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Víz és élmény a kertben
Forráskõtõl a fürdõtóig

Akinek lételeme a víz, annak a kertjéből sem 
hiányozhat, legyen az egy madáritató, forrás-
kő, kerti tó vízeséssel, patakkal, vagy akár egy 
vegyszermentes, családi fürdőzéshez ideális 
fürdőtó. A víz mindig a kert csúcspontja. Ha le-
hetőségeink engedik, ne mondjunk le erről az 
élményről. A szakszerűen megtervezett és igé-
nyesen kivitelezett kerti vízkép örömöt és él-
ményt ad a minimális fenntartási igény mellett.

szöveg és fotó Tuba Péter

Forráskő Ha nem akarunk kertünkben nyílt vízfelületet, 
akkor a legjobb választás – a víz megjelenésének egyik 
legegyszerűbb módja – a forráskő. Átfúrhatunk gleccs-
követ, terméskövet, bármilyen sziklatömböt, vagy akár 
beszerezhetünk egy patinás malomkövet is. A vízkép 
habosítására speciális fúvókák vannak, amelyek intenzí-
vebbé teszik az élményt. A fúvóka mellé vízálló lámpát is 
rakhatunk. 

Vízesés Ha a kertben a terepadottságok lehetővé teszik, 
a szintkülönbségeket kihasználva könnyen létrehozha-
tunk egy kellemes vízesést, amelyet indíthatunk akár egy 
forráskővel, majd a domboldalba beágyazott sziklák között 
leszaladó víz eltűnhet akár a domb tövénél lévő kövek kö-
zött  –  amely biztonságos megoldás, ha kisgyermekek is 
vannak  –, vagy csatlakozhat egy kerti tó vízfelületébe is. 

Kerti tó Sok-sok vízi-, vízparti növénynek és állatnak 
ad élőhelyet. A tavirózsák nyíló virágai, az aranyhalak na-
rancs-piros rajai, házi „dinoszauruszaink”, a tarajosgőték 
megfigyelése, a szitakötők cikázása, a téli csúszkálás 
a befagyott felszínen… Számtalan élményt nyújt.

Fürdõtó A fürdőtó egyesíti a kerti tó és az úszómedence 
előnyeit, a természetes környezetben vegyszermentes, 
biológiailag tiszta vízben úszhatunk saját kertünkben. 
A speciális technológiai kialakításnak és vízgépészetnek 
köszönhetően a víz olyan tiszta, mintha a tengerben 
úszkálnánk.

így válasszunk  
 vízi „életformát”
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A víz mindig a kert gyöngyszeme. Terve-
ző-kivitelezőként úgy gondolom, a szakmám 
csúcspontja, ha az éltető vízzel dolgozhatok, és 
utánozhatom a természetet. Igazi kaland és kihívás 
az alkotás végtelen számú lehetőségén keresztül 
megismerni, és túllépni saját határainkon. Megismerni 
az alkotás feszültségét, félelmeit és a katarzist. 

Tuba Péter kertépítõ www.tubakert.hu

tervezôasztal

tervezési és kivitelezési hibák
A nem megfelelő vízmélység és felület/térfogat arányból adódóan a víz 
nyáron túlmelegszik, oxigénmegkötő képessége lecsökken, így felborul a bio-
lógiai egyensúly, azaz elszaporodhatnak az algák, a halak elpusztulhatnak. 
A rosszul méretezett vízgépészet nem képes biztosítani a víz megfelelő 
mértékű szűrését, ezért a víz zavarossá, algássá válhat. Ha rossz minősé-
gű tófóliát választunk, az hamar tönkremehet, akár már az építésnél sé-
rülhet, ezért idő előtt újra kell építeni a tavat. Szűrést utólag is rakhatunk 
ugyan a tóba, de igen munkaigényes feladat. Lehetőleg EPDM kaucsukfóliát 
használjunk, ami rendkívül rugalmas és időtálló, és könnyű vele dolgozni. 
Az instabil, vagy/és nem vízszintben megépített szegély miatt a víz egy 
része elszivároghat a tóból, így a vízparti növények is kiszáradhatnak, rá-
adásul nem túl esztétikus az alacsonyabb vízszint. Az oldható meszet tar-
talmazó kövek folyamatos algásodást okoznak. A kioldódó mész megnöveli 
a víz pH-értékét, ami kedvez az algák elszaporodásának. A kilátszó fólia és 
betonfelületek nem nyújtanak természetes látványt,  mindemellett mégis 
ez a leggyakrabban előforduló hiba. 

forráskõ, csobogó
Legnagyobb előnye, hogy nagyon kis helyen, akár egy erkélyen, 
teraszon is elfér. Egy dézsába is rakhatunk egy kis szivattyút 
és fúvókát, pár vízinövénnyel társítva készen is van a legegy-
szerűbb kivitel. A kertbe beépítve a forráskő alá fóliával bélelt 
víztározó helyet kell építeni, ebbe helyezzük el a szivattyút, ami 
a vizet keringeti. A tározó tetejére, korróziómentesített rácsra ke-
rül a forráskő, amelynek megfúrt közepén keresztül bugyoghat 
fel a víz. Profi kivitelben nem árt egy UV szűrő és egy fonalas 
algátlanító beépítése. Előbbi – biológiailag nem károsítva – meg-
öli a lebegő algákat, sterilizálja a vizet, így nem ártunk a vízhez 
inni járó madaraknak. Utóbbi a kellemetlen és nem éppen látvá-
nyos algafonalaktól teszi mentessé a forráskő felületét. A nagy 
párolgási veszteség miatt a vizet rendszeresen pótolnunk kell. 
A kényelem kedvéért konduktív szintérzékelő szondákkal, egy 
relé és egy mágnesszelep beépítésével ez is automatizálható. Ha 
a víztározó sekélyebb 80 centiméternél, télre a szivattyút ki kell 
szerelni és fagymentes helyen, egy vödör vízben célszerű tárolni. 
A vödörből elpárolgó vizet folyamatosan pótolnunk kell. A gépé-
szet beépítésével az éves fenntartás gyakorlatilag a téliesítésre és 
a tavaszi beüzemelésre korlátozódik, így szezonban nem marad 
más dolgunk, mint élvezni a víz látványát.

Ha a kert nem is lejtős, a tómederből kiásott 
földből létrejövő kis dombocska is adhat jó le-
hetőséget egy attraktív hang- és vízélménynek, 
a vízesésnek. A kialakításnál ügyeljünk az ará-
nyokra, ne feledjük: a kevesebb néha több.

A köveket alaposan össze kell válogatni, hogy 
a kívánt hatást elérjük. A víz sokféle módon 
folyhat a köveken, ezt a kövek felületével, 
dőlésszögével, a víz mennyiségével és sebes-
ségével lehet szabályozni. 

A köveket úgy kell alulról összebetonozni, hogy 
az ne látszódjon. Így természetes a hatás és 
biztonságosan ugrándozhatunk a köveken, 
vagy tapicskolhatunk a mederben.  

Csobogás közben oxigén keveredik a vízbe, 
amely javítja a tó vízminőségét. A lezúduló vi-
zet megvilágítva exkluzív megjelenést varázsol-
hatunk az éjszakába.

vízesés
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fürdõtó
A hazánkban újnak mondható vízi létesítmény egy olyan „kerti 
tó”, amely megfelelő vízmélységgel és kialakítással rendelkezik 
ahhoz, hogy úszni lehessen benne. A német Oase cég által kidol-
gozott fürdőtóépítési technológia szerint a tó úszó- és rekreációs 
részből áll. A gépészeti aknában elhelyezett szűrők biológiailag 
és optikailag is tiszta vizet biztosítanak a fürdőzéshez. A szűrt 
vizet nagyon alacsony energiafelhasználású szivattyú pumpálja 
vissza folyamatosan a tóba, közvetlen befúvókon és a rekreáci-
ós zóna alján elterített kavicsrétegen keresztül. Az így létrejövő 
feláramlás a lebegő szennyeződést a felszínre sodorja, ahonnan 
a skimmeren keresztül a szűrőbe kerül. Itt az iszap, a szennye-
ződés leülepszik, a nitrogén átalakulva elillan, a foszfor pedig 
megkötődik. A szűrő méretezését a mérethez és az igénybe-
vételhez kell igazítani, így garantálható az egyenletes és kiváló 
vízminőség. A tó tisztaságához hozzájárulnak az előírt fajtájú és 
mennyiségű vízinövények is. 
A nyári hőségben egy hűs csobbanás saját fürdőtavunkban…, ez 
az igazi kertélmény. Kipróbálhatjuk a tavirózsa virágának fejen 
történő egyensúlyozását is – ahogy azt Szaffi tette a sokunknak 
kedves rajzfilmben.

Aprógyékény (Typha minima)  
A legkisebb gyékényfajta apró buzogányai kellemes szín-
foltjai a tónak. Dézsában kialakított vízikertbe is rakhatjuk. 

Réti füzény (Lythrum salicaria)  
A „The Beacon” fajta sötétpiros és alacsonyabb növeke-
désű (80 centiméter). A „Robin” fajta 30 centiméterre nõ, 
rózsaszín virágai júniustól szeptemberig nyílnak. 

Sellőhínár (Pontederia)  
A melegkedvelő növénynek kék és fehér virágú fajtái van-
nak. Fagyérzékenysége miatt télre takarjuk le, de 30 cen-
timéter mély vízben át is telel.

Tavirózsa (Nymphaea)  
A különböző fajták más-más vízmélységben érzik jól magu-
kat. A sok napsütést rengeteg virággal hálálják meg. Leve-
lei árnyékolják a vizet, ami kedvező a víz stabilitására.

kedvenc vízinövényeink


