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DÍSZKERT

Víz a kertben
AZ EMBER MÁR ÉVEZREDEK ÓTA PRÓBÁLJA A VIZET AZ OTTHONÁBA, KERTJÉBE BECSEMPÉSZNI. 
NINCS IS ANNÁL MEGNYUGTATÓBB, MINT SZEMÜNKET BEHUNYVA A VÍZ CSOBOGÁSÁT HALLGATNI, 
AKÁR A TENGERPARTON VAGY EGY KIS HEGYI PATAK PARTJÁN TUDJUK MAGUNKAT ELKÉPZELNI. ÚGY 
GONDOLOM, HOGY NINCS AZ A KERT VAGY NAGYOBB TERASZ, AHOL NE LEHETNE VALAMILYEN VIZES 
ÉPÍTMÉNYT ELKÉSZÍTENI, LEGYEN AZ KERTI TÓ, VÍZMEDENCE, VAGY ÉPP CSAK EGY DÉZSA, AMELYBEN 
MINIATŰR TAVAT ALAKÍTUNK KI.

NAGYKUTASI VIKTOR

Mi is a különbség köztük? A vízmedence általában 
négyszögletes, téglalap vagy négyzet alakú, és kis-
gyerekes családnál maximum 30-40 cm mély lehet. 
Már ebbe a mélységbe is tudunk növényeket tele-
píteni (pl. törpe tavirózsa, nád, törpe gyékény), de 
figyelni kell arra, hogy ezeket a medencéket télire 
teljesen vízteleníteni kell, és a bennük lévő (cserép-
be vagy kosárba beültetett) növényeket hűvös, 10 
C° körüli helyen kell teleltetni.

A ma oly divatos minimalista házak kertjében 
is jól mutatnak ezek a medencék, amikhez, vékony 
(természetesen ez is szögletes), merev falú vízfolyást 
tudunk kiépíteni, akár vízlépcsőkkel tarkítva. Egy 
ilyen vízrendszer nem igényel túl sok fenntartást, 
csak megfelelő teljesítményű vízforgatót. Figyelni 
kell a forgatandó víz mennyiségére és az emelő-
magasságra, mert ezek együttes értéke határozza 
meg a szivattyú teljesítményét. Vízszűrőt minden-
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képp csatlakoztatni kell a rendszerhez, ami a lebegő 
szennyeződések felfogását szolgálja, és természete-
sen azt megfelelő időközönként tisztítani kell, vagy 
a filtereket cserélni. Ezeket a medencéket betonból 
tudjuk a leggyorsabban elkészíteni vagy elkészíttet-
ni. Nagyon kell ügyelni a megfelelő vízszigetelésre, 
amit szigetelőanyag felhordásával, festéssel, vagy 
az utóbbi időben elterjedt, számos színben kapható 
medencefólia használatával tudunk elérni.

Régebben a tavak vagy medencék alját döngölt 
agyaggal (50 cm vízmélységnél 4-6 cm, míg 100 
cm víznél 8-10 cm vastagságban) bélelték ki. Ez 
nem 100%-os vízzáró réteg, így a folyamatos vízu-
tánpótlásról gondoskodni kell. Bár ez a legtermé-
szetesebb módja a kerti tó kialakításának, de egy-
ben a legkockázatosabb is a víz megtartása miatt.

A kerti tó elkészítésének legelterjedtebb módja 
a tófóliával bélelt megoldás, mert ezzel bármilyen 
formájú és mélységű tavat elkészíthetünk. Mielőtt 
az első ásást megtennénk, jelöljük ki a tavacskánk 
helyét. Nem jó a reggeltől estig tűző nap, de a teljes 
árnyék sem. Ne legyen a közelben fűzfa, mert annak 
lehulló levele nagyon szennyezi a vizet. Lehetőleg 
olyan helyet válasszunk, ahová a kerti pihenőrész-
ből rálátunk, mert nem jó, ha eldugjuk a kert vala-
mely zugába.

Ne legyen túl kicsi, legalább 1-2 m3 víztömeg az, 
ami öntisztításra is képes, és lehetőleg a víz felülete 
is 2-3 m2 (akár a mocsárzónával együtt) legyen.

Ha azt szeretnénk, hogy halak is átteleljenek 
benne, kell lennie egy legalább 60-80 cm mély 

pontjának: ez a vermelőkút télen, nyáron pedig itt 
a leghidegebb a víz.

A tó helyét vízszintes területen jelöljük ki, illet-
ve ha lejtős a kertünk, alakítsunk ki egy vízszintes 
részt. A legharmonikusabb látványt a vese alakú tó 
nyújtja. Először jelöljük ki a széleit, majd ássuk ki a 
legmélyebb részt, ahová lépcsők (teraszok) kialakí-
tásával, vagy 30°-os rézsű kiépítésével jussunk el a 
tó széléig. Legjobb 2-3 lépcsőt és egy meredek részt 
kialakítani a legmélyebb zónába. A zónák lényege a 
fokozatos eljutás a 0 cm-től 60-80-100 cm mélysé-
gig, mert így tudunk a növények számára megfele-
lő élőhelyet nyújtani.

A zóna – part 0 cm, itt van a kert és a tó 
kapcsolata
B zóna – 0-10-20 cm (fűfélék) mocsárzóna (pl.
 Irisek)
C zóna – 20-40 cm (gyékény, sás, nád)
D zóna – 60-80 cm, fenék (tavirózsák, hínár)
E zóna – vízen úszó növények (békatutaj, 
vízisaláta, vízijácint)
Ha előkészítettük a tómedret, mérjünk anyag-

szükségletet. Ehhez a medret átlósan (a legtávolab-
bi végeket) mérjük meg, és így megkapjuk, mekko-
ra tófóliára és geotextilre van szükségünk. Utóbbit a 
fólia alá terítjük, hogy megvédjük azt az esetleges 
sérülésektől. Azt érdemes figyelembe venni, hogy 
a tekercsről vásárolható tófólia egyik méretét a szé-
lessége fixen meghatározza. Többféle vastagságot 
árulnak: 0,5-0,8-1 mm vagy 1,2 mm. Én a 0,8 vagy 
1 mm vastagságot ajánlom. A legjobb, ha napsütés-
ben dolgozunk a fóliával, mert akkor nagyon lágy 

A szögletes medence is lehet romantikus stílusú

A tavirózsát ültetőkosárban helyezzük el a tóban
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és kevésbé sérülékeny, valamint könnyű az éleit 
hajtogatni. Fontos, hogy úgy alakítsuk ki a szélét, 
hogy legyen valahol egy túlfolyó, ahol az esetle-
ges sok csapadéktól felgyülemlett víz el tud folyni 
egy szűrőrétegen, például apró kavicsokból készült 
„gáton” át, így a halaink vagy azok ivadékai nem 
szöknek meg. Ezt a túlfolyót a kert olyan részébe 
vezessük ki, ahol az oda- telepített növények (mint 
egy mocsárzónában) jól érzik magukat az ideigle-
nes kiöntésektől.

A parti és part menti növényeket ültessük ki a 
kavicsaljzatba. Vegyük ki a cserepükből és a rajtuk 
levő földdel együtt ültessük be. A mélyebb zónákba 
(D zóna) a növényeket (pl. tavirózsa) ültetőkosárba 
beültetve tegyük a fenékre. Lehetőleg olyan ülte-
tőkosarat (rácsos vagy lyuggatott oldalfalú cserép, 
dézsa) válasszunk, aminek van pereme vagy füle, 
mert így a telepítéskor és a későbbi takarításnál is 
könnyebben tudjuk mozgatni a növényeket.

Ültetőközegnek a legjobb az árudákban kapha-
tó taviföld, de amit a jó minőségű kertiföld és apró 
kavics keverékéből mi magunk is készíthetünk. 

A víz mozgatásához, forgatásához, szűréséhez a 
tó méretének megfelelően kiválasztott eszközre lesz 
szükségünk. Csobogó, kőkút, kaszkád eléréséhez 
elegendő egy tavi vízforgató szivattyú. Ezek teljesít-
ménye 3-20 W, azaz minimális energiát használnak 
fel, és akár napi 10-12 órát is üzemelhetnek, de sö-
tétedés után a szivattyút kapcsoljuk ki.

A víz szűréséhez, tisztán tartásához azonban 
olyan keringetőszivattyú kell, amihez egy filteres 

szűrőberendezés is csatlakozik. Ebben az esetben 
fontos a tavunk méretének (hány literes) pontos 
ismerete, mert a szűrő méretét, típusát ez határozza 
meg. Ezt a berendezést 24 órában kell üzemeltetni, 
mert ha csak szakaszosan használjuk, a levegőt-
lenség miatt a szűrőfilterekben felszaporodnak a 
káros baktériumok, és a szűrő beindulását követően 
a tóba jutva ott káros folyamatokat indíthatnak el. 
Ezen szűrőket 3-4 hetente ellenőrizzük. 

Ha halakat is akarunk tartani a kerti tóban, figyel-
jünk arra, hogy 1 m3 vízben csak 5-6 db 15-20 cm-es 
hal tartható biztonsággal. Ha ennél többet teszünk a 
vízbe, a halak az ürülékükkel és a táplálékbevitellel 

túlterhelik a vizet. Ha összeállt minden, a növé-
nyek a helyükön, a szökőkút és a szűrők működ-
nek, akkor 7-10 nap elteltével telepíthetjük a ha-
lakat a vízbe. Etetéskor csak annyi eledelt adjunk 
a halaknak, amit 3-5 perc alatt elfogyasztanak. A 
legtöbb kerttulajdonos a túletetéssel teszi a legna-
gyobb kárt a tó vizével és élőlényeivel, ezért erre 
kell a legjobban figyelnünk, és még arra, hogy 
csak a szakkereskedésben kapható speciális haltá-
pokat használjuk.

Ha mi magunk akarunk nekiállni a tóépítésnek, 
érdemes szakember vagy már régi tótulajdonos vé-
leményét kikérni.

A tó megépítését követően ahhoz, hogy sok örö-
münk legyen benne, bizony sok időt és pénzt is kell 
szánni a fenntartásra, de higgyék el, megéri.

Csobogóval tudjuk frissíteni a tavacskánk vizét

Ne zsúfoljunk túl sok halat a medencébe
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