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Oczko wodne najlepiej zbudowa , zanim po-

sadzimy ro liny, bo podczas wykopywania 

niecki atwo jest uszkodzi  korzenie krzewów 

i drzew, które si gaj  czasem na bardzo du

odleg o . Niektóre rodzaje oczek mo na wy-

kona  samodzielnie, bez pomocy fachow-

ca. Wszystkie elementy wyposa enia kupi-

my w specjalistycznych sklepach i centrach 

ogrodniczych.

Pozwolenie na budow
Na budow  oczka o powierzchni do 30 m2

nie jest potrzebne pozwolenie. Trzeba jednak 

zg osi  w starostwie powiatowym zamiar jego 

wykonania 30 dni przed podj ciem prac. 

W przypadku wi kszego zbiornika wyma-

gane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

budow , a wi c tak e wykonanie projektu bu-

dowlanego. Oprócz tego w starostwie powia-

towym musimy z o y  wniosek o wydanie 

pozwolenia wodno-prawnego. Je li zbiornik 

b dzie zasilany wod  p yn c , konieczne b -

dzie przed o enie wi kszej liczby dokumen-

tów (dotycz cych rzeki).

Miejsce na oczko
Oczko wodne najlepiej zaplanowa  blisko al-

tanki czy tarasu – miejsca, gdzie wypoczy-

wamy, oraz mo liwie blisko domu – pom-

pa i o wietlenie zbiornika wymagaj  bowiem 

doprowadzenia do  instalacji elektrycz-

nej. Pami tajmy, e zbiornik wodny powi-

nien znajdowa  si  w miejscu, gdzie silne na-

s onecznienie wyst puje maksymalnie przez 

kilka godzin dziennie, w przeciwnym ra-

zie woda b dzie szybko si  nagrzewa  i in-

tensywnie b d  namna a  si  w niej glo-

ny. S siedztwo drzew i wi kszych krzewów 

nie jest wskazane. K opot b d  sprawia  opa-

daj ce, a nast pnie gnij ce w wodzie li cie. 

Ponadto korzenie mog  uszkodzi  nieck

oczka. 

Wymiary i kszta t niecki
W niewielkim ogrodzie zazwyczaj planu-

jemy ma e oczko wodne, w du ym – mo e-

my pokusi  si  o staw z kaskad  czy stru-

mieniem i mostkiem. Warto wiedzie , e im 

wi kszy jest zbiornik, tym mniej wymaga 

troski, bo mniejsze s  wahania temperatury 

wody, atwiej zachodz  w nim procesy sa-

mooczyszczania si  wody i powstaje równo-

waga biologiczna.

W p ytkich oczkach podczas upa ów

woda nadmiernie si  nagrzewa (co sprzy-

ja namna aniu si  glonów) i odparowuje. 

G boko  zbiornika powinna wi c wynosi

minimum 40 cm, a je li b dziemy hodowa

w nim ryby – minimum 1 m (przynajmniej 

w jednym miejscu oczka, aby ryby mog y

przezimowa ). 

Je li zbiornik ma brzegi agodnie opa-

daj ce, drobne zwierz ta mog  swobodnie 

wchodzi  do wody. W bocznych ciankach 

oczka warto ukszta towa  pó ki szeroko ci 

min. 30 cm, na których b dzie mo na umie-

ci  kosze z ro linami wodnymi. 

dowlanego. Oprócz tego w starostwie powia-

towym musimy z o y  wniosek o wydanie 
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Bardziej naturalnie wygl daj  oczka o fa-

listym kszta cie. Geometryczne pasuj  do 

nowoczesnych ogrodów. Atrakcyjne s

zbiorniki z przew eniem, nad którym mo -

na zbudowa  k adk .

Materia y do uszczelniania
Je li na dzia ce mamy wysoki poziom wody 

gruntowej i gliniaste pod o e, aby za o y

oczko wystarczy wykopa  w ziemi nieck ,

do której wkrótce sp ynie woda. Najcz ciej 

jednak pod o e jest przepuszczalne i wykop 

pod zbiornik nale y uszczelni . Naj atwiej 

zrobi  to za pomoc  folii lub wyk adziny 

z kauczuku syntetycznego. W przypadku 

ma ego zbiornika do wyboru s  tak e: mata 

bentonitowa, glina, beton i gotowe formy 

z tworzywa sztucznego. Do budowy du ych 

oczek o powierzchni powy ej 4 m2, mo emy 

wybra  jedynie specjaln  foli .

Folie

Do budowy oczek wodnych dost pne s  fo-

lie z PVC i polietylenu (PE). Ich grubo  wy-

nosi 0,5–1,5 mm, a szeroko  dochodzi do 

8 m. Oprócz czarnych s  niebieskie, zielone, 

wzorzyste (np. z nadrukiem kamieni), a na-

wet pokryte z jednej strony drobnym wi-

rem. Te o chropowatej fakturze szybko pora-

staj  mikroorganizmami, dzi ki czemu staj

si  niewidoczne.

Folia to najta szy i najcz ciej stosowa-

ny materia  do budowy oczek. Ewentualne 

uszkodzenia jest w nim atwo naprawi .

Nale y zawsze wybiera  foli  specjalistycz-

n . Folia budowlana jest ta sza od folii do 

oczek, ale nie jest elastyczna ani odpowied-

nio wytrzyma a. Mo e te  zawiera  roz-

puszczalne w wodzie zwi zki szkodliwe dla 

ro lin i zwierz t.

Foli  mo na uk ada  samodzielnie. 

Nale y j  kupi  ze sporym zapasem (w wy-

kopie uk adamy j  bowiem tak, by wystawa-

a poza jego obr b). Ilo  potrzebnego mate-

ria u obliczamy w nast puj cy sposób:

 d ugo  folii: d ugo  oczka + 2 razy g -

boko  + 80 cm;

 szeroko  folii: szeroko  oczka + 2 razy 

g boko  + 80 cm.

Poszczególne fragmenty folii mo na -

czy  specjalnymi ta mami i klejami, ale naj-

lepiej jest tak dobra  ich wymiary, by przy-

najmniej w obr bie dna oczka nie by o to 

konieczne. Foli  uk adamy na 15 cm war-

stwie piasku, któr  mo emy dodatkowo po-

kry  w óknin  (dzi ki temu ryzyko uszko-

dzenia folii b dzie mniejsze). Na brzegach 

zbiornika obci amy j  kamieniami, a kra -

ce materia u przysypujemy ziemi . Robimy 

to jednak dopiero kilka godzin po nape nie-

niu niecki wod , gdy folia dopasuje si  do 

wykopu.

Wyk adzina z kauczuku syntetycznego 

(EPDM)

Jest to mocna i elastyczna wyk adzina, 

trwalsza od folii, polecana do g bszych 

oczek wodnych (o g boko ci powy ej

1,5 m). EPDM jest odporna na uszkodze-

nia mechaniczne, mrozy, promienie UV 

i zmiany temperatury. W niezmienionej for-

mie mo e pozosta  nawet kilkadziesi t lat. 

Poszczególne p achty mo na czy  specjal-

nymi ta mami i klejami. 

Wyk adzin  z kauczuku syntetyczne-

go mo na u o y  samemu, jednak zanim to 

zrobimy, nale y zleci  fachowcom wzmoc-

nienie dna oczka betonem.

Mata bentonitowa

Maty takie z o one s  z dwóch warstw w ók-

niny, pomi dzy którymi wprasowany jest 

granulat bentonitowy – ska a o du ej ch on-

no ci. Pod wp ywem wody mata p cznieje 

i staje si  plastyczna, a nast pnie tworzy nie-

przepuszczaln  i praktycznie niezniszczal-

n  warstw , która nie odkszta ca si  wskutek 

zmian temperatury. Mata bentonitowa w a -

ciwo ciami przypomina nieco glin .

Oczko mo na uszczelni  mat  samodziel-

nie, ale najlepiej zatrudni  do tego specjali-

styczn  firm . Po u o eniu materia u w wy-

kopie zasypuje si  go 30–40 cm warstw

ziemi lub piasku.

Glina

Do uszczelnienia oczka u ywa si  tak e nie-

wypalonych cegie , które po nap cznieniu 

tworz  nieprzepuszczaln  warstw , lub su-

szonej mielonej gliny. Materia y te mo na 

kupi  w cegielniach.

Oczko z gliny nietrudno wykona  same-

mu. Na dnie wykopu uk adamy warstw

(grubo ci ok. 15 cm) suszonej gliny lub nie-

wypalonych cegie . Po zwil eniu i ubiciu 

Bardziej naturalnie

listym kszta cie. Geom

nowoczesnych ogrodó

zbiorniki z przew en
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Mi dzy zbiornikiem a drzewem najlepiej zachowa  odleg o  równ  zasi gowi korony drzewa w wieku 

dojrza ym

Folie do oczek renomowanych firm maj

najcz ciej 10-letni  gwarancj , s  odporne na 

rozerwanie i przerastanie korzeni ro lin oraz na 

dzia anie chemikaliów, promieni UV, wysok  i bardzo 

nisk  temperatur  oraz zmiany temperatury

fot. Praktiker

min. 40 cm

min. 1 m

a je li b dziemy hodowa  w nim ryby

g boko  zbiornika powinna wynosi
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Ogrody

warstwa ta staje si  jednolita i nieprzepusz-

czalna dla wody. Dno zbiornika warto do-

datkowo wysypa wirem.

Beton

Oczko wodne mo na wykona  z betonu wy-

lewanego lub z siatkobetonu. W przypad-

ku tego pierwszego ciany zbiornika s  naj-

cz ciej pionowe lub lekko sko ne, oczko 

jest do  p ytkie, a dno znajduje si  na jed-

nym poziomie. Siatkobeton pozwala stworzy

nieck  o bardziej skomplikowanym kszta cie, 

o ciekawie wyprofilowanym dnie i cianach.

Niecki z betonu s  odporne na uszkodze-

nia mechaniczne i zmiany temperatury. 

Ich wykonanie nale y jednak powierza  fa-

chowcom; je li prace b d  wykonane nie-

umiej tnie, beton mo e kruszy  si  i p ka .

Gotowa forma z tworzywa sztucznego

Formy takie s  wykonane z polietylenu 

(PE) lub poliestrów wzmocnionych w ók-

nem szklanym. S  trwa e i dost pne w ró -

nych rozmiarach (ich pojemno  wynosi 

zwykle 120–500 l, ale dost pne s  te  niecki 

o znacznie wi kszej pojemno ci), kolorach 

(popularne to: bia y, czarny, niebieski, sza-

ry) i rozmaitych kszta tach. 

Gotowe niecki s atwe i szybkie w monta-

u, wi c mo na go wykona  samemu. Form

osadza si  na warstwie piasku w wykopie 

o odpowiadaj cym jej kszta cie. Po wype -

nieniu niecki wod  do 1/3 wysoko ci prze-

strze  pomi dzy ni  a wykopem zasypuje 

si  piaskiem. Formy z tworzywa sztucznego 

s  do  elastyczne, wi c atwo dopasowa  je 

do nierówno ci wykopu. 

Akcesoria
Po uszczelnieniu wykopu pod oczko 

wodne (np. foli ) mo emy przyst -

pi  do monta u akcesoriów takich jak: 

pompa i filtr, fontanna, kaskada, za-

mg awiacz czy elementy o wietlenia.

Pompa i filtr

W niewielkich oczkach wodnych koniecz-

ne jest zainstalowanie pompy i filtra. W ma-

ym zbiorniku trudno bowiem o samooczysz-

czanie si  wody. Filtr najlepiej umie ci

w ród ro linno ci tu  przy oczku lub w stre-

fie wody p ytkiej. Nie b dzie widoczny i a-

two b dzie go mo na czy ci . Filtr zainsta-

lowany na dnie zbiornika atwiej si  zatyka, 

a jego czyszczenie jest trudne. Pomp  montu-

je si  zazwyczaj w najni ej po o onej cz ci 

dna oczka na p askim kamieniu (by urz dze-

nie nie zasysa o mu u z dna).

Wybór filtra. Nale y go dobra  odpowied-

nio do pojemno ci oczka wodnego i rodza-

ju zanieczyszcze , jakich chcieliby my si

pozby : mechaniczny – usuwa glony, gnij -

ce cz ci ro lin, resztki pokarmu dla ryb oraz 

ich odchody, czy te biologiczny – usuwa roz-

puszczone w wodzie zwi zki chemiczne, 

g ównie azotowe. Przepustowo  filtra musi 

zapewnia  przefiltrowanie wody w oczku 3–4 

razy na dob . Przyk adowo: przepustowo

filtra do zbiornika o pojemno ci 8 tys. litrów 

powinna wynosi  min. 1000 l/h (pojemno

zbiornika naj atwiej okre li  na podstawie 

odczytów z wodomierza podczas nape niania 

oczka; mo na te  obliczy  jego obj to  w m3,

a nast pnie podzieli  przez 1000). Je li znaj-

duje si  w mocno nas onecznionym miejscu, 

a jego g boko  jest mniejsza ni  75 cm – do 

obj to ci nale y doda  oko o 25%, poniewa

w takich warunkach szybciej b d  namna a

si  glony. Je li natomiast w oczku b d y y

ryby – najlepiej wybra  filtr o dwukrotnie 

wi kszej wydajno ci, ni  wynika z oblicze .

Wybór pompy. Pompa t oczy wod  do fil-

trów, kaskady i dysz fontanny. Wprawiaj c

wod  w ruch, natlenia j , co jest korzystne 

dla ryb i ro lin, a ponadto przeciwdzia a roz-

wojowi glonów. Wydajno  pompy powinna 

by  dostosowana do wydajno ci filtra. Je eli 

w oczku jest fontanna lub kaskada, odpowied-

nia musi by  te  wysoko  podnoszenia wody 

przez pomp . Je li ma ona zasila  jednocze-

nie kilka urz dze , np. fontann  i kaskad ,

musi mie  odpowiednio du  wydajno .

Zestaw fontannowy

Woda w oczku powinna by  w ci g ym ru-

chu, dlatego dobrze, je li jest ono wyposa one 

w zestaw fontannowy. Taki zestaw ustawia si

najcz ciej na dnie oczka. W du ych zbiorni-

kach, w których nie ma mo liwo ci ustawie-

nia zestawu fontannowego, na dnie stosuje 

si fontanny p ywaj ce. Zestawy fontanno-

we maj  pompy o ró nej wydajno ci i wyso-

ko ci podnoszenia s upa wody. W wi kszo ci 

dost pnych na rynku zestawów we wspólnej 

obudowie znajduje si  pompa i filtr. Poniewa

pompa jest trwale po czona z dysz , d ugo

tej ostatniej musi by  tak dobrana, aby wylot 

dyszy znajdowa  si  na równi z powierzchni

wody w stawie. Dysze fontannowe mog  mie

dwa wyloty: górny i boczny, do którego mo na 

pod czy  figurk .

Zamg awiacz

Jest to urz dzenie, które umieszcza si

w wodzie i pod cza przez transformator do 

ród a pr du. Za wytwarzanie mg y odpo-

wiadaj  membrany wykonane ze specjalnie 

powlekanej ceramiki.

O wietlenie

Oczko wodne mo e by  o wietlane lam-

pami ustawionymi na brzegu i ukrytymi 

w zieleni lub te  podwodnymi albo p ywa-

j cymi reflektorkami (te ostatnie mocowa-

ne s  do niezatapialnych podstaw z tworzy-

wa sztucznego). Wszystkie oprawy musz

mie  hermetyczne obudowy, przeznaczone 

do kontaktu z wod . Lampy p ywaj ce lub 

zatapialne z niezale nie zasilanymi ró no-

barwnymi diodami mog  emitowa wiat o

dowolnej barwy.
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specjalnym trójnikiem 

umo liwiaj cym 

zastosowanie jej do 

zasilania dwóch urz dze
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unosz ca si  na 

powierzchni wody 

w oczku. Klosz 

w postaci kuli 

z tworzywa 

sztucznego
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Oczko wodne

Flora i fauna
Ro liny. Nie tylko uatrakcyjniaj  oczko wod-

ne, ale wp ywaj  te  na zachowanie równowa-

gi biologicznej w zbiorniku, natleniaj  wod ,

os aniaj  j  przed s o cem (szczególnie gatun-

ki o du ych li ciach) i daj  schronienie zwie-

rz tom.

Obsadzaj c oczko ro linno ci , warto wzo-

rowa  si  na naturalnych zbiornikach, w któ-

rych kszta tuj  si  strefy ro linno ci przecho-

dz ce jedna w drug  bez wyra nej granicy. 

W tym celu wewn trz oczka na ró nej g bo-

ko ci powinny by  ukszta towane pó ki, na 

których mo na umie ci  ro liny w ramach 

trzech stref:

 bagiennej – si ga do 10 cm g boko ci (ro-

linno  w tej strefie nie powinna zajmowa

wi cej ni  30% powierzchni stawu);

 wody p ytkiej – do 40 cm g boko ci;

 wody g bokiej – do 100 cm g boko ci.

Trzeba te  pami ta  o ro linach wokó

oczka, dzi ki którym zbiornik b dzie wygl -

da  malowniczo. 

Gatunki ro lin nale y dobra  odpowied-

nio do g boko ci, na której maj  ro-

sn .

Ro liny wody g bokiej: gr el

ó ty, grzybie  bia y, moczarka ka-

nadyjska, rdestnica k dzierzawa i po-

yskuj ca, rogatek sztywny, wyw ócznik 

k osowy, w osienicznik wodny.

Ro liny wody p ytkiej: bobrek trójlistko-

wy, grzybie czyk wodny, osoka aloesowa-

ta, prz stka pospolita, rdest ziemnowodny, 

strza ka wodna.

Ro liny p ywaj ce (niezakorzenione 

w pod o u): hiacynt wodny, kotewka orzech 

wodny, p ywacz zwyczajny, salwinia p ywaj -

ca, abi ciek p ywaj cy.
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Zamkni ty system filtrowania ci nieniowego z filtrem, lamp  UV-C i wydajn  pomp  do filtra

Zestaw fontannowy. Kszta t

wyrzucanego przez fontann

strumienia wody zale y od rodzaju 

dyszy. Zazwyczaj w zestawie 

znajduje si  kilka ró nych dysz

Rodzaje filtrów do 
oczka wodnego
Ci nieniowe. Woda wyp ywa z nich 

pod du ym ci nieniem, dlatego mog  s u-

y  do zasilania kaskad czy strumieni. 

Przeznaczone s  do stosowania w zbior-

nikach o pojemno ci do kilkunastu me-

trów sze ciennych (je li w oczku hoduje-

my ryby – do ok. 8 m3).  

Przep ywowe. Ci nienie wody wyp y-

waj cej z filtra jest ma e, wi c nie mo e ona 

zasila  kaskady czy fontanny. Filtry prze-

p ywowe mo na stosowa  zarówno w ma-

ych, jak i du ych oczkach wodnych.

Skimery. Najcz ciej s  to urz dzenia 

unosz ce si  na powierzchni wody, które 

zasysaj  znajduj ce si  na niej zanieczysz-

czenia i gromadz  je w specjalnej komo-

rze (sk d musz  by  co jaki  czas usuwa-

ne). Mog  by  zasilane w asn  pomp  lub 

pod czone do pompy w stawie (o odpo-

wiednio du ej wydajno ci). Skimery pra-

cuj  niezale nie od filtra.

Lampy UV. Emituj wiat o ultrafiole-

towe o wysokiej cz stotliwo ci, zabijaj -

ce organizmy jednokomórkowe, np. glony 

i bakterie. Obumar e organizmy zbijaj  si

w wi ksze cz steczki, które s  wychwyty-

wane przez filtr mechaniczny. Lamp  mo -

na kupi  jako oddzielne urz dzenie, cz sto 

jednak nie ma takiej konieczno ci, bo jest 

ona wbudowana w filtr do oczka.
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Reflektorki podwodne. Oprawy zanurzone 

w wodzie powinny by  zasilane bardzo niskim 

napi ciem z transformatora bezpiecze stwa
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Skimer do oczka. Urz dzenie to jest bardzo 

przydatne w zbiornikach mocno zanieczyszczanych 

przez li cie opadaj ce z drzew
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