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DÍSZKERT

Csobogótól a patakig
ÁPRILISBAN MEGISMERKEDHETTÜNK A KERTI TÓ KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJAIVAL. MOST AZOK-
NAK SZERETNÉK EGY-KÉT ÖTLETET ADNI, AKIK NEM TUDJÁK ANYAGILAG MEGRENDELNI MAGUK-
NAK, VAGY A GYEREKEIKET, UNOKÁIKAT, ESETLEG A HÁZI KEDVENCEIKET FÉLTIK AZ ESETLEGES 
BALESETEKTŐL, DE MÉGIS VÁGYNÁNAK VALAMI KIS VÍZRE VAGY ÉPP CSAK A MEGNYUGTATÓ 
CSOBOGÁSÁRA.

NAGYKUTASI VIKTOR

A víz hangja és látványa az ember számára a 
legkülönbözőbb érzelmek, hangulatok kivál-

tására alkalmas. Próbáljuk meg a kertben alkal-
mazni, már egy félbevágott fahordó is elegendő 
egy kis dézsató elkészítéséhez. Fontos, hogy 
legalább 50-60 cm mély és 80-90 cm átmérőjű 
legyen. Ebbe 1-2 törpe tavirózsát, gyékényt és ví-
zen úszó növényeket (pl. vízisalátát, vízijácintot) 
tudunk elhelyezni. Egy kis vízforgató segítségé-
vel pedig a csobogásról is gondoskodhatunk, 

sőt, a bátrabbak még 2-3 aranyhalat is tehetnek 
bele. Az így elkészített apró tó egészen késő őszig 
lehet a kertünk, teraszunk dísze, télen viszont 
fagymentes helyre kell szállítanunk, és ott kell 
teleltetnünk.

Készíthetünk rejtett csobogót is, aminek az 
a lényege, hogy látható és hallható a víz játéka, 
viszont veszélyforrásként nem kell számolnunk a 
vízzel. Ezt úgy kell elkészíteni, hogy a kijelölt he-
lyen ásunk egy medret, amit vagy tófóliával, vagy 
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egy nagyobb dézsa lesüllyesztésével kibélelünk. 
Ez lesz maga a víztartály. Ahhoz, hogy a vizet lát-
hatatlanná tegyük, fel kell tölteni nagyobb kavi-
csokkal, amelyek közt elterül a víz, így a gyerekek 
vagy a családi kedvencek nem tudnak beleesni, 
maximum a lábukkal tudnak benne tapicskolni. 

Egy vízforgató segítségével csobogót vagy szökő-
kutat is tudunk üzemeltetni a kavicságyban. A 
berendezést úgy helyezzük el, hogy rendszeres 
karbantartáskor, tisztításkor könnyen hozzáférhe-
tő legyen. Nagyon szép és hangulatos tud lenni, 
ha egy szép követ, sziklát, vagy a most oly divatos 
fémgömböt kifúrunk és azon át vezetjük a vizet, 
a víznyomást pedig úgy állítjuk be, hogy előtörve 
a víz végigfolyik a felszínen, kiemeli annak lát-
ványát.

Ezeket a láthatatlan csobogókat nem szeren-
csés növényekkel betelepíteni, mert elszennyez-
hetik a vizet és így a szűrőt is, rombolva ezzel a 
látványt és a hangjátékot.

Akik igazán látványos és természetes csobo-
gást, kövek között lecsurgó kerti patakot szeret-
nének a kertjükbe varázsolni, azok a kertben lévő 
talajszintkülönbséget (legyen az akár egy szikla-
kerten belüli szintkülönbség) kihasználva vízlép-
csőt vagy kaszkádot építhetnek. Ezt úgy a legbiz-
tonságosabb elkészíteni, hogy a víz ne szökjön 
el belőle, ezért először ki kell alakítanunk egy 
betonnal vagy inkább a biztonságosabb tófóliá-
val kibélelt vízzáró réteget. Erre a kibélelt ágyra 
építjük fel kövekből a patak medrét, így érjük el, 
hogy a kövek alatt irányítani tudjuk a víz útját. 
Mielőtt az építésnek nekiállunk, érdemes lemo-
dellezni vagy egy próbát készíteni az összeépí-
tésről, és azt vízzel kipróbálni, hogy a megfelelő 
hatást érhessük el. Megéri a kísérletezés, mert 
mind látványban, mind hangjátékban valami 
természeteset kapunk.

A kerti madaraink etetése mellett nagyon 
fontos, hogy ihassanak és fürdési lehetőséget is 
találjanak a kertben, e célból helyezzünk el egy 
újabb vízképi elemet, azaz egy madáritatót. Bár-

Kedveltek a kerámiaedényből készült csobogók

Alaposan tervezzük meg a patakhoz hasonló, apró vízfolyás 
építését
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mennyire furcsa, egy madáritató is lehet a kert 
látványos, megnyugtató, természetes vizet után-
zó vízképi eleme, ami a szárnyas kedvenceink 
számára a nagy szárazságok idején igazi oázis.

Az itatót mindig nyílt terepen helyezzük el, 
így biztonságosabb a használata, mert a ragado-
zók (leggyakrabban a házi macska) nem tudnak 
lesből támadni az ivó vagy fürdőző madarakra. 
Madáritatót akár betonból vagy puhább kőből ki-

faragva is készíthetünk, de nagyon szépeket árul-
nak a kertészeti árudák égetett agyagból vagy 
kerámiából, bár a térfogatuk eléggé korlátozott, 
ezért nagyon gyakran kell feltölteni azokat. Ha 
mi magunk készítünk itatót, úgy alakítsuk ki, 
hogy befelé mélyüljön, de a legmélyebb részén 

se legyen 10-15 cm mély. Egy-egy apró díszfüvet 
köré ültetve akár egy apró tavacskára is emlékez-
tet minket az itatónk.

Nyílt területen helyezzük el a madárfürdőt
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