kszta³cie prostok¹tów.
Umieszczono je w linii ³uku, ró¿nicuj¹c
wysokoœci¹: od najwy¿szego do najni¿sze-
go. Boki wy¿szych obsypano ziemi¹, two-
rz¹c niewielkie skarpy. Doprowadzenie
wody znajduje siê nad krawêdzi¹ najwy¿-
szego zbiornika – woda cyrkuluje w obie-
gu zamkniêtym – w „przewróconym” ce-
ramicznym naczyniu. W zbiorniku rosn¹
lilie wodne i ¿yj¹ karpie koi. Zwierzêta
bez problemu zimuj¹ w najwy¿szym, za-
tem i najg³êbszym zbiorniku. Roœliny
wra¿liwe trzeba na zimê wyjmowaæ i prze-
chowywaæ w akwarium lub innym pojem-
niku, w którym mo¿e byæ woda. Pomiesz-
czenie powinno byæ ch³odne, ale musi
w nim panowaæ temperatura dodatnia. 

Z betonu – mo¿na zrobiæ zwyk³y
zbiornik betonowy. Konieczne jest wy-
konanie szalunku, dodanie do masy œrod-
ków uszczelniaj¹cych i bardzo staranne
przeprowadzenie prac. W zasadzie mo¿na
uzyskaæ niemal dowolny kszta³t zbiorni-
ka, jednak wykonanie skomplikowanego
szalunku jest bardzo pracoch³onne. Bocz-
ne krawêdzie mog¹ byæ pionowe – takie
naj³atwiej zrobiæ, ale korzystniejsze bê-
dzie lekkie nachylenie ich na zewn¹trz,
a jeszcze lepsze, ale najtrudniejsze – wy-
profilowanie pó³ek. Gotowy zbiornik
uszczelniamy od wewn¹trz odpowiednim
preparatem. Niestety, takie oczko jest na-

ra¿one na rozsadzenie przez wodê. Dlate-
go na zimê trzeba je opró¿niaæ. Bardziej
trwa³y jest zbiornik z siatkobetonu.
W tym przypadku do zbrojenia betonu
u¿ywa siê cienkiej siatki podtynkowej.
Siatkobeton jest bardziej odporny od be-
tonu wylanego, nie jest wiêc konieczne
opró¿nianie oczka z wody.

Z metra
„Z metra” jest oczywiœcie materia³,

z którego wykonujemy staw �. Stosuje
siê do tego celu specjaln¹ foliê lub geo-
membranê.

Z folii – to rozwi¹zanie jest obecnie
najbardziej rozpowszechnione. Do budo-
wy oczek wodnych przeznaczone s¹ folie
PVC, polietylenowe (PE), z syntetyczne-
go kauczuku (EPDM) oraz z etyleno-
kopolimeru (ECB). Wiêkszoœæ z nich ma
kolor czarny. Chroni on wodê przed roz-
wojem glonów, a sam materia³ przed
szkodliwym wp³ywem promieni UV.
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� Oczko wodne mo¿e znajdowaæ siê nawet
tu¿ przy domu (fot. Haas Polska)

Gdy boczne œcianki budujemy z ce-
gie³, nale¿y przede wszystkim starannie
wykonaæ spoiny i sprawdzaæ, czy ka¿da
kolejna warstwa jest u³o¿ona równo.

Wykoñczenie krawêdzi te¿ powinno
byæ z cegie³ – ze wzglêdów estetycznych.
Tê warstwê uk³adamy prostopadle do
brzegów zbiornika, zag³êbiaj¹c je nieco
w ziemi.

� Zbiornik wymurowany z cegie³ klinkiero-
wych (fot. CRH Klinkier)

� Takie rozwi¹zanie szczególnie korzystnie
prezentuje siê w naro¿niku ogrodu

� Po posadzeniu roœlin i wykoñczeniu obrze¿a
stawu nie widaæ wyœcie³aj¹cej go folii
(fot. Ergis)
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Najbardziej zró¿nicowane kolorystycznie
s¹ folie PVC, które oprócz czarnych mog¹
byæ zielone, turkusowe, a tak¿e ozdobione
wzorem kamieni. 

Poszczególne pasy wyk³adziny skleja
siê ze sob¹ na zak³ad. Powinien on mieæ
ok. 15 cm. Wyj¹tkiem jest ECB, które wy-
maga zgrzewania. 

Wyk³adziny s¹ nara¿one na uszkodze-
nie przez korzenie roœlin. Dlatego trzeba
je hodowaæ w szczelnych pojemnikach.

W handlu s¹ dostêpne zestawy do re-
peracji niewielkich uszkodzeñ mecha-
nicznych. 

Z geomembrany – czyli jednowars-
twowej wyk³adziny z monomerów etyle-
nowo-propylenowo-dienowych. Przezna-
czone do budowy oczek wodnych wyk³a-
dziny maj¹ gruboœæ ok. 1 mm. Zró¿nico-
wane wymiary arkuszy – d³ugoœæ od 30 do
60 m i szerokoœæ od 3 do 15 m – pozwala-
j¹ na wykonanie ka¿dego stawu bez ko-
niecznoœci ³¹czenia materia³u. Geomem-
brana jest bardzo trwa³a, elastyczna, od-
porna na promieniowanie UV i wysokie
temperatury oraz nietoksyczna. Mo¿na j¹
uk³adaæ przy temperaturze powietrza od
–45 do +80° C.

Dla leniwych
Chcemy mieæ staw szybko i ³atwo?

Nic prostszego. Mo¿na kupiæ gotow¹ for-
mê �. Formy wytwarza siê z utwardzane-
go tworzywa sztucznego lub z laminatu
wzmacnianego w³óknem szklanym. Dos-
têpne kolory to czarny, turkusowy i pias-
kowy. Niektórzy producenci wykonuj¹
formy w kolorze brunatnym i o fakturze
wykoñczenia powierzchni wewnêtrznej
przypominaj¹cej ziemiê. Oczka maj¹ bar-
dzo zró¿nicowan¹ wielkoœæ i kszta³ty. Ich

boki s¹ tak wyprofilowane, ¿e na ró¿nych
g³êbokoœciach powstaj¹ pó³ki, na których
mo¿na umieœciæ roœliny.

Formy s¹ lekkie i ³atwe w transporcie.
Jedynym utrudnieniem przy budowie sta-
wu jest koniecznoœæ bardzo starannego
osadzenia zbiornika w pod³o¿u i wypozio-
mowania go.

Jak wykonaæ staw
Niezale¿nie od tego, jak¹ technologiê

budowy zbiornika wybierzemy, musimy
najpierw zaplanowaæ, a nastêpnie staran-
nie wykonaæ wykop.

Kszta³t przysz³ego stawu zale¿y od je-
go rodzaju. Jeœli ju¿ ta decyzja zosta³a
podjêta, wiemy te¿, w którym miejscu
ogrodu bêdziemy budowali, nale¿y
kszta³t oczka narysowaæ na papierze, np.
milimetrowym, w skali. Na rysunku za-
znaczamy poziomy zró¿nicowania dna.
Jeœli nie wybraliœmy gotowej formy, nie
musi byæ to bardzo precyzyjne. Nastêpnie
w zaplanowanym miejscu, uk³adamy na
ziemi gruby sznurek, odpowiadaj¹cy
kszta³towi przysz³ego stawu �. Teraz
kszta³t ten odwzorowujemy w sposób
trwa³y na powierzchni gruntu. Mo¿emy
na tej linii naci¹æ ziemiê ³opat¹. Mo¿na
te¿ wbiæ w ziemiê paliki i po³¹czyæ je

sznurkiem. Teraz zdejmujemy ostro¿nie
darñ. Mo¿emy j¹ wykorzystaæ do umoc-
nienia jakiejœ skarpy. Je¿eli w miejscu bu-
dowy stawu jest go³a ziemia, odk³adamy
jej wierzchni¹ warstwê, czyli humus, na
bok. Przystêpujemy do wykonania wyko-
pu, a nastêpnie do budowy zbiornika. 

Zbiornik betonowy
Jak ju¿ wspomnieliœmy, wykonuje siê

zbiorniki  z wylewanego betonu oraz
z siatkobetonu. W przypadku zbiorników
z betonu wylewanego œciany s¹ najczê-
œciej pionowe lub lekko skoœne. Takie
oczka wodne s¹ doœæ p³ytkie, na ogó³ nie
ró¿nicuje siê te¿ poziomów dna. Wykop
musi byæ nieco wiêkszy od planowanego
stawu, aby mo¿liwe by³o usuniêcie sza-
lunku. Jeœli ziemia nie jest zwarta, nale¿y
zachowaæ niewielkie nachylenie stoków,
aby nie osypywa³a siê do wnêtrza wyko-
pu. Po wykonaniu wykopu mo¿emy zro-
biæ odprowadzenie wody ze zbiornika.
W tym celu do najni¿szego miejsca dna
doprowadzamy rurê, która z drugiej stro-
ny, poza stawem powinna siêgaæ do do³u
wype³nionego t³uczniem. Za jego poœred-
nictwem spuszczana ze stawu woda
wsi¹knie w ziemiê. Odprowadzenie wody
nie jest konieczne, jeœli staw zamierzamy
opró¿niaæ za pomoc¹ pompy. Je¿eli zbior-
nik bêdzie wylewany z betonu, kolejnym
krokiem jest wysypanie dna wykopu
drobnym t³uczniem – warstwa ok. 20 cm
– i staranne ubicie go. Teraz w miejscu
przysz³ych œcianek robimy dwustronny,
pe³ny szalunek. Wlewamy w niego beton,
przygotowany wed³ug nastêpuj¹cych pro-
porcji: 1 czêœæ cementu, 1 czêœæ wapna,
3 czêœci piasku. Uwaga: beton musi byæ
zbrojony. Uk³adamy go dooko³a, war-
stwami gruboœci ok. 15 cm. Gdy uzyska-
my zaplanowan¹ wysokoœæ œcian, betonu-
jemy dno. Po stê¿eniu masy szalunek usu-
wamy. Beton schnie ok. tygodnia. W tym
czasie musimy go zwil¿aæ wod¹, aby nie
popêka³. Po ca³kowitym utwardzeniu siê
betonu, powinniœmy wewnêtrzn¹ po-
wierzchniê uszczelniæ preparatem prze-
ciwwodnym.

Siatkobeton pozwala na wykonywa-
nie bardziej skomplikowanych kszta³tów,
³atwo te¿ jest wyprofilowaæ dno, aby mia-
³o ono ró¿n¹ g³êbokoœæ �.  Dno wykopu
nale¿y wysypaæ  ok. 10-cm warstw¹ pia-
sku i ubiæ go. Nastêpnie w dno i boki wy-
kopu wbijamy co 30-40 cm ko³ki drew-
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� W formie z tak wyprofilowanymi pólkami
³atwo jest posadziæ roœliny (fot. Oase)

� Planowanie i wyznaczanie kszta³tu stawu



niane (musz¹ pokryæ ca³¹ powierzchniê)
o œrednicy ok. 6 cm. Powinny wystawaæ
ponad powierzchniê piasku na ok. 5 cm.
Teraz uk³adamy dwie warstwy siatki pod-
tynkowej – pierwsz¹ wzd³u¿, drug¹ w po-
przek wykopu. Bryty k³adziemy na za-
k³ad ok. 15 cm i ³¹czymy drutem wi¹za³-
kowym. Uwaga: siatka musi byæ odt³usz-
czona. Uk³adaj¹c j¹, starannie modeluje-
my kszta³t zbiornika. Nastêpnie mocuje-
my j¹ do drewnianych ko³ków za pomoc¹
gwoŸdzi z du¿ymi ³ebkami. Teraz uk³ada-
my rzêdy drutu o gruboœci ok. 6 mm,
w rozstawie ok. 20 cm. Przytwierdzamy
go do siatki drutem wi¹za³kowym. Kolej-
ny etap prac to u³o¿enie znowu dwóch
warstw siatki – tak jak poprzednio. Wy-
staj¹ce ponad krawêdŸ wykopu brzegi
siatki owijamy wokó³ prêta zbrojeniowe-
go, kszta³tuj¹c w ten sposób obrze¿e �.
Nale¿y sprawdziæ jego wypoziomowanie.
Mo¿na zastosowaæ poziomnicê wodn¹ –
wype³niony wod¹ d³ugi w¹¿ maj¹cy na
obu koñcach przezroczyste odcinki.
Umieszczamy go w przysz³ym stawie

i wype³niamy wod¹. Jej poziom  na obu
koñcach musi byæ taki sam. 

Ostatni etap to zabetonowanie stalo-
wego szkieletu. Proporcje suchych sk³ad-
ników to 1 czêœæ cementu i 3 czêœci drob-
nego ¿wiru (frakcja max. 3 mm). Ko-
nieczne jest dodanie preparatu uszczel-
niaj¹cego. Sk³adniki rozrabiamy z wod¹
do uzyskania konsystencji plastycznej, ³at-
wo daj¹cej siê formowaæ masy. Betonuje-
my od najni¿ej po³o¿onej czêœci niecki.
Masê nak³adamy kielni¹, wciskamy
w zbrojenie, tak by siêgnê³a do najni¿szej
warstwy siatki  i rozprowadzamy pac¹
tynkarsk¹. Warstwa betonu ponad zbroje-
niem powinna wynosiæ kilka milimetrów.
Starannie wyg³adzon¹ powierzchniê be-
tonu nale¿y zwil¿aæ, aby nie wysycha³
zbyt gwa³townie. Po ok. tygodniu staw
jest gotowy. Ewentualne pêkniêcia za-
szpachlowuje siê cementem z wod¹ (kon-
systencja gêstej œmietany).

Aby uzyskaæ efektowniejszy wygl¹d,
krawêdzie zbiorników betonowych mo¿e-
my ob³o¿yæ ceg³¹ klinkierow¹, kamienia-
mi polnymi lub odpadami np. piaskowca.

Zbiornik z wyk³adziny
Przede wszystkim musimy kupiæ tak¹

jej iloœæ, aby uwzglêdniæ zapas potrzebny
na wywiniêcie materia³u na ziemiê wokó³
stawu (wykonanie obrze¿a) oraz na ³¹cze-
nie poszczególnych pasów. Wliczamy nie
tylko powierzchniê dna, ale te¿ wysokoœæ
boków. Jeœli s¹ wyprofilowane pó³ki, na-
le¿y uwzglêdniæ ich szerokoœæ i wysokoœæ
brzegów. Trzeba te¿ kupiæ odpowiedni
materia³ do wzmocnienia dna stawu. 

Wykonanie wykopu jest takie same,
jak w przypadku zbiornika murowanego.
Nale¿y tylko niezwykle starannie usun¹æ
korzenie roœlin, a szczególnie k³¹cza
perzu, które s¹ bardzo ostre i twarde, oraz
kamienie. Oto kolejne etapy prac 	. Dno
wykopu wysypuje siê 10-cm warstw¹ pia-
sku i wzmacnia specjalnymi matami, geo-
membran¹ lub kilkoma warstwami folii.
Teraz nale¿y roz³o¿yæ foliê i – jeœli jest ta-
ka koniecznoœæ – po³¹czyæ jej bryty. Ko-
lejna czynnoœæ to u³o¿enie materia³u na
dnie – równo i bez fa³d. Na razie nie
przejmujemy siê pozosta³ym na brzegach
przysz³ego stawu zapasem folii. Obci¹¿a-
my j¹ tylko du¿ymi kamieniami, aby nie
zsuwa³a siê do wnêtrza.  Do stawu stop-
niowo nalewamy wodê, jednoczeœnie
prostuj¹c ewentualne za³amania wyk³a-

dziny i sprawdzaj¹c, czy dobrze dopaso-
wuje siê ona do kszta³tu wykopu. Gdy
zbiornik jest pe³ny, usuwamy kamienie
i sprawdzamy wypoziomowanie brzegów.
Tam, gdzie s¹ za niskie, podsypujemy tro-
chê ziemi i ubijamy j¹. Woda nie powinna
przelewaæ siê przez krawêdzie zbiornika.

Uwaga: zbiorniki z folii nie maj¹ od-
p³ywu wody.

Ostatni¹ czynnoœci¹ jest wykonanie
obrze¿a. Pozosta³y na brzegu zapas folii
mo¿emy ob³o¿yæ kamieniami, p³ytami
chodnikowymi, ³amañcami z piaskowca
lub innego kamienia naturalnego. Je¿eli
nie chcemy, aby obrze¿e by³o bardzo wy-
eksponowane, mo¿emy pod foliê, na kra-
wêdzi stawu pod³o¿yæ kawa³ki np. drew-
na, czy wkopaæ obrze¿a chodnikowe i wo-
kó³ nich owin¹æ materia³. Wa¿ne jest, aby
nie by³a luŸna. Nastêpnie brzegi stawu
obsadzamy roœlinami. Wybieraj¹c gatun-
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� Wykonywanie zbiornika z siatkobetonu

� Kszta³towanie obrze¿a

	 Najwa¿niejsze etapy wykonania oczka wod-
nego z folii
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ki pamiêtajmy, ¿e choæ w pobli¿u jest wo-
da, to jednak sama ziemia ma tak¹ wilgot-
noœæ, jak w pozosta³ych czêœciach ogrodu.

Osadzenie formy
W tym przypadku wykop musi byæ

nieco wiêkszy, ni¿ sama forma, aby po
ustawieniu móc obsypaæ j¹ ziemi¹ 
.
Usuwamy wszystkie ostre elementy – ka-
mienie, korzenie etc. Dno wykopu wysy-
pujemy 10-cm warstw¹ piasku lub wyk³a-
damy kilkoma warstwami grubej folii, al-
bo mat¹ o grubych w³óknach, odporn¹ na
wilgoæ. Nastêpnie wstawiamy formê
i sprawdzamy, czy na pewno g³êbokoœæ
wykopu jest prawid³owa. Jeœli tak jest,
zbiornik musimy wypoziomowaæ. W tym
celu nale¿y go obci¹¿yæ, nape³niaj¹c do
1/3 wysokoœci wod¹. Po dokonaniu ewen-
tualnych korekt formê obsypujemy prze-
sian¹ ziemi¹, któr¹ sukcesywnie ubijamy.
Nie mog¹ siê w niej znaleŸæ ¿adne twarde
i ostre elementy, gdy¿ grozi³oby to uszko-
dzeniem tworzywa. W trakcie obsypywa-
nia zbiornika, jego wnêtrze dope³niamy
wod¹. Jej poziom nie powinien byæ wy¿-
szy, ni¿ poziom znajduj¹cej siê w wykopie
ziemi. Po zakoñczeniu pracy nale¿y kilka
dni odczekaæ, a¿ oczko ca³kowicie osi¹-
dzie.

Wybieramy fontannê
W oczkach wodnych, wokó³ których

jest p³aski teren, dobrze prezentuje siê
fontanna. Aby j¹ zainstalowaæ, konieczne
jest doprowadzenie w pobli¿e stawu wody
i wykonanie jej ujêcia. Rura doprowadza-
j¹ca musi mieæ od strony domu zawór od-
cinaj¹cy dop³yw wody. Niezbêdne jest te¿
doprowadzenie pr¹du. Sama fontanna
mo¿e byæ po³¹czona z pomp¹. Jeœli tak nie
jest, pompa powinna byæ zanurzona
w stawie przy jego brzegu. Przez dysze
fontannowe musi przechodziæ woda ca³-
kowicie pozbawiona zanieczyszczeñ sta-
³ych, pomiêdzy ni¹ a pomp¹ musi znajdo-
waæ siê wiêc filtr. W przypadku urz¹dzeñ
stanowi¹cych jedn¹ ca³oœæ, filtr jest
umieszczony we wspólnej obudowie
z pomp¹. Jeœli s¹ to urz¹dzenia niezale¿-
ne, filtr instaluje siê na obrze¿u stawu.
Najlepiej ukryæ go w otaczaj¹cej wodê ro-
œlinnoœci. Gdy nie jest to mo¿liwe, kupmy
filtr umieszczony w sztucznym kamieniu.
Równie¿ w takiej obudowie produkowane
s¹ hermetyczne, elektryczne puszki przy-
³¹czeniowe. Niektóre modele filtrów

umieszczane s¹ w obudowach, maj¹cych
na wierzchu donicê na kwiaty.

Efekt estetyczny, jaki uzyskamy insta-
luj¹c fontannê zale¿y od dysz, czyli od te-
go, jaki kszta³t bêdzie mia³ strumieñ wy-
rzucanej przez ni¹ wody �. Najpopular-
niejsze s¹ nastêpuj¹ce rodzaje dysz: kieli-
chowa, gejzer, trzystopniowa, kaskada.
Fontanny kilkustopniowe mog¹ mieæ dy-
sze obrotowe. Szczególne efekty mo¿na
uzyskaæ instaluj¹c fontannê zespolon¹
z podwodnymi reflektorami. O oœwietle-
niu wody piszemy obszernie w artykule
pt. „Nastrojowe wieczory”.

Budujemy kaskadê
Jeœli ukszta³towanie ogrodu na to po-

zwala, warto wodê do stawu doprowadziæ
kaskad¹. I znowu: jej ³o¿ysko mo¿emy sa-
modzielnie wybetonowaæ lub kupiæ goto-
we formy. W obu przypadkach jednak naj-
pierw jest potrzebny odpowiedni nasyp.

Gdy ju¿ usypiemy pagórek i odczeka-
my, a¿ ziemia osi¹dzie, w najwy¿szej jego
czêœci, tam gdzie bêdzie ujêcie wody, na-
le¿y zrobiæ miejsce na pompê. Najsku-
teczniejsze jest chyba wymurowanie ro-
dzaju skrzyni ze zbrojonego betonu. Mu-
simy tu doprowadziæ wodê zasilaj¹c¹
oczko, umieœciæ zawór odcinaj¹cy i wyko-
naæ drzwiczki, aby mo¿na by³o dokony-
waæ okresowych przegl¹dów pompy. Drz-
wiczki nie powinny byæ widoczne od
strony ogrodu i oczka wodnego.

Zasada funkcjonowania kaskady po-
lega na cyrkulacji wody w obiegu zam-
kniêtym. Konieczne s¹ pompy, które bêd¹
podnosi³y s³up wody na szczyt pagórka.
Szczególnie wygodne s¹ te, które mog¹
przepompowywaæ cia³a sta³e. 

Doprowadzona do pompy woda jest
przekazywana rur¹ w najwy¿sze miejsce
górki. Tam bêdzie w³aœciwe Ÿród³o. Mo¿e-
my wykorzystaæ du¿e naczynie ceramicz-
ne, które po³o¿ymy na boku, lub po pro-
stu wybetonowaæ niewielkie zag³êbienie,
albo umieœciæ przeznaczon¹ do tego celu

Dombudujemy2 0 0 4 5

W o d a  w  o g r o d z i e


�Budowa stawu z gotowej formy

Do kaskad i fontann stosuje siê pom-
py z silnikami synchronicznymi, które s¹
ciche i mog¹ pracowaæ ci¹gle. G³ównie s¹
to pompy na napiêcie 12 V, choæ produ-
kuje siê te¿ urz¹dzenia na 9 V. Jedne
i drugie s¹ zasilane za poœrednictwem
transformatora. Wysokoœæ podnoszenia
s³upa wody w takich pompach wynosi od
15 cm do 4 m.



kszta³tkê z tworzywa sztucznego czy beto-
nu. Ceramika musi byæ wypalana i impreg-
nowana przeciwwodnie. Jeœli jest prawid-
³owo wykonana, mo¿e zostaæ na zimê,
pod warunkiem ¿e starannie j¹ osuszymy
po zamkniêciu dop³ywu wody. Po wyko-
naniu Ÿród³a trzeba zrobiæ ³o¿ysko kaska-
dy. Znów mo¿emy je samodzielnie wybe-

tonowaæ lub u¿yæ odpowiednich kszta³-
tek. Kszta³tki do kaskad s¹ produkowane
z tworzywa sztucznego wzmacnianego
w³óknem szklanym. Jest ono odporne na
promienie UV, a wygl¹dem przypomina
piaskowiec lub ska³ê. W handlu s¹ te¿ ele-
menty ³o¿yska po-
toku z konglomera-
tu marmurowego
oraz z naturalnego
kamienia: piaskow-
ca, kwarcytu, grani-
tu, ³upka . Mo¿na
te¿ wymodelowaæ
koryto potoku, wy-
k³adaj¹c je specjal-
n¹ foli¹ – czêsto ma
ona ¿wirow¹ posyp-
kê �. Mo¿na zresz-
t¹ zastosowaæ jakie-
kolwiek elementy
z materia³u odpor-
nego na niskie tem-
peratury – bowiem
³o¿yska potoku nie
zdemontujemy na
zimê – oraz na wo-
dê. Jeœli mamy du-
¿o miejsca, zróbmy
szeroki potok z pro-
gami z du¿ych ka-
mieni. Takie ele-
menty równie¿ mo¿-
na kupiæ w skle-
pach ogrodniczych.

Zawsze wskazane jest, aby sp³ywaj¹ca
woda mia³a na swojej trasie mo¿liwie du-
¿o meandrów i spadków poziomów. Wte-
dy kaskada wgl¹da naprawdê efektownie.
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� Przyk³adowe kszta³ty fontann (fot. Gardena)  Pod³o¿e strumyka mo¿e byæ wykonane
z naturalnego kamienia (fot. Ogrody Wójcik)

� £o¿ysko strumyka imituj¹ce ska³ê
(fot. Gardena)
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Uwaga: jeœli mamy kaskadê, zrezy-
gnujmy z fontanny w stawie. Oba elemen-
ty nie pasuj¹ do siebie.

Jeœli nie wystarczy nam miejsca na
kaskadê lub gdy nie pasuje ona do kon-
cepcji ogrodu, mo¿na zastosowaæ kamie-
nie Ÿród³owe. S¹ to formy betonowe, imi-
tuj¹ce naturalny kamieñ, na szczycie któ-
rych znajduje siê ujêcie wody. Kamienie
mog¹ byæ umieszczone na obrze¿u stawu
lub w nim. Mo¿na te¿ kupiæ gotowy ze-
staw sk³adaj¹cy siê z kamienia Ÿród³owe-
go i zbiornika. Innym rozwi¹zaniem jest
samodzielne zrobienie ujêcia wody np.
w naczyniu ceramicznym (patrz fot. tyt.).
Tu mamy du¿e pole do popisu. Jeœli tylko
starannie wykonamy pracê, nasz staw zy-
ska niepowtarzalny wygl¹d.

I co dalej?
Jeœli mamy ju¿ staw i kaskadê, nale-

¿y je ozdobiæ – oczywiœcie roœlinami �.
Uwaga: sadzenie mo¿na rozpocz¹æ dopie-
ro wtedy, gdy temperatura œwie¿o napusz-
czonej wody osi¹gnie temperaturê otocze-
nia. Roœliny umieszcza siê w pojemni-
kach dostosowanych do materia³u, z ja-
kiego wykonano oczko wodne. W przy-
padku form z betonu, tworzywa czy lami-
natu wygodne s¹ specjalne koszyki z two-
rzywa sztucznego �. Ich boki i dna maj¹
bardzo ma³e oczka, dziêki czemu pod³o¿e
nie jest wymywane. Mo¿na te¿ zastosowaæ
kieszenie plecione z juty lub w³ókna ko-
kosowego, które zawiesza siê na obrze¿u
stawu. W przypadku oczek wy³o¿onych
foliami, które mog³yby zostaæ uszkodzo-
ne przez korzenie, konieczne jest sadze-
nie roœlin w szczelnych pojemnikach. 

Sadzonki umieszczamy w mieszance
piasku i gliny (proporcja 1:1). Pojemniki
dobrze jest, po umieszczeniu na dnie
zbiornika, obsypaæ ¿wirem, co utrudnia
ich przemieszczanie siê i wyp³ukiwanie
ziemi.

Oczko wodne obsadzamy nadaj¹cymi
siê do tego celu gatunkami roœlin, dobie-
raj¹c je pod k¹tem g³êbokoœci wody. Jeœli
dno stawu jest wyprofilowane w pó³ki,
mo¿emy sadziæ roœliny w trzech strefach:
■ bagnistej – g³êbokoœæ 10-20 cm; nie po-
winna zajmowaæ wiêcej, ni¿ 30% po-
wierzchni stawu;
■ p³ytkiej – do 30-50 cm g³êbokoœci;
■ g³êbokiej – do 120 cm.

Samo obrze¿e stawu dobrze zakryj¹
roœliny wodne posadzone w wodzie, przy

jego brzegu, w jutowych workach oraz
roœliny p³o¿¹ce, sadzone na zewn¹trz.

Wokó³ zbiornika i na zboczach kaskady
nie mo¿emy sadziæ roœlin wodolubnych,
gdy¿ ziemia tam jest zbyt sucha. Na pagór-
ku, z którego sp³ywa strumyk sprawdzaj¹
siê roœliny przeznaczone do skalniaków.
Wa¿ne, aby nie by³y zbyt wysokie.

Jak pielêgnowaæ
Jeœli nape³niamy staw z wodoci¹gu,

musimy uzdatniæ wodê odpowiednimi
preparatami chemicznymi,  gdy¿ zazwy-
czaj jest ona twarda. W takim przypadku
równie¿ po dope³nianiu stawu konieczne
jest sprawdzenie twardoœci. W ci¹gu sezo-
nu wodê powinno siê dopuszczaæ w nie-
wielkich iloœciach i mo¿liwie rzadko.

Podstawowym problemem w oczku
wodnym s¹ glony. Rozwijaj¹ siê, kiedy wo-
da nie jest dostatecznie napowietrzona,
zbyt mocno nas³oneczniona lub za bardzo
zanieczyszczona. Jeœli jest ich du¿o, wybie-
ramy je specjalnymi siatkami na d³ugim
dr¹¿ku. Stosuje siê te¿ preparaty chemicz-
ne, które niszcz¹ glony, ale nie s¹ szkodliwe
dla zwierz¹t wodnych. Przydatne s¹ filtry
mechaniczno-biologiczne z lampami UV,
których promieniowanie zabija glony.
Równie¿ np. ryby ¿ywi¹c siê nimi oczysz-
czaj¹ wodê. A niektóre roœliny wrêcz
utrudniaj¹ rozwój glonów. S¹ to grzybienie,
grzybieñczyki, miêta wodna, okrê¿nica,
rdestnica, rzêœl, sitowie i trzcina.

Co jakiœ czas konieczne jest oczysz-
czenie wnêtrza zbiornika. Oczywiœcie,
spuszczanie z niego wody jest czasoch³on-
ne i zagra¿a roœlinom oraz zwierzêtom
wodnym. Dlatego warto skorzystaæ ze
specjalnego odkurzacza. Pracuje on
w obiegu zamkniêtym. Wodê pobiera siê
ssawk¹ z  dna zbiornika, wraz z zanie-
czyszczeniami. Nastêpnie jest ona kiero-
wana do filtra mechanicznego, w którym
osiadaj¹ te zanieczyszczenia, i z powro-
tem wpuszczana do stawu. Ssawka jest
umieszczona na giêtkim przewodzie, do
którego koñca jest do³¹czony dr¹¿ek tele-
skopowy, co zwiêksza zasiêg pracy odku-
rzacza. 

Na jesieni trzeba nad stawem rozpi¹æ
siatkê, aby do wody nie dostawa³y siê liœcie.

Na zimê trzeba w ujêciu wody w ka-
skadzie zamkn¹æ dop³yw wody, a samo
ujêcie opró¿niæ z niej i osuszyæ. W wiêk-
szoœci zbiorników woda mo¿e pozostaæ na
zimê. Oznacza to jednak, ¿e nawet o tej

porze roku nale¿y j¹ pielêgnowaæ. Woda
nadal powinna zawieraæ tlen – jest to
wrêcz konieczne, gdy w stawie zimuj¹
rybki i roœliny. Trzeba wiêc zadbaæ o to,
aby powierzchnia nie pokry³a siê w ca³o-
œci lodem. Najprostsze jest wstawienie
wi¹zki s³omy – woda wokó³ niej nie za-
marznie. Mo¿na te¿ umieœciæ na po-
wierzchni kawa³ek grubego styropianu.
Innym rozwi¹zaniem s¹ pompy lodowe.
Pracuj¹ one w temperaturze do -20° C, po-
ruszaj¹c wodê przez ca³y czas. 

W stawie mog¹ spêdzaæ zimê tylko
roœliny mrozoodporne. Kosze z nimi na-
le¿y przesun¹æ do najg³êbszej czêœci oczka
– min. 80 cm, w której woda nie zamarz-
nie do dna.     

�

Dane dotycz¹ce producentów i cen wyro-
bów zamieszczamy w rubryce Info rynek.
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� Koszyki z tworzywa sztucznego do roœlin
wodnych (fot. Hozelock)

� W bezpoœrednim s¹siedztwie wody dobrze
siê czuj¹ roœliny bagienne (fot. Paulmann)




