
76
Manager ’ s  L i f e

77
Manager ’ s  L i f e

Ogród wodny to duże wyzwanie. Woda spełnia w nim 
rolę ważnego elementu, służącego tu nie tylko do podle-
wania roślin. Jej walory krajobrazowe i wypoczynkowe 

są ogromne. Odbijając promienie słoneczne, rozświetla ona ogród, 
a rozpryskując się, tworzy tęczę i podobnie jak ozdobne trawy, 
ożywia przestrzeń. Jednak warto się zastanowić nad skalą takiego 
przedsięwzięcia. Nierzadko mniej znaczy więcej. Mały, ale dobrze 
utrzymany wodotrysk zrobi dużo lepsze wrażenie niż olbrzymi, 
ale zaniedbany staw kąpielowy. Podstawą dobrego ogrodu 
wodnego jest projekt, liczy się tu nasłonecznienie, wielkość zbior-
nika, ilość ryb, która w nim pływa, oraz odpowiedni dobór pomp 
i filtrów. Najlepiej, jeśli woda krąży w obiegu zamkniętym, gdyż 

woda stojąca sprzyja rozwojowi populacji komarów. 
– Ogród wodny jako jeden z nielicznych elementów ogrodu, 

przy powierzchni lustra wody przekraczającej 30 m² wymaga 
uzyskania koniecznych pozwoleń – mówi Piotr Mikołajczyk 
z firmy Quercus-Mikołajczyk. – Przy większych inwestycjach 
nieodzowne staje się użycie ciężkiego sprzętu oraz zatrud-
nienie profesjonalnej firmy wykonawczej. Należy pamiętać, że 
woda w ogrodzie może stanowić źródło potencjalnego zagro-
żenia, dlatego lokalizacja stawu, dobór elementów wyposażenia 
oraz realizacja muszą być przemyślane i wykonane z niezwykłą 
starannością. Jednak czas poświęcony na odpowiednie zapla-
nowanie i przygotowanie inwestycji zwróci nam się w postaci 
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Ogród wodny to jeden z najatrakcyjniejszych i zarazem bardziej skomplikowanych sposobów zagospodaro-
wania terenu. Każda forma wody w ogrodzie, niezależnie od wielkości, ożywia go, poprawia jego mikroklimat 
i pozwala cieszyć się szumem wody oraz świetlnymi refleksami.
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aniezapomnianych wrażeń. Środowisko wodne jest jednym 
z najbogatszych. Oprócz wspaniałych widoków możemy cieszyć 
się również szumem wody w wodospadach i potokach, świetlnymi 
refleksami wydobytymi dzięki umiejętnemu podświetleniu czy 
rechotem żab. W przypadku gdy nasz ogród wodny ma pełnić rolę 
basenu kąpielowego, nieodzowne staje się zastosowanie odpo-
wiedniej filtracji. Wówczas nasz staw kąpielowy jest miejscem 
ozdobnym przez cały rok, a jednocześnie daje nam możliwość 
zabawy w wodzie. W małych ogrodach możemy również stworzyć 
niewielki ogród wodny oparty na gotowych nieckach stawowych, 
różnego rodzaju akcentach wodnych, minifontannach itp. Już 
nawet niewielkie aranżacje wodne potrafią stworzyć w ogrodzie 
odpowiedni mikroklimat i miłą atmosferę. 

beZ prAcY Nie MA kOłAcZY…
Ogród wodny to jedna z najciekawszych  propozycji zago-

spodarowania przestrzeni. Woda bowiem oddziałuje na wiele 
zmysłów, przynosi ukojenie i  relaks. Pamiętajmy jednak, że 
wymaga on sporo nakładu pracy i  systematyczności w pielę-
gnacji, jaka potrzebna jest chociażby do ciągłego natleniania wody. 
Z pewnością bowiem unikniemy dzięki temu rozrastających się 
bez miary glonów. Należy pamiętać również o regularnym czysz-
czeniu zbiornika i wymianie wody oraz o nieprzekarmianiu rybek, 
ponieważ niezjedzony pokarm staje się pożywką dla rozwijających 
się glonów. Jeśli któryś z wymienionych czynników zawiedzie, to 
czeka nas dużo pracy związanej z zabiegami czyszczącymi. 

– Niestety, nakład pracy jest zazwyczaj odwrotnie propor-
cjonalny do wielkości oczka – opowiada Piotr Porosa z Pracowni 
Architektury Krajobrazu Porosa. – W dużych, głębszych zbior-
nikach znacznie łatwiej o zachowanie równowagi biologicznej. 
Wtedy nie musimy obawiać się o czystość wody. Natura sama 
to reguluje. W przypadku małych zbiorników najczęściej pozo-
staje nam jedynie chemia, a i tak nie daje ona stuprocentowej 
gwarancji klarownej wody. Osobiście często polecam klientom 
układ niewielkiej kaskady w formie na przykład murku, na zasa-
dzie wymuszonego obiegu wody powodującej szum. Nie wymaga 
to wiele pracy, natomiast daje ciekawy efekt akustyczny i  jest 
stosunkowo tanim rozwiązaniem.

OcZkO, stAW cZY FONtANNA
W Polsce nadal największą popularnością cieszą się oczka 

wodne o charakterze naturalistycznym, czyli wyglądające jak 
naturalne. – Wykonane są one zazwyczaj na folii, udekorowane 
kamieniami i żwirem, z dużą ilością roślin, połączone z kaskadą 
lub strumieniem – wyjaśnia Bartłomiej Nowak z firmy Oase. 
– Zaletami takiego rozwiązania jest dobre natlenienie wody dzięki 
obsadzie roślinnej i oddziaływaniu strumienia lub kaskady oraz 
łatwość w kamuflażu systemu filtracyjnego. Utrudnieniem może 
być konieczność utrzymania równowagi ekologicznej wyma-
ganej przez biotop. Ponadto takie zbiorniki są zarybione, co ma 
bezpośredni wpływ na potrzebę instalacji większych systemów 
filtracyjnych. W segmencie fontann, podobnie jak na świecie, 
również w Polsce królują fontanny nowoczesne, często muzyczne 
i multimedialne. W tym przypadku mamy do czynienia z niepo-
wtarzalnymi doznaniami estetycznymi, pięknymi obrazami 
wodnymi w  różnych konfiguracjach. Poza tym nowoczesne 
fontanny przyciągają turystów i  zainteresowanie mediów. fo
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Minusem jest tu duże zużycie energii elektrycznej i wysokie 
koszty budowy.

 – Obecnie największą popularnością cieszą się stawy kąpie-
lowe i duże stawy krajobrazowe, które możliwie jak najdokładniej 
odzwierciedlają naturalne środowisko – mówi Piotr Mikołajczyk. 
– W wypadku stawów kąpielowych funkcje estetyczne łączą się 
z możliwością aktywnego wypoczynku w wodzie zamiast w trady-
cyjnych basenach kąpielowych. Obydwie formy tych stawów 
wymagają dość znacznej przestrzeni, dlatego klienci dysponujący 
mniejszymi ogrodami decydują się na budowę oczek wodnych, 
fontann, strumieni, które można zaaranżować  na powierzchni 
kilku metrów kwadratowych. Warto tu wspomnieć, że nawet na 
tarasie czy balkonie przy odrobinie pomysłowości można stwo-
rzyć miniogród wodny.

– Coraz częściej klienci zainteresowani są stawami kąpie-
lowymi – zauważa Piotr Porosa. – To takie połączenie basenu 
z oczkiem wodnym. Daje bardzo fajny efekt. Szczególnie w prze-
strzeniach naturalistycznych. To rozwiązanie tańsze w utrzymaniu 
niż basen i  staw osobno. Olbrzymią jego zaletą jest również 
oszczędność miejsca, dzięki czemu w niedużym ogrodzie możemy 
się cieszyć zarówno stawem, jak i basenem kąpielowym – dodaje 
Bartłomiej Nowak. –  Kolejną zaletą w porównaniu z tradycyjnym 
basenem są niższe koszty utrzymania i brak środków chemicznych 
w wodzie. Minusem – na pewno dosyć wysokie koszty budowy 
i trudniejsza pielęgnacja w porównaniu z tradycyjnym stawem.

JApOńskie iNspirAcJe
Nawiązujące do naturalnego krajobrazu japońskie ogrody 

należą do najpiękniejszych na świecie. Cechują je starannie 
dobrane rośliny i  elementy ogrodowej architektury –  jak 
choćby małe kamienne źródełka. Małe, naturalne i pełne uroku 
– świetnie sprawdzają się także w przestrzeni rodzimych ogrodów. 
Doskonale nadają się na niewielkie działki, gdzie nie ma miejsca 
na stawy, sadzawki i inne skomplikowane układy wodne. Japońskie 
ogrody to niepowtarzalne kompozycje, odwzorowujące w sposób 
symboliczny przyrodę. Opierając się na obowiązujących w Kraju 
Kwitnącej Wiśni zasadach sztuki ogrodowej, w których liczy się 
głównie rzeźba i dramatyzm kompozycji, można – przy użyciu 
nielicznych elementów i na stosunkowo niewielkiej przestrzeni 
– tworzyć oryginalne minipejzaże. 

– Ogrody wodne typu japońskiego charakteryzują się dużą 
prostotą oraz naturalnym wyglądem z dużą ilością kamienia 
– opowiada Bartłomiej Nowak. – Jednym z podstawowych stylów 
japońskich ogrodów jest tsukiyama z małymi pagórkami, kamie-
niami symbolizującymi góry oraz stawami naśladującymi morza 
i jeziora. Niezbędnym elementem w klasycznym ogrodzie japoń-
skim jest woda, która wnosi do ogrodu życie i ruch. Konieczny 
jest także kamień symbolizujący niezmienność i trwałość przy-
rody. Głazy użyte do dekoracji ogrodu powinny mieć naturalną 
formę, taki sam kolor i fakturę. W roślinności dominuje kolor 
zielony. Kwiaty zastosowane są tylko jako pojedyncze akcenty. 
Najczęściej używane rośliny to: azalie japońskie, klony palmowe, 
magnolie i wiśnie oraz peonie. W japońskim ogrodzie znajdziemy 
także kamienne latarnie i ścieżki ułożone z pojedynczych płaskich 
kamieni.  

Ogrody wodne typu japońskiego charakteryzują się przede 
wszystkim prostotą kompozycji i miniaturyzacją krajobrazu. Ogród 

wodny urządzony w stylu japońskim możemy spotkać pod postacią 
stawu, strumyka, wodospadu czy też różnego rodzaju elementów 
wodnych, jak np. ociekającego wodą kamienia, drewnianych bali 
z przelewającą się wodą czy też bambusowej stukawki. 

– W tych ogrodach duże znaczenie odgrywają stawy do 
hodowli karpi koi, których ojczyzną jest właśnie Japonia – mówi 
Piotr Mikołajczyk. – Są one tam uważane za symbol szczęścia, 
długowieczności i dlatego darzone są szczególnym szacunkiem. 
Same koi żyją długo, bo 50–70 lat. W polskich ogrodach cieszą 
się dużą popularnością ze względu na swoje ubarwienie, wzory 
na tułowiu, ale też dlatego, że podobnie jak inne zwierzęta przy-
zwyczają się do swoich właścicieli i potrafią wziąć pokarm z ręki 
i dają się pogłaskać. Zakładając ogród wodny w stylu japoń-
skim, pamiętać musimy o zastosowaniu elementów kamiennych 
w zrównoważonej lub asymetrycznej kompozycji. Jako uzupeł-
nienie i  dodatkowy element wystroju japońskiego ogrodu 
wodnego zastosujmy kładkę lub mostek.

FAuNA i FLOrA
– Bogactwo i mnogość asortymentu roślinnego i rybnego są 

ogromne – przekonuje Piotr Mikołajczyk. – Jednak to, jakie rośliny 
zastosujemy, obsadzając zbiornik wodny, należy przewidzieć już 
w chwili planowania jego posadowienia. Inne rośliny posadzimy 
w miejscu nasłonecznionym przez cały dzień, inne w częściowo 
zacienionym, a jeszcze inne w całkowicie cienistym. Nie jest to 
jedyne kryterium doboru roślin. Kolejnym jest głębokość, na jakiej 
możemy posadzić rośliny wodne. I tak w zbiornikach wodnych 
możemy zastosować zarówno rośliny wody głębokiej, na przy-
kład grzybienie, jak i wody średnio głębokiej, do których należy 
na przykład pałka szerokolistna. Z powodzeniem wykorzystamy 
również rośliny należące do strefy płytkiej, takie jak jaskier wielki, 
oraz rośliny o liściach pływających, jak chociażby kotewka orzech 
wodny.

Dodatkową grupą roślin, które możemy zastosować w ogro-
dach wodnych, są rośliny bagienne, niewymagające ciągłego 
dopływu wody, jak na przykład mięta nadwodna. Kolejne rośliny 
często stosowane przy zbiornikach i elementach wodnych to 
trawy. Są one efektownym i majestatycznym urozmaiceniem 
krajobrazu, stanowią piękne tło i dodają lekkości. Jako przykład 
tej grupy roślin doskonale sprawdzą się tutaj: miskant chiński, 
trzcina pospolita czy też rozplenica japońska. 

– Niektóre rośliny wodne dodatkowo charakteryzują się 
właściwościami repozycyjnymi, czyli wspomagającymi filtrowanie 
wody – tłumaczy Bartłomiej Nowak. – Do takich roślin należą: 
moczarka kanadyjska, wywłócznik kłosowy, pałka drobna, pałka 
wysmukła, okrężnica bagienna, grzybień w różnych odmianach 
czy też żabieniec. Co do przedstawicieli fauny, to zdaniem Piotra 
Mikołajczyka zasiedlić w ogrodach możemy jedynie ryby. Na 
pojawienie się innych lokatorów, tj. owadów, żab, ślimaków, trzeba 
poczekać, gdyż przymusowe przenoszenie tych zwierząt jest 
często bezsensowne i zabronione. Należy pamiętać, że im ogród 
wodny bliższy naturalnemu, tym szybciej możemy spodziewać się 
w nim różnorodnych gatunków osiedleńców. Ryby, podobnie jak 
rośliny, kupujemy w sklepie. Najbardziej polecane gatunki to te, 
które nie mnożą się zbyt szybko i nie są drapieżne. Doskonale 
sprawdzają się: karaś złocisty, barwna odmiana jazia złocistego, 
czyli orfa, oraz wspomniany już karp koi.  
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Firma Quercus-Mikołajczyk 
wykonuje usługi w zakresie:

  Projektowania i urządzania ogrodów
  Sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych, 
roślin wodnych, artykułów ogrodniczych, 
nawozów, podłoży

 Materiałów do budowy ogrodów wodnych  
 fi rmy Oase

 Systemów automatycznego nawadniania 
Firma jest członkiem ogólnopolskiego 
stowarzyszenia twórców ogrodów, laureatem 
wielu konkursów i wystaw, autorem artykułów 
w prasie i literaturze branżowej

QUERCUS-MIKOŁAJCZYK
Karlin, ul. Południowa 11, 97-310 Moszczenica

tel./fax 0-44 646 18 81, tel. kom. 0 601 810 077, 0 667 771 771

www.quercusmikolajczyk.com


